
 (72/3/2102-42للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 42/3/9202   تاريخ األصدار:                  :    األحد تحديث
 : الوصف العام

 تقترب تدريجيا من المملكة  كتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة المتداد منخفض جوي
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 42/3/2210     األحد  يوم .
 

المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة المتداد منخفض جوي تقترب تدريجيا من المملكة حيث تنخفض  تتأثربمشيئة هللا 
درجات الحرارة لتصبح اقل بقليل من معداالتها لمثل هذا الوقت من السنة االجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا تتحول الى غائمة 

،ومن المتوقع ان تكون غزيرة على فترات بما فيها مدينة العقبة المملكة  بين الحين واالخر في معظم مناطق وتسقط امطار
شمالية  يرافقها رياح ،مما يؤدي الى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضةمصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد ، 

للغبار خاصة في المناطق الصحراوية كم/ساعة مثيرة 04-04غربية معتدلة الى نشطة السرعةمع هبات قوية احيانا تصل ما بين 
ومع ساعات الليل حيث يتعمق الهواء االكثر برودة فوق المملكة وتزداد غزارة االمطار ويصحبها تساقط البرد احيانا كما يتوقع 

 .مع ساعات الفجر من االثنين تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية
 وية من:تحذر دائرة األرصاد الج

 * خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد      خطر األنزالق على الطرقات في االماكن التي تشهد هطول المطر *

 * خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية      خطر سرعة الرياح والهبات المرافقة لها     *

     خطر تشكل السيول في  االودية والمناطق المنخفضة.  *
    خطر تدني مدى الرؤية االفقية خالل ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة المالمسة لسطح األرض فوق المرتفعات الجبلية*

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 23 23 22 22 21 29 22 23 24 21 العظمى

 23 22 09 00 0 1 02 3 00 01 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 األجواء لطيفة الحرارة  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسقط  بمشيئة هللا: نهارا   
 .زخات خفيفة من المطر الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج          

 س°24 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 اجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات من المطر قد يصحبها الرعد احيانا والرياح شمالية معتدلة : الا ــــلي
 .الى نشطة السرعة والبحر مائجا                 

 س°22 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفا
 ع متر

 حالة الطقس
 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 الصغرى العظمى

 NW 62 50 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 616 اربد
 NW 62 51 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 1150 رأس منيف

 NW 62 51 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 935 السلط
 NW 12 50 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 1050 صويلح
 NW 12 52 72 امطار رعدية جزئيا/ غائم 780 ماركا –عمان 
 NW 12 52 70 امطار رعدية غائم جزئيا/ 775 مادبـا

 NW 12 52 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 580 وادي الضليل
 NW 12 52 72 امطار رعدية غائم جزئيا/ 644 الزرقاء

مطار الملكة 
 علياء

 NW 12 51 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 722
 NW 12 51 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 686 المفرق

 NW 12 52 65 امطار رعدية /مغبراحيانا 683 الرويشد
 NW 12 51 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 521 األزرق

 NW 62 52 67 غائم جزئيا/ امطار رعدية 170- الباقورة
 NW 62 51 66 امطار رعدية غائم جزئيا/ 224- دير عال

 NW 66 76 61 امطار رعدية غائم جزئيا/ 380- غور الصافي
 NW 62 51 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 942 الكرك /الربة

 NW 62 56 75 امطار رعدية غائم جزئيا/ 1266 الطفيلة
 NW 62 57 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 1365 الشوبك

 NW 62 56 71 امطار رعدية غائم جزئيا/ 942 بترا
 NW 12 50 72 امطار رعدية /مغبراحيانا 1060 معان
 NW 12 52 71 امطار رعدية /مغبراحيانا 865 الجفر
 N 12 76 61 امطار رعدية غائم جزئيا/ 50 العقبة

 

 



 (72/3/2102-42للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 42/3/9202   تاريخ األصدار:                  :    األحد تحديث
 52/3/2210          االثنين ومي
تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،  بمشيئة هللا 

وتسود اجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة ، تكون اثناء النهار غزيرة على فترات ويصحبها 
وفي ساعات الليل االولى   دية والمناطق المنخفضةمما يؤدي الى تشكل السيول في األوالرعد وتساقط البرد احياناً، 

تضعف فرصة الهطول تدريجيا ، ويتشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح شمالية 
 .كم/ساعة  04-04غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قويةأحيانا تصل ما بين 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 67 65 65 71 72 71 71 51 52 75 76 العظمى
 20 22 20 01 01 04 00 02 02 02 04 الصغرى

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
 * خطر سرعة الرياح والهبات المرافقة لها                         االماكن التي تشهد هطول المطر   خطر األنزالق على الطرقات في *   

  * خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد أثناء النهار      .     خطر تشكل السيول في  االودية والمناطق المنخفضة خالل ساعات النهار*   
 بسبب الضباب والغيوم المنخفضة المالمسة لسطح األرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.خطر تدني مدى الرؤية االفقية *   

 
 

 62/3/2210          ثالثاءلا يوم
 
 

اجواء مستقرة بوجه عام ،  ترتفع درجات الحرارة قليالً، مع بقائها أقل من معدالتها االعتيادية، االجواء باردة  بمشيئة هللا
ولطيفة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط في أغلب مناطق المملكة 

 .المملكة،  الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق، تخف سرعتها أثناء الليل
 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 23 22 22 22 20 20 21 09 20 22 24 العظمى

 22 22 22 00 01 00 01 02 02 03 00 الصغرى

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
 فوق المرتفعات الجبليةخطر تدني مدى الرؤية االفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب *       
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية*        

 
 72/3/2210        ربعاءألا ومي

 تبقى االجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات  بمشيئة هللا
 .في شمال ووسط المملكة الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا  من الغيوم المنخفضة 

 الحرارة

 مناطق المرتفعات عمان
 البادية 

 مناطق 
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 الجنوبية الوسطى الشمالية

 24 23 23 22 22 21 21 20 22 23 20 العظمى

 22 24 23 20 09 01 00 04 04 00 01 الصغرى

 

 
 مالحظة :

أو األتصال بغرفة العمليات   www.jmd.gov.joلالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت 
، او عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالدائرة  FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  4921292وأيضا على رقم  4921290على رقم 

JMDWEATHER 
 

 

 .حسين المومنيم                                                                                                
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                                           24/3/2219 


