
 (2302/ 03/5-72للفترة )  شرة جوية خاصةن
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 مصاحبة المتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري. حارة نسبيا  كتلة هوائية 

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 72/35/2230      األحد يوم .
 

في األغوار  أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، بينما تكون حارةهللا بمشيئة  :نهارا
تنشط  السرعة معتدلةجنوبية الرياح عالية، متوسطة وغيوم على ارتفاعات بعض الظهور  ، معوالبحر الميت
 .أجزاء من المناطق الوسطى الشرقيةفي شرق وجنوب شرق المملكة و تؤدي الى اثارة الغبارعلى فترات 

 

 التحذيرات:
    شرق وجنوب شرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية فيتدنى مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  خطر -    

 

 

  تواجد مع األغوار والبحر الميت،في  معتدلةو والسهولفي المناطق الجبلية والبادية  لطيفة األجواء :ليال      
من المطر  فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفةوهناك  على ارتفاعات متوسطة وعاليةفي سماء المملكة  غيوم ال

وتكون نشطة على فترات خاصة في جنوب  السرعة معتدلةغربية شمالية الرياح و شرق المملكةجنوب و في
 .وشرق المملكة

 

 :ليال   التحذيرات
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 12 17 17 13 10 13 22 22 10 10 العظمى

 23 25 21 20 20 20 07 02 02 20 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 الرياح، عاليةمتوسطة و على ارتفاعات الغيومبعض ظهور مع  ،جواء حارةاألبمشيئة هللا : نهارا   
 .هادئوالبحر  ، معتدلة السرعة ةشمالي            

 

 س°12 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .هادئوالبحر  ،السرعة شمالية معتدلة، الرياح حارة نسبياً األجواء  :ليال
 

 س°23 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 الصغرى العظمى

 NW 30 20 22 معتدل/مغبر أحيانا   616 اربد
 NW 32 07 25 معتدل/مغبر أحيانا   1150 رأس منيف

 NW 32 03 22 معتدل/مغبر أحيانا   935 السلط

 NW 34 02 22 معتدل/مغبر أحيانا   1050 صويلح

 NW 32 20 10 معتدل/مغبر 780 ماركا –عمان 

 NW 32 02 22 معتدل/مغبر أحيانا   775 مادبـا

 NW 32 02 12 /مغبرحار نسبي 580 وادي الضليل

 NW 32 20 10 /مغبرحار نسبي 644 الزرقاء

 NW 32 03 12 /مغبرحار نسبي 722 مطار الملكة علياء

 NW 34 03 10 معتدل/مغبر 686 المفرق

 NW 32 20 15 /مغبرحار نسبي 683 الرويشد

 NW 32 07 15 /مغبرحار نسبي 521 األزرق

 NW 26 22 13 حار/غيوم عالية 170- الباقورة

 NW 28 21 17 حار/غيوم عالية 224- دير عال

 NW 28 23 12 حار/غيوم عالية 380- غور الصافي

 NW 34 03 10 معتدل/مغبر 942 الكرك /الربة

 NW 32 02 22 معتدل/مغبر أحيانا   1266 الطفيلة

 NW 34 00 10 معتدل/مغبر أحيانا   1365 الشوبك
 NW 32 07 10 معتدل/مغبر أحيانا   942 بترا

 NW 32 02 12 معتدل/مغبر 1060 معان

 NW 32 03 13 /مغبرحار نسبي 865 الجفر

 N 32 23 12 حار/مغبر أحيانا   50 العقبة
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 22/35/2230       االثنين ومي
 

أجواء معتدلة في ، الحرارةدرجات على قليل يطرأ انخفاض أجواء غير مستقرة تسود المملكة حيث  بمشيئة هللا  
على  مع تواجد كميات من الغيوم   المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في األغوار والعقبة والبحر الميت

ساعات الصباح  في زخات من المطر وتسقط سماء المملكة، تغطي أجزاء واسعة منارتفاعات متوسطة وعالية 
المساء تمتد الى المناطق الوسطى ما بعد الظهر وا خليج العقبة وفي ساعات في المناطق الجنوبية بما فيه

معتدلة الى نشطة السرعة  جنوبية غربية ، الرياحاقد يصحبها الرعد احيانا ملكة من المواشمالية والشرقية 
 .شمالية غربية تتحول تدريجيا الى 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 17 12 12 13 15 22 12 23 27 22 10 العظمى

 25 23 25 22 20 02 20 05 03 07 02 الصغرى
 

 التحذيرات :
 

 شرق المملكةفي بسبب الغبار  في ساعات ما بعد الظهر  تدنى مدى الرؤية األفقية خطر      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 22/53/2230         ثالثاءال  يوم
 

أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، حارة نسبياً في األغوار والبحر الميت والعقبة  هللا بمشيئة 
غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع بقاء فرصة ضعيفة  في ساعات النهار لسقوط زخات المع ظهور 

ى شمالية غربية معتدلة الى الرياح غربية معتدلة السرعة تتحول مساًء ال خفيفة من المطر في شرق المملكة،
 .نشطة السرعة

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 17 12 12 13 15 22 10 25 23 27 22 العظمى

 21 22 21 20 02 03 02 01 03 05 07 الصغرى
 

 التحذيرات :
 

 

 

 03/53/2230      ألربعاءا ومي
البادية الجبلية و رتفعاتجواء معتدلة في المالأانخفاض قليل على درجات الحرارة وتبقى يطرأ  هللابمشيئة 

 ،غيوم على ارتفاعات متوسطة وعاليةالمع ظهور  ، حارة نسبياً في األغوار والبحر الميت والعقبةالسهولو
 .الى نشطة السرعةشمالية غربية معتدلة تتحول مساًء الى  السرعة معتدلةغربية الرياح 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 13 17 17 15 13 22 10 23 25 23 22 العظمى

 21 22 21 20 02 03 02 01 03 05 07 الصغرى

 
 

 التحذيرات :
 
 

 
 مالحظة :

  و Appleو   Androidعلى  الهواتف الذكية على كافة التطبيقات،   (JMDWeather)تم بحمد هللا االطالق التجريبي لتطبيق دائرة األرصاد الجوية  األردنية 

Windowsphone. 
 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            
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