
 (18/70/1782 - 81للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 81/70/9782 تاريخ األصدار:                  :   الخميس تحديث

            : الوصف العام
  كتلة هوائية معتدلة الحرارة

 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال
 70/2178/ 81     اخلميس يوم .

 

انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل حول معدالتها االعتيادية، األجواء صيفية عادية في المرتفعات يطرأ   بمشيئة هللا:نهــارا   

والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية  الجبلية والسهول، وحارة في األغوار

 معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.
 حتذر دائرة األرصاد اجلوية من:

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية  بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. -

ألغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة األجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا  في ا ليـــــال :

 تنشط أحيانا .
 حتذر دائرة األرصاد اجلوية من:

   

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 17 18 22 21 22 23 27 92 92 29 العظمى

 90 90 91 99 97 98 81 83 81 97 الصغرى
 

 

 في خليج العقبة: 

 األجواء حارة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر هادئا .  نهارا : 

 األجواء حارة نسبيا ، الرياح  شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئا .  ليــــال :

 س°17 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 س° 90 في العقبةدرجة الحرارة الصغرى الليله القادمة 

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 
 

 المدينة
االرتفاع 

 حالة الطقس متر
 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

 

 الصغرى العظمى

 383 اربد
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
33 02 02 NW 

 8817 رأس منيف
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
02 61 02 NW 

 221 السلط
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
02 61 02 NW 

 8717 صويلح
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
02 61 02 NW 

 017 ماركا –عمان 
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
30 02 02 NW 

 001 مادبـا
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
30 61 00 NW 

 117 وادي الضليل
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
33 61 02 NW 

 311 الزرقاء
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
32 06 02 NW 

 099 مطار الملكة علياء
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
32 63 00 NW 

 313 المفرق
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
32 61 02 NW 

 312 الرويشد
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
31 06 00 NW 

 NW 00 06 31 /مغبر على فتراتحار 198 األزرق
 NW 62 00 32 حار/غيوم منخفضة 807- الباقورة

 NW 62 02 32 حار/غيوم منخفضة 991- عالدير 
 NW 62 03 26 حار 217- غور الصافي

 219 الكرك /الربة
صيفي عادي/غيوم 

 منخفضة
30 62 02 NW 

 NW 02 63 32 صيفي عادي 8933 الطفيلة
 NW 02 62 32 صيفي عادي 8231 الشوبك
 NW 02 06 30 صيفي عادي 219 بترا

 8737 معان
/مغبر على حار نسبيا  

 فترات
32 06 02 NW 

 NW 00 62 33 /مغبر على فتراتحار 131 الجفر

 N 02 03 22 حار 17 العقبة



 (18/70/1782 - 81للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 81/70/9782 تاريخ األصدار:                  :   الخميس تحديث

 
 82/70/2178     اجلمعة ومي

تبقى األجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم  بمشيئة هللا

 على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 17 21 20 29 21 92 91 91 28 العظمى

 93 93 93 92 98 82 97 81 81 80 82 الصغرى

  حتذر دائرة األرصاد اجلوية من: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 17/70/2178     السبت يوم
 
 

تستمر األجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض بمشيئة هللا 

 الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 الحرارة

 المرتفعات عمان
 مناطق
 البادية

 مناطق
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 17 17 17 22 21 22 21 27 92 91 28 العظمى

 93 93 93 92 98 82 97 81 81 80 82 الصغرى
 

 اجلوية من:حتذر دائرة األرصاد  
    

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 (18/70/1782 - 81للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 81/70/9782 تاريخ األصدار:                  :   الخميس تحديث

 18/70/2178   األحد ومي
األجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في األغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية تبقى بمشيئة هللا   

 غربية معتدلة السرعة.

 الحرارة

 المرتفعات عمان
 مناطق
 البادية

 مناطق
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 18 18 18 17 22 21 23 28 27 92 29 العظمى

 90 90 90 91 99 97 98 81 83 81 97 الصغرى

  حتذر دائرة األرصاد اجلوية من:
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 مالحظة :

أو األتصال بغرفة العمليات على   www.jmd.gov.joالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت 
ائرة ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالد FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  1283828وأيضا على رقم  1283827رقم 

JMDWEATHER 
 

 
 
 
          
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية بالوكالة

 ضـــــــــافي الريـــــــــــــــاالتم.
                                                                                81 /70/9782 

 


