
 (30/7/0207-02للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 02/7/7022   تاريخ األصدار:                 :  خميسال  تحديث
 : الوصف العام

 
 امتداد مرتفع جوي

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 02/7/0207         خميساليوم .
 

معدالتها االعتيادية، األجواء صيفية عادية في انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول هللا بمشيئة  :انهار

العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية والسهول، بينما تكون األجواء حارة في مناطق 
األغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية االرتفاع، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  بعد الظهر على 

 .راتفت
 

  نهاراً: التحذيرات
 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية  

 خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة.

 
 

   

 لرياح شمالية معتدلة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة نسبياً في األغوار والبحر الميت، ا األجواء: المساء والليل       

 .السرعة غربية معتدلة                  
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                                      

 

 
 

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 04 32 32 33 82 82 82 33 العظمى

 82 82 82 82 22 23 82 88 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،  الرياحمع ظهور غيوم عالية االرتفاع،  ،األجواء حارة هللابمشيئة  :نهاراً 
 والبحر خفيف ارتفاع الموج            

 

 

 س° حرارة الماء: مسارتفاع الموج:  س°42 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .معتدلة السرعة، والبحر هادئ شمالية لرياححارة نسبياً، وا األجواء: ل المساء واللي
 

 

 س° الماء : حرارة سم ارتفاع الموج: س°07 الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبةدرجة 

  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 02 22 34 حار نسبي 616 اربد

 NW 02 17 30 حار نسبي 1150 رأس منيف
 NW 02 18 29 صيفي عادي 935 السلط

 NW 02 20 32 صيفي عادي 1050 صويلح

 NW 02 22 34 حار نسبي 780 ماركا –عمان 

 NW 02 20 34 حار نسبي 775 مادبـا

 NW 02 20 36 حار نسبي 580 وادي الضليل

 NW 02 23 37 حار نسبي 644 الزرقاء

 NW 02 15 37 حار نسبي 722 مطار الملكة علياء

 NW 02 18 34 نسبي حار 686 المفرق

 NW 02 23 39 حار 683 الرويشد

 NW 02 23 38 حار 521 األزرق

 NW 02 26 39 حارً  170- الباقورة

 NW 02 26 42 حار 224- دير عال

 NW 02 30 41 حار 380- الصافيغور 

 NW 02 21 33 حار نسبي 942 الكرك /الربة

 NW 02 19 29 صيفي عادي 1266 الطفيلة

 NW 02 19 29 صيفي عادي 1365 الشوبك

 NW 02 21 31 صيفي عادي 942 بترا

 NW 02 21 37 نسبي حار 1060 معان

 NW 02 22 38 حار 865 الجفر

 N 02 28 41 حار 50 العقبة
 
 
 



 (30/7/0207-02للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 02/7/7022   تاريخ األصدار:                 :  خميسال  تحديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00/7/7020           جمعةلاوم ي
ارتفاع قليل على درجات الحرارة، األجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، حارة في  بمشيئة هللا   

 البادية واألغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
 
 
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 08 08 02 04 32 32 32 34 32 العظمى

 82 34 83 82 88 22 22 88 83 الصغرى

 التحذيرات :
 خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس المباشرة  في ساعات الظهيرة

 

 
 
 

 00/7/7020        سبت لا  يوم
 

بقاء األجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، حارة في البادية واألغوار والبحر الميت  بمشيئة هللا
 والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

. 
 
 

 

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 08 08 02 04 32 32 32 34 32 العظمى

 82 34 83 82 88 22 22 88 83 الصغرى

 التحذيرات :
             .خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس المباشرة  في ساعات الظهيرة     

 

 

 

 30/7/7020           ألحدا ومي
درجات مئوية، األجواء حارة في   5-4ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من المعدل بحوالي  بمشيئة هللا

 في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في األغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 03 03 03 08 02 33 33 38 33 العظمى

 82 32 82 83 83 84 22 83 80 الصغرى

 :التحذيرات
 ساعات الظهيرة.  في  المباشرة شعة الشمسألخطر التعرض المباشر           

 

 
 

 م.حسين المومني                                                                            
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية بالوكالة        

                                                                             02/7/0227 


