
 (2102/ 62/3-32للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/33/2302 تاريخ األصدار:                  :   لجمعةا تحديث
 : الوصف العام

 

 كتلة هوائية حارة نسبيا
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 32/13/2210         جمعةلا يوم .
 

جافة، اجواء  ، درجة مئوية 11-11معدالتها االعتيادية بحوالي  من اعلى درجات الحرارة تسجل هللا بمشيئة : نهارا
رياح ال ، مع ظهور غيوم عالية االرتفاع حارة نسبيا في العاصمة عمان والبادية وحارة في االغوار والبحر الميتو

الظهر الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في جنوب تتحول بعد شرقية معتدلة السرعة جنوبية 
 .وشرق المملكة

 

 التحذيرات:
 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار بعد الظهر خاصة في  جنوب وشرق المملكة. -  
 

 .السرعةغربية معتدلة جنوبية  الرياحو ،ظهور غيوم عالية االرتفاع مع استمرار ،لطيفة بوجه عام جواءاأل :ليال    
 :ليالً  التحذيرات

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 

 في خليج العقبة: 

تنشط على فترات  معتدلة السرعة جنوبية الرياحو ظهور غيوم عالية االرتفاع، مع،  حارة األجواءبمشيئة هللا  نهارا:   

 ا  هادئ، والبحر للغبار  ةوتكون مثير
 
 
 

 س°37 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .ئا  والبحر هاد معتدلة السرعة، جنوبيةالرياح و ظهور غيوم عالية االرتفاع،مع  ،لطيفة األجواء: ليال
 

 

 س°25 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 اليوملهذا لحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 

 الصغرى العظمى

 SW 24 15 31 حار نسبي 616 اربد
 SW 24 17 26 معتدل 1150 رأس منيف

 SW 24 17 30 حار نسبي 935 السلط
 SW 24 18 31 حار نسبي 1050 صويلح
 SW 24 19 31 حار نسبي 780 ماركا –عمان 
 SW 24 15 32 حار نسبي 775 مادبـا

 SW 24 15 32 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  580 وادي الضليل
 SW 24 20 33 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  644 الزرقاء

 SW 24 14 32 حار نسبي 722 مطار الملكة علياء
 SW 32 17 32 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  686 المفرق

 SW 32 16 33 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  683 الرويشد

 SW 32 17 33 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  521 األزرق
 SW 24 19 35 حار 170- الباقورة
 SW 24 23 35 حار 224- دير عال

 SW 24 25 36 حار 380- غور الصافي
 SW 24 17 31 حار نسبي 942 الكرك /الربة

 SW 24 20 27 معتدل 1266 الطفيلة
 SW 24 10 27 معتدل 1365 الشوبك

 SW 24 18 29 معتدل 942 بترا
 SW 24 15 31 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  1060 معان
 SW 32 15 32 حار نسبي/مغبر بعد الظهر  865 الجفر
 S 32 25 37 حار/ مغبر بعد الظهر 50 العقبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 36 35 35 32 27 26 29 31 العظمى

 25 23 18 16 16 17 17 19 الصغرى



 (2102/ 62/3-32للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/33/2302 تاريخ األصدار:                  :   لجمعةا تحديث
 42/31/2210           لسبتا ومي

 

تظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس نتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة،   بمشيئة هللا  
جنوبية غربية معتدلة الى نشطة الرياح  ،بوجه عام غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة

ما يؤدي الى تدني شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار  في العديد من مناطق المملكة الى  ظهراتتحول  السرعة
 .واضح في مدى الرؤية االفقية

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 27 27 26 25 21 16 15 18 20 العظمى

 16 16 14 09 06 06 07 08 10 الصغرى

 التحذيرات :
 

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في  مناطق البادية. -
 خطر شدة سرعة الرياح بعد الظهر.-
 
 

 
 

 

 52/31/2210             األحد   يوم
 

غيوم على ارتفاعات منخفضة، بعض ال، مع ظهور  بوجه عام ربيعية معتدلة الحرارةاألجواء  تبقى بمشيئة هللا 
 معتدلة السرعة.الى شمالية شرقية والرياح شمالية غربية 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 28 28 27 26 22 17 16 19 21 العظمى

 18 18 16 11 08 08 09 10 12 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 62/13/2210         الثنينا ومي
في المرتفعات الجبلية ارتفاع ملموس على درجات الحرارة،االجواء ربيعية دافئة يطرأ  هللابمشيئة 

 .معتدلة السرعةبيا في االغوار والعقبة،الرياح جنوبية شرقية سوالبادية،وحارة ن
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 34 34 33 32 28 23 22 25 27 العظمى

 21 20 18 14 10 11 12 13 15 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            
                                                                                    23/03/2081 


