
 ( 0/3/6102ولغاية 62/6/6102 للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 62/2/7202 تاريخ األصدار:              :        آلحدا تحديث
 : الوصف العام

 

 امتداد مرتفع جوي
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 26/6/6102           ألحد ايوم .
 

والسهول، ودافئة نسبياً في األغوار والبحر الميت، األجواء مشمسة ولطيفة في المناطق الجبلية والبادية بمشيئة هللا  :انهار

 .الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة
 

  :نهارا   التحذيرات

    
 

في األغوار والبحر الميت، الرياح  أقل برودةً  في المناطق الجبلية والبادية والسهول، و نسبيا أجواء باردة: المساء والليل        

 .جنوبية شرقية خفيفة السرعة

 
  :ليال   التحذيرات

 

 بعد منتصف الليل في المناطق الجبلية العالية، و مناطق البادية. تشكل الصقيع في ساعات ما       
 

           
 
 

 
 

 
 

 

 
 

           
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 02 01 02 09 91 91 91 02 العظمى

 90 90 20 22 22 22 22 22 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 األجواء مشمسة ودافئة نسبياً، الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر هادئاهللا بمشيئة  :نهارا  

 

 

 س°25 الماء:حرارة  مس 50ارتفاع الموج:  س°27 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 األجواء باردة نسبياً، الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر هادئا: ل المساء واللي

 

 س°23 الماء : حرارة سم 40 ارتفاع الموج: س°23 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة
  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 SE 02 92 02 لطيف 626 اربد

 SE 01 21 91 لطيف 9922 رأس منيف

 SE 02 92 02 لطيف 132 السلط

 SE 01 22 92 لطيف 9222 صويلح

 SE 01 20 02 لطيف 202 ماركا –عمان 

 SE 02 21 02 لطيف 222 مادبـا

 SE 02 22 09 لطيف 202 وادي الضليل

 SE 00 20 00 لطيف 122 الزرقاء

مطار الملكة 

 علياء
 SE 00 23 09 لطيف 200

 SE 00 22 09 لطيف 101 المفرق

 SE 01 20 09 لطيف 103 الرويشد

 SE 00 22 03 لطيف 209 األزرق

 SE 02 20 02 دافئ 922- الباقورة

 SE 02 92 01 دافئ 002- دير عال

 SE 02 92 02 دافئ 302- غور الصافي

 SE 02 21 90 لطيف 120 الكرك /الربة

 SE 02 20 92 لطيف 9011 الطفيلة

 SE 02 22 91 لطيف 9312 الشوبك

 SE 02 21 90 لطيف 120 بترا

 SE 01 22 91 لطيف 9212 معان

 SE 00 22 03 لطيف 012 الجفر

 N 32 93 02 دافئ 22 العقبة

 

 

 

 

 



 ( 0/3/6102ولغاية 62/6/6102 للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 62/2/7202 تاريخ األصدار:              :        آلحدا تحديث
 26/6/2610            الثنينوم اي

األجواء لطيفة أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة ودافئة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور  بمشيئة هللا   
كميات من الغيوم العالية تغطي أغلب مناطق غيوم عالية االرتفاع، وفي ساعات الليل األجواء باردة نسبياً مع ظهور 

 .المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 00 00 02 01 00 90 92 02 09 العظمى

 92 92 93 21 21 21 20 21 20 الصغرى

 التحذيرات :
 خاصة في جنوب وشرق المملكةبسبب الغبار في ساعات المساء  تدني مدى الرؤية األفقية        

 

 

 

 

 86/6/2610             ثالثاء ال يوم
 

وغائمة جزئياً إلى غائمة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم االستقرار الجوي، األجواء اثناء النهار مغبرة  بمشيئة هللا  
مع توقع لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، ومع ساعات الليل تتعمق حالة عدم االستقرار لتتحول االجواء الى 
غائمة وباردة نسبيا مع هطول زخات متفرقة من المطر في العديد من مناطق المملكة  تكون في ساعات متأخرة من الليل  

المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها البرق والرعد ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة  غزيرة أحياناً  خاصة في
 تنشط على فترات

 
 

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 00 00 02 01 00 90 92 02 09 العظمى

 92 92 92 92 22 22 21 22 21 الصغرى

 التحذيرات :
 خاصة في جنوب وشرق المملكة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في العديد من مناطق المملكة-      

 خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول األمطار. -    

 .ومدينة العقبة خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة  -   
 

 

 
 10/3/2610           ربعاءألا ومي

انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء  المملكة ضمن حالة من عدم االستقرار الجوي، األجواء غائمة بمشيئة هللا 
جزئياً إلى غائمة مع سقوط األمطار في أغلب مناطق المملكة وتكون االمطار غزيرة  على فترات  ومصحوبة بالبرق 

 .الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكةوالرعد أحياناً، 
 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 01 02 02 09 02 92 90 91 العظمى

 93 93 90 20 22 22 22 22 22 الصغرى

 :التحذيرات
 التي لن تشهد هطول أمطارناطق المخطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في -          

 خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول األمطار.          

 .ومدينة العقبة خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة  -         

 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلبية ومناطق البادية والسهول. -         

 
 محمد السماوي                                                                                 

 مدير عام دائرة االرصاد الجوية
                                                                               26/2/2027 


