
 (1/6/9112ولغاية  92/5للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/5/7202    تاريخ األصدار:                 :   ثنيناأل تحديث
 : الوصف العام

 
 كتلة هوائية حارة نسبيا  

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 92/5/9112           الثنينايوم .
 

لمثل هذا الوقت من السنة حيث تسود اجواء مشمسة درجات الحرارة اعلى بقليل من معدلها العام   بمشيئة هللا :انهار

وحارة نسبياً  في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وحارة في األغوار والبحر الميت، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية 
 .غربية معتدلة السرعة  تنشط احياناً بعد الظهر

  نهاراً: التحذيرات
       

 

 

 

   

 صافية ولطيفة في المرتفعات الجبلية والبادية، معتدلة  في االغوار والبحر الميت،الرياحأجواء : المساء والليل       

 شمالية غربية معتدلة السرعة.                    
 
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                                      
 

 
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 14 23 22 23 32 32 23 23 العظمى

 32 32 32 42 43 42 42 33 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهيرة الى جنوبية  شمالية ،الرياحمشمسة وحارة األجواء  هللابمشيئة  :نهاراً 
 .خفيف ارتفاع الموجوالبحر                 

 

 

 

 

 س°37 حرارة الماء: مس 55ارتفاع الموج:  س°37 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 جنوبية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل  ، الرياحمعتدلة مع ظهور غيوم عالية االرتفاعاألجواء : ل المساء واللي
 هادئا الى خفيف ارتفاع الموج والبحرالى شمالية                    

 
 

 س°26 الماء : حرارة سم 45 ارتفاع الموج: س°25 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  اليوملهذا لحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 SE-SW 25 20 30 حار نسبي 626 اربد

 SE-SW 26 27 27 معتدل 5511 رأس منيف
 SE-SW 26 29 30 حار نسبي 531 السلط

 SE-SW 26 27 30 نسبي حار 5111 صويلح

 SE-SW 26 20 32 حار نسبي 081 ماركا –عمان 

 SE-SW 26 21 32 حار نسبي 001 مادبـا

 SE-SW 26 25 34 حار نسبي 181 وادي الضليل

 SE-SW 26 29  35 حار نسبي 466 الزرقاء

 SE-SW 21 22 35 حار نسبي 077 مطار الملكة علياء

 SE-SW 27 26 33 حار نسبي 484 المفرق

 SE-SW 21 21 31 حار نسبي 483 الرويشد

 SE-SW 32 29 36 حار نسبي 175 األزرق

 SE-SW 26 20 31 حار 501- الباقورة

 SE-SW 26 24 39 حار  776- دير عال

 SE-SW 26 25 42 حار  381- غور الصافي

 SE-SW 26 27 32 حار نسبي 567 الكرك /الربة

 SE-SW 26 26 29 معتدل 5744 الطفيلة

 SE-SW 26 09 26 معتدل 5341 الشوبك

 SE-SW 26 25 32 حار نسبي 567 بترا

 SE-SW 26 27 34 حار نسبي 5141 معان

 SE-SW 30 29 36 حار نسبي 841 الجفر

 N 26 25 40 حار 11 العقبة
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 (1/6/9112ولغاية  92/5للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/5/7202    تاريخ األصدار:                 :   ثنيناأل تحديث
 

 

 

 
 
 
 

 01/5/2911            الثالثاءوم ي
انخفاض قليل على درجات الحرارة، اجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية،وحارة   هللابمشيئة    

في األغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم عالية االرتفاع خاصة في جنوب المملكة، الرياح شمالية غربية 
 .خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة معتدلة الى نشطة السرعة احيانا مثيرة للغبار على فترات

 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 23 22 22 22 32 33 32 23 العظمى

 31 33 31 34 42 42 43 42 42 الصغرى

 التحذيرات :
 .احتمال تدني مدى الرؤية االفقية احيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة

 
 
 

 10/5/2911            ألربعاءا  يوم
 

انخفاض اخر قليل على درجات الحرارة، األجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ،  بمشيئة هللا
حارة نسبياً في األغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم عالية االرتفاع، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة 

 .ية والجنوبية الشرقية من المملكةالسرعة مثيرة للغبار على فترات خاصة في المناطق الشرق
 

 
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 23 21 24 33 31 32 32 العظمى

 33 32 33 43 41 44 42 41 42 الصغرى

 التحذيرات :
 احتمال تدني مدى الرؤية االفقية احيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة      

 

 

 

 

 1/6/2911            لخميسا ومي
درجات مئوية األجواء  5-4توالي درجات الحرارة انخفاضها بحيث تسجل اقل من معدالتها السنوية بحوالي  بمشيئة هللا

لطيفة في المرتفعات الجبلية، معتدلًة في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة االرتفاع في شمال 
انا خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة،الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار احي

 .المملكة
 
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 23 22 23 33 32 33 31 32 العظمى

 33 33 34 42 42 43 43 42 43 الصغرى

 :التحذيرات
  احتمال تدني مدى الرؤية االفقية احيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة 

           
 

 محمد السماوي                                                                                 
 االرصاد الجويةمدير عام دائرة 

                                                                                   29/5/2027 


