
 ( 1/0212/ 02 -02  للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 02/1/7021تاريخ األصدار:              :       الجمعة تحديث
 : الوصف العام

 كتلة هوائية باردة نسبيا  

 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال
 
 

  02/1/0212            لجمعة ايوم .
 

مع  ،في األغوار والبحر الميتدافئة نسبيا   ،السهولالبادية ومناطق باردة نسبيا  في المرتفعات الجبلية و األجواء :انهار

 شمالية غربية معتدلة السرعةالرياح  على ارتفاعات مختلفة،غيوم ظهور
 

 

  :نهارا   التحذيرات
 واجزاء من البادية الشرقية  الجبليةب تشكل الضباب  فوق المرتفعات بسب في ساعات الصباح الباكر  وساعات ما بعد منتصف الليل تدني مدى الرؤية االفقية      

 في ساعات ما بعد منتصف الليل        

 نسبيا  في األغوار والبحر الميت،مع أجواء باردة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، باردة: المساء والليل         

ويتوقع تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل في المرتفعات  ،خفيفة متغيرة االتجاه، الرياح على ارتفاعات مختلفة غيومظهور

 مناطق البادية والسهول. أجزاء منالجبلية و

 
  :ليال   التحذيرات

 

                              

 
 

 مناطق البادية والسهول. اجزاء منما بعد منتصف الليل في المرتفعات الجبلية وتشكل الصقيع                      
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 حرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 21 22 51 55 51 51 51 العظمى

 55 51 11 11 11 11 12 12 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 
 هادئ، الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر العاليةغيوم ال ظهورمع  ،دافئة نسبيا  أجواء  :نهارا  

 

 

 

 س حرارة الماء: مسارتفاع الموج:  س°00 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .معتدلة السرعة، البحر هادئ شماليةالرياح  ،العاليةغيوم الظهور مع نسبيا  األجواء باردة  :ل المساء واللي
 
 

 س° الماء : حرارة سم ارتفاع الموج: س°12 القادمة في العقبةدرجة الحرارة الصغرى الليله 
  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 51 11 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  616 اربد

 NW 52 11 10 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  5511 رأس منيف

 NW 52 11 52 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  011 السلط

 NW 52 12 52 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  5111 صويلح

 –عمان 

 ماركا
 NW 52 11 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  181

 NW 52 15 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  111 مادبـا

وادي 

 الضليل
 NW 52 11 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  181

 NW 52 11 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  122 الزرقاء

مطار الملكة 

 علياء
-15 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  122  51 NW 

 NW 58 12 52 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  181 المفرق

 NW 58 12 52 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  181 الرويشد

 NW 21 12 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  125 األزرق

 NW 52 11 25 على ارتفاعات مختلفةنسبي /غيوم  دافئ 511- الباقورة

 22 على ارتفاعات مختلفةنسبي /غيوم  دافئ 222- دير عال
51 

 
51 NW 

 NW 52 55 21 على ارتفاعات مختلفةنسبي /غيوم  دافئ 181- غور الصافي

 NW 52 12 55 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  022 الكرك /الربة

 NW 52 12 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  5211 الطفيلة

-11 55 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  5111 الشوبك  52 NW 

 NW 52 11 52 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  022 بترا

 معان
511

0 
 15 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم 

52 
NW 

 NW 21 12 51 على ارتفاعات مختلفةبارد نسبي /غيوم  811 الجفر

 N 28 51 25 على ارتفاعات مختلفةنسبي /غيوم  دافئ 11 العقبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 1/0212/ 02 -02  للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 02/1/7021تاريخ األصدار:              :       الجمعة تحديث
 
 01/1/2021             السبت ومي

مع ظهور ، والعقبةفي األغوار والبحر الميت دافئة نسبيا   ،السهولمناطق البادية وباردة نسبيا  في المرتفعات الجبلية و األجواء

كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع بإذن هللا سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، 

 السرعة معتدلةالرياح شمالية غربية 
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 25 21 25 21 51 51 10 55 51 العظمى

 51 55 51 11 11 11 11 12 12 الصغرى

 التحذيرات :
 خطر تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. -     

 الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.خطر احتمال تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل بسبب تشكل الضباب  فوق المرتفعات  -

 

 

 00/1/2021              االحد يوم
، مع في األغوار والبحر الميت والعقبةدافئة نسبيا   ،السهولمناطق البادية وباردة نسبيا  في المرتفعات الجبلية و األجواء بقاء

 .السرعة معتدلة شمالية غربيةشرقية إلى والرياح شمالية كميات من الغيوم منخفضة االرتفاع، ظهور 
    
 

 

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 22 21 50 52 10 18 51 52 العظمى

 51 51 52 11 12 15- 12 11 11 الصغرى

 التحذيرات :
 خطر تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. -

 وساعات ما بعد منتصف الليل بسبب تشكل الضباب  فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.خطر احتمال تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الصباح الباكر  -
 

 

 

 02/1/2021         ثنينألا ومي
، مع ظهور في األغوار والبحر الميت والعقبةدافئة نسبيا   ،السهولمناطق البادية وباردة نسبيا  في المرتفعات الجبلية و أجواء

 االرتفاع، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.غيوم عالية 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 22 25 51 52 51 52 52 العظمى

 51 51 52 11 12 15- 12 11 11 الصغرى

 :التحذيرات
 خطر تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. -

 .من البادية والسهولأجزاء خطر احتمال تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل بسبب تشكل الضباب  فوق المرتفعات الجبلية و -

 

 

 

 

 محمد السماوي
 مدير عام دائرة األرصاد الجوية                                                                                                 

                                                                                                               02/1/0217 

        


