
 ( 12/9/1122 -12للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 12/90/1022 تاريخ األصدار:                  :  جمعةلا تحديث
 : الوصف العام

 
 متداد مرتع  جو ال كتلة هوائية معتدلة الحرارة مرافقة

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 12/91/2112        جمعةلا يوم .
 

األجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية  هللابمشيئة  :نهارا
 .واألغوار، مع ظهور غيوم عالية االرتفاع خاصة في جنوب المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

 

 التحذيرات :
 

    

 .ية خفيفة السرعةاألجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في األغوار، الرياح شمالية غرب :ليال 
 

 :ليالً  التحذيرات
             
 
 

                                                  

 الحرارة
 مناطق المرتععات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 02 02 02 02 03 03 82 82 82 03 العظمى

 81 82 83 12 92 92 93 91 92 91 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .األجواء حارة نسبياً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،  والبحر هادئاً بمشيئة هللا : نهارا   
 س°82 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة

 

 .األجواء معتدلة، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئاً  :ليال

 س°12 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتعاع 
 متر

 الطقسحالة 
 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

 

  

 
 

 الصغرى العظمى

 NW 92 92 03 معتدل 626 اربد
 NW 88 91 82 لطيف 2220 رأس منيف

 NW 92 92 82 معتدل 982 السلط
 NW 92 92 82 لطيف 2020 صويلح
 NW 92 91 03 معتدل 020 ماركا –عمان 
 NW 92 92 03 معتدل 002 مادبـا

 NW 83 92 03 معتدل 220 واد  الضليل
 NW 92 83 00 معتدل 666 الزرقاء

 NW 83 91 08 معتدل 011 مطار الملكة علياء
 NW 83 91 09 معتدل 626 المعرق
 NW 83 92 01 حار نسبي 628 الرويشد
 NW 83 83 01 حار نسبي 212 األزرق
 NW 92 88 02 حار نسبي 200- الباقورة
 NW 92 83 02 حار نسبي 116- دير عال

 NW 92 82 02 حار نسبي 820- غور الصافي
 NW 88 91 81 معتدل 961 الكرك /الربة

 NW 88 92 82 لطيف 2166 الطعيلة
 NW 88 31 82 لطيف 2862 الشوبك
 NW 92 92 82 معتدل 961 بترا
 NW 88 92 00 معتدل 2060 معان
 NW 83 92 01 حار نسبي 262 الجعر
 N 82 81 02 حار نسبي 20 العقبة

 

 
 
 

 

 

 



 ( 12/9/1122 -12للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 12/90/1022 تاريخ األصدار:                  :  جمعةلا تحديث
 11/91/2112        سبتلا ومي

 

تستمراألجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في األغوار والعقبة،  بمشيئة هللا  
 .الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

 

 الحرارة
 مناطق المرتععات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 02 02 02 02 02 03 03 82 82 82 03 العظمى

 81 81 82 83 12 92 92 93 91 92 91 الصغرى

 التحذيرات :
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 12/91/2112        ألحدا  يوم
 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، األجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول،  بمشيئة هللا
وحارة في األغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية 

 .غربية معتدلة السرعة
 

 الحرارة
 مناطق المرتععات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 01 01 01 02 09 01 82 82 81 09 العظمى

 82 82 82 81 12 91 92 91 92 92 83 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 12/91/2112      الثنينا ومي
تستمر األجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في األغوار والعقبة، مع  بمشيئة هللا

 .ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة االتجاه
 

 الحرارة
 مناطق المرتععات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 33 33 01 02 08 02 81 82 03 08 العظمى

 82 82 82 82 12 83 91 92 92 91 89 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            
                                                                                   12/90/1921 


