
 (62/1/2112-32للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/1/9201    تاريخ األصدار:                  :  االربعاء تحديث
 : الوصف العام

 
 سطحيامتداد لمنخفض 

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 32/1/2211         االربعاء يوم .
 

 لطيفة في األغوار بينما تكون ، المملكة مناطق أجواء مشمسة بوجه عام، وباردة في أغلب تسود هللابمشيئة  :نهارا
 على فترات خاصة فيخفيف وتثير غبار  والبحر الميت، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا        
 .جنوب وشرق المملكة      

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
 

 

 

 

 .متغيرة االتجاه الرياح خفيفة السرعة ،في األغوار والبحر الميتمائلة للبرودة و ،أغلب المناطقفي  باردةاألجواء  :لا ـــلي
 

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
           

 احتمال تدني مدى الرؤية االفقية مع ساعات المساء بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة    
 

 
 

 
 

 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 22 22 21 21 11 11 13 12 13 11 العظمى

 12 12 11 13 01 01 00 00 01 00 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئا  و لطيفة الحرارة،مشمسه واألجواء  بمشيئة هللا: نهارا   
 

 س°20 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .ا  السرعة، والبحر هادئ معتدلةة جنوبيالرياح و ،للبرودةمائلة األجواء  :ليال
 

 س°10 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفا
 ع متر

 حالة الطقس
 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 الصغرى العظمى

 SE 14 06 15 بارد 616 اربد
 SE 14 06 12 بارد 1150 رأس منيف

 SE 16 06 18 مغبر أحياناا /لطيف 935 السلط

 SE 16 03 12 مغبر أحياناا /بارد 1050 صويلح

 SE 16 06 15 مغبر أحياناا /بارد 780 ماركا –عمان 

 SE 16 04 14 مغبر أحياناا /بارد 775 مادبـا

 SE 18 04 15 مغبر أحياناا /بارد 580 وادي الضليل

 SE 16 06 19 مغبر أحياناا /لطيف 644 الزرقاء

مطار الملكة 
 علياء

 SE 18 04 19 مغبر أحياناا /بارد 722

 SE 16 05 16 مغبر أحياناا /بارد 686 المفرق

 SE 16 05 17 أحياناا  مغبر/بارد 683 الرويشد

 SE 16 06 18 مغبر أحياناا /لطيف 521 األزرق

 SE 14 13 21 لطيف 170- الباقورة

 SE 16 11 21 لطيف 224- دير عال

 SE 14 12 22 لطيف/مغبر أحياناا  380- غور الصافي

 SE 18 05 16 مغبر أحياناا /بارد 942 الكرك /الربة

 SE 18 09 14 مغبر أحياناا /بارد 1266 الطفيلة

 SE 18 04 13 مغبر أحياناا /بارد 1365 الشوبك

 SE 18 10 15 مغبر أحياناا /بارد 942 بترا

 SE 14 06 19 مغبر أحياناا /لطيف 1060 معان

 SE 18 03 21 مغبر أحياناا /لطيف 865 الجفر

 S-N 14 14 24 مغبر أحياناا /لطيف 50 العقبة
 

 

 



 (62/1/2112-32للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/1/9201    تاريخ األصدار:                  :  االربعاء تحديث
 42/1/2211     خميس لا ومي

 

( 6-4على من معدالتها االعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي )ألتسجل  ترتفع درجات الحرارة قليال ، بمشيئة هللا 
درجات مئوية، حيث تكون االجواء لطيفة الحرارة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة 

ول الغبار على فترات بحيث تتح تثير ،نشطة السرعةمعتدلة إلى جنوبية غربية جنوبية شرقية إلى وعالية، الرياح 
 لى مغبرة في العديد من المناطقإجواء األ

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 21 21 20 23 11 20 10 11 10 11 العظمى

 10 12 12 11 13 01 01 00 00 01 00 الصغرى

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
 جنوب وشرق المملكةخطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في *

 
 52/1/2211        جمعة لا يوم

 
 

 الرياح جنوبية  تبقى األجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بمشيئة هللا
 السرعة.شرقية معتدلة 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 20 23 20 23 22 11 19 11 10 11 11 العظمى

 10 10 10 13 11 09 09 00 01 01 01 الصغرى

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62/1/2211         سبتلا ومي
على من معدالتها االعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي ألتسجل  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،يطرا  بمشيئة هللا

، مع في أغلب المناطق ومائلة للدفء في األغوار والعقبة لطيفة الحرارة بوجه عام األجواء، ( درجات مئوية5-7)
قد يصحبها الرعد  في جنوب المملكة زخات محلية من المطر تساقطهذا ويحتمل  على ارتفاعات مختلفة،ظهور الغيوم 

 .تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة ة معتدلة السرعةغربيالرياح جنوبية  أحيانا ،
 

 الحرارة

 مناطق المرتفعات عمان
 البادية 

 مناطق 
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 الجنوبية الوسطى الشمالية

 21 20 21 20 23 19 21 11 10 11 19 العظمى

 10 10 10 10 11 09 09 00 01 01 01 الصغرى
 

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
 

 وشرق المملكة جنوبخطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في *

 خطر االنزالق على الطرقات في األماكن التي تشهد هطوالا لألمطار*

 
 مالحظة :

أو األتصال   www.jmd.gov.joلالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت 
، او عبر تطبيق الهواتف  FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  0910191وأيضا على رقم  0910190بغرفة العمليات على رقم 

 JMDWEATHERدائرة الذكية الخاص بال
 

 .حسين المومنيم                                                                                                
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                                      22/1/2219 


