
 (63/66/3602-32للفترة  )نشرة جوية خاصة
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/60/3602:              تاريخ األصدار:  جمعة لاتحديث 

 : الوصف العام

  .متداد مرتفع جويمرافقة ال كتلة هوائية معتدلة الحرارة

 العامة للطقس على مختلف مناطق المملكة تفاصيلال
 
 

   32/66/3602       لجمعةا يوم .
حارة نسبيا في االغوار والبحر  ،والباديه  ةالجبلي المرتفعاتفي  االجواء معتدلة الحرارة بمشيئة هللا :انهار

معتدلة شمالية غربية  الرياح، ةفي شمال ووسط المملكعلى ارتفاعات منخفضة مع ظهور بعض الغيوم ،الميت

  تنشط احيانا.السرعة 
 
 

 

  :نهارا   التحذيرات
 

 

 

 

 

 

 

 

الرياح شمالية معتدلة في االغوار والبحر الميت، ،في المرتفعات الجبلية والبادية لطيفهاألجواء : المساء والليل

  السرعة مع نشاط خفيف احياناغربية معتدلة 

 
 
 

  :ليال   التحذيرات
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 حرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 26 23 23 36 36 32 26 العظمى

 36 33 30 02 02 03 03 02 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

إلى خفيف ارتفاع  ا، والبحر هادئ السرعةالى نشطة شمالية معتدلة  ،الرياححاره نسبيامشمسة واألجواء بمشيئة هللا  :نهارا  

 الموج.
 

 

 

 س°  حرارة الماء: سم  ارتفاع الموج:  س°22 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

  االبحر هادئومعتدلة السرعة،  شمالية ، الرياحومعتدلةصافية األجواء : ل المساء واللي

 

 

 س°  الماء : حرارة سم     الموج:ارتفاع  س°35 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س
 كم / ساعة

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 71 71 92 معتدل 000 اربد

 NW 72 71 92 معتدل 7711 رأس منيف

 NW 72 72 92 معتدل 231 السلط

 NW 72 71 92 معتدل 7111 صويلح

 NW 72 71 31 معتدل 111 ماركا –عمان 

 NW 72 72 31 معتدل 111 مادبـا

 NW 72 72 33 معتدل 111 وادي الضليل

 NW 72 72 37 معتدل 211 الزرقاء

 NW 72 71 37 معتدل 199 مطار الملكة علياء

 NW 91 72 31 معتدل 212 المفرق

 NW 99 71 31 حارنسبي 213 الرويشد

 NW 92 71 33 معتدل 197 األزرق

 NW 72 91 31 حارنسبي 711- الباقورة

 NW 72 91 32 حارنسبي 991- دير عال

 NW 72 92 31 حارنسبي 311- غور الصافي

 NW 72 71 31 معتدل 219 الكرك /الربة

 NW 72 71 91 معتدل 7922 الطفيلة

 NW 72 73 91 معتدل 7321 الشوبك

 NW 72 71 91 معتدل 219 بترا

 NW 72 91 31 حار نسبي 7122 معان

 NW 91 72 33 معتدل 121 الجفر
 N 72 91 31 حارنسبي 11 العقبة



 (63/66/3602-32للفترة  )نشرة جوية خاصة
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/60/3602:              تاريخ األصدار:  جمعة لاتحديث 

 33/66/3602         سبت الوم ي
 

، حارة نسبياً في األجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ،الحرارةدرجات ارتفاع قليل على   بمشيئة هللا

  تنشط احيانا. شمالية غربية معتدلة السرعة لبحر الميت والعقبة، الرياح االغوار واوحارة في  ،مناطق البادية

 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  اتالـمرتـفـعـ عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 11 31 31 32 92 91 31 39 العظمى

 91 91 92 93 91 71 72 72 71 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 33/66/3602          حداال يوم
 

( درجات 3-9بحوالي ) السنويةالحرارة لتسجل أعلى من معدالتها درجات  خر علىآ ارتفاع قليل  بمشيئة هللا

األغوار والبحر الميت وحارة في مناطق البادية و،مئوية، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية

  تنشط احينا. شمالية غربية معتدلة السرعة والعقبة، الرياح 
 

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 17 17 32 31 31 37 31 39 31 العظمى

 91 91 92 91 99 71 71 71 91 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 36/66/3602         االثنين ومي
 
 

 

لتسجل أعلى من معدالتها االعتيادية بحوالي  لتسجل أعلى من معدالتها االعتيادية  درجات الحرارة  ارتفاع اخر على  بمشيئة هللا

  السرعة.الرياح شمالية غربية معتدلة و، حارة في كافة مناطق المملكةأجواء وتسود ، ( درجات مئوية1-1بحوالي)
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 13 13 17 11 32 33 39 31 32 العظمى

 91 92 91 92 91 72 91 91 99 الصغرى

 :التحذيرات
 
 

 

 

 
 م. حسين المومني                  

 مدير عام             
 بالوكالة دائرة األرصاد الجوية 

32/60/3602 

 


