
 (82/2/2108-52للفترة )  خاصةشرة جوية ن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 52/20/2002 تاريخ األصدار:                  :  األحد تحديث
 : الوصف العام

 

 كتلة هوائية لطيفة الحرارة مرافقة المتداد مرتفع جوي
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 52/21/8210          ألحد ا يوم .
 

على درجات الحرارة، األجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية بينما تكون  ارتفاع طفيفيطرأ هللا بمشيئة : نهارا
دافئة في بقية مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط 

 بعد الظهر وتثير غبار خفيف خاصة في البادية

 التحذيرات:
 الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. فقية  خالل ساعاتاحتمال تدني مدى الرؤية األ*       

 فقية بعد الظهر بسبب الغبار خاصة في الباديةاحتمال تدني مدى الرؤية األ*      
 
 
 
 
 
 

 
            

كميات الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتتهيأ الفرصة في لتكاثر األجواء باردة بوجه عام، مع  :ليال
 .ة غربية معتدلة السرعةشماليفي شمال المملكة، الرياح خاصة ساعات متأخرة من الليل لهطول أمطار خفيفة 

 

 :ليالً  التحذيرات
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                                    

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 25 25 20 01 01 01 02 العظمى

 01 01 02 02 01 02 02 02 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 والرياح جنوبية معتدلة السرعة  مع ظهور غيوم متوسطة وعالية االرتفاع، األجواء دافئة،بمشيئة هللا : نهارا   
 .، و البحر هادئتنشط أحيانا          

 س°26 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 معتدلة السرعة  جنوبيةالرياح مع استمرار ظهور غيوم متوسطة وعالية االرتفاع، و األجواء باردة نسبيا ،: ليال
 والبحر هادئ        

 س°16 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

 SW-W 30-20 10 19 لطيف/غيوم مختلفة 616 اربد
 SW-W 40-30 07 13 لطيف/غيوم مختلفة 1150 رأس منيف

 SW-W 35-25 02 16 لطيف/غيوم مختلفة 935 السلط

 SW-W 35-25 07 15 لطيف/غيوم مختلفة 1050 صويلح

 SW-W 35-25 08 18 لطيف/غيوم مختلفة 780 ماركا –عمان 

 SW-W 35-25 07 18 لطيف/غيوم مختلفة 775 مادبـا

 SW-W 25.35 06 21 لطيف/غيوم مختلفة 580 وادي الضليل

 SW-W 35-25 10 19 لطيف/غيوم مختلفة 644 الزرقاء

 SW-W 35-25 06 19 لطيف/غيوم مختلفة 722 مطار الملكة علياء

 SW-W 35-25 06 18 لطيف/غيوم مختلفة 686 المفرق

 SW-W 40-30 07 18 مغبر/غيوم مختلفة 683 الرويشد

 SW-W 40-30 07 21 مغبر/غيوم مختلفة 521 األزرق

 SW-W 30-20 11 25 دافئ/غيوم مختلفة 170- الباقورة

 SW-W 30-20 14 25 دافئ/غيوم مختلفة 224- دير عال

 SW-W 30-20 16 27 دافئ/غيوم مختلفة 380- غور الصافي

 SW-W 35-25 07 15 لطيف/غيوم مختلفة 942 الكرك /الربة

 SW-W 35-25 08 14 لطيف/غيوم مختلفة 1266 الطفيلة

 SW-W 40-30 06 13 لطيف/غيوم مختلفة 1365 الشوبك

 SW-W 35-25 06 15 لطيف/غيوم مختلفة 942 بترا

 SW-W 35-25 07 18 مغبر/غيوم مختلفة 1060 معان

 SW-W 40-30 08 19 مغبر/غيوم مختلفة 865 الجفر

 S 35-25 16 26 دافئ/غيوم مختلفة 50 العقبة
 

 
 



 (82/2/2108-52للفترة )  خاصةشرة جوية ن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 52/20/2002 تاريخ األصدار:                  :  األحد تحديث
 62/12/8210          االثنين وم ي

 

انخفاض قليل على درجات الحرارة، االجواء غائمة جزئيا  إلى غائمة، مع سقوط أمطار خفيفة يطرأ  بمشيئة هللا  
المملكة، واعتبارا  من ساعات بعد العصر أثناء النهار في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في شمال ووسط 

 .تضعف فرصة الهطول وتتناقص الغيوم، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 25 21 21 02 00 00 01 01 العظمى

 02 02 05 01 02 02 02 02 00 الصغرى

 التحذيرات :
 بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية تدني مدى الرؤية االفقية احتمال *    

 
 
 

 72/21/8210           ثالثاءلا  يوم
 

مهيأة حتى انخفاض آخر على درجات الحرارة، األجواء باردة نسبيا  وغائمة جزئيا ، مع فرصة يطرأ  بمشيئة هللا 
ساعات العصر لسقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، الرياح غربية معتدلة 

، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تدنى مدى الرؤية تثير غبار خفيف خاصة في البادية إلى نشطة السرعة
 .اح خفيفة السرعة متغيرة االتجاهاألفقية بسبب تشكل الضباب في العديد من المناطق، والري

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 21 20 20 01 00 00 02 01 العظمى

 05 01 02 00 05 01 05 05 01 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 82/21/8210       ربعاءألا ومي
ارتفاع قليل على درجات الحرارة، األجواء باردة نسبيا  في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في يطرأ  هللابمشيئة 

 .باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم عالية االرتفاع، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 25 21 21 02 02 02 01 01 العظمى

 01 01 01 02 02 01 02 02 02 الصغرى

 :التحذيرات

 
 مالحظة :

  Androidعلى  الهواتف الذكية  بنسخة  اندرويد    (JMDWeather)االطالق التجريبي لتطبيق دائرة االرصاد الجوية  االردنية  بحمد اهللتم 
 خالل األيام  القليلة القادمة  .  Windows phone و    Apple  IOSوسيكون متاحا على انظمة  

 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            
                                                                                     52/05/5081 


