
 (92/7/2107-62للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/7/7202   تاريخ األصدار:                 :  ألربعاءا  تحديث
 : الوصف العام

 

 كتلة هوائية حارة مرافقة لمخفض سطحي حراري
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 62/7/2107         األربعاء يوم .
 

حارة  جوا أل( درجات مئوية، ا5-4عتيادية بحوالي )ن معدالتها االتسجل درجات الحرارة أعلى مهللا بمشيئة  :انهار

مع فرصة  ،خاصة في جنوب المملكةعلى ارتفاعات متوسطة وعالية  غيومالمع ظهور  في كافة مناطق المملكةوجافة 
الية غربية الرياح شم ،اجزا  من المناطق الجنوبية في في ساعات ما بعد الظهر  زخات خفيفة من المطر  ضعيفة لسقوط

 .معتدلة السرعةلى إخفيفة 
  نهاراً: التحذيرات

 خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس خاصة خالل ساعات الظهيرة -         

 

   

مع ظهور الغيوم على  ،المملكة مناطقة العالية وحارة نسبيا في باقي معتدلة في المرتفعات الجبلي األجوا : المساء والليل       

 حالريا ،في اجزا  من المناطق الجنوبية  من المطر وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة ارتفاعات متوسطة وعالية
 .غربية معتدلة السرعةشمالية 

 

 :ليالً  التحذيرات
             

                                      
 

 
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 03 03 04 04 77 73 73 73 العظمى

 10 22 27 22 22 22 22 26 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 ، الرياح شمالية معتدلة السرعةاليةعو متوسطة على ارتفاعاتجوا  حارة، مع ظهورغيوم األ هللابمشيئة  :نهاراً 
 .اتنشط أحياناً، والبحر هادئ              

 

 

 س° حرارة الماء: مسارتفاع الموج:  س°42 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .اوالبحر هادئ  عالية على ارتفاعاتمع ظهورغيوم  جوا  حارة نسبياً، الرياح شمالية معتدلة السرعة،األ: ل المساء واللي
 

 

 س° الماء : حرارة سم ارتفاع الموج: س°00 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 24 20 06 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 626 اربد

 NW 26 22 02 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 4434 رأس منيف

 NW 26 22 04 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 573 السلط

 NW 26 20 02 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 4434 صويلح

 NW 26 26 07 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 384 ماركا –عمان 

 NW 24 24 06 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 333 مادبـا

 NW 22 22 40 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 384 وادي الضليل

 NW 24 22 40 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 400 الزرقاء

 NW 22 20 09 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 333 مطار الملكة علياء

 NW 22 22 07 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 484 المفرق

 NW 22 27 42 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 487 الرويشد

 NW 00 22 42 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 334 األزرق

 NW 20 27 42 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 434- الباقورة

 NW 20 22 42 متوسطة وعاليةحار /ظهور غيوم  330- دير عال

 NW 20 02 42 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 784- غور الصافي

 NW 26 20 06 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 503 الكرك /الربة

 NW 26 22 02 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 4344 الطفيلة

 NW 24 22 06 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 4743 الشوبك

 NW 26 24 00 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 503 بترا

 4444 معان
حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 

 واحتمالية ضعيفة لتساقط زخات من المطر
40 24 00 NW 

 843 الجفر
حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 

 واحتمالية ضعيفة لتساقط زخات من المطر
42 22 00 NW 

 N 00 00 42 حار /ظهور غيوم متوسطة وعالية 34 العقبة
 
 
 
 
 
 
 
 



 (92/7/2107-62للفترة )  شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/7/7202   تاريخ األصدار:                 :  ألربعاءا  تحديث
 
 
 
 

 72/7/7210          لخميساوم ي
على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في  غيومالمع ظهور في كافة مناطق المملكة حارة  جوا األ تبقى بمشيئة هللا   

 .نشط بعد الظهر على فترات، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تجنوب وشرق المملكة
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 04 03 03 04 04 77 73 73 73 العظمى

 29 11 27 26 21 21 22 22 22 الصغرى

 التحذيرات :
 خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس خاصة خالل ساعات الظهيرة -
 
 

 22/7/7210         جمعةلا  يوم
 

وتسود  ،السنوية االعتياديةها تلى معدالإرة لتعود ض درجات الحراحيث تنخفبالكتلة الهوائية الحارة تنحسر  بمشيئة هللا
، بينما تكون حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في االغوار عمان والمرتفعات الجبلية عادية في العاصمة أجوا  صيفية

مثيرة  لى نشطة السرعةرياح شمالية غربية معتدلة إال ،على ارتفاعات عاليةمع ظهور غيوم والبحر الميت والعقبة، 
 .للغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة

 
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 75 75 78 73 74 35 38 74 77 العظمى

 34 34 33 30 34 43 48 48 34 الصغرى

 التحذيرات :
         

 

 

 

 

 92/7/7210          سبتلا ومي
مة عمان والمرتفعات الجبلية، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في األجوا  صيفية عادية في العاص ستمرت بمشيئة هللا

تنشط على  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، االغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية 
 .فترات

 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 75 75 78 73 74 35 38 74 77 العظمى

 33 33 34 33 34 48 45 45 34 الصغرى

 :التحذيرات
      

 

 

 م.حسين المومني                                                                            
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية بالوكالة        

                                                                             26/7/2027 


