
 (1/4/2112ولغاية  92/3 للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/3/7202 تاريخ األصدار:                  :  ألربعاءا تحديث
 : الوصف العام

 
 امتداد مرتفع جوي

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 92/3/2112              األربعاءيوم .
 

( درجات مئوية، األجواء ربيعية معتدلة في 5-4تسجل الحرارة أعلى من معدالتها االعتيادية بحوالي )بمشيئة هللا  :انهار

الرياح  مناطق البادية ودافئة في االغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عاليةالمناطق الجبلية والسهول و
 .شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

 
 

  نهاراً: التحذيرات
 

 

 

 
 

والبحر الميت، مع ظهور  األجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، لطيفة في األغوار: المساء والليل        

 .غيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية خفيفة السرعة
 
 

 :ليالً  التحذيرات
             

 

 

                                        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى لشماليةا الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 23 23 32 32 21 32 32 العظمى

 22 21 22 30 32 23 23 23 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .أجواء مشمسة بوجه عام ودافئة، الرياح شمالية معتدلة السرعة  والبحر هادئاهللا بمشيئة  :نهاراً 
 

 

 س°30 حرارة الماء: مس 55موج: ارتفاع ال س°32 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 أجواء لطيفة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر هادئا.: ل المساء واللي

 
 

 س°28 الماء : حرارة سم 45 ارتفاع الموج: س°27 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  لهذا اليومالتحذيرات  لحالة الجوية المتوقعة وخارطةا

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

 

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 23 23 33 عالية/غيوم دافئ 616 اربد

 NW 23 23 21 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    1150 رأس منيف

 NW 30 22 32 عاليةمعتدل/ غيوم بيعي ر   935 السلط

 NW 30 31 32 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    1050 صويلح

 NW 23 23 32 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    780 ماركا –عمان 

 NW 23 22 33 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    775 مادبـا

 NW 30 31 31 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    580 وادي الضليل

 NW 30 23 32 عالية/غيوم دافئ 644 قاءالزر

مطار الملكة 

 علياء
 NW 22 31 32 عالية/غيوم دافئ 722

 NW 22 30 31 عالية/غيوم دافئ 686 المفرق

 NW 22 23 32 عالية/غيوم دافئ 683 الرويشد

 NW 23 22 32 عالية/غيوم دافئ 521 األزرق

 NW 30 22 31 عالية/غيوم دافئ 170- الباقورة

 NW 30 21 23 عالية/غيوم دافئ 224- دير عال

 NW 30 22 22 عالية/غيوم دافئ 380- غور الصافي

 NW 23 22 33 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    942 الكرك /الربة

 NW 23 23 21 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    1266 الطفيلة

 NW 30 32 32 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    1365 الشوبك

 NW 30 22 33 عاليةمعتدل/ غيوم ربيعي    942 ابتر

 NW 23 23 31 عالية/غيوم دافئ 1060 معان

 NW 30 32 32 عالية/غيوم دافئ 865 الجفر

 N 22 22 23 عالية/غيوم دافئ 50 العقبة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 (1/4/2112ولغاية  92/3 للفترة  ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 92/3/7202 تاريخ األصدار:                  :  ألربعاءا تحديث
 

 

 

 

 31/3/2211             خميسلوم اي
األجواء دافئة بوجه عام، ومع ساعات الظهيرة تظهر تدريجياً كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة  بمشيئة هللا   

فوق األجزاء الشمالية والشرقية من المملكة، وعالية، وهناك فرصة في ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر 
السرعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، تتحول  الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة

 .ليالً الى شمالية غربية معتدلة السرعة
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 22 23 30 32 33 33 31 العظمى

 22 20 21 23 30 32 32 32 31 الصغرى

 التحذيرات :
 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في خاصة في  جنوب وشرق المملكة -              

 خطر االنزالق على الطرقات في ساعات المساء والليل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها. -         

 
 13/3/2211              جمعة لا  يوم

 

زخات خفيفة من المطرعلى فترات في أجزاء انخفاض على درجات الحرارة، األجواء غائمة جزئياً وتسقط  بمشيئة هللا
 .متفرقة من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار أحياناً في جنوب وشرق المملكة

 
 

 

 

 

 الحرارة

 لـمرتـفـعـاتا عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 23 23 30 32 32 20 22 21 32 العظمى

 21 22 22 22 32 32 30 30 30 الصغرى

 التحذيرات :
   خطر االنزالق على الطرقات -        

 
             

 

 

 

 

 

 11/4/2211            سبتلا ومي
درجات مئوية، األجواء غائمة  4-3انخفاض آخر على الحرارة لتسجل أقل من معدالتها االعتيادية بحوالي  بمشيئة هللا

في أجزاء متفرقة من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة، خفيفة من المطر جزئياً إلى غائمة أحياناُ، وتسقط زخات 
 .مثيرة للغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة

 
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية طىالوس الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 32 30 32 32 21 21 22 22 22 العظمى

 23 22 22 31 32 32 1 1 0 الصغرى

 :التحذيرات
 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في خاصة في  جنوب وشرق المملكة -     

 خطر االنزالق على الطرقات -    

 

 
                                     

 محمد السماوي                                                                                 
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية

                                                                               29/3/2027 

 صة في  جنوب وشرق المملكةخطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في خا  -    


