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 نشرة جوية

م01/03/2021                   ظهرا            اإلثنين          اصدار:  

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 11 عمان
 00 12 المرتفعات الشمالية
 03 11 مرتفعات الشراه
 01 10 مناطق البادية
 00 10 مناطق السهول
 10 23 االغوار الشمالية
 12 22 االغوار الوسطى
 12 21 االغوار الجنوبية

 13 23 البحر الميت
 11 22 العقبة

 كتلة هوائية باردة ورطبة.     النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللام    01/30/2021االثنين  اليوم: 

تنخفض درجات الحرارة قليال ، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئيا مع احتمال   ارا :ـــــــنه

الرياح غربية ومحدودة من شمال ووسط المملكة،  أجزاء متفرقة فيهطول أمطار خفيفة 

 .تنشط احيانا   معتدلة السرعة

 

، الرياح ةضفنخع ظهور الغيوم على ارتفاعات مبوجه عام، مباردة األجواء   :ال  ــــــــــلي

 السرعة . خفيفةغربية 

 

 خليج العقبة:

ً  معتدلة السرعة الرياح شماليةو، ليلً وباردة  لطيفة الحرارة نهاراً،األجواء   ،تنشط أحيانا
 . ارتفاع الموج خفيفوالبحر 

 

 التحذيرات:
 .وأجزاء من مناطق البادية العالية فوق المرتفعات الجبليةفي ساعات الليل المتاخرة الضباب  تشكل خطر -

 .لمملكةا التي تشهد هطوالت في المناطق الشمالية والوسطى من المناطق خطر االنزالق على الطرقات في -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

01 /03  /2021 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 01 10 عمان
 02 11 المرتفعات الشمالية
 01 10 مرتفعات الشراه

 03 11 مناطق البادية

 01 13 مناطق السهول
 00 22 االغوار الشمالية
 10 21 االغوار الوسطى
 10 20 االغوار الجنوبية

 11 22 البحر الميت
 00 21 العقبة

 بمشيئة هللام    03/30/2021األربعاء  اليوم: 
 

كتلة خالل ساعات المساء والليل تؤثر على المملكة  ريجيا  ، وتدباردة وغائمة جزئيا   األجواء   

لتصبح األجواء أشد  ؛تزايد كميات الغيومتؤدي الى انخفاض الحرارة و؛ طبةرباردة وهوائية 

شمال من  في أجزاء متفرقةلهطول أمطار أثناء المساء والليل تتهيأ الفرصة و ،غائمةو برودة

من  األنحاء الغربية لتشملتمتد الهطوالت  ما بعد منتصف الليلساعات مع و ،ووسط المملكة

قد تكون غزيرة أحيانا  ويصحبها الرعد  ،وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية المملكة بوجه عام

أحيانا شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الرياح  وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق،

 أثناء الليل.
 التحذيرات:

 المطر. التي تشهد هطولخطر االنزالق على الطرقات في المناطق  -

 تشكل السيول في المناطق المنخفضة واألودية في ساعات ما بعد منتصف الليل.احتمال خطر  -

العالية وأجزاء من  فوق المرتفعات الجبليةفي ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة الضباب  تشكل خطر -

 .مناطق البادية

 . تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية احتمال  -

 

 
 المدينة

 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 01 12 عمان
 02 00 المرتفعات الشمالية
 00 00 مرتفعات الشراه
 03 10 مناطق البادية

 01 11 مناطق السهول

 00 20 االغوار الشمالية
 10 10 االغوار الوسطى

 10 22 الجنوبيةاالغوار 
 11 20 البحر الميت

 00 20 العقبة

 بمشيئة هللام    00/30/2021  لخميسااليوم: 
 

حيث توالي درجات الحرارة  تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة؛    

متفرقة هطول زخات استمرار أجواء باردة وغائمة جزئيا  إلى غائمة أحيانا ، مع  انخفاضها، لتسود

  قد ،األنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية على فترات في من المطر

، ومع في بعض المناطق حيانا  أالرعد وتساقط زخات من البرد  خالل ساعات الصباح يصحبها

غربية نشطة شمالية ، الرياح وتتناقص كميات الغيومتضعف فرصة الهطوالت  العصرساعات 

 .قبل هطول المطر مثيرة للغبار في مناطق الباديةوتكون السرعة 
 التحذيرات:  
 .المطر التي تشهد هطولخطر االنزالق على الطرقات في المناطق  -

 .الباكر خالل ساعات الفجر والصباح في المناطق المنخفضة واألوديةتشكل السيول احتمال  خطر -

 االفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المالمسة لسطح األرض.خطر تدني مدى الرؤية  -

 .قبل هطول المطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خطر -
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 01 11 عمان
 03 12 المرتفعات الشمالية
 02 11 مرتفعات الشراه
 00 10 مناطق البادية
 01 10 مناطق السهول
 00 23 االغوار الشمالية
 11 22 االغوار الوسطى
 11 21 االغوار الجنوبية

 12 23 البحر الميت
 10 22 العقبة

 بمشيئة هللام    02/30/2021الثالثاء  اليوم:    

 

في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع  الحرارة األجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة     

 .غربية معتدلة السرعةجنوبية الرياح  ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،

  
 

 

 
 التحذيرات:

العالية وأجزاء من  فوق المرتفعات الجبليةوساعات الليل المتأخرة في ساعات الصباح الباكر الضباب  تشكل خطر -

 .مناطق البادية

 

 


