نشرة جوية
اصدار :األربعاء

ظهـــــرا ً

0103/13/31

النظام الجوي المؤثر :كتلة هوائية دافئة وجافة نهاراً ،وكتلة هوائية باردة ورطبة ليلً
اليوم :األربعاء 0200/20/01م
بمشيئة هللا

نهـــــاراً :األجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ،ودافئة في األغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور
الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ،الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ً وتثير الغبار
خاصة في جنوب وشرق المملكة.
ليــــــــلً :األجواء باردة بوجه عام ،وتدريجيا ً تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،ومع ساعات الليل
المتأخرة تهطل زخات من المطر في األنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة وأجزاء محدودة من
المناطق الشرقية من المملكة ،حيث يتوقع أن تكون الهطوالت في األنحاء الغربية من المملكة غزيرة أحياناً؛
مما يؤدي إلى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة ،وقد يصحبها البرق والرعد في بعض
المناطق ،الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.
خليج العقبة:
األجواء دافئة نهارا ً ،مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية ،ومع ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا ً
وتتزايد كميات الغيوم تدريجيا ً على ارتفاعات مختلفة ،وتهطل زخات من المطر مع ساعات الليل المتأخرة،
حيث يتوقع أن تكون الهطوالت غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول ،وقد يصحبها البرق والرعد،
الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ً ،قد تكون مثيرة للغبار خلل النهار وقبل هطول المطر ،ويكون
البحر مائجا ً.

المدينة
عمان
المرتفعات الشمالية
مرتفعات الشراه

مناطق البادية
مناطق السهول
االغوار الشمالية
االغوار الوسطى
االغوار الجنوبية

البحر الميت
العقبة

درجة الحرارة س°
العظمى

الصغرى

02
01
01
00
00
01
01
01
01
00

02
20
21
20
21
00
01
00
00
00

التحذيرات-:
 خطر االنزالق على الطرقات خلل ساعات الليل. خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة. خطر تشكل السيول خلل ساعات الليل المتأخرة في األودية والمناطق المنخفضة في األنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة . -خطر تدني مدى الرؤية األفقية خلل ساعات الليل المتأخرة بسبب الغيوم الملمسة لسطح االرض - .خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.
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نشرة جوية
اصدار :األربعاء

ظهـــــرا ً

0103/13/31

اليوم :الخميس 0200/20/00م
بمشيئة هللا

المدينة

تتأ ثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا ،تؤدي
إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدالتها االعتيادية ،ولتصبح
األجواء باردة وغائمة جزئيا ً إلى غائمة ،وتهطل األمطار بين الحين واآلخر في شمال ووسط
المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة ،ويتوقع أن
تكون الهطوالت في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في
األودية والمناطق المنخفضة ،ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً ،الرياح غربية
نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا َ تصل سرعتها الى 02كم/ساعة في بعض المناطق،
وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

عمان
المرتفعات الشمالية
مرتفعات الشراه

مناطق البادية
مناطق السهول
االغوار الشمالية
االغوار الوسطى
االغوار الجنوبية

البحر الميت
العقبة

التحذيرات-:

درجة الحرارة س°
العظمى

الصغرى

01
02
00
00
00
02
00
00
00
01

21
21
20
20
20
00
00
00
00
00

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة. خطر االنزالق على الطرقات. خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة. -خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغيوم الملمسة لسطح االرض.
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نشرة جوية
اصدار :األربعاء

ظهـــــرا ً

0103/13/31

اليوم :الجمعة 0200/20/00م
بمشيئة هللا

المدينة

تبقى األجواء باردة وغائمة جزئياً ،مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول
زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ،والرياح جنوبية غربية
معتدلة السرعة.

عمان
المرتفعات
الشمالية
مرتفعات الشراه

مناطق البادية
مناطق السهول

التحذيرات-:
 خطر االنزالق خلل ساعات النهار على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر. -خطر تدني مدى الرؤية األفقية خلل ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب.

االغوار الشمالية
االغوار الوسطى
االغوار الجنوبية

البحر الميت
العقبة

اليوم :السبت 0200/20/00م
بمشيئة هللا

المدينة

تستمر األجواء باردة وغائمة جزئياً ،وتدريجيا ً مع ساعات المساء تتحول األجواء
إلى غائمة ،وتتهيأ الفرصة خلل ساعات المساء والليل لهطول زخات من المطر بين
الحين واآلخر في شمال ووسط المملكة ،الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ،وتكون
مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

عمان
المرتفعات الشمالية
مرتفعات الشراه

مناطق البادية
مناطق السهول
االغوار الشمالية

التحذيرات-:

االغوار الوسطى

 خطر االنزالق خلل ساعات المساء والليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر. خطر تدني مدى الرؤية األفقية خلل ساعات المساء والليل بسبب الغيوم الملمسة لسطح االرض. -خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

االغوار الجنوبية

البحر الميت
العقبة

درجة الحرارة س°
العظمى

الصغرى

01
02
00
00
00
02
00
00
00
01
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20
20
20
20
02
00
00
00
00

درجة الحرارة س°
العظمى

الصغرى

00
00
00
01
00
00
00
01
01
00

21
21
20
20
20
00
00
00
00
00

رائد رافد آل خطـــــاب
مدير إدارة االرصاد الجوية
0200 / 20 /01
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