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°درجة الحرارة س المدينة  

 الصغرى العظمى

 60 21 عمان
 60 60 المرتفعات الشمالية 

 60 60 مرتفعات الشراه
 60 20 مناطق البادية 
 60 21 مناطق السهول
 26 20 االغوار الشمالية
 22 21 االغوار الوسطى 
 26 11 االغوار الجنوبية
 21 12 البحر الميت 

 22 11 العقبة 

 النظام الجوي المؤثر: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

 اليوم: األحد 1612/62/20م   بمشيئة هللا

    
يا، األجواء باردة وغائمة جزئياً، وفي ساعات ترك  فوقمنخفض جوي يتمركز إمتداد تتأثر المملكة ب نهـــــاراً:    

ً  شمال المملكة،تهطل زخات من المطر في المساء  ، وتسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها الرعد أحيانا

كم/س في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية؛ مما يؤدي الى تدني 06مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 

 الرؤية األفقية. مدى

؛ وتصبح كميات الغيوم تدريجياً تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي؛ حيث تتزايد   ليــــــالً:

 تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى  من المملكة وتهطل األمطار في المناطق الشماليةاألجواء شديدة البرودة وغائمة، 

ً  ،والجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية  تكون، ويتوقع أن ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا

ل في األودية الشمالية والوسطى من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيوالمناطق غزيرة على فترات في  الهطوالت

لهطول زخات  االثنينغٍد  فجرمنتصف الليل وساعات في ساعات ما بعد وهناك احتمال ضعيف  ،والمناطق المنخفضة

الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات وتبقى  من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية )الشراه(، 

 ة.مناطق الباديلغبار في ا وتؤدي إلى إثارة ،كم/س في بعض المناطق06قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 

 
 خليج العقبة:

ط على تنش معتدلة السرعة جنوبية، الرياح العاليةاألجواء لطيفة الحرارة نهاراً وباردة نسبياً ليالً، مع ظهور الغيوم     

 مائجاً.البحر يكون و ،فترات وتكون مثيرة للغبار
 -التحذيرات:

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

 الرياح والهبات المرافقة لها.خطر شدة سرعة  -

 خطر االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر. -

 .العالية رض فوق المرتفعات الجبليةالمالمسة لسطح األ المنخفضة الليل بسبب الغيومالمساء و خطر تدني مدى الرؤية األفقية خالل ساعات -

 .في شمال ووسط المملكة في األودية والمناطق المنخفضة خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل -
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 ائد رافد آل خطـــــابر

 مدير إدارة االرصاد الجوية
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°درجة الحرارة س المدينة  

 الصغرى العظمى

 60 61 عمان
 60 60 المرتفعات الشمالية 

 61 60 مرتفعات الشراه
 60 22 مناطق البادية 
 60 61 مناطق السهول
 61 20 االغوار الشمالية
 26 20 االغوار الوسطى 

الجنوبيةاالغوار   21 61 
 22 20 البحر الميت 

 26 16 العقبة 

 اليوم: اإلثنين 1612/62/20م   بمشيئة هللا

ً ، لتصبح األجواء باردة جداً، بشكٍل ملحوظ تنخفض درجات الحرارة     ً إلى غائمة أحيانا  ،وغائمة جزئيا

وأجزاء محدودة من  المملكة المناطق الشمالية والوسطى منفي وتهطل زخات من المطر بين الحين واآلخر 

 ساعات الصباح غزيرة أحياناً في الهطوالت خاللتكون يتوقع أن حيث  ،المناطق الشرقية والجنوبية الغربية

ل في األودية والمناطق المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيو ى منوسطالو يةشمالال المناطق أجزاء من

ً  حبات منيصحبها الرعد وتساقط قد و المنخفضة، تنشط بين الحين  الرياح غربية معتدلة السرعة، البرد أحيانا

بشكل  تتضعف فرصة الهطوالو تتراجع حدة المنخفض واآلخر أثناء النهار، وتدريجياً مع ساعات المساء

 عام.
 

 -التحذيرات:
 .ت خطر االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوال -

 المالمسة لسطح االرض.  المنخفضة الغيومالضباب وخطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب  -

 خطر تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في األودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة. -

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

    

    

 

 
 

 

°درجة الحرارة س المدينة  

 الصغرى العظمى

 60 61 عمان
المرتفعات 
 60 60 الشمالية 

 61 60 مرتفعات الشراه
 60 22 مناطق البادية 
 60 61 مناطق السهول
 61 20 االغوار الشمالية
 26 20 االغوار الوسطى 
 61 21 االغوار الجنوبية
 22 20 البحر الميت 

 26 16 العقبة 

 اليوم: الثالثاء 1612/62/21م   بمشيئة هللا
خالل تدريجياً و، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، باردة جداً في أغلب مناطق المملكةاألجواء  بقىت    

 كميات الغيوم تتكاثر تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، حيث الليلالمساء وساعات 

تمتد تدريجياً  من المملكةفي المناطق الشمالية  األمطار تهطل ساعات الليلخالل وغائمة،  األجواء صبحلت

تكون ويتوقع أن ،  المناطق الشرقيةمن أجزاء ووالجنوبية الغربية من المملكة  الوسطىالمناطق لتشمل 

مما يؤدي إلى تشكل السيول في األودية  االنحاء الغربية من المملكة؛في غزيرة على فترات الهطوالت 

ما بعد في ساعات   ويحتملهذا  المناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً،و

الرياح غربية نشطة  ،)الشراه( زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية أن تهطل منتصف الليل

 مناطق البادية.لغبار في ا تثيروكم/س في بعض المناطق 06تتجاوز سرعتها السرعة مع هبات قوية 
 -لتحذيرات:ا

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

 خطر االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوالت خالل ساعات المساء والليل. -

 رض. المالمسة لسطح األالمنخفضة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغيوم  -

 خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة خالل ساعات المساء والليل.  -

 خطر سرعة الرياح والهبات المرافقة لها. -

 

 

 

 

°درجة الحرارة س المدينة  

 الصغرى العظمى

 60 60 عمان
 62 60 المرتفعات الشمالية 

62- 60 مرتفعات الشراه  

 60 22 مناطق البادية 

 60 60 مناطق السهول

 60 20 االغوار الشمالية
 22 20 االغوار الوسطى 
 22 21 االغوار الجنوبية

 26 21 البحر الميت 

 26 21 العقبة 

 اليوم: األربعاء 1612/62/16م   بمشيئة هللا 
يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي على المملكة، حيث تسود أجواء     

وتكون غزيرة أحياناً مما يؤدي إلى تشكل  مناطق المملكة، أغلب األمطار في مع هطول باردة جداً وغائمة، 

ً  ردالسيول في األودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات الب مع استمرار احتمال ، أحيانا

كما وهناك مؤشرات أولية الى ان  ،زخات من الثلج هطول الجنوبية )الشراه( عاليةقمم الجبال ال أن تشهد 

 ،المرتفعات الجبلية في شمال ووسط المملكة ستشهد زخات من الثلج ممزوجة مع الهطوالت المطرية

وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطوالت بشكل عام، ويتوقع تشكل االنجماد فوق المرتفعات 

ً تخف سرعتها الرياحالجبلية ومناطق البادية،   تدريجياً  شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

 أثناء الليل.

 -التحذيرات:

 في مناطق البادية التي لن تشهد هطوالت.خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  -

 خطر االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوالت. -

 رض.المالمسة لسطح األ المنخفضة الغيوم خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب -

 خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة. -

 ومناطق البادية في ساعات الليل.خطر تشكل االنجماد فوق المرتفعات الجبلية  -


