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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 63 عمان
 09 66 المرتفعات الشمالية
 91 66 مرتفعات الشراه
 04 63 مناطق البادية
 09 63 مناطق السهول
 00 00 االغوار الشمالية

 03 06 الوسطىاالغوار 
 02 00 االغوار الجنوبية

 00 09 البحر الميت
 02 04 العقبة

 كتلة هوائية حارة  النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللا    م91/40/0409االثنين اليوم: 
 تسجل؛ لدرجات الحرارة ترتفعحيث  ،ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة المملكة تشهد  نـهـــاراً:

في  حارةوجافة تسود أجواء و ،( درجة مئوية90-96معدالتها االعتيادية بحوالي )أعلى من 

مع ظهور كميات من الغيوم  ،غوار والبحر الميت والعقبةوحارة جداً في األ المملكة مناطق أغلب

 على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

األغوار والبحر الميت في  حارة نسبياً و ،أغلب المناطقفي الحرارة معتدلة األجواء   :ـلً ـليــــــ

خفيفة  جنوبية غربيةلى إالرياح وتتحول ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم العالية، والعقبة

 السرعة.

 

 خليج العقبة:

 تنشط أحياناً، معتدلة السرعة جنوبيةليلً، الرياح  حارة نسبياً نهاراً، و حارة جداً األجواء     

 والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

 التحذيرات:
 . خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

 عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للشتعال داخل المركبات. -

 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. -
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 الجوية االرصادمدير إدارة 
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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 92 03 عمان
 90 02 المرتفعات الشمالية
 90 03 مرتفعات الشراه

 90 69 مناطق البادية

 92 01 مناطق السهول
 93 63 االغوار الشمالية
 09 63 االغوار الوسطى
 04 63 االغوار الجنوبية

 91 63 البحر الميت
 04 63 العقبة

 هللا بمشيئة    م09/40/0409األربعاء اليوم: 

 

 ؛تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ حيث ،المملكة عنالكتلة الهوائية الحارة  تنحسر    

حارة في مع بقائها  ،غلب مناطق المملكةأمعتدلة الحرارة في ربيعية جواء أ سودلت

الرياح شمالية  الغيوم على ارتفاعات عالية، وتظهر األغوار والبحر الميت والعقبة،

 حياناً في مناطق البادية.أغربية معتدلة السرعة تنشط 

 

 
 

 التحذيرات:
 غوار والبحر الميت والعقبة.في األ خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

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

 

 

 

 المدينة 
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 92 01 عمان
 90 03 المرتفعات الشمالية
 90 03 مرتفعات الشراه
 90 60 مناطق البادية

 92 64 مناطق السهول

 93 63 االغوار الشمالية
 09 63 االغوار الوسطى
 04 63 االغوار الجنوبية

 91 63 البحر الميت
 04 63 العقبة

 بمشيئة هللا    م00/40/0409 الخميساليوم: 

 

وحارة في األغوار والبحر  مناطقالغلب أمعتدلة الحرارة في ربيعية األجواء  تستمر    

الرياح شمالية غربية  مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الميت والعقبة،

 حياناً في مناطق البادية.أمعتدلة السرعة تنشط 

 

 

 

 
 التحذيرات:

 الميت والعقبة.غوار والبحر في األ خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

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

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 93 60 عمان
 92 69 المرتفعات الشمالية
 96 69 مرتفعات الشراه
 92 63 مناطق البادية
 93 62 مناطق السهول
 91 00 االغوار الشمالية

 00 09 الوسطىاالغوار 
 09 04 االغوار الجنوبية

 04 61 البحر الميت
 09 61 العقبة

 بمشيئة هللا    م04/40/0409الثلثاء اليوم: 

 
، مع قليلً  الحرارةدرجات  تنخفض، لذا على المملكة يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة    

حارة نسبياً في مئوية، األجواء  ة( درج99-94بقائها أعلى من معدالتها االعتيادية بحوالي )

 ، مع تواجد الغيوم على ارتفاعاتباقي المناطقحارة في و المرتفعات الجبلية والسهول

، وتتحول تدريجياً تنشط على فترات ية غربية معتدلة السرعةجنوبعالية، الرياح متوسطة و

 .إلى شمالية غربية

 

 

 
 

 التحذيرات:
 غوار والبحر الميت والعقبة.في األخاصة  خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

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

 
 


