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 نشرة جوية

م12/60/1612                      ظهراً                           اإلثنيناصدار:   

 

 

 
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 21 06 عمان
 21 12 المرتفعات الشمالية
 22 10 مرتفعات الشراه
 21 02 مناطق البادية
 21 12 مناطق السهول
 12 02 االغوار الشمالية

 11 00 الوسطىاالغوار 
 10 01 االغوار الجنوبية

 11 00 البحر الميت
 11 01 العقبة

  امتداد مرتفع جوي  النظام الجوي المؤثر:                                                   

 بمشيئة هللا    م12/60/1612اإلثنين: 

 

اةى حاة   اةجبلف  واةسهال، وحاة  نسبفا  اةمناطق  وجاا  يفيف  عتدلة  اةرااة  ي األ  :نـهــــاراً 

 .ةف  غابف  عتدلة  اةساع  تنشط أحفانا  اةاياح شماواالغااة واةبرا اةمفت واةتقب ، ي  اةبادي  

ي  أغلب اةمناطق وتمفل ةلباود  ياق اةماتيتات اةجبلف  وجاا  ةيفي  اةرااة  األ ليــــــــالً:

غابف  خيفي  اةاياح االغااة واةبرا اةمفت واةتقب ،  ي  اةرااة  عتدلة بفنما تكان ، اةتاةف 

 اةساع .

 

 خليج العقبة:

واةبرا  ،حفانا  أةفال ، اةاياح شماةف  عتدلة  اةساع  تنشط وعتدلة  اةرااة   ،نهاةا   األوجاا  حاة 

 خيفف اةتياع اةماج.

 

 

  التحذيرات:

 احدمال تلن  على اةاؤي  األيقف  بسبب اةغباة ي  عناطق اةبادي .  -
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 رائد رافد آل خطـــــاب                  

 الجوية االرصادمدير إدارة   

12  /60  /1612 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 22 02 عمان
 22 10 المرتفعات الشمالية
 20 11 مرتفعات الشراه
 21 00 مناطق البادية
 22 06 مناطق السهول
 11 00 االغوار الشمالية
 12 01 االغوار الوسطى
 11 01 االغوار الجنوبية

 12 01 البحر الميت
 12 01 العقبة

 بمشيئة هللا    م10/60/1612األربعاء: 

 

ي  اةماتيتات اةجبلف   وجاا  يفيف  عتدلة  اةرااة األ اةتياع طيفف على اةرااة ، عع بقا    

اةساع  ، اةاياح شماةف  غابف  عتدلة  ي  باق  اةمناطقحاة  نسبفا  إةى حاة  و، ةسهالوا

 .تنشط أحفانا  

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

 
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 00 عمان
 21 11 المرتفعات الشمالية
 21 12 مرتفعات الشراه
 16 01 مناطق البادية

 12 01 مناطق السهول

 11 01 االغوار الشمالية
 10 01 االغوار الوسطى
 12 02 االغوار الجنوبية

 10 01 البحر الميت
 10 02 العقبة

 بمشيئة هللا    م11/60/1612الخميس: 

 

عتدلة  اةرااة  ي  اةماتيتات يفيف   أوجاا وتساد  ،اةتياعها اةرااة  تااة  دةوجات  

واةبرا  اةبادي  واالغااةحاة  ي  بفنما تكان  ،عناطق اةسهال حاة  نسبفا  ي اةجبلف  اةتاةف ، 

 اةاياح شماةف  غابف  عتدلة  اةساع . واةتقب ، اةمفت

 

 

 

 

 التحذيرات:

 ي  عناطق اةبادي  واألغااة خالل ساعات اةظهفا ألشت  اةشمس اةمباش خيا اةدتاض  -

 واةتقب . واةبرا اةمفت

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 21 06 عمان
 21 12 المرتفعات الشمالية
 22 10 مرتفعات الشراه
 21 02 مناطق البادية
 21 12 مناطق السهول
 12 02 االغوار الشمالية
 11 00 االغوار الوسطى
 10 01 االغوار الجنوبية

 11 00 البحر الميت
 11 01 العقبة

 بمشيئة هللا    م11/60/1612الثالثاء: 

 

حاة  نسبفا  إةى و، ةسهالي  اةماتيتات اةجبلف  وا وجاا  يفيف  عتدلة  اةرااة األ تبقى    

اةمملك ،  ووسط ، عع ظهاة بتض اةغفام اةمنخيض  ي  شمالباق  عناطق اةمملك حاة  ي  

 اةاياح شماةف  غابف  عتدلة  اةساع  تنشط أحفانا .

 

 

 

 

 التحذيرات:
 


