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 نشرة جوية

م22/01/2120               ظهــــــــرا                  جمعةالاصدار:   

 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 01 22 عمان
 00 22 المرتفعات الشمالية
 10 22 مرتفعات الشراه
 02 20 مناطق البادية
 01 22 مناطق السهول
 02 21 االغوار الشمالية

 00 22 الوسطىاالغوار 
 20 21 االغوار الجنوبية

 21 22 البحر الميت
 21 22 العقبة

 ة الحرارةلطيفكتلة هوائية   النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللا   م22/01/2120الجمعة: 

 

جواء لطيفة الحرارة في تسجل درجات الحرارة حول معدالتها االعتيادية، األ  ارا :ـــــــنه

ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم  ،والسهول المرتفعات الجبلية

 الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.والمنخفضة، 

 

األغوار والبحر ، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطقفي  جواء باردة نسبيا  األ  ال :ــــــــــلي

 السرعة. خفيفةالرياح شمالية غربية و ،الميت والعقبة

 

 :خليج العقبة

، والبحر دلة السرعةالرياح شمالية معتو ،ليال   ةلطيفو ،ا  نهار معتدلة الحرارةاألجواء     

 .خفيف ارتفاع الموج

 

 

 

 التحذيرات:

 .العالية فوق المرتفعات الجبليةخرة يل المتألت الاساعالضباب في  تشكل احتمال  -
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 رائــــد رافـــد آل خطــــاب
 مدير إدارة االرصاد الجوية

22/01/2120 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

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

 00 22 البحر الميت
 00 20 العقبة

 بمشيئة هللا   م22/01/2120السبت: 

   

األجواء خالل النهار لطيفة الحرارة في انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء     

مع ظهور بعض الغيوم  ،ومعتدلة في باقي مناطق المملكة ،المرتفعات الجبلية والسهول

في أغلب ثناء الليل أباردة نسبيا  أجواء  تسودالمنخفضة في شمال ووسط المملكة، بينما 

 .حيانا  ة معتدلة السرعة تنشط أمالية غربيالرياح شوالمناطق، 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 .العالية فوق المرتفعات الجبلية الصباح الباكرالضباب في ساعات  تشكل احتمال  -

 

 
 
 
 

     

 
  

 

   

 

       
     

 

 

 

 

 
    

 

 

 

    

  
 

 

  

    

 

 

   

 
 

      
 

 

 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

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

 21 22 البحر الميت
 21 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م21/01/2120األحد: 

 

ومعتدلة في  ،النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهولاألجواء خالل تستمر     

 الرياح شماليةوباقي مناطق المملكة، بينما تكون ليال  باردة نسبيا  في أغلب المناطق، 

 غربية معتدلة السرعة.شرقية إلى شمالية 

 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 02 21 عمان
 00 22 المرتفعات الشمالية
 11 22 مرتفعات الشراه
 02 21 مناطق البادية

 01 22 مناطق السهول

 02 22 االغوار الشمالية

 00 22 االغوار الوسطى

 20 21 االغوار الجنوبية
 21 22 البحر الميت

 21 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م21/01/2120: االثنين

 

ومعتدلة في باقي  ،لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهولاألجواء خالل النهار     

مناطق المملكة، بينما تكون ليال  باردة نسبيا  في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية 

 معتدلة السرعة.

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 
 


