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 نشرة جوية  

م25/10/2120                        ظهرا                          االثنين اصدار:  

  

  

 

 المدينة
°درجة الحرارة س  

 الصغرى العظمى

 30 61 عمان
المرتفعات 
 36 61 الشمالية 

 36 61 مرتفعات الشراه

 36 61 مناطق البادية 

 30 61 مناطق السهول

 31 22 االغوار الشمالية

 62 20 االغوار الوسطى 

 63 21 االغوار الجنوبية

 62 20 البحر الميت 

 63 20 العقبة 

 النظام الجوي المؤثر:  مرتفع جوي يرافقه كتلة هوائية باردة وجافة

     اليوم: االثنين 2326/36/22م   بمشيئة هللا

األغوار والبحر باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في االجواء   اراً:ــــــنه

 الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.و الميت والعقبة،

األغوار والبحر باردة في و ،شديدة البرودة في أغلب المناطق األجواء  الً:ـــــــــلي

في خاصة فوق  تشكل الصقيع ساعات الليل المتأخرة خالليتوقع و ، الميت والعقبة

 .خفيفة السرعة متغيرة االتجاهالرياح و ،المرتفعات الجبلية ومناطق البادية
  خليج العقبة:

نهــــــاراً:  األجواء مشمسة ولطيفة الحرارة، الرياح شمالية معتدلة السرعة ،والبحر 

 خفيف ارتفاع الموج.

ليـــــــــالً :  السماء صافية، واألجواء باردة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر 

 خفيف ارتفاع الموج.

 
 -التحذيرات:

 فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة. خاصة خطر تشكل الصقيع  -
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 المدينة
°درجة الحرارة س  

 الصغرى العظمى

 32 61 عمان
المرتفعات 
 30 61 الشمالية 

 30 61 مرتفعات الشراه

 30 61 مناطق البادية 

 32 61 مناطق السهول

الشماليةاالغوار   22 30 

 61 20 االغوار الوسطى 

 62 21 االغوار الجنوبية

 61 20 البحر الميت 

 60 20 العقبة 

 اليوم: الثالثاء 2326/36/21م   بمشيئة هللا
    

 األجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في األغوار والبحر الميت والعقبة بقاء  

 الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.و، عالية على ارتفاعاتمع ظهور الغيوم 

 

 -:التحذيرات
احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأجزاء من مناطق البادية في  -

 ساعات الصباح الباكر. 
 
    

 

 
 

 

 المدينة
°الحرارة سدرجة   

 الصغرى العظمى

 31 61 عمان
 31 61 المرتفعات الشمالية 

الشراهمرتفعات   61 31 

 32 60 مناطق البادية 

 31 61 مناطق السهول

 66 20 االغوار الشمالية

 61 21 االغوار الوسطى 

 61 22 االغوار الجنوبية

 62 21 البحر الميت 

 61 22 العقبة 

 اليوم: األربعاء 2326/36/21م   بمشيئة هللا
    

األجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في األغوار والبحر الميت والعقبة،   

غربية معتدلة شرقية ، والرياح جنوبية عاليةمتوسطة ومع ظهور الغيوم على ارتفاعات 

 .تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية  وتنشط أحيانا السرعة

 

 -:التحذيرات

 خطر تدني مدى الرؤية االفقية احياناً بسيب الغبار في مناطق البادية. -

 

 
 

 

 المدينة
°درجة الحرارة س  

 الصغرى العظمى

 31 66 عمان
 32 63 المرتفعات الشمالية

 32 60 مرتفعات الشراه

 30 61 مناطق البادية

 30 66 مناطق السهول

 31 60 االغوار الشمالية

 60 23 االغوار الوسطى

 62 26 االغوار الجنوبية

 60 23 البحر الميت

 62 22 العقبة

 اليوم: الخميس 2326/36/21م   بمشيئة هللا
    

 لذا، شمال تركياورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز  جداً  تتاثر المملكة بكتلة هوائية باردة

وغائمة جزئياً  شديدة البرودةيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح االجواء 

الى  بعض الفتراتمع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد الى غائمة 

د قد يصحبها الرعالمناطق الشرقية،  جنوب غرب المملكة واجزاء محدودة من اجزاء من 

ً في بعض المناطق ً تؤدي الى الرياح غربية نشطة السرعة و، احيانا مع هبات قوية احيانا

 مناطق البادية.في  لغباراثارة ا

 -التحذيرات:
 زالق على الطرقات بسبب الهطوالت.نخطر اال -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية  بسبب الغيوم المالمسة لسطح االرض. -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. -
 
 


