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 نشرة جوية

م72/11/7271             ظهرا             السبت اصدار:   

    

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 17 72 شرق عمان
 12 77 غرب عمان

 12 77 المرتفعات الشمالية
 20 71 مرتفعات الشراه
 12 72 مناطق البادية
 17 72 مناطق السهول

 12 72 الشماليةاالغوار 
 12 70 االغوار الوسطى
 10 70 االغوار الجنوبية

 12 72 البحر الميت
 11 72 العقبة

 مرتفع جوي  النظام الجوي المؤثر:
 بمشيئة هللا   م72/11/7271سبت: ال

  
في معظم يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة، األجواء معتدلة الحرارة  :ارا  ــــنه

الغيوم على ارتفاعات  االغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالمناطق، ودافئة في 

 والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.، عالية

 

في األغوار والبحر  الحرارة لطيفةو في أغلب المناطق، نسبيا   جواء باردةاأل ال :ـــــــلي

 خفيفة السرعة. شرقيةجنوبية لرياح او ،الميت والعقبة

 

 :خليج العقبة
الرياح شمالية معتدلة ومع ظهور بعض الغيوم العالية ، ، ولطيفة ليال ،نهارا   دافئةجواء األ   

 والبحر خفيف ارتفاع الموج. ،تنشط احيانا   السرعة

 

 التحذيرات:
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 نشرة جوية

م72/11/7271             ظهرا             السبت اصدار:   

 

 

 رائد رافد آل خطـــــاب                 

 الجوية االرصادمدير إدارة   

72  /11  /7271 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 72 شرق عمان
 17 72 غرب عمان

 17 72 المرتفعات الشمالية
 11 72 الشراهمرتفعات 

 17 72 مناطق البادية
 12 72 مناطق السهول
 11 02 االغوار الشمالية
 72 01 االغوار الوسطى
 71 01 االغوار الجنوبية

 72 02 البحر الميت
 12 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م72/11/7271األحد: 

 
درجات   9 -7إرتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من المعدل العام بحوالي   

الرياح جنوبية شرقية والغيوم على ارتفاعات عالية،  وتظهر، بوجه عام دافئةاألجواء ، مئوية

 .الى جنوبية غربية معتدلة السرعة

 

 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

      

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

 
  

 

   

 

       
     

 

 

 

 

 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 12 72 شرق عمان
 10 71 غرب عمان

 10 71 المرتفعات الشمالية
 17 72 مرتفعات الشراه

 10 70 الباديةمناطق 
 12 72 مناطق السهول
 12 01 االغوار الشمالية
 71 07 االغوار الوسطى
 77 07 االغوار الجنوبية

 71 01 البحر الميت
 10 01 العقبة

 بمشيئة هللا   م70/11/7271االثنين: 
 

الرياح جنوبية والغيوم على ارتفاعات عالية،  مع ظهور، بوجه عام دافئةاألجواء تبقى   

 .معتدلة السرعة شرقية

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

 

 

 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 10 72 شرق عمان
 11 72 غرب عمان

 11 72 المرتفعات الشمالية
 12 72 مرتفعات الشراه
 11 70 مناطق البادية

 10 72 مناطق السهول

 12 02 االغوار الشمالية

 10 01 االغوار الوسطى

 72 01 االغوار الجنوبية
 10 02 البحر الميت

 12 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م02/11/7271: الثالثاء
 

تتكاثر الغيوم ليال و  الغيوم على ارتفاعات عالية مع ظهور، بوجه عام دافئةاألجواء  تستمر

 معتدلة السرعة الرياح جنوبية شرقيةوفي شمال ووسط المملكة  االجواء الى غائمة جزئيا لتتحول

 .السرعة تثير الغبار في مناطق البادية نشطة  الى شمالية غربية في ساعات المساء والليل تتحول 

 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار في مناطق البادية -


