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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 10 80 شرق عمان

 10 01 غرب عمان

 11 01 المرتفعات الشمالية

 10 00 مرتفعات الشراه

 10 88 مناطق البادية

 12 80 مناطق السهول

 00 80 األغوار الشمالية

 03 81 األغوار الوسطى

 00 80 األغوار الجنوبية

 00 81 البحر الميت

 00 81 العقبة

 مرتفع جوي  :المؤثرالجوي  مالنظا

 بمشيئة هللا   م82/10/8381: السبت

 

جنوب وشرق خاصة في لمناطق افي بعض ومغبرة  ،دافئة نسبيا األجواء  :نهارا     

وفي ساعات ما بعد  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،، المملكة

 احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكةهناك الظهر 

 . تنشط على فترات السرعة  معتدلةوالرياح جنوبية غربية 

 

، والرياح جنوبية مختلفه على ارتفاعاتالغيوم مع ظهور نسبيا، األجواء باردة   :ليل   

 .السرعة غربية معتدلة

 

 :خليج العقبة
معتدلة السرعة تنشط على  والرياح جنوبية، ليال ومائلة للبرودةنهاراً،  دافئة نسبياأجواء  

 .، والبحر متوسط ارتفاع الموجفترات مثيرة للغبار احيانا

 

 :لتحذيراتا 
 .خاصة في جنوب وشرق المملكة المناطقبعض المثار بفعل الرياح النشطة في  تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبارخطر -
 .الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية احتمال تشكل -
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 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 10 02 شرق عمان

 10 01 غرب عمان

 11 03 المرتفعات الشمالية

 10 00 مرتفعات الشراه

 10 01 مناطق البادية

 12 02 مناطق السهول

 00 88 األغوار الشمالية

 03 83 ار الوسطىاألغو

 00 80 األغوار الجنوبية

 00 80 البحر الميت

 00 80 العقبة

 بمشيئة هللا   م81/10/8381: األحد

 

 لطيفة في أغلب المناطق يطرأ إنخفاض قليل على الحرارة حيث تسود أجواء   :نهارا     

على ارتفاعات  الغيوم كميات من مع ظهور ،في األغوار والبحر الميت والعقبة نسبيا ودافئة

 .السرعةمعتدلة غربية ، والرياح جنوبية متوسطة وعالية

 

، متوسطة وعاليةمع ظهور الغيوم على ارتفاعات نسبيا بوجه عام، األجواء باردة    :ليل   

 .جنوبية غربية خفيفة السرعةوالرياح 

 

 

 :لتحذيراتا
 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 11 01 شرق عمان

 10 00 غرب عمان

 10 00 المرتفعات الشمالية

 13 08 مرتفعات الشراه

 10 00 مناطق البادية

 10 01 مناطق السهول

 01 80 األغوار الشمالية

 08 88 األغوار الوسطى

 03 83 األغوار الجنوبية

 03 88 البحر الميت

 00 83 العقبة

 بمشيئة هللا   م31/10/8381: االثنين

 
ً في أغلب المناطق، ولطيفة قليل انخفاض    آخر على الحرارة؛ األجواء باردة نسبيا

ً مع ساعات المساء تتأثرالمملكة  ،الحرارة في األغوار والبحر الميت والعقبة وتدريجيا

 وهناك، مختلفةعلى ارتفاعات تتكاثر الغيوم حيث عدم االستقرار الجوي  عيفة منض بحالة

قد يصحبها  قصى جنوب المملكةأ في المطرزخات خفيفة ومتفرقة من  سقوطلاحتمال 

 ً على فترات خاصة في المناطق تنشط  السرعةمعتدلة غربية جنوبية والرياح ، الرعد احيانا

 .الجنوبية

 

 :لتحذيراتا
 .ني مدى الرؤية االفقية في مناطق البادية بسبب الغبارخطر تد -

 .خطر اإلنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوالت مطرية -

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 04 00 شرق عمان

 02 11 غرب عمان

 03 10 المرتفعات الشمالية

 01 11 مرتفعات الشراه

 02 03 مناطق البادية

 10 08 مناطق السهول

 09 02 األغوار الشمالية

 00 01 األغوار الوسطى

 12 81 األغوار الجنوبية

 08 01 البحر الميت

 03 81 العقبة

 بمشيئة هللا   م30/10/8381: الثلثاء

 
مصاحبة المتداد منخفض جوي  بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة المملكةثرتتأ    

تعود  و، يث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارةجزيرة قبرص، ح شماليتمركز

قد  على فترات تكون غزيرةفي شمال ووسط المملكة االمطاروتهطل  ،االجواء الباردة

محدودة  اجزاءوتمتد الهطوالت ليال الى  من البرد احيانا، حباتيصحبها الرعد وتساقط 

مثيرة للغبار قوية احيانا مع هبات والرياح غربية نشطة السرعة من المناطق الجنوبية، 

   .البادية مناطقخاصة في 

 

 :لتحذيراتا
 خطر تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة  -
 .في مناطق البادية بسبب الغبارخاصة تدني مدى الرؤية االفقية  خطر -

 .هطوالت مطريةخطر اإلنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد  -
  .والهبات المرافقة لها  احخطر شدة سرعة الري -


