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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

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

 22 02 البحر الميت
 22 02 العقبة

 كتلة هوائية معتدلة الحرارة  النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللا   م28/09/2021الثالثاء: 
 

لتسجل اقل من معدالتها االعتيادية بقليل  انخفاض قليل على درجات الحرارة،   :نـهـــارا  

في مناطق البادية  لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة  خريفية أجواءوتسود 

الغيوم  تواجد بعض، وحارة نسبيا  في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع  والسهول

على فترات قد تثير الغبار في تنشط  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، المنخفضة

 .مناطق البادية 

 مناطق فيالحرارة لطيفة مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية وجواء األ  ليـــــــال :

استمرار ظهور بعض مع ، والعقبة البحر الميتغوار وفي األ ومعتدلة، البادية والسهول

 السرعة. معتدلة غربية الرياح شمالية و، الغيوم المنخفضة

 :خليج العقبة

الرياح مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة،  ،ليال   ومعتدلة نهارا  نسبيا  حارة األجواء     

 .ارتفاع الموج خفيفوالبحر  ،تنشط أحيانا   السرعةشمالية معتدلة 
 

 التحذيرات:
 .خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق الباديةالليل المتاخرة  تشكل الضباب في ساعات حتمال ا -
 خاصة في مناطق البادية.احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  -
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الدكتور عبد المنعم القرالة                                                                                                                                                      

ةمدير إدارة األرصاد الجوية بالوكال  
 

 

 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 12 28 عمان
 12 22 المرتفعات الشمالية
 10 22 مرتفعات الشراه
 12 02 مناطق البادية
 18 29 مناطق السهول
 22 02 االغوار الشمالية
 21 08 االغوار الوسطى
 22 09 االغوار الجنوبية

 20 02 البحر الميت
 20 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م00/09/2021الخميس: 
 

في أغلب المناطق،  الحرارة معتدلةخريفية األجواء   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

 . األغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةفي  وحارة 

 

 

 

 
 التحذيرات:

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 19 29 عمان
 12 28 المرتفعات الشمالية
 12 22 مرتفعات الشراه
 18 00 مناطق البادية

 20 00 مناطق السهول

 21 02 االغوار الشمالية

 22 08 االغوار الوسطى

 28 09 االغوار الجنوبية
 22 02 البحر الميت

 22 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م01/10/2021: جمعة ال
 

األغوار والبحر الميت في  في أغلب المناطق، وحارة  الحرارة معتدلةخريفية  األجواءتستمر 

 . والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

 

 

 

 
 التحذيرات:

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 22 عمان
 12 22 المرتفعات الشمالية
 10 22 مرتفعات الشراه
 12 01 مناطق البادية
 18 28 مناطق السهول
 22 02 االغوار الشمالية
 21 02 االغوار الوسطى
 22 02 االغوار الجنوبية

 20 02 البحر الميت
 20 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م29/09/2021األربعاء: 
 

في أغلب المناطق، وحارة في األغوار والبحر  الحرارة لطيفة خريفية األجواء تستمر  

  السرعة الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة بعض الميت والعقبة، مع ظهور

 .تنشط احيانا  

 

 
 التحذيرات:

 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. -
فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء خاصة  والليل التأخرة الباكرالصباح تشكل الضباب في ساعات حتمال ا -

 .من مناطق البادية

    

 

 

 

    

  
 

 

  

    

 

 

   

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


