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 نشرة جوية

م28/11/2021            ظهرا                األحداصدار:   

    

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 شرق عمان
 11 22 غرب عمان

 12 21 المرتفعات الشمالية
 11 22 مرتفعات الشراه
 10 22 مناطق البادية
 11 22 مناطق السهول

 12 22 الشماليةاالغوار 
 12 10 االغوار الوسطى
 20 11 االغوار الجنوبية

 12 10 البحر الميت
 18 10 العقبة

 مرتفع جويكتلة هوائية دافئة مرافقة ل  النظام الجوي المؤثر:
 بمشيئة هللا   م28/11/2021األحد: 

  
 تاامعدالتسجل أعلى من بحيث  ،رتفاع على درجات الحرارةإيطرأ   :ارا  ــــنه

بعض  مع ظاوردرجات مئوية، األجواء دافئة بوجه عام،  (8 -6) بحوالي عتياديةاال

 ة السرعة.خفيفلى جنوبية غربية إالغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية 

 

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

خفيفة  غربيةجنوبية لرياح اومع استمرار تواجد الغيوم العالية،  ،الميت والعقبة

 السرعة.

 :خليج العقبة

 ،على ارتفاعات عاليةمع ظاور الغيوم  ليال ، الحرارة ، ولطيفةناارا   دافئةجواء األ    

 والبحر خفيف ارتفاع الموج. ،الرياح شمالية معتدلة السرعةو
 

 التحذيرات:
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الدكتور عبد المنعم القرالة       

 ةمدير إدارة األرصاد الجوية بالوكال
 
 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 22 شرق عمان
 12 22 غرب عمان

 12 21 المرتفعات الشمالية
 12 22 مرتفعات الشراه
 11 22 مناطق البادية
 12 22 مناطق السهول
 12 22 االغوار الشمالية
 20 10 االغوار الوسطى
 21 11 االغوار الجنوبية

 20 10 الميتالبحر 
 12 10 العقبة

 بمشيئة هللا   م22/11/2021االثنين: 

              

الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح  األجواء دافئة بوجه عام، مع ظاورتستمر    

 جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 
   

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

      

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

 
  

 

   

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة
 الصغرى العظمى

 12 22 شرق عمان
 10 22 غرب عمان

 11 22 المرتفعات الشمالية
 10 22 مرتفعات الشراه
 02 28 مناطق البادية
 12 22 مناطق السهول
 12 10 االغوار الشمالية
 18 11 االغوار الوسطى
 12 12 االغوار الجنوبية

 18 11 البحر الميت
 12 11 العقبة

 بمشيئة هللا   م10/11/2021الثالثاء: 

     

مع ، بوجه عام األجواء دافئةارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار   

مع و ،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ،ارتفاعات عاليةالغيوم على بعض ظاور 

تتكاثر كمياتاا تدريجيا  ،على ارتفاعات مختلفةالغيوم بعض  تظار الليل ساعات

طول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من ه مع ساعات متأخرة من الليلويحتمل 

في مناطق  للغبار وتكون مثيرة بين الحين واالخر الرياح وتنشط سرعة شمال المملكة

 .البادية

 

 
 التحذيرات:

  .فقية بسبب الغبار في مناطق الباديةتدني مدى الرؤية األاحتمال  -
 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 02 12 شرق عمان
 02 12 غرب عمان

 10 12 المرتفعات الشمالية
 02 12 مرتفعات الشراه
 02 18 مناطق البادية

 02 12 السهولمناطق 

 12 21 االغوار الشمالية

 12 22 االغوار الوسطى

 12 22 االغوار الجنوبية
 12 22 البحر الميت

 12 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م01/12/2021األربعاء: 

    

حيث ضحل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا  مرافقة المتداد منخفض جوي    

وتسود عدالتاا االعتيادية، لم عوددرجات الحرارة، لتيطرأ انخفاض ملموس على 

األمطار بين زخات من ل وهط معاألجواء باردة نسبيا  وغائمة جزئيا  إلى غائمة أحيانا ، 

أجزاء من ، تمتد مع ساعات المساء والليل إلى المملكة ووسط الحين واآلخر في شمال

لغبار مثيرة ل ة غربية نشطة السرعة، والرياح غربية إلى شماليالمناطق الجنوبية الغربية

 .في مناطق الباديةخاصة 
 

 التحذيرات:
  أثناء هطول األمطار.خطر االنزالق على الطرقات  -

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.  -
 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغيوم المالمسة لسطح األرض فوق المرتفعات الجبلية.  -
 


