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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 30 31 شرق عمان

 31 33 غرب عمان

 33 30 المرتفعات الشمالية

 30 33 مرتفعات الشراه

 30 31 مناطق البادية

 30 31 مناطق السهول

 33 01 األغوار الشمالية

 33 01 األغوار الوسطى

 30 00 األغوار الجنوبية

 33 01 البحر الميت

 31 00 العقبة

 .في طبقات الجو العليامرافقة إلمتداد منخفض جدا  قطبية المنشأ هوائية باردة  كتلة بقايا: المؤثر يالجو مالنظا

 بمشيئة هللا   م13/13/0103 الجمعة :
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدالتها العامة لمثل هذا   نهاراً:  

في اغلب المناطق ولطيفة األجواء باردة ( درجات مئوية ، 8-7الوقت من السنة بحوالي )

مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، الحرارة في االغوار والبحر الميت والعقبة

ً و ، (  /سكم03تصل سرعاتها إلى ) الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا

 .تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية
الرياح  مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ، بوجه عامباردة جدا  األجواء  ليالً:

 .ساعات الليلتخف سرعتها تدريجيا مع السرعة  نشطةشمالية غربية 

 

  :خليج العقبة
منخفضة، على ارتفاعات مع ظهور بعض الغيوم ، ليالً باردة ، ونهاراً الحرارة  لطيفةاألجواء 

 ارتفاع الموج. متوسطالبحر والسرعة تنشط على فترات معتدلة  شماليةالرياح و

 :لتحذيراتا
بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق  احيانا   خطر تدني مدى الرؤية االفقية -

 البادية.
 خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. -
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 رائــــد رافـــد آل خطــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

13/31/0301 
 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 31 30 شرق عمان

 30 31 غرب عمان

 31 30 المرتفعات الشمالية

 30 31 مرتفعات الشراه

 31 03 مناطق البادية

 30 31 مناطق السهول

 31 00 األغوار الشمالية

 31 01 األغوار الوسطى

 30 01 األغوار الجنوبية

 31 01 البحر الميت

 30 01 العقبة

 بمشيئة هللا   م33/31/0103 السبت :

 
ولطيفة األجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ، ارتفاع على درجات الحرارة  أيطر  نهاراً:

في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات  الحرارة

 منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

األجواء باردة في أغلب المناطق ، وباردة نسبيا في األغوار والبحر الميت والعقبة،   ليالً:

 والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 :لتحذيراتا
 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 33 03 شرق عمان

 30 31 غرب عمان

 31 30 المرتفعات الشمالية

 31 31 مرتفعات الشراه

 33 00 مناطق البادية

 30 03 مناطق السهول

 30 00 األغوار الشمالية

 31 13 األغوار الوسطى

 31 13 األغوار الجنوبية

 31 13 البحر الميت

 30 13 العقبة

 بمشيئة هللا   م30/31/0103 االحد :
 

ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة ؛ االجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة   نهاراً:

 الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.االغوار والبحر في  دافئة نسبياو

 

األجواء باردة في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة  في األغوار والبحر الميت    ليالً:

 والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 :لتحذيراتا
 

 
 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 31 01 شرق عمان

 30 00 عمانغرب 

 33 03 المرتفعات الشمالية

 33 03 مرتفعات الشراه

 31 00 مناطق البادية

 31 00 مناطق السهول

 30 10 األغوار الشمالية

 03 11 األغوار الوسطى

 03 11 األغوار الجنوبية

 03 11 البحر الميت

 00 11 العقبة

 بمشيئة هللا   م13/31/0103 : االثنين
 

الحرارة في اغلب  معتدلةتوالي درجات الحرارة ارتفاعها ،وتسود اجواء ربيعية    :نهاراً 

،مع ظهور بعض الغيوم على مناطق المملكة ودافئة في االغوار والبحر الميت والعقبة

 ارتفاعات عالية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

ً في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة  في األغوار والبحر    ليالً:  األجواء باردة نسبيا

 جنوبية شرقية معتدلة السرعة.الميت والعقبة، والرياح 


