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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 33 شرق عمان

 11 31 غرب عمان
 11 21 المرتفعات الشمالية

 15 28 مرتفعات الشراه

 20 31 مناطق البادية

 21 33 مناطق السهول

 25 31 الشماليةاألغوار 

 21 00 األغوار الوسطى

 28 01 األغوار الجنوبية

 21 00 البحر الميت

 21 00 العقبة

 مرتفع جويمتداد ا  :النظام الجوي المؤثر

 بمشيئة هللا   م15/08/2202االثنين: 
 

في  عاديةاألجواء صيفية  تسجل درجات الحرارة حول معدالتها العامة،  :نـهــــارا  

المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية واألغوار والعقبة، مع ظهور 

 الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، و

 

حارة نسبيا  في وأغلب مناطق المملكة،  في الحرارة لطيفةاألجواء   :ـــــل  ـليـــ

 السرعة. شمالية غربية معتدلةالرياح و ،األغوار والعقبة

 

 :خليج العقبة

تنشط  الرياح شمالية معتدلة السرعةو ،ليل   حارة نسبيا  و ،نهارا   حارةاألجواء     

 خفيف ارتفاع الموج.والبحر  ،أحيانا  
 

 

 :التحذيرات
 .العالية الشمالية الجبلية المرتفعاتفوق  الليل المتاخرتدنى مدى الرؤية األفقية بسبب الضباب في ساعات  احتمال -
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 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 22 35 شرق عمان

 20 33 غرب عمان
 11 31 المرتفعات الشمالية

 18 30 مرتفعات الشراه

 23 31 مناطق البادية

 20 35 مناطق السهول

 21 01 األغوار الشمالية

 28 02 األغوار الوسطى

 30 02 الجنوبيةاألغوار 

 28 01 البحر الميت

 28 01 العقبة

 بمشيئة هللا   م11/08/2202الثلثاء: 

 

تسود ل ،تدريجيا   درجات الحرارة رتفعتالمملكة كتلة هوائية حارة، حيث تقترب من     

أجواء حارة نسبيا  في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية 

متوسطة وعالية في جنوب على ارتفاعات  الغيومبعض واألغوار والعقبة، مع ظهور 

 .تنشط أحيانا   وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
 

 

 

 

 

 :التحذيرات
والبحر  في مناطق البادية واألغوار والعقبةخاصة اشرة فترة الظهيرة بالتعرض ألشعة الشمس الم خطر -

 .الميت

     

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

  
     

  

   
 

 
 

 

     

 

 

 
     
 

 
     

 

 

    

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 23 31 شرق عمان

 21 30 غرب عمان
 20 32 المرتفعات الشمالية

 11 32 مرتفعات الشراه

 20 02 مناطق البادية

 25 31 مناطق السهول

 28 02 األغوار الشمالية

 21 03 األغوار الوسطى

 30 03 الجنوبيةاألغوار 

 21 02 البحر الميت

 21 03 العقبة

 بمشيئة هللا   م11/08/2202األربعاء: 

 

أعلى  رجات الحرارةيتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتسجل د    

المرتفعات األجواء حارة في  ،( درجات مئوية0-3من معدالتها االعتيادية بحوالي )

على  ، مع ظهور الغيوموحارة جدا  في البادية واألغوار والعقبة ،الجبلية والسهول

شمالية شرقية إلى الرياح ومتوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة،  ارتفاعات

 شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا  في مناطق البادية.
   

 :لتحذيراتا
 فترة الظهيرة. لفترات طويلة خاصة اشرةبخطر التعرض ألشعة الشمس الم -

 عدم ترك االطفال في المركبات المغلقة . -

 المركبات . داخلعدم ترك المواد القابلة للشتعال  -

 االكثار من شرب السوائل. -

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 23 31 شرق عمان

 21 30 غرب عمان

 20 32 المرتفعات الشمالية

 11 32 مرتفعات الشراه

 20 02 مناطق البادية

 25 31 مناطق السهول

 28 02 األغوار الشمالية

 21 03 األغوار الوسطى

 30 03 األغوار الجنوبية

 21 02 البحر الميت

 21 03 العقبة

 بمشيئة هللا   م18/80/2202خميس: ال

 

المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا  في البادية حارة في األجواء تستمر     

في خاصة متوسطة وعالية  على ارتفاعات ، مع ظهور الغيومواألغوار والعقبة

شمالية غربية معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى الرياح وجنوب وشرق المملكة، 

 تنشط أحيانا  في مناطق البادية.
    

 

 :التحذيرات
 خطر التعرض ألشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة. -

 عدم ترك االطفال في المركبات المغلقة . -

 المركبات . داخلعدم ترك المواد القابلة للشتعال  -

 االكثار من شرب السوائل. -

 


