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 نشرة جوية

م16/06/2021                       ا  ظهــــــــر                      اءألربعااصدار:   

 

 

 
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 عمان
 11 22 المرتفعات الشمالية
 10 21 مرتفعات الشراه
 11 22 مناطق البادية
 11 22 مناطق السهول
 11 21 االغوار الشمالية

 21 21 الوسطىاالغوار 
 22 21 االغوار الجنوبية

 22 21 البحر الميت
 21 26 العقبة

  امتداد مرتفع جوي  النظام الجوي المؤثر:                                                   

 بمشيئة هللا    م16/06/2021األربعاء: 

 

 ؛( درجات مئوية1-2بحوالي ) اإلعتياديةمعدالتها قل من أدرجات الحرارة  تسجل  :نـهــــارا  

 ،لسهولا مناطق فيمعتدلة والمرتفعات الجبلية العالية،  وقالحرارة ف لطيفة أجواءتسود ل

منخفضة، الرياح  على ارتفاعات ، مع ظهور الغيومالمملكة مناطقباقي في وحارة نسبيا  

 .في مناطق الباديةخاصة وتثير الغبار  على فتراتشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط 

في الحرارة معتدلة غلب المناطق، بينما تكون ألى البرودة في إجواء تميل األ  ليــــــــال :

 السرعة. معتدلة، الرياح شمالية غربية غوار والبحر الميت األ

 

 خليج العقبة:

الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط وليال ، ومعتدلة الحرارة  ،نهارا   نسبيا   األجواء حارة   

 والبحر خفيف ارتفاع الموج. ،على فترات

 

 

 التحذيرات:
 .  في مناطق الباديةخاصة تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  خطر -
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 عبــد المنعــــم الــقــــرالــــة  الدكتور
 بالوكالة مدير إدارة األرصاد الجوية

                                                                                 61/61/0606 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 16 21 عمان
 12 21 المرتفعات الشمالية
 12 26 مرتفعات الشراه
 12 21 مناطق البادية
 12 21 مناطق السهول
 21 26 االغوار الشمالية
 22 22 االغوار الوسطى
 21 22 االغوار الجنوبية

 21 22 البحر الميت
 22 23 العقبة

 بمشيئة هللا    م13/06/2021الجمعة: 

 

الحرارة في المرتفعات الجبلية  معتدلةجواء األ ؛ لتصبحرتفاع قليل على درجات الحرارةإ    

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة و ،مناطقإلى حارة في باقي الوحارة نسبيا   ،لسهولاو

 .على فتراتتنشط 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 حتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. ا -
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 20 عمان
 11 26 المرتفعات الشمالية
 12 22 مرتفعات الشراه
 13 21 مناطق البادية

 13 20 مناطق السهول

 22 22 االغوار الشمالية
 21 23 االغوار الوسطى
 21 23 االغوار الجنوبية

 21 23 البحر الميت
 21 21 العقبة

 بمشيئة هللا    م11/06/2021: السبت

 

تيادية لمثل ذات لتسجل حول معدالتها االع درجات الحرارة؛ ىعلخر آ طفيفرتفاع إ    

حارة و ،في المرتفعات الجبلية والسهولالحرارة جواء معتدلة األمع بقاء الوقت من السنة، 

 .رياح شمالية غربية معتدلة السرعةالو ،المملكة مناطقفي باقي حارة نسبيا  إلى 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 حتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. ا -

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

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

 22 21 البحر الميت
 21 26 العقبة

 بمشيئة هللا    م12/06/2021الخميس: 

 

 مناطق فيمعتدلة والمرتفعات الجبلية العالية،  وقلطيفة الحرارة فاألجواء  تبقى    

الرياح شمالية  الغيوم المنخفضة،، مع ظهور مناطقالفي باقي وحارة نسبيا   ،لسهولا

 .وتثير الغبار في مناطق البادية معتدلة السرعة تنشط على فتراتغربية 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 في مناطق البادية. خاصة تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  خطر -
 


