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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 08 15 شرق عمان

 06 13 غرب عمان

 04 10 المرتفعات الشمالية

 04 09 مرتفعات الشراه

 07 17 مناطق البادية

 08 14 مناطق السهول

 12 21 األغوار الشمالية

 13 22 األغوار الوسطى

 14 25 األغوار الجنوبية

 13 24 البحر الميت

 14 25 العقبة

  كتلة هوائية باردة ورطبةبقايا  : المؤثر يالجو مالنظا

 بمشيئة هللا   م21/30/2320: الثالثاء

 بداية االعتدال الربيعي  
سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في مع احتمال األجواء باردة وغائمة جزئيا،  :       نهارا  

، و الرياح شمالية غربية معتدلة من المملكة الوسطى والشرقيةأجزاء من المناطق الشمالية و

 . تنشط على فترات          السرعة  
 

تتناقص كميات الغيوم وتميل األجواء الى اإلستقرار، ويتشكل الضباب خاصة فوق   :     ليال  

 السرعة.خفيفة المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية 

 
  :خليج العقبة

والرياح شمالية  مختلفة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات الحرارة  معتدلةاالجواء          نهارا :
 الموج. معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع

 ارتفاع الموج. خفيفوالبحر ، باردة نسبيا  والرياح شمالية معتدلة السرعةاالجواء        ليال :
 :لتحذيراتا
 خطر اإلنزالق على الطرقات التي تشهد هطول مطري. -
 بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. لليلفي ساعات ا طر تدني مدى الرؤية االفقيةخ -

http://www.jmd.gov.jo/


  

  JMDWEATHER       www.jmd.gov.jo       دارة األرصاد الجويةا                   4916190/   4916191هاتف :           

 نشرة جوية
 م21/03/2023              ظهرا               الثالثاءصدار: ا

 

441 

 

 

 

 رائـــد رافــد آل خطــــــاب
 مدير ادارة االرصاد الجوية

21/03/2023 
 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 11 18 شرق عمان

 09 16 غرب عمان

 07 13 المرتفعات الشمالية

 06 13 مرتفعات الشراه

 10 20 مناطق البادية

 11 18 مناطق السهول

 15 24 األغوار الشمالية

 16 25 األغوار الوسطى

 17 27 األغوار الجنوبية

 16 26 البحر الميت

 17 27 العقبة

 بمشيئة هللا   م22/30/2320: األربعاء

 
لتسجل حول معدالتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة،   جات الحرارةترتفع در  :       نهارا  

، و دافئة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول الحرارة ربيعية لطيفةوتسود اجواء مستقرة و

على إرتفاعات منخفضة،  ر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في االغوار والبح

 والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

  

أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،   :     ليال  

 .متغيرة االتجاه والرياح خفيفة السرعة

 

 :لتحذيراتا
تدني مدى الرؤية االفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات  خطر -

 الجبلية.

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 12 19 شرق عمان

 10 17 غرب عمان

 08 14 المرتفعات الشمالية

 07 15 مرتفعات الشراه

 11 21 مناطق البادية

 12 19 مناطق السهول

 16 25 األغوار الشمالية

 17 26 األغوار الوسطى

 18 28 األغوار الجنوبية

 17 27 البحر الميت

 18 28 العقبة

 بمشيئة هللا   م23/30/2320 الخميس:
ويطرأ تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،   :       نهارا  

 األجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة ، الحرارةارتفاع آخرعلى 

 السرعة. خفيفةفي البادية واالغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية  نسبيا 

 

مع استمرار ظهور كميات من  ، ومغبرة خاصة في مناطق البادية       نسبيا   أجواء باردة :     ليال   

 ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية

 

 :لتحذيراتا
 
 .خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. -

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 11 20 شرق عمان

 09 18 غرب عمان

 07 15 المرتفعات الشمالية

 06 16 مرتفعات الشراه

 10 23 مناطق البادية

 11 20 مناطق السهول

 15 26 األغوار الشمالية

 16 27 األغوار الوسطى

 17 29 األغوار الجنوبية

 16 28 البحر الميت

 17 29 العقبة

 بمشيئة هللا   م24/30/2320 :الجمعة 
دافئة و لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول،  عام ومغبرة بوجه  جواءاأل  :       نهارا  

كميات من الغيوم على ارتفاعات ظهورمع  ،االغوار والبحر الميت والعقبةالبادية و في

 .معتدلة السرعةشرقية والرياح ، متوسطة وعالية

 

مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات   ،ومغبرة         نسبيا   باردةأجواء  :     ليال   

مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال وشرق  متوسطة وعالية

 السرعة. معتدلةالى شمالية شرقية  غربيةشمالية والرياح  ،المملكة

 

 :لتحذيراتا
 البادية. خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق -
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