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 نشرة جوية

م22/04/2021             ظهراً                   : الخميس                  اصدار  
  

 
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 عمان
 12 22 المرتفعات الشمالية
 11 24 مرتفعات الشراه
 12 22 مناطق البادية
 12 22 مناطق السهول
 12 22 االغوار الشمالية

 11 22 الوسطىاالغوار 
 20 22 االغوار الجنوبية

 11 22 البحر الميت
 21 22 العقبة

 امتداد مرتفع جوي  النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللا    م22/04/2021الخميس اليوم: 

في األغوار نسبياً  وحارة ،مناطقالغلب أمعتدلة الحرارة في ربيعية األجواء    نـهـــاراً:

الرياح مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والعقبة،والبحر الميت 

 على فترات.شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط 

ومعتدلة في األغوار والبحر  ،أغلب المناطقفي الحرارة  لطيفةاألجواء   :ـلً ـليــــــ

 .السرعةخفيفة شمالية غربية الرياح مع ظهور بعض الغيوم العالية،  الميت والعقبة،

 خليج العقبة:

 ، مثيرة للغبار السرعة نشطة شماليةليالً، الرياح معتدلة نهاراً، نسبياً حارة األجواء     

 ارتفاع الموج. متوسطوالبحر 
 

 التحذيرات:
 .والعقبة احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

22 /04  /2021 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 عمان
 11 22 المرتفعات الشمالية
 14 21 مرتفعات الشراه

 12 21 مناطق البادية

 12 24 مناطق السهول
 21 21 االغوار الشمالية
 22 21 االغوار الوسطى
 22 22 االغوار الجنوبية

 21 22 البحر الميت
 22 22 العقبة

 بمشيئة هللا    م24/04/2021السبت اليوم: 

( 8-7تسجل أعلى من معدالتها االعتيادية بحوالي )حيث  ارتفاع اخر على درجات الحرارة

ً األجواء  لتصبح درجات مئوية باقي في  وحارة ،المرتفعات الجبلية والسهولفي حارة نسبيا

 جنوبية شرقيةالرياح مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  ،المناطق

 .تنشط على فترات معتدلة السرعة

 

 

 
 التحذيرات:

 غوار والبحر الميت والعقبة.األمناطق البادية و في  خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

 

 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 عمان
 11 21 المرتفعات الشمالية
 14 20 مرتفعات الشراه
 12 22 مناطق البادية

 12 22 مناطق السهول

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

 21 21 البحر الميت
 22 22 العقبة

 بمشيئة هللا    م12/04/2021 االحداليوم: 

ً األجواء تستمر   مع  ،باقي المناطقفي  وحارة ،المرتفعات الجبلية والسهولفي حارة نسبيا

 معتدلة السرعة غربيةجنوبية الرياح ، وعالية ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة

 .تنشط على فترات

 

 التحذيرات:
 غوار والبحر الميت والعقبة.في مناطق البادية واأل  خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 20 عمان
 14 22 الشمالية المرتفعات

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

 20 21 البحر الميت
 22 22 العقبة

 بمشيئة هللا    م22/04/2021الجمعة اليوم: 

 ،المرتفعات الجبلية والسهول معتدلة الحرارة فيربيعية أجواء  لتسود ترتفع درجات الحرارة   

مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات  ،باقي مناطق المملكةفي نسبياً الى حارة  وحارة

 غربية معتدلة السرعةشرقية الى شمالية الرياح شمالية  متوسطة وعالية،

      

 
 

 التحذيرات:
 غوار والبحر الميت والعقبة.في األ خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس -

 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. -

 
 


