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 نشرة جوية

م82/28/8282                   ظهرا            األحد          اصدار:  

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 20 22 عمان
 20 21 المرتفعات الشمالية
 20 20 مرتفعات الشراه
 20 21 مناطق البادية

 20 22 مناطق السهول
 21 81 االغوار الشمالية
 22 80 االغوار الوسطى
 21 82 االغوار الجنوبية

 28 80 البحر الميت
 28 82 العقبة

   كتلة هوائية باردة نسبيا  ورطبة  النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللام    82/28/8282حد  األاليوم: 

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

حتى  فرصة ضعيفةبقاء مع الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعض  مع ظهورالميت والعقبة، 

، الرياح شمالية المملكة جنوبفي من المطر  ومتفرقة خفيفةزخات ساعات العصر لهطول 

 أحيانا  .غربية معتدلة السرعة تنشط 

تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا  في األغوار والبحر الميت  :ل  ــــــــــلي

لرياح شمالية غربية وا، مختلفةالغيوم على ارتفاعات بعض ظهور استمرار والعقبة، مع 

 معتدلة السرعة .

 خليج العقبة:

، ة السرعة تنشط احياناوالرياح شمالية معتدلاردة ليل ، وب األجواء دافئة نسبيا  نهارا،   

 والبحر متوسط ارتفاع الموج .

 

 التحذيرات:
 .المطر تشهد هطولقد التي خطر االنزالق على الطرقات في المناطق  -

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

 .العالية تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية خطر -
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 رائد رافد آل خطـــــاب    

 الجوية االرصادمدير إدارة 

82  /28  /8282 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 20 20 عمان
 20 22 المرتفعات الشمالية
 20 21 مرتفعات الشراه

 20 22 مناطق البادية

 20 20 مناطق السهول
 21 82 االغوار الشمالية
 22 88 االغوار الوسطى
 21 80 االغوار الجنوبية

 28 80 البحر الميت
 28 80 العقبة

 بمشيئة هللام    28/12/8282الثلثاء  اليوم:    
 

في األغوار والبحر الميت  الحرارة تبقى األجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة    

 .غربية معتدلة السرعةجنوبية الرياح  والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،

  
 

 

 

 التحذيرات:
الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الصباح الباكر وتدني مدى الرؤية األفقية في ساعات  خطر -

 العالية. الجبلية

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 20 21 عمان
 21 21 المرتفعات الشمالية

 21 22 الشراهمرتفعات 
 20 20 مناطق البادية

 20 28 مناطق السهول

 22 21 االغوار الشمالية
 22 82 االغوار الوسطى
 28 81 االغوار الجنوبية

 22 88 البحر الميت
 22 81 العقبة

 بمشيئة هللام    21/12/8282  اءربعاألاليوم: 

  

توالي ، حيث مرافقة المتداد منخفض جوي تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة    

وغائمة جزئيا   ،في أغلب المناطق بوجه عام أجواء باردةلتسود  انخفاضها؛ درجات الحرارة

 ى منوسطالو يةشمالالمناطق الفي  مطرالزخات من هطول  ويتوقع، إلى غائمة أحيانا  

 الجنوبية الغربية،و الشرقية المناطقأجزاء من ساعات الليل لتشمل  تمتد خلل ،المملكة

وتثير الغبار في مناطق  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين واالخرالرياح 

 .البادية
 

 التحذيرات:
 .المطر التي تشهد هطولخطر االنزالق على الطرقات في المناطق  -

 تشكل الضباب خاصةالليل المتأخرة بسبب الصباح الباكر وتدني مدى الرؤية األفقية في ساعات  خطر -

 فوق المرتفعات الجبلية.

 .قبل هطول المطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خطر -
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 20 20 عمان
 20 22 المرتفعات الشمالية
 20 21 مرتفعات الشراه
 20 22 مناطق البادية
 20 20 مناطق السهول
 21 82 االغوار الشمالية
 22 88 االغوار الوسطى
 21 80 االغوار الجنوبية

 28 80 البحر الميت
 28 80 العقبة

 بمشيئة هللام    22/12/8282االثنين  اليوم: 

 

في الحرارة انخفاض قليل على الحرارة، األجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة     

وتدريجيا  خلل  نخفضة،والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات ماألغوار والبحر الميت 

، الرياح غربية ووسط المملكةمتفرقة في شمال  أمطار ساعات النهار تتهيأ الفرصة لهطول

 . تنشط احيانا   معتدلة السرعة

     

 
 

 التحذيرات:
المتأخرة بسبب الضباب فوق الليل ساعات الصباح الباكر وتدني مدى الرؤية األفقية في ساعات  خطر -

 .وأجزاء من مناطق البادية ليةالعا المرتفعات الجبلية

 .لمملكةا التي تشهد هطوالت في المناطق الشمالية والوسطى من المناطق خطر االنزالق على الطرقات في -

 


