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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 30 10 شرق عمان

 30 08 غرب عمان

 33 30 المرتفعات الشمالية

 33 07 مرتفعات الشراه

 30 14 مناطق البادية

 30 10 مناطق السهول

 08 17 األغوار الشمالية

 09 19 األغوار الوسطى

 10 21 األغوار الجنوبية

 03 20 البحر الميت

 00 21 العقبة

 كتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي المؤثر:الجوي  مالنظا

  بمشيئة هللا   م30/30/0003: األربعاء
حيث تسود أجواء باردة جدا وماطرة في  رطبة، الالبرودة و الكتلة الهوائية شديدةتبقى المملكة تحت تاثير 

غائمة  جواءتكون األ، بينما  يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد شمال المملكة  تكون غزيرة أحيانا 

رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع  مع خاصة في مناطق البادية مغبرةوفي باقي المناطق جزئيا 

 ما بعد العصر تدريجياكم/س في بعض المناطق، ومع ساعات 03هبات قوية احيانا  قد تتجاوز سرعتها 

تعبر المملكة جبهة هوائية اكثر برودة حيث تتحول الرياح الى غربية و تهطل االمطار في اغلب المناطق 

 بات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في االودية تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط ح

تساقط وفجر يوم الخميس ل،  كما يتوقع خالل ساعات الليل بما فيها البحر الميت والمناطق المنخفضة

م عن سطح البحر والتي تتراكم 0033زخات من الثلج  فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها الى 

  .االرتفاعبشكل محدود ومتفاوت حسب 

      خليج العقبة:
وتكون  على فتراتمعتدلة السرعة تنشط  جنوبية، والرياح غائمة جزئيا بوجه عاماألجواء  :نهارا  

   .مائجا  لغبار، والبحر مثيرة ل
مع احتمال تساقط زخات خفيفة من  مختلفةاألجواء باردة نسبيا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات  : ليال  

   مائجا.لغبار، والبحر وتكون مثيرة ل على فتراتمعتدلة السرعة تنشط شمالية والرياح   ،المطر

 :لتحذيراتا
 خطر تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت. -
 خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. -
 مناطق البادية بسبب الغبار.خطر تدني مدى الرؤية االفقية في  -
 .ثلجية ليل االربعاء على الخميس خطر اإلنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوالت -

 .خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب الغيوم المالمسة لسطح االرض فوق المرتفعات الجبلية -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

01/02/0300 
 

 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 02 30 شرق عمان

 33 30 غرب عمان

 33 30 المرتفعات الشمالية

 -30 30 مرتفعات الشراه

 30 00 مناطق البادية

 02 30 مناطق السهول

 07 00 األغوار الشمالية

 08 01 األغوار الوسطى

 09 20 األغوار الجنوبية

 09 00 البحر الميت

 10 03 العقبة

 بمشيئة هللا   م30/30/0003: الخميس

 
حيث تكون األجواء باردة جدا مع  ،المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية شديدة البرودةتبقى   

الرياح وفي األجزاء الغربية من المملكة، بين الحين واالخر ر لمطتساقط زخات خفيفة من ا

 سرعة الرياح.ومع ساعات المساء تضعف تدريجا   ،السرعة نشطةشمالية غربية 

 

 

 

 :لتحذيراتا
 شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.خطر  -
 خطر اإلنزالق على الطرقات في ساعات الصباح  في المناطق التي تشهد هطوالت. -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية في ساعات الصباح  بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول. -

 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 02 11 شرق عمان

 33 09 غرب عمان

 33 08 المرتفعات الشمالية

 -30 08 مرتفعات الشراه

 30 15 مناطق البادية

 02 11 مناطق السهول

 07 01 األغوار الشمالية

 08 03 األغوار الوسطى

 09 22 األغوار الجنوبية

 09 00 البحر الميت

 10 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م30/30/0003: الجمعة 

 
 سقوط زخات خفيفةوهناك احتمال ل ،في اغلب المناطق وغائمة جزئيا  االجواء باردة نهارا :

 السرعة. جنوبية غربية معتدلةالرياح  من المطر في شمال المملكة، ومتفرقة

 

 الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.  وفي اغلب المناطق،  باردة جدا   االجواء  ليال :

 

 :لتحذيراتا
 خطر اإلنزالق على الطرقات في ساعات الصباح  في المناطق التي تشهد هطوالت. -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية في ساعات الصباح  بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول. -

 

 

 بمشيئة هللا   م30/30/0003:  السيت
 

زخات من الى غائمة احيانا، ويتوقع تساقط غائمة جزئيا و األجواء باردة في أغلب المناطق

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  ،واجزاء من المناطق الوسطى المطر في شمال المملكة

  .على فترات اثناء النهارتنشط 

 

 :لتحذيراتا
 مطرية. خطر اإلنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوالت -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية في ساعات الصباح  بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول. -

 
 

 

 

 

 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 30 11 شرق عمان

 30 09 غرب عمان

 30 08 المرتفعات الشمالية

 33 08 مرتفعات الشراه

 30 15 مناطق البادية

 30 11 مناطق السهول

 31 01 األغوار الشمالية

 30 03 األغوار الوسطى

 03 22 األغوار الجنوبية

 03 00 البحر الميت

 00 22 العقبة

 

 

 :لتحذيراتا
 


