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 نشرة جوية

م03/08/2021                        ظهرا                       الثالثاء اصدار:  

 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 23 33 عمان
 22 32 المرتفعات الشمالية
 20 33 مرتفعات الشراه
 23 00 مناطق البادية
 23 33 مناطق السهول
 23 02 االغوار الشمالية

 22 03 الوسطىاالغوار 
 28 00 االغوار الجنوبية

 22 03 البحر الميت
 28 02 العقبة

 مرافقة لمنخفض سطحي حراريكتلة هوائية حارة وجافة   النظام الجوي المؤثر:

 

 بمشيئة هللا    م03/08/2021الثالثاء : 

ً  وجاا األ ارا :ـهـن  السهال العالية، حارة في مناطق  في المرتفعات الجبليةحارة نسبيا

متاسطة الوتظهر بعض الغيام  ،والبادية، وحارة وجداً في األغاار والبحر الميت والعقبة

 تنشط أحياناً. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةفي وجناب وشرق المملكة، 
 

حارة نسبياً في األغاار والبحر و، معتدلة الحرارة في أغلب المناطقوجاا  األ  ليــــــــال :

 ة السرعة.خفيفالميت والعقبة، الرياح شمالية غربية 

 خليج العقبة:

تتحال الى  الرياح شمالية معتدلة السرعةو، حارة نسبياً ليلً و ،نهاراً  وجداً  األوجاا  حارة  

 .والبحر خفيف ارتفاع الماج وجنابية،

 
 التحذيرات:

 .وقت الظهيرةشعة الشمس خطر التعرض المباشر أل -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

03 /08  /2021 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 22 32 عمان
 23 33 المرتفعات الشمالية
 21 30 مرتفعات الشراه
 20 01 مناطق البادية
 22 32 مناطق السهول
 22 03 االغوار الشمالية
 28 00 االغوار الوسطى
 22 04 االغوار الجنوبية

 28 00 البحر الميت
 22 03 العقبة

 بمشيئة هللا    م04/08/2021الخميس : 

  

األغاار البادية و حارة وجداً فيوتبقى األوجاا  حارة في المرتفعات الجبلية والسهال،    

مع استمرار تااوجد بعض الغيام على ارتفاعات متاسطة وعالية  ،والبحر الميت والعقبة

بين تنشط  غربية معتدلة السرعةالرياح شمالية و خاصة في وجناب وشرق المملكة،

 .الحين واالخر
 

 

 

 التحذيرات:
.وقت الظهيرةشعة الشمس خطر التعرض المباشر أل -  

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 23 33 عمان
 22 32 المرتفعات الشمالية
 20 33 مرتفعات الشراه
 23 01 مناطق البادية

 23 33 مناطق السهول

 23 02 الشماليةاالغوار 
 22 03 االغوار الوسطى
 28 00 االغوار الجنوبية

 22 03 البحر الميت
 28 02 العقبة

 بمشيئة هللا    م03/80/2021: الجمعة 

  

ً  األوجاا  ،طفيف على دروجات الحرارة انخفاض    في المرتفعات الجبليةحارة نسبيا

البادية األغاار والبحر الميت العالية، وحارة في مناطق السهال، وحارة وجداً في  

خاصة في وجناب  تااوجد بعض الغيام على ارتفاعات متاسطة وعالية مع، والعقبة

 .بين الحين واالخرتنشط  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ،وشرق المملكة
    

 

 

 التحذيرات:
.وقت الظهيرةشعة الشمس خطر التعرض المباشر أل -  

 

 المدينة
 °سدرجة الحرارة 

 الصغرى العظمى

 22 32 عمان
 23 33 المرتفعات الشمالية
 21 30 مرتفعات الشراه
 20 01 مناطق البادية
 22 32 مناطق السهول
 22 03 االغوار الشمالية
 28 00 االغوار الوسطى
 22 04 االغوار الجنوبية

 28 00 البحر الميت
 22 03 العقبة

 هللا بمشيئة    م00/08/2021االربعاء : 

  

 رتفاع علىيشتد تأثير الكتلة الهاائية الحارة على المملكة؛ لذا يطرأ المزيد من اإل  

ية لذات الاقت من السنة بحاالي على من معدالتها االعتيادأدروجات الحرارة؛ لتسجل 

 حارة وجداً فيوفي المرتفعات الجبلية والسهال، حارة  ( دروجات مئاية؛ األوجاا 4-5)

مع تااوجد بعض الغيام على إرتفاعات متاسطة  ،األغاار والبحر الميت والعقبةالبادية و

تنشط  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وعالية خاصة في وجناب وشرق المملكة،

 أحياناً.

    

    

 التحذيرات:
.وقت الظهيرةشعة الشمس خطر التعرض المباشر أل -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


