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 نشرة جوية

م04/03/2021                   ا  رــــــــــــــظه                  خميسال اصدار:  

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 10 عمان
 02 00 المرتفعات الشمالية
 01 00 مرتفعات الشراه
 00 14 مناطق البادية
 00 11 مناطق السهول
 11 11 االغوار الشمالية
 12 11 االغوار الوسطى
 13 21 االغوار الجنوبية

 12 20 البحر الميت
 12 20 العقبة

  متداد منخفض جوي.مرافقة ال ورطبة كتلة هوائية باردةبقايا   النظام الجوي المؤثر:

 بمشيئة هللام    04/30/2021الخميس اليوم:   

 
على  من المطرمتفرقة وغائمة جزئيا  إلى غائمة أحيانا ، مع هطول زخات  جدا   جوا  باردةاأل  ارا :ـــــــنه

غربية شمالية الرياح  ،صحبها الرعد أحيانا  في بعض المناطقيقد أنحا  مختلفة من المملكة،  فترات في

 .نشطة السرعةمعتدلة الى 

وتسود أجوا   وتتناقص كميات الغيوم، ،في أغلب المناطق تضعف فرصة الهطوالت:  المسا  والليـل

خرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزا  من أويتوقع مع ساعات الليل المت شديدة البرودة،

 . ة السرعةمعتدلمناطق البادية، الرياح شمالية غربية 

 

 خليج العقبة:

الرياح شمالية معتدلة  ة،ارتفاعات مختلفم على هور بعض الغيومع ظ لطيفة الحرارة،األجوا    ارا :ـــــــنه

 .ارتفاع الموج  متوسطوالبحر  ،تنشط أحيانا   السرعة

 ارتفاع الموج . خفيفوالبحر  األجوا  باردة، الرياح شمالية معتدلة السرعة، ليــــــــــال :

 

 

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

 تشكل السيول في ساعات النهار في األودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.احتمال خطر  -

 ل ساعات الليل المتأخرة.خطر تدني مدى الرؤية األفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة المالمسة لسطح األرض خالل ساعات النهار وتشكل الضباب خال -

  .التي ال تشهد هطوالت فقية بسبب الغبار في مناطق الباديةى الرؤية األتدني مد خطر -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 الجوية مدير إدارة االرصاد

04  /03  /2021 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 01 20 عمان
 04 10 المرتفعات الشمالية
 02 11 مرتفعات الشراه

 00 24 مناطق البادية

 01 21 مناطق السهول
 12 21 االغوار الشمالية
 13 21 االغوار الوسطى
 14 22 االغوار الجنوبية

 13 21 البحر الميت
 13 22 العقبة

 بمشيئة هللام    00/30/2021السبت اليوم: 
 
 ( درجات مئوية،4-3ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدالتها االعتيادية بحوالي ) درجات الحرارة توالي   

 جنوبيةفي األغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح  ودافئة نسبيا    في أغلب المناطقلطيفة الحرارة جوا  األ

 . معتدلة السرعة شرقية

 

 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:

العالية وأجزا  من  فوق المرتفعات الجبليةخر أفي ساعات الصباح الباكر واليل المتالضباب  تشكل خطر -

    مناطق البادية.

 

 

 

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 11 عمان
 03 14 المرتفعات الشمالية
 01 10 مرتفعات الشراه
 00 23 مناطق البادية

 00 12 مناطق السهول

 11 20 االغوار الشمالية
 12 20 االغوار الوسطى
 13 21 االغوار الجنوبية

 12 21 البحر الميت
 12 21 العقبة

 بمشيئة هللام    10/30/2021 ألحدااليوم: 
 

في األغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح  ودافئة نسبيا   في أغلب المناطقلطيفة الحرارة جوا  تبقى األ    

 . معتدلة السرعة شمالية غربية
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 10 عمان
 02 11 المرتفعات الشمالية
 00 11 مرتفعات الشراه
 04 12 مناطق البادية
 00 10 مناطق السهول
 10 22 االغوار الشمالية
 11 23 االغوار الوسطى
 12 20 االغوار الجنوبية

 11 24 البحر الميت
 11 24 العقبة

 بمشيئة هللام    00/30/2021الجمعة اليوم: 
  

في أغلب  نسبيا   باردةمستقرة، أجوا  تسود و لتسجل حول معدالتها االعتيادية، ؛درجات الحرارة ترتفع    

 غيوم على ارتفاعات منخفضة،والبحر الميت والعقبة، مع ظهور في األغوار  الحرارة ولطيفة المناطق

 .معتدلة السرعة شمالية غربيةالرياح 

 

 

 

 

 

 التحذيرات:

العالية وأجزا  من  فوق المرتفعات الجبليةخر أفي ساعات الصباح الباكر واليل المتالضباب  تشكل خطر -

  مناطق البادية.
 

 


