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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 09 91 شرق عمان

 07 91 غرب عمان

 08 91 المرتفعات الشمالية

 07 91 مرتفعات الشراه

 08 20 مناطق البادية

 09 19 مناطق السهول

 15 24 األغوار الشمالية

 18 52 األغوار الوسطى

 91 51 األغوار الجنوبية

 16 52 البحر الميت

 15 51 العقبة

 كتلة هوائية لطيفة الحرارة   :الجوي المؤثر مالنظا
 بمشيئة هللا   م40/12/2242األحد: 

 نهارا: 
جواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في األغوار والبحر الميت والعقبة، األ   

 السرعة. معتدلةجنوبية شرقية ، والرياح مختلفةمع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات 

 :ليل    
   االجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في االغوار والبحر الميت والعقبة،    

 السرعة. معتدلةجنوبية شرقية والرياح  منخفضة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات 

 

 

 خليج العقبة:
 مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ولطيفة ليال، الحرارة نهارا،معتدلة األجواء    

 الموج.ارتفاع والبحر خفيف  احياناتنشط شمالية معتدلة السرعة والرياح 

 

 

 لتحذيرات:ا
-  
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 رائد رافد آل خطـــــاب
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 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 40 91 شرق عمان

 40 91 غرب عمان

 40 91 المرتفعات الشمالية

 40 91 مرتفعات الشراه

 40 20 مناطق البادية

 40 19 مناطق السهول

 40 24 األغوار الشمالية

 40 52 األغوار الوسطى

 40 51 األغوار الجنوبية

 41 52 البحر الميت

 40 51 العقبة

 بمشيئة هللا   م41/12/2242االثنين: 

 نهارا: 
ومعتدلة في األغوار والبحر الميت  ،جواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطقتبقى اال   

جنوبية شرقية معتدلة السرعة  والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح

 .شمالية غربية تتحول بعد الظهر الى 

 :ليل    
مع  االجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في االغوار والبحر الميت والعقبة، 

وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في  ،ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة

 السرعة. معتدلةشمالية غربية والرياح   ،شرق وجنوب شرق المملكة
 

  :لتحذيراتا

 .ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية خطر تشكل الضباب في -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 40 91 شرق عمان

 41 91 غرب عمان

 40 91 المرتفعات الشمالية

 41 92 مرتفعات الشراه

 40 91 مناطق البادية

 40 91 مناطق السهول

 41 52 األغوار الشمالية

 40 52 األغوار الوسطى

 41 52 األغوار الجنوبية

 40 52 البحر الميت

 40 52 العقبة

 بمشيئة هللا   م40/12/2242الثلثاء: 

ومعتدلة في األغوار والبحر ، لطيفة الحرارة في أغلب المناطقجواء األتستمر    نهارا: 

 محليةزخات ويتوقع تساقط ، منخفضة الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات

شمالية والرياح  ،والجنوبية الشرقية من المملكةالشرقية األجزاء  من المطر في خفيفة

 السرعة. معتدلةغربية  

 

في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في االغوار والبحر الميت  االجواء باردة:ليل    

 السرعة.شمالية غربية خفيفة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح  والعقبة،

 :لتحذيراتا

الليل المتاخرة فوق  الصباح الباكر وساعاتخطر تشكل الضباب في ساعات  -

 .المرتفعات الجبلية

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 09 91 شرق عمان

 07 91 غرب عمان

 08 91 المرتفعات الشمالية

 07 91 مرتفعات الشراه

 08 20 مناطق البادية

 09 19 مناطق السهول

 15 24 األغوار الشمالية

 18 52 األغوار الوسطى

 91 51 األغوار الجنوبية

 16 52 البحر الميت

 15 51 العقبة

 بمشيئة هللا   م04/12/2242: ربعاءألا

 نهارا: 
 ومعتدلة في األغوار والبحر الميت والعقبة، ، لطيفة الحرارة في أغلب المناطقجواء األ  

 جنوبية غربية معتدلة السرعة.والرياح  ، منخفضة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات

 

 :ليل    

مع  والبحر الميت والعقبة،االجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في االغوار 

 غربية خفيفة السرعة.شمالية والرياح  ،ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة
 

 

 :لتحذيراتا
 


