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 نشرة جوية

م31/60/0603                       ظهرا                         األحداصدار:   

 

 

 
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 06 13 عمان
 31 13 المرتفعات الشمالية
 31 10 مرتفعات الشراه
 31 11 مناطق البادية
 06 13 مناطق السهول
 00 13 االغوار الشمالية

 03 36 الوسطىاالغوار 
 03 30 االغوار الجنوبية

 03 36 البحر الميت
 00 31 العقبة

  كتلة هوائية حارة نسبيا    النظام الجوي المؤثر:                                                   

 بمشيئة هللا    م31/60/0603األحد: 

 

 معدالتها اإلعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة على منأدرجات الحرارة تسجل  :نـهــــارا  

في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في  حارة نسبيا   األجواء ،درجات مئوية (4-3)بحوالي 

 .على فتراتتنشط الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  ، باقي مناطق المملكة

 

في األغوار والبحر الميت  حارة نسبيا  و الحرارة في أغلب المناطق، معتدلةاألجواء   ليــــــــال :

 السرعة. خفيفةوالعقبة، الرياح شمالية غربية 

 

 خليج العقبة:

على فترات وتثير ليال ، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط  وحارة نسبيا   ،نهارا   األجواء حارة  

 والبحر خفيف ارتفاع الموج.، الغبار احيانا  

 

 

 التحذيرات:
 البادية و األغوار والبحر الميت والعقبة.مناطق في خاصة خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس خالل ساعات الظهيرة  -

 . والعقبة حتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق الباديةإ -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

31 /60  /0603 

 المدينة
 °الحرارة سدرجة 

 الصغرى العظمى

 30 03 عمان
 33 03 الشماليةالمرتفعات 

 31 00 مرتفعات الشراه
 33 13 مناطق البادية
 30 01 مناطق السهول
 06 13 االغوار الشمالية
 00 13 االغوار الوسطى
 01 11 االغوار الجنوبية

 00 13 البحر الميت
 03 11 العقبة

 بمشيئة هللا    م33/60/0603الثالثاء: 

 

في الى حارة وحارة نسبيا  في المرتفعات الجبلية والسهول، الحرارة معتدلة  األجواء تبقى   

تنشط  رياح شمالية غربية معتدلة السرعةال ،، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضةباقي المناطق

 .على فترات

 

 

 

 

 التحذيرات:
 إحتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.  -
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 33 03 عمان
 31 03 المرتفعات الشمالية
 30 00 مرتفعات الشراه
 33 13 مناطق البادية

 33 01 مناطق السهول

 06 13 االغوار الشمالية
 03 13 االغوار الوسطى
 00 11 االغوار الجنوبية

 03 13 البحر الميت
 01 11 العقبة

 بمشيئة هللا    م30/60/0603: االربعاء 

 

في باقي الى حارة وحارة نسبيا  جواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، األ تستمر  

تنشط  رياح شمالية غربية معتدلة السرعةال ،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ،المناطق

 .احيانا

 

 

 

 التحذيرات:
 

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

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 30 16 عمان
 33 00 المرتفعات الشمالية
 31 01 مرتفعات الشراه
 33 13 مناطق البادية
 30 03 مناطق السهول
 06 13 االغوار الشمالية
 00 10 االغوار الوسطى
 01 11 االغوار الجنوبية

 00 10 البحر الميت
 03 11 العقبة

 بمشيئة هللا    م33/60/0603االثنين: 

 

 ولتعود، معدالتها اإلعتياديةبحيث تسجل حول  ؛على درجات الحرارة ملموس إنخفاض  

حارة نسبيا  الى حارة في بينما تكون في المرتفعات الجبلية والسهول، الحرارة معتدلة  األجواء

مثيرة  السرعة نشطةرياح شمالية غربية بعض الغيوم المنخفضة، ال تظهروباقي المناطق، 

   مناطق البادية.للغبار خاصة في 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 في مناطق البادية. خاصة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار  -
 


