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 نشرة جوية

م41/41/0404              ظهراً            : األربعاء         اصدار  
  

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 44 02 عمان
 40 41 المرتفعات الشمالية
 40 04 مرتفعات الشراه
 40 02 مناطق البادية
 44 02 مناطق السهول
 42 00 االغوار الشمالية

 41 24 الوسطىاالغوار 
 41 24 االغوار الجنوبية

 41 24 البحر الميت
 41 24 العقبة

 مرتفع جوي  :النظام الجوي المؤثر

 بمشيئة هللا    م41/41/0404 األربعاءاليوم: 

 

ربيعية معتدلة بوجه عام، والرياح شمالية  األجواء، إرتفاع على درجات الحرارة  ـاراً:ـنـه

 غربية معتدلة السرعة.

غوار والبحر في األ ولطيفة الحرارة المملكة، مناطق معظمفي نسبيا  جواء باردةاأل  :ليــــــلً 

  .السرعة خفيفةالى شمالية شرقية غربية شمالية الرياح و ،الميت والعقبة

 

 خليج العقبة:

 معتدلة السرعة ةشمالي الرياحو ،الليل لطيفة الحرارة أثناءو ،ًنهاراربيعية معتدلة  جواءاأل    

 . خفيف ارتفاع الموجالبحر و ،تنشط أحياناً 

 

 

 التحذيرات:
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 رائد رافد آل خطـــــاب                       

 الجوية االرصادمدير إدارة   

41  /41  /0404 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 41 01 عمان
 42 02 المرتفعات الشمالية
 44 01 مرتفعات الشراه

 41 24 مناطق البادية

 41 01 مناطق السهول
 40 21 االغوار الشمالية
 40 21 االغوار الوسطى
 41 22 االغوار الجنوبية

 40 21 البحر الميت
 00 22 العقبة

 بمشيئة هللا    م42/41/0404الجمعة اليوم: 

 
دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في  ربيعية األجواء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة 

األغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في شرق 

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق المملكة، 

 البادية .
 

 

 

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

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 42 24 عمان
 41 01 المرتفعات الشمالية
 42 00 مرتفعات الشراه
 42 22 مناطق البادية

 42 24 مناطق السهول

 40 22 االغوار الشمالية
 04 20 االغوار الوسطى
 04 21 االغوار الجنوبية

 04 20 الميتالبحر 
 01 21 العقبة

 بمشيئة هللا    م40/41/0404 السبتاليوم: 

 
ادية معدالتها اإلعتيأعلى من يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تكون  

في األغوار حارة نسبياً دافئة في أغلب المناطق واألجواء ( درجات مئوية، 7-6بحوالي )

، المتوسطة والعالية خاصة في شرق المملكةالغيوم بعض  ، مع ظهوروالبحر الميت والعقبة

 . في مناطق البادية تنشط أحياناً  معتدلة السرعةشرقية إلى شمالية غربية  والرياح شمالية

 

 

 

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

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 42 02 عمان
 40 04 المرتفعات الشمالية
 44 02 مرتفعات الشراه
 40 00 مناطق البادية
 42 02 مناطق السهول
 42 20 االغوار الشمالية
 41 22 االغوار الوسطى
 40 21 االغوار الجنوبية

 41 22 البحر الميت
 04 21 العقبة

 بمشيئة هللا    م41/41/0404الخميس اليوم: 

 

، والرياح جنوبية شرقية دافئة بوجه عامربيعية درجات الحرارة، األجواء  ارتفاع آخر على    

 تتحول مساًء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. خفيفة السرعة 
 

 

 

 

 

 التحذيرات:
 

 

 
 


