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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 02- 07 شرق عمان
 00- 00 غرب عمان

 00- 00 المرتفعات الشمالية
 -00 00 مرتفعات الشراه
 02- 00 مناطق البادية
 -01 07 مناطق السهول

 00 10 الشماليةاالغوار 
 01 11 االغوار الوسطى
 00 11 االغوار الجنوبية

 07 17 البحر الميت
 07 11 العقبة

  كتلة هوائية باردة جداً  النظام الجوي المؤثر:
 بمشيئة هللا   م17/01/2022االثنين: 

 

( 6-4من معدالتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ) درجات الحرارة اقلتسجل     

في األغوار والبحر الميت  درجات مئوية، األجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة

والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الليل تشكل 

، تشكل االنجماد في بعض مناطق تجمعات المياهكما يالصقيع في العديد من المناطق، 

 رقية معتدلة السرعةً.والرياح شمالية ش

 

 خليج العقبة:

، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط األجواء باردة    

 أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 
 

 

 :حذيراتالت
 خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل في العديد من المناطق. -
 المائية ذات التجمعاتاالنجماد في بعض المناطق خطر تشكل  -
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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 00 00 شرق عمان
 -01 07 غرب عمان

 -00 07 المرتفعات الشمالية
 -00 01 مرتفعات الشراه
 00 11 مناطق البادية
 01 00 مناطق السهول
 01 11 االغوار الشمالية
 01 11 االغوار الوسطى
 07 20 االغوار الجنوبية

 01 10 البحر الميت
 01 20 العقبة

 بمشيئة هللا   م11/01/2202الـثالثاء: 

 

ً  باردة جداً في أغلب المناطق، وباردةمشمسة، واألجواء      في األغوار والبحر الميت  نسبيا

في شمال تظهر تدريجيا في ساعات الليل بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والعقبة، 

معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية تتحول  ووسط المملكة،  والرياح جنوبية 

 غربية.
 

 

 

 

 

 :حذيراتالت
 خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل في العديد من المناطق. -

   

 

 
 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

 
  

 

   

 

       

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 02- 01 شرق عمان
 00- 00 غرب عمان

 00- 00 المرتفعات الشمالية
 00- 00 مرتفعات الشراه
 02- 01 مناطق البادية
 01- 01 مناطق السهول
 00 10 االغوار الشمالية
 01 10 االغوار الوسطى
 00 11 االغوار الجنوبية

 01 11 البحر الميت
 01 17 العقبة

 بمشيئة هللا   م10/01/2202األربعاء: 

تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً     

مطار في شمال ووسط جزئياً إلى غائمة مع هطول األجواء شديدة البرودة وغائمة األ ،ورطبة

قد تكون لفترات محدودة  ،جزاء من المناطق الشرقيةإلى المناطق الجنوبية وأتمتد  ،المملكة

ً  غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد ، ويتوقع هطول زخات من وتساقط زخات من البرد احيانا

غربية نشطة السرعة مع هبات قوية شمالية الرياح و ،المرتفعات الجبلية العالية فوقالثلج 

 أحياناً.
 

 :حذيراتالت
 خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت. -
 .وتساقط زخات من الثلج خطر االنزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار -
 الضباب والغيوم المالمسة لسطح األرض فوق المرتفعات الجبلية.خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب تشكل  -
 خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها. -
 احتمال تدني مدى الرؤية االفقية في مناطق البادية بسبب الغبار -
 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 02- 07 شرق عمان
 00- 01 غرب عمان

 00- 00 المرتفعات الشمالية
 00- 00 مرتفعات الشراه
 02- 00 مناطق البادية

 01- 07 مناطق السهول

 00 10 االغوار الشمالية

 01 10 االغوار الوسطى

 00 17 االغوار الجنوبية
 01 17 البحر الميت

 01 11 العقبة

 بمشيئة هللا   م20/01/2202الخميس: 

 

في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع  وباردةاألجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق،     

مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول لغيوم على ارتفاعات منخفضة، اظهور 

وتساقط زخات خفيفة من الثلج في األجزاء الغربية من المملكة، من المطر خفيفة  زخات

الليل تشكل ساعات  ويتوقع في، خاصة مرتفعات الشراه العالية الجبلية احيانا فوق المرتفعات

، والرياح شمالية وحدوث االنجماد في مناطق تجمعات المياه الصقيع في العديد من المناطق

 .على فتراتمعتدلة السرعة تنشط  غربية

 

 
 :حذيراتالت
 خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل في العديد من المناطق. -
  مناطق تجمعات المياه. االنجماد في خطر تشكل  -


