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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 27 شرق عمان

 12 25 غرب عمان
 10 22 المرتفعات الشمالية

 12 21 مرتفعات الشراه

 11 20 مناطق البادية

 11 27 مناطق السهول

 11 22 الشماليةاألغوار 

 20 21 األغوار الوسطى

 22 25 األغوار الجنوبية

 20 21 البحر الميت

 22 25 العقبة

 امتداد مرتفع جوي  :النظام الجوي المؤثر

 بمشيئة هللا   م17/05/2202الثالثاء: 

 
في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي الحرارة  معتدلةاألجواء    :اراً ــــــــنه

، في جنوب وشرق المملكة عاليةمتوسطة والمناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات 

ً  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  .أحيانا

 

ً جواء األ :الً ــــــــــلي الرياح و المناطقباقي في  لطيفةو ،فوق المرتفعات الجبلية باردة نسبيا

 شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 :خليج العقبة

ً األجواء      متوسطة بعض الغيوم على ارتفاعات مع ظهور  ،ليلً  ولطيفة ،نهاراً  حارة نسبيا

ً تنشط  الرياح شمالية معتدلة السرعةو عالية،و  رتفاع الموج.ا خفيفوالبحر  ،أحيانا

 

 

 :التحذيرات
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

17/05/2022 
 

 المدينة
 °سدرجة الحرارة 

 الصغرى العظمى

 15 21 شرق عمان

 12 21 غرب عمان
 11 21 المرتفعات الشمالية

 12 25 مرتفعات الشراه

 17 21 مناطق البادية

 15 21 مناطق السهول

 11 21 األغوار الشمالية

 21 25 األغوار الوسطى

 22 21 األغوار الجنوبية

 21 25 البحر الميت

 22 21 العقبة

 بمشيئة هللا   م11/05/2202األربعاء: 

 
في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، الحرارة  معتدلة األجواء     

 والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

 

 

 

 

 

 :التحذيرات

 
     

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 15 21 شرق عمان

 12 21 غرب عمان
 11 21 المرتفعات الشمالية

 12 25 مرتفعات الشراه

 17 21 مناطق البادية

 15 21 مناطق السهول

 11 21 األغوار الشمالية

 21 25 األغوار الوسطى

 22 21 األغوار الجنوبية

 21 25 البحر الميت

 22 21 العقبة

 بمشيئة هللا   م11/05/2202الخميس: 

 
 في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطقالحرارة  معتدلة األجواء     

، والرياح في جنوب وشرق المملكة عاليةمتوسطة ومع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات 

 .شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات

 

 

 

 

 

 :التحذيرات
 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 17 20 شرق عمان

 15 21 غرب عمان

 12 21 المرتفعات الشمالية

 15 27 مرتفعات الشراه

 11 25 مناطق البادية

 17 20 مناطق السهول

 21 21 األغوار الشمالية

 22 27 األغوار الوسطى

 25 21 األغوار الجنوبية

 22 27 البحر الميت

 25 21 العقبة

 بمشيئة هللا   م20/05/2202: جمعةال

 
ً األجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة       في باقي المناطق،الى حارة  نسبيا

والرياح  ،في جنوب وشرق المملكة عاليةمتوسطة ومع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات 

ً غربية لى شمالية تتحول إشرقية معتدلة السرعة شمالية   .أحيانا

 

 

 

 

 

 

 :التحذيرات
 


