
  

  JMDWEATHER       www.jmd.gov.jo       دارة األرصاد الجويةا                   1946494/   1946494هاتف :           

 نشرة جوية
 م26/03/2023                 ظهرا                    األحدصدار: ا

    
.    

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 09 71 شرق عمان

 07 71 غرب عمان

 05 71 المرتفعات الشمالية

 04 71 مرتفعات الشراه

 08 02 مناطق البادية

 09 71 مناطق السهول

 13 22 األغوار الشمالية

 15 01 األغوار الوسطى

 14 01 األغوار الجنوبية

 13 01 البحر الميت

 14 01 العقبة

 حالة من عدم اإلستقرار الجوي. : المؤثر يالجو مالنظا

 بمشيئة هللا  م02/12/0102 االحد:

 
من المطر خفيفة ت زخا تساقطمع  ،وغائمة جزئيا الى غائمة ،نسبيا باردة األجواء نهارا :

ويحتمل ان تكون الهطوالت في المناطق  من المملكة، متفرقةماكن أبين الحين واآلخر في 

وتساقط البرد، يصحبها الرعد قد غزيرة لفترة قصيرة الجنوبية والشرقية من المملكة 

 شطة السرعة.غربية نشمالية الرياح و

قصى أمن المطر في سقوط زخات خفيفة احتمال مع  ،ًباردة وغائمة جزئيااألجواء   ليال :

تنشط احيانا في  ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةالشرقية من المملكة الشمالية البادية

 .المناطق الشرقية

 
  :خليج العقبة

 شماليةالرياح ووباردة نسبيا ليالً، ، ، ولطيفة الحرارة اثناء النهارغائمة جزئيااألجواء 

 ارتفاع الموج. خفيفالبحر و ،تنشط احيانا السرعةمعتدلة 

 :لتحذيراتا
 خطر اإلنزالق على الطرقات التي تشهد هطول مطري. -
 في األودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة. اثناء النهار تشكل السيول  احتمال -
 خطر تدني مدى الرؤية االفقية  بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. -
 احتمال تدني مدى الرؤية االفقية اثناء النهار في المناطق الصحراوية بسبب الغبار  -
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية

26/21/0201 
 

 

 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 72 71 شرق عمان

 20 71 غرب عمان

 22 71 المرتفعات الشمالية

 21 71 مرتفعات الشراه

 20 02 مناطق البادية

 72 71 مناطق السهول

 71 22 الشماليةاألغوار 

 72 01 األغوار الوسطى

 71 01 األغوار الجنوبية

 71 01 البحر الميت

 71 01 العقبة

 بمشيئة هللا   م01/12/0102 االثنين:

 
 في االغوار الحرارة ومعتدلة  ،في اغلب المناطقوغائمة جزئياً  األجواء باردة نسبيا  نهارا :

 . في شرق المملكة حياناغربية معتدلة السرعة تنشط أمالية الرياح ش والعقبة،والبحر الميت 

 

األجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في األغوار والبحر الميت  ليال :

 والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

 :لتحذيراتا
 فوق المرتفعات الجبلية.بسبب الضباب خاصة في ساعات الصباح خطر تدني مدى الرؤية االفقية   -
 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 77 20 شرق عمان

 20 18 غرب عمان

 21 71 المرتفعات الشمالية

 22 72 مرتفعات الشراه

 72 01 الباديةمناطق 

 77 02 مناطق السهول

 71 24 األغوار الشمالية

 71 25 األغوار الوسطى

 72 26 األغوار الجنوبية

 71 25 البحر الميت

 72 01 العقبة

 

 بمشيئة هللا   م00/12/0102 الثالثاء:
 

، في أغلب المناطقأجواء مشمسة ولطيفة لتسود  رتفاع على درجات الحرارةيطرأ إ نهارا :

تنشط  ، والرياح غربية معتدلة السرعةوالعقبة والبحر الميت األغوارودافئة نسبيا في 

 . أحيانا

 

األجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في األغوار والبحر   ليال :

 السرعة. خفيفةغربية جنوبية الميت والعقبة، والرياح 

 

 :لتحذيراتا
 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 22 71 شرق عمان

 21 71 غرب عمان

 21 71 المرتفعات الشمالية

 21 71 مرتفعات الشراه

 21 02 مناطق البادية

 22 71 مناطق السهول

 70 00 األغوار الشمالية

 71 01 األغوار الوسطى

 71 01 األغوار الجنوبية

 70 01 البحر الميت

 71 02 العقبة

 بمشيئة هللا   م00/12/0102 :ربعاءاأل
 

في اغلب وغائمة جزئيا باردة نسبيا الحرارة، االجواء درجات يطرأ إنخفاض على   نهارا :

غربية شمالية والرياح   ،والعقبة والبحر الميت في االغوارالحرارة المناطق، ومعتدلة 

 نشطة السرعة.

 

في معظم المناطق، وباردة نسبيا في األغوار والبحر الميت والعقبة، أجواء باردة   ليال :

 .نشطة السرعةوالرياح غربية 

 

 :لتحذيراتا
 احتمال تدني مدى الرؤية االفقية في مناطق البادية بسبب الغبار -


