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 نشرة جوية

م29/11/2021            ظهرا              اإلثنيناصدار:   

    

 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 11 22 شرق عمان
 11 21 غرب عمان

 12 22 المرتفعات الشمالية
 12 22 مرتفعات الشراه
 11 22 مناطق البادية
 12 22 مناطق السهول

 12 29 الشماليةاالغوار 
 12 22 االغوار الوسطى
 12 10 االغوار الجنوبية

 12 29 البحر الميت
 12 10 العقبة

 مصحوب بكتلة هوائية دافئة مرتفع جوي  النظام الجوي المؤثر:
 بمشيئة هللا   م29/11/2021االثنين: 

  
العامة لمثل هذا الوقت  تاامعدالعلى من درجات الحرارة اتسجل ن يتوقع أ  :ارا  ــــنه

 مع ظاورأجواء دافئة بوجه عام، حيث تسود  درجات مئوية (8 -6) بحواليمن السنة 

 السرعة. معتدلةالرياح جنوبية شرقية والغيوم على ارتفاعات عالية، 

 

في األغوار والبحر  الحرارة لطيفةو في أغلب المناطق، نسبيا   جواء باردةاأل  ال :ـــــــلي

خفيفة  شرقيةجنوبية لرياح او، على ارتفاعات عاليةالغيوم  تواجدمع  ،الميت والعقبة

 السرعة.

 :خليج العقبة

 ،على ارتفاعات عاليةمع ظاور الغيوم  ليال ، الحرارة ، ولطيفةناارا   دافئةجواء األ    

 والبحر خفيف ارتفاع الموج. ،الرياح شمالية معتدلة السرعةو
 

 التحذيرات:
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الدكتور عبد المنعم القرالة       

ةمدير إدارة األرصاد الجوية بالوكال  
 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 12 22 شرق عمان
 10 22 غرب عمان

 11 22 المرتفعات الشمالية
 11 22 مرتفعات الشراه
 10 22 مناطق البادية
 11 22 مناطق السهول
 12 10 االغوار الشمالية
 12 10 االغوار الوسطى
 12 11 االغوار الجنوبية

 12 10 الميتالبحر 
 12 11 العقبة

 بمشيئة هللا   م10/11/2021الثالثاء: 

              

ساعات  معواألجواء دافئة بوجه عام، مع ظاور الغيوم على ارتفاعات عالية،  تبقى   

مع ساعات وهناك فرصة ارتفاعات مختلفة، على  الغيوم بشكل تدريجيتتكاثر الليل

ووسط  من شمالمحدودة  خفيفة من المطر في أجزاءطول زخات االمتأخرة لالليل 

في  مثيرة للغبارعلى فترات تنشط  ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعةمملكةال

 .مناطق البادية
   

 

 

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

  .في المناطق التي تشهد هطول مطريفي ساعات الليل المتاخرة خطر االنزالق على الطرقات  -

 
 

      

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

 
  

 

   

 

       
     

 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 02 12 شرق عمان
 02 12 غرب عمان

 09 12 المرتفعات الشمالية
 02 12 مرتفعات الشراه
 02 12 مناطق البادية
 09 12 مناطق السهول
 11 21 االغوار الشمالية
 12 21 االغوار الوسطى
 12 22 االغوار الجنوبية

 12 22 البحر الميت
 11 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م01/12/2021األربعاء: 

     

يتمركز شرق تتأثرالمملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا  مرافقة المتداد منخفض جوي   

األجواء باردة نسبيا   ، لتصبح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا  ،تركيا

زخات من األمطار بين الحين واآلخر في وتاطل وغائمة جزئيا  إلى غائمة أحيانا ، 

المناطق أجزاء من مع ساعات المساء والليل إلى تدريجيا   شمال ووسط المملكة، تمتد 

 تتجاوزمع هبات قوية احيانا   غربية نشطة السرعةشمالية الجنوبية الغربية، الرياح 

مناطق في خاصة لغبار مثيرة ل في بعض المناطق وتكون كم/الساعة 05تاا عسر

 .البادية
 التحذيرات:

  أثناء هطول األمطار.خطر االنزالق على الطرقات  -

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.  -
 بسبب الغيوم المالمسة لسطح األرض. فوق المرتفعات الجبلية  خطر تدني مدى الرؤية األفقية  -
 

 

 

 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 02 12 شرق عمان
 02 12 غرب عمان

 02 12 المرتفعات الشمالية
 02 12 مرتفعات الشراه
 02 12 مناطق البادية

 02 19 مناطق السهول

 12 22 االغوار الشمالية

 11 22 االغوار الوسطى

 12 22 االغوار الجنوبية
 11 22 البحر الميت

 12 22 العقبة

 بمشيئة هللا   م02/12/2021: خميسال

    

لسقوط الباكر ، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح األجواء باردة نسبيا  وغائمة جزئيا     

الغربية من المملكة، ومع من المناطق جزاء أزخات خفيفة ومتفرقة من المطر في 

 الرياح شمالية غربية معتدلةو، تدريجيا  تميل االجواء الى االستقرار الظايرة ساعات 

 السرعة.
 

 

 التحذيرات:
  أثناء هطول األمطار.في ساعات الصباح  خطر االنزالق على الطرقات  -

 فوق المرتفعات الجبلية. تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب  -
 


