
 

 

 

 

 نشرة األحوال الجوية العامة

يوِم َغد صباحإلى الساعة السابعة من  صباحا  السابعة  الساعةمن  األربعاء م:اليو  

 م2022 نوفمبر 23 الموافق:  هــ1444 ربيع الثاني 28التاريخ: 

 

  حالة الطقس:

 ا م ا ملافا ألمانا   أمطار متفرقع تكون رمدمع لهطول فرص تدفق السحححححححلي العالمع م ا معاف الملافاا  

والتمال تشكل السلي   خالل المساء وجبال اللجر والمناطق المجاورةوشمال الباطنع وجنوي الباطنع مسندف 

 .وافارالوسطا ملافاا   سواللالمنخفضع أو الضباي آخر ال مل والصباح الباكر م ا 

 

 :الريـــاح

 تهببببىفيمببببا  ،خفيفببببة البببب  معت لببببة شببببرإية شببببمالية شببببرإية  لبببب  ريبببباح سببببواحر بمببببر  مببببا تهببببى   بببب  

متغيببببببرة  وتكببببببو لبببببة خفيفبببببة  لبببببب  معت   لبببببب   شوبيبببببة شببببببرإية شبببببرإية  ببببب  بقيببببببة المماف بببببا  ريبببببباح 

 .أثشاء هطول األمطار الر  يةنشطة  االتجاه

 

  حالة البمر:

   وهادئمترا  ونصف المتر لهومصل أقصا ارتفاع  وبلر العري متوسط الموج م ا سوالل ملافاع مسندف

 .المتر وربعمتر له ومصل أقصا ارتفاع  سوالل بلر ممانم ا الموج 

 

 التشبيها : 

 الر  ية وهطول األمطار انخفاض الرؤية االفقية في أماكن تشكر الضباب. 

 

    الرؤية األفقية:

  وهطول األمطار الر  ية الضباي تكون أماكنتنخفض في و جمدة.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 اليوم التالي(: صباحإلى السابعة من صباحا  )من الساعِة السابعة م  2022 نوفمبر 24 الموافق الخميسحالة الطقس ليوم 

وهطول أمطار متفرقع فرص لتشححكل السححلي   الملافاا  مع تدفق السححلي العالمع معافصححلو بوجه ماف م ا 

فضع أو الضباي آخر ال مل التمال تشكل السلي المنخمع   خالل المساءوم ا ملافاع مسندف م ا جبال اللجر 

 .وافارالوسطا ملافاا   سواللم ا والصباح الباكر 
 

 اليوم التالي(: صباحإلى السابعة من  صباحا  )من الساعِة السابعة م  2022 نوفمبر 25الموافق  الجمعةليوم  حالة الطقس

فضححححع أو التمال تشححححكل السححححلي المنخمع   الملافاا  مع تدفق السححححلي العالمع معافصححححلو بوجه ماف م ا 

الوسطا  جنوي الشرقمع ملافاا  بلر ممان وم ا أجزاء من سواللم ا الضباي آخر ال مل والصباح الباكر 

 .وافار

 

 
 

 

 

 وهللا أم ف

 

.معمريال األخصائي: دادــــمإ  

 

 صاللة مسقط

 أدن  مستوى ل جزر أ    مستوى ل م  أدن  مستوى ل جزر أ    مستوى ل م 

06  :8 

 صباحا  

54  :9 

 مساء  

57  :2 

 مساء  

26  :3 

 صباح الغ 

04  :7 

 صباحا  

06  :10 

 مساء  

35  :2 

 مساء

33  :2 

 صباح الغ 

 شروق الشمس )غ ا ( غروب الشمس )اليوم( شروق الشمس )غ ا ( غروب الشمس )اليوم(
18  :5 26  :6   48  :5 32  :6 

 الشسبيةالرطوبة  الشسبية  الرطوبة

45 % 70 % 50 % 75 % 

 كميا  األمطار المسج ة

 )بالم يمتر(سا ة الماضية  24خالل 

 كمية األمطار الممطة كمية األمطار الممطة

    

    



 

 

 

 

 

 م2022 نوفمبر 23 االربعاءعلى بعض الواليات ليوم  المحتملةدرجات الحرارة العظمى والصغرى 
 

 
 

 

 الصغرى الع م  الم يشة / الوالية

 21 31  أدم

 19 30 المضيبـــــــي

 18 29  بـــــــــراء

 21 28 صــــــــور

 22 28 رأس المــــــ 

 24 28 مصيــــــــرة

 22 28 الــ إـــــــم

 22 30 ممــــــــو 

 19 31 هيمـــــــــا

 19 31 مرمــــــــول

 24 29   ـزر المالنيـــا

 19 29 ثمريــــــــت

 22 29 صاللــــــــة

 23 30 ميشاء صاللـــــة

 18 26 يإيرو  حيريتــــ

 17 26  بر سمــــمـا 

 15 25  بـر القمـــــر

 الصغرى الع م  الم يشة / الوالية

 22 29 السيـــــــــى

 21 28 العامرا 

 22 29 خصـــــــــى

 24 29 دبـــــــــــا

 23 29 م حاء

 21 29 البريمــــــــي

 19 27 يشقـــــــــــر

 21 30  بـــــــــري

 21 31 فهــــــــــود

 22 29 ــــــارـصمــ

 22 29 الســـــــــويق

 20 28 الرستـــــــــاق

 20 29 رسمائــــــــــ

 19 30 نــــــــــزوى

 11 18 الجبر األخضر)سيق(

 08 12  ــبر شمـــــس

 19 30 ـــــالءـبهــــ


