
 

 

 

 

 نشرة األحوال الجوية العامة

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

 م2022 نوفمبر 21 الموافق:  هــ1444 ربيع الثاني 26التاريخ: 

 

  حالة الطقس:

أمطار متفرقة  لهطول مع فرصوعلى المناطق الساحلية لبحر عمان غائم جزئياً على محافظة مسندم صحو الى 

ً  تكون رعدية  وإحتمال تكون المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة بقيةوصحو بوجه عام على  أحيانا

تكون مصححححححوبة ب مطار  والمسحححححا  السححححححب الركامية على جبال الحجر والمناطق المجاور  ترل فتر  الظهير 

 ً ، واحتمال تشححكل السحححب المنتفوححة أو الوححباب لتر الليل والصححبال الباكر على أجزا  من متفرقة رعدية أحيانا

 .البريمي والظاهر والوسطى و قية وشمال الشرقيةمحافظات جنوب الشر

 

 :الريـــاح

 تهببببب فيمبببببا  تهببببب  حابببببا مربببببافظتي البريمبببببي  الظببببباهرة ريببببباح  بببببمالية  ربيبببببة   ي بببببة البببببا معت لبببببة

أثنبببببال هطبببببول  تكبببببوة نشبببببطة   بببببرفية   ي بببببة  لبببببا معت لبببببة  بببببماليةحابببببا بقيبببببة المرافظبببببا  ريببببباح  

 .األمطار الرح ية

 

  حالة البرر:

له متراً ونصف ويصل أقصى ارتفاع  متوسط الموج على سواحل محافظة ظفار وغرب سواحل محافظة مسندم

 له متراً واحداً.ويصل أقصى ارتفاع على بقية سواحل سلطنة عمان الموج المتر، وهادئ 

 

 التنبيها : 

 الرح ية  هطول األمطار انخ اض الرؤية االفقية في أماكن تشكل الضباب. 

 

    الرؤية األفقية:

   الرح ية  هطول األمطار الوباب تكون أماكنتنتفض في و جيد.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 اليوم التالي(: صباحإلى السابعة من صباحا  )من الساعِة السابعة م  2022 نوفمبر 22 الموافق اإلثنينحالة الطقس ليوم 

أمطار متفرقة تكون  لهطول مع فرصوعلى المناطق السححححححاحلية لبحر عمان غائم جزئياً على محافظة مسححححححندم 

ً  رعدية وإحتمال تكون السححححححححب الركامية على جبال الحجر المحافظات  بقيةوصححححححححو بوجه عام على  أحيانا

ً  والمسححا  والمناطق المجاور  ترل فتر  الظهير  ، واحتمال تشححكل تكون مصحححوبة ب مطار متفرقة رعدية أحيانا

 .الوسطى وظفار تيمحافظالسحب المنتفوة أو الوباب لتر الليل والصبال الباكر على أجزا  من 
 

 اليوم التالي(: صباحإلى السابعة من  صباحا  )من الساعِة السابعة م  2022 نوفمبر 23الموافق  الثالثالليوم  حالة الطقس

 أمطار متفرقة  لهطول فرص معوعلى المناطق الساحلية لبحر عمان غائم جزئياً على محافظة مسندم صحو الى 

إحتمال تكون السحب الركامية على جبال الحجر والمناطق المجاور  مع  المحافظات بقيةوصحو بوجه عام على 

 ً واحتمال تشكل السحب المنتفوة أو الوباب ، ترل فتر  الظهير  تكون مصحوبة ب مطار متفرقة رعدية أحيانا

 .الوسطى وظفارو جنوب الشرقية محافظاتلتر الليل والصبال الباكر على أجزا  من 
 

 

 

 وهللا أعلم

.الناعبي األتصائي: دادــــعإ  

 

 صاللة مسقط

 أحاا مستوى لام  أدنا مستوى لاجزر أحاا مستوى لام  أدنا مستوى لاجزر

42  :1 

 ظهرا  

54  :1 

 منتصف الايل

29  :8 

 مسال  
==== 

26  :1 

 ظهرا  

46  :1 

 منتصف الايل

29  :8 

 مسال

04  :7 

 صباح الغ 

  ر ق الشمس )  ا (  ر ب الشمس )اليوم(  ر ق الشمس )  ا (  ر ب الشمس )اليوم(
19  :5 24  :6   48  :5 31  :6 

 النسبيةالرطوبة  النسبية  الرطوبة

30 % 85 % 40 % 70 % 

 كميا  األمطار المسجاة

 ساحة الماضية )بالمايمتر( 24 الل 

 كمية األمطار المرطة كمية األمطار المرطة

    

    



 

 

 

 

 م2022 نوفمبر 21 األثنينعلى بعض الواليات ليوم  المحتملةدرجات الحرارة العظمى والصغرى 
 

 
 

 

 الصغرى العظما الم ينة / الوالية

 20 32  أدم

 20 32 المضيبـــــــي

 19 30  بـــــــــرال

 21 28 صــــــــور

 22 27 رأس الرــــــ 

 23 28 مصيــــــــرة

 21 30 الــ فـــــــم

 21 31 مرــــــــو 

 21 32 هيمـــــــــا

 20 31 مرمــــــــول

 24 29  جـزر الرالنيـــا

 20 30 ثمريــــــــت

 23 31 صاللــــــــة

 23 29 مينال صاللـــــة

 18 26 يفير ة حيريتــــ

 16 25 جبل سمــــرـاة

 15 24 جبـل القمـــــر

 الصغرى العظما الم ينة / الوالية

 22 29 السيـــــــــ 

 21 28 العامرا 

 22 28  صـــــــــ 

 21 28 دبـــــــــــا

 20 29 م حال

 19 30 البريمــــــــي

 20 28 ينقـــــــــــل

 20 31 حبـــــــــري

 21 32 فهــــــــــود

 23 29 ــــــارـصرــ

 23 30 الســـــــــويق

 23 31 الرستـــــــــاق

 20 29 لسمائــــــــــ

 20 31 نــــــــــز ى

 11 19 الجبل األ ضر)سيق(

 10 16 جــبل  مـــــس

 20 30 ـــــاللـبهــــ


