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 الظواهر الجوية المتوقعة
 1202 مارس  01 اإلثنينإلى   2021راير فب  24 األربعاء

 

 
 2021فبراير  24ربعاء فى درجات الحرارة اعتبارا من األ طفيفحوال الجوية وارتفاع فى األتدريجى تحسن 

 
 :فبراير    24   يوم  األربعاء

 
 طـة ــــفرص أمطــار خفيفة إلى متوس •

  
     % تقريبا)40على فترات متقطعة ( اةـدن القنــوموالوجة البحرى  كبرى:على مناطق من القــاهرة الـ

 .تقريبا اـــاحــــة صبـامنـــثـى الــــحت   
                   ور )ــــــــــــالط – درـــرأس س -شيعرــــال -عيدــــبورس –اط ـــ( دمي:على مناطق من  متوســــــــــــطةأمطــــــــــار  •

  % تقريبا).60على فترات متقطعة ( 
    قد تصل لحد السيــول على منــــاطق من  شمال ووسط سيناء

 % تقريبا).50(ة ععلى فترات متقط القصير ) –الغردقة  –غاربرأس  –رانة عف(الزمناطق من على  : إلى متوسطـةأمطـــــار خفيفة  •

 .وشمال الصعيد جنوب سيناء : على مناطق من  نشــــــــــــاط الريـــــــــــــــاح •
 

 :فبراير    25   يوم  الخميس
 

 % تقريبا).30ة (عة على فترات متقطـــاليـــواحل الشمـــــمناطق من السعلى  : ة ـــفــفيــــــار خـــــــــــأمطــــ •

 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى   : اـــة صباحــــــورة مائيــــــشب •
 القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .   

 
 :فبراير    26   يوم  الجمعة

 

 % تقريبا).30ة (عة على فترات متقطـــاليـــواحل الشمـــــمناطق من السعلى  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •

 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى   : ــاـشبــــــورة مائيــــــة صباح •
 القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .   

 
 :فبراير    27   يوم  السبت

 

 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى   : ــاـشبــــــورة مائيــــــة صباح •
 وشمال الصعيد . والسواحل الشمالية الغربية القاهرة والوجة البحرى   

 
 :فبراير    28   األحديوم  

 

 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى   : اـشبــــــورة مائيــــــة صباحـ •
 وشمال الصعيد . والسواحل الشمالية الغربية القاهرة والوجة البحرى   

 
 : مارس   01   ثنينيوم  اإل

 

 على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى   : صباحــاشبــــــورة مائيــــــة  •
 وشمال الصعيد . والسواحل الشمالية الغربية القاهرة والوجة البحرى   

 

 .الظواهر الجوية المتوقعة يرجى اتخاذ كافة االستعدادات والتدابير الالزمة للحد من اآلثار الناجمة عن
 

 يتم تحديث التنبؤ يوميا
  

 الهيئة العامة لألرصاد الجوية تتمنى السالمة للجميع
                                          

  نطاحوهشام حسن  /جويلواء                                                                                                        
                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                           


