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 الظواهر الجوية المتوقعة
 1202 مارس  40 خميسالإلى   2021راير فب  72 سبتال

 

 
 :فبراير    27   يوم  السبت

 

 % تقريبا).40(   على فترات متقطعةووسط سيناءمناطق من السواحل الشمالية على  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
 مسطحات المائية المؤدية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ال : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

  .وشمال الصعيد والوجة البحرىالكبرى القاهرة لى إمن و   
 :فبراير    28   األحديوم  

 

 % تقريبا).40الية على فترات متقطعة (ـــــل الشمــمناطق من السواحعلى  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
 مسطحات المائية المؤدية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ال : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

  .وشمال الصعيد والوجة البحرىالكبرى القاهرة لى إمن و   
 

 : مارس   01   ثنينيوم  اإل
 % تقريبا).40الية على فترات متقطعة (ـــــل الشمــمناطق من السواحعلى  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
 سيناء .جنوب  :على مناطق من  السواحل الغربية و نشـــــــــاط ريـــــــــــــــــــاح •
 مسطحات المائية المؤدية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ال : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

  والسواحل الشرقية وشمال الصعيد. والوجة البحرىالكبرى القاهرة لى إمن و   
 

 : مارس   02   يوم  الثالثاء
 

 % تقريبا).40الية على فترات متقطعة (ـــــل الشمــمناطق من السواحعلى  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية  : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

 الشرقية  الية ــــوالسواحل الشم البحرى هوالوجالكبرى  لى القاهرةإمن و  
 .لصعيد اوشمال   

 

 : مارس   03   يوم  االربعاء
 

 % تقريبا).40(مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة على  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
 :على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البالد . نشـــــــــاط ريـــــــــــــــــــاح •
 مسطحات المائية المؤدية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ال : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

  .وشمال الصعيد البحرى  هوالوجالكبرى القاهرة لى إمن و   
 : مارس   04   يوم  الخميس

 

 % تقريبا).40(مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة على  : أمطــــــــــــــــار خـــــفيــفـــة  •
 سيناء وجنوب البالد .الغربية والشمالية  السواحل :على مناطق من  نشـــــــــاط ريـــــــــــــــــــاح •
 مسطحات المائية المؤدية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من ال : شبــــــورة مائيــــــة صباحـــا •

  .وشمال الصعيد البحرى  هوالوجالكبرى القاهرة لى إمن و   
 

 ومياـؤ يــديث التنبـيتم تح 
 

 الهيئة العامة لألرصاد الجوية تتمنى السالمة للجميع     
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