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  جوي / هشام حسن طاحونعبدالمنعم                                                          عبدالغفار ادم                                        لواء  محمود    
         رئٌس االدارة المركزٌة للتحالٌل                                          رئٌس مجلس االدارة                  مدٌر عام التحالٌل                             
    

 المدٌنة عظمى صغرى
 طابا 20 21
 كاترٌن 16 20
 الطور 22 21
 شرم الشٌخ 24 20
 الغردقة 25 21
علممرسى  23 20  
 الفٌوم 22 20
 بنً سوٌف 22 20
 المنٌا 22 22
 اسٌوط 23 08
 سوهاج 24 20
 قنا 25 22
 األقصر 26 22
 اسوان 82 22
 أدفو 82 22
 أبوسمبل 85 22
 الوادي الجدٌد 80 22
 شالتٌن 27 20
 ابورماد 82 20
 حالٌب 80 22
 رأس حدربة 81 22

 المدٌنة عظمى صغرى
 القاهرة 28 11
 االسكندرٌة 19 11
 وادي النطرون 28 10

 طنطا 28 11
 شبٌن الكوم 22 11
 دمنهور 20 11
 بلطٌم 22 12
 مطروح 17 11
 السلوم 18 10
 سٌوة 22 10
 بورسعٌد 20 13
 دمٌاط 20 12
 الزقازٌق 22 11
 المنصورة 21 10
 االسماعٌلٌة 22 11
 السوٌس 23 11
 العرٌش 21 10
 رفح 20 10
 رأس سدر 21 12
 نخل 19 08
 نوٌبع 21 14
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ليالس ــــــالة الطقـــــح  

س نهاراـــــالة الطقــــح  

 أمطار خفٌفة على مناطق من السواحل الشمالٌة -

 ا(.ب% تقر12ٌ على فترات متقطعة )

        الزراعٌة  شبورة مائٌة صباحا على الطرق -
لى القاهرة الكبرى والوجه إوالسرٌعة المؤدٌة من و

 و شمال الصعٌد. البحري

   نشاط للرٌاح علً جنوب سٌناء -

 والرٌاح معتدلة على القاهرة والوجه البحري مائل للدفًء طقس  -

 والرٌاح معتدلة   طقس معتدل على السواحل الشمالٌة  -

  نشطةطقس دافئ على جنوب سٌناء والرٌاح  -

 تنشط احٌانا والرٌاح معتدلة الصعٌدعلى شمال  مائل للدفءطقس  -

 والرٌاح معتدلة  جنوب الصعٌدعلى  مائل للحرارةطقس  -

 الظـــــواهر الجــــــوية

 شدٌد البرودة على القاهرة والوجه البحري طقس -

 على السواحل الشمالٌة شدٌد البرودة طقس  -

 على جنوب سٌناء   باردطقس  -

.جنوب الصعٌد على شمال و شدٌد البرودةطقس  -  

  2.0-2ارتفاع الموج     معتدل:  خفٌف

غربٌةالرٌاح شمالٌة   

الرٌــــــــــــــاح   الرطوبة النسبً   المنطقة             

السرعة    االتجاه     عظمى    صغرى                             

شمالٌة غربٌة    20           12       22       القاهرة والوجه البحري  

شمالٌة غربٌة  20           10      20      السواحل الشمالٌة   

شمالٌة غربٌة   20          12       72            شمال الصعٌد  

  غربٌة شمالٌة  22          82       00جنوب الصعٌد           

                                   


