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  لواء جوي / هشام حسن طاحون محمود عبدالمنعم                                                          عبدالغفار ادم                                           
         رئيس االدارة المركزية للتحاليل                                          رئيس مجلس االدارة                  مدير عام التحاليل                             
   

 المدينة عظمى صغرى
 طابا 20 12
 كاترين 14 05
 الطور 20 12
 شرم الشيخ 22 15
 الغردقة 22 14
 مرسى علم 23 15
 الفيوم 21 10
 بني سويف 21 10
 المنيا 21 09
 اسيوط 21 08
 سوهاج 22 09
 قنا 22 10
 األقصر 22 10
 اسوان 23 11
 أدفو 23 11
 أبوسمبل 22 12
 الوادي الجديد 21 10
 شالتين 25 15
 ابورماد 25 15
 حاليب 24 16
 رأس حدربة 24 17

 المدينة عظمى صغرى
 القاهرة 21 11
 االسكندرية 19 13
 وادي النطرون 20 11
 طنطا 20 11
 شبين الكوم 21 12
 دمنهور 20 12
 بلطيم 20 13
 مطروح 18 12
 السلوم 19 08
 سيوة 19 08
 بورسعيد 19 12
 دمياط 19 12
 الزقازيق 21 12
 المنصورة 20 11
 االسماعيلية 21 10
 السويس 21 11
 العريش 18 09
 رفح 17 09
 رأس سدر 21 12
 نخل 17 07
 نويبع 20 15
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ليالس ــــــالة الطقـــــح  

س نهاراـــــالة الطقــــح  

 

 – مــبلطي( من مناطق متوسطة على الي خفيفة أمطار -
 متقطعة راتــــفت على) العريش - بورسعيد – اطــــدمي

 )تقريبا60%(
 

 – االسكندرية – مطروح ( من مناطق على خفيفة أمطار -
 ).تقريبا% 40( متقطعة فترات على) رشيد

 

 الزراعية الطرق بعض على شبورة مائية صباحا -
المؤدية من  المائية المسطحات من والقريبة والسريعة

الصعيد.وشمال الوجه البحرى و وإلي القاهرة الكبري   

  

     تنشط أحيانا  والرياح معتدلةعلى القاهرة والوجه البحري  مائل للدفءطقس  -
 .الكبرى  على القاهرة

 على السواحل الشرقية تنشطمعتدلة على السواحل الشمالية والرياح  معتدلطقس  -

  نشطةعلى جنوب سيناء والرياح  مائل للدفءطقس  -
 .نشطةعلى شمال الصعيد والرياح  مائل للدفءطقس  -

 . نشطةوالرياح  جنوب الصعيدعلى  دافئطقس  -

 الظـــــواهر الجــــــوية

  .شديد البرودة على القاهرة والوجه البحريطقس  -

 .على السواحل الشمالية شديد البرودة طقس  -

   .على جنوب سيناء باردطقس  -

.جنوب الصعيد على شمال و شديد البرودةطقس  -  

متر مساء 1.5 تقل الى متر صباحا 3 ارتفاع الموج   مضطرب: معتدل   

غربية شمالية      الرياح     

 

الريــــــــــــــاح     ةالرطوبة النسبي المنطقة             
السرعة    االتجاهعظمى    صغرى                           

شمالية غربية    15           40       80       القاهرة والوجه البحري  
شمالية غربية   17          45       85      السواحل الشمالية   

شمالية غربية    17          30       70            شمال الصعيد  
غربية  شمالية   16          20       55جنوب الصعيد             

                                   


