
  

                                                                            EMA                                                             انيْئت انعبمت نالرصبد انجٌّت                                                                                             ا                                  

                                                                            RSMC – CAIROالجمهورٌة لمناطق اٌام 8بحالة الطقس لمدة  تنبؤ                          مركز انتحبنْم انرئْسِ     –االدارة انعبمت نهتحبنْم                  
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 لواء جوي / هشام حسن طاحون                                    عبدالغفار ادم                                                     عبدالمنعم                 محمود                   
 رئٌس مجلس االدارة                                               والتنبؤات رئٌس االدارة المركزٌة للتحالٌل                      مدٌر عام التحالٌل                               

 

 تـــــــــــــانمنطق

 (Cرارة )ــــــدرجة الح

 صغرى           عظمي  

 

 رـــــــــــــــــــــــــالظواه
 فرصت سقٌط

مطبر األ

)%( 

 انرطٌبت اننسبْت) %(

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(االتجـــبه         سرعت     

 47  شرقٌهشمالٌة  57 90 00 نشاط رٌاح احٌانا 46 46 انقبىرة انكبرٍ
 47 شمالٌة شرقٌه 60 97 00 احٌانا رٌاح نشاط 46 46 انٌجو انبحرُ

 44 شمالٌة شرقٌه 67 7: 00 غائم جزئً 46 40 ْت انغربْتانسٌاحم انشمبن
 44 شمالٌة شرقٌه 67 7: 00 غائم جزئً 48 44 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 40 شمالٌة غربٌه 57 87 00 نشاط رٌاح 40 :4 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 46 شمالٌة غربٌه 57 60 00 مشمس 47 48 شمبل انصعْد
 40 شمالٌة غربٌه 47 57 00 مشمس 49 54 جنٌة انصعْد

 

 تـــــــــــــانمنطق

 (Cرارة )ــــــدرجت انح

 غرٍص           عظمَ  

 

 رـــــــــــــــــــــــــانظٌاى

 فرصت سقٌط

األمطبر 

)%( 

 انرطٌبت اننسبْت) %(  

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(االتجـــبه         سرعت     

 47 شرقٌة شمالٌة 57 90 00 احٌانا رٌاح نشاط 47 49 انقبىرة انكبرٍ
 47 شرقٌة شمالٌة 60 97 00 احٌانا رٌاح نشاط 47 49 انٌجو انبحرُ

 44 شرقٌة شمالٌة 67 7: 00 غائم جزئً 47 44 انسٌاحم انشمبنْت انغربْت
 45 شرقٌة شمالٌة 67 7: 00 غائم جزئً 48 45 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 49 شمالٌة غربٌه 57 87 00 نشاط رٌاح 40 ;4 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 44 غربٌه شمالٌة 57 60 00 مشمس 49 ;4 شمبل انصعْد
 44 شمالٌة غربٌه 47 57 00 مشمس 40 56 جنٌة انصعْد

 

 تـــــــــــــانمنطق

 (Cرارة )ــــــدرجت انح

 صغرٍ           عظمَ  

 

 رـــــــــــــــــــــــــانظٌاى

 فرصت سقٌط

األمطبر 

)%( 

 انرطٌبت اننسبْت) %(

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(االتجـــبه         سرعت     

 47 شرقٌة شمالٌة 57 90 00 احٌانا رٌاح نشاط 48 50 انقبىرة انكبرٍ
 47 شرقٌة شمالٌة 60 97 00 احٌانا رٌاح نشاط 48 50 انٌجو انبحرُ

 44 شرقٌة شمالٌة 67 7: 00 غائم جزئً 47 46 انسٌاحم انشمبنْت انغربْت
 46 شرقٌة شمالٌة 67 7: 00 غائم جزئً 48 46 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 49 شمالٌة غربٌه 57 87 00 نشاط رٌاح 40 54 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 45 غربٌه شمالٌة 57 60 00 مشمس 49 54 شمبل انصعْد
 45 شمالٌة غربٌه 47 57 00 مشمس 40 57 جنٌة انصعْد
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 : القاهرةعلى معتدل  طقس حـــالة الطقـــــس نهارا  
مائل  , السواحل الشمالٌة و البحريالكبرى والوجه 

على حار , شمال الصعٌد وجنوب سٌناء علىللحرارة 
 الصعٌد. جنوب

   : ىالقاهرة الكبر مائل للبرودة علىحـــالة الطقـــــس لٌال 
 .والوجه البحرى والسواحل الغربٌة ,لطٌف على باقى االنحاء

  

 

  

 الظـــواهر الجوٌة
 

  على مناطق من جنوب سٌناء رٌاحنشاط 

 

 

 4243أبرٌل  35الثالثاء  

 4243أبرٌل  36االربعاء  

 

 

 

 : على مائل للحرارة  طقس حـــالة الطقـــــس نهارا
البحرى حتى شمال الصعٌد الكبرى والوجه  القاهرة

 حار, الشمالٌة  السواحل على معتدل ,وجنوب سٌناء 
 .الصعٌد جنوبعلى 

  : لطٌف على كافة االنحاء حـــالة الطقـــــس لٌال. 

  

 

 الظـــواهر الجوٌة
 

 .نشاط رٌاح على مناطق من جنوب سٌناء 

   : القاهرةعلى حار  طقس حـــالة الطقـــــس نهارا 
 ,وجنوب سٌناء  جنوب البالدالكبرى والوجه البحرى حتى 

 .الشمالٌة  السواحل على معتدل

 : لطٌف على كافة االنحاء  حـــالة الطقـــــس لٌال. 

 

 الظـــواهر الجوٌة

 مناطق من جنوب سٌناء. نشاط رٌاح على 

 

 4243أبرٌل  37الخمٌس  

 ارتفاع تدرٌجى فى درجات الحراره على كافه األنحاء
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