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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 )ــــــدرجت انح

 صغرٍ           عظمَ  

 

 رـــــــــــــــــــــــــانظٌاى

 فرصت سقٌط

األمطبر 

)%( 

 اننسبْت) %( انرطٌبت

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(االتجـــبه         سرعت     

 73 شرقٌة شمالٌة 23 10 00 غائم جزئً 71 23 انقبىرة انكبرٍ
 73 شرقٌة شمالٌة 00 13 00 غائم جزئً 71 23 انٌجو انبحرُ

 72 شرقٌة شمالٌة 03 83 00 غائم جزئً 71 30 انسٌاحم انشمبنْت انغربْت
 70 شرقٌة شمالٌة 03 83 00 غائم جزئً 71 30 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 71 شمالٌة غربٌه 23 13 00 نشاط رٌاح 30 23 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 70 شمالٌة غربٌه 23 00 00 مشمس 78 21 شمبل انصعْد
 70 شمالٌة غربٌه 73 23 00 مشمس 33 28 جنٌة انصعْد

 

 تـــــــــــــانمنطق

 (Cرارة )ــــــدرجت انح

 صغرٍ           عظمَ  

 

 رـــــــــــــــــــــــــانظٌاى

 فرصت سقٌط

األمطبر 

)%( 

 انرطٌبت اننسبْت) %(

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(سرعت       االتجـــبه       

 73 شمالٌة شرقٌة 23 10 00 غائم جزئً 71 22 انقبىرة انكبرٍ
 73 شمالٌة شرقٌة 00 13 00 غائم جزئً 71 22 انٌجو انبحرُ

 78 شمالٌة شرقٌة 03 83 00 نشاط رٌاح 78 20 انسٌاحم انشمبنْت انغربْت
 70 شرقٌة شمالٌة 03 83 00 غائم جزئً 78 31 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 71 غربٌةشمالٌة  23 13 00 نشاط رٌاح  33 23 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 70 غربٌةشمالٌة  23 00 00 مشمس 30 21 شمبل انصعْد
 70 غربٌةشمالٌة  73 23 00 مشمس 33 28 جنٌة انصعْد

 

 تـــــــــــــانمنطق

 (Cرارة )ــــــدرجت انح

 صغرٍ           عظمَ  

 

 رـــــــــــــــــــــــــانظٌاى

 فرصت سقٌط

مطبر األ

)%( 

 انرطٌبت اننسبْت) %(

 صغرٍ          عظمَ   

 انرّــــــــــــــــــــبح

 ) عقدة(االتجـــبه         سرعت     

 77 غربٌة جنوبٌة 20 33 00 عالقةأتربة  37 21 انقبىرة انكبرٍ
 77 غربٌة جنوبٌة 23 33 00 عالقة أتربة 37 21 انٌجو انبحرُ

 70 غربٌة جنوبٌة 23 13 00 عالقة أتربة 30 20 انسٌاحم انشمبنْت انغربْت
 73 شرقٌة جنوبٌة 23 13 00 عالقةأتربة  30 23 انسٌاحم انشمبنْت انشرقْت ًًسط سْنبء
 70 شرقٌة 20 30 00 مشمس 32 21 جنٌة سْنبء ًسالسم جببل انبحر األحمر

 70 شرقٌة جنوبٌة 33 20 00 عالقةأتربة  37 21 شمبل انصعْد
 70 شرقٌه 73 33 00 مشمس 33 00 دجنٌة انصعْ
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 : القاهرةعلى حار  طقس حـــالة الطقـــــس نهارا 
 على معتدل, سٌناءوجنوب  البحريالكبرى والوجه 

 الد.شدٌد الحرارة على جنوب البالشمالٌة ,  السواحل

 : شمال البالد حتى شمال  على لطٌف  حـــالة الطقـــــس لٌال

 على جنوب الصعٌد .  معتدل  ,الصعٌد 

  

 الظـــواهر الجوٌة

 

   جنوب سٌناءنشاط رٌاح على مناطق من. 

 

 1212أبرٌل  26الجمعة  

 1212 برٌلأ 24  السبت

    : الكبرى  القاهرةعلى حار  طقس حـــالة الطقـــــس نهارا
مائل  ,و جنوب سٌناء والسواحل الغربٌة لبحرياوالوجه 

, شدٌد الحرارة علً  الشرقٌة السواحل علىللحرارة 
 .جنوب البالد

   : شمال البالد حتى القاهرة على  لطٌف حـــالة الطقـــــس لٌال

 الكبرى , معتدل على جنوب البالد.

  

 الظـــواهر الجوٌة

 

  و غرب البالد مناطق من جنوب سٌناءعلً نشاط رٌاح . 

 

 1212 برٌلأ 21األحد  

    : على  د الحرارةشدٌ طقس حـــالة الطقـــــس نهارا
حتى جنوب البالد  الكبرى والوجه البحري القاهرة

 .الشمالٌة السواحل علىحار  ,وجنوب سٌناء

 

   : كافة االنحاء.على  معتدل حـــالة الطقـــــس لٌال 

 

 الظـــواهر الجوٌة
 

  حتى  ال البالدــــشممناطق من  ارا علًـــعالقة نه أتربة

 . شمال الصعٌد 

 

 نحاء  ى درجات الحراره على كافه األف اخرارتفاع      
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