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 ن طاحون لواء جوي / هشام حس                                                 دالغفار ادم        عب                                               عم  عبدالمن حمودم
 دارة رئيس مجلس اال                                                  والتنبؤات  حاليلرئيس االدارة المركزية للت                          مدير عام التحاليل                      

 
 ة ـــــــــــالمنطقــ

 (C)ـــرارة ــحـالدرجة 

 عظمى            صغرى 

 

 ـرـــــــــــــــــــالظواهـــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 ــــــــاح الريــــــــــــ

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 13 غربية  اليةشم 30 80 00 مشمس 26 38 القاهرة الكبرى 
 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 26 38 ه البحري وجال

 16 شمالية  غربية 40 85 00 أحيانا شاط رياح ن 25 33 ة بيغراحل الشمالية الالسو 
 13 شمالية  غربية 40 80 00 مشمس 25  35 رقية ووسط سيناء السواحل الشمالية الش
 16 غربية شمالية  30 55 00 أحيانا شاط رياح ن 28 39 بحر األحمر جبال الجنوب سيناء وسالسل 

 16 غربيةة  شمالي 25 40 00 أحيانا نشاط رياح  25 39 مال الصعيد ش
 14 ربيةشمالية  غ 15 30 00 مشمس 27 41 وب الصعيد نج

 
 ة ـــــــــــالمنطقــ

 (C)ـــرارة ــحـالدرجة 

 عظمى            صغرى 

 

 ـــرـــــــــــــــــالظواهـــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 اح ــــــــــــــــالريــــ

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 14 غربية  اليةشم 30 80 00 مشمس 26 38 القاهرة الكبرى 
 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 26 38 ه البحري وجال

 16 شمالية  غربية 40 85   00 أحيانا شاط رياح ن 25 34 غربية احل الشمالية الالسو 
 11 شمالية  غربية 40 80 00 مشمس 25  35 رقية ووسط سيناء شالسواحل الشمالية ال 

 12 غربية شمالية  30 55 00 مشمس 28 38 بحر األحمر جبال الجنوب سيناء وسالسل 
 13 غربيةة  شمالي 25 40 00 مشمس 25 40 مال الصعيد ش

 10 ربيةشمالية  غ 15 30 00 مشمس 27 43 جنوب الصعيد 

 
 ة ـــــــــــالمنطقــ

 (C)ـــرارة ــحـالدرجة 

 عظمى            صغرى 

 

 ـــرـــــــــــــــــالظواهـــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 ــاح ــــــــــــــــالريــ

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 13 غربية  اليةشم 30 80 00 مشمس 26 39 القاهرة الكبرى 

 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 26 39 ه البحري وجال
 15 شمالية  غربية 40 85   00 أحيانا شاط رياح ن 25 34 غربية احل الشمالية الالسو 
 11 شمالية  غربية 40 80 00 مشمس 25  35 اء رقية ووسط سينمالية الشالسواحل الش

 12 غربية شمالية  30 55 00 مشمس 28 38 بحر األحمر جبال الجنوب سيناء وسالسل 
 11 غربيةة  شمالي 25 40 00 مشمس 25 40 مال الصعيد ش

 10 ربيةشمالية  غ 15 30 00 مشمس 27 43 جنوب الصعيد 

http://m.facebook.com/ema.gov.eg   :الصفحة الرسمية على الفس بوك  egyptian.met.analysis@gmail.com :البريد االلكتروني www.ema.gov.eg :الهيئة العامة لألرصاد الجوية – كوبري القبة – القاهرة  – جمهورية مصر العربية- تليفون: 24646719- 24646721 فاكس: 24646714 الموقع الرسمي 

(2) 

•  : نهارا  الطقـــــس  على    حـــالة  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

الكبرى   وجنوب  القاهرة  البحري  وجنوب  والوجه  سيناء 

 . لسواحل الشمالية البالد، حار رطب على ا

  القاهرة   على   رطب   الحرارة    معتدل   : ة الطقـــــس ليال  حـــال •
 . االنحاء  يقوبا الكبرى 

 

 

 

 الظـــواهر الجوية
 

 

 

 

         على  الغربيةالسواحل   من مناطق علىاح  نشاط ري    •

 فترات متقطعة.   

 0212 وليوي 13  السبت

 

 0212 وليوي 30  الجمعة

 •  : نهارا  الطقـــــس  على    حـــالة  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

الكبرى   وجنوب  القاهرة  البحري  وجنوب  والوجه  سيناء 

 . لسواحل الشمالية البالد، حار رطب على ا

  القاهرة   على   رطب   الحرارة    معتدل   : الطقـــــس ليال  ة  حـــال •
 . االنحاء  يقوبا الكبرى 

 

 

 

 الظـــواهر الجوية
 

 

 

 

جنوب سيناء و الغربيةالسواحل  منمناطق  اح علىنشاط ري •

 قطعة.          على فترات مت شمال الصعيدو

 0212 أغسطس  01  األحد

 لظـــواهر الجويةا
 

 

 

 

         على  الغربيةالسواحل   منمناطق  علىاح  نشاط ري    •

  فترات متقطعة.         

•  : نهارا  الطقـــــس  على    حـــالة  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

الكبرى   وجنوب  القاهرة  البحري  وجنوب  والوجه  سيناء 

 . لسواحل الشمالية البالد، حار رطب على ا

  القاهرة   على   رطب   الحرارة    معتدل   : ة الطقـــــس ليال  حـــال •
 . االنحاء  يقوبا الكبرى 
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