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 لواء جوي / هشام حسن طاحون                                                    عبدالغفار ادم                                                     عبدالمنعم   حمودم                     

 رئيس مجلس االدارة                                                      والتنبؤات  رئيس االدارة المركزية للتحاليل                          حاليلام الت مدير ع                      

 

 المنطقـــــــــــــة 
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 رـــالظواهــــــــــــــــــــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 الريــــــــــــــــــــاح 

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 16 ةربيغ  اليةشم 30 80 00  احيانا شاط رياحن 25 36 القاهرة الكبرى 
 13 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 25 36 الوجه البحري 

 18 شمالية  غربية 40 85   00 شاط رياح ن 24 32 ة يمالية الغربالش  السواحل
 14 شمالية  غربية 40 80 00 ي غائم جزئ 25  33 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 
 20 غربية شمالية  30 55 00 رياحط شان 28 40 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر 

 15 غربيةشمالية   25 40 00 ا نشاط رياح احيان 25 37 شمال الصعيد 
 15 شمالية  غربية 15 30 00  احيانا شاط رياحن 27 41 جنوب الصعيد 

 
 ة ـــــــــــــالمنطق

 (Cرة )ــــــراالحدرجة 

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 الريــــــــــــــــــــاح 

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 16 ةربيغ  اليةشم 30 80 00  احيانا شاط رياحن 25 37 القاهرة الكبرى 

 13 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 25 37 الوجه البحري 
 16 شمالية  غربية 40 85 00  احيانا شاط رياحن 24 33 السواحل الشمالية الغربية 

 15 شمالية  غربية 40 80 00 نشاط رياح احيانا  25  34 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 
 24 غربية شمالية  30 55 00 رياح ط شان 28 40 ر حمجنوب سيناء وسالسل جبال البحر األ

 17 غربيةشمالية   25 40 00 نشاط رياح 25 38 شمال الصعيد 
 15 شمالية  غربية 15 30 00  احيانا شاط رياحن 27 42 جنوب الصعيد 

 
 ـــــــة ــــــالمنطق

 (Cرة )ــــــرادرجة الح

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 الريــــــــــــــــــــاح 

 سرعة ) عقدة(  االتجـــاه            

 14 شمالية  غربية 30 80 00 مشمس 26 38 القاهرة الكبرى 

 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 26 38 الوجه البحري 
 16 شمالية  غربية 40 85 00  أحيانا نشاط رياح 25 33 السواحل الشمالية الغربية 

 15 شمالية  غربية 40 80 00 نشاط رياح أحيانا  25  35 الية الشرقية ووسط سيناء السواحل الشم
 19 شمالية  غربية 30 55 00 نشاط رياح  28 40 ر جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحم

 19 شمالية  غربية 25 40 00 نشاط رياح  25 39 شمال الصعيد 
 15 مالية  غربيةش 15 30 00 نشاط رياح أحيانا  27 42 جنوب الصعيد 
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الطق • نهاحـــالة  : ـــــس  على    را  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

وجنوب   سيناء  وجنوب  البحري  والوجه  الكبرى  القاهرة 

 . البالد ، حار رطب على السواحل الشمالية 

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

 

 

 

ـــواهر الجويةالظ  
 

 

 

 الغربيةالسواحل القاهرة الكبري و منمناطق  اح علىنشاط ري •

         على فترات متقطعة. جنوب البالد و جنوب سيناءو

 

 

 الثالثاء  27 يوليو 2021

 

نها • الطقـــــس  :رحـــالة  الحرارةطقس    ا  رطب    شديد 

البحريع والوجه  الكبرى  القاهرة  سيناء  و  لى  جنوب 

 . السواحل الشماليةلى رطب ع   حار ، البالد وجنوب  

ليال   • الطقـــــس    على   رطب   الحرارة   عتدل م  :حـــالة 
 . االنحاء يقوبا  الكبرى القاهرة 

 

 

 

 يةالظـــواهر الجو
 

 

 

 

والسواحل الشمالية  القاهرة الكبرى منمناطق  علىاح  نشاط ري •

 عة. على فترات متقط وجنوب البالد جنوب سيناءو

 

•  : نهارا  الطقـــــس  على    حـــالة  رطب  الحرارة  شديد  طقس 
وجنوب   سيناء  وجنوب  البحري  والوجه  الكبرى  القاهرة 

 البالد، حار رطب على السواحل الشمالية. 

رطب على القاهرة    الحرارة معتدل     : حـــالة الطقـــــس ليال   •
 الكبرى وباقي االنحاء. 

 

 

 

 الظـــواهر الجوية
 

  جنوب سيناءو  السواحل الشمالية نشاط رياح على مناطق من •

 وجنوب البالد على فترات متقطعة.   

 الخميس  29 يوليو 2021

 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب األنحاء 

 األربعاء  28 يوليو 2021

http://www.ema.gov.eg/

