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 ام حسن طاحون لواء جوي / هش                                                     عبدالغفار ادم                                                    عبدالمنعم    حمودم                   

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

 
 ـــــــة ــــــنطقمال

 (Cرة )ــــــرادرجة الح
 عظمى            صغرى 

 

 ـــــــــــــــــــــرهــــالظوا

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 نسبية) %( بة الالرطو

 صغرىعظمى             

 الريــــــــــــــــــــاح 

 دة( سرعة ) عق االتجـــاه            

 16 غربية  اليةشم 30 80 00 أحيانا شاط رياح ن 27 40 القاهرة الكبرى 

 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 27 40 ه البحري وجال
 17 شمالية  غربية 40 85 00 شاط رياح ن 25 34 ة بيغراحل الشمالية الالسو 

 11 شمالية  غربية 40 80 00 سمشم 26  35 رقية ووسط سيناء شالسواحل الشمالية ال 
 12 ة شرقية جنوبي 30 55 00 مشمس 28 39 بحر األحمر جبال الجنوب سيناء وسالسل 

 11 غربيةة  شمالي 25 40 00 مشمس 27 41 مال الصعيد ش
 10 ربيةشمالية  غ 15 30 00 مشمس 28 43 الصعيد   بونج

 
 ة ـــــــــــالمنطقــ

 (C)ـــرارة ــحـالدرجة 
 صغرىعظمى             

 

 ـرـــــــــــــــــــالظواهـــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 الرطوبة النسبية) %( 

 صغرىعظمى             

 ــــــــاح الريــــــــــــ

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 13 شمالية  غربية 30 80 00 مشمس 27 41 القاهرة الكبرى 

 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 27 41 ه البحري وجال
 13 الية  غربيةشم 40 85 00 مشمس 25 35 ة بيغرية اللشمالاحل االسو 
 11 شمالية  غربية 40 80 00 مشمس 26  35 اء رقية ووسط سينمالية الشالسواحل الش

 12 ة شرقية جنوبي 30 55 30 غائم جزئى 28 39 بحر األحمر جبال الجنوب سيناء وسالسل 
 11 شمالية  غربية 25 40 00 مشمس 27 42 مال الصعيد ش

 17 غربية   جنوبية 15 30 30 أحيانا شاط رياح ن 28 44 يد جنوب الصع

 

 المنطقـــــــــــــة 
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%( 

 ة) %( النسبي الرطوبة

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح 

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(     

 16 غربية  اليةشم 30 80 00 ياح احيانا ط رنشا 26 41 القاهرة الكبرى 

 12 شمالية  غربية 35 80 00 مشمس 26 41 الوجه البحري 
 12 شمالية  غربية 40 85 00 مشمس 25 35 السواحل الشمالية الغربية 

 11 شمالية  غربية 40 80 00 سمشم 25  36 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 
 12 جنوبية شرقية  30 55 40 غائم جزئى 28 39 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر 

 11 غربيةة  شمالي 25 40 00 مشمس 25 42 شمال الصعيد 
 18 غربية   جنوبية 15 30 40 ياح احيانا ط رنشا 28 44 جنوب الصعيد 
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  2021أغسطس  20  االثنين

2021 

 

 

:   حـــالة • نهارا  على    الطقـــــس  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

الكال وجنو برى  قاهرة  البحري  وجن ب  والوجه  وب  سيناء 

 . لسواحل الشمالية البالد، حار رطب على ا

ليال  حـــال • الطقـــــس  للحرارة    : ة    القاهرة   على  رطب مائل 
 . االنحاء  يقوبا ى لكبرا

 

 

 

 الظـــواهر الجوية
 

دية الى  طرق المؤعلى بعض ال  اكرفى الصباح البشبورة مائية  •

 .ى والوجه البحرى والسواحل الشماليةالقاهرة الكبر

ن القاهرة الكبرى والسواحل الغربية   م نشاط رياح على مناطق •

 على  فترات متقطعة.  

 

  2021أغسطس 03  الثالثاء

21202021 2021220 

 

ةلظـــواهر الجويا  
 

 

 

فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى شبورة مائية  •
 القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. 

على مناطق من جنوب تكون رعدية احيانا خفيفة رص امطار ف •
 تقطعة.         البحر االحمرعلى فترات م جبال   سالسلوالبالد 

 

•  : نهارا  الطقـــــس  على    حـــالة  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

وجن البحري  والوجه  الكبرى  سالقاهرة  وجنوب  وب  يناء 

 البالد، حار رطب على السواحل الشمالية. 

ليال   • الطقـــــس  للحرارة    : حـــالة  القاهرة  مائل  على  رطب 
 الكبرى وباقي االنحاء. 

 

 

 

: ـس  ــــالطقالة  حـــ • على    نهارا  رطب  الحرارة  شديد  طقس 

الكبرى   وجنوب  القاهرة  البحري  وجنوب  والوجه  سيناء 

 . لسواحل الشمالية البالد، حار رطب على ا

ليال  حـــال • الطقـــــس  للحرارة  ما  : ة    القاهرة   على  رطب ئل 
 . االنحاء  يقوبا الكبرى 

 

 

 ةالظـــواهر الجوي
 

 

 

فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى شبورة مائية   •
 القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. 

           على  تكون رعدية احيانا  خفيفة الى متوسطة  فرص امطار    •
                  االحمرسل جبال البحر سالو البالد مناطق من جنوب    
           .على فترات متقطعة  

  2021أغسطس 40  االربعاء

202120 2120 2021220 
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