
 

                                                                                                EMA                                                                   الجوية                                   لهيئة العامة لالرصاد ا      

                               RSMC – CAIROالجمهورية لمناطق ايام 6بحالة الطقس لمدة  تنبؤ                  مركز التحاليل الرئيسي –للتحاليل  الدارة العامةا    

                  2021 سبتمبر  17 الجمعه  إلى    2021 2021 سبتمبر 12 االحد  نم                           (1)      

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 
 

 
                                                                                           

 
 

 اء جوي / هشام حسن طاحونلو                                    عبدالغفار ادم                                                                 عبدالمنعم   حمودم
 رئيس مجلس االدارة                                             والتنبؤات رئيس االدارة المركزية للتحاليل                     مدير عام التحاليل                                

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 رــالظواهـــــــــــــــــــــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 صغرى   عظمى         

 الريــــــــــــــــــــاح

 (االتجـــاه         سرعة ) عقدة    

 12 غربيةشمالية   30 86 00 غائم جزئي 23 34 القاهرة الكبرى
 12 شمالية  غربية 35 88 00 غائم جزئي 23 34 الوجه البحري

 20 شمالية  غربية 40 90 00 نشاط رياح غربا 24 33 السواحل الشمالية الغربية
 14 شمالية  غربية 40 90 00 غائم جزئي 25  31 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 22 شمالية  غربية 30 55 00 نشاط رياح  28 35 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 18 شمالية  غربية 25 40 00 نشاط رياح  25 35   شمال الصعيد
 14 شمالية  غربية 15 30 00 غائم جزئي 26 38 جنوب الصعيد

 

 المنطقـــــــــــــة
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 رــالظواهـــــــــــــــــــــــ

 فرصة سقوط

 %(األمطار )

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 (االتجـــاه         سرعة ) عقدة    

 12 غربيةشمالية   30 86 00 جزئي غائم 23 35 القاهرة الكبرى
 12 غربيةشمالية   35 88 00 جزئي غائم 23 35 الوجه البحري

 14 غربيةشمالية   40 90 00 جزئي مغائ 24 33 السواحل الشمالية الغربية
 16 غربيةشمالية   40 90 00 نشاط رياح احيانا  25 34 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 19 شمالية  غربية 30 55 00 نشاط رياح  27 38 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 16 غربيةشمالية   25 40 00 نشاط رياح احيانا  25 39   شمال الصعيد
 22 شرقيةشمالية   15 30 00 نشاط رياح  27 41 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 ريــــــــــــــــــــاحال

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 12 غربيةشمالية   30 86 00 جزئي غائم 23 34 القاهرة الكبرى
 12 غربيةشمالية   35 88 00 جزئي غائم 23 34 الوجه البحري

 23 غربيةشمالية   40 90 00 نشاط رياح غربا 24 31 السواحل الشمالية الغربية
 12 غربيةشمالية   40 90 00 جزئي غائم 25  32 احل الشمالية الشرقية ووسط سيناءالسو

 20 شمالية  غربية 30 55 00 نشاط رياح  27 38 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر
 15 غربيةشمالية   25 40 00 احيانا رياح نشاط 25 37   شمال الصعيد
 18 شمالية  غربية 15 30 00 نشاط رياح احيانا 27 41 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 

 2021 سبتمبر 21 االحد

22021 

 

 : القاهرة طقس حار رطب على  حـــالة الطقـــــس نهارا
جنوب السواحل الغربية و و البحريالكبرى والوجه 

سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على 
 ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.الشرقية السواحل 

 

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

 

 

 

 

 

 الظـــواهر الجوية

 ة خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية شبورة مائي
 إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. 

  وجنوب سيناء  الغربيةنشاط رياح على مناطق من السواحل
 على فترات متقطعة.شمال الصعيد و

 

 

 

 

 
 
 
 

 : طقس حار رطب على القاهرة  حـــالة الطقـــــس نهارا
على  جه البحري، مائل للحرارة رطبالكبرى والو

جنوب سيناء  شديد الحرارة علىالسواحل الشمالية ، 
 .بالدجنوب الو

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

 

 2021 سبتمبر 13 االثنين

22021 

 

 2021سبتمبر  14 الثالثاء

22021 

 
 : طقس حار رطب على القاهرة  حـــالة الطقـــــس نهارا

الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على 
جنوب سيناء  ية ، شديد الحرارة علىالسواحل الشمال

 .بالدجنوب الو
  الكبرى القاهرة على معتدل الحرارة :حـــالة الطقـــــس ليال 

 .االنحاء وباقي
 

 

 

 

 الظـــواهر الجوية

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

  بالدوجنوب الجنوب سيناء و  وسطنشاط رياح على مناطق من 
          على فترات متقطعة.

 

 

 

 

 
 
 
 

 الظـــواهر الجوية

 ى بعض الطرق المؤدية شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر عل
 إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. 

 على  بالدوب الـــوجنجنوب سيناء   نشاط رياح على مناطق 
 فترات متقطعة
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