
 
 

 

             EMA                                                                                                                     الهيئة العامة لألرصاد الجوية 

      RSMC - CAIRO                                                                                  االدارة العامة للتنبؤات واالنذار المبكر 

 
 

 

الجـــــــــوية الظواهــــــــــــــر   وصف الطقس  
ليال   

وصف الطقس  
  نهارا

 المنطــقــــــــــــــــــة 

ى غائم جزئ  +  شبورة                              البرودة  شديد  دبار   
ىالقاهرة الكبر  

+ غائم جزئى شبورة  
 
البرودة  شديد  بارد 

 الوجه البحرى 

                          %(30)بنسبة حدوث   ليال خفيفة  +أمطارغائم 

   نشاط رياح  +

البرودة  شديد  
 

 بارد
 

 السواحل الشمالية الغربية 

غائم جزئى +  شبورة  
صقيع +  البرودة شديد  السواحل الشمالية الشرقية  بارد 

 ووسط سيناء 

                           %(30)بنسبة حدوث   خفيفة  + أمطارغائم 

البحر االحمر  سل جبال سال  علي مناطق من  

البرودة  شديد  
 

 مائل للبرودة 
 

 جنوب سيناء 
 وسالسل جبال البحر األحمر 

+ غائم جزئى شبورة  
صقيع +  البرودة شديد  

 
 بارد

 
 شمال الصعيد   

البرودة  شديد غائم جزئى  للبرودة  مائل   جنوب الصعيد  

  

  درجات الحرارة المتوقعة    

 

  

 

 
 
 
 

               
    لواء جوي / هشام حسن طاحون               عبدالغفار ادم                                                محمود شاهين                        

 رئيس مجلس اإلدارة        مدير عام التنبؤات واإلنذار المبكر       رئيس اإلدارة المركزية للتنبؤات واالنذار المبكر      

 
 

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 

صغرىال  المدينة  العظمى 
 القاهرة  16 08
 االسكندرية 16 08
 وادي النطرون  16 09
 طنطا 16 09
 شبين الكوم  16 08
 دمنهور  16 09
 بلطيم 16 09
 مطروح  16 08
 السلوم  15 09
 سيوة 15 04
 بورسعيد  16 08
 دمياط 16 08
 الزقازيق 16 09
 المنصورة 16 09

صغرىال  المدينة  العظمى 
 بنى سويف  16 06
 المنيا 16 05
 اسيوط 16 05
 سوهاج  16 05
 قنا 17 06
 األقصر 17 08
 أسوان  17 08
 إدفو  17 08
 أبو سمبل 17 09
 الوادى الجديد  16 05
 شالتين 22 11
 أبو رماد  22 12
 حاليب 20 12
 رأس حدربة 20 12

صغرىال  المدينة  العظمى 
 االسماعيلية 16 09
 السويس 15 10
 العريش 15 09
 رفح  15 09
 رأس سدر  15 10
 نخل 13 04
 نويبع 18 12
 طابا 17 11
 كاترين 08 00
 الطور  18 12
 شرم الشيخ  17 13
 الغردقة  18 14
 مرسى علم  18 13
 الفيوم  16 07

ويةــــــرة الجـــــالنش  

2022اير ـــــين 18 الثاءالث  

     غربية  جنوبية اتجاه الرياح :             متر  2.5 -  2ارتفاع الموج :   معتدل:مضطرب  ط :ــــر المتوســــالبح 

ــ ر االحمـــــالبحــ  غربية  شمالية  :اتجاه الرياح              متر  1.75 –   1ارتفاع الموج :   خفيف: معتدل : ــرـــ
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