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 ،اليـةــــــل الشـمــــالسـواح علىمائل للحرارة  ـرىالبح رى والـوجـــهـاهـرة الكبـــالقعلى نهـارا  رطــب  ارـحس ـطق

ـه على القـــاهـرة الكبــرى والـوجـــليــال   معتــدل الحــرارة رطـــب علي جنـوب سينـاء وجنـوب البالد، شديد الحرارة

  علي جنــــوب سينـــاء وجنــوب الصعيد. مائــل للحـــرارة رطــــبوالســـواحل الشمــالية وشــمال الصعيد،  ـرىالبحـ

    مما يقلل االحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة على بعــض المنــاطق ليـــــال  تنشــــط الريـــــاح. 

 

 

   

 

 

 
 

   لواء جوي / هشام حسن طاحون                                     الدين محمود  عماد                                 محمود شاهين                            

 ةرئيس مجلس اإلدار                    نذار المبكر      س اإلدارة المركزية للتنبؤات واإلرئي         مدير عام التنبؤات واإلنذار المبكر        
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الجـــــــــويةالظواهــــــــــــــر   
  وصف الطقس

والصباح الباكر ليال   
 المنطــقــــــــــــــــــة  وصف الطقس نهارا

ىالقاهرة الكبر رطب حــار    رطب معتدل الحرارة + نشاط رياح أحياناً مساًء غائم جزئى   

 الوجة البحري رطب حــار    رطب معتدل الحرارة  + نشاط رياح أحياناً مساءً غائم جزئى 

بيةالسواحل الشمالية الغر مائل للحرارة     رطب معتدل الحرارة     أحياناً  رياح نشاط+ غائم جزئى   

 مائل للحرارة     رطب عتدل الحرارةم غائم جزئى 
 السواحل الشمالية الشرقية

   ووسط سيناء

 شديد الحرارة  رطب    رطـبمائل الحرارة  + نشاط رياح  مشمس
 جنوب سيناء

 وسالسل جبال البحر األحمر

 شمال الصعيد شديد الحرارة رطب  رطب معتدل الحرارة نشاط رياح أحياناً +  مشمس

 جنوب الصعيد شديد الحرارة       مائل للحرارة  مشمس

 المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

 القاهرة 34 36 23

 العاصمة اإلدارية 34 35 23

 6 أكتوبر 35 36 22

 بنها 34 36 23

 دمنهور 33 35 22

 كفر الشيخ 32 34 22

 المنصورة 33 35 22

 دمياط 30 32 22

 بورسعيد 29 32 23

22  االسماعيليه 34 36 

 السويس 34 36 22

 الزقازيق 34 36 23

 شبين الكوم 34 36 23

 طنطا 34 36 22

 شالتين 39 42 26

 المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

 شرم الشيخ 40 43 27

 الغردقة 41 44 26

 مرسي علم 38 40 26

 الفيوم 39 41 23

 بني سويف 39 41 23

 المنيا 41 43 23

 اسيوط 42 43 23

 سوهاج 42 43 23

 قنا 43 44 24

 األقصر 43 44 25

 أسوان 43 44 26

الجديدالوادى  43 44 24  

 أبو سمبل 42 43 25

 ابو رماد 38 40 26

 راس حدربة 34 36 26

 المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

 االسكندرية 30 33 22

 العلمين الجديدة 30 33 22

 وادي النطرون 32 34 21

 مطروح  28 31 21

 السلوم  28 31 20

 سيوه 36 38 20

 العريش  30 33 22

 رفح 30 33 22

 الطور 35 37 24

 كاترين 32 34 18

 رأس سدر 37 39 21

 نخل 34 36 16

 طابا 36 38 23

 نويبع 39 41 24

 حاليب 35 38 26

 النشـــــرة الجــــــوية

2022 سبتمبر 25 االحد  

 

 شرقية  : شمالية الرياحه اتجا                 متر 1.75 – 1الموج :  رتفاعا                    معتدلخفيف الي   : طـر المتوسـالبح 
 

 الرياح : شمالية غربيةه اتجا                  متر 2.5 – 2الموج :  ارتفاع                  الى مضطرب معتدل   : ــرمالبحـــر االح
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