
 
  

                                                                                                EMA              لهيئة العامة لالرصاد الجوية                                                                                         ا               

                                       RSMC – CAIROالجمهورية لمناطق ايام 6بحالة الطقس لمدة  تنبؤ               مركز االنذار المبكر –االدارة العامة للتنبؤات واالنذار المبكر      

 2023 مايو 23 الثالثاء إلى  2023 مايو 18 الخميس نم                             (   1)    
 

 
         

  
 
 
  

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

         
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 

                     
 لواء جوي / هشام حسن طاحون                                                  محمودالدين عماد                                                 شاهين حمودم                      

 رئيس مجلس االدارة                                         واإلنذار المبكر لتنبؤات لرئيس االدارة المركزية                   التنبؤات واإلنذار المبكرمدير عام             

 

 المنطقـــــــــــــة
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 15 غربية شمالية 30 70 00 احيانا رياح نشاط+ غائم جزئى 18 30 القاهرة الكبرى
 15 غربية شمالية 25 75 00 نشاط رياح احيانا+ جزئى غائم 18 30 لوجه البحريا

 17 غربية شمالية 40 85 00 احيانا رياح نشاط+ غائم جزئى 16 23 السواحل الشمالية الغربية
 16 غربية شمالية 30 85 00 نشاط رياح احيانا+ جزئى غائم 17 24 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

 16 غربية شمالية 25 60 00 احيانا رياح نشاط+ غائم جزئى 23 37 جبال البحر األحمرجنوب سيناء وسالسل 

 16 غربية شمالية 20 70 00 نشاط رياح احيانا+ جزئى غائم 18 32 شمال الصعيد
 16 غربية شمالية 15 30 00 احيانا رياح نشاط+ غائم جزئى 24 41 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 15 شمالية غربية 30 70 00 نشاط رياح أحيانا +غائم جزئي  17 29 القاهرة الكبرى
 15 شمالية غربية 25 75 00 نشاط رياح أحيانا +غائم جزئي  17 29 حريالوجه الب

 14 شمالية غربية 40 85 00 غائم جزئي  16 23 السواحل الشمالية الغربية
 13 غربية شمالية 30 85 00 جزئى غائم 17 24 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

 22 شمالية غربية 25 60 00  نشاط رياح+ مشمس 22 33 وسالسل جبال البحر األحمرجنوب سيناء 
 16 شمالية غربية 20 70 00 نشاط رياح أحيانا +غائم جزئي  17 31 شمال الصعيد
 15 شمالية غربية 15 30 00 نشاط رياح أحيانا  +مشمس  23 35 جنوب الصعيد

 

 المنطقـــــــــــــة
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 13 غربية شمالية 30 70 00 غائم جزئي +شبورة 19 30 القاهرة الكبرى
 12 غربية شمالية 25 75 00 غائم جزئي +شبورة 19 30 وجه البحريال

 12 غربية شمالية 40 85 00 غائم جزئي +شبورة 18 24 السواحل الشمالية الغربية
 16 غربية شمالية 30 85 00 نشاط رياح احياناغائم جزئى+  17 24 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 17 غربية شمالية 25 60 00 احيانا نشاط رياح+ مشمس 23 32 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 13 غربية شمالية 20 70 00 مشمس+شبورة 19 31 شمال الصعيد
 13 غربية شمالية 15 30 00 مشمس 23 35 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 

 2023مايو  18 الخميس

 

 2023مايو  19الجمعة 

 

 البحري والوجـه الكبرى القاهرة حار على طقس :نهارا الطقــس حــالة 

 عليشديد الحرارة  علي السواحل الشمالية، مائل للدفءوشمال الصعيد، 

 .الصعيدسيناء وجنوب جنوب 
 

 على فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرة  لطيف طقس:  الـحـالة الطقس لي

شمال البالد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء 

 وجنوب الصعيد.

 . 

 الظـــواهرالجوية

 على بعض الطرق المؤدية من والى مائية في الصباح البـــاكر شبورة
الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط القاهرة 

 .سيناء وشمال الصعيد
 

 والسواحل  القاهرة الكبرى والوجه البحرى من مناطق على رياح نشاط
 .متقطعة فترات لىعالشمالية وجنوب سيناء وجنوب البالد 

 
 

 القاهرة الكبرى والوجه البحرى على حار : طقس حــالة الطقــس نهارا

 .ائل للدفء علي السواحل الشماليةم البالدجنوب وجنوب سيناء و

 على لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرة : طقس  ـالة الطقس ليـالح

شمال البالد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل علي جنوب 

 سيناء وجنوب الصعيد.

  

 الظـــواهرالجوية

  جنوب القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من
 سيناء وجنوب البالد على فترات متقطعة.

 
 

 البحري والوجـه الكبرى القاهرة على حار طقس :نهارا الطقــس حــالة 

 .الشمالية السواحل علي مائل للدفء ،وجنوب البالد سيناء وجنوب

 على فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرة  لطيف طقس:  الـحـالة الطقس لي

حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل علي جنوب  شمال البالد

 سيناء وجنوب الصعيد.

  

 الظـــواهرالجوية

 على بعض الطرق المؤدية من والى مائية في الصباح البـــاكر شبورة
الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط القاهرة 

 .سيناء وشمال الصعيد
 

 لىعوجنوب سيناء  السواحل الشرقية من مناطق على رياح نشاط 
 .متقطعة فترات

 
 
 
 

 2023مايو  20 السبت
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 لواء جوي / هشام حسن طاحون                                                         محمودعماد الدين                                                     شاهين محمود
 رئيس مجلس االدارة                                 مدير عام التنبؤات واإلنذار المبكر                           رئيس االدارة المركزية التنبؤات واإلنذار المبكر                      

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 ـــرالظواهــــــــــــــــــــــ

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 (االتجـــاه         سرعة ) عقدة    

 06 جنوبية شرقية 30 70 00 غائم جزئيشبورة +  22 32 القاهرة الكبرى
 05 شرقية شمالية 25 75 00 غائم جزئيشبورة + 22 32 البحريالوجه 

 19 شرقية 40 85 00 رياح نشاط+ جزئي غائم 20 30 السواحل الشمالية الغربية
 10 شرقية شمالية 30 85 00 جزئي غائم 20 29 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 14 شرقية شمالية 25 60 00 مشمس 23 35 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 09 جنوبية شرقية 20 70 00 مشمس 22 36 شمال الصعيد
 10 شرقية شمالية 15 30 00 مشمس 24 37 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 16 غربية جنوبية 30 70 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 20 32 القاهرة الكبرى
 15 غربية جنوبية 25 75 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 20 32 حريالوجه الب

 20 غربية جنوبية 40 85 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 17 26 السواحل الشمالية الغربية
 20 شرقية جنوبية 30 85 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 19 32 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 15 غربية جنوبية 25 60 00 + نشاط رياحمشمس  23 35 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 16 غربية جنوبية 20 70 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 22 36 شمال الصعيد
 14 غربية جنوبية 15 30 00 ئم جزئىغا 24 40 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 األمطار )%(

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى          صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 15 شماليه شرقيه 30 70 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 21 33 القاهرة الكبرى
 15 شماليه شرقيه 25 75 00 + نشاط رياحئم جزئى غا 21 33 حريالوجه الب

 14 شماليه شرقيه 40 85 00 ئم جزئىغا 19 30 السواحل الشمالية الغربية
 12 شرقية جنوبية 30 85 00 ئم جزئىغا 19 30 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

 14 غربية جنوبية 25 60 00 ئم جزئىغا 23 36 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 14 غربية جنوبية 20 70 00 ئم جزئىغا 22 36 شمال الصعيد
 13 غربية جنوبية 15 30 00 ئم جزئىغا 23 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 

(2) 

 الظـــواهرالجوية

 الوجه البحري القاهرة الكبرى من مناطق على رياح نشاط  
 .متقطعة فترات لىع
 
 
 

 3202 مايو 21االحد 

 

 3202 مايو 23 الثالثاء

 

 3202 مايو 22 االثنين

 

 البحري والوجـه الكبرى القاهرة على حار طقس :نهارا الطقــس حــالة 

 .البالد نوبجو سيناء جنوب علي الحرارة شديد الشمالية السواحلو

 أخرةفى  فى أول الليل مائل للبرودة لطيف طقس:  الـحـالة الطقس لي 

 معتدل الحرارة على باقى االنحاء السواحل الشمالية على 

 البحري والوجـه الكبرى القاهرة على حار طقس :نهارا الطقــس حــالة 

 . شديد الحرارة على جنوب البالد ، سيناء وجنوبوالسواحل الشمالية 

 معتدل الحرارة على كافة األنحاء طقس:  الـحـالة الطقس لي. 

 

 الظـــواهرالجوية

   على بعض الطرق المؤدية من والى مائية في الصباح البـــاكر شبورة
الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط القاهرة 

 .سيناء وشمال الصعيد
 

 والصحراء الغربية قد تكون ربية السواحل الغ من مناطق على رياح نشاط
 .متقطعة فترات لىعمثيرة للرمال واالتربة 

 
 

 

 الظـــواهرالجوية

 القاهرة الكبرى والوجه البحري من مناطق على رياح نشاط  
 .متقطعة فترات لىع سيناء وشمال الصعيدوجنوب  الشماليةالسواحل و
 
 
 

 البحري والوجـه الكبرى القاهرة على حار طقس :نهارا الطقــس حــالة 

دافىء على السواحل   ،سيناء وجنوب الشرقية الشمالية السواحلو

 .البالد جنوب علي الحرارة شديدالشمالية الغربية 

 على فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرة  لطيف طقس:  الـحـالة الطقس لي

 معتدل الحرارة على باقى االنحاء السواحل الشمالية 
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