
 

  
 

                                                                                                                     وزارة الطيران المدنــــــــــى                                                                 

                                                                                                                                                            الهيئة العامة لألرصاد الجوية           
                                                                                                                                                              المبكر         واإلنذار لتنبؤاتلاالدارة العامة 

 الفترة خالل حالة الطقس المتوقعة        
 2023مايو  23 الثالثاءإلى   2023مايو  18 الخميس من

 

  ( درجة مئوية5:  4راوح من )تتبقيم  أغلب األنحاءمايو: انخفاض في درجات الحرارة على  20مايو إلى السبت  18من الخميس 
 

 وشمال الصعيد ه البحـريـرى والوجــــالكب ـرةــعلى القـاهـاراً ـنهــ ارــــح ،فى الصباح الباكر مائل للبرودة طقــس
 فى أول الليل فــلطي، الصعيدوب ـــجنو وب سيناءــجن عليرارة ــد الحــشدي الشماليةل ـالسواح على للدفءمائل 

 وب سيناءــجن علي رارةـالح دلــمعتوشمال الصعيد   شمال البالد حتى القاهرة الكبرىعلى ل للبرودة فى أخره ــمائ
 .الصعيدوب ـــجنو

 

 المتوقعة  كاألتى :درجات الحرارة العظمى  والصغرى 
 

  2023 مايو 18 سخميال
  

  ًعلي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجــه البحــري والسواحـل الشماليــة   شبورة مائية صباحــــــا : 

 ومـــدن القنـــاة ووسط سينــاء وشمال الصعيد.    
 

  جنوب سيناءووالوجه البحرى والسواحل الشمالية  القاهرة الكبرى:علي مناطق من  نشــــــاط  ريـــــــــــــاح  

   على فترات متقطعة.وجنوب البالد    
 

  2023مايو  19الجمعة 
  

  وجنوب البالد وجنوب سيناء والوجه البحرى  علي مناطق من القاهرة الكبرى : نشــــــاط  ريـــــــــــــاح 

   على فترات متقطعة.   
 

  2023مايو  20السبت 
  

  ًعلي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجــه البحــري والسواحـل الشماليــة   شبورة مائية صباحــــــا : 

 ومـــدن القنـــاة ووسط سينــاء وشمال الصعيد.    
 

  متقطعة. على فتراتوجنوب سيناء السواحل الشمالية الشرقية :علي مناطق من  نشــــــاط  ريـــــــــــــاح   
 

  2023مايو  21 األحد
  

  ًعلي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجــه البحــري والسواحـل الشماليــة   شبورة مائية صباحــــــا : 

 ومـــدن القنـــاة ووسط سينــاء وشمال الصعيد.    
 

  قد تكون مثيرة للرمال واالتربةوالصحراء الغربية :علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية  نشــــــاط  ريـــــــــــــاح    

   على فترات متقطعة.  
 

  2023مايو  22 اإلثنين
  

  علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء  نشــــــاط  ريـــــــــــــاح: 

   على فترات متقطعة. وشمال الصعيد  
 

  2023مايو  23 الثالثاء
  

  على فترات متقطعة.من القاهرة الكبرى والوجه البحرى :علي مناطق  نشــــــاط  ريـــــــــــــاح   
 

  "يتم تحديث التنبؤ يومياً"

 الهيئة العامة لألرصاد الجوية تتمنى السالمة للجميع
 

                                                                                                          نطاحوهشام حسن جوي/ لواء 
    مجلس اإلدارةرئيس                                                                                                                     

 

 المنطقة
 الخميس  

 مايو  18

 الجمعة 

 مايو  19

 السبت 

 مايو  20

 األحد  

 مايو  21

 اإلثنين 

 مايو 22

 الثالثاء

 مايو 23

 صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى
 21 33 20 32 22 32 19 30 17 29 18 30 البحريالوجه القاهرة و

 19 30 17 26 20 30 18 24 16 23 16 23 السواحل الشمالية
 23 36 23 35 23 35 23 32 22 33 23 37 جنوب سيناء
 22 36 22 36 22 36 19 31 17 31 18 32 شمال الصعيد
 23 40 24 40 24 37 23 35 23 35 24 41 جنوب الصعيد


