


 

 لخدمات االساسٌه الركائز أهم الجوٌة األرصاد خدمات تمثل

 مخرجات تمثل حٌث الطٌران سالمة و الجوٌه المالحه

 المدنى الطٌران لخدمات %80 من اكتر الجوٌه االرصاد

 تاثٌر لها ظواهرجوٌه هنان ان المعروف ومن والعسكري

 تلن ودراسة رصد من البد فكان الطٌران حركة على مباشر

 بها الخاصة الجوٌه والتحذٌرات التنبؤات واصدار الظواهر

 المالحه لحركة ساعه 24 مدار على مستمره بصفه وابالغها

   والطٌران الجوٌه



 

 :هبوط مستوى الرؤٌة على الممرات -1

(a او شبوره  م 1000الضباب وتصل معه الرؤٌة األفمٌة ال لل من(mist-BR)  وتصل معها الرؤٌة
 م1000األفمٌة ال كثر من 

(b العواصف الترابٌة(Dust storm-DS)  و العواصف الرملٌة (Sand storm-SS)  وما ٌنتج
او شوائب عالمة  (dust-DU)او أتربه عالمة  (raising sand-SA)عنها من رمال مثاره 

(haze-HZ) والعواصف الرعدٌة(Thunderstorm-TS)    وما ٌصاحبها من تسالط لألمطار
 (……, Hail,Snow,ice pellets)وكرات الثلج بأنواعه المختلفة 

(cاألدخنة    (smoke-FU) الناتجة عن البراكٌن او الحرائك 

   (wind shear-WS) سرعة الرٌاح وما ٌنتج عنها من لص الرٌح-2

 CB cloud  +Towering cumulus cloud-TCU: السحب الرعدٌة -3

 Jet)المصاحبة للتٌار النفاث (Turbulence)المصاحبة  رابات الجوٌة بطبمات الجو العلٌاطاالض-4
Stream) +االضطرابات المصاحبة للسحب الرعدٌة لظاهرة  واٌضاMicrobursts  وماٌنتج عنها من 

(Updraft and Downdraft) 

  



Advection  Fog Patch Fog ON Runway 



Sand Storm 

 

Observing  Sandstorm By Satellite 



MICROBURSTS  AND THUNDERSTORM 

BY CB-CLOUD 

 



TYPES OF LIGHTNING 

 



THUNDER STORM 





الماهرهلمركز تنبؤات مطار  الرئٌسىالهدف   

 الهبوط عملٌة خالل انواعه بكافة الطٌران سالمة تامٌن 
 وتحلٌل رصد طرٌك عن وذلن  الرحله سٌر خط وخالل وااللالع
 المصرٌة الطٌران معلومات منطمة علً الطمس معلومات

(FIR OF EGYPT-Flight Information Region)   

 واأللمار العددٌة التنبؤات نماذج و الرصد بمحطات باالستعانه
 بكافة والتحذٌرات الجوٌة التمارٌروالتنبؤات إلصدار االصطناعٌة

 ورحالت ، الجوٌة للمالحة الجمهورٌة أنحاء علً انواعها
 معاٌٌر اعلى تحمٌك لضمان وذلن والداخلٌة الدولٌة الطٌران
 المصرٌه االجواء داخل والعسكري المدنً للطٌران السالمة

 وخارجها

 









 اإلسكندرٌة لمطارات الجوٌة التنبؤات بإصدار وٌموم : (HEAX) النزهة مطار
  والعلمٌن ومطرح العرب وبرج

  ) (HEAX,HEBA,HEMM,HEAL. 

الغردلة وٌموم بإصدار التنبؤات الجوٌة لمطارات :  (HEGN) مطار الغردلة 
وشرم الشٌخ والعرٌش والجورة وسانت كاترٌن والعلمٌن وطابا 

(HEGN,HESH,HEAR,HEGR,HESC,HEAL,HETB) . 

االلصر و لمطارات وٌموم بإصدار التنبؤات الجوٌة :  (HELX)مطار االلصر
اسوان وسوهاج واسٌوط و شرق العوٌنات وابوسمبل 

(HELX,HESN,HESG,HEAT,HEOW,HEBL) . 

 

الجمهورٌهعلى مستوى  الجوٌهمراكز التنبؤات   



 

 الخاصة التنبؤات تمارٌر بإرسال الفرعٌة التنبؤات مراكز جمٌع تموم

 بدوره ٌموم والذى الرئٌسً الماهرة مطار تنبؤات مركز  الى بها

 التنبؤات بمراكز الموجود الزمٌل منالشة بعد التنبؤات تلن بمراجعة

 واالنذارات التحذٌرات بإصدار ذلن بعد ٌموم ثم الجو حالة عن الفرعٌة

 حدثت سواء  (FIR) حدود داخل تحدث ظاهرة ألى المختلفة الجوٌة

 التنبؤات اصدار الى باإلضافة هذا خارجها او الفرعٌة المطارات على

 والعاصمة واكتوبر وبورسعٌد الماهرة بمطار الخاصة

)(HECA,HEPS,HEOC,HECP  

 







 -:استمبال االتًمع بداٌة كل نوبة ٌتم 

 

 METARSتمارٌر معلومات األرصاد الجوٌة الوالعٌة  -1
(Aerodrome routine meteorological report)   وتنمسممم

 -:الى
 محطممة مطممار الممماهرة السممطحٌة(تمممارٌر األرصمماد الجوبممة الوالعٌممة النصممف سمماعٌة (

METARS  كممل نصممف سمماعة مممن محطممة األرصمماد الجوٌممة بمطممار الممماهرة الكائنممة
الحروف األربعة الدالة على اسمم  –نوع التمرٌر " بالمهبط وتحتوى على المعلومات 

/ الحممرف الثممانً ٌممدل علممى اسممم الدولممة/ الحممرف األول ٌممدل علممى المنطمممة( المحطممة 
 –تمارٌخ وولمت اإلصمدار بالتولٌمت العمالمً  –) الثالث والرابع ٌدل على اسمم المطمار

ممدى  –الروٌة السطحٌة األفمٌمة بمالمتر او الكٌلمومتر –اتجاه وسرعة الرٌاح بالعمدة 
الظماهرة الجوٌمة  ن وجمدت كمٌمة السمحب فمً نطماق  –الروٌة على الممدرج ان وجمد 

 – الجموىالضمغط  –درجة الحرارة الجافمة ونمطمة النمدى  –محطة الرصد  ن وجدت 
 معلومات  ضافٌة  ن وجدت 

HECA 310800Z 36008KT 9999 FEW025 29/21 Q1011 NOSIG= 
. 

 





Automated Airport Weather Station 

 



   

الجمهورٌة محطات( الساعٌة الوالعٌة الجوٌة األرصاد معلومات تماٌر 

 حاسب مركز دائرة من ساعة كل راس على METARS )السطحٌة

 طرٌك عن بالهٌئة التوزٌع لسم خالل أومن   EMA بالهٌئة االتصاالت

 جمهورٌة داخل الدولٌة بالمطارات ملحمة محطة 18  عدد شاملة الفاكس

 السالفة المعلومات نفس على وتحتوى العربٌة مصر

   
 السطحٌة العالم محطات( الساعٌة الوالعٌة الجوٌة االرصاد معلومات تمارٌر(   

METARS     الجوٌة للمالحة الماهرة مركز دوائر من ساعة كل راس على أٌضا  

CANC  طرٌك عن االرصاد معلومات توزٌع ونظام الجوٌة المالحة لشركة والتابع 

 EMAبالهٌئة االتصاالت حاسب مركز دائرة ومن  SADIS FTP الصناعٌة االلمار

 نفس على وتحتوى الدولٌة العالم بمطارات الكائنة االرصاد محطات لجمٌع 

 الذكر سالفة المعلومات



 

 TAF-(Aerodrome forecast)تمارٌر االرصاد الجوٌة المستمبلٌة -2

 -:وتنمسم الى
بمراكز خاصة )ساعة 30 صالحٌة فترة( الجمهورٌة داخل من المدى طوٌلة تمارٌر 

 دولً مطار 17 لعدد " الغردلة - األلصر – االسكندرٌة " الجمهورٌة بمطارات التنبؤات

 فترة لبل ) 0000  0600  1200  1800 ( لألولات ساعات 6 كل الجمهورٌة داخل

  : اآلتٌة المعلومات على وتحتوى .األلل على بساعة الصالحٌة

 ) نموع التمرٌمر ا الحمروف الدالمة علمى اسمم المطمار ا تمارٌخ وولمت االصمدار ا تمارٌخ

 وفترة 

 الرؤٌمة علمى المممر ان  -الصمالحٌة ا اتجماه وسمرعة الرٌماح بالعممدة ا الرؤٌمة العاممة

 وجدت 

 وٌممتم ) مجموعممات التغٌٌممر  ن وجممدت –امم الظمماهرة المممؤثرة ا كمٌممة وأنممواع السممحب

 استمبالها 

 من دائرة مركز حاسب االتصاالت بالهٌئةEMA  . 
TAF HEAX 081100Z 0812/0918 31010KT 9999 SCT020= 

 

 



   خاصة ) ساعة 30فترة صالحٌة (تمارٌر طوٌلة المدى من خارج الجمهورٌة

(  ساعات لألولات  6بمراكز التنبؤات الدولٌة المنتشرة بمطارات العالم الدولٌة كل 

وتحتوى . لبل فترة الصالحٌة بساعة على األلل)  0000  0600  1200  1800

وٌتم استمبالها من دوائر مركز ) 1-2-6(على نفس المعلومات سالفة الذكر كما فً 

والتابع لشركة المالحة الجوٌة ونظام توزٌع   CANCالماهرة للمالحة الجوٌة  

وأٌضا من دائرة   SADIS - FTBمعلومات االرصاد عن طرٌك االلمار الصناعٌة 

 .  EMAمركز حاسب االتصاالت بالهٌئة 

    خاصة ) ساعات  9فترة صالحٌة (تمارٌر لصٌرة المدى من داخل الجمهورٌة

 17لعدد " الغردلة  -األلصر –االسكندرٌة " بمراكز التنبؤات بمطارات الجمهورٌة 

ساعات لألولات  3داخل الجمهورٌة كل  دولىمطار 

لبل فترة الصالحٌة ) 2100/1800/1500/1200/0900/0600/0300/0000(

 بساعة على األلل وٌتم استمبالها من دائرة مركز حاسب االتصاالت بالهٌئة



   -:معلومات خرائط الطمس الوالعٌة وتنمسم الى  -3

 

 تع من  0000ساعات بدءا بالولت  3معلومات والعٌة سطحٌة وٌتم استمبالها كل

على نماذج الخرائط المعدة والمتفك    EMAدائرة مركز حاسب االتصاالت بالهٌئة 

علٌها شاملة معلومات المحطات المحلٌة والدولٌة السطحٌة المتاحة وتحتوي على 

 :المعلومات اآلتٌة 

 .رلم المحطة والمنطمة-1

 .الهطول والظواهر الجوٌة و رتفاع لاعدة السحاب والرؤٌة المتاحة-2

.  الكمٌة الكلٌة للسحب وسرعة و تجاه الرٌاح-3              



 

 .درجة حرارة الجاف بالكسر العشري-4

 .درجة حرارة نمطة الندى-5

 .مجموعة الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر-6

 .فرق المٌل البارومتري وكمٌته-7

 .كمٌة المطر-8

 "الطمس الحاضر والغابر"الظواهر الجوٌة -9

 وأشكالها لألرض طبمة أللرب السحب كمٌة- 10







 

 معلومات طبمات الجو العلٌا
) :وذلممن عممن طرٌممك ) الفرافممره -اسمموان-الغردلممه–العممرٌش -مرسممى مطممروح-حلمموان

على نماذج الخرائط المعدة والمتفمك    EMAدوائر مركز حاسب االتصاالت بالهٌئة 

علٌهمما شمماملة معلومممات المحطممات العلوٌممة المحلٌممة والدولٌممة المتاحممة وتحتمموي علممى 

 -:المعلومات اآلتٌة 

.aرلم المحطة والمنطمة. 

.b سمرعة واتجماه الرٌماح ودرجمة الحمرارة (معلومات مسمتوى سمطح المحطمة

 ).ونمطة الندى

.c100):معلوممات المسمتوٌات الرئٌسمٌةHPa /150HPa/ 200HPa/ 

250HPa/ 300HPa/ 400HPa/ 500HPa/ 600HPa/ 

700HPa/ 850HPa/ 1000HPa) 

  
 





 

 :خرائط الطمس المستمبلٌة   

 

تع ممن  0000ساعات بدءا بالولت  6ٌتم استمبال خرائط الطمس المستمبلٌة كل 

 SADISدوائممر نظممام توزٌممع معلومممات األرصمماد عممن طرٌممك األلمممار الصممناعٌة 

عمن طرٌمك نظمام الما   EMAوأٌضا ممن دائمرة مركمز حاسمب االتصماالت بالهٌئمة 

MESSIR   الموجممود بممالمركز طبممما للموالممع الجغرافٌممة لمركممز لنممدن ومركممز

  -:ساعة وتنمسم الى نوعٌن  24واشنطن حٌث ترد لبل صالحٌتها با 

  ًخرائط الطمس النوعSIGwx   PG : 

علمممى المعلوممممات ) ممممنخفض/متوسمممط/مسمممتوى مرتفمممع(تحتممموي تلمممن الخمممرائط 

 .والظواهر الجوٌة الخطٌرة المؤثرة على الطٌران

 خرائط مستوى منخفض تحتوي على المعلومات والظواهر الجوٌة الخطٌرة

   FL 100 من مستوى سطح األرض حتى مستوى ارتفاع



 

 على المعلومات والظواهر الجوٌة  تحتويخرائط مستوى متوسط

حتى مستوى ارتفاع   FL 100الخطٌرة من مستوى ارتفاع 

450 FL   . 

 خرائط مستوى عالً تحتوي على المعلومات والظواهر الجوٌة

حتى مستوى ارتفاع   FL 630الخطٌرة من مستوى ارتفاع 

250 FL  









  PW:خرائط الطمس لطبمات الجو العلٌا      
 

تحتمموي علممى معلومممات سممرعة واتجمماه الرٌمماح ودرجممات الحممرارة 

 على المستوٌات األساسٌة 

(050 FL – 100 FL – 180 FL – 240 FL – 300 FL 

– 340 FL) 

  
 







 – SIGMET)معلوممممممات التحمممممذٌرات واإلنمممممذارات     - 5

AIRMET)  

  دائرة من واإلنذارات التحذٌرات تمارٌر معلومات استمبال ٌتم 

 الماهرة مركز ودائرة EMA بالهٌئة االتصاالت حاسب مركز

 ونظام الجوٌة المالحة لشركة التابع  CANC  الجوٌة للمالحة

  SADIS الصناعٌة األلمار طرٌك عن األرصاد معلومات توزٌع

 2 عدد بٌن ما تتراوح صالحٌة وفترة ساعة 24 الا مدار على

 والتً الخطٌرة الظواهر على وتحتوي ساعات 6 الى ساعة

 للتعلٌمات طبما علٌها متفك شفرة شكل على الطٌران ٌتجنبها

 . ICAO & WMO الدولٌتٌن  المنظمتٌن من الصادرة الدولٌة

 ًبحركة التنبؤ خرائط استمبال ٌتم بركانً نشاط وجود حالة ف 

 وتحتوي  SADIS نظام خالل من ساعات 6 كل البركانً الرماد

 تأثٌرها ومناطك البركانً الرماد سحب حركة معلومات على

 وشدتها



  السحب بحركة الخاصة الصناعٌة األلمار صور -6

(Satellite Images)    : 

  الصناعٌة األلمار صور أنواع استمبال ٌتم

)IR/VIS/WV( االتصاالت حاسب مركز دائرة من 

 المعدة للخرائط دلٌمة 30 كل   EMA بالهٌئة

 وأماكن الفعلٌة السحب حركة وتبٌن المتاحة وللمساحة

 فً المتاحة النفاثة التٌارات مناطك وتحدد تأثٌرها

 معلومات منطمة على تؤثر لد والتً العلٌا الجو طبمات

   . (FIR) الطٌران









 خرائط النماذج العددٌةNUMERCAL MODELS :-  

 ٌتم استمبال خرائط النماذج العددٌة من دائرة مركز حاسب

و  0000ساعة لألولات  12كل    EMAاالتصاالت بالهٌئة 

عالمً للخرائط المعدة وللمساحة المتاحة وتبٌن  1200

معلومات األرصاد الجوٌة المتولع حدوثها لمدة أربعة أٌام لادمة 

خرائط الحرارة / خرائط الرٌاح / خرائط األمطار (وتحتوي على 

 ....... )السحب / 









 

 -:AWOS معلومات نظام الرصد اآللً  

  System)                         (Automated  Weather Observing 
:- 

 الكائنة المٌاسٌة األجهزة من اآللً الرصد نظام عناصر معلومات  ستمبال ٌتم 1.

 شبكة خالل من   05R/23L / 05C/23C / 05L/23R المدارج على

  (LIVE) دلٌمة 2 كل واأللتراب المرالبة وبرج والمركز المحطة بٌن اتصاالت

 درجات/ الممر على الرؤٌة/ الرٌاح وسرعة  تجاه ( معلومات على وتحتوي

 المحطة منطمة أعلى السحب لاعدة  رتفاع/ الندى نمطة حرارة درجة/ الحرارة

 على المعلومات هذه وتظهر )المدارج عتبات على الضغوط/ النسبٌة الرطوبة/

 .سابما   المذكورة األماكن فً طرفٌة نهاٌات عرض شاشات

 تمرٌر وأٌضا ساعة نصف كل اآللً METAR الا تمرٌر معلومات  ستمبال ٌتم 2.

 فً طرفٌة نهاٌات عرض شاشات على وتظهر ساعة 3 كل SYNOP الا

 .سابما   المذكورة األماكن

 

     WIND PROFILESٌتم  ستمبال معلومات جهاز رادار لص الرٌح الا 

 والمتاحة مباشرة وتظهر على شاشة عرض بصالة المركز        















WIND PROFILER  



 

 بناء على ما سبك ٌموم مركز تنبؤات مطار الماهرة على عنصرٌٌن هامٌن

 

 

 التنبؤات الجوٌة-1

 

 الرصد الجوي-2



 الجوٌهاوال التنبؤات 

 

:تنمسم اعمال التنبؤات الجوٌة الى لسمٌٌن  

 

اعمال الروتٌن-1  

 

اعمال الطٌران-2  



 اعمال الروتٌن 



اعمال الروتٌن   

 
 

خالل النوبة بأعمال ) رئٌس النوبة(المنوبٌموم األخصائً 

الروتٌن بعمل دراسات وممارنات بٌن تلن المعلومات الواردة    

 :وبناء علٌه ٌموم باألعمال األتٌة



العابر للطٌران الجوٌة المالحة سالمة لتأمٌن الالزمة المستمبلٌة واإلنذارات التحذٌرات  صدار 

  الجوٌة للمالحة الماهرة مركز لدائرة  ذاعتها وٌتم للطمس المتولعة الحالة على بناء   والهابط

(CANC) والمحلٌة العالمٌة الدوائر على بتوزٌعها بدوره ٌموم والذي كاف بولت حدوثها لبل.  

)SIGMET/AIRMET and WARNING( فترة خالل ولت أي فً المعنٌة للجهات 

   )  WSEG31- WAEG31-WREG31(  التالٌه بالعناوٌن و ذاعتها  النوبة

-فترة خالل ولت أي فً الطمس حالة تطلبها التً الجوٌة والتمارٌر اإلنذارات واذاعة  صدار 

 تشغٌل وادارة الممرات سالمة وكذلن بالمطار األزمات  دارة و المطار لعملٌات و رسالها النوبة

Terminal2.   

 الخاصة والرصدات ساعٌة والنصف الساعٌة( الرصدات جمٌع علً المٌل تنبؤ واذاعة  صدار( 

 إلذاعتها تمهٌدا علٌها والتولٌع مراجعتها بعد الدولٌة الجمهورٌة مطارات جمٌع من الواردة

  .   CAIRO AIR NAVIGATION CENTER (CANC)عبر دولٌا



 صمدار وتجمٌمع ومراجعمة تممارٌر التنبمؤات طوٌلمة الممدى TAFs (FT)  بلغمة الكمود

مطمار داخمل  19وٌحتوي على المعلومات الجوٌمة الالزممة لتمامٌن الرحلمة وذلمن لعمدد 

ساعة بمدءا ممن الولمت  30ساعات وبفترة صالحٌة  6الجمهورٌة و ٌتم اصدارها كل 

تممع و ذاعتممه لبممل فتممرة الصممالحٌة بسمماعة علممى األلممل لممدائرة مركممز الممماهرة  0000

لبل حدوثها بولت كاف والذي ٌموم بدوره بتوزٌعها على  (CANC)للمالحة الجوٌة 

 .الدوائر العالمٌة والمحلٌة



WARRNING 

WREG31 HECA 150800 

HECC AD WRNG 06 VALID 150800/151200 HECA-HECC CAIRO MET OFFICE RAISING SAND 

OBS AND FCST OVER HEMA, HESN AND HEBL,  

AND FCST OVER HELX, HEAT, HESG, HEGN, HETR, HEGN, HESH AND HEOW, THE WSPD 

WIND MAY BE MORE THAN 30KT AND SFC VIS LESS THAN 2000M NC= 

--------------------------------------------------------- 

AIRMET  

WAEG31 HECA 231736  

HECC AIRMET 20 VALID 231800/232100 HECA-HECC CAIRO FIR ISOL EMBD CB FCST N 

N3215 AND W OF E02804 FL150/300 MOV NE NC= 

------------------------------------ 

WAEG31 HECA 231736  

HECC AIRMET 21 VALID 231800/232100 HECA-HECC CAIRO FIR MOD TURB FCST N OF LINE 

N3333 E02944 - N3109 E02509 TOP ABV FLXXX/250 MOV NE NC= 

--------------------------------------------------------- 

SIGMET 

WSEG31 HECA 231736  

HECC SIGMET 03 VALID 231800/232100 HECA-HECC CAIRO FIR SEV TURB FCST N OF LINE 

N3224 E02450 N3358 E02725 FL200/XXX MOV NE 25KMH INTSF= 

------------------------------------- 

WSEG31 HECA 241144 

HECC SIGMET 01 VALID 241144/241500 HECA-HECC CAIRO FIR MOD SS OBS AND FSCT 

OVER HEMM AND FCST OVER HEAT, HEBL, HESN, HEOW, HEAL, HEGN, HESH AND HETR, 

THE WSPD MAY BE MORE THAN 30KTS NC= 

 



 FTEG31 HECA 081100 

 TAF HECA 081100Z 0812/0918 30010KT CAVOK=  

 TAF HEPS 081100Z 0812/0918 36010KT CAVOK= 

 TAF HEAX 081100Z 0812/0918 31010KT 9999 SCT020= 

 TAF HEBA 081100Z 0812/0918 31010KT 9999 SCT020= 

 TAF HEMM 081100Z 0812/0918 31012KT 9999 FEW020= 

 TAF HEAL 081100Z 0812/0918 31012KT 9999 FEW020= 

 TAF HESC 081100Z 0812/0918 28009KT CAVOK BECMG 0821/0823 VRB03KT  BECMG 
0909/0911 33014KT= 

 TAF HETB 081100Z 0812/0918 36014KT CAVOK= 

 TAF HEMA 081100Z 0812/0918 36015G25KT CAVOK=  

 TAF HETR 081100Z 0812/0918 30015G27KT 8000 NSC= 

 ============================================== 

 FTEG32 HECA 081100 

 TAF HEGN 081100Z 0812/0918 35015G25KT CAVOK= 

 TAF HESH 081100Z 0812/0918 02014KT CAVOK= 

 TAF HEAR 081100Z 0812/0918 34012KT 9999 SCT025 BECMG 0821/0823 VRB03KT  
TEMPO 0804/0808 3000 BR  BECMG 0909/0911 34010KT= 

 TAF HELX 080500Z 0806/0912 36010KT CAVOK= 

 TAF HESN 080500Z 0806/0912 05014KT CAVOK= 

 TAF HEBL 080500Z 0806/0912 04014KT CAVOK= 

 TAF HEAT 080500Z 0806/0912 35010KT CAVOK= 

 TAF HESG 080500Z 0806/0912 32010KT CAVOK=  

 TAF HEOW 080500Z 0806/0912 36015KT CAVOK= 



  صدار وتجمٌع ومراجعة تمارٌر التنبؤات لصٌرة المدى TAFs (FS)  3بلغة التحلٌل كل 

تع و ذاعته لبل فترة الصالحٌة  0000ساعات  بدءا من الولت  9ساعات وبفترة صالحٌة 

لبل حدوثها بولت كاف  (CANC)بساعة على األلل لدائرة مركز الماهرة للمالحة الجوٌة 

 .والذي ٌموم بدوره بتوزٌعها على الدوائر المحلٌة فمط

 مراجعة تمارٌر الاMETARS  الواردة للمركز من جمٌع مطارات الجمهورٌة ومطار

الماهرة ووضع تنبؤ المٌل المناسب لكل تمرٌر و ذاعته لدائرة مركز الماهرة للمالحة الجوٌة 

(CANC) والذي ٌموم بدوره بتوزٌعها على الدوائر العالمٌة والمحلٌة. 

 

عند مراجعة التمارٌر وممارنتها بالتمارٌر السابمة وفً حالة وجود أخطاء أو : ملحوظة 

المحطات  منوبًمالحظات غٌر منطمٌة ٌتم فورا االتصال ومنالشة منوب لسم التوزٌع أو 

 وتصحٌح التمارٌر



FSEG20 HECA 081100 

 FCST 0812/0821 

 HECA 300/10KT CAVOK= 

 HELX 320/06KT CAVOK= 

 HESN 280/10KT CAVOK= 

 HEBL 350/08KT CAVOK= 

 HEAT 360/14KT CAVOK=  

 HESG 290/12KT CAVOK= 

 HEAX 310/10KT VIS10KM SCT2000FT= 

 HEBA 310/10KT VIS10KM SCT2000FT= 

 HEMM 310/12KT VIS10KM FEW2000FT= 

 HEAL 310/12KT VIS10KM FEW2000FT= 

 HEGN 350/15KT MAX25 CAVOK= 

 HESH 020/14KT CAVOK= 

 HEAR 340/12KT VIS10KM SCT2500FT= 

 HESC 280/09KT CAVOK= 

 HETB 360/14KT CAVOK= 

 HEMA 360/15KT MAX25 CAVOK= 

 HEGR 340/12KT VIS10KM SCT2500FT= 

 HETR 300/15KT MAX27 VIS08KM NSC= 



 ٌممتم التأكممد مممن  ذاعممة التمممارٌر الصممادرة مممن المركممز مممن خممالل نظممام المماMESSIR 

المدائرة وتمارٌخ وولمت اإلذاعمة كمل فٌمما ٌخصمه وفمً حالمة   سمموالذي ٌموم بتسمجٌل 

 -:عدم وصول أي من هذه التمارٌر الى الجهة المعنٌة ٌتم اآلتً

 التأكد من سالمة الدوائر المربوطة ممع النظمام وفمً حالمة وجمود أعطمال ٌمتم التنسمٌك

مع  دارة حاسب االتصاالت وأٌضا ممع مركمز المماهرة للمالحمة الجوٌمة وشمركة مٌنماء 

 .الماهرة الجوي

 لحٌن ) االلتراب –برج المرالبة (ٌتم  بالغ التمارٌر تلٌفونٌا الى الجهات المعنٌة

  صالح العطل



 اعمال الطٌران  :ثانٌا

 تممممع بجمٌممممع  1800&  1200,  0600,  0000مراجعممممة الخممممرائط المسممممتمبلٌة لألولممممات

خممرائط طبمممات الجممو العلٌمما & لمختلممف منمماطك العممالم  SIGwx(PG)خممرائط المما }أنواعهمما 

(PW) }. 

 ًتحضٌر وتجهٌز وثائك الطٌران للرحالت الجوٌة التً ٌمتم  لالعهما ممن مطمار المماهرة المدول

او تسملٌمها لمنمدوبً (طبما لمٌعماد اإللمالع وفتمرة الطٌمران وارسمالها عبمر البرٌمد اإللكترونمً 

 .للشركات العاملة بالمطار وعلى رأسها الشركة الوطنٌة) عملٌات الشركات

 تجمٌع ومراجعة و صدار التنبؤات الطوٌلة المدى لمطارات الماهرة واإلسكندرٌة واأللصر

بمدة  0000و ذاعتها كل ست ساعات للفترات بدءا من الولت   (AMBEX)والسودان   

ساعة وٌتم اإلذاعة لدوائر متفك علٌها دولٌا لضمان تبادل معلومات األرصاد  30صالحٌة 

التشغٌلٌة إلللٌم أفرٌمٌا وٌتم اإلذاعة لبل فترة الصالحٌة بثلث الساعة لمركز الماهرة للمالحة 

 . (CANC)الجوٌة 



 

 

 تجمٌمممع ومراجعمممة و صمممدار التنبمممؤات الطوٌلمممة الممممدى لمطمممارات المممماهرة واأللصمممر

سماعة  30ممدة صمالحٌة   (ROBEX)والسمودان ومطمارات لٌبٌما وتمونس والجزائمر

وٌممتم اإلذاعممة لممدائرة جممدة لضمممان تبممادل معلومممات األرصمماد التشممغٌلٌة اإلللٌمٌممة وٌممتم 

 . (CANC)اإلذاعة لبل فترة الصالحٌة بثلث الساعة لمركز الماهرة للمالحة الجوٌة 

 تلمٌن شفهً للطٌارٌن ومندوبً العملٌات بشركات الطٌران عن حالة الطمس وكمٌات

السحب خاصة الرعدٌة منها وكذلن المطبات الهوائٌة والتٌارات النفاثة التً لد 

 ٌتصادف وجودها خالل الرحلة الجوٌة



 











 



  تحوٌلها من لغة الكود الى لغة (ٌموم باستمبال ومراجعة وتحلٌل

 (METAR)تمارٌر الرصدة الساعٌة والنصف ساعٌة ) التحلٌل

لجمٌع مطارات الجمهورٌة الدولٌة  (SPECI )والرصدات الخاصة    

وتدوٌنها باالستمارات الخاصة بها وتجهٌزها لإلذاعة على رأس الساعة 

 .والنصف ساعة

  0000ٌموم بإذاعة الرصدات السٌنوبتٌكٌة كل ثالث ساعات لألولات   ,

تع  2100,  1800,  1500,  1200,  0900,  0600,  0300

 .  لمسم التوزٌع بالهٌئة 

 



 ساعٌة والنصف الساعٌة الرصدة تمارٌر و ذاعة ببث ٌموم 
(METAR) الخاصة والرصدات (SPECI) مطارات لجمٌع 

 دولٌا   إلذاعتها الجوٌة للمالحة الماهرة مركز الى الدولٌة الجمهورٌة
 نظام شبكة خالل من محددة لمواعٌد طبما وااللتراب المرالبة وبرج

 . (MESSIR)المتكاملة المغلمة الدوائر

 الجوٌة واإلنذارات والتحذٌرات التنبؤات تمارٌر و ذاعة ببث ٌموم 
 (FIR)بالجمهورٌة الخاصة الطٌران معلومات منطمة على المؤثرة

 طبما دولٌا   إلذاعتها(CANC) الجوٌة للمالحة الماهرة مركز الى
 المتكاملة المغلمة الدوائر نظام شبكة خالل من محددة لمواعٌد

(MESSIR) . 



SAEG31 HECA 310800 

METAR HECA 310800Z 36008KT 9999 FEW025 29/21 Q1011 NOSIG= 

METAR HEMM 310800Z 33007KT 9999 SCT020 28/21 Q1013 NOSIG=  

METAR HEAX 310800Z 32008KT 9999 SCT020 30/21 Q1012 NOSIG= 

METAR HEAL 310800Z NIL= 

METAR HELX 310800Z 32004KT 6000 NSC 35/19 Q1007 NOSIG= 

METAR HESN 310800Z 01012KT CAVOK 37/16 Q1008 NOSIG= 

METAR HEAR 310800Z NIL= 

METAR HEGN 310800Z 36018KT CAVOK 33/20 Q1007 NOSIG= 

METAR HEPS 310800Z 35007KT 9999 SCT020 29/25 Q1011 NOSIG= 

METAR HETB 310800Z NIL= 

METAR HESH 310800Z 01020KT CAVOK 36/22 Q1006 NOSIG= 

METAR HEAT 310800Z 36012KT CAVOK 29/21 Q1013 NOSIG= 

METAR HEBA 310800Z 32007KT 9999 SCT020 29/21 Q1012 NOSIG= 

METAR HEBL 310800Z 36010KT CAVOK 36/14 Q1009 NOSIG= 

METAR HESC 310800Z NIL= 

METAR HESG 310800Z 34014KT CAVOK 33/19 Q1008 NOSIG= 

METAR HEMA 310800Z 01020KT CAVOK 35/22 Q1006 NOSIG= 

METAR HECP 310800Z 36008KT 6000 SCT025 28/20 Q1012 NOSIG= 



الصٌانة أعمال بجمٌع بالمٌام اآللً الرصد فنًٌ السادة ٌموم 

 والمتواجدة المركز بصالة المتواجدة اآللً الرصد أجهزة لعناصر

 المرالبة ببرج وأٌضا بالمطار الثالثة والمدارج الممرات بمحطات

 .وااللتراب

  األفمٌة الرؤٌة ألجهزة والصٌانة المعاٌرة أعمال متابعة )RVR)  

 .الماهرة بمطار المهبط بأرض الثالثة المدارج طول على الممامة

 المرالبة ببرج اآللً الرصد ألجهزة الطارئة األعطال بإصالح المٌام 

 مندوب حضور ولحٌن المتاحة اإلمكانٌات حدود فً والمحطات

 .الصٌانة شركة



 

 

 

 

 شكرا لحضراتكم
 

 

 

 

  


