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 حالة الطقس المتوقعة

 

 2022فبراير   01إلى  الثالثاء     2022يناير   27الخميس من  

 

 

وجنوب الصعيد،  جنوب سيناء  علىمائل للبرودة ــــارا علي القاهــرة الكبــرى والوجه البحري والســواحل الشمالية وشمال الصعيد  نهبــارد   طقــس

 ليال علي كافة األنحاء شـديد البرودة 
 

  شمال البالد حتى شمال الصعيد وسينــاء   فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق منيتكون الصقيع 

 على مرتفعات سانت كاترين.الثلوج كما تتكون 
 

 

 ( درجة مئوية .3:  2نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد من اإلحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من ) 
 

 

 : درجات الحرارة العظمى  والصغرى المتوقعة كاألتى
 

 

 المنطقة

 الخميس

 يناير 27

 الجمعه

 يناير 28

 السبت

 يناير 29

 األحد

 يناير 30

 االثنين

 يناير 31

 الثالثاء

 فبراير 01

 صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى صغرى عظمى
 09 17 08 17 08 17 09 16 08 16 06 15 القاهرة والوجه لبحري

 10 16 10 15 10 16 10 16 10 15 09 15 السواحل الشمالية

 11 18 12 19 12 20 12 20 13 18 12 17 جنوب سيناء

 06 17 07 17 06 18 06 17 05 16 04 15 شمال الصعيد

 07 18 08 19 08 19 08 19 08 18 06 17 جنوب الصعيد
 

 

 2022 يناير 27الخميس 

 

  شـبـــــــورة مـائيـــــــــــة 
 صباحا تقريبا ( 8الى  4)من                

 ومدن القناة ووسط سيناء    ـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى: علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى الق

 وشمال الصعيد .    
 ـة ـــــــــــــمتوسطـار ــــــأمط 

 %تقريبا( 50: 40بنسبة حدوث ) 
 .على فترات متقطعةالوجه البحري شمال السواحل الشمالية وعلى مناطق من : 

  أمطـــــــــــار خفيفــــــــــة 
 %تقريبا( 40:   30بنسبة حدوث )  

 .على فترات متقطعةووسط سيناء  البحرى هالوججنوب على مناطق من : 

 على فترات متقطعةوشمال الصعيد على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية :  ــــــاحــــنشــــــــاط ريـــــــ. 
 

 2022 يناير 28الجمعة 

 

 ــــــة ـشـبـــــــورة مـائيـــــ 
 صباحا تقريبا ( 8الى  4)من              

 : علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى  ومدن القناة ووسط سيناء   

 وشمال الصعيد .    

 الى متوسطة  ةار خفيفأمطـ  
 %تقريبا( 40:   30بنسبة حدوث )  

 .على فترات متقطعةالبحرى هالوج السواحل الشمالية وعلى مناطق من : 

 علي فترات متقطعةالسواحل الشمالية  : على مناطق من  نشــــــــاط ريــــــــــــــــاح. 
 

 2022يناير  29السبت 

 

  شـبـــــــورة مـائيـــــــــــة 
 صباحا تقريبا ( 8الى  4)من              

 ومدن القناة  والسواحل الشمالية علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى: 

 وشمال الصعيد . ووسط سيناء    
 

 2022 يناير 30 األحد

 

 الى متوسطة  ةار خفيفأمطـ  
 %تقريبا( 30بنسبة حدوث )  

 .فترات متقطعة الغربية على السواحل الشمالية على مناطق من : 

 علي فترات متقطعةربية الغ السواحل الشمالية : على مناطق من  نشــــــــاط ريــــــــــــــــاح. 
 

 

 2022 يناير 31 االثنين

 

 ة ــــــــــــمتوسطار ــــأمطـ  
 %تقريبا( 40:   30بنسبة حدوث )  

 .على فترات متقطعةالبحرى هالوج السواحل الشمالية وعلى مناطق من : 

 نشــــــــاط ريــــــــــــــــاح 
       

 وجنوب سيناء وشمال الصعيد على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية : 

 .على فترات متقطعة 
 

 2022 فبراير 01 الثالثاء
 

 ــــــة ـشـبـــــــورة مـائيـــــ 
 صباحا تقريبا ( 8الى  4)من              

 ومدن القناة والسواحل الشمالية  اهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى : علي بعض الطـــرق المؤديـــة من وإلى القـ

 وشمال الصعيد . ووسط سيناء   
 

 "يتم تحـديث التنبــؤ يـوميا"

 .الالزمة للحد من االثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعةيرجى اتخاذ كافة االستعدادات والتدابير 
 

 

 

 الهيئة العامة لألرصاد الجوية تتمنى السالمة للجميع
               

 

                                                                                                                                                                                                                      نطاحوهشام حسن جوي/ لواء 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                


