
2017لعام  الیوم العالمي لألرصاد الجویةاألحتفال ب  
 

-23یوم(  المصریة تحتفل الھیئة العامة لالرصاد الجویھ مارس ) من كل عام ب( الیوم العالمي لالرصاد  
(فھم ویأتي ھذا االحتفال تحت شعار  (شریف فتحي )تحت رعایة معالي وزیر الطیران المدني  الجویة)

تخلیدا لذكري دخول  اتفاقیة المنظمة الدولیة لألرصاد الجویة حیز التنفیذ.السحب)   

أھمیة السحب بالنسبة إلى الطقس والمناخ والماء. فالسحب لھا  ویسلط األحتفال الضوء لھذا العام علي مدي  
عملیات الرصد والتنبؤ بالطقس . كما أنھا جانب من جوانب الشك الرئیسیة في دراسة تغیر  أھمیة حیویة في

المناخ ، وعلینا أن نفھم بشكل أفضل مدي تأثیر السحب علي المناخ ، وكیف یؤثر تغیر المناخ وبدوره علي 
. ھذا ، وتؤدي السحب أیضا دورا حاسما في دورة الماء وفي كیفیة توزیع موارد المیاه علي نطاق السحب 

الفرصة لألحتفال بالجمال المتأصل  2017العالم . ومن ناحیة أخري سیتیح الیوم العالمي ألرصاد الجویة لعام 
في السحب وبسحرھا الفاتن.  

تي قامت بھا الھیئة العامة لألرصاد الجویة المصریة خالل كما سلط األحتفال الضوء علي بعض األنجازات ال
العام الماضي وعلي التطویر الذي شھده الفنیین والعاملین في الھیئة العامة لألرصاد الجویة ومدي كفائتھم 

ومدي دقة التنبؤات الجویة وزیادة نسبة دقة ھذه التنبؤات.  

-  معالي وزیر الطیران المدني (شریف فتحي)  كما قام كال من:

                      رئیس مجلس األدارة  (د.أحمد عبد العال )

 بتكریم بعض العاملین في الھیئة العامة لألرصاد الجویة وھذه بعض صور االحتفال.

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrating World Meteorological Day of 2017 

 

The Egyptian Meteorological Authority (EMA) celebrates (March 23) each year 
the World Meteorological Day under the care of Minister of Civil Aviation (Sherif 
Fathy). 

Each year meteorologists around the world celebrate a chosen theme to 
commemorate the anniversary of the founding of the World Meteorological 
Organization (WMO) on the 23rd of March in 1950. “Understanding Clouds” is 
the theme of World Meteorological Day this year, to highlight the enormous 
importance of clouds for weather climate and water. 

It also marks the launch of the new edition International Cloud Atlas, the single 
authoritative and most comprehensive reference for identifying clouds and a 
treasure trove of hundreds of images of clouds, including a few newly-classified 
cloud types. 

The celebration also highlighted some of the achievements made by the Egyptian 
Meteorological Authority during the past year and the development witnessed by 
the technicians and employees of the General Meteorological Authority and their 
efficiency and the accuracy of the weather forecasts and increase the accuracy of 
these predictions. 

The Minister of Civil Aviation (Sharif Fathy) 

Chairman of the Board of Directors (Dr. Ahmed Abd El Aall) 

Honored some of the staff of the General Authority for Meteorology. 

 

 

 

 

 



 

 

 



	

	

 

 



	

	

	

	


