
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالتوقعات الموسمي

 المعهد الوطني للرصد الجوي
 

   0202  سبتمبر -أوت –جويلية  :  الفترة
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  0202جويلية 



    0202 سبتمبر-أوت-جويلية

  0202 جويلية 

 0202   -أوت-جويلية رة الحاليةتالخاصة بالفعات التوق  
 

نواتج  ونواتج نظام التوقع المعتمد بالمعهد ل استنادا 0202 سبتمبر-أوت-جويلية للفترة لتغيرات المتوقعة ألنماط المناخل ملخصاتضم هذه النشرة 

 .  النماذج المستعملة ببعض المراكز العالمية

 

 درجات الحرارة توقعات 

 

 التوقعات  درجات الحرارة 

 كامل البالد علىفي حدود المعدالت العادية 
 المعهد الوطني 

 للرصد الجوي 

 شمال البالد  علىاعلى بقليل من المعدالت العادية 

 بقية المناطق  على و في حدود المعدالت العادية  
 

االرصاد الجوية 

 الفرنسية 

 شمال البالد  علىاعلى بقليل من المعدالت العادية   

 بقية المناطق  علىو في حدود المعدالت العادية  
  

المركز األوروبي 

لتوقعات الطقس 

  المتوسطة المدى

 شمال البالد على اعلى بقليل من المعدالت العادية 

 بقية المناطق و  علىو في حدود المعدالت العادية  
 

المعهد الدولي لبحوث 

 المناخ والمجتمع

 شمال البالد  علىاعلى بقليل من المعدالت العادية 

بقية المناطق علىو في حدود المعدالت العادية   
 توافقيّةالتوقّعات ال

 
   
    

 

 

 المتوقعة الحرارةتم ترجيح بالنسبة لدرجات  , بالمعهدنواتج نظام التوقع المعتمد و إلى نواتج النماذج المستعملة ببعض المراكز العالميةظر بالن

– أوت-جويلية  فترة  خالل    بقية المناطقعلى شمال البالد  و في حدود المعدالت العادية  على من درجات الحرارة العادية   ى بقليل أعلدرجات 

 . 0202 سبتمبر 

 

     األمطار توقعات هطول 

 

 

 التوقعات  هطول االمطار
 المناطق الساحلية الشرقية   علىمن المعدالت العادية  اعلى بقليل 

 بقية المناطق على المعدالت العادية  في حدودو  
 المعهد الوطني 

 للرصد الجوي 

 االرصاد الجوية الفرنسية  ةالعادي تالمعدال دون 

 المعدالت العادية  في حدود 
المركز األوروبي 

لتوقعات الطقس 

  المتوسطة المدى

 في حدود  المعدالت العادية
الدولي لبحوث المعهد 

 المناخ والمجتمع

 المناطق الساحلية الشرقية   على اعلى بقليل  من المعدالت العادية 

 بقية المناطق علىو في حدود المعدالت العادية  
 توافقيّةالتوقّعات ال

 



    0202 سبتمبر-أوت-جويلية

  0202 جويلية 

 

تحليل الوضع الجوي الحالي و   على و باالعتماد  بالمعهدنواتج نظام التوقع المعتمد و إلى نواتج النماذج المستعملة ببعض المراكز العالميةظر بالن

دية االمناطق الساحلية الشرقية و في حدود المعدالت الع على من المعدالت العادية اعلى بقليل  فانه تم ترجيح  هطول  درجات حرارة المحيطات 

 . 0202 سبتمبر-أوت-جويلية فترة  خالل   على بقية المناطق 


