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  )مّكة المكّرمة(توقیت مركز الكعبة المشّرفة  KMTالتوقیت العالمي اإلسالمي جمیع األوقات حسب 

 
ّ   ��را�ّی اإل �و�م ا�ف��ّی ا��

   9 ّي دا�حمّ  وا�يالدّي  ا�جرّي  ار�خ اإلسال�ّ ، حسب ا�ّ شم�ّ  قمرّي فلّ� إح�ا� تقو�م 

ور وتار�خ :وتار�خ بدء خلق آدم  قرن�التقو�م ذي وميالد ا�سيح و
َ
   7 مانصاحب ا�زّ د

 ّ اوا او اوإ اأ  وجر واّا  ا ا  

  يةسيحا� يةيالدا� ٢٠١٥-١٦= يةشمسا� �ةجرا� ١٣٩٤-٩٥=�ة قمر�ة الجرا� ١٤٣٦- ٣٧

  7 زمانصاحب ا� ع� ١١٧٦-9٧٧ يةدحمّ ا� يةيالدا� ١٤٨٩-7٩٠ مآد قخل ١٢٥٤٠

   واإل�راف ا�ع��ی ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث

رف ادار ا  
ّاول ااج اااد اوإ   

وا ث اا   یاد �یات اع�ی��  
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م: �قد�    إل��را�یف��ی ا� ا ��و�ما�  �بادئ ا���دا
 ،من قبل )سال�العتيق و اإل( نجيما�جوم ا� قو�ما�: �ن �م يتعرف � هذه العلوم

ئ �تدفا�فضل ان ي ؛�ش� تام) ا�قو�م الفل� اإلح�ا�( و�ر�د استخدام هذه ال��ة

ط =  راه آسمانبا�واضيع ا�ا�ة ال� �حناها � ال��ة ا�عليمية األسبوعية 

  :معن � ابوابها وفصو�او�ت اء

إ  ب :ات اا اا   درةیاد �یات اع�ی :ا��  

ا��ل العام �لتقاو�م الفلكية : راهنماي عمو� تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا�=  ٤٩راه آسمان 

  ال� نصدرها

  لتقو�م القمري ال�سيطا��ل العام �: ف�ده قمري  راهنماي تقو�م=  ٥١راه آسمان 

  ا��ل العام �لتقو�م الفل� ا���: �و� �� راهنماي تقو�م=  ١٩٣راه آسمان 

  ا��ل العام �لتقو�م الفل� العام:  )ب��فته(راهنماي تقو�م �و� هم�� =  ٩٧راه آسمان 

   اإلح�ا�ا��ل العام �لتقو�م الفل�: �ص� راهنماي تقو�م �و� =  ١٤٥راه آسمان 

  )ا�كعبة ا��فة �كة ا�كرمة(ا�وقيت العال� اإلل� :  افق جها�=  ٤٧راه آسمان 

جداول اختالف : جداول تفاوت ساعت �و� بالد جهان با �كه �كرمه =  ٥٢راه آسمان 

  توقيت بالد العا�م مع توقيت �كة ا�كرمة

�صادر ا�حوث : ب�ياد حيات اع�منابع پژوه� تقاو�م و �رسوالت �و� =  ٧راه آسمان 

   .وا�راسات الفلكية ال� من خال�ا �ستخرج ا�قاو�م وال��ات الفلكية ال� نصدرها

  ا و ا ا دئ   : ب

 معرفة ا�جوم و ا�نجيم من مدرسة ا�و� :در معرفت علم �وم و علم تنجيم=  ٣راه آسمان 

 ايام ا�لو عن ا�نيا وا�فرغ �لعق�  :ايّام فراغت از دنيا و اختصاص به ُعقبا = ٨راه آسمان 

 ا�حوسة أم عدم ا�ناسب؟ :�وست يا نامناسبت=  ٩راه آسمان 

 اتيان ا�وائج ا�نيو�ة � األوقات ا�حذورة :ا�ام ا�ور در اوقات �ذوره=  ١٠راه آسمان 
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وم اح�� و بيان عل� و واق� بودن علم باليا و اهميت علم تنجيم يا �=  ١١راه آسمان 

 أهمية علم ا�نجيم او ا�جوم األح��، و بيان �صداقية علم ا�اليا وا�نايا :منايا

 األوقات ا�سنة وا�سعيدة :هن�م نيكو و خجسته=  ١٢راه آسمان 

 ألحيان علم اإلختيارات أو معرفة ا :علم اختيارات يا هن�م شنا�=  ١٣راه آسمان 

 معرفة األحيان و نور القمر :هن�م شنا� نور قمر=  ١٥راه آسمان 

  معرفة األحيان و وجوه القمر :هن�م شنا� وجوه قمر =  ١٩راه آسمان 

 مدى أهمية ال�ج ا�شم�  :و�ژگيهاي متو�ين بروج شم�=  ١٦راه آسمان 

 ا�نجيم وا�دب� :تنجيم و تدب�=  ٢٠راه آسمان 

  معرفة األحيان � �وضوع ا�زواج واإلنعقاد : هن�م ازدواج و انعقاد=  ٢٧ان راه آسم

اختيارات القمر : منظومه خواجه نص� در اختيارات قمر در بروج اثناع�=  ٢٨راه آسمان 

  � ال�وج اإلثناع�

 معرفة األحيان و �وضع القمر � ال�وج : هن�م شنا� قمر در بروج=  ٣٠راه آسمان 

 صلة ا�وادث األرضية مع األحيان ا�سماو�ة :) ١(مها �ارتباط هن=  ٣٣سمان راه آ

استخدام ا�قاو�م الفلكية � ا�قاصد :تقاو�م �و� و �ر�رد تنجي�=  ٣٥راه آسمان 

 ا�نجيمية

  معرفة ا�جوم و ا�نجيم العتيق:  آشنا� با علم �وم و تنجيم كهن=  ٣٧راه آسمان 

  استخدام فلك ا�سماء كساعة سماو�ة �أل�ور األرضية: نا� با ساعت فلكآش=  ٣٩راه آسمان 

  د�ل ساعة الفلك: راهنماي ساعت فلك=  ٤١راه آسمان 

  فرهنگ اهل حق در تعا�ل با خسوف و كسوف = ٢٢راه آسمان 

 تنجيم ا�سوف وا�كسوف: تنجيم خسوف و كسوف=  ٤٣راه آسمان 

  ر�ة اإلختيارات ا�ختلفةمدي: مدير�ت اختيارات=  ٤٨راه آسمان 

  قمريالقو�م ا� = ١٧راه آسمان 

  سال�االشم� ا�قو�م ا� = ٢٥راه آسمان 

  )گر�گوري(تقو�م ميالدي �سي� =  ١٤راه آسمان 

  شمسا��ف  = ٧٦راه آسمان 
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  باران ن�سان = ٧٧راه آسمان 

 ١قمري  ماهآشنا� با آ�زشنا� =  ٢٩راه آسمان 

  شنا� قرآ� ماه: ٢قمري  ماهبا آ�زشنا�  آشنا�=  ٣٢راه آسمان 

  از نظر علم �وم جديد ماهخصوصيات � : ۳قمري  ماهآشنا� با آ�زشنا� =  ٣٤راه آسمان 

  ۱ ماهمعرفت منظر قمر يا نماشنا� : ٤قمري  ماهآشنا� با آ�زشنا� =  ٣٦راه آسمان 

   ٢ ماهفت منظر قمر يا نماشنا� معر: ٥قمري  ماهآشنا� با آ�زشنا� =  ٣٨راه آسمان 

  هالل شنا�: ٧قمري  ماهآشنا� با آ�زشنا� =  ٤٣راه آسمان 

  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري = ١٤٤راه آسمان 

 راه آسمان �لحصول � هذه ا�روس وال��ات الفلكية � طبعات �لونة و�لفات �صورة راجع غرفة

  .Aelaa.netwww           ب�ياد حيات ا�                                                   :من خالل ا�رابط ا�ا�

h�p://aelaa.net/Ar/1.aspx  
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 مكة المكرمةاختالف توقیت البالد مع التوقیت العالمي 
 فضلنا ھذا الموقع على غرينتیش بیت اهللا الحرام الكعبه المشرفهرض مركز الیابسة من األ ،

او غیرھا ألن يكون كنصف النھار المبدأ والساعة المبدأ للتقاويم الفلكیة المستخرجة من معھد تقويم 
و نورد  مّكة المكّرمة، فجمیع األوقات نذكرھا حسب توقیت و بنیاد حیات أعلي: النجوم للتنجیم التابعة ل

  .توقیت مّكة المكّرمة ا اختالف توقیت سائر البالد في أرجاء المعمورة معھن
  مقدار اختالف توقیت البالد مع توقیت مكة مذكور في الجدول و مع اضافة المقدار ان كان مع

  . نصل الى ساعة الحدث حسب توقیت البلد المطلوب) -(و كسره ان كان مع عالمة (+) عالمة 
  ساعة الحدث حسب توقیت البلد= تفاوت توقیت البلد مع مكة ) -مع(+مكة ساعة الحدث حسب توقیت 

 ٦٠في بعض البالد يتم تغییر التوقیت الرسمي خالل الربیع والصیف بزيادة : التوقیت الصیفي 
دقیقة، فبما ان ذلك غیر مطرد في جمیع البلدان بل اليتغیر في تلك البالد احیانا، فلذلك لم نعتبر التوقیت 

في ھذا الجدول وال األوقات المذكورة في التقاويم الفلكیة التي ننشرھا، فلذلك على الصیفي 
مستخدمي التقاويم في البالد ذات التوقیت الصیفي ان يضیفوا من انفسھم مقدار تغییر التوقیت الصیفي 

 .في بلدھم الى مقدار تفاوت توقیت بلدھم المذكور في الجدول مع مكة المكرمة

 )Petropavlovsk(شرق روسیا  -فیجي -كريباتي -زاير مارشالج -نیوزلند  +9

 )ادانغما(شرق روسیا  -وانواتو  -جزاير سلیمان  +8

 )Vladlvostok(شرق روسیا-وامغ-میكرونزي -الجديدة اینغ -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا +7

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(شرق اندونیسیا  -ة و الجنوبیةكوريا الشمالی -الیابان +6

 )بايكال(روسیا-تايوان-مالزيا-ینبفلی-برونئي-لیاغن،مجكن ج،الصین، ماكائو،ھن)پرت(غرب استرالیا +5

 )Novosibirsk(روسیا  -ويتنام -كامبوج -الئوس -ندتايال -غرب اندونیسیا  +4

 سجزاير كوكو –) میانمار( ارموب +3.30

 )Omsk(روسیا  -)آستانه( ستانكازاخشرق  - یزستانغقر -بوتان -شيالدغبن +3

 یبالن +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

 )Pern(روسیا،مالديو-)یزجسا(ستانكازاخغرب ،أوزبكستان،اجیكستان،طتركمنستان-اكستانب +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیا -)Ishevsk(روسیا-گرجستان-نخجوان-یاارمن-آذربیجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

- سودان -ایباتیو -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -العراق -)الحجاز(جزيرة العرب 
 )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -قمر -اسكارجمادا -اندا جاو -كنیا  ،ومالص

1- 
-زامبیــا-مــاالوي-شــرق كنگــو-روانــدا-الیبیــ -مصــر-اردن-فلســطین-لبنــان-اســوري-قبــرص-تركیــا

-رومـاني -يونـان -سـوازيلند -لسـوتو -برونـدي  -ایـ فريقجنـوب أ -بوتسـوانا -قمر–يزيمبابو-قموزامبی
 سوئد -فنالند-استونیا-التويا-لیتواني-بالروس-یااوكران-مولداوي-يابلغار

2- 
-نامیبیـا -والغـ آن-زئیـر -ابونغـ -غـرب كنگـو  -ونكـامر -الوسـطى ا یـ فريقا-بنین-انیجري-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-انیاباسـ -افرانسـ -الیـا طاي-اسـلونیا -كـوزوو -سـنجق -ابوسـنی -صـربیا -كرواسـي -مقدونیـه -اآلبانیـ -ةستواياال یاینغ
 الندوھ-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-یاآلمان

3- 
-الغسـن -مـالي -موريتـاني -صـحرا -اريجزاير قن-المغرب-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-بريطانیا-رتغالب

 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-امبیاغ-بیساو یاینغ-ساحل عاج-یاینغ-بوركینافاسو

 )اسکورسبی(رينلندغشرق  -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

 ،وسط المحیط الھادي )برزيل(،جزر مارتین واس،آتل داس روكاس)ريتويكنغ(الجنوبیة جزايرجورجیا -5

  سورينام -وئهغارو -یاتینجنرا -)برازيلیا(زيلاشرق بر -رينلندغ -6

 7.30-)ونزوئال (-)كبك(شرق كندا-شیليت-دمنیكن-ايوغاراب-فیابولی-)Manaus(الوسطىبرزيل -اويانغ -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-مبیاولوك-پاناما-ھايتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

 ماال،ھندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا یواتغمكزيك،،)Winnipeg(الوسطى كندا،)سداال(امريكا -9

 )ازبال(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كندا  -)Denver(الواليات المتحدة األمريكیة  - 10

 جزاير پیت كايرن -)Vancouver(غرب كندا  -)لوس آنجلس(الواليات المتحدة األمريكیة  - 11

 سكاآال - 12

 14-)ساموآ ( -)آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -الي نزي فرانسبجزاير  - 13
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  ةحذورا�وقات ألا�وائج ا�نيو�ة � اتيان ا

در بر� از توصيه هاى �� و دي� و ن� اصطالحات عل� قديم و  :سؤال

همچن� يا عقايد متداول ميان �ردم تعب� �س بودن يا نامناسب بودن بر� 

وزها يا اوقات مانند در وقت �ت ا�شعاع بودن ماه، يا هن�م قمر در عقرب، و ر

يا روزهاى خا� از ماهها مطرح است، اگر �واردي از اين گونه اوقات را كه 

من� است؛ ا�سان �شناسد، يا از هن�م نامناس� مطلع باشد؛ و� اختيار ترك يا 

 تغي� آن را ندارد؛ چه بايد ب�ند؟

همچون بودن ماه در برج (صورت عدم اطالع از اوقات �ذوره  در :جواب

، و اضطرار از ا�ام آن، يا عدم ا��ن )عقرب كه براى بر� ا�ور �ذور است

توصيه هاى :خازنان و� ��ف  �شخيص اين �وارد يا سخت بودن آن؛

 :�سيار آسا� تعليم فر�وده اند

خالصه شده، و  )استعاذه+ د� +  روزه+ تصدق + اقبال + پره� (: ا�اال در -١

�وست �ر� اين ايام به آنها برطرف � شود، و براى تتميم و توضيح ب�ش� 

 .بر� از تفاصيل آن را ن� از �م مقدس نقل � نماييم

جناب شيخ طو� نقل نموده است كه سهل بن يعقوب خدمت ح�ت امام  -٢

 تفاصيل اختيا ^عسكري 
ّ

رات ايام و اينكه چه ايا� رسيده و �س از تل�

�� �ورت �را وا � : براى چه ا�وري مناسب يا نامناسب است؛ عرض كرده

  ؟ )چه كنم(دارد كه در اوقات �ذوره پيگ�ي �ري را بنمايم؛ 

از بر�ت واليت ما؛ براى شيعيان ما؛ عصمت و حفاظ : فر�ودند 7ح�ت 
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ماق در�اها و صحراها را در ميان اگر با آن اع: كهنگهدارنده اى قرار داده شده 

نگرانيها�شان؛  درند�ن و دشمنان جّن و ا�س؛ � كنند، هر آينه ايمن هس�ند از

 و در واليت   به بر�ت والي�شان �سبت به ما،
ّ

�س اعتماد �ن به خداى عّز وجل

؛ و هر كجا كه � خوا� برو؛ و هر �رى را امامان طاهر�نت اخالص ورز�ده

  :ن، اگر هم�شه هر�ه صبح � ك� سه بار بگو�داري پيگ�ي �

، ِمنْ 
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أصبحت : فقط �اى(را �وا�،  و با هم� د�؛ سه بار در شام�ه؛ ن� خداى

همّ  يُت أ�سَ : � گو� ..ا�ّ 
ّ
، �س در يك قلعه و حصن ال� قرار گ�ي؛ و از )..ا�ل

و اگر در : فر�ود ^س�س ح�ت .نگرانيها و �ذورات �فوظ و در امان با�

اوقات �ذوره خواس� �ري را پيگ�ي  ك�؛ �س قبل از دنبال آن �ر رف�، 

إن (د و فلق و ناس و توحيد، و ن� آيت ا�كر� و سورة قدر و آيه سوره هاى �
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و بقية آن (سورة آل عمران،  ١٩٤تا  ١٩٠ )ا�يعاد. ...� خلق ا�سماوات و األرض 
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همچن� � تواند از اين د�ى ��ف بهره مند شود كه وارد شده است؛ اگر  - ٣

د؛ �س در ي�ي از روزهاى �ذور ا�سان �ضطّر به پيگ�ي  بر� از ا�ور گردي
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شايان ذكر است كه از اين د�ى ��ف ن� در ساير �ـوارد، و بطـور � بـراى 

  .  جسته، و به  آن خداى را خواند فرج و گشا�ش ا�ور � توان بهره
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  ١٤٣٦ رك رن ا

  ّا أ  ا رأس
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  ا��بادة �ی ا��تاح ا���ة ا�����
؛ سال قمري در نزد :بر اساس �م خازنان و� : قبل از اين بيان شد كه -١

  .اهل حق؛ با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرد

ن، شماره اّول راه آسما: براى در�افت تفصيل �وضوع به هفته نامه آ�وز�

  :�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توانيد در�افت كنيد
http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

و قمري آ�ز     با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان و �وع شب؛ سال ن -٢

  .شب اول ماه ر�ضان قبل از روز اول ماه ر�ضان � آيد. � گردد

در تعا�م �كتب و�؛ �وع و خاتمه هر سال را با اعمال �صو� توصيه  - ٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعت و عبادت گشوده شده و با طاعت و 

  .عبادت �سته گردد

ينه را فراهم � نمايد تا اهل ايمان در سال نو هر اين آ�ز و ا�ام معنوي؛ زم - ٤

چه ب�ش� با توفيقات ال� قر�ن شده، و به� از 

  .لغزشها و آفات �صون گردند

�ح اعما� كه سال نو قمري را با آن آ�ز و  -٥

آئ� : افتتاح � نمايند، در كتاب �ستق� به نام

  من�� كرده ايم، آ�ز و ا�ام سال قمري

  :را � توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد اين كتاب

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535 
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ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ١٤٣٦ر�ضان األ�دا
 طان�� ال�ج ا�ج�  :�ف �ش�ى

  أسد ٢٢إ� 

  م�ان� ال�ج ا�ج� : �ف زحل

  م�ان ٢إ� 

  جوزا� ال�ج ا�ج�   :عطارد بيت

  أسد ٢إ�  �طان ١٨

 ثور� ال�ج ا�ج�  :و�ال �ر�خ

  �طان ٤إ� 

 زحلراجع ت

  أسد ١٠إ�  حوت ٢٦

 ن�تونتراجع 

  عقرب ٢٥إ�  جوزا ٢٥
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   اث انا١٤٣٦ ر  
ألحیان ا علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٦٤د 
  ١٤:٣٨ - أسد ٢٢

 )ش.ھـ ١٣٩٤(
 استمرار حتى

يوم  ٥٦ ماضي نةس ١
 باقي

 :مشتري شرف
   سرطانفي البرج النجمي 

 ٠٠:٥٥  - جوزا ١٩  ٠٢:٥٣  -سرطان ٧ ٦،١ ج - ٨٦ ھـ
يوم  ١١يوم ماضي  ٢٧

 باقي
   مشتري تسدیس شمس

 - ١٧٠ ھـ
 ٦،٥ ج

 ٠٢:٣٨  - جوزا ١٦ ١١:٢٩  - جوزا ٣١
يوم  ٤يوم ماضي  ٢٨

 باقي
 ١ مشتري تسدیس مریخ

ھر
ش
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 ٠٠:٣٠  - جوزا ٢١ ٠٥:٢٠ – سرطان ٦ ٨،١ ج - ٩٠ ھـ
يوم  ١٠يوم ماضي  ٢٥

 باقي
 أورانوس  تسدیس شمس

 - ١٧٤ ھـ
 ٨،٥ ج

 ١٠:٢٩  - جوزا ١٩ ١٨:٠٧  - جوزا ٣١
يوم  ٤يوم ماضي  ٢١

 باقي
 أورانوس  تسدیس مریخ

 - ٩٩ ھـ
 ١٣،١ ج

 ٢١:٥٤  - جوزا ٢٣ ١٦:٢٣ – سرطان ٧
يوم  ١١يوم ماضي  ٢١

 باقي
 شیرون تربیع شمس

 - ١٨٣ ھـ
 ١٣،٥ ج

 ٠٣:٣٤  - جوزا ٢٢ ٠٠:٤٣ – سرطان ٣
يوم  ٧يوم ماضي  ١٨

 باقي
 شیرون تربیع مریخ

 - ١١٣ ھـ
 ٤،٣ ج

 ٠٤:٤٢ -سرطان ٢٠
  ١٥:٥١  - جوزا ٢٠
 ١١:١٨ -سرطان١٤

يوم  ٢٤يوم ماضي  ١٤
 باقي

 زھرة تسدیس عطارد

 استمرار حتى سرطان ٢٢ ٢٩الف 
يوم  ٢٦يوم ماضي  ٥

 باقي
 اإلسكندريحزيران  شھر

 - ١٢٠ ھـ
 ٧،٣ ج

 ٠٠:٣٦ -سرطان ١ ١٧:٢١  -سرطان ٤
يوم  ٨يوم ماضي  ٣

 باقي
 زحل توازيضد  عطارد

 - ١٢٤ ھـ
 ٩،٣ ج

 ٠٧:٣٥  -سرطان ٩
  ١٩:٠٨  - ثور ٢٠

 ٢١:٠٨  - سرطان ٣
يوم ١٢يوم ماضي  ٤٧

 باقي
 نبتون تربیع عطارد

 
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٥٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 ساعةال: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 رمضان

= 
١٨ 

 يونیو

|  ١٨°٤٧' ♋ مشتري|  ٢٥°١'   ♉    مریخ|  ١٠°٤٦' ♋ زھرة|  ٥°٢٧'   ♉   عطارد |  ١١°٤٣'  ♊ قمر |  ٢٥°٥٤'   ♉   شمس 

 ٥°٥٧' ♍رأس |  ١٤°١٦' ♐ بلوتو|  ٩°٢٢' ♒ نبتون ١٩°٢٨' ♓ أورانوس |  ٢٩°٢٢' ♎ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨الف 

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠الف 

 ٢٠:٤٩ -جوزا  ٢٨ ار حتىاستمر ١٥:٢٠ -جوزا  ٢٨ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ١٥:٢٠ -جوزا  ٢٨ استمرار حتى ١٠:١٢ -جوزا  ٢٩ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ٠٠:٣٠ -جوزا  ٢٨ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -جوزا  ٢٨ ٣٦٢د 
حد جوزا مي القمر في البرج النج
 زھرة

 ٠٩:٤٥ -جوزا  ٢٨ استمرار حتى ٢٢:٥١ -جوزا  ٢٩ ٣٦٣د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠٦:١٩ -جوزا  ٢٨ استمرار حتى ٠٩:١١ -جوزا  ٢٩ ٦٥٤د 

 شعری یمانی مقارنة قمر ٠٢:٥٩ -جوزا  ٢٨ ٠٣:٥٥ -جوزا  ٢٨ ٠٤:٥٠ -جوزا  ٢٨ ٥١و 

 شیرونتثلیث  قمر ١٩:١٠ -جوزا  ٢٨ ١٧:٢٤ -جوزا  ٢٨ ١٦:٠٨ -جوزا  ٢٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٨:٠٥ -جوزا  ٢٨ ١٩:٠١ -جوزا  ٢٨ ١٩:٥٧ -جوزا  ٢٩ ٥٧و 

 مشتري توازي قمر ١٨:٤٢ -جوزا  ٢٨ ٠٧:٣٨ -جوزا  ٢٩ ١٨:٣٠ -جوزا  ٢٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ١٠:٢٤ -جوزا  ٢٨ ٠٨:٥٢ -جوزا  ٢٩ ٠٧:٤٩ -جوزا  ٣٠ ٧،٢ج  - ١١ ھـ

 زحل توازيضد  زھرة ١٢:٤١ -جوزا  ٢٨ ١٨:٥٢ -جوزا  ٣١ ٢٢:٣٩ - سرطان٤ ٧،٤ج  -  ١٤٧ھـ 

|  ١٨°٥٧' ♋ مشتري|  ٢٥°٤٢'   ♉    مریخ|  ١١°٣٧' ♋ زھرة|  ٥°٥٦'   ♉   عطارد |  ٢٤°٣٦'  ♊ قمر |  ٢٦°٥٢'   ♉   شمس 

 ٥°٤٥' ♍رأس |  ١٤°١٥' ♐ بلوتو|  ٩°٢١' ♒ نبتون ١٩°٣٠' ♓ أورانوس |  ٢٩°١٩' ♎ زحل

٢ 
 رمضان

= 
١٩ 

 يونیو

 ٠٣:١٦ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ٠٦:٤١ -  سرطان١ ٣٦٨د 
حد ثور في البرج النجمي شمس 

 مریخ

  سرطانفي البرج النجمي   :ربیت قم ١٠:١٢ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ٢٠:٥١ -  سرطان١ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٠٩:٢٢ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ١٩:٥٨ -  سرطان١ ٥٩٧د 

 ١٠:١٢ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ٠٥:٢٥ -جوزا  ٣٠ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 حد زحلجوزا القمر في البرج النجمي  ٢٢:٥١ -ا جوز ٢٩ استمرار حتى ١٠:١٢ -جوزا  ٢٩ ٣٦٥د 

 ١٠:١٢ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ٢٣:٣٧ -جوزا  ٣٠ ٣٦٣د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٠٩:١١ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ١٦:٣٥ -جوزا  ٣٠ ٦٥٥د 

 ٠٤:٥٤ -جوزا  ٢٩ استمرار حتى ١٩:٠٢ - أسد ٣ ٣٨٩د 
  سرطانفي البرج النجمي  مشتري

 مشترى حد

 قمر خالی السیر ٥٣:٨ - جوزا ٢٩  استمرار حتى ١٢:١٠ - جوزا ٢٩ ٤٨٨ج 

 عطاردتسدیس  قمر ٢٢:٤١ -جوزا  ٢٩ ٢٢:٣٥ -جوزا  ٣٠ ٢٣:١٤ -جوزا  ٣١ ٣،٢ج – ٣ھـ 

  – ٥ھـ 

 ٤،٢ج 
 زھرة مقارنة قمر ١٠:١١ -جوزا  ٢٩ ١٠:٥٨ -جوزا  ٣٠ ١٢:١٩ -جوزا  ٣١

 ٠٩:٢٥ - أسد ٢٣ ٦،٤ج  -  ١٤٤ھـ 
  ١٠:٥٠ -  سرطان١٠

 ٠٠:٤٦ - أسد ١٤
 مشتري مقارنة زھرة ١١:٥٩ -جوزا  ٢٩



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٥٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 ساعةال: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٩°٨' ♋ مشتري|  ٢٦°٢٣'   ♉    مریخ|  ١٢°٢٨' ♋ زھرة|  ٦°٢٩'   ♉   عطارد |  ٧°١١' ♋قمر |  ٢٧°٤٩'   ♉   شمس 

 ٥°٣٥' ♍رأس |  ١٤°١٤' ♐ بلوتو|  ٩°٢١' ♒ نبتون ١٩°٣١' ♓ أورانوس |  ٢٩°١٥' ♎ زحل

٣ 
 رمضان

= 
٢٠ 

 يونیو

 ٠٥:٢٥ -جوزا  ٣٠ استمرار حتى ٠٠:٥٩ -جوزا  ٣١ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

  سرطان
 وجه عطارد و دریجان مریخ

 ٢٣:٣٧ -جوزا  ٣٠ استمرار حتى ١١:١٥ -جوزا  ٣٠ ٣٦٢د 
حد   نسرطاالقمر في البرج النجمي 

 زھرة

 ١١:١٥ -جوزا  ٣٠ استمرار حتى ٢٣:٠١ -جوزا  ٣١ ٣٦١د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الطَّْرف+ القمر  ١٦:٣٥ -جوزا  ٣٠ استمرار حتى ١٥:٣٥ -جوزا  ٣١ ٦٥٦د 

 ١٥:١٣ -جوزا  ٣٠ استمرار حتى ٠٧:٤٨ -  سرطان٧ ٣٧٦د 
حد   سرطانفي البرج النجمي  زھرة

 ردعطا

  – ٩ھـ 

 ٦،٢ج 
 مشتري مقارنة قمر ٢٣:٥٣ -جوزا  ٣٠ ٢٣:٣٧ -جوزا  ٣١ ٢٣:٤٩ -  سرطان١

  – ١٣ھـ 

 ٨،٢ج 
 أورانوس تثلیث  قمر ٠٠:٣٩ -جوزا  ٣٠ ٠٠:٠٧ -جوزا  ٣١ ٠٠:٠١ -  سرطان١

  – ٧ھـ 

 ٥،٢ج 
 مریختسدیس  قمر ١٤:٤٧ -جوزا  ٣٠ ١٥:٥٣ -جوزا  ٣١ ١٧:٢٦ -  سرطان١

  – ١ـ ھ

٢،١ 
 قمرتسدیس  شمس ١١:٥٠ -جوزا  ٣٠ ٢٠:٠٠ -  سرطان١ ٠٤:٥٢ -  سرطان٢

ج  - ١١٣ھـ 
٤،٣ 

 زھرة توازي عطارد ٢٣:٤٩ -جوزا  ٣٠ ٢١:٢١ -  سرطان١ ١٥:٣٤ -  سرطان٢

ج  - ١٤٨ھـ 
٨،٤ 

 أورانوس تثلیث  زھرة ٠١:٤٣ -جوزا  ٣٠ ٠٩:٢٦ -  سرطان٨ ١٥:٠٠-  سرطان٢٠

|  ١٩°١٨' ♋ مشتري|  ٢٧°٤'   ♉    مریخ|  ١٣°١٨' ♋ زھرة|  ٧°٧'   ♉   عطارد |  ١٩°٢٩' ♋قمر |  ٢٨°٤٦'   ♉   شمس 

 ٥°٢٨' ♍رأس |  ١٤°١٢' ♐ بلوتو|  ٩°٢١' ♒ نبتون ١٩°٣٣' ♓ أورانوس |  ٢٩°١١' ♎ زحل

٤ 
 رمضان

= 
٢١ 

 يونیو

 ٠٠:٥٩ -جوزا  ٣١ استمرار حتى ٢٠:٥١ -  سرطان١ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ في وجهالقمر 
 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٢٣:٠١ -جوزا  ٣١ استمرار حتى ١٢:٥٢ -جوزا  ٣١ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ١٢:٥٢ -جوزا  ٣١ استمرار حتى ٢٠:٥١ -  سرطان١ ٣٦٥د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 زحل

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٥:٣٥ -جوزا  ٣١ تمرار حتىاس ٠٩:١٥ -  سرطان١ ٦٥٧د 

 حد مریخثور في البرج النجمي مریخ  ٢١:٣٨ -جوزا  ٣١ استمرار حتى ٠٨:١٢ -  سرطان٤ ٣٨٣د 

 زحلتربیع  قمر ١٩:٢٩ -جوزا  ٣١ ١٩:٠٩ -  سرطان١ ١٩:١٠ -  سرطان٢ ٧،٢ج – ١٢ھـ 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ١٩:٠٣ -جوزا  ٣١ ٢٠:٠٣ -  سرطان١ ٢١:٠٣ -  سرطان١ ٧١و 

 نبتون توازيضد  قمر ١٣:١٩ -جوزا  ٣١ ٢٠:٣٠ -  سرطان١ ٠٣:٣١ -  سرطان١ ٩،٢ج – ١٦ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١١:٤٩ -جوزا  ٣١ ١٣:٢٧ -  سرطان١ ١٥:٣٣ -  سرطان٢ ٣،٢ج – ٤ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ١٥:٣٤ -جوزا  ٣١ ١٥:٣٩ -  سرطان١ ١٥:٥٨ -  سرطان٢ ٩،٢ج – ١٦ھـ 

 بلوتو مقابلة شمس ١٠:٣٣ -جوزا  ٣١ ١٨:٣٨ -  سرطان١٥ ٠٢:٣٠ -  سرطان٣١ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٥٩ 

 
 
 
 

  �وسم ا�صيف

 ١٩:٣٧ ساعة ١٤٣٦ر�ضان  شهر ٥ �لة اإلنقالب ا�صي� �و  بداية �وسم ا�صيف



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 زحل|  ١٩°٢٨' ♋ مشتري|  ٢٧°٤٤'   ♉    مریخ|  ١٤°٧' ♋ زھرة|  ٧°٤٩'   ♉   عطارد |  ١°٣٤' ♌قمر |  ٢٩°٤٤'   ♉   شمس 

 ٥°٢٣' ♍رأس |  ١٤°١١' ♐ بلوتو|  ٩°٢١' ♒ نبتون ١٩°٣٥' ♓ أورانوس |  ٢٩°٨' ♎

٥ 
 رمضان

= 
٢٢ 

 يونیو

  موسم الصیف ١٩:٣٧ -  سرطان١ استمرار حتى ١١:٢٠ -میزان  ١ ٢الف 

  سرطان في البرج الفلكيشمس  ١٩:٣٧ -  سرطان١ استمرار حتى ٠٦:٣٠ - أسد ١ ٤ب - ٢ج

 جوزافي البرج النجمي شمس  ٠٦:٤١ -  سرطان١ استمرار حتى ١٧:٣٥ - أسد ١ ١٥د 

 ٠٦:٤١ -  سرطان١ استمرار حتى ١٨:٢٣ -  سرطان١١ ٤٣٨د 
 اجوز البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٠٦:٤١ -  سرطان١ استمرار حتى ١٣:٤٠ -  سرطان٧ ٣٦٦د 
جوزا حد في البرج النجمي شمس 

 عطارد

 القمر في البرج النجمي أسد ٢٠:٥١ -  سرطان١ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -  سرطان٣ ٥د 

 الفلكي سنبلةالقمر في البرج  ١٩:٥٨ -  سرطان١ استمرار حتى ٠٨:٤٠ -  سرطان٣ ٥٩٨د 

 ٢٠:٥١ -  سرطان١ استمرار حتى ١٦:٥٨ -  سرطان١ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ١٦:٥٨ -  سرطان١ استمرار حتى ١٣:١٤ -  سرطان٢ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 ٢٠:٥١ -  سرطان١ استمرار حتى ٠٨:٥٤ -  سرطان١ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 مشترى

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ٠٨:٥٤ -  سرطان١ استمرار حتى ١٨:٥٩ -  سرطان١ ٣٦٢د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ١٨:٥٩ -  سرطان١ استمرار حتى ٠٩:١٠ -  سرطان٢ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٠٩:١٥ -  سرطان١ تىاستمرار ح ٠٥:١٧ -  سرطان٢ ٦٥٨د 

 ٠٥:٢٣ -  سرطان١ استمرار حتى ١٠:٤٥ -  سرطان٧ ٣٧١د 
ثور حد في البرج النجمي عطارد 

 عطارد

 قمر خالی السیر ٠١:٢٠ - سرطان ١  استمرار حتى ٥١:٢٠ - سرطان ١ ٤٨٨ج 

 أورانوس  توازي قمر ٢٣:١٣ -  سرطان١ ٦:٠٩ -  سرطان١ ١٢:٥٦ -  سرطان١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 سدظھر األ مقارنة قمر ١٨:١٠ -  سرطان١ ٩:١٠ -  سرطان٢ ٢٠:١١ -  سرطان٢ ٨١و 

١٠،٢ج - ١٧ھـ   بلوتوتثلیث  قمر ٠١:١٤ -  سرطان١ ١:٢٣ -  سرطان٢ ٠١:٤٣ -  سرطان٣

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون ابلةمق قمر ١٥:١٠ -  سرطان١ ٥:٣٠ -  سرطان٢ ١٥:٥٤ -  سرطان٣

|  ١٩°٣٩' ♋ مشتري|  ٢٨°٢٥'   ♉    مریخ|  ١٤°٥٥' ♋ زھرة|  ٨°٣٦'   ♉   عطارد |  ١٣°٢٨' ♌قمر |  ٠°٤١'  ♊ شمس 

 ٥°٢٠' ♍رأس |  ١٤°٩' ♐ بلوتو|  ٩°٢٠' ♒ نبتون ١٩°٣٦' ♓ أورانوس |  ٢٩°٤' ♎ زحل

٦ 
 رمضان

= 
٢٣ 

 يونیو

 ١٣:١٤ -  انسرط٢ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -  سرطان٣ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٩:١٠ -  سرطان٢ استمرار حتى ٢١:٢٢ -  سرطان٣ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 عطارد

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٠٥:١٧ -  سرطان٢ استمرار حتى ٠٠:٤١ -  سرطان٣ ٦٥٩د 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ١٥:٠٣ -  سرطان٢ ١٦:٠٤ -  سرطان٢ ١٧:٠٥ -  سرطان٢ ٨٤و 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 ٠٣:٥٧ -  سرطان١٧
  ٢٣:٥١ -  سرطان٣
 ٢٢:٣٦ -  سرطان١٧

 شیرون توازي قمر ١٧:٢٥ -  سرطان٢

 زحلتسدیس  قمر ٠٧:١٦ -  سرطان٢ ٠٧:٣٢ -  سرطان٣ ٠٧:٤٥ -  سرطان٤ ٧،٢ج – ١١ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 مریختربیع  قمر ٠٦:٢٠ -  سرطان٢ ٠٨:١٢ -  سرطان٣ ٠٩:٥٩ -  سرطان٤ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٤:٥٢ -  سرطان٢ ١٤:٠٢ -  سرطان٣ ٢٢:٥٨ -  سرطان٥ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 شیرونقبل تراجع  المكث ٠٢:٣٦ -  سرطان٢ استمرار حتى ٠٢:٣٦ -  سرطان٥ ١٢٦ج 

 زحل|  ١٩°٤٩' ♋ مشتري|  ٢٩°٥'   ♉    مریخ|  ١٥°٤٣' ♋ زھرة|  ٩°٢٦'   ♉   عطارد |  ٢٥°١٧' ♌قمر |  ١°٣٨'  ♊ شمس 

 ٥°٢٠' ♍رأس |  ١٤°٨' ♐ بلوتو|  ٩°٢٠' ♒ نبتون ١٩°٣٨' ♓ أورانوس |  ٢٩°١' ♎

٧ 
 رمضان

= 
٢٤ 

 يونیو

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ٠٩:٣٤ -  سرطان٣ حتىاستمرار  ٢١:٤٨ -  سرطان٦ ٦د 
  :قمر مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٤٠ -  سرطان٣ استمرار حتى ٢٠:٥٦ -  سرطان٦ ٥٩٩د 

 ٠٩:٣٤ -  سرطان٣ استمرار حتى ٠٥:٥٠ -  سرطان٤ ٤١١د 
 سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٢١:٢٢ -  سرطان٣ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -  نسرطا٣ ٣٦٣د 

 ٠٩:٣٤ -  سرطان٣ استمرار حتى ٢٣:٤٦ -  سرطان٤ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 عطارد

 الَعوَّاءجنوب + القمر  ٠٠:٤١ -  سرطان٣ استمرار حتى ١٩:٤٦ -  سرطان٥ ٦٦٠د 

 ١٤:٤٨ -  سرطان٣ استمرار حتى ٠٠:٣٣ -  سرطان١٢ ٤٧٢د 
 ثور البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 و دریجان عطارد وجه قمر

  سرطان في البرج الفلكيمریخ  ١٦:٣٢ -  سرطان٣ استمرار حتى ٠٢:٣٢ - أسد ١٨ ٦٤٥د 

 في فلك األوجھابط قمر  ٢٠:٠١ -  سرطان٣ استمرار حتى ٢٢:٠٠ -  سرطان١٥ ٤٩١ج 

 قمر خالی السیر ١٣:٨ - سرطان ٣  استمرار حتى ٣٤:٩ - انسرط ٣ ٤٨٨ج 

١٣،٢ج - ٢٢ھـ   شیرون توازيضد  قمر ١١:٣٠ -  سرطان٣ استمرار حتى ١٧:٥٥ -  سرطان٣

١١،٢ج - ١٩ھـ   رأس مقارنة قمر ٢٠:٠١ -  سرطان٣ ٢٠:٢٤ -  سرطان٤ ٢٠:٣٦ -  سرطان٥

 عطاردتثلیث  قمر ٠٤:٤٤ -  سرطان٣ ٠٧:٠٨ -  سرطان٤ ٠٩:٢٤ -  سرطان٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

١٠،٢ج - ١٨ھـ   بلوتوتربیع  قمر ١٣:٥٣ -  سرطان٣ ١٤:٠٧ -  سرطان٤ ١٤:٠٣ -  سرطان٥

 زھرةتسدیس  قمر ١٨:٢١ -  سرطان٣ ٢٠:١٥ -  سرطان٥ ٢١:٤٣ -  سرطان٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ٢٠°٠' ♋ مشتري|  ٢٩°٤٦'   ♉    مریخ|  ١٦°٣٠' ♋ زھرة|  ١٠°٢١'   ♉   عطارد |  ٧°٦' ♍قمر |  ٢°٣٥'  ♊ شمس 

 ٥°٢٠' ♍رأس |  ١٤°٦' ♐ بلوتو|  ٩°٢٠' ♒ نبتون ١٩°٣٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥٧' ♎

٨ 
 رمضان

= 
٢٥ 

 يونیو

 ٠٥:٥٠ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠١:٥٧ -  سرطان٥ ٤١٢د 
 سنبلة البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 حلو دریجان ز زھرةوجه 

 ٢٣:٤٦ -  سرطان٤ استمرار حتى ١٩:٥٦ -  سرطان٥ ٣٦٢د 
  القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرةحد 

 جوزافي البرج النجمي مریخ  ٠٨:١٢ -  سرطان٤ استمرار حتى ١٨:٥٣ - أسد ١٨ ٥١د 

 ٠٨:١٢ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠٦:٥٢ -  سرطان١٩ ٥٤٦د 
 جوزا البرج النجمي ١ في وجهمریخ 

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٠٨:١٢ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠٦:٤٧ -  سرطان١٣ ٣٨١د 
جوزا حد في البرج النجمي مریخ 

 عطارد

 ٢٢:٤٠ -  سرطان٤ استمرار حتى ١٥:٢١ - أسد ٢٢ ٥٨٧د 
 البرج النجمي ٣ في وجه مشتري
 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٢٠:٢٤ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠٣:٠٦ -  سرطان١٧ ٤٩٢ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 أورانوس  مقابلة قمر ٠١:٠٧ -  سرطان٤ ٠١:٢٠ -  سرطان٥ ٠١:١٠ -  سرطان٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠١:٥٠ -  سرطان٤ ٠٢:٢٢ -  سرطان٥ ٠٢:٣٠ -  سرطان٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

٧،٦ج - ١٩٦ھـ   زحلتربیع  مشتري ١٩:٢٨ -  سرطان٤ ١٣:٣٦ - أسد ١٢ ١١:٣٨ -میزان  ٢

 رأستراجع  ٢٠:٣٦ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠٣:٠٣ -  سرطان١٧ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٢٠:٣٦ -  سرطان٤ استمرار حتى ٠٣:٠٣ -  سرطان١٧ ٩٠ج 

|  ٢٠°١١' ♋ مشتري|  ٠°٢٦'  ♊  مریخ|  ١٧°١٦' ♋ زھرة|  ١١°١٩'   ♉   عطارد |  ١٩°١' ♍قمر |  ٣°٣٣'  ♊ شمس 

 ٥°١٩' ♍رأس |  ١٤°٥' ♐ بلوتو|  ٩°١٩' ♒ نبتون ١٩°٤١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥٤' ♎ زحل

٩ 
 رمضان

= 
٢٦ 

 يونیو

 ٠١:٥٧ -  سرطان٥ استمرار حتى ٢١:٤٨ -  سرطان٦ ٤١٣د 
 سنبلة البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١٩:٥٦ -  سرطان٥ استمرار حتى ٠٣:٥٧ -  سرطان٥ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مشترى

حد مریخ القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٣:٥٧ -  سرطان٥ استمرار حتى ١٧:٥١ -  سرطان٥ ٣٦٣د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ١٧:٥١ -  سرطان٥ استمرار حتى ٢١:٤٨ -  سرطان٦ ٣٦٥د 

 قمر خالی السیر ٢٣:٢ - سرطان ٥  استمرار حتى ٤٨:٢١ - سرطان ٦  ٤٨٨ج 

 السِّماكشمال + القمر  ١٩:٤٦ -  سرطان٥ استمرار حتى ١٩:٣٠ -  سرطان٦ ٦٦١د 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٢٢:٢٧ -  سرطان٥ ٠٥:١٤ -  سرطان٥ ١٢:٠٨ -  سرطان٥ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال ةمقارن قمر ٠٨:١١ -  سرطان٥ ٠٩:١٠ -  سرطان٥ ١٠:١٠ -  سرطان٥ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ٠٨:٥٨ -  سرطان٥ ٠٩:٥٧ -  سرطان٥ ١٠:٥٧ -  سرطان٥ ١٠١و 

 نبتون توازي قمر ٠٧:٤١ -  سرطان٥ ١٤:٣٨ -  سرطان٥ ٢١:٤٦ -  سرطان٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٢٢:٤٦ -  سرطان٥ ٠٠:٠٠ -  سرطان٦ ٠٠:٣٩ -  سرطان٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٢٢:٥٨ -  سرطان٥ ٠٧:١٢ -  سرطان٦ ١٤:٢٣ -  سرطان٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ١٦:٣١ -  سرطان٥ ١٦:٠٠ -  سرطان٦ ١٤:٥٥ -  سرطان٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

٦،٤ج - ١٤٤ھـ   تريمش توازي زھرة ١٤:٥٦ -  سرطان٥ ٠٦:١٨ -  سرطان٩ ٢٢:٠٤ -  سرطان١٣

 شیرونتراجع  ٠٢:٣٦ -  سرطان٥ استمرار حتى ٢١:٤٢ -قوس  ٦ ٩٥ج 

 ♎ زحل|  ٢٠°٢٢' ♋ مشتري|  ١°٧'  ♊  مریخ|  ١٨°١' ♋ زھرة|  ١٢°٢٢'   ♉   عطارد |  ١°٦' ♎قمر |  ٤°٣٠'  ♊ شمس 

 ٥°١٨' ♍رأس |  ١٤°٣' ♐ بلوتو|  ٩°١٩' ♒ نبتون ١٩°٤٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥١'

١٠ 
 رمضان

= 
٢٧ 

 يونیو

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٢١:٤٨ -  سرطان٦ استمرار حتى ٠٧:١٠ -  سرطان٨ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٥٦ -  سرطان٦ استمرار حتى ٠٦:٢١ -  سرطان٨ ٦٠٠د 

 ٢١:٤٨ -  سرطان٦ استمرار حتى ١٧:١٩ -  سرطان٦ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  قمروجه 

 ١٧:١٩ -  سرطان٦ استمرار حتى ١٢:٢٧ -  سرطان٧ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ٢١:٤٨ -  سرطان٦ استمرار حتى ٠٩:٣٣ -  سرطان٦ ٣٦٥د 

 ٠٩:٣٣ -  سرطان٦ استمرار حتى ٠١:٠١ -  سرطان٧ ٣٦١د 
میزان حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الَغْفر+ القمر  ١٩:٣٠ -  سرطان٦ استمرار حتى ٢٣:٣٥ -  سرطان٧ ٦٦٢د 

١٠،٢ج - ١٧ھـ   بلوتوتسدیس  قمر ٠١:٥١ -  سرطان٦ ٠١:٠٥ -  سرطان٧ ٢٣:٤٥ -  سرطان٨



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 زھرةتربیع  مرق ١٠:١٣ -  سرطان٦ ١٠:٤٣ -  سرطان٧ ١٠:٢٨ -  سرطان٨ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 

 مشتريتربیع  قمر ١٤:٢٢ -  سرطان٦ ١٣:٤١ -  سرطان٧ ١٢:٢٢ -  سرطان٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٥:٣٦ -  سرطان٦ ١٤:٣٢ -  سرطان٧ ١٢:٥٣ -  سرطان٨ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس تسدیس  عطارد ٠٧:٣٤ -  سرطان٦ ٢١:٥٠ -  سرطان١٢ ٠٩:٣٠ -  سرطان١٦ ٨،٣ج  -  ١٢١ھـ 

 نبتونتثلیث  مریخ ٠٧:١٢ -  سرطان٦ ٠١:٤٢ -  سرطان١٨ ٢٠:٥٣ -  سرطان٣٠ ٩،٥ج  -  ١٧٦ھـ 

 أورانوس تربیع  شمس ٠٥:٢٠ -  سرطان٦ ٠٥:٥٢ -  سرطان٢٢ ٠٠:٤٢ - أسد ٧ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

|  ٢٠°٣٢' ♋ مشتري|  ١°٤٧'  ♊  مریخ|  ١٨°٤٥' ♋ زھرة|  ١٣°٢٨'   ♉   عطارد |  ١٣°٢٧' ♎قمر |  ٥°٢٧'  ♊ شمس 

 ٥°١٤' ♍رأس |  ١٤°٢' ♐ بلوتو|  ٩°١٨' ♒ نبتون ١٩°٤٤' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤٨' ♎ زحل

١١ 
 رمضان

= 
٢٨ 

 يونیو

 ١٣:٤٠ -  سرطان٧ استمرار حتى ٢٠:٤٥ -  سرطان١٤ ٣٦٩د 
حد جوزا في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ١٢:٢٧ -  سرطان٧ ىاستمرار حت ٠٧:١٠ -  سرطان٨ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٠١:٠١ -  سرطان٧ استمرار حتى ١٤:٢٠ -  سرطان٧ ٣٦٤د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ١٤:٢٠ -  سرطان٧ استمرار حتى ٠٣:٢٧ -  سرطان٨ ٣٦٢د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 الزُّباَنا+ القمر  ٢٣:٣٥ -  سرطان٧ استمرار حتى ٠٢:٣٧ -  سرطان٨ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ٠٨:٣٩ -  سرطان٧ استمرار حتى ١٢:٤٢ -  سرطان٨ ٤٨٧ج 

حد مشترىثور في البرج النجمي عطارد  ١٠:٤٥ -  سرطان٧ استمرار حتى ٠٨:٤٣ -  سرطان١٣ ٣٧٤د 

 ٠٧:٤٨ -  سرطان٧ استمرار حتى ١٤:١٣ -  سرطان١٨ ٣٧٩د 
حد   سرطانفي البرج النجمي  زھرة

 مشترى

 الفکة مقارنة قمر ٢٠:٢٢ -  سرطان٧ ٢١:٢٠ -  سرطان٧ ٢٢:١٧ -  سرطان٧ ١٠١و 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ٠٩:٥٣ -  سرطان٧ ١٠:٥٠ -  سرطان٧ ١١:٤٧ -  سرطان٧ ١١٠و 

 مشتري توازيضد  قمر ١١:٠٧ -  سرطان٧ ٢٠:٤٠ -  سرطان٨ ٠٧:٢٨ -  سرطان٨ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زھرة توازيضد  قمر ١٥:١٦ -  سرطان٧ ٠٠:١٢ -  سرطان٨ ١٠:١٣ -  سرطان٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٠٦:٢١ -  سرطان٧ ٠٤:٥٠ -  سرطان٨ ٠٢:٤٣ -  سرطان٩ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 بلوتو توازيضد  عطارد ٠٣:٠١ -  سرطان٧ ٠٨:٣٥ -  سرطان١٠ ١٦:٣٢ -  سرطان١٣ ١٠،٣ج  -  ١٢٦ھـ 

 شیرونتربیع  عطارد ١٢:٥٨ -  سرطان٧ ١٨:٠٦ -  سرطان١٢ ٠١:٠٧ -  سرطان١٧ ١٣،٣ج  -  ١٣٠ھـ 

 مشتريتسدیس  عطارد ٠١:٤٠ -  سرطان٧ ٠٣:٥٣ -  سرطان١٣ ٢٢:٣٠ -  سرطان١٨ ٦،٣ج  -  ١١٧ھـ 

 شیرونتثلیث  شمس ١٦:٢٣ -  سرطان٧ ٠٥:٥٣ -  سرطان٢٣ ١٣:٥٥ - أسد ٧ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 

 زحل|  ٢٠°٤٣' ♋ مشتري|  ٢°٢٧'  ♊  مریخ|  ١٩°٢٩' ♋ زھرة|  ١٤°٣٩'   ♉   عطارد |  ٢٦°٨' ♎قمر |  ٦°٢٤'  ♊ شمس 

 ٥°٧' ♍رأس |  ١٤°٠' ♐ بلوتو|  ٩°١٨' ♒ نبتون ١٩°٤٥' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤٥' ♎

١٢ 
 رمضان

= 
٢٩ 

 يونیو

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ٠٧:١٠ -  سرطان٨ استمرار حتى ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠٦:٢١ -  سرطان٨ استمرار حتى ١٢:١٠ -  سرطان١٠ ٦٠١د 

 ٠٧:١٠ -  سرطان٨ استمرار حتى ٠١:٢٨ -  سرطان٩ ٤١٧د 
 عقرب البرج النجمي ١ القمر في وجه

 ه و دریجان مریخوج

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٣:٢٧ -  سرطان٨ استمرار حتى ٠٧:١٠ -  سرطان٨ ٣٦٣د 

 حد مریخ عقربالقمر في البرج النجمي  ٠٧:١٠ -  سرطان٨ استمرار حتى ٢٠:٠١ -  سرطان٩ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 ١٠:٥١ -  سرطان٨ استمرار حتى ١٢:٤٢ -  سرطان٨ ٨د 
 البرج النجمي ٣ درجة :ھبوط قمر

 عقرب

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٠٢:٣٧ -  سرطان٨ استمرار حتى ٢٠:٢٦ -  سرطان٩ ٦٦٤د 

 ١٧:٢٧ -  سرطان٨ استمرار حتى ٠٧:٥٠ -  سرطان٣٠ ٥١٥د 
 البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 مر خالی السیرق ٥١:٤ - سرطان ٨  استمرار حتى ١٠:٧ - سرطان ٨  ٤٨٨ج 

 نبتونتربیع  قمر ٠٢:٠٩ -  سرطان٨ ٠:١١ -  سرطان٩ ٢١:٣٩ -  سرطان١٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 ٠٢:٠٥ -  سرطان١٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 
  ٠٩:٣٠ -  سرطان٩
 ٠٩:٥١ -  سرطان١١

 زحل توازي قمر ١٦:١٣ -  سرطان٨

 عطارد مقابلة قمر ١٣:١٨ -  سرطان٨ ١٣:٢٠ -  سرطان٩ ١٢:٤٦ -  سرطان١٠ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زحل|  ٢٠°٥٤' ♋ مشتري|  ٣°٧'  ♊  مریخ|  ٢٠°١١' ♋ زھرة|  ١٥°٥٣'    ♉    عطارد |  ٩°١١' ♏قمر |  ٧°٢١'  ♊ شمس 

 ٤°٥٩' ♍رأس |  ١٣°٥٩' ♐ بلوتو|  ٩°١٧' ♒ نبتون ١٩°٤٦' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤٢' ♎

١٣ 
 رمضان

= 
٣٠ 

 يونیو

 ٠١:٢٨ -  سرطان٩ رار حتىاستم ١٩:٢٣ -  سرطان١٠ ٤١٨د 
 عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 زھرةحد  عقربالقمر في البرج النجمي  ٢٠:٠١ -  سرطان٩ استمرار حتى ٠٣:١٦ -  سرطان٩ ٣٦٢د 

 ٠٣:١٦ -  سرطان٩ استمرار حتى ١٧:٣٦ -  سرطان٩ ٣٦١د 
عقرب حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٧:٣٦ -  سرطان٩ استمرار حتى ٠٢:٢٦ -  سرطان١٠ ٣٦٤د 
  عقرب القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الَقْلب شمال+ القمر  ٢٠:٢٦ -  سرطان٩ استمرار حتى ١٠:٤٢ -  سرطان٩ ٦٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ١٠:٤٢ -  سرطان٩ استمرار حتى ١٢:٠٤ -  سرطان١٠ ٦٦٦ د

 السیرسریع قمر  ٢٠:٢١ -  سرطان٩ استمرار حتى ٠٢:٣٨ -  سرطان٢٣ ٤٨٨ج 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ٢٣:٤٤ -  سرطان٩ ٠٠:٣٨ -  سرطان٩ ٠١:٣٣ -  سرطان٩ ١٢١و 

 أورانوس تثلیث  قمر ٢١:٢٥ -  سرطان٩ ٩:٠١ -  سرطان٩ ١٦:٠٥ -  سرطان١٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٢٢:٠٥ -  سرطان٩ ٢٠:٤٦-  طانسر١٠ ١٨:٥١ -  سرطان١٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٢٣:٢٩ -  سرطان٩ ٢١:١٧-  سرطان١٠ ١٨:٣٤ -  سرطان١٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٢٣:٥٠ -  سرطان٩ ٢١:١٩ -  سرطان١٠ ١٨:١٩ -  سرطان١٠ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

|  ٢١°٦' ♋ مشتري|  ٣°٤٨'  ♊  مریخ|  ٢٠°٥٢' ♋ زھرة|  ١٧°١١'    ♉    عطارد |  ٢٢°٣٦' ♏قمر |  ٨°١٩'  ♊ شمس 

 ٤°٤٨' ♍رأس |  ١٣°٥٧' ♐ بلوتو|  ٩°١٧' ♒ نبتون ١٩°٤٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٩' ♎ زحل

١٤ 
 رمضان

= 
١ 

 يولیو

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 قوسالقمر في البرج النجمي  ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ استمرار حتى ١٦:٠٥ -  سرطان١٢ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ١٢:١٠ -  سرطان١٠ استمرار حتى ١٥:٢٠ -  سرطان١٢ ٦٠٢د 

 قمر خالی السیر ١٨:٢١ - سرطان١٠  استمرار حتى ٥٦:١٢ - سرطان ١٠  ٤٨٨ج 

 ١٩:٢٣ -  سرطان١٠ استمرار حتى ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ ٤١٩د 
 عقرب البرج النجمي ٣ جهالقمر في و
 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ استمرار حتى ٠٦:١٢ -  سرطان١١ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

حد زحل عقربالقمر في البرج النجمي  ٠٢:٢٦ -  سرطان١٠ استمرار حتى ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ ٣٦٥د 

 ١٢:٥٦ -  سرطان١٠ استمرار حتى ٠٩:٣٨ -  طانسر١١ ٣٦٤د 
حد  قوسالقمر في البرج النجمي 

 مشترى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 النَّعامشمال + القمر  ١٢:٠٤ -  سرطان١٠ استمرار حتى ١٤:٢٢ -  سرطان١١ ٦٦٧د 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٠٢:١٣ -  سرطان١٠ ٠٣:٠٥ -  سرطان١٠ ٠٣:٥٨ -  سرطان١٠ ١٢٧و 

 العقربی تال مقارنة قمر ٠٩:٢٦ -  سرطان١٠ ١٠:١٨ -  سرطان١٠ ١١:١٠ -  سرطان١٠ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ١٣:٥٣ -  سرطان١٠ ١٤:٤٥ -  سرطان١٠ ١٥:٣٨ -  سرطان١٠ ١٣٤و 

 مریخ مقابلة قمر ٢٢:٣٠ -  سرطان١٠ ٢٠:٣٢ -  سرطان١١ ١٨:٠٧ -  سرطان١١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٨:١٢ -  سرطان١٠ ٠٤:٥٨ -  سرطان١١ ٠١:٢٢ -  سرطان١٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمر مقابلة شمس ٠١:٢٠ -  سرطان١٠ ٠٥:١٩ -  سرطان١١ ٠٨:٣٨ -  سرطان١٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

١٠،٢ج - ١٧ھـ   بلوتو مقارنة قمر ١٦:٢٠ -  سرطان١٠ ١٢:٥٥ -  سرطان١١ ٠٩:١٢ -  سرطان١٢

 زحل|  ٢١°١٧' ♋ مشتري|  ٤°٢٨'  ♊  مریخ|  ٢١°٣٣' ♋ زھرة|  ١٨°٣٢'      ♉      عطارد |  ٦°٢٢' ♐قمر |  ٩°١٦'  ♊ شمس 

 ٤°٣٦' ♍رأس |  ١٣°٥٦' ♐ بلوتو|  ٩°١٦' ♒ نبتون ١٩°٤٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٦' ♎

١٥ 
 رمضان

= 
٢ 

 يولیو

 ١٨:٢٣ -  سرطان١١ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -  سرطان٢٢ ٤٣٩د 
 جوزا نجميالبرج ال ٢ في وجهشمس 

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٠٦:١٢ -  سرطان١١ استمرار حتى ٢٣:١٤ -  سرطان١٢ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ٠٩:٣٨ -  سرطان١١ استمرار حتى ١٨:٠٩ -  سرطان١١ ٣٦٢د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 ١٨:٠٩ -  سرطان١١ تمرار حتىاس ٠٠:٥٥ -  سرطان١٢ ٣٦١د 
قوس حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الَبْلَدة+ القمر  ١٤:٢٢ -  سرطان١١ استمرار حتى ١٧:٠٥ -  سرطان١٢ ٦٦٨د 

 عین الرامي مقارنة قمر ٠٩:١٣ -  سرطان١١ ١٠:٠٤ -  سرطان١١ ١٠:٥٥ -  سرطان١١ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ١٤:٠٥ -  سرطان١١ ١٤:٥٦ -  سرطان١١ ١٥:٤٧ -  سرطان١١ ١٤٤و 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٢:٢٨ -  سرطان١١ ٢٢:٥٧ -  سرطان١٢ ١٩:١١ -  سرطان١٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

١٣،٢ج - ٢١ھـ   شیرونتسدیس  قمر ٠٤:٣٩ -  سرطان١١ ٠١:٠٤ -  سرطان١٢ ٢١:١٤ -  سرطان١٣

 زحلتسدیس  قمر ١٧:٢٥ -  سرطان١١ ١٣:٣٧ -  سرطان١٢ ٠٩:٣٨ -  سرطان١٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

٧،٤ج - ١٤٧ھـ   ١٩:٥٥ - أسد ٢٧
  ٠٩:٤٧ -  سرطان٢٣

 ١٨:٠٨ - أسد ١٤
 زحلتربیع  زھرة ٠١:٥٥ -  سرطان١١

|  ٢١°٢٨' ♋ مشتري|  ٥°٨'   ♊   مریخ|  ٢٢°١٢' ♋ زھرة|  ١٩°٥٧'     ♉      عطارد |  ٢٠°٢٦' ♐قمر |  ١٠°١٣'   ♊  شمس 

 ٤°٢٥' ♍رأس |  ١٣°٥٤' ♐ بلوتو|  ٩°١٥' ♒ نبتون ١٩°٥٠' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٣' ♎ زحل

١٦ 
 رمضان

= 
٣ 

 يولیو

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

١٦:٠٥ -  سرطان١٢ استمرار حتى ١٨:٠٦ -  سرطان١٤ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

١٥:٢٠ -  سرطان١٢ استمرار حتى ١٧:٢٢ -  سرطان١٤ ٦٠٣د   دلوالقمر في البرج الفلكي 

٢٣:١٤ -  سرطان١٢ استمرار حتى ١٦:٠٥ -  سرطان١٢ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

١٦:٠٥ -  سرطان١٢ استمرار حتى ٠٨:٤٨ -  سرطان١٣ ٤٢٣د 
 جدي ج النجميالبر ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

٠٠:٥٥ -  سرطان١٢ استمرار حتى ٠٩:٢١ -  سرطان١٢ ٣٦٥د   حد زحلقوس القمر في البرج النجمي 

٠٩:٢١ -  سرطان١٢ استمرار حتى ١٦:٠٥ -  سرطان١٢ ٣٦٣د  حد مریخقوس القمر في البرج النجمي 

١٦:٠٥ -  سرطان١٢ استمرار حتى ٠٣:٤٨ -  سرطان١٣ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 حد عطارد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

١٧:٠٥ -  سرطان١٢ استمرار حتى ٠٥:٣٦ -  سرطان١٣ ٦٦٩د   الذَّاِبح َسْعُد + القمر 

٠٠:٣٣ -  سرطان١٢ استمرار حتى ٠٣:٤٥ -  سرطان١٨ ٤٧٣د 
 ثور البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه و دریجان زحل

 قمر خالی السیر ٣٨:١٣ - سرطان١٢  مرار حتىاست ٠٥:١٦ - سرطان ١٢  ٤٨٨ج 

١٦:٥٨ -  سرطان١٢ ١٧:٤٩ -  سرطان١٢ ١٨:٣٩ -  سرطان١٢ ٩٣و   المنقار مقارنة قمر

١٧:٥١ -  سرطان١٢ ١٨:٤٢ -  سرطان١٢ ١٩:٣٢ -  سرطان١٣ ١٥٤و   النسر الطایر مقارنة قمر

١٢:٣١ -  سرطان١٢ ٢٢:٢٠ -  سرطان١٣ ٠٦:٥٢ -  سرطان١٣ ٦،٢ج  - ١٠ھـ   مشتري توازيضد  قمر

|  ٢١°٣٩' ♋ مشتري|  ٥°٤٨'  ♊  مریخ|  ٢٢°٥٠' ♋ زھرة|  ٢١°٢٦'    ♉     عطارد |  ٤°٤٣' ♑قمر |  ١١°١٠'  ♊ شمس 

 ٤°١٤' ♍رأس |  ١٣°٥٣' ♐ بلوتو|  ٩°١٥' ♒ نبتون ١٩°٥١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٠' ♎ زحل

١٧ 
 رمضان

= 
٤ 

 يولیو

 ٠٨:٤٨ -  سرطان١٣ استمرار حتى ٠١:٢٨ -  انسرط١٤ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ٠٣:٤٨ -  سرطان١٣ استمرار حتى ١٥:٢٨ -  سرطان١٣ ٣٦٤د 

١٥:٢٨ -  سرطان١٣ استمرار حتى ٠٤:٤٧ -  سرطان١٤ ٣٦٢د   زھرةحد  نجمي جديالقمر في البرج ال

٠٥:٣٦ -  سرطان١٣ استمرار حتى ٢١:١٤ -  سرطان١٤ ٦٧٠د   َسْعُد ُبَلع+ القمر 

٠٨:٤٣ -  سرطان١٣ استمرار حتى ١٠:٤٣ -  سرطان١٦ ٣٧٥د   حد زحلثور في البرج النجمي عطارد 

٠٦:٤٧ -  سرطان١٣ استمرار حتى ٠٧:١١ -  سرطان٢٢ ٣٨٤د 
حد زا جوفي البرج النجمي مریخ 

 مشترى

٢٢:٢١ -  سرطان١٣ ٠٧:٤٥ -  سرطان١٣ ١٦:٠٦ -  سرطان١٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ   زھرة توازيضد  قمر

٠٥:١٤ -  سرطان١٣ ٠١:١٥ -  سرطان١٤ ٢١:١٥ -  سرطان١٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ   أورانوس تسدیس  قمر

٠٨:٢١ -  سرطان١٣ ٠٤:٣٦ -  سرطان١٤ ٠٠:٥١ -  سرطان١٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ   مشتري مقابلة رقم

٠٨:٤٩ -  سرطان١٣ ٠٧:١٣ -  سرطان١٤ ٠٥:٤٤ -  سرطان١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ   عطاردتثلیث  قمر

١٠:٣٩ -  سرطان١٣ ٠٧:٣١ -  سرطان١٤ ٠٤:٢٢ -  سرطان١٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ   زھرة مقابلة قمر

٠٢:٤٧ -  سرطان١٣ ١٧:١٢ -  سرطان٢٤ ١٠:٤٩ - أسد ٥ ١٠،٥ج ١٧٩ھـ   بلوتو مقابلة مریخ

 زحل|  ٢١°٥١' ♋ مشتري|  ٦°٢٨'  ♊  مریخ|  ٢٣°٢٧' ♋ زھرة|  ٢٢°٥٩'   ♉   عطارد |  ١٩°٧' ♑قمر |  ١٢°٧'  ♊ شمس 

 ٤°٧' ♍رأس |  ١٣°٥١' ♐ بلوتو|  ٩°١٤' ♒ نبتون ١٩°٥٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٨' ♎

١٨ 
 رمضان

= 
٥ 

 يولیو

٢٠:٤٥ -  طانسر١٤ استمرار حتى ٠٢:٣٨ -  سرطان١٩ ٣٦٧د 
حد جوزا في البرج النجمي شمس 

 زھرة

١٨:٠٦ -  سرطان١٤ استمرار حتى ٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ ١١د   دلوالقمر في البرج النجمي 

١٧:٢٢ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١٩:٣٧ -  سرطان١٧ ٦٠٤د   حوتالقمر في البرج الفلكي 

٠١:٢٨ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١٨:٠٦ -  سرطان١٤ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

١٨:٠٦ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١٠:٤٧ -  سرطان١٥ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

٠٤:٤٧ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١١:٢٧ -  سرطان١٤ ٣٦٥د   حد زحل جديالقمر في البرج النجمي 

١١:٢٧ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١٨:٠٦ -  سرطان١٤ ٣٦٣ د حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي 

١٨:٠٦ -  سرطان١٤ استمرار حتى ٠٥:٤٧ -  سرطان١٥ ٣٦١د   دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي 

٢١:١٤ -  سرطان١٤ استمرار حتى ١٨:٤١ -  سرطان١٤ ٦٧١د   السُُّعود َسْعُد + القمر 

١٨:٤١ -  سرطان١٤ استمرار حتى ٠٠:٢٨ -  سرطان٢٧ ٦٧٢د   اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر 

 قمر خالی السیر ٣٢:١٥ - سرطان١٤  استمرار حتى ٠٦:١٨ - سرطان ١٤  ٤٨٨ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

٠٣:١٥ -  سرطان١٤ ٠٤:٠٥ -  سرطان١٤ ٠٤:٥٥ -  سرطان١٤ ١٦١و   سعد ناشرة مقارنة قمر

٠٥:٥٥ -  سرطان١٤ ٠٦:٤٥ -  سرطان١٤ ٠٧:٣٥ -  سرطان١٤ ١٦٣و   السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر

١٩:٣٦ -  سرطان١٤ ١٥:٣١ -  سرطان١٤ ١١:٢٨ -  سرطان١٥ ٧،٢ج  - ١٢ھـ   زحلتربیع  قمر

١٢:٠٣ -  سرطان١٤ ١٨:٠٤ -  سرطان١٤ ٢٣:٥٤ -  سرطان١٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ   نبتون توازي قمر

٠٩:٢١ -  سرطان١٤ ٠٦:١٩ -  سرطان١٥ ٠٣:٢٢ -  انسرط١٦ ٥،٢ج  - ٧ھـ   مریختثلیث  قمر

١٣:٣٠ -  سرطان١٤ ٠٩:٣٠ -  سرطان١٥ ٠٥:٣٤ -  سرطان١٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ   نبتون مقارنة قمر

١٤:١٦ -  سرطان١٤ ١٧:٠٤ -  سرطان١٥ ٢٠:٠٥ -  سرطان١٧ ٢،١ج  - ١ھـ   قمرتثلیث  شمس

٠٤:٠٠ -  سرطان١٤ ٢٢:٥٠ -  سرطان١٧ ٠٤:٥٤ -  نسرطا٢٠ ٣،١ج  - ٨١ھـ   عطارد توازي شمس

 ♎ زحل|  ٢٢°٢' ♋ مشتري|  ٧°٨'  ♊  مریخ|  ٢٤°٢' ♋ زھرة|  ٢٤°٣٥'   ♉   عطارد |  ٣°٣١' ♒قمر |  ١٣°٤'  ♊ شمس 

 ٤°٢' ♍رأس |  ١٣°٥٠' ♐ بلوتو|  ٩°١٣' ♒ نبتون ١٩°٥٣' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٥'

١٩ 
 رمضان

= 
٦ 

 ولیوي

١٠:٤٧ -  سرطان١٥ استمرار حتى ٠٣:٣٢ -  سرطان١٦ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

٠٥:٤٧ -  سرطان١٥ استمرار حتى ١٥:٤٨ -  سرطان١٥ ٣٦٢د   زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي 

١٥:٤٨ -  سرطان١٥ استمرار حتى ٠٣:٣٢ -  سرطان١٦ ٣٦٤د 
حد دلو في البرج النجمي  القمر

 مشترى

٢٢:٠٠ -  سرطان١٥ استمرار حتى ١٤:٠٦ -  سرطان٣٠ ٤٩٠ج   في فلك األوجصاعد قمر 

٢٠:٠٠ -  سرطان١٥ ٠١:٤٧ -  سرطان١٥ ٠٧:٢٦ -  سرطان١٥ ٨،٢ج  - ١٤ھـ   أورانوس  توازيضد  قمر

٠١:٤٧ -  سرطان١٥ ٠٢:٣٧ -  سرطان١٥ ٠٣:٢٧ -  سرطان١٥ ١٦٩و   ذنب الدجاجة مقارنة قمر

٢١:١١ -  سرطان١٥ ١٧:١١ -  سرطان١٥ ١٣:١٧ -  سرطان١٦ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ   بلوتوتسدیس  قمر

٠٩:١٢ -  سرطان١٥ ٠٥:١٧ -  سرطان١٦ ٠١:٢٩ -  سرطان١٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ   شیرون مقارنة قمر

١٧:٠٤ -  انسرط١٥ ١٥:٥٦ -  سرطان١٦ ١٥:٠٦ -  سرطان١٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ   عطاردتربیع  قمر

٠٨:٢٣ -  سرطان١٥ ١٤:٠٧ -  سرطان٣٠ ٠٤:١٧ - أسد ١٥ ٧،١ج  - ٨٨ھـ   زحلتثلیث  شمس

|  ٢٢°١٤' ♋ مشتري|  ٧°٤٨'  ♊  مریخ|  ٢٤°٣٧' ♋ زھرة|  ٢٦°١٤'   ♉   عطارد |  ١٧°٥٣' ♒قمر |  ١٤°٢'  ♊ شمس 

 ٣°٥٩' ♍رأس |  ١٣°٤٩' ♐ بلوتو|  ٩°١٣' ♒ نبتون ١٩°٥٤' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٣' ♎ زحل

٢٠ 
 رمضان

= 
٧ 

 يولیو

 اإلسكندريحزيران يوم محذور   سرطان١٦ استمرار حتى  سرطان١٧ ٣٧الف 

٠٣:٣٢ -  سرطان١٦ استمرار حتى ٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

٠٣:٣٢ -  سرطان١٦ استمرار حتى ١٠:١٥ -  سرطان١٦ ٣٦٣د   حد مریخدلو القمر في البرج النجمي 

١٠:١٥ -  سرطان١٦ استمرار حتى ٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ ٣٦٥د   حد زحلدلو القمر في البرج النجمي 

١٩:٣٢ -  سرطان١٦ استمرار حتى ٠٠:٢١ -  سرطان١٧ ٦٧٣د   ١فرغ + القمر 

 قمر خالی السیر ٣٦:١٧ - سرطان١٦  استمرار حتى ٢٢:٢٠ - سرطان ١٧  ٤٨٨ج 

١٠:٤٣ -  سرطان١٦ استمرار حتى ٠٣:٤٥ -  سرطان١٨ ٣٧٣د   حد مریخثورفي البرج النجمي عطارد 

١٣،٢ج - ٢٢ھـ  ٠٧:٣٠ -  سرطان١٦ استمرار حتى ١٢:٤٩ -  سرطان١٦  شیرون توازيضد  قمر

٢١:٢٩ -  طانسر١٦ ١٧:٣٥ -  سرطان١٦ ١٣:٥٢ -  سرطان١٧ ٧،٢ج  - ١١ھـ   زحلتثلیث  قمر

١٨:٠٥ -  سرطان١٦ ١٨:٥٦ -  سرطان١٦ ١٩:٤٦ -  سرطان١٧ ١٧٥و   منكب الفرس مقارنة قمر

ج  - ٢٠ھـ 
١٢،٢ 

٠٦:٥٢ -  سرطان١٦ ٠٣:٠٦ -  سرطان١٧ ٢٣:٣٠ -  سرطان١٨  ذنب مقارنة قمر

  – ٨ھـ 

 ٥،٢ج 
١٣:٥٧ -  سرطان١٦ ١١:١٥ -  سرطان١٧ ٠٨:٤٥ -  سرطان١٨  مریختربیع  قمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 زحل|  ٢٢°٢٥' ♋ مشتري|  ٨°٢٨'  ♊  مریخ|  ٢٥°١٠' ♋ زھرة|  ٢٧°٥٧'   ♉   عطارد |  ٢°٨' ♓قمر |  ١٤°٥٩'  ♊ شمس 

 ٣°٥٨' ♍رأس |  ١٣°٤٧' ♐ بلوتو|  ٩°١٢' ♒ نبتون ١٩°٥٥' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٠' ♎

٢١ 
 رمضان

= 
٨ 

 يولیو

٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ رار حتىاستم ٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ ١٢د   حوتالقمر في البرج النجمي 

١٩:٣٧ -  سرطان١٧ استمرار حتى ٢٢:٤٩ -  سرطان١٩ ٥٩٣د   حملالقمر في البرج الفلكي 

٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ استمرار حتى ١٣:١٨ -  سرطان١٧ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

١٣:١٨ -  سرطان١٧ استمرار حتى ٠٦:٢٢ -  سرطان١٨ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

٢٠:٢٢ -  سرطان١٧ استمرار حتى ١٦:٤٣ -  سرطان١٧ ٣٦٢د   زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي 

١٦:٤٣ -  سرطان١٧ استمرار حتى ٠١:١٤ -  سرطان١٨ ٣٦٤د 
حد حوت  القمر في البرج النجمي

 مشترى

٠٠:٢١ -  سرطان١٧ استمرار حتى ٠٢:٣٦ -  سرطان١٨ ٦٧٤د   الُمَؤخَّر الَفْرُغ + القمر 

٠٣:٠٦ -  سرطان١٧ استمرار حتى ٢٢:٣١ -  سرطان٣١ ٤٩٣ج   جنوبی من الذنبھابط قمر 

٢٠:٥٥ -  سرطان١٧ ٢١:٤٦ -  سرطان١٧ ٢٢:٣٧ -  سرطان١٧ ٨و   الفرس الَقْلب مقارنة قمر

١٠:٣٨ -  سرطان١٧ ١١:٢٩ -  سرطان١٧ ١٢:٢٠ -  سرطان١٧ ٦و   جناح الفرس مقارنة قمر

١٠،٢ج - ١٨ھـ  ٢٣:٢٣ -  سرطان١٧ ١٩:٤٤ -  سرطان١٨ ١٦:١٥ -  سرطان١٨  بلوتوتربیع  قمر

٢٠:٠٥ -  سرطان١٧ ٢٣:٢٣ -  سرطان١٨ ٠٣:٠٤ -  سرطان١٩ ٢،١ج  - ٢ھـ   قمرتربیع  شمس

٠٩:٤٧ -  سرطان١٧ ٠٦:١٦ -  سرطان١٨ ٠٢:٥٧ -  سرطان١٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ   أورانوس  مقارنة قمر

١٤:١٣ -  سرطان١٧ ١١:٠١ -  سرطان١٨ ٠٨:٠١ -  سرطان١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ   مشتريتثلیث  قمر

|  ٢٢°٣٧' ♋ مشتري|  ٩°٨'  ♊  مریخ|  ٢٥°٤١' ♋ زھرة|  ٢٩°٤٣'   ♉   عطارد |  ١٦°١٦' ♓قمر |  ١٥°٥٦'  ♊ شمس 

 ٣°٥٩' ♍رأس |  ١٣°٤٦' ♐ بلوتو|  ٩°١١' ♒ نبتون ١٩°٥٦' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٨' ♎ زحل

٢٢ 
 رمضان

= 
٩ 

 يولیو

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

٠٦:٢٢ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 و دریجان مریخوجه 

٠١:١٤ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٠٤:٤٠ -  سرطان١٨ ٣٦١د 
حوت حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

٠٤:٤٠ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٠:٠٧ -  سرطان١٩ ٣٦٣د   حد مریخحوت القمر في البرج النجمي 

٠٢:٣٦ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ ٦٧٥د   الُحوت ُن َبط+ القمر 

 قمر خالی السیر ٤٧:١٦ - سرطان١٨  استمرار حتى ٣٥:٢٣ - سرطان ١٩  ٤٨٨ج 

٠٣:٤٥ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٠:١٣ - أسد ٢ ٢٧د   جوزافي البرج النجمي  :بیت عطارد

٢١:٥١ -  سرطان١٨ استمرار حتى ١٥:١٤ - أسد ١ ٦٢١د    سرطان في البرج الفلكيعطارد 

٠٣:٤٥ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٠٨:٤١ -  سرطان٢٣ ٤٧٤د 
 جوزا البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

٠٣:٤٥ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٠٨:٢٦ -  سرطان٢١ ٣٧١د 
جوزا حد في البرج النجمي عطارد 

 عطارد

١٤:١٣ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٠٧:٥٠ -  سرطان٣٠ ٣٨٠د   حد زحل سرطانلنجمي في البرج ا زھرة

١٩:٢٥ -  سرطان١٨ ٢٠:١٦ -  سرطان١٨ ٢١:٠٧ -  سرطان١٨ ٧و   سرة الفرس مقارنة قمر

٠٤:٣١ -  سرطان١٨ ١٠:٢٠ -  سرطان١٨ ١٦:١٩ -  سرطان١٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ   أورانوس  توازي قمر

١٩:٢٦ -  سرطان١٨ ١٦:٤٦ -  سرطان١٨ ١٤:١٨ -  سرطان١٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ   زھرةتثلیث  مرق



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٦٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

١٢:١٧ -  سرطان١٨ ١٨:١٩ -  سرطان١٨ ٠٠:٣٤ -  سرطان١٩ ٩،٢ج  - ١٦ھـ   نبتون توازيضد  قمر

٠٢:٥٠ -  سرطان١٨ ٠٢:٣٥ -  سرطان١٩ ٠٢:٤٣ -  سرطان٢٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ   عطاردتسدیس  قمر

١٨:٤٣ -  سرطان١٨ ١٥:٢٨ -  سرطان١٩ ١٢:٢٦ -  سرطان٢٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ   نبتونتسدیس  قمر

٢٣:٣٦ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٢:٣٠ -  سرطان٣١ ٩١ج   رأستراجع 

٢٣:٣٦ -  سرطان١٨ استمرار حتى ٢٢:٣٠ -  سرطان٣١ ٩٠ج   ذنبتراجع 

 زحل|  ٢٢°٤٨' ♋ مشتري|  ٩°٤٨'  ♊  مریخ|  ٢٦°١٢' ♋ زھرة|  ١°٣٢'  ♊ عطارد |  ٠°١٤' ♈قمر |  ١٦°٥٣'  ♊ شمس 

 ٣°٥٨' ♍رأس |  ١٣°٤٤' ♐ بلوتو|  ٩°١٠' ♒ نبتون ١٩°٥٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٦' ♎

٢٣ 
 رمضان

= 
١٠ 

 يولیو

٠٢:٣٨ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٠:٤٤ -  سرطان٢٦ ٣٦٨د 
  جوزافي البرج النجمي شمس 

 حد مریخ

٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ استمرار حتى ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ ١د   حملالقمر في البرج النجمي 

٢٢:٤٩ -  سرطان١٩ استمرار حتى ٠٣:١٦ -  سرطان٢١ ٥٩٤د   ثورالقمر في البرج الفلكي 

٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٦:٥٥ -  سرطان١٩ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

١٦:٥٥ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٠:٢٤ -  سرطان٢٠ ٣٩٧د 
 حمل النجمي البرج ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

٢٠:٠٧ -  سرطان١٩ استمرار حتى ٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ ٣٦٥د 
  حوتالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ استمرار حتى ٠٩:٥٨ -  سرطان١٩ ٣٦٤د 
  حملالقمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

٠٩:٥٨ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٨:٣٩ -  سرطان١٩ ٣٦٢د 
  حملالقمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

١٨:٣٩ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٠:٢٤ -  سرطان٢٠ ٣٦١د 
  حملالقمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

٢٣:٣٥ -  سرطان١٩ استمرار حتى ٢٠:٢٧ -  سرطان٢٠ ٦٤٨د   الشََّرطانجنوب + القمر 

٠٦:٥٢ -  سرطان١٩ استمرار حتى ١٠:٢٨ - أسد ٣ ٥٤٧د 
 جوزا البرج النجمي ٢ في وجهریخ م

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

٠٧:١٠ -  سرطان١٩ ٠٨:٠٢ -  سرطان١٩ ٠٨:٥٤ -  سرطان١٩ ١٥و   الکف الخضیب مقارنة قمر

  – ٥ھـ 

 ٤،٢ج 
٠٨:٠٩ -  سرطان١٩ ١٤:٢٧ -  سرطان١٩ ٢١:٠٥ -  سرطان٢٠  زھرة توازي قمر

  – ٧ھـ 

 ٥،٢ج 
١٩:٣٥ -  سرطان١٩ ١٧:٢٦ -  سرطان١٩ ١٥:٣٠ -  سرطان٢٠  مریختسدیس  قمر

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

٠٢:٣٥ -  سرطان١٩ ٢٣:٢٤ -  سرطان٢٠ ٢٠:٢٦ -  سرطان٢١  بلوتوتثلیث  قمر

  – ١ھـ 

 ٢،١ج 
٠٣:٠٤ -  سرطان١٩ ٠٧:٠٧ -  سرطان٢٠ ١١:٣٧ -  سرطان٢١  قمرتسدیس  شمس

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

١٥:١١ -  سرطان١٩ ١٢:٠٨ -  سرطان٢٠ ٠٩:١٩ -  سرطان٢١  شیرونتسدیس  قمر

  – ٩ھـ 

 ٦،٢ج 
١٨:٣٦ -  سرطان١٩ ١٥:٥٥ -  سرطان٢٠ ١٣:٢٩ -  سرطان٢١  مشتريتربیع  قمر

ج  - ١٢٣ھـ 
٩،٣ 

٠٨:١٥ -  سرطان١٩ ٢٢:١٣ -  سرطان٢٣ ٠٧:٠٣ -  سرطان٢٦  نبتونتثلیث  عطارد

٠٩:٣٤ -  سرطان١٩ ٢٢:٢٣ - أسد ٢ ٢١:١٩ - أسد ١٧ ٣،١ج – ٨١ھـ   عطارد مقارنة شمس
 
 
 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال
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٧١ 

ر وا  ط ا  ا  
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 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٣°٠' ♋ مشتري|  ١٠°٢٨'  ♊  مریخ|  ٢٦°٤١' ♋ زھرة|  ٣°٢٤'  ♊ عطارد |  ١٤°٣' ♈قمر |  ١٧°٥٠'  ♊ شمس 

 ٣°٥٦' ♍رأس |  ١٣°٤٣' ♐ بلوتو|  ٩°٩' ♒ نبتون ١٩°٥٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٤' ♎ زحل

٢٤ 
 رمضان

= 
١١ 

 يولیو

 رمضان يوم محذور شھر ٢٤ لیلة استمرار حتى ٢٥ لیلة ٨٢الف 

 ١٠:٢٤ -  سرطان٢٠ استمرار حتى ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 ١٠:٢٤ -  سرطان٢٠ استمرار حتى ١٩:١٢ -  سرطان٢١ ٣٦٣د 
حد حمل القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٢٠:٢٧ -  سرطان٢٠ استمرار حتى ١٩:٢٦ -  سرطان٢١ ٦٤٩د 

١١:٣٥ -  سرطان٢٠ ٢٠:٤٤ -  سرطان٢١ ٦،٢ج  - ٩ھـ   مشتري توازي قمر ٠٣:٢٣ -  سرطان٢٠

٢٢:٥٧ -  سرطان٢١ ٢٠:٥٩ -  سرطان٢٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ   زھرةتربیع  قمر ٠١:٠٨ -  سرطان٢٠

٠٠:٥١ -  سرطان٢١ ٢٢:٠٩ -  سرطان٢٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ   زحل مقابلة قمر ٠٣:٤٨ -  سرطان٢٠

٠٧:١٤ -  سرطان٢٥ ٠٢:٢٠ -  سرطان٣٠ ٥،٣ج  -  ١١٦ھـ   مریخ مقارنة عطارد ٠١:٢٢ -  سرطان٢٠

|  ٢٣°١٢' ♋ مشتري|  ١١°٨'  ♊  مریخ|  ٢٧°٨' ♋ زھرة|  ٥°١٩'  ♊ عطارد |  ٢٧°٤٢' ♈قمر |  ١٨°٤٨'  ♊ شمس 

 ٣°٥١' ♍س رأ|  ١٣°٤١' ♐ بلوتو|  ٩°٩' ♒ نبتون ١٩°٥٨' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٢' ♎ زحل

٢٥ 
 رمضان

= 
١٢ 

 يولیو

 ثورفي البرج النجمي  :شرف قمر ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ استمرار حتى ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ ٢د 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:١٦ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٩:١٤ -  سرطان٢٣ ٥٩٥د 

 ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٢١:٥١ -  سرطان٢٢ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ هالقمر في وج

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ١٩:١٢ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ ٣٦٥د 

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ٠٤:٠٢ -  سرطان٢١ استمرار حتى ١٨:١٦ -  سرطان٢١ ٣٦٢د 

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٨:١٦ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٥:٠١ -  سرطان٢٢ ٣٦١د 

 ثور البرج النجمي ٣ درجةشرف قمر ٠٧:٣٥ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٩:٢٢ -  سرطان٢١ ٢د 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ١٩:٢٦ -  سرطان٢١ استمرار حتى ١٣:١٨ -  سرطان٢١ ٦٥٠د 

 الدََّبران+ القمر  ١٣:١٨ -  طانسر٢١ استمرار حتى ٠٩:٢٧ -  سرطان٢٢ ٦٥١د 

 قمر خالی السیر ٥٣:٠ - سرطان ٢١  استمرار حتى ٠٢:٤ - سرطان ٢١  ٤٨٨ج 

 حد مشترىجوزا في البرج النجمي عطارد  ٠٨:٢٦ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٨:١١ -  سرطان٢٤ ٣٧٤د 

٢٠:٥٢ -  سرطان٢١ ٢١:٤٥ -  سرطان٢١ ٢٣و   رأس الغول ةمقارن قمر ١٩:٥٩ -  سرطان٢١

٢٠:١٨ -  سرطان٢٢ ١٧:٥٢ -  سرطان٢٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ   نبتونتربیع  قمر ٢٣:٠٠ -  سرطان٢١

 زحل توازيضد  قمر ١٢:٤٣ -  سرطان٢١ استمرار حتى ٠٥:٣٠ -  سرطان٢٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

١٥:٥٠ -  سرطان٢٢ ١٣:٤٢ -  سرطان٢٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ   أورانوس دیس تس قمر ١٨:١٥ -  سرطان٢١

٠٢:٣٩ -  سرطان٢٥ ٠٩:٢٥ -  سرطان٢٨ ١٠،٣ج  -  ١٢٦ھـ   بلوتو مقابلة عطارد ١٦:٤٢ -  سرطان٢١

|  ٢٣°٢٤' ♋ مشتري|  ١١°٤٨'  ♊  مریخ|  ٢٧°٣٤' ♋ زھرة|  ٧°١٦'  ♊ عطارد |  ١١°١١'   ♉   قمر |  ١٩°٤٥'  ♊ شمس 

 ٣°٤٤' ♍رأس |  ١٣°٤٠' ♐ بلوتو|  ٩°٨' ♒ نبتون ١٩°٥٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٠' ♎ زحل
٢٦ 

 رمضان
 

 ٠٦:٠٧ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ١٧:٣٥ - أسد ١ ٤٤٠د 
 البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 وجه شمس و دریجان زحل جوزا

 ٢١:٥١ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ١٥:٥٠ -  سرطان٢٢ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٥:٥٠ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ٠٥:٠١ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ١٩:٢٨ -  سرطان٢٣ ٣٦٤د 
حد ثور القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 لَھْقَعةا+ القمر  ٠٩:٢٧ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ١٣:١٠ -  سرطان٢٣ ٦٥٢د 

 ٠٧:١١ -  سرطان٢٢ استمرار حتى ٢٠:٥١ -  سرطان٣٠ ٣٨٢د 
حد جوزا في البرج النجمي مریخ 

 زھرة

٢١:٠٤ -  سرطان٢٢ ٢١:٥٧ -  سرطان٢٢ ٢٩و   الدََّبران مقارنة قمر ٢٠:١٠ -  سرطان٢٢

١٧:٠٨ -  سرطان٢٢ ١٨:٠٣ -  سرطان٢٢ ٣٢و   الناجذ مقارنة قمر ١٦:١٤ -  سرطان٢٢

١٧:٣٤ -  سرطان٢٢ ١٥:٢٥ -  سرطان٢٣ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ   شیرونتربیع  قمر ٢٠:٠٠ -  سرطان٢٢

١٩:٤٢ -  سرطان٢٣ ٢٠:٣٦ -  سرطان٢٣ ٣٤و   منطقة الجبار مقارنة قمر ١٨:٤٨ -  سرطان٢٢

٢٢:٢٠ -  سرطان٢٣ ٢٠:٣٨ -  سرطان٢٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ   مشتريتسدیس  قمر ٠٠:٢٢ -  سرطان٢٢

٠٦:٣١ -  سرطان٢٣ ٠٥:١٤ -  سرطان٢٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ   زھرةتسدیس  قمر ٠٨:٠٥ -  سرطان٢٢

ج  - ١٧٥ھـ 
٨،٥ 

 أورانوس تربیع  مریخ ٠٦:٥١ -  سرطان٢٢ ١٢:٤٢ - أسد ٣ ١٧:١٦ - أسد ١٥

|  ٢٣°٣٦' ♋ مشتري|  ١٢°٢٧'  ♊  مریخ|  ٢٧°٥٨' ♋ زھرة|  ٩°١٦'  ♊ عطارد |  ٢٤°٢٩'   ♉   قمر |  ٢٠°٤٢'  ♊ شمس 

 ٣°٣٤' ♍رأس |  ١٣°٣٨' ♐ بلوتو|  ٩°٧' ♒ نبتون ١٩°٥٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°٨' ♎ زحل

٢٧ 
 رمضان

= 
١٤ 

 يولیو

 اإلسكندريتموز شھر   سرطان٢٣ استمرار حتى أسد ٢٢ ٣٠الف 

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:١٤ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ١٧:١٤ -  سرطان٢٥ ٥٩٦د 

 ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ٠٤:٢٧ -  سرطان٢٤ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد زحلثور ي البرج النجمي القمر ف ١٩:٢٨ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ٠٤:٣٣ -  سرطان٢٣ ٣٦٥د 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ٠٤:٣٣ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٠:٠٢ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ٢١:٠٣ -  سرطان٢٤ ٣٦١د 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٣:١٠ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ١٤:٠٢ -  سرطان٢٤ ٦٥٣د 

 ٠٨:٤١ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ٠٣:٤٠ -  سرطان٢٨ ٤٧٥د 
 جوزا البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٠٤:٥١ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ٢١:٤٠ - أسد ١٧ ٦٨٣د 
 البرج النجمي ٣ في وجه أورانوس 

 وجه و دریجان مریخ حوت

 السیربطیء قمر  ٠٢:٣٨ -  سرطان٢٣ استمرار حتى ١٥:٢١ - أسد ٥ ٤٨٩ج 

 قمر خالی السیر ٣٢:٦ - سرطان ٢٣  استمرار حتى ٠٢:١٠ - سرطان٢٣  ٤٨٨ج 

٢٢:٠٨ -  سرطان٢٣ ٢٣:٠٣ -  سرطان٢٣ ٣٨و   لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٢١:١٤ -  سرطان٢٣

٠٣:٠٢ -  سرطان٢٣ ٠٣:٥٧ -  سرطان٢٣ ٤١و   السیف مقارنة رقم ٠٢:٠٨ -  سرطان٢٣

٠٧:٢٠ -  سرطان٢٣ ٠٨:١٥ -  سرطان٢٣ ٤٢و   إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٦:٢٥ -  سرطان٢٣

٠٩:٢٧ -  سرطان٢٣ ١٠:٢٢ -  سرطان٢٣ ٤٤و   منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٠٨:٣٢ -  سرطان٢٣

١٩:٢١ -  سرطان٢٤ ٢٠:١٦ -  سرطان٢٤ ٥٠و   تحیاة مقارنة قمر ١٨:٢٦ -  سرطان٢٣

٠٢:٤٧ -  سرطان٢٤ ٠١:١١ -  سرطان٢٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ   نبتونتثلیث  قمر ٠٤:٤٦ -  سرطان٢٣

٠٨:١٠ -  سرطان٢٤ ١١:٠٥ -  سرطان٢٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ   عطارد مقارنة قمر ٠٥:٥٧ -  سرطان٢٣

١٠:٤٩ -  سرطان٢٤ ١٠:٣٧ -  سرطان٢٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ   مریخ نةمقار قمر ١١:٢٨ -  سرطان٢٣

١١:١٠ -  سرطان٢٤ ٠٩:٤١ -  سرطان٢٥ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ   بلوتو مقابلة قمر ١٣:٠١ -  سرطان٢٣



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

٠٢:٥٠ -  سرطان٢٩ ٠١:١٦ - أسد ٣ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ   بلوتو توازيضد  شمس ٠٦:٤٠ -  سرطان٢٣

 شیرونثلیث ت مریخ ١٧:٠٦ -  سرطان٢٣ ١١:٠٦ - أسد ٤ ٠٤:١٨ - أسد ١٦ ١٣،٥ج  -  ١٨٢ھـ 

|  ٢٣°٤٨' ♋ مشتري|  ١٣°٧'  ♊  مریخ|  ٢٨°٢٠' ♋ زھرة|  ١١°١٧'  ♊ عطارد |  ٧°٣٥'  ♊ قمر |  ٢١°٣٩'  ♊ شمس 

 ٣°٢٣' ♍رأس |  ١٣°٣٧' ♐ بلوتو|  ٩°٦' ♒ نبتون ٢٠°٠' ♓ أورانوس |  ٢٨°٦' ♎ زحل

٢٨ 
 رمضان

= 
١٥ 

 يولیو

 لشعاعتحت ا ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ٠٤:٢٧ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ٢٣:٠٨ -  سرطان٢٥ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٢١:٠٣ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ٠٨:١٠ -  سرطان٢٤ ٣٦٤د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ٠٨:١٠ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ١٧:٣٠ -  سرطان٢٤ ٣٦٢د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 ١٧:٣٠ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ٠٦:٤١ -  سرطان٢٥ ٣٦٣د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 الذِّراعجنوب + القمر  ١٤:٠٢ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ١٧:٠٣ -  سرطان٢٥ ٦٥٤د 

 زھرةحد جوزا في البرج النجمي عطارد  ٠٨:١١ -  سرطان٢٤ استمرار حتى ١٧:٤٣ -  سرطان٢٦ ٣٧٢د 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١٠:٤١ -  سرطان٢٤ ١١:٣٧ -  سرطان٢٤ ١٢:٣٣ -  سرطان٢٤ ٥١و 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٠:٤٦ -  سرطان٢٤ ٢٣:١٠ -  سرطان٢٥ ٢١:٥٧ -  سرطان٢٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٢:٢٨ -  سرطان٢٤ ٠٠:٥١ -  سرطان٢٥ ٢٣:٣٧ -  سرطان٢٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٢٢:٠٩ -  سرطان٢٤ ٠٤:٢٤ -  سرطان٢٥ ١١:٢٦ -  سرطان٢٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ١٥:٤٨ -  سرطان٢٤ ١٤:٢٤ -  سرطان٢٥ ١٣:٢٤ -  سرطان٢٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

|  ٢٤°٠' ♋ مشتري|  ١٣°٤٧'  ♊  مریخ|  ٢٨°٤١' ♋ زھرة|  ١٣°٢١'  ♊ عطارد |  ٢٠°٢٧'  ♊ قمر |  ٢٢°٣٧'  ♊ شمس 

 ٣°١١' ♍رأس |  ١٣°٣٥' ♐ بلوتو|  ٩°٥' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤' ♎ زحل

٢٩ 
 رمضان

= 
١٦ 

 يولیو

  سرطانفي البرج النجمي  :بیت قمر ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١٧:١٤ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ٠٣:٤٦ -  سرطان٢٨ ٥٩٧د 

 ٢٣:٠٨ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ١٣:١٩ -  سرطان٢٦ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةجه و سرطان

 حد زحلجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٦:٤١ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ ٣٦٥د 

 ١٨:٠٥ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ٠٧:٣١ -  سرطان٢٦ ٣٦٣د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 النَّْثَرةجنوب + لقمر ا ١٧:٠٣ -  سرطان٢٥ استمرار حتى ٠٠:٢٨ -  سرطان٢٧ ٦٥٥د 

 قمر خالی السیر ٢٥:١٤ - سرطان ٢٥  استمرار حتى ٠٥:١٨ - سرطان٢٥  ٤٨٨ج 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٠١:٥٣ -  سرطان٢٥ ٠٢:٥٠ -  سرطان٢٥ ٠٣:٤٦ -  سرطان٢٥ ٥٧و 

 أورانوس یع ترب عطارد ٢٠:٠٠ -  سرطان٢٥ ٠٤:٠٧ -  سرطان٢٨ ١٠:٥٩ -  سرطان٣١ ٨،٣ج  -  ١٢٢ھـ 

 شیرونتثلیث  عطارد ٠٦:١٩ -  سرطان٢٥ ١٣:٠٨ -  سرطان٢٨ ١٩:٠٠ -  سرطان٣١ ١٣،٣ج  -  ١٢٩ھـ 

|  ٢٤°١٢' ♋ مشتري|  ١٤°٢٦'  ♊  مریخ|  ٢٩°٠' ♋ زھرة|  ١٥°٢٦'  ♊ عطارد |  ٣°٥' ♋قمر |  ٢٣°٣٤'  ♊ شمس 

 ٢°٥٩' ♍رأس |  ١٣°٣٤' ♐ وبلوت|  ٩°٤' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣' ♎ زحل

٣٠ 
 رمضان

١٧ 
 حد زحلجوزافي البرج النجمي شمس  ١٠:٤٤ -  سرطان٢٦ استمرار حتى ١٧:٣٥ - أسد ١ ٣٧٠د  يولیو



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٤٠٦د 
 -  سرطان٢٧

٠٨:٥١ 
 ١٣:١٩ -  سرطان٢٦ استمرار حتى

 البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 ٣٦٢د 
 -  سرطان٢٧

١٩:٠٩ 
 ٠٧:٣١ -  سرطان٢٦ استمرار حتى

حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 
 زھرة

 ٣٧٣د 
 -  سرطان٣٠

٠٠:٣٩ 
 ١٧:٤٣ -  سرطان٢٦ استمرار حتى

حد جوزا في البرج النجمي عطارد 
 مریخ

 ٦،٢ج  - ٩ھـ 
 -  سرطان٢٧

١٩:١٨ 
 -  سرطان٢٦

١٠:٠٧ 
 مشتري توازي قمر ٢٣:٥٩ -  سرطان٢٦

 ٨،٢ج  - ١٣ھـ 
 -  سرطان٢٨

٠٨:٤٣ 
 -  سرطان٢٧

٠٨:٥٥ 
 أورانوس تثلیث  قمر ٠٩:٣٠ -  سرطان٢٦

 ٦،٢ج  - ٩ھـ 
 -  سرطان٢٨

١٨:١٠ 
 -  سرطان٢٧

١٧:٥٠ 
 مشتري مقارنة قمر ١٧:٥٣ -  سرطان٢٦

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٦ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    �١٤٣٦والاأل�دا
  

  جوزا� ال�ج ا�ج�   :عطارد بيت

  أسد ٢ إ� �طان ١٨

  م�ان� ال�ج ا�ج� : �ف زحل

  م�ان ٢إ� 

 �طان� ال�ج ا�ج� : �ف �ش�ى

  )١٣٩٤( أسد ٢٢إ� 

  �طان� ال�ج ا�ج� : هبوط �ر�خ

  م�ان ٤إ�  أسد ١٨

  زهرةتراجع 

  س�بلة ۱۳إ�  أسد ۵از 

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

 زهرةاح�اق 

  أسد ۲۸إ�  ۲۱از 

 حلزتراجع 

  )١٣٩٤( أسد ١٠إ�  حوت ٢٦

 ن�تونتراجع 

  عقرب ٢٥إ�  جوزا ٢٥



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٧ 

   اث االا ١٤٣٦  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٩،٥ج  - ١٧٦ھـ 
 -  سرطان٣٠

٢٠:٥٣ 
 ٠١:٤٢ -  سرطان١٨

يوم  ٤يوم ماضي  ٢٠
 نبتونتثلیث  مریخ باقي

١ 
ھر

ش
 

ل 
وا

ش
 =

ي
ض

ما
ال
ر 

ھ
ش

ال
ن 

م
ة 

كی
فل

ال
ث 

دا
ح

أل
 ا
ار
مر

ست
ا

  

 ٦٤د 
  ١٤:٣٨ - أسد ٢٢

 )ش.ھـ ١٣٩٤(
 استمرار حتى

يوم  ٢٦ سنة ماضي١
 باقي

 :مشتري شرف
 سرطانفي البرج النجمي 

 ٠٩:٢٥ - أسد ٢٣ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 
 ١٠:٥٠ -  انسرط١٠

 ٠٠:٤٦ - أسد ١٤

 ٢٨ شھر ماضي ١
 مشتري مقارنة زھرة يوم باقي

 ١٨:٣٨ -  سرطان١٥ ٠٢:٣٠ -  سرطان٣١ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 
يوم  ٥يوم ماضي  ٢٦

 باقي
 بلوتو مقابلة شمس

 استمرار حتى ١١:٢٠ -میزان  ١ ٢الف 
 ٦٧يوم ماضي  ٢٦

 يوم باقي
 موسم الصیف

 ١٣:٣٦ - أسد ١٢ ١١:٣٨ -میزان  ٢ ٧،٦ج  - ١٩٦ھـ 
 ٦٨يوم ماضي  ٢٣

 يوم باقي
 زحلتربیع  مشتري

 ٠٥:٥٢ -  سرطان٢٢ ٠٠:٤٢ - أسد ٧ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
 ١١يوم ماضي  ٢٠

 يوم باقي
 أورانوس تربیع  شمس

 ٠٥:٥٣ -  سرطان٢٣ ١٣:٥٥ - أسد ٧ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 
 ١١يوم ماضي  ١٩

 شیرونتثلیث  شمس يوم باقي

 ١٩:٥٥ - أسد ٢٧ ٧،٤ ج - ١٤٧ ھـ
 ٠٩:٤٧ -  سرطان٢٣

 ١٨:٠٨ - أسد ١٤

 ٣١يوم ماضي  ١٦
 زحلتربیع  زھرة يوم باقي

 ٢٢:٢٣ - أسد ٢ ٢١:١٩ - أسد ١٧ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
يوم  ٢٢يوم ماضي  ٨

 عطارد مقارنة شمس باقي

 ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 
 -  سرطان٣٠

٠٢:٢٠ 
٠٧:١٤ -  سرطان٢٥

يوم  ٤ يوم ماضي ٧
 باقي

 مریخ مقارنة عطارد

 ١٠،٣ج  - ١٢٦ھـ 
 -  سرطان٢٨

٠٩:٢٥ 
٠٢:٣٩ -  سرطان٢٥

يوم  ٢يوم ماضي  ٦
 باقي

 بلوتو مقابلة عطارد

 ١٢:٤٢ - أسد ٣ ١٧:١٦ - أسد ١٥ ٨،٥ج  - ١٧٥ھـ 
يوم  ١٩يوم ماضي  ٥

 أورانوس تربیع  مریخ باقي

 استمرار حتى أسد ٢٢ ٣٠الف 
يوم  ٢٧اضي يوم م ٤

 اإلسكندريتموز  شھر باقي

 ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 
 -  سرطان٣١

١٠:٥٩ 
 ٠٤:٠٧ -  سرطان٢٨

يوم  ٥يوم ماضي  ٢
 أورانوس تربیع  عطارد باقي

 ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 
 -  سرطان٣١

١٩:٠٠ 
 ١٣:٠٨ -  سرطان٢٨

يوم  ٥يوم ماضي  ٢
 باقي

 شیرونتثلیث  عطارد

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 شوال

= 
١٨ 

 يولیو

 | ٢٤°٢٤' ♋ مشتري | ١٥°٦'  ♊  مریخ | ٢٩°١٧' ♋ زھرة | ١٧°٣٣'  ♊  عطارد | ١٥°٢٩' ♋ قمر | ٢٤°٣١'  ♊  شمس

 ٢°٥٠' ♍ رأس | ١٣°٣٢' ♐ بلوتو | ٩°٣' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس  | ٢٨°١' ♎ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٠٨:٥١ -  سرطان٢٧ استمرار حتى ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ ٤٠٧ د
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتري دریجان و قمر وجه  سرطان

 عطارد حد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٠٩ -  سرطان٢٧ استمرار حتى ٠٦:٥٣ -  سرطان٢٧ ٣٦١ د

 مشترى حد  سرطان النجمي البرج في القمر ٠٦:٥٣ -  سرطان٢٧ استمرار حتى ٢٠:٤٢ -  سرطان٢٨ ٣٦٤ د

 الطَّْرف+ القمر  ٠٠:٢٨ -  سرطان٢٧ استمرار حتى ٢٣:٢٤ -  سرطان٢٨ ٦٥٦ د

٠٠:٤٠ -  سرطان٢٩ ٧،٢ ج - ١٢ ھـ  زحل تربیع قمر ٠١:٠٣ -  سرطان٢٧ ٠٠:٤١ -  سرطان٢٨ 

 زھرة توازي قمر ١٦:٥١ -  سرطان٢٧ ٠٠:٥٣ -  سرطان٢٨ ٠٨:٣٧ -  سرطان٢٨ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 زھرة مقارنة قمر ٠٣:٣٦ -  سرطان٢٧ ٠٣:٤٩ -  سرطان٢٨ ٠٤:١٩ -  سرطان٢٩ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 ٢٤°٣٦' ♋ مشتري|  ١٥°٤٦'  ♊  مریخ|  ٢٩°٣٢' ♋ زھرة|  ١٩°٤٠'  ♊ عطارد |  ٢٧°٣٩' ♋قمر |  ٢٥°٢٨'  ♊ شمس 

 ٢°٤٢' ♍رأس |  ١٣°٣١' ♐ بلوتو|  ٩°٢' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٠' ♎ زحل| 

٢ 
 شوال

= 
١٩ 

 يولیو

 شوال يوم محذور شھر ٢ لیلة استمرار حتى ٣ لیلة ٨٢الف 

 القمر في البرج النجمي أسد ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ ٥د 

 سنبلةالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:٤٦ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٦:٢٢ -  سرطان٣٠ ٥٩٨د 

 ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ٠٠:٤٢ -  سرطان٢٩ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 حد زحل  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٢ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ ٣٦٥د 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي أسد ٠٤:٣٩ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٦:٣٩ -  سرطان٢٨ ٣٦٤د 

 زھرةحد القمر في البرج النجمي أسد ١٦:٣٩ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ٠٢:٤٣ -  سرطان٢٩ ٣٦٢د 

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٢٣:٢٤ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٧:٠١ -  سرطان٢٨ ٦٥٧د 

 الزُّْبَرةجنوب + قمر ال ١٧:٠١ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٢:٥٩ -  سرطان٢٩ ٦٥٨د 

 ٠٣:٤٠ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ٢٠:١٣ - أسد ٢ ٤٧٦د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه شمس و دریجان زحل جوزا

 سنبلة في البرج الفلكي زھرة ٠١:٣٨ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ١٨:٢٧ - أسد ٩ ٦٣٥د 

 زھرةحد میزان في البرج النجمي زحل  ٠٦:٤٨ -  سرطان٢٨ استمرار حتى ٠٩:٤٧ - أسد ٢٥ ٣٩٣د 

 قمر خالی السیر ٥٠:٣ - سرطان ٢٨  استمرار حتى ٣٩:٤ - سرطان ٢٨  ٤٨٨ج 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠٢:٥١ -  سرطان٢٨ ٠٣:٥١ -  سرطان٢٨ ٠٤:٥١ -  سرطان٢٨ ٧١و 

 نبتون توازيضد  مرق ٢١:٢١ -  سرطان٢٨ ٠٤:٣٤ -  سرطان٢٨ ١١:٣٥ -  سرطان٢٨ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٠٧:٠٧ -  سرطان٢٨ ١٤:٠٥ -  سرطان٢٨ ٢٠:٥٤ -  سرطان٢٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ٢٢:٤٥ -  سرطان٢٨ ٢٢:٤٣ -  سرطان٢٩ ٢٢:٥٧ -  سرطان٣٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٧:٤٠ -  سرطان٢٨ ٠٧:٤٤ -  سرطان٢٩ ٠٨:٠٢ -  سرطان٣٠ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٢:٥٣ -  سرطان٢٨ ١٤:٢٩ -  سرطان٢٩ ١٦:١٩ -  سرطان٣٠ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زحلتثلیث  عطارد ١٤:٥١ -  سرطان٢٨ ٢٠:٥٠ - أسد ١ ٠٣:٥٦ - أسد ٤ ٧،٣ج  - ١١٩ھـ 

 دعطاراحتراق  ٢٠:٠٣ -  سرطان٢٨ ٢٢:٢٣ - أسد ٢ ٠٧:٠٧ - أسد ٧ ٧٣ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٧٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٤°٤٨' ♋ مشتري|  ١٦°٢٥'  ♊  مریخ|  ٢٩°٤٥' ♋ زھرة|  ٢١°٤٨'  ♊ عطارد |  ٩°٣٩' ♌قمر |  ٢٦°٢٦'  ♊ شمس 

 ٢°٣٧' ♍رأس |  ١٣°٢٩' ♐ بلوتو|  ٩°١' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٩' ♎ زحل

٣ 
 شوال

= 
٢٠ 

 يولیو

 ٠٠:٤٢ -  سرطان٢٩ استمرار حتى ٢٠:٥٦ -  سرطان٣٠ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ لقمر في وجها

 مشتريوجه و دریجان 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ٠٢:٤٣ -  سرطان٢٩ استمرار حتى ١٦:٥٢ -  سرطان٢٩ ٣٦٥د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي أسد ١٦:٥٢ -  سرطان٢٩ استمرار حتى ٠٥:٠٣ -  سرطان٣٠ ٣٦١د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١٢:٥٩ -  سرطان٢٩ ار حتىاستمر ٠٨:٢٢ -  سرطان٣٠ ٦٥٩د 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠١:٥٣ -  سرطان٢٩ ٠٢:٥٣ -  سرطان٢٩ ٠٣:٥٤ -  سرطان٢٩ ٨١و 

 شیرون مقابلة قمر ٢٢:٢١ -  سرطان٢٩ ٢٢:٣٤ -  سرطان٣٠ ٢٢:٥٧ -  سرطان٣١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٠:٢٢ -  سرطان٢٩ ٠٦:٠٢ -  نسرطا٣٠ ١١:٥٢ -  سرطان٣١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠٣:٥٤ -  سرطان٢٩ ١٣:٠١ -  سرطان٣٠ ٢٢:١٣ - أسد ١ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٢:٤٦ -  سرطان٢٩ ١٣:٠٦ -  سرطان٣٠ ١٣:٣٠ -  سرطان٣١ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

|  ٢٥°٠' ♋ مشتري|  ١٧°٥'  ♊  مریخ|  ٢٩°٥٦' ♋ زھرة|  ٢٣°٥٦'  ♊ عطارد |  ٢١°٣٠' ♌قمر |  ٢٧°٢٣'  ♊ شمس 

 ٢°٣٥' ♍رأس |  ١٣°٢٨' ♐ بلوتو|  ٨°٥٩' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٧' ♎ زحل

٤ 
 شوال

= 
٢١ 

 يولیو

 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ٠٥:٥٩ - أسد ٢ ٦د 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ١٦:٢٢ -  سرطان٣٠ ستمرار حتىا ٠٥:٠٦ - أسد ٢ ٥٩٩د 

 ٢٠:٥٦ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٣:٣٨ -  سرطان٣١ ٤١١د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطاردوجه شمس  سنبلة

 ٠٥:٠٣ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ ٣٦٣د 
  القمر في البرج النجمي أسد

 حد مریخ

 ١٧:١٦ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ٠٧:٣١ -  سرطان٣١ ٣٦١د 
  القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد عطارد

 الَعوَّاءب جنو+ القمر  ٠٨:٢٢ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ٠٣:٣٩ - أسد ١ ٦٦٠د 

 ٠٠:٣٩ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ٢٠:١٣ - أسد ٢ ٣٧٥د 
  جوزافي البرج النجمي عطارد 

 حد زحل

 أسدفي البرج النجمي  زھرة ٠٧:٥٠ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٤:٥٥ - أسد ٧ ٤١د 

 ٠٧:٥٠ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٤:٥٥ - أسد ٧ ٥١٦د 
 أسد البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 ه زحل و دریجان شمسوج

 ٠٧:٥٠ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٤:٥٥ - أسد ٧ ٣٧٩د 
حد  أسدفي البرج النجمي  زھرة

 مشترى

 ٢٠:٥١ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٣:١٧ - أسد ٩ ٣٨٣د 
  جوزافي البرج النجمي مریخ 

 حد مریخ

 األوج في فلكھابط قمر  ١٤:٠٦ -  سرطان٣٠ استمرار حتى ١٣:٠٩ - أسد ١١ ٤٩١ج 

 قمر خالی السیر ٠٧:١٣ - سرطان٣٠  استمرار حتى ١٦:١٧ - سرطان ٣٠  ٤٨٨ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٢٢:٤٤ -  سرطان٣٠ ٢٣:٤٥ -  سرطان٣٠ ٠٠:٤٦ -  سرطان٣٠ ٨٤و 

 ١٠:٣٣ - أسد ١٣ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
 ٠٩:١٤ -  سرطان٣٠

 ٠٥:١٩ - أسد ١٣
 شیرون توازي قمر ٠٢:٤٦ -  سرطان٣٠

 رأس مقارنة قمر ٢٢:٠٧ -  سرطان٣٠ ٢٢:٣١ -  سرطان٣١ ٢٢:٥٧ - أسد ١ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ٢٥°١٣' ♋ مشتري|  ١٧°٤٤'  ♊  مریخ|  ٠°٥' ♌ زھرة|  ٢٦°٤'  ♊ عطارد |  ٣°١٨' ♍قمر |  ٢٨°٢٠'  ♊ شمس 

 ٢°٣٤' ♍رأس |  ١٣°٢٦' ♐ بلوتو|  ٨°٥٨' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٦' ♎

٥ 
 شوال

= 
٢٢ 

 يولیو

 ١٣:٣٨ -  سرطان٣١ استمرار حتى ٠٩:٥٤ - أسد ١ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٧:٣١ -  سرطان٣١ استمرار حتى ٠٣:٥٠ - أسد ١ ٣٦٢د 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٢٢:٣١ -  رطانس٣١ استمرار حتى ٠٥:٥٢ - أسد ١٣ ٤٩٢ج 

 بلوتوتربیع  قمر ٢٠:١٣ -  سرطان٣١ ٢٠:٣٦ - أسد ١ ٢٠:٤٧ - أسد ٢ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٥:١٦ -  سرطان٣١ ٠٧:٠٤ - أسد ١ ٠٨:٣٤ - أسد ٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ٠٩:٤٠ -  سرطان٣١ ١٠:٠١ - أسد ١ ١٠:٠٦ - أسد ٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 أورانوس  توازي زھرة ١٠:٢٣ -  سرطان٣١ ٠١:٣٠ - أسد ٥ ٠٧:٠١ - أسد ١٢ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

|  ٢٥°٢٥' ♋ مشتري|  ١٨°٢٤'  ♊  مریخ|  ٠°١٢' ♌ زھرة|  ٢٨°١٢'  ♊ عطارد |  ١٥°٦' ♍قمر |  ٢٩°١٨'  ♊ شمس 

 ٢°٣٥' ♍رأس |  ١٣°٢٥' ♐ بلوتو|  ٨°٥٧' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٥' ♎ زحل

٦ 
 شوال

= 
٢٣ 

 يولیو

 أسد في البرج الفلكيشمس  ٠٦:٣٠ - أسد ١ استمرار حتى ١٣:٣٧ - سنبلة١ ٥ب - ٢ج

  سرطانفي البرج النجمي شمس  ١٧:٣٥ - أسد ١ استمرار حتى ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ ١٦د 

 ١٧:٣٥ - أسد ١ استمرار حتى ٠٤:٤٥ - أسد ١٢ ٤٤١د 
 البرج النجمي ١ وجه فيشمس 
 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ١٧:٣٥ - أسد ١ استمرار حتى ٠١:٢٧ - أسد ٩ ٣٦٨د 
 سرطانفي البرج النجمي شمس 

 حد مریخ

 ٠٩:٥٤ - أسد ١ استمرار حتى ٠٥:٥٩ - أسد ٢ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان سنبلة

 ٠٣:٥٠ - أسد ١ استمرار حتى ١١:٥٥ - أسد ١ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مشترى

 

 حد مریخالقمر في البرج النجمي سنبلة ١١:٥٥ - أسد ١ استمرار حتى ٠١:٥٩ - أسد ٢ ٣٦٣د 

 السِّماكشمال + القمر  ٠٣:٣٩ - أسد ١ استمرار حتى ٠٣:٣٩ - أسد ٢ ٦٦١د 

 أسد في البرج الفلكيعطارد  ١٥:١٤ - أسد ١ استمرار حتى ٢٢:١٤ - أسد ١٧ ٦٢٢د 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٨:٤٩ - أسد ١ ١٥:٤١ - أسد ١ ٢٢:٤٢ - أسد ٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ١٦:١١ - أسد ١ ١٧:١٢ - أسد ١ ١٨:١٢ - أسد ١ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ١٦:٥٩ - أسد ١ ١٧:٥٩ - أسد ١ ١٩:٠٠ - أسد ١ ١٠١و 

 زھرة توازيضد  قمر ١٣:٤٩ - أسد ١ ٢٠:٢١ - أسد ٢ ٠٣:٠٢ - أسد ٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٢٠:٣١ - أسد ١ ٢١:١١ - أسد ٢ ٢١:٢٩ - أسد ٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطاردتصمیم  ١٦:٥٣ - أسد ١ ٢٢:٢٣ - أسد ٢ ٠٣:٥٣ - أسد ٢ ٧٤ج 

 نبتون توازي قمر ١٨:٢٣ - أسد ١ ٠١:٢٩ - أسد ٢ ٠٨:٤٨ - أسد ٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٦:٢٠ - أسد ١ ٠٦:٣٥ - أسد ٢ ٠٦:٢١ - أسد ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٢٢:١٣ - أسد ١ ٠٧:٠٣ - أسد ٢ ١٥:٠٤ - أسد ٣ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٢:٤٤ - أسد ١ ٠٨:٠٤ - أسد ٢ ١٢:٣٧ - أسد ٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 بلوتو توازيضد  عطارد ١٠:٢٨ - أسد ١ ١٨:٥٦ - أسد ٣ ١٩:٠٥ - أسد ٦ ١٠،٣ج  -  ١٢٦ھـ 

 زھرةقبل تراجع  المكث ١٢:٢٨ - أسد ١ استمرار حتى ١٢:٢٨ - أسد ٥ ١١٤ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ٢٥°٣٧' ♋ مشتري|  ١٩°٣'  ♊  مریخ|  ٠°١٧' ♌ زھرة|  ٠°١٩' ♋عطارد |  ٢٧°٠' ♍قمر |  ٠°١٥' ♋شمس 

 ٢°٣٥' ♍رأس |  ١٣°٢٤' ♐ بلوتو|  ٨°٥٦' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٤' ♎

٧ 
 شوال

= 
٢٤ 

 يولیو

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٥:٥٩ - أسد ٢ استمرار حتى ١٦:١٤ - أسد ٤ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٠٥:٠٦ - أسد ٢ استمرار حتى ١٥:٢٤ - أسد ٤ ٦٠٠د 

 ٠٥:٥٩ - أسد ٢ استمرار حتى ٠١:٤٧ - أسد ٣ ٤١٤د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر میزان

 حد زحل نبلةالقمر في البرج النجمي س ٠١:٥٩ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٥:٥٩ - أسد ٢ ٣٦٥د 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٥:٥٩ - أسد ٢ استمرار حتى ١٧:٥٤ - أسد ٢ ٣٦٥د 

 میزان حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٧:٥٤ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٩:٣٦ - أسد ٣ ٣٦١د 

 الَغْفر+ القمر  ٠٣:٣٩ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٨:٠٩ - أسد ٣ ٦٦٢د 

 قمر خالی السیر ١٢:٢١ - أسد ٢  استمرار حتى ٥٩:٥ - دأس ٢  ٤٨٨ج 

  سرطانفي البرج النجمي عطارد  ٢٠:١٣ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٤:١٥ - أسد ١٧ ٢٨د 

 ٢٠:١٣ - أسد ٢ استمرار حتى ١٥:٣٣ - أسد ٦ ٤٧٧د 
 البرج النجمي ١ في وجهعطارد 
 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ٢٠:١٣ - أسد ٢ تمرار حتىاس ٠٤:٢٥ - أسد ٥ ٣٧٣د 
حد   سرطانفي البرج النجمي عطارد 

 مریخ

 نبتونتثلیث  قمر ٢٣:٥٢ - أسد ٢ ٢٣:٤٠ - أسد ٣ ٢٢:٥٧ - أسد ٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٨:٤٦ - أسد ٢ ٠٨:٢٣ - أسد ٣ ٠٧:٢٦ - أسد ٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 أورانوس قبل تراجع  المكث ١٣:٣٧ - أسد ٢ استمرار حتى ١٣:٣٧ - أسد ٦ ١١٨ج 

 رأستراجع  ٠٦:٥٧ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٥:٥١ - أسد ١٣ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٦:٥٧ - أسد ٢ استمرار حتى ٠٥:٥١ - أسد ١٣ ٩٠ج 

 زحل|  ٢٥°٥٠' ♋ مشتري|  ١٩°٤٢'  ♊  مریخ|  ٠°١٩' ♌ زھرة|  ٢°٢٦' ♋عطارد |  ٩°٥' ♎قمر |  ١°١٢' ♋شمس 

 ٢°٣٥' ♍رأس |  ١٣°٢٢' ♐ بلوتو|  ٨°٥٥' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٣' ♎

٨ 
 شوال

= 
٢٥ 

 يولیو

 ٠١:٤٧ - أسد ٣ استمرار حتى ٢١:١٣ - أسد ٤ ٤١٥د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل میزان

 شترىم حد میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٦ - أسد ٣ استمرار حتى ٢٣:٠٨ - أسد ٤ ٣٦٤د 

 الزُّباَنا+ القمر  ٠٨:٠٩ - أسد ٣ استمرار حتى ١١:٣٧ - أسد ٤ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ١٧:٢٢ - أسد ٣ استمرار حتى ٢١:٥١ - أسد ٥ ٤٨٧ج 

 ١٠:٢٨ - أسد ٣ استمرار حتى ١٨:٥٣ - أسد ١٨ ٥٤٨د 
 جوزا البرج النجمي ٣ في وجهمریخ 

 وجه شمس و دریجان زحل

حد زحل  سرطانفي البرج النجمي  مشتري ١٩:٠٢ - أسد ٣ استمرار حتى ١٥:٢١ - أسد ٢٢ ٣٩٠د 

 الفکة مقارنة قمر ٠٤:٥٣ - أسد ٣ ٠٥:٥١ - أسد ٣ ٠٦:٥٠ - أسد ٣ ١٠١و 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٦:١٨ - أسد ٣ ١٤:٤٤ - أسد ٣ ٢٣:٤٨ - أسد ٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ١٨:٣٧ - أسد ٣ ١٩:٣٥ - أسد ٤ ٢٠:٣٣ - أسد ٤ ١١٠و 

 مریختثلیث  قمر ٢١:٠٨ - أسد ٣ ٢١:٤٩ - أسد ٤ ٢١:٤٧ - أسد ٥ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٢٣:١٥ - أسد ٣ ٢٢:٣٢ - أسد ٤ ٢١:١٣ - أسد ٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٩:٢٧ - أسد ٣ ٠٨:٥٤ - أسد ٤ ٠٧:٤٢ - أسد ٥ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زحل مقارنة قمر ١٣:١٧ - أسد ٣ ١٢:١٤ - أسد ٤ ١٠:٣٣ - أسد ٥ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرةتربیع  قمر ١٨:٠٠ - أسد ٣ ١٦:٤٨ - أسد ٤ ١٤:٥٣ - أسد ٥ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١٥:٠٤ - أسد ٣ ٢١:٥٥ - أسد ٥ ٠٣:٢٩ - أسد ٦ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتثلیث  مریخ ٠٦:٣٤ - أسد ٣ ١١:٢٩ - أسد ١٥ ٠٤:٣٨ - أسد ٢٨ ٧،٥ج  - ١٧٢ ھـ

 زحل|  ٢٦°٢' ♋ مشتري|  ٢٠°٢٢'  ♊  مریخ|  ٠°١٩' ♌ زھرة|  ٤°٣٢' ♋عطارد |  ٢١°٢٦' ♎قمر |  ٢°٩' ♋شمس 

 ٢°٣٣' ♍رأس |  ١٣°٢١' ♐ بلوتو|  ٨°٥٣' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٣' ♎

٩ 
 شوال

= 
٢٦ 

 يولیو

 عقربفي البرج النجمي   :ھبوط قمر ١٦:١٤ - أسد ٤ استمرار حتى ٢٢:٣٣ - أسد ٧ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ١٥:٢٤ - أسد ٤ استمرار حتى ٢١:٤٧ - أسد ٧ ٦٠١د 

 ٢١:١٣ - أسد ٤ استمرار حتى ١٦:١٤ - أسد ٤ ٤١٦د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 یجان عطاردو در مشتريوجه  میزان

 ١٦:١٤ - أسد ٤ استمرار حتى ١٠:٤٧ - أسد ٥ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ٢٣:٠٨ - أسد ٤ استمرار حتى ١٢:٢٨ - أسد ٤ ٣٦٢د 

 حد مریخمیزان النجمي  القمر في البرج ١٢:٢٨ - أسد ٤ استمرار حتى ١٦:١٤ - أسد ٤ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ١٦:١٤ - أسد ٤ استمرار حتى ٠٥:١٦ - أسد ٥ ٣٦٣د 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١١:٣٧ - أسد ٤ استمرار حتى ٠٥:٤١ - أسد ٥ ٦٦٤د 

 قمر خالی السیر ١٥:١٢ - أسد ٤  استمرار حتى ١٤:١٦ - أسد ٤  ٤٨٨ج 

 عطاردتثلیث  قمر ٠٢:٣٠ - أسد ٤ ٠٥:٢٦ - أسد ٥ ٠٧:١١ - أسد ٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١٠:٢٢ - أسد ٤ ٠٨:٤٣ - أسد ٥ ٠٦:٢٥ - أسد ٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 عطارد توازي شمس ١٠:٠٤ - أسد ٤ ١٧:٢٥ - أسد ٧ ١٢:٠٧ - أسد ١٠ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 ♎ زحل|  ٢٦°١٥' ♋ مشتري|  ٢١°١'  ♊  مریخ|  ٠°١٧' ♌ زھرة|  ٦°٣٧' ♋عطارد |  ٤°٩' ♏قمر |  ٣°٧' ♋شمس 

 ٢°٢٩' ♍رأس |  ١٣°١٩' ♐ بلوتو|  ٨°٥٢' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٢'

١٠ 
 شوال

= 
٢٧ 

 يولیو

 ١٠:٤٧ - أسد ٥ استمرار حتى ٠٤:٥٣ - أسد ٦ ٤١٨د 
وجه  عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريشمس و دریجان 

 زھرةحد  عقربالقمر في البرج النجمي  ٠٥:١٦ - أسد ٥ استمرار حتى ١٢:٣٧ - أسد ٥ ٣٦٢د 

 ١٢:٣٧ - أسد ٥ استمرار حتى ٠٣:٠٦ - أسد ٦ ٣٦١د 
عقرب حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٩:٥٩ - أسد ٥ استمرار حتى ٢١:٥١ - أسد ٥ ٨د 
   :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 الَقْلبشمال + القمر  ٠٥:٤١ - أسد ٥ استمرار حتى ٢٠:٠٨ - أسد ٦ ٦٦٥د 

 ٠٤:٢٥ - أسد ٥ استمرار حتى ٠٣:١٦ - أسد ٨ ٣٧٢د 
  سرطانفي البرج النجمي عطارد 

 زھرةحد 

 السیرسریع قمر  ١٥:٢١ - أسد ٥ استمرار حتى ١٥:٣٣ - أسد ١٨ ٤٨٨ج 

 َقْلب العقرب مقارنة مرق ٠٩:٠٢ - أسد ٥ ٠٩:٥٧ - أسد ٥ ١٠:٥٢ - أسد ٥ ١٢١و 

 ١٢:٠٥ - أسد ٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 
  ٢٠:٣٢ - أسد ٦
 ١٩:٣٨ - أسد ٨

 زحل توازي قمر ٠٢:٤٢ - أسد ٥

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٧:١٣ - أسد ٥ ٠٥:٠٠ - أسد ٦ ٠٢:٠٨ - أسد ٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  مرق ٠٨:١٨ - أسد ٥ ٠٦:٠٠ - أسد ٦ ٠٣:٠٥ - أسد ٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٨:٥٠ - أسد ٥ ١٦:٣٦ - أسد ٦ ١٣:٤٥ - أسد ٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زھرةتراجع  ١٢:٢٨ - أسد ٥ استمرار حتى ١١:٢٩ - سنبلة١٣ ٨٣ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٦°٢٧' ♋ مشتري|  ٢١°٤٠'  ♊  مریخ|  ٠°١٢' ♌ زھرة|  ٨°٤٠' ♋عطارد |  ١٧°١٦' ♏قمر |  ٤°٤' ♋شمس 

 ٢°٢٣' ♍رأس |  ١٣°١٨' ♐ بلوتو|  ٨°٥١' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎ زحل

١١ 
 شوال

= 
٢٨ 

 يولیو

 ٠٤:٥٣ - أسد ٦ استمرار حتى ٢٢:٣٣ - أسد ٧ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

حد مشترىعقرب لنجمي القمر في البرج ا ٠٣:٠٦ - أسد ٦ استمرار حتى ١٢:٠٠ - أسد ٦ ٣٦٤د 

 ١٢:٠٠ - أسد ٦ استمرار حتى ٢٢:٣٣ - أسد ٧ ٣٦٥د 
حد عقرب القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٢٠:٠٨ - أسد ٦ استمرار حتى ٢١:٤١ - أسد ٧ ٦٦٦د 

 ١٥:٣٣ - أسد ٦ استمرار حتى ١٧:١٩ - أسد ١١ ٤٧٨د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 
 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 قمر خالی السیر ٣٧:١٦ - أسد ٦  استمرار حتى ٣٣:٢٢ - أسد ٧  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ١١:٤٦ - أسد ٦ ١٢:٣٩ - أسد ٦ ١٣:٣٢ - أسد ٦ ١٢٧و 

 العقربی تال مقارنة قمر ١٩:٠٢ - أسد ٦ ١٩:٥٤ - أسد ٧ ٢٠:٤٧ - أسد ٧ ١٣٠و 

 زھرةتثلیث  قمر ٠١:٤٠ - أسد ٦ ٢٢:٤٤ - أسد ٧ ١٩:١١ - أسد ٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ١٧:٠١ - أسد ٦ ١٣:٤٩ - أسد ٧ ١٠:٠٦ - أسد ٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 أورانوس تراجع  ١٣:٣٧ - أسد ٦ استمرار حتى ٠٦:٥٢ - جدي ٣ ٨٧ج 

 زحل|  ٢٦°٤٠' ♋ مشتري|  ٢٢°١٩'  ♊  مریخ|  ٠°٥' ♌ زھرة|  ١٠°٤٢' ♋عطارد |  ٠°٤٩' ♐قمر |  ٥°١' ♋شمس 

 ٢°١٥' ♍رأس |  ١٣°١٧' ♐ بلوتو|  ٨°٥٠' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎

١٢ 
 شوال

= 
٢٩ 

 يولیو

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٣٣ - أسد ٧ استمرار حتى ٠١:٢٣ - أسد ٩ ٩د 

 ر في البرج الفلكي جديالقم ٢١:٤٧ - أسد ٧ استمرار حتى ٠٠:٤٠ - أسد ٩ ٦٠٢د 

 ٢٢:٣٣ - أسد ٧ استمرار حتى ١٥:٤٩ - أسد ٧ ٤٢٠د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان  قوس

 ١٥:٤٩ - أسد ٧ استمرار حتى ٠٨:٤٥ - أسد ٨ ٤٢١د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان مریخ وجه قمر قوس

 حد مشترى قوسالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٣٣ - أسد ٧ ار حتىاستمر ١٩:١٤ - أسد ٨ ٣٦٤د 

 النَّعامشمال + القمر  ٢١:٤١ - أسد ٧ استمرار حتى ٢٣:٥٧ - أسد ٨ ٦٦٧د 

 سرطانفي البرج النجمي  زھرة ١٤:٥٥ - أسد ٧ استمرار حتى ١٢:٥٧ - أسد ١٨ ٤١د 

 ١٤:٥٥ - أسد ٧ استمرار حتى ١٢:٥٧ - أسد ١٨ ٥١٦د 
 البرج النجمي ٣ ي وجهف زھرة
 مشتريو دریجان  قمروجه  سرطان

 زحل حد سرطانفي البرج النجمي  زھرة ١٤:٥٥ - أسد ٧ استمرار حتى ١٢:٥٧ - أسد ١٨ ٣٧٩د 

 النصل مقارنة قمر ٢٣:٣٠ - أسد ٧ ٠٠:٢٢ - أسد ٧ ٠١:١٥ - أسد ٧ ١٣٤و 

 عین الرامي مقارنة قمر ١٨:٤٩ - أسد ٧ ١٩:٤٠ - أسد ٨ ٢٠:٣١ - أسد ٨ ١٤٢و 

 بلوتو مقارنة قمر ٠٠:٤٧ - أسد ٧ ٢١:٢٣ - أسد ٨ ١٧:٣٠ - أسد ٨ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٢:٣٠ - أسد ٧ ٠٨:٥٠ - أسد ٨ ٠٤:٤٧ - أسد ٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 ونشیرتسدیس  قمر ١٣:٢٤ - أسد ٧ ٠٩:٤١ - أسد ٨ ٠٥:٣٤ - أسد ٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ١٧:١١ - أسد ٧ ١٤:٢٤ - أسد ٨ ١١:١٠ - أسد ٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحل توازيضد  عطارد ١٣:٠٢ - أسد ٧ ٠٥:٣٦ - أسد ٩ ١٩:٥٨ - أسد ١١ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 

 زحل توازيضد  شمس ٠٦:٥١ - أسد ٧ ٠٧:٣٧ - أسد ١١ ٠١:٠٥ - أسد ١٥ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

 أورانوس تثلیث  شمس ٠٠:٤٢ - أسد ٧ ١٣:٢٦ - أسد ٢٢ ١٩:٤٨ - سنبلة٧ ٨،١ج  - ٩٠ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٦°٥٢' ♋ مشتري|  ٢٢°٥٩'  ♊  مریخ|  ٢٩°٥٦' ♋ زھرة|  ١٢°٤٣' ♋عطارد |  ١٤°٤٨' ♐قمر |  ٥°٥٩' ♋شمس 

 ٢°٦' ♍رأس |  ١٣°١٥' ♐ بلوتو|  ٨°٤٨' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎ زحل

١٣ 
 شوال

= 
٣٠ 

 يولیو

 ٠٨:٤٥ - أسد ٨ استمرار حتى ٠١:٢٣ - أسد ٩ ٤٢٢د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس قوس

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ١٩:١٤ - أسد ٨ استمرار حتى ٠٣:٤٢ - أسد ٨ ٣٦٢د 

 قوس حد عطاردجمي القمر في البرج الن ٠٣:٤٢ - أسد ٨ استمرار حتى ١٠:٢٥ - أسد ٨ ٣٦١د 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ١٠:٢٥ - أسد ٨ استمرار حتى ١٨:٤٦ - أسد ٨ ٣٦٥د 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ١٨:٤٦ - أسد ٨ استمرار حتى ٠١:٢٣ - أسد ٩ ٣٦٣د 

 الَبْلَدة+ القمر  ٢٣:٥٧ - أسد ٨ استمرار حتى ٠٢:٢٣ - أسد ٩ ٦٦٨د 

 ٠٣:١٦ - أسد ٨ استمرار حتى ٠٤:٤٦ - أسد ١١ ٣٧١د 
  سرطانفي البرج النجمي عطارد 

 حد عطارد

 النسر الواقع مقارنة قمر ٢٣:٣٩ - أسد ٨ ٠٠:٣٠ - أسد ٨ ٠١:٢١ - أسد ٨ ١٤٤و 

 زحلتسدیس  قمر ٠١:٤٦ - أسد ٨ ٢١:٤٩ - أسد ٩ ١٧:٣٤ - أسد ٩ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١١:٠٩ - أسد ٨ ١٣:٤٢ - أسد ٩ ١٥:٥٠ - أسد ١٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  عطارد ٠٣:٥٧ - أسد ٨ ١٧:٥٠ - أسد ١١ ١٢:٠٢ - أسد ١٥ ٨،٣ج  - ١٢١ھـ 

|  ٢٧°٥' ♋ مشتري|  ٢٣°٣٨'  ♊  مریخ|  ٢٩°٤٤' ♋ زھرة|  ١٤°٤٢' ♋عطارد |  ٢٩°٩' ♐قمر |  ٦°٥٦' ♋شمس 

 ١°٥٨' ♍رأس |  ١٣°١٤' ♐ بلوتو|  ٨°٤٧' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٤ 
 شوال

= 
٣١ 

 يولیو

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ٠١:٢٧ - أسد ٩ استمرار حتى ٠٧:٥٨ - أسد ١٥ ٣٦٧د 
حد   سرطانفي البرج النجمي شمس 

 زھرة

 ٠١:٢٣ - أسد ٩ استمرار حتى ٠٢:١٩ - أسد ١١ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ٠٠:٤٠ - أسد ٩ استمرار حتى ٠١:٣٦ - أسد ١١ ٦٠٣د 

 ٠١:٢٣ - أسد ٩ استمرار حتى ١٧:٤٩ - أسد ٩ ٤٢٣د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه  جدي

 ١٧:٤٩ - أسد ٩ تىاستمرار ح ١٠:٠٦ - أسد ١٠ ٤٢٤د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان  جدي

 حد عطارد القمر في البرج النجمي جدي ٠١:٢٣ - أسد ٩ استمرار حتى ١٢:٥٤ - أسد ٩ ٣٦١د 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ١٢:٥٤ - أسد ٩ استمرار حتى ٠٠:٢١ - أسد ١٠ ٣٦٤د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ٠٢:٢٣ - أسد ٩ استمرار حتى ١٤:٤١ - أسد ٩ ٦٦٩د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ١٤:٤١ - أسد ٩ استمرار حتى ٠٥:٥٨ - أسد ١٠ ٦٧٠د 

 أسد في البرج الفلكي زھرة ١٨:٢٧ - أسد ٩ استمرار حتى ١٢:٥٧ - أسد ١٨ ٦٣٥د 

 حد زحلجوزا ي البرج النجمي فمریخ  ١٣:١٧ - أسد ٩ استمرار حتى ١٨:٥٣ - أسد ١٨ ٣٨٥د 

 قمر خالی السیر ٥٠:٢١ - أسد ٩  استمرار حتى ٢٣:١ - أسد ٩  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ٠٢:١٦ - أسد ٩ ٠٣:٠٦ - أسد ٩ ٠٣:٥٥ - أسد ٩ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٠٣:٠٩ - أسد ٩ ٠٣:٥٨ - أسد ٩ ٠٤:٤٨ - أسد ٩ ١٥٤و 

 مشتري توازيضد  قمر ١٥:٠٧ - أسد ٩ ٢٢:٥٤ - أسد ١٠ ٠٦:٠٣ - سدأ ١٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطارد مقابلة قمر ٠٦:٤٧ - أسد ٩ ٠٥:٢٥ - أسد ١٠ ٠٣:٤٨ - أسد ١١ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٤:٣٨ - أسد ٩ ١٠:١١ - أسد ١٠ ٠٥:٣٧ - أسد ١١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٧°١٧' ♋ مشتري|  ٢٤°١٧'  ♊  مریخ|  ٢٩°٣٠' ♋ زھرة|  ١٦°٤٠' ♋ارد عط|  ١٣°٤٧' ♑قمر |  ٧°٥٣' ♋شمس 

 ١°٥٠' ♍رأس |  ١٣°١٣' ♐ بلوتو|  ٨°٤٦' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٥ 
 شوال

= 
١ 

 أغسطس

 ١٠:٠٦ - أسد ١٠ استمرار حتى ٠٢:١٩ - أسد ١١ ٤٢٥د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 ان عطاردوجه شمس و دریج جدي

 ٠٠:٢١ - أسد ١٠ استمرار حتى ١٣:٢١ - أسد ١٠ ٣٦٢د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 زھرة

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ١٣:٢١ - أسد ١٠ استمرار حتى ١٩:٥٠ - أسد ١١ ٣٦٥د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٠٥:٥٨ - أسد ١٠ استمرار حتى ٠٢:٥٣ - أسد ١١ ٦٧١د 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ١١:٥١ - أسد ١٠ ١٢:٣٩ - أسد ١٠ ١٣:٢٨ - أسد ١٠ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ١٤:٢٧ - أسد ١٠ ١٥:١٥ - أسد ١٠ ١٦:٠٤ - أسد ١٠ ١٦٣و 

 مشتري مقابلة قمر ٠٢:٣٠ - أسد ١٠ ٢٢:١٥ - أسد ١١ ١٧:٥٨ - أسد ١١ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٣:٢١ - أسد ١٠ ٢٢:٤٩ - أسد ١١ ١٨:١٥ - أسد ١١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ٠٥:٥٦ - أسد ١٠ ٠١:٠٢ - أسد ١١ ٢٠:٠٤ - أسد ١٢ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 زحلتراجع بعد  المكث ٢٢:٥٣ - أسد ١٠ استمرار حتى ١٨:٥٣ - أسد ١٢ ١١٧ج 

|  ٢٧°٣٠' ♋ مشتري|  ٢٤°٥٦'  ♊  مریخ|  ٢٩°١٣' ♋ زھرة|  ١٨°٣٧' ♋عطارد |  ٢٨°٣٤' ♑قمر |  ٨°٥١' ♋شمس 

 ١°٤٥' ♍رأس |  ١٣°١١' ♐ بلوتو|  ٨°٤٤' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٦ 
 شوال

= 
٢ 

 أغسطس

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 دلور في البرج النجمي القم ٠٢:١٩ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٠١:٣٦ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٢:٢٣ - أسد ١٣ ٦٠٤د 

 ٠٢:١٩ - أسد ١١ استمرار حتى ١٨:٣١ - أسد ١١ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ١٨:٣١ - أسد ١١ استمرار حتى ١٠:٤٦ - أسد ١٢ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ ر في وجهالقم

 وجه و دریجان عطارد

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ١٩:٥٠ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٢:١٩ - أسد ١١ ٣٦٣د 

 ٠٢:١٩ - أسد ١١ استمرار حتى ١٣:٣٩ - أسد ١١ ٣٦١د 
دلو حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٣:٣٩ - دأس ١١ استمرار حتى ٢٣:٢٣ - أسد ١٢ ٣٦٢د 
حد دلو القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٠٢:٥٣ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٣:٠٠ - أسد ١٢ ٦٧٢د 

 ١٧:١٩ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٤:١٥ - أسد ١٧ ٤٧٩د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 
 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠٤:٤٦ - أسد ١١ مرار حتىاست ٢٢:٣٨ - أسد ١٥ ٣٧٤د 
  سرطانفي البرج النجمي عطارد 

 حد مشترى

 في فلك األوجصاعد قمر  ١٣:٠٩ - أسد ١١ استمرار حتى ٠٥:٤١ - أسد ٢٧ ٤٩٠ج 

 قمر خالی السیر ٠٣:١ - أسد ١١  استمرار حتى ١٩:٢ - أسد ١١  ٤٨٨ج 

 نبتون توازي قمر ١٩:٥٤ - أسد ١١ ٠١:٤٩ - أسد ١١ ٠٧:٣٣ - أسد ١١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٤:٣٥ - أسد ١١ ١٠:١٥ - أسد ١١ ١٥:٤٧ - أسد ١١ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٩:٤٧ - أسد ١١ ١٠:٣٥ - أسد ١١ ١١:٢٤ - أسد ١١ ١٦٩و 

 زھرة زيتواضد  قمر ٠٩:٤٨ - أسد ١١ ١٥:٢٨ - أسد ١١ ٢١:٠٠ - أسد ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ٢١:٠٣ - أسد ١١ ١٦:٢٧ - أسد ١١ ١١:٥٥ - أسد ١٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٤:١٤ - أسد ١١ ٢٣:٤٠ - أسد ١٢ ١٩:١١ - أسد ١٣ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقارنة قمر ١٦:٠١ - أسد ١١ ١١:٢٨ - أسد ١٢ ٠٧:٠٤ - أسد ١٣ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

|  ٢٧°٤٣' ♋ مشتري|  ٢٥°٣٥'  ♊  مریخ|  ٢٨°٥٤' ♋ زھرة|  ٢٠°٣١' ♋عطارد |  ١٣°٢٢' ♒قمر |  ٩°٤٨' ♋شمس 

 ١°٤١' ♍رأس |  ١٣°١٠' ♐ بلوتو|  ٨°٤٣' ♒ نبتون ٢٠°٢' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٧ 
 شوال

= 
٣ 

 أغسطس

 ٠٤:٤٥ - أسد ١٢ استمرار حتى ١٥:٠٩ - أسد ٢٢ ٤٤٢د 
 لبرج النجميا ٢ في وجهشمس 
 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 ١٠:٤٦ - أسد ١٢ استمرار حتى ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مشترىدلو القمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٣ - أسد ١٢ استمرار حتى ١٠:٤٦ - أسد ١٢ ٣٦٤د 

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ١٠:٤٦ - أسد ١٢ ستمرار حتىا ١٧:١٧ - أسد ١٢ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ١٧:١٧ - أسد ١٢ استمرار حتى ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ٠٣:٠٠ - أسد ١٢ استمرار حتى ٠٧:٠٠ - أسد ١٣ ٦٧٣د 

 مریختثلیث  قمر ٠٠:٢١ - سدأ ١٢ ٢٠:٤٩ - أسد ١٣ ١٧:٣٠ - أسد ١٣ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 ٠٨:٤٣ - أسد ٢٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 
  ٢١:٣٨ - أسد ١٣
 ٠٢:١٤ - أسد ٢٧

 شیرون توازيضد  قمر ١٦:٢٥ - أسد ١٢

 زحلتثلیث  قمر ٠٤:٠٠ - أسد ١٢ ٢٣:٣٥ - أسد ١٣ ١٩:٢٢ - أسد ١٤ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ١٠:١٤ - أسد ١٢ ٠٥:٥٢ - أسد ١٣ ٠١:٤٤ - أسد ١٤ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 

 )راجع(  زھرة مقارنة عطارد ١٤:٤٨ - أسد ١٢ ١٧:٢٤ - أسد ١٥ ١٩:٣٤ - أسد ١٩ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 

 زحلتربیع  عطارد ٠٣:٥٧ - أسد ١٢ ٢٣:١٩ - أسد ١٦ ٠٠:٢٩ - أسد ٢٠ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 

 مشتري مقارنة عطارد ٠٢:٤٥ - أسد ١٢ ١٠:٠٨ - أسد ١٦ ٠١:٤٣ - أسد ٢١ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 بلوتو توازيضد  مریخ ١٥:٣٢ - أسد ١٢ ٠٥:٠٤ - أسد ٢٠ ٢١:٢٨ - أسد ٢٧ ١٠،٥ج -  ١٧٩ھـ 

|  ٢٧°٥٦' ♋ مشتري|  ٢٦°١٤'  ♊  مریخ|  ٢٨°٣٣' ♋ زھرة|  ٢٢°٢٤' ♋عطارد |  ٢٨°٥' ♒قمر |  ١٠°٤٦' ♋شمس 

 ١°٤٠' ♍رأس |  ١٣°٩' ♐ بلوتو|  ٨°٤٢' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٨ 
 شوال

= 
٤ 

 أغسطس

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ استمرار حتى ٠٥:١٤ - أسد ١٥ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٢:٢٣ - أسد ١٣ استمرار حتى ٠٤:٢٩ - أسد ١٥ ٥٩٣د 

 ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ استمرار حتى ١٩:٣٧ - أسد ١٤ ٤٢٩د 
 البرج النجمي ١ مر في وجهالق

 مشتريوجه زحل و دریجان  حوت

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ٠٣:٠٧ - أسد ١٣ استمرار حتى ٢٢:٥٧ - أسد ١٤ ٣٦٢د 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٠٧:٠٠ - أسد ١٣ استمرار حتى ٠٨:٣٨ - أسد ١٤ ٦٧٤د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٠٥:٥٢ - أسد ١٣ استمرار حتى ٠٢:٠٥ - أسد ٢٧ ٤٩٣ج 

 قمر خالی السیر ٣٦:٢٣ - أسد ١٣  استمرار حتى ٠٧:٣ - أسد ١٣  ٤٨٨ج 

 منكب الفرس مقارنة قمر ٠٠:٥٤ - أسد ١٣ ٠١:٤٤ - أسد ١٣ ٠٢:٣٣ - أسد ١٣ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٠٣:٤٠ - أسد ١٣ ٠٤:٢٩ - أسد ١٣ ٠٥:١٩ - أسد ١٣ ٨و 

 جناح الفرس مقارنة قمر ١٧:٠٢ - أسد ١٣ ١٧:٥١ - أسد ١٣ ١٨:٤١ - أسد ١٣ ٦و 

 قمرتثلیث  شمس ١٩:٥٥ - أسد ١٣ ٢٢:٢٣ - أسد ١٤ ٠١:٢٣ - أسد ١٥ ٢،١ج  - ١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٥:٠٠ - أسد ١٣ ٠٠:٥٠ - أسد ١٤ ٢٠:٥٦ - أسد ١٥ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقارنة قمر ١٦:٢١ - أسد ١٣ ١٢:٢١ - أسد ١٤ ٠٨:٤٠ - أسد ١٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٨°٨' ♋ مشتري|  ٢٦°٥٣'  ♊  مریخ|  ٢٨°١٠' ♋ زھرة|  ٢٤°١٦' ♋عطارد |  ١٢°٣٧' ♓قمر |  ١١°٤٣' ♋شمس 

 ١°٤٠' ♍رأس |  ١٣°٧' ♐ بلوتو|  ٨°٤٠' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٠' ♎ زحل

١٩ 
 شوال

= 
٥ 

 سأغسط

 اإلسكندريتموز يوم محذور  أسد ١٤ استمرار حتى أسد ١٥ ٣٧الف 

 ١٩:٣٧ - أسد ١٤ استمرار حتى ١٢:١٩ - أسد ١٤ ٤٣٠د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه  حوت

 ١٢:١٩ - أسد ١٤ استمرار حتى ٠٥:١٤ - أسد ١٥ ٤٣١د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 یجان مریخوجه و در حوت

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ٢٢:٥٧ - أسد ١٤ استمرار حتى ٠٧:١٧ - أسد ١٤ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٧:١٧ - أسد ١٤ استمرار حتى ١٠:٣٨ - أسد ١٤ ٣٦١د 

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ١٠:٣٨ - أسد ١٤ استمرار حتى ٠١:٥٠ - أسد ١٥ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠٨:٣٨ - أسد ١٤ استمرار حتى ٠٥:١٤ - أسد ١٥ ٦٧٥د 

 سرة الفرس مقارنة قمر ٠١:٣٥ - أسد ١٤ ٠٢:٢٥ - أسد ١٤ ٠٣:١٥ - أسد ١٤ ٧و 

 زھرة توازي قمر ٠٥:٢٧ - أسد ١٤ ١٠:٥٨ - أسد ١٤ ١٦:٣٧ - أسد ١٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ١١:٤٧ - أسد ١٤ ١٧:٣١ - أسد ١٤ ٢٣:٢٦ - أسد ١٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٢٣:١٩ - أسد ١٤ ٢٢:٢٥ - أسد ١٥ ٢١:٥٨ - أسد ١٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٣:٥٧ - أسد ١٤ ٠١:٠٦ - أسد ١٥ ٢٢:٣٩ - أسد ١٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٠٥:٤٤ - أسد ١٤ ٠١:٢١ - أسد ١٥ ٢١:١٥ - أسد ١٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٥:٥٧ - أسد ١٤ ٠٢:٢٩ - أسد ١٥ ٢٣:٢٢ - أسد ١٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢٨°٢١' ♋ مشتري|  ٢٧°٣٢'  ♊  مریخ|  ٢٧°٤٤' ♋ زھرة|  ٢٦°٦' ♋عطارد |  ٢٦°٥٤' ♓قمر |  ١٢°٤٠' ♋شمس 

 ١°٤١' ♍رأس |  ١٣°٦' ♐ بلوتو|  ٨°٣٩' ♒ نبتون ٢٠°١' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎ زحل

٢٠ 
 شوال

= 
٦ 

 أغسطس

 ٠٧:٥٨ - أسد ١٥ استمرار حتى ١٤:٠٩ - أسد ٢١ ٣٦٦د 
  سرطانفي البرج النجمي شمس 

 حد عطارد

 حملالقمر في البرج النجمي  ٠٥:١٤ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٠٤:٢٩ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠٨:٣٩ - أسد ١٧ ٥٩٤د 

 ٠٥:١٤ - أسد ١٥ استمرار حتى ٢٢:٢٣ - أسد ١٦ ٣٩٦د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ حمل

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ٠١:٥٠ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠٥:١٤ - أسد ١٥ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ٠٥:١٤ - سدأ ١٥ استمرار حتى ١٥:٣٠ - أسد ١٥ ٣٦٤د 

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ١٥:٣٠ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠٠:٠٧ - أسد ١٦ ٣٦٢د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٠٥:١٤ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠١:٥٤ - أسد ١٦ ٦٤٨د 

 خالی السیرقمر  ٣٠:٢ - أسد ١٥  استمرار حتى ١٤:٥ - أسد ١٥  ٤٨٨ج 

 حد زحل  سرطانفي البرج النجمي عطارد  ٢٢:٣٨ - أسد ١٥ استمرار حتى ٠٤:١٥ - أسد ١٧ ٣٧٥د 

 نبتون توازيضد  قمر ٢٠:٣٥ - أسد ١٥ ٠٢:٣٧ - أسد ١٥ ٠٨:٥٤ - أسد ١٥ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١٢:٤٤ - أسد ١٥ ١٣:٣٦ - أسد ١٥ ١٤:٢٧ - أسد ١٥ ١٥و 

 نبتونتسدیس  قمر ٢٣:٣٣ - أسد ١٥ ٢٠:٠٢ - أسد ١٦ ١٦:٥٢ - أسد ١٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٧:٠٧ - أسد ١٥ ٠٣:٤٤ - أسد ١٦ ٠٠:٤٢ - أسد ١٧ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠١:٢٣ - أسد ١٥ ٠٥:٠٢ - أسد ١٦ ٠٩:٢٤ - أسد ١٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتري توازي عطارد ١٤:٤١ - أسد ١٥ ٠٥:٠٣ - أسد ١٧ ١٨:٥٣ - أسد ١٨ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرة مقارنة شمس ٠١:٠٤ - أسد ١٥ ٢٢:٢١ - أسد ٢٥ ١٨:١٣ - سنبلة٣ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 

 زحلتربیع  شمس ٠٤:١٧ - أسد ١٥ ٠٢:٤٠ - أسد ٣١ ٠٨:٥٩ - سنبلة١٦ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

 ٢٨°٣٤' ♋ مشتري|  ٢٨°١١'  ♊  مریخ|  ٢٧°١٧' ♋ زھرة|  ٢٧°٥٤' ♋عطارد |  ١٠°٥٥' ♈قمر |  ١٣°٣٨' ♋شمس 

 ١°٤٢' ♍رأس |  ١٣°٥' ♐ بلوتو|  ٨°٣٧' ♒ نبتون ٢٠°٠' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎ زحل| 

٢١ 
 شوال

= 
٧ 

 أغسطس

 ٢٢:٢٣ - أسد ١٦ استمرار حتى ١٥:٤٧ - أسد ١٦ ٣٩٧د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 ن شمسوجه و دریجا حمل

 ١٥:٤٧ - أسد ١٦ استمرار حتى ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ ٣٩٨د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه  حمل

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٠:٠٧ - أسد ١٦ استمرار حتى ١٥:٤٧ - أسد ١٦ ٣٦١د 

 حد مریخحمل البرج النجمي القمر في  ١٥:٤٧ - أسد ١٦ استمرار حتى ٠٠:٣٥ - أسد ١٧ ٣٦٣د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٠١:٥٤ - أسد ١٦ استمرار حتى ٠٠:٤٩ - أسد ١٧ ٦٤٩د 

 مشتري توازي قمر ٢٠:٢٥ - أسد ١٦ ٠٣:٣١ - أسد ١٦ ١١:٠٩ - أسد ١٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطارد توازي قمر ٠١:٢٩ - أسد ١٦ ٠٧:٤٢ - أسد ١٦ ١٤:١٧ - أسد ١٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٩:٢٩ - أسد ١٦ ١٦:١٨ - أسد ١٦ ١٣:٢٨ - أسد ١٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٧:١٨ - أسد ١٦ ٠٣:٣٨ - أسد ١٧ ٠٠:١٦ - أسد ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل مقابلة قمر ٠٨:٣٣ - أسد ١٦ ٠٥:٣٩ - أسد ١٧ ٠٣:٠٨ - أسد ١٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٩:٥٧ - أسد ١٦ ٠٧:٢٤ - أسد ١٧ ٠٥:١٥ - أسد ١٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٩:٣٥ - أسد ١٦ ٠٧:٤٥ - أسد ١٧ ٠٦:٢١ - أسد ١٨ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٩:٥٥ - أسد ١٦ ١٠:١٣ - أسد ١٧ ١١:٠١ - أسد ١٨ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 ١٣:١٣ - میزان  ١١ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 
  ١٩:٤٣ - سدأ ٢٩
 ٠٦:٥٩ -میزان  ١

 أورانوس تثلیث  زھرة ١٤:١٤ - أسد ١٦

 مشتري مقارنة شمس ٢١:٥٢ - أسد ١٦ ٠١:٠٢ - سنبلة٥ ٢٢:٥٥ - سنبلة٢٥ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 

 رأستراجع  ٠٥:١٥ - أسد ١٦ استمرار حتى ٠٢:٠٥ - أسد ٢٧ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٥:١٥ - أسد ١٦ استمرار حتى ٠٢:٠٥ - أسد ٢٧ ٩٠ج 

 ٢٨°٤٧' ♋ مشتري|  ٢٨°٥٠'  ♊  مریخ|  ٢٦°٤٨' ♋ زھرة|  ٢٩°٤١' ♋عطارد |  ٢٤°٣٩' ♈قمر |  ١٤°٣٥' ♋شمس 

 ١°٤١' ♍رأس |  ١٣°٤' ♐ بلوتو|  ٨°٣٦' ♒ نبتون ١٩°٥٩' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥١' ♎ زحل| 

٢٢ 
 شوال

= 
٨ 

 أغسطس

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨ لیلة ٤٣الف 

 ثورفي البرج النجمي   :شرف قمر ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٥:٥٧ - أسد ١٩ ٢د 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٣٩ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٥:٠٨ - أسد ١٩ ٥٩٥د 

 ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ استمرار حتى ٠٣:٢١ - أسد ١٨ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ٠٠:٣٥ - أسد ١٧ استمرار حتى ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ ٣٦٥د 

 ٠٩:٢٦ - أسد ١٧ استمرار حتى ٢٣:٤٥ - أسد ١٨ ٣٦٢د 
  ثورالقمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ١٣:٠٠ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٤:٤٧ - أسد ١٧ ٢د 
   :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٠٠:٤٩ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٨:٤٥ - أسد ١٧ ٦٥٠د 

 الدََّبران+ القمر  ١٨:٤٥ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٥:٠٤ - أسد ١٨ ٦٥١د 

 أسدفي البرج النجمي عطارد  ٠٤:١٥ - أسد ١٧ استمرار حتى ٠٣:١٩ - سنبلة٦ ٢٩د 

 سنبلة في البرج الفلكيعطارد  ٢٢:١٤ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٨:٤٤ - سنبلة٦ ٦٢٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٨٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد مشترى أسدفي البرج النجمي عطارد  ٠٤:١٥ - أسد ١٧ استمرار حتى ١٦:١١ - أسد ٢٠ ٣٧٤د 

 ٢١:٤٠ - أسد ١٧ استمرار حتى ٢٣:٣٣ -حمل  ٢٢ ٦٨٣د 
 البرج النجمي ٢ في وجه أورانوس 

 مشتريوجه  حوت

 قمر خالی السیر ٤٦:٧ - أسد ١٧  استمرار حتى ٢٧:٩ - أسد ١٧  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ٠١:٢٢ - أسد ١٧ ٠٢:١٥ - أسد ١٧ ٠٣:٠٨ - أسد ١٧ ٢٣و 

 قمر توازي شمس ٠٢:٣٠ - أسد ١٧ ١٢:٠٩ - أسد ١٧ ٢٣:٤٣ - أسد ١٨ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠٣:٢٥ - أسد ١٧ ٠٠:٤٨ - أسد ١٨ ٢٢:٣٣ - أسد ١٩ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠٩:٢٤ - أسد ١٧ ١٤:٢٨ - أسد ١٨ ٢٠:١٦ - أسد ٢٠ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحل|  ٢٩°٠' ♋ مشتري|  ٢٩°٢٩'  ♊  مریخ|  ٢٦°١٧' ♋ زھرة|  ١°٢٦' ♌عطارد |  ٨°٧'   ♉   قمر |  ١٥°٣٣' ♋شمس 

 ١°٣٩' ♍رأس |  ١٣°٢' ♐ بلوتو|  ٨°٣٤' ♒ نبتون ١٩°٥٩' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٢' ♎

٢٣ 
 شوال

= 
٩ 

 أغسطس

 ٠٣:٢١ - أسد ١٨ استمرار حتى ٢١:٣٢ - أسد ١٩ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٥ - أسد ١٨ استمرار حتى ١٠:٣٦ - أسد ١٨ ٣٦١د 

 حد مشترىثورلقمر في البرج النجمي ا ١٠:٣٦ - أسد ١٨ استمرار حتى ٠١:١١ - أسد ١٩ ٣٦٤د 

 الَھْقَعة+ القمر  ١٥:٠٤ - أسد ١٨ استمرار حتى ١٩:٠٨ - أسد ٢٠ ٦٥٢د 

 ١٢:٥٧ - أسد ١٨ استمرار حتى ٠٥:٤٩ - أسد ٣٠ ٣٨٠د 
حد   سرطانفي البرج النجمي  زھرة

 مشتري

 ١٨:٥٣ - أسد ١٨ استمرار حتى ٢٢:١٦ -میزان  ٤ ٥٢د 
البرج  فيمریخ  :مريخ طھبو

  سرطانالنجمي 

 أسد في البرج الفلكيمریخ  ٠٢:٣٢ - أسد ١٨ استمرار حتى ٠٥:١٧ -میزان  ٣ ٦٤٦د 

 ١٨:٥٣ - أسد ١٨ استمرار حتى ٠٧:٤٤ - سنبلة٣ ٥٤٩د 
 البرج النجمي ١ في وجهمریخ 

 و دریجان قمر زھرةوجه   سرطان

 حد مریخ  سرطانفي البرج النجمي خ مری ١٨:٥٣ - أسد ١٨ استمرار حتى ١٥:٢٤ - أسد ٢٩ ٣٨٣د 

 السیربطیء قمر  ١٥:٣٣ - أسد ١٨ استمرار حتى ١٧:٥٥ - سنبلة٢ ٤٨٩ج 

 الدََّبران مقارنة قمر ٠١:٤٠ - أسد ١٨ ٠٢:٣٤ - أسد ١٨ ٠٣:٢٨ - أسد ١٨ ٢٩و 

 ٠٧:٥٣ - أسد ٢١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 
  ١٦:١٣ - أسد ١٨
 ١٢:٠٤ - أسد ٢٠

 زحل توازيضد  قمر ٢١:١٧ - أسد ١٨

 أورانوس تسدیس  قمر ٢٣:٤٤ - أسد ١٨ ٢١:٢٩ - أسد ١٩ ١٩:٣٦ - أسد ٢٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٠:١٢ - أسد ١٨ ٢١:٥٥ - أسد ١٩ ٢٠:٠٠ - أسد ٢٠ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ١٠:٤١ - أسد ١٨ ٠٧:٤٥ - أسد ١٩ ٠٥:٠٧ - أسد ٢٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٦:١٩ - أسد ١٨ ١٤:٤٤ - أسد ١٩ ١٣:٣٣ - أسد ٢٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون مقابلة عطارد ٠١:٥٥ - أسد ١٨ ٠٤:١١ - أسد ٢٢ ١٣:٠٠ - أسد ٢٦ ٩،٣ج  - ١٢٤ھـ 

|  ٢٩°١٢' ♋ مشتري|  ٠°٨' ♋ مریخ|  ٢٥°٤٤' ♋ زھرة|  ٣°٩' ♌عطارد |  ٢١°٢٠'   ♉   قمر |  ١٦°٣٠' ♋شمس 

 ٢٤ ١°٣٥' ♍رأس |  ١٣°١' ♐ بلوتو|  ٨°٣٣' ♒ نبتون ١٩°٥٨' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٣' ♎ زحل
 شوال

= 
١٠ 

 أغسطس

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ١٥:٥٧ - أسد ١٩ استمرار حتى ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ١٥:٠٨ - أسد ١٩ استمرار حتى ٢٣:٥٢ - أسد ٢٢ ٥٩٦د 

 ٢١:٣٢ - أسد ١٩ استمرار حتى ١٥:٥٧ - أسد ١٩ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٥:٥٧ - أسد ١٩ استمرار حتى ١٠:٣٧ - أسد ٢٠ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠١:١١ - أسد ١٩ استمرار حتى ١٠:٢٤ - أسد ١٩ ٣٦٥د 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ١٠:٢٤ - أسد ١٩ استمرار حتى ١٥:٥٧ - أسد ١٩ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٥:٥٧ - أسد ١٩ استمرار حتى ٠٣:٠٧ - أسد ٢٠ ٣٦١د 

 مر خالی السیرق ٤٥:١٤ - أسد ١٩  استمرار حتى ٥٧:١٥ - أسد ١٩  ٤٨٨ج 

 الناجذ مقارنة قمر ٢١:٥٦ - أسد ١٩ ٢٢:٥١ - أسد ١٩ ٢٣:٤٦ - أسد ١٩ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٠:٣١ - أسد ١٩ ٠١:٢٦ - أسد ١٩ ٠٢:٢١ - أسد ١٩ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٠٢:٥٩ - أسد ١٩ ٠٣:٥٥ - أسد ١٩ ٠٤:٥٠ - أسد ١٩ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠٧:٥٧ - أسد ١٩ ٠٨:٥٢ - أسد ١٩ ٠٩:٤٧ - دأس ١٩ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٢:١٨ - أسد ١٩ ١٣:١٣ - أسد ١٩ ١٤:٠٩ - أسد ١٩ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١٤:٢٦ - أسد ١٩ ١٥:٢٢ - أسد ١٩ ١٦:١٧ - أسد ١٩ ٤٤و 

 عطاردتسدیس  قمر ٢٣:٣٧ - أسد ١٩ ٠١:١٠ - أسد ٢٠ ٠٣:١٢ - أسد ٢١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٩:٣٤ - أسد ١٩ ٠٧:٥١ - أسد ٢٠ ٠٦:٣٠ - أسد ٢١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ١٧:٥٠ - أسد ١٩ ١٦:١٦ - أسد ٢٠ ١٥:٠٣ - أسد ٢١ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

|  ٢٩°٢٥' ♋ مشتري|  ٠°٤٧' ♋ مریخ|  ٢٥°١١' ♋ زھرة|  ٤°٥٢' ♌عطارد |  ٤°١٩'  ♊ قمر |  ١٧°٢٨' ♋شمس 

 ١°٢٩' ♍رأس |  ١٣°٠' ♐ بلوتو|  ٨°٣١' ♒ نبتون ١٩°٥٧' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٤' ♎ زحل

٢٥ 
 شوال

= 
١١ 

 أغسطس

 ١٠:٣٧ - أسد ٢٠ استمرار حتى ٠٥:٣٣ - أسد ٢١ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٣:٠٧ - أسد ٢٠ استمرار حتى ١٤:٢٣ - أسد ٢٠ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ١٤:٢٣ - أسد ٢٠ استمرار حتى ٢٣:٥١ - أسد ٢١ ٣٦٢د 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٩:٠٨ - أسد ٢٠ استمرار حتى ٢٠:٢٠ - أسد ٢١ ٦٥٣د 

 سنبلة في البرج الفلكي مشتري ١٤:١١ - أسد ٢٠ ىاستمرار حت آخر شعبان ٦٥٩د 

 تحیاة مقارنة قمر ٠٠:٢٨ - أسد ٢٠ ٠١:٢٤ - أسد ٢٠ ٠٢:٢٠ - أسد ٢٠ ٥٠و 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١٦:٥٦ - أسد ٢٠ ١٧:٥٣ - أسد ٢٠ ١٨:٤٩ - أسد ٢٠ ٥١و 

 أورانوس تربیع  مرق ٠٦:٤٨ - أسد ٢٠ ٠٥:٢٧ - أسد ٢١ ٠٤:٢٧ - أسد ٢٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٧:١٠ - أسد ٢٠ ٠٥:٤٧ - أسد ٢١ ٠٤:٤٥ - أسد ٢٢ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

ج  - ١٢٥ھـ 
١٠،٣ 

 بلوتوتثلیث  عطارد ١٦:٠٨ - أسد ٢٠ ٢٢:٥٥ - أسد ٢٥ ١٣:٢٦ - أسد ٢٩

 نبتون قابلةم مشتري ١٠:٠١ - أسد ٢٠ ٠٩:٥٣ - سنبلة٢٦ ١٨:٢٠ -عقرب  ٧ ٩،٦ج  - ١٩٩ھـ 

|  ٢٩°٣٨' ♋ مشتري|  ١°٢٥' ♋ مریخ|  ٢٤°٣٦' ♋ زھرة|  ٦°٣٢' ♌عطارد |  ١٧°٤'  ♊ قمر |  ١٨°٢٦' ♋شمس 

 ١°٢٢' ♍رأس |  ١٢°٥٩' ♐ بلوتو|  ٨°٣٠' ♒ نبتون ١٩°٥٧' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٤' ♎ زحل
٢٦ 

 شوال
= 
١٢ 

 أغسطس

 ١٤:٠٩ - أسد ٢١ استمرار حتى ٢٠:٥٦ - أسد ٢٩ ٣٦٩د 
  سرطانفي البرج النجمي شمس 

 حد مشترى

 ٠٥:٣٣ - أسد ٢١ استمرار حتى ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 حد مریخجوزا القمر في البرج النجمي  ٢٣:٥١ - أسد ٢١ استمرار حتى ١٣:١١ - أسد ٢١ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٣:١١ - أسد ٢١ ر حتىاستمرا ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ ٣٦٥د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الذِّراعجنوب + القمر  ٢٠:٢٠ - أسد ٢١ استمرار حتى ٢٣:٤٠ - أسد ٢٢ ٦٥٤د 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٠٨:٢٠ - أسد ٢١ ٠٩:١٧ - أسد ٢١ ١٠:١٥ - أسد ٢١ ٥٧و 

 زحلتثلیث  قمر ٢١:٤٧ - أسد ٢١ ٢٠:٤٣ - أسد ٢٢ ٢٠:٠١ - أسد ٢٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 نبتون توازيضد  عطارد ١٩:٢٨ - أسد ٢١ ٠٤:٢٣ - أسد ٢٢ ١٣:١٧ - أسد ٢٣ ٩،٣ج  - ١٢٤ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ٠٤:٤٢ - أسد ٢١ ٠٤:٥٩ - أسد ٢٢ ٠٥:٤٠ - أسد ٢٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 ھرةزاحتراق  ٠٢:٤١ - أسد ٢١ ٢٢:٢١ - أسد ٢٥ ١٧:٤٩ - أسد ٢٨ ٧٣ج 

|  ٢٩°٥١' ♋ مشتري|  ٢°٤' ♋ مریخ|  ٢٤°٠' ♋ زھرة|  ٨°١١' ♌عطارد |  ٢٩°٣٧'  ♊ قمر |  ١٩°٢٣' ♋شمس 

 ١°١٤' ♍رأس |  ١٢°٥٨' ♐ بلوتو|  ٨°٢٨' ♒ نبتون ١٩°٥٦' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٥' ♎ زحل

٢٧ 
 شوال

= 
١٣ 

 أغسطس

 ١٥:٠٩ - أسد ٢٢ استمرار حتى ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ ٤٤٣د 
 البرج النجمي ٣ وجهفي شمس 

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

  سرطانفي البرج النجمي   :بیت قمر ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ استمرار حتى ١١:٣٨ - أسد ٢٤ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٢٣:٥٢ - أسد ٢٢ استمرار حتى ١٠:٤٥ - أسد ٢٤ ٥٩٧د 

 ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ استمرار حتى ٢٠:٠٧ - أسد ٢٣ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ٠٠:٤٣ - أسد ٢٢ استمرار حتى ١٤:١٦ - أسد ٢٢ ٣٦٣د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٤:١٦ - أسد ٢٢ استمرار حتى ٠١:٥٩ - أسد ٢٣ ٣٦٢د 

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٢٣:٤٠ - أسد ٢٢ تمرار حتىاس ٠٧:٢١ - أسد ٢٣ ٦٥٥د 

 أسدفي البرج النجمي  مشتري ١٥:٢١ - أسد ٢٢ استمرار حتى آخر شعبان ٦٥د 

 ١٥:٢١ - أسد ٢٢ استمرار حتى ٠٤:٤٠ -میزان  ٧ ٥٨٨د 
 البرج النجمي ١ في وجه مشتري

 وجه زحل و دریجان شمس أسد

 ١٥:٢١ - أسد ٢٢ تىاستمرار ح ٠٧:٠٤ - سنبلة١٩ ٣٨٩د 
حد  أسدفي البرج النجمي  مشتري

 مشترى

 قمر خالی السیر ٤٤:٢٠ - أسد ٢٢  استمرار حتى ٤٣:٠ - أسد ٢٢  ٤٨٨ج 

 قمر توازي شمس ٢١:٣٦ - أسد ٢٢ ١٠:٣٠ - أسد ٢٢ ٢١:٣٠ - أسد ٢٣ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  مرق ١٦:٠٥ - أسد ٢٢ ١٥:٣٦ - أسد ٢٣ ١٥:٢٦ - أسد ٢٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٠٩:٥٩ - أسد ٢٢ ١٧:٥٣ - أسد ٢٣ ٠٢:٢٤ - أسد ٢٥ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس  توازي زھرة ١٨:٤٢ - أسد ٢٢ ١٦:٤٧ - أسد ٣٠ ١٠:٥٣ - سنبلة٥ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

|  ٠°٤' ♌ مشتري|  ٢°٤٣' ♋ مریخ|  ٢٣°٢٤' ♋ زھرة|  ٩°٤٨' ♌عطارد |  ١١°٥٨' ♋قمر |  ٢٠°٢١' ♋شمس 

 ١°٧' ♍رأس |  ١٢°٥٧' ♐ بلوتو|  ٨°٢٧' ♒ نبتون ١٩°٥٥' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٧' ♎ زحل

٢٨ 
 شوال

= 
١٤ 

 أغسطس

 تحت الشعاع ٢٨ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 اإلسكندريآب شھر  أسد ٢٣ استمرار حتى سنبلة٢٢ ٣١الف 

 ٢٠:٠٧ - أسد ٢٣ استمرار حتى ١٥:٤٦ - أسد ٢٣ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 ١٥:٤٦ - أسد ٢٣ استمرار حتى ١١:٣٨ - أسد ٢٤ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصراف نھاية
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠١:٥٩ - أسد ٢٣ استمرار حتى ١٣:٤٨ - أسد ٢٣ ٣٦١د 
حد   انسرطالقمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٣:٤٨ - أسد ٢٣ استمرار حتى ٠٣:٤٠ - أسد ٢٤ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الطَّْرف+ القمر  ٠٧:٢١ - أسد ٢٣ استمرار حتى ٠٦:٢٢ - أسد ٢٤ ٦٥٦د 

 مشتري توازي قمر ٠٢:٠١ - أسد ٢٣ ١٠:٤٦ - أسد ٢٣ ١٩:٠٠ - أسد ٢٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ٢٢:٥٥ - أسد ٢٣ ٢١:٢٥ - أسد ٢٤ ٢٠:١٠ - أسد ٢٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٧:٤٨ - أسد ٢٣ ٠٧:٣٦ - أسد ٢٤ ٠٧:٤٢ - أسد ٢٥ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس  توازي عطارد ٠١:٢٦ - أسد ٢٣ ١١:٠٦ - أسد ٢٤ ٢٠:٥٤ - أسد ٢٦ ٨،٣ج  - ١٢١ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ١٢:١١ - أسد ٢٣ ١٢:٢٧ - أسد ٢٤ ١٣:٠٠ - أسد ٢٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٠°١٧' ♌ مشتري|  ٣°٢٢' ♋ مریخ|  ٢٢°٤٧' ♋ زھرة|  ١١°٢٤' ♌عطارد |  ٢٤°٩' ♋قمر |  ٢١°١٨' ♋شمس 

 ١°١' ♍رأس |  ١٢°٥٦' ♐ بلوتو|  ٨°٢٥' ♒ نبتون ١٩°٥٤' ♓ أورانوس |  ٢٧°٥٨' ♎ زحل

٢٩ 
 شوال

= 
١٥ 

 أغسطس

 القمر في البرج النجمي أسد ١١:٣٨ - أسد ٢٤ استمرار حتى ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ١٠:٤٥ - أسد ٢٤ استمرار حتى ٢٣:٢٢ - أسد ٢٧ ٥٩٨د 

 ١١:٣٨ - أسد ٢٤ استمرار حتى ٠٧:٤٢ - أسد ٢٥ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٠٣:٤٠ - أسد ٢٤ استمرار حتى ١١:٣٨ - أسد ٢٤ ٣٦٥د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١١:٣٨ - أسد ٢٤ استمرار حتى ٢٣:٣٩ - أسد ٢٥ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد مشترى

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٠٦:٢٢ - أسد ٢٤ استمرار حتى ٠٠:٠١ - أسد ٢٥ ٦٥٧د 

 قمر خالی السیر ٣٧:٧ - أسد ٢٤  استمرار حتى ٣٨:١١ - أسد ٢٤  ٤٨٨ج 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٢:٥٧ - أسد ٢٤ ١٠:١٧ - أسد ٢٤ ١٧:٢٥ - أسد ٢٤ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠٩:٥٠ - أسد ٢٤ ١٠:٥٠ - أسد ٢٤ ١١:٥٠ - أسد ٢٤ ٧١و 

   – ١٣ھـ 

 ٨،٢ج 
 أورانوس  توازي قمر ١٥:٠٣ - أسد ٢٤ ٢٢:٠٥ - أسد ٢٥ ٠٤:٥٨ - أسد ٢٥

 زھرةتصمیم  ١٨:١٨ - أسد ٢٤ ٢٢:٢١ - أسد ٢٥ ٠٢:٢٤ - أسد ٢٥ ٧٤ج 

   – ٣ھـ 

 ٣،٢ج 
 عطارد توازي قمر ١٦:٠٦ - أسد ٢٤ ٠٠:٥٥ - أسد ٢٥ ٠٩:٢٨ - أسد ٢٥

   – ١٦ھـ 

 ٩،٢ج 
 بتونن مقابلة قمر ٠٤:٣٠ - أسد ٢٤ ٠٤:٢٨ - أسد ٢٥ ٠٤:٤١ - أسد ٢٦

 زھرة توازي عطارد ٠٦:٣٢ - أسد ٢٤ ١١:٥٢ - أسد ٢٥ ١٦:٤٩ - أسد ٢٦ ٤،٣ج  – ١١٣ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٣:٢٩ - أسد ٢٤ ١٣:٣٤ - أسد ٢٥ ١٣:٥١ - أسد ٢٦ ١٠،٢ج  – ١٧ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٢:٠٣ - أسد ٢٤ ١٥:٤٧ - أسد ٢٥ ١٩:٤٦ - أسد ٢٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٣ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ��� األ   ١٤٣٦ ذی �عدة�دا
 أسد� ال�ج ا�ج�  :بيت شمس

  م�ان ٢إ�  س�بلة ٢

 س�بلة� ال�ج ا�ج�  :عطارد و بيت �ف

  عقرب ١١إ�  س�بلة ٦

  م�ان� ال�ج ا�ج� : �ف زحل

  م�ان ٢إ� 

  �طان� ال�ج ا�ج� : هبوط �ر�خ

  م�ان ٤إ�  أسد ١٨

 زهرةتراجع 

  س�بلة ۱۳إ�  أسد ۵از 

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

 ن�تونتراجع 

  عقرب ٢٥إ�  جوزا ٢٥

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٤ 

   اث ايذا ١٤٣٦ ة  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 لتاريخا األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

٧،٥ج  - ١٧٢ھـ  ٠٤:٣٨ - أسد ٢٨  ١١:٢٩ - أسد ١٥  يوم  ٣يوم ماضي  ٢٢ 
 باقي

زحلتثلیث  مریخ  
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٨،١ج  - ٩٠ھـ  ١٩:٤٨ - سنبلة٧  ١٣:٢٦ - أسد ٢٢  يوم  ١٣يوم ماضي  ٢٢ 
 باقي

أورانوس تثلیث  شمس  

٤،١ج  - ٨٣ھـ  ١٨:١٣ - سنبلة٣  ٢٢:٢١ - أسد ٢٥  يوم  ٨يوم ماضي  ٧ 
 باقي

زھرة مقارنة شمس  

٧،١ج  - ٨٩ھـ  ٠٨:٥٩ - سنبلة١٦  ٠٢:٤٠ - أسد ٣١  يوم  ٢٣يوم ماضي  ٧ 
 باقي

زحلتربیع  شمس  

٨،٤ج  - ١٤٨ھـ  ١٣:١٣ - میزان  ١١    ١٩:٤٣ - أسد ٢٩ 
٠٦:٥٩ -میزان  ١  

يوم  ٤٩يوم ماضي  ٨
 باقي

أورانوس یث تثل زھرة  

٦،١ج  - ٨٧ھـ  ٢٢:٥٥ - سنبلة٢٥  ٠١:٠٢ - سنبلة٥  يوم  ٣٢يوم ماضي  ٨ 
 باقي

مشتري مقارنة شمس  

١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ  ١٣:٢٦ - أسد ٢٩  ٢٢:٥٥ - أسد ٢٥  يوم  ٥يوم ماضي  ٥ 
 باقي

بلوتوتثلیث  عطارد  

٩،٦ج  - ١٩٩ھـ  ١٨:٢٠ -عقرب  ٧  ٠٩:٥٣ - سنبلة٢٦  يوم  ٧٥يوم ماضي  ٥ 
 باقي

نبتون مقابلة مشتري  

٨،٤ج  - ١٤٨ھـ  ١٠:٥٣ - سنبلة٥  ١٦:٤٧ - أسد ٣٠  يوم  ١٢يوم ماضي  ٣ 
 باقي

أورانوس  توازي زھرة  

 استمرار حتى سنبلة٢٢ ٣١الف 
يوم  ٢٩يوم ماضي  ٢

 باقي
 اإلسكندريآب  شھر

 استمرار حتى ١١:٢٠ -میزان  ١ ٢الف 
يوم  ٣٦يوم ماضي  ٥٧

 باقي
 وسم الصیفم

 ١٩:٥٥ - أسد ٢٧ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 
 ٠٩:٤٧ -  سرطان٢٣

 ١٨:٠٨ - أسد ١٤

يوم  ٢يوم ماضي  ٤٧
 باقي

 زحلتربیع  زھرة

  

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 ذیقعدة

= 
١٦ 

 أغسطس

 | ٠°٣٠' ♌ مشتري | ٤°٠' ♋ مریخ | ٢٢°١٠' ♋ زھرة | ١٢°٥٩' ♌ عطارد | ٦°١٠' ♌ قمر | ٢٢°١٦' ♋ شمس

 ٠°٥٧' ♍ رأس | ١٢°٥٤' ♐ بلوتو | ٨°٢٤' ♒ ننبتو ١٩°٥٣' ♓ أورانوس  | ٢٧°٥٩' ♎ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٠٧:٤٢ - أسد ٢٥ استمرار حتى ٠٣:٥٥ - أسد ٢٦ ٤٠٩ د
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتري دریجان و وجه

 زھرة حد القمر في البرج النجمي أسد ٢٣:٣٩ - أسد ٢٥ استمرار حتى ٠٩:٤٣ - أسد ٢٥ ٣٦٢ د

 ٠٩:٤٣ - أسد ٢٥ استمرار حتى ٢٣:٥٢ - أسد ٢٦ ٣٦٥ د
 حد القمر في البرج النجمي أسد

 زحل

 الزُّْبَرة جنوب+ القمر  ٠٠:٠١ - أسد ٢٥ استمرار حتى ١٩:٥٩ - أسد ٢٦ ٦٥٨ د

 ٠٩:٤٧ - أسد ٢٥ استمرار حتى ٠٥:١٣ -میزان  ٢ ٣٩٣د 
حد میزان في البرج النجمي زحل 

 مریخ

 زھرة توازي قمر ٢٠:٤٣ - أسد ٢٥ ٠٣:٢٥ - أسد ٢٥ ١٠:٠٠ - أسد ٢٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠٨:٥٣ - أسد ٢٥ ٠٩:٥٤ - أسد ٢٥ ١٠:٥٤ - أسد ٢٥ ٨١و 

 شیرون مقابلة قمر ٠٣:٣٧ - أسد ٢٥ ٠٣:٤٧ - أسد ٢٦ ٠٤:٠٧ - أسد ٢٧ ٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 شیرون مقابلة عطارد ٢٣:٥٤ - أسد ٢٥ ١٢:٤٣ - أسد ٢٩ ١٠:٥٣ - سنبلة٣ ١٣،٣ج -  ١٣٠ھـ 

|  ٠°٤٣' ♌ مشتري|  ٤°٣٩' ♋ مریخ|  ٢١°٣٢' ♋ زھرة|  ١٤°٣٢' ♌عطارد |  ١٨°٣' ♌قمر |  ٢٣°١٤' ♋شمس 

 ٠°٥٤' ♍رأس |  ١٢°٥٣' ♐ بلوتو|  ٨°٢٢' ♒ نبتون ١٩°٥٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٠' ♎ زحل

٢ 
 ذیقعدة

= 
١٧ 

 أغسطس

 ٠٣:٥٥ - أسد ٢٦ استمرار حتى ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٢٣:٥٢ - أسد ٢٦ استمرار حتى ١٢:٠٣ - أسد ٢٦ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد عطارد

 ١٢:٠٣ - أسد ٢٦ استمرار حتى ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ ٣٦٣د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد مریخ

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١٩:٥٩ - أسد ٢٦ استمرار حتى ١٥:٢٢ - أسد ٢٦ ٦٥٩د 

 الَعوَّاءجنوب + القمر  ١٥:٢٢ - أسد ٢٦ استمرار حتى ١٧:٠٢ - سنبلة٢٤ ٦٦٠د 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٥:٤٤ - أسد ٢٦ ٠٦:٤٥ - دأس ٢٦ ٠٧:٤٥ - أسد ٢٦ ٨٤و 

 ١٧:٥١ - سنبلة٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
  ١٩:٠١ - أسد ٢٧
 ١٢:٤٦ - سنبلة٩

 شیرون توازي قمر ١٢:٣٠ - أسد ٢٦

 زحلتسدیس  قمر ١٩:٥٠ - أسد ٢٦ ٢٠:١٦ - أسد ٢٧ ٢٠:٤٧ - أسد ٢٨ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٠١:٤٢ - أسد ٢٦ ٠٢:٠٥ - أسد ٢٧ ٠٢:٣٥ - أسد ٢٨ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٩:٥٢ - أسد ٢٦ ١١:٤٣ - أسد ٢٧ ١٣:٣٥ - أسد ٢٨ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 نبتون مقابلة شمس ٠٣:٢٤ - أسد ٢٦ ٠٦:٣٨ - سنبلة١٠ ٠٧:١٧ - سنبلة٢٥ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

|  ٠°٥٦' ♌ مشتري|  ٥°١٨' ♋ مریخ|  ٢٠°٥٥' ♋ زھرة|  ١٦°٣' ♌عطارد |  ٢٩°٥١' ♌قمر |  ٢٤°١١' ♋شمس 

 ٠°٥٣' ♍رأس |  ١٢°٥٢' ♐ بلوتو|  ٨°٢١' ♒ نبتون ١٩°٥١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢' ♎ زحل
٣ 

 ذیقعدة
= 
١٨ 

 أغسطس

 ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ استمرار حتى ١٣:١٧ - أسد ٢٩ ٦د 
    :قمر مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٢٣:٢٢ - أسد ٢٧ ار حتىاستمر ١٢:٢٤ - أسد ٢٩ ٥٩٩د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ استمرار حتى ٢٠:٤٠ - أسد ٢٨ ٤١١د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد سنبلة

 ٠٠:١٦ - أسد ٢٧ استمرار حتى ١٤:٣٢ - أسد ٢٧ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 عطارد

 ١٤:٣٢ - أسد ٢٧ استمرار حتى ١٠:٥٦ - سدأ ٢٨ ٣٦٢د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرة

 في فلك األوجھابط قمر  ٠٥:٤١ - أسد ٢٧ استمرار حتى ١٨:٢٧ - سنبلة٨ ٤٩١ج 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٠٢:٠٥ - أسد ٢٧ استمرار حتى ١٣:١٦ - سنبلة٩ ٤٩٢ج 

 قمر خالی السیر ١٧:٢٠ - أسد ٢٧  استمرار حتى ١٦:٠ - أسد ٢٧  ٤٨٨ج 

 شیرون توازيضد  قمر ٠٢:١٤ - أسد ٢٧ استمرار حتى ٠٨:٤٣ - أسد ٢٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٢:٠٤ - أسد ٢٧ ٠٢:٣٠ - أسد ٢٨ ٠٢:٥٢ - أسد ٢٩ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  قابلةم قمر ١٦:١٦ - أسد ٢٧ ١٦:٤١ - أسد ٢٨ ١٦:٥٦ - أسد ٢٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ١٧:٣٤ - أسد ٢٧ ١٦:٤٩ - أسد ٢٨ ١٥:٥٨ - أسد ٢٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ١°٩' ♌ مشتري|  ٥°٥٦' ♋ مریخ|  ٢٠°١٩' ♋ زھرة|  ١٧°٣٣' ♌عطارد |  ١١°٣٨' ♍قمر |  ٢٥°٩' ♋شمس 

 ٠°٥٤' ♍أس ر|  ١٢°٥١' ♐ بلوتو|  ٨°١٩' ♒ نبتون ١٩°٥٠' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣' ♎ زحل

٤ 
 ذیقعدة

= 
١٩ 

 أغسطس

 ٢٠:٤٠ - أسد ٢٨ استمرار حتى ١٧:٠٢ - أسد ٢٨ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 ١٧:٠٢ - أسد ٢٨ استمرار حتى ١٣:١٧ - أسد ٢٩ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ١٠:٥٦ - أسد ٢٨ استمرار حتى ١٩:٠٤ - سدأ ٢٩ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مشترى

 السِّماكشمال + القمر  ١٠:٤٥ - أسد ٢٨ استمرار حتى ١٠:٥٥ - أسد ٢٩ ٦٦١د 

 ٠٧:١٣ - أسد ٢٨ استمرار حتى ١٢:٣١ - سنبلة١ ٣٧١د 
حد  أسدفي البرج النجمي عطارد 

 عطارد

 ١٢:٤٦ - أسد ٢٨ استمرار حتى ٠٩:٥٤ -میزان  ٣ ٥١٥د 
 البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

  عطاردوجه   سرطان

 عطارد توازيضد  قمر ٢٣:٣٩ - أسد ٢٨ ٠٥:١٤ - أسد ٢٨ ١٠:٥١ - أسد ٢٨ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زھرة توازيضد  قمر ١٤:١٠ - أسد ٢٨ ٢١:٢٣ - أسد ٢٩ ٠٤:٤٥ - أسد ٢٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٦:٢٤ - أسد ٢٨ ٢٣:٢١ - أسد ٢٩ ٠٦:٢٦ - أسد ٢٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٢٠:٤٣ - أسد ٢٨ ٠٥:٥٦ - أسد ٢٩ ١٤:٣٩ - أسد ٣٠ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٥:٣٧ - أسد ٢٨ ١٦:٢٢ - أسد ٢٩ ١٦:٤٧ - أسد ٣٠ ٦،٢ج  – ٩ھـ 

 مشترياحتراق  ٠٠:٠٠ - أسد ٢٨ ٠١:٠٢ - سنبلة٥ ٠١:١٥ - سنبلة١٣ ٧٣ج 

|  ١°٢٢' ♌ مشتري|  ٦°٣٥' ♋ مریخ|  ١٩°٤٣' ♋ زھرة|  ١٩°١' ♌عطارد |  ٢٣°٢٥' ♍قمر |  ٢٦°٧' ♋شمس 

 ٠°٥٥' ♍رأس |  ١٢°٥٠' ♐ بلوتو|  ٨°١٧' ♒ نبتون ١٩°٤٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥' ♎ زحل

٥ 
 ذیقعدة

= 
٢٠ 

 أغسطس

 حد زحل  سرطانفي البرج النجمي شمس  ٢٠:٥٦ - أسد ٢٩ ىاستمرار حت ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ ٣٧٠د 

 میزانالقمر في البرج النجمي  ١٣:١٧ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٠٠:٣١ - سنبلة١ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ١٢:٢٤ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٢٣:٤١ - سنبلة١ ٦٠٠د 

 ١٣:١٧ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٠٩:٢١ - أسد ٣٠ ٤١٤د 
 البرج النجمي ١ قمر في وجهال

 زھرةو دریجان  وجه قمر میزان

 حد مریخ القمر في البرج النجمي سنبلة ١٩:٠٤ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٠٩:١٥ - أسد ٢٩ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٩:١٥ - أسد ٢٩ استمرار حتى ١٣:١٧ - أسد ٢٩ ٣٦٥د 

 ١٣:١٧ - أسد ٢٩ حتىاستمرار  ٠١:٢١ - أسد ٣٠ ٣٦٥د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الَغْفر+ القمر  ١٠:٥٥ - أسد ٢٩ استمرار حتى ١٥:٤٨ - أسد ٣٠ ٦٦٢د 

 ١٦:٠٧ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٠٣:١٩ - سنبلة٦ ٤٨٢د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه و دریجان مریخ أسد

 ١٥:٢٤ - أسد ٢٩ استمرار حتى ٠٠:٢٨ - سنبلة٨ ٣٨٢د 
حد   سرطانفي البرج النجمي مریخ 

 زھرة

 قمر خالی السیر ٥٧:٥ - أسد ٢٩  استمرار حتى ١٧:١٣ - أسد ٢٩  ٤٨٨ج 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٢٣:٢١ - أسد ٢٩ ٠٠:٢٢ - أسد ٢٩ ٠١:٢٣ - أسد ٢٩ ٩٣و 

 السماک الرامح قارنةم قمر ٠٠:٠٩ - أسد ٢٩ ٠١:١٠ - أسد ٢٩ ٠٢:١١ - أسد ٢٩ ١٠١و 

 نبتون توازي قمر ٠٤:٣٦ - أسد ٢٩ ١١:٥٣ - أسد ٢٩ ١٩:٢٤ - أسد ٣٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٢:٢٩ - أسد ٢٩ ٠٤:٠٢ - أسد ٣٠ ٠٥:٠٨ - أسد ٣١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 ننبتوتثلیث  قمر ٠٥:٤٧ - أسد ٢٩ ٠٥:٥٣ - أسد ٣٠ ٠٥:٣٥ - أسد ٣١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٤:٥٨ - أسد ٢٩ ١٤:٥٧ - أسد ٣٠ ١٤:٢٩ - أسد ٣١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مشتري توازي شمس ٠٢:١٢ - أسد ٢٩ ٢٣:٤٤ - سنبلة٢ ١٧:٢٩ - سنبلة٥ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 

|  ١°٣٥' ♌ مشتري|  ٧°١٣' ♋ مریخ|  ١٩°٨' ♋ زھرة|  ٢٠°٢٨' ♌عطارد |  ٥°١٩' ♎قمر |  ٢٧°٥' ♋شمس 

 ٠°٥٧' ♍رأس |  ١٢°٤٩' ♐ بلوتو|  ٨°١٦' ♒ نبتون ١٩°٤٨' ♓ أورانوس |  ٢٨°٧' ♎ زحل

٦ 
 ذیقعدة

= 
٢١ 

 أغسطس

 ٠٩:٢١ - أسد ٣٠ استمرار حتى ٠٥:٠٧ - أسد ٣١ ٤١٥د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل میزان

 میزان حد عطاردفي البرج النجمي القمر  ٠١:٢١ - أسد ٣٠ استمرار حتى ١٧:١٧ - أسد ٣٠ ٣٦١د 

 حد مشترىمیزان القمر في البرج النجمي  ١٧:١٧ - أسد ٣٠ استمرار حتى ٠٧:٠٤ - أسد ٣١ ٣٦٤د 

 الزُّباَنا+ القمر  ١٥:٤٨ - أسد ٣٠ استمرار حتى ١٩:٤٨ - سنبلة١ ٦٦٣د 

 ٠٥:٤٩ - أسد ٣٠ استمرار حتى ١٥:١٦ -میزان  ١ ٣٧٩د 
    سرطانمي في البرج النج زھرة

 عطاردحد 

 مشتري توازيضد  قمر ٢٣:١٨ - أسد ٣٠ ٠٧:٠٣ - أسد ٣٠ ١٥:١٢ - أسد ٣٠ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 قمر توازيضد  شمس ٠٤:٥١ - أسد ٣٠ ١٢:١٤ - أسد ٣٠ ١٩:٥٧ - أسد ٣١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 الفکة مقارنة قمر ١٢:٢٨ - أسد ٣٠ ١٣:٢٨ - أسد ٣٠ ١٤:٢٨ - أسد ٣٠ ١٠١و 

 زھرةتربیع  قمر ٠٣:٢٨ - أسد ٣٠ ٠٢:١٣ - أسد ٣١ ٠٠:٣٤ - سنبلة١ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٤:٥٣ - أسد ٣٠ ٠٤:٣٥ - أسد ٣١ ٠٣:٤٥ - سنبلة١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٧:٠٨ - أسد ٣٠ ٠٩:٥٧ - أسد ٣١ ١١:٥٤ - سنبلة١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٤:٣٩ - أسد ٣٠ ٢٢:٣١ - سنبلة١ ٠٥:١١ - بلةسن٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتسدیس  عطارد ١١:١٠ - أسد ٣٠ ١٩:٠٧ - سنبلة٥ ٢٣:٥٩ - سنبلة١١ ٧،٣ج  -  ١١٩ھـ 

 بلوتوتثلیث  شمس ١٨:١٧ - أسد ٣٠ ٠٢:١٠ - سنبلة١٥ ٠٩:٤٤ - سنبلة٣٠ ١٠،١ج  - ٩٤ھـ 

|  ١°٤٨' ♌ مشتري|  ٧°٥٢' ♋ مریخ|  ١٨°٣٤' ♋ زھرة|  ٢١°٥٣' ♌طارد ع|  ١٧°٢٣' ♎قمر |  ٢٨°٢' ♋شمس 

 ٠°٥٨' ♍رأس |  ١٢°٤٨' ♐ بلوتو|  ٨°١٤' ♒ نبتون ١٩°٤٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°٩' ♎ زحل
٧ 

 ذیقعدة
= 
٢٢ 

 أغسطس

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ٠٥:٠٧ - أسد ٣١ رار حتىاستم ٠٠:٣١ - سنبلة١ ٤١٦د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه  میزان



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ٠٧:٠٤ - أسد ٣١ استمرار حتى ٢٠:٤٠ - سنبلة١ ٣٦٢د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ٠١:١١ - أسد ٣١ استمرار حتى ٠٦:١٦ - سنبلة١ ٤٨٧ج 

 الزبانی الشمالي مقارنة قمر ٠٢:٢٨ - أسد ٣١ ٠٣:٢٦ - أسد ٣١ ٠٤:٢٥ - أسد ٣١ ١١٠و 

 زحل مقارنة قمر ٢١:٣٢ - أسد ٣١ ٢١:٠١ - سنبلة١ ١٩:٥٥ - سنبلة٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٤:٥٠ - أسد ٣١ ٠٤:٣٠ - سنبلة١ ٠٣:٣١ - سنبلة٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١٧:١٥ - أسد ٣١ ١٦:٠٨ - سنبلة١ ١٤:٢٣ - سنبلة٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١٧:٢٨ - أسد ٣١ ١٧:٣٧ - سنبلة١ ١٧:٠٠ - سنبلة٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ٢°١' ♌ مشتري|  ٨°٣٠' ♋ مریخ|  ١٨°١' ♋ زھرة|  ٢٣°١٧' ♌عطارد |  ٢٩°٤٣' ♎قمر |  ٢٩°٠' ♋شمس 

 ٠°٥٩' ♍رأس |  ١٢°٤٧' ♐ بلوتو|  ٨°١٣' ♒ بتونن ١٩°٤٥' ♓ أورانوس |  ٢٨°١١' ♎ زحل

٨ 
 ذیقعدة

= 
٢٣ 

 أغسطس

 سنبلة في البرج الفلكيشمس  ١٣:٣٧ - سنبلة١ استمرار حتى ١١:٢٠ -میزان  ١ ٦ب - ٢ج

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ٠٠:٣١ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٢٣:٤١ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٧:٢١ - سنبلة٣ ٦٠١د 

 ٠٠:٣١ - سنبلة١ استمرار حتى ١٩:٣١ - سنبلة٢ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٠ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٠:٣١ - سنبلة١ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٠:٣١ - سنبلة١ ار حتىاستمر ١٣:٥٢ - سنبلة١ ٣٦٣د 

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ١٣:٥٢ - سنبلة١ استمرار حتى ٢١:٢٤ - سنبلة٢ ٣٦٢د 

 ٠٤:٢٢ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٦:١٦ - سنبلة١ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١٩:٤٨ - سنبلة١ حتى استمرار ١٤:١٨ - سنبلة١ ٦٦٤د 

 الَقْلبشمال + القمر  ١٤:١٨ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٥:٠٥ - سنبلة٢ ٦٦٥د 

 ١٢:٣١ - سنبلة١ استمرار حتى ٠٣:١٩ - سنبلة٦ ٣٧٣د 
  أسدفي البرج النجمي عطارد 

 حد مریخ

 ی السیرقمر خال ٣٢:٢٢ - سنبلة ١  استمرار حتى ٣١:٠ - سنبلة ١  ٤٨٨ج 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٧:٤٣ - سنبلة١ ١٨:٣٩ - سنبلة١ ١٩:٣٦ - سنبلة٢ ١٢١و 

 زھرةتثلیث  قمر ١١:٣٣ - سنبلة١ ٠٩:٠٩ - سنبلة٢ ٠٦:١١ - سنبلة٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١٥:٠٧ - سنبلة١ ١٣:٢٣ - سنبلة٢ ١٠:٥٨ - سنبلة٣ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٥:١٧ - سنبلة١ ١٣:٣٤ - سنبلة٢ ١١:١١ - سنبلة٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 ١٨:٠٧ - سنبلة٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 
  ١٦:٠٨ - سنبلة٢
 ٢٠:٢٣ - سنبلة٤

 زحل توازي قمر ١٦:٤٧ - سنبلة١

ج  -  ١٢٧ھـ 
١١،٣ 

 رأس مقارنة عطارد ١٢:١٢ - سنبلة١ ١٧:٢٣ - سنبلة٦ ٠١:٢٩ - سنبلة١٣

   – ١٧٣ ھـ

 ٧،٥ج 
 زحل توازيضد  مریخ ٠٨:٥٠ - سنبلة١ ٢٠:١١ - سنبلة٧ ٢٣:٣٥ - سنبلة١٢

 رأستراجع  ٢٢:٢٧ - سنبلة١ استمرار حتى ١٣:١٥ - سنبلة٩ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٢٢:٢٧ - سنبلة١ استمرار حتى ١٣:١٥ - سنبلة٩ ٩٠ج 

|  ٢°١٤' ♌ مشتري|  ٩°٩' ♋ مریخ|  ١٧°٣٠' ♋ زھرة|  ٢٤°٣٨' ♌عطارد |  ١٢°٢٣' ♏قمر |  ٢٩°٥٨' ♋شمس 

 ٠°٥٨' ♍رأس |  ١٢°٤٧' ♐ بلوتو|  ٨°١١' ♒ نبتون ١٩°٤٤' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٣' ♎ زحل

٩ 
 ذیقعدة

= 
٢٤ 

 ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ استمرار حتى ٢٢:١٢ -میزان  ٢ ١٧د  أغسطس
  :شمس مثلثة+بیت

 أسدفي البرج النجمي 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٩٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ استمرار حتى ٠٩:٠٩ - سنبلة١٢ ٤٤٤د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 وجه زحل و دریجان شمس أسد

 ٠٠:٣٧ - سنبلة٢ استمرار حتى ٠٥:٥٣ - سنبلة٨ ٣٦٩د 
حد  أسدفي البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ١٩:٣١ - سنبلة٢ استمرار حتى ١٤:٠٤ - سنبلة٢ ٤١٨د 
عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 ١٤:٠٤ - سنبلة٢ استمرار حتى ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 ٢١:٢٤ - سنبلة٢ استمرار حتى ١٢:١٤ - سنبلة٢ ٣٦١د 
عقرب حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٢:١٤ - سنبلة٢ استمرار حتى ٢١:٢١ - سنبلة٣ ٣٦٤د 
حد عقرب النجمي القمر في البرج 

 مشترى

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٠٥:٠٥ - سنبلة٢ استمرار حتى ٠٧:١٥ - سنبلة٣ ٦٦٦د 

 السیرسریع قمر  ١٧:٥٥ - سنبلة٢ استمرار حتى ٠٦:١٦ - سنبلة١٥ ٤٨٨ج 

 عطاردتربیع  قمر ٠٠:٣٢ - سنبلة٢ ٠١:٠٣ - سنبلة٣ ٠٠:٣٦ - سنبلة٤ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٥:١١ - سنبلة٢ ١٠:٣٤ - سنبلة٣ ١٤:٤٢ - سنبلة٤ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٤:٤٦ - سنبلة٢ ١٢:٤٤ - سنبلة٣ ١٠:٠٢ - سنبلة٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢°٢٧' ♌ مشتري|  ٩°٤٧' ♋ مریخ|  ١٧°١' ♋ زھرة|  ٢٥°٥٩' ♌عطارد |  ٢٥°٢٧' ♏قمر |  ٠°٥٦' ♌شمس 

 ٠°٥٦' ♍رأس |  ١٢°٤٦' ♐ بلوتو|  ٨°٩' ♒ نبتون ١٩°٤٣' ♓ سأورانو |  ٢٨°١٥' ♎ زحل

١٠ 
 ذیقعدة

= 
٢٥ 

 أغسطس

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ استمرار حتى ١١:٤٧ - سنبلة٥ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ٠٧:٢١ - سنبلة٣ استمرار حتى ١١:٠٣ - سنبلة٥ ٦٠٢د 

 ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ حتىاستمرار  ٠١:٤٦ - سنبلة٤ ٤٢٠د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان  قوس

 حد زحلعقرب القمر في البرج النجمي  ٢١:٢١ - سنبلة٣ استمرار حتى ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ ٣٦٥د 

 حد مشترىقوس القمر في البرج النجمي  ٠٨:٠٩ - سنبلة٣ استمرار حتى ٠٥:١٥ - سنبلة٤ ٣٦٤د 

 النَّعامشمال + القمر  ٠٧:١٥ - سنبلة٣ استمرار حتى ١٠:٠٣ - بلةسن٤ ٦٦٧د 

 قمر خالی السیر ٠٤:١ - سنبلة ٣  استمرار حتى ٠٩:٨ - سنبلة ٣  ٤٨٨ج 

 ٠٧:٤٤ - سنبلة٣ استمرار حتى ٠٠:٥٥ - سنبلة١٩ ٥٥٠د 
 البرج النجمي ٢ في وجهمریخ 
 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٢١:٠٧ - سنبلة٣ ٢٢:٠١ - سنبلة٣ ٢٢:٥٥ - سنبلة٣ ١٢٧و 

 تالی العقرب مقارنة قمر ٠٤:٣٢ - سنبلة٣ ٠٥:٢٦ - سنبلة٣ ٠٦:٢٠ - سنبلة٣ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ٠٩:٠٧ - سنبلة٣ ١٠:٠٠ - سنبلة٣ ١٠:٥٣ - سنبلة٣ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠١:١٦ - سنبلة٣ ٢٢:٣١ - سنبلة٤ ١٩:١٠ - سنبلة٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتو مقارنة قمر ٠٩:٣٠ - سنبلة٣ ٠٦:٣٣ - سنبلة٤ ٠٢:٥٩ - سنبلة٥ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مریخ مقارنة زھرة ٠٤:٥٧ - سنبلة٣ ٠٨:٠٣ - سنبلة١٠ ١٦:٢٣ - سنبلة٢١ ٥،٤ج  -  ١٤٣ھـ 

|  ٢°٤٠' ♌ مشتري|  ١٠°٢٥' ♋ مریخ|  ١٦°٣٣' ♋ زھرة|  ٢٧°١٧' ♌عطارد |  ٨°٥٨' ♐قمر |  ١°٥٤' ♌شمس 

 ٠°٥٣' ♍رأس |  ١٢°٤٥' ♐ بلوتو|  ٨°٨' ♒ نبتون ١٩°٤١' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٧' ♎ زحل

١١ 
 ذیقعدة

= 
٢٦ 

 ٠١:٤٦ - سنبلة٤ استمرار حتى ١٨:٥٨ - سنبلة٥ ٤٢١د  أغسطس
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان مریخ وجه قمر قوس



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ٠٥:١٥ - سنبلة٤ استمرار حتى ١٣:٥١ - سنبلة٤ ٣٦٢د 

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٣:٥١ - سنبلة٤ استمرار حتى ٢٠:٤٠ - سنبلة٥ ٣٦١د 

 الَبْلَدة+ القمر  ١٠:٠٣ - سنبلة٤ استمرار حتى ١٢:٤٧ - سنبلة٥ ٦٦٨د 

 عین الرامي مقارنة قمر ٠٤:٤٩ - سنبلة٤ ٠٥:٤١ - سنبلة٤ ٠٦:٣٣ - سنبلة٤ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٠٩:٤٤ - سنبلة٤ ١٠:٣٦ - سنبلة٤ ١١:٢٧ - سنبلة٤ ١٤٤و 

 شیرونتسدیس  قمر ٢١:٣١ - سنبلة٤ ١٨:١٠ - سنبلة٤ ١٤:١٦ - سنبلة٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٢١:٤٥ - سنبلة٤ ١٨:٢٥ - سنبلة٤ ١٤:٣٣ - سنبلة٥ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتريتصمیم  ١٦:٢٨ - سنبلة٤ ٠١:٠٢ - سنبلة٥ ٠٩:٣٥ - سنبلة٥ ٧٤ج 

 زحلتسدیس  قمر ١٢:٤٠ - سنبلة٤ ٠٩:٠١ - سنبلة٥ ٠٤:٥٤ - سنبلة٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١٢:٠٣ - سنبلة٤ ١٠:١٩ - سنبلة٥ ٠٧:٥٦ - سنبلة٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتون توازيضد  زھرة ١٦:٥٤ - سنبلة٤ ٠٢:٤٨ - سنبلة١١ ٠٦:٥٤ - سنبلة١٩ ٩،٤ج  -  ١٥٠ھـ 

|  ٢°٥٣' ♌ مشتري|  ١١°٤' ♋ مریخ|  ١٦°٨' ♋ زھرة|  ٢٨°٣٤' ♌عطارد |  ٢٢°٥٧' ♐قمر |  ٢°٥٢' ♌شمس 

 ٠°٤٩' ♍رأس |  ١٢°٤٤' ♐ بلوتو|  ٨°٦' ♒ نبتون ١٩°٤٠' ♓ أورانوس |  ٢٨°١٩' ♎ زحل

١٢ 
 ذیقعدة

= 
٢٧ 

 أغسطس

 ١١:٤٧ - سنبلة٥ استمرار حتى ١٢:٣٣ - سنبلة٧ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ١١:٠٣ - سنبلة٥ استمرار حتى ١١:٥٠ - سنبلة٧ ٦٠٣د 

 ١٨:٥٨ - سنبلة٥ استمرار حتى ١١:٤٧ - سنبلة٥ ٤٢٢د 
 لنجميالبرج ا ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس قوس

 ١١:٤٧ - سنبلة٥ استمرار حتى ٠٤:١٧ - سنبلة٦ ٤٢٣د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه  جدي

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٠ - سنبلة٥ استمرار حتى ٠٥:٠٦ - سنبلة٥ ٣٦٥د 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ٠٥:٠٦ - نبلةس٥ استمرار حتى ١١:٤٧ - سنبلة٥ ٣٦٣د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي جدي ١١:٤٧ - سنبلة٥ استمرار حتى ٢٣:٢٢ - سنبلة٦ ٣٦١د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٢:٤٧ - سنبلة٥ استمرار حتى ٠١:٠٨ - سنبلة٦ ٦٦٩د 

 قمر خالی السیر ٢٠:١٠ - سنبلة ٥  استمرار حتى ٤٧:١١ - سنبلة ٥  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ١٢:٤١ - سنبلة٥ ١٣:٣٠ - سنبلة٥ ١٤:٢٠ - سنبلة٥ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ١٣:٣٣ - سنبلة٥ ١٤:٢٣ - سنبلة٥ ١٥:١٣ - سنبلة٥ ١٥٤و 

 مریخ مقابلة قمر ١٠:٤٣ - سنبلة٥ ٠٧:٢٤ - سنبلة٦ ٠٣:٤٠ - سنبلة٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١٨:٠٩ - سنبلة٥ ١٣:١٨ - سنبلة٦ ٠٨:١١ - سنبلة٧ ٤،٢ج  - ٦ ھـ

 نبتون توازيضد  شمس ١١:٣٣ - سنبلة٥ ٠٥:٣٢ - سنبلة٨ ٢٢:٢١ - سنبلة١١ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

|  ٣°٧' ♌ مشتري|  ١١°٤٢' ♋ مریخ|  ١٥°٤٤' ♋ زھرة|  ٢٩°٤٩' ♌عطارد |  ٧°٢٣' ♑قمر |  ٣°٤٩' ♌شمس 

 ٠°٤٥' ♍رأس |  ١٢°٤٣' ♐ بلوتو|  ٨°٤' ♒ نبتون ١٩°٣٨' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٢' ♎ زحل

١٣ 
 ذیقعدة

= 
٢٨ 

 أغسطس

 ٠٤:١٧ - سنبلة٦ استمرار حتى ٢٠:٣٠ - سنبلة٧ ٤٢٤د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان  جدي

 حد مشترى ي البرج النجمي جديالقمر ف ٢٣:٢٢ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٠:٤٨ - سنبلة٦ ٣٦٤د 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي جدي ١٠:٤٨ - سنبلة٦ استمرار حتى ٢٣:٤٤ - سنبلة٧ ٣٦٢د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٠١:٠٨ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٦:٢٤ - سنبلة٦ ٦٧٠د 

 ودالسُُّع َسْعُد + القمر  ١٦:٢٤ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٣:٠٦ - سنبلة٧ ٦٧١د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 سنبلةفي البرج النجمي   :شرف عطارد ٠٣:١٩ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٦:٣١ -عقرب  ١١ ٣٠د 

 میزان في البرج الفلكيعطارد  ١٨:٤٤ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٠:٠٦ -عقرب  ١١ ٦٢٤د 

 ٠٣:١٩ - سنبلة٦ استمرار حتى ١٣:٣٠ - سنبلة١٥ ٤٨٣د 
 البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 مس و دریجان عطاردوجه ش سنبلة

 حد عطارد سنبلةفي البرج النجمي عطارد  ٠٣:١٩ - سنبلة٦ استمرار حتى ٠٨:٣٩ - سنبلة١٢ ٣٧١د 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٠:٢٦ - سنبلة٦ ١٩:٥٥ - سنبلة٧ ١٥:٠٧ - سنبلة٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ١٦:٥٦ - سنبلة٦ ٢٣:٣٨ - سنبلة٧ ٠٥:٥٨ - سنبلة٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٤:٤١ - سنبلة٦ ١٠:٠٢ - سنبلة٧ ٠٥:١٢ - سنبلة٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  مریخ ٢١:٤٥ - سنبلة٦ ٢٢:٥٣ - سنبلة١٨ ٢٣:٣٤ - سنبلة٣٠ ٨،٥ج  -  ١٧٤ھـ 

 یرونش مقابلة شمس ١٥:١٥ - سنبلة٦ ٠٩:٥٩ - سنبلة٢١ ٠٢:٠٧ -میزان  ٥ ١٣،١ج  - ٩٩ھـ 

|  ٣°٢٠' ♌ مشتري|  ١٢°٢٠' ♋ مریخ|  ١٥°٢٣' ♋ زھرة|  ١°٢' ♍عطارد |  ٢٢°٩' ♑قمر |  ٤°٤٧' ♌شمس 

 ٠°٤٢' ♍رأس |  ١٢°٤٢' ♐ بلوتو|  ٨°٣' ♒ نبتون ١٩°٣٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٤' ♎ زحل

١٤ 
 ذیقعدة

= 
٢٩ 

 أغسطس

 الالقمر في فترة اإلستقب ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 اإلسكندريآب يوم محذور  سنبلة٧ استمرار حتى سنبلة٨ ٣٧الف 

 دلوالقمر في البرج النجمي  ١٢:٣٣ - سنبلة٧ استمرار حتى ١٢:١٥ - سنبلة٩ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ١١:٥٠ - سنبلة٧ استمرار حتى ١١:٣٢ - سنبلة٩ ٦٠٤د 

 ٢٠:٣٠ - سنبلة٧ استمرار حتى ١٢:٣٣ - سنبلة٧ ٤٢٥د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد جدي

 ١٢:٣٣ - سنبلة٧ استمرار حتى ٠٤:٢٨ - سنبلة٨ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٤ - سنبلة٧ استمرار حتى ٠٦:٠٩ - سنبلة٧ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٩ - سنبلة٧ استمرار حتى ١٢:٣٣ - سنبلة٧ ٣٦٣د 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٢:٣٣ - سنبلة٧ استمرار حتى ٢٣:٤٢ - سنبلة٨ ٣٦١د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ١٣:٠٦ - سنبلة٧ استمرار حتى ١٢:٤٦ - سنبلة٨ ٦٧٢د 

 قمر خالی السیر ٠٣:١٠ - سنبلة ٧  استمرار حتى ٣٣:١٢ - سنبلة ٧  ٤٨٨ج 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٢٢:١٤ - سنبلة٧ ٢٣:٠٣ - سنبلة٧ ٢٣:٥١ - سنبلة٧ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ٠٠:٤٩ - سنبلة٧ ٠١:٣٧ - سنبلة٧ ٠٢:٢٥ - سنبلة٧ ١٦٣و 

 قمر توازيضد  شمس ٠٢:٠١ - سنبلة٧ ٠٨:٤٢ - سنبلة٧ ١٥:٠٤ - سنبلة٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتون توازي قمر ٠٤:٣٦ - سنبلة٧ ١٠:٣٤ - سنبلة٧ ١٦:١٩ - سنبلة٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرة توازيضد  قمر ٠٨:٠٦ - سنبلة٧ ١٣:٤٣ - سنبلة٧ ١٩:٠٩ - سنبلة٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ٢٢:٣٨ - سنبلة٧ ١٨:٠٨ - سنبلة٧ ١٣:٢٩ - سنبلة٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٥:٥٣ - سنبلة٧ ٢١:٢٩ - سنبلة٨ ٠٢:٥٧ - سنبلة٨ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١٩:٥٥ - سنبلة٧ ٢١:٣٥ - سنبلة٨ ٢٣:٠٢ - سنبلة٩ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ٠٦:١٣ - سنبلة٧ ٠١:٢٠ - سنبلة٨ ٢٠:٢١ - سنبلة٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٣:٤١ - سنبلة٧ ٠٨:٤٥ - سنبلة٨ ٠٣:٤٧ - سنبلة٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 زھرة توازي شمس ٠٣:٤٩ - سنبلة٧ ٠١:٣٩ - سنبلة٩ ٢٣:٣٦ - سنبلة١١ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

|  ٣°٣٣' ♌ مشتري|  ١٢°٥٩' ♋ مریخ|  ١٥°٤' ♋ زھرة|  ٢°١٤' ♍عطارد |  ٧°١٠' ♒قمر |  ٥°٤٥' ♌شمس 

 ٠°٣٩' ♍رأس |  ١٢°٤٢' ♐ بلوتو|  ٨°١' ♒ نبتون ١٩°٣٥' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٧' ♎ زحل

١٥ 
 ذیقعدة

= 
٣٠ 

 أغسطس

 زھرةحد  أسدفي البرج النجمي شمس  ٠٥:٥٣ - سنبلة٨ استمرار حتى ٠٩:٥٦ - سنبلة١٣ ٣٦٧د 

 ٠٤:٢٨ - سنبلة٨ استمرار حتى ٢٠:٢١ - سنبلة٩ ٤٢٧د 
 دلو رج النجميالب ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٢ - سنبلة٨ استمرار حتى ٠٩:١٤ - سنبلة٨ ٣٦٢د 

 حد مشترىدلو القمر في البرج النجمي  ٠٩:١٤ - سنبلة٨ استمرار حتى ٢٠:٢١ - سنبلة٩ ٣٦٤د 

 ١فرغ + ر القم ١٢:٤٦ - سنبلة٨ استمرار حتى ١٦:٠٠ - سنبلة٩ ٦٧٣د 

 ٠٠:٢٨ - سنبلة٨ استمرار حتى ١١:٠١ - سنبلة١٧ ٣٨١د 
حد   سرطانفي البرج النجمي مریخ 

 عطارد

 في فلك األوجصاعد قمر  ١٨:٢٧ - سنبلة٨ استمرار حتى ١٤:٤٢ - سنبلة٢٣ ٤٩٠ج 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ١٩:٥٤ - سنبلة٨ ٢٠:٤٢ - سنبلة٨ ٢١:٣٠ - سنبلة٨ ١٦٩و 

 شیرون مقارنة قمر ٠٠:١٩ - سنبلة٨ ١٩:١٩ - سنبلة٩ ١٤:٢٠ - سنبلة٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 عطارد توازي قمر ١٥:١٤ - سنبلة٨ ١٩:٤٨ - سنبلة٩ ٠٠:٢٠ - سنبلة٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ١٤:٤٥ - سنبلة٨ ٠٩:٥٣ - سنبلة٩ ٠٥:٠٨ - سنبلة١٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ١٨:١١ - سنبلة٨ ١٣:١٦ - سنبلة٩ ٠٨:٢٩ - لةسنب١٠ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 بلوتوتثلیث  مشتري ١٥:٤١ - سنبلة٨ ٠٢:٥١ - میزان  ٢٠ قوس ٣ ٠،٦ج  -  ٢٠١ھـ 

|  ٣°٤٦' ♌ مشتري|  ١٣°٣٧' ♋ مریخ|  ١٤°٤٧' ♋ زھرة|  ٣°٢٣' ♍عطارد |  ٢٢°١٧' ♒قمر |  ٦°٤٣' ♌شمس 

 ٠°٣٨' ♍رأس |  ١٢°٤١' ♐ بلوتو|  ٧°٥٩' ♒ نبتون ١٩°٣٤' ♓ أورانوس |  ٢٨°٢٩' ♎ زحل

١٦ 
 ذیقعدة

= 
٣١  

 أغسطس

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 حوتالقمر في البرج النجمي  ١٢:١٥ - سنبلة٩ استمرار حتى ١٢:٤٥ - سنبلة١١ ١٢د 

 حمللقمر في البرج الفلكي ا ١١:٣٢ - سنبلة٩ استمرار حتى ١٢:٠١ - سنبلة١١ ٥٩٣د 

 ٢٠:٢١ - سنبلة٩ استمرار حتى ١٢:١٥ - سنبلة٩ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ١٢:١٥ - سنبلة٩ استمرار حتى ٠٤:١٤ - سنبلة١٠ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ٢٠:٢١ - سنبلة٩ استمرار حتى ٠٢:٤٢ - سنبلة٩ ٣٦٣د 
حد دلو القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 ٠٢:٤٢ - سنبلة٩ استمرار حتى ١٢:١٥ - سنبلة٩ ٣٦٥د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٢:١٥ - سنبلة٩ استمرار حتى ٠٧:٢٧ - سنبلة١٠ ٣٦٢د 
  حوت القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ١٦:٠٠ - سنبلة٩ استمرار حتى ١٦:٤٩ - سنبلة١٠ ٦٧٤د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ١٣:١٦ - سنبلة٩ استمرار حتى ٠٧:٣٧ - سنبلة٢٣ ٤٩٣ج 

 قمر خالی السیر ٥٤:٩ - سنبلة ٩  استمرار حتى ١٥:١٢ - سنبلة ٩  ٤٨٨ج 

 شیرون توازيضد  قمر ٠٤:١٦ - سنبلة٩ استمرار حتى ٠٩:٢٢ - سنبلة٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 منكب الفرس مقارنة قمر ١٠:٠٦ - سنبلة٩ ١٠:٥٤ - سنبلة٩ ١١:٤٢ - سنبلة٩ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ١٢:٤٧ - سنبلة٩ ١٣:٣٥ - سنبلة٩ ١٤:٢٣ - سنبلة٩ ٨و 

 عطارد ةمقابل قمر ٢٢:٢٦ - سنبلة٩ ١٩:٠٥ - سنبلة١٠ ١٥:٥٤ - سنبلة١٠ ٣،٢ج  - ٤ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 بلوتوتربیع  قمر ١٣:٢٠ - سنبلة٩ ٠٨:٣٢ - سنبلة١٠ ٠٣:٥٩ - سنبلة١١ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٦:٢٥ - سنبلة٩ ١١:٢٤ - سنبلة١٠ ٠٦:٤٠ - سنبلة١١ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١٥:٢٩ - سنبلة٩ ١١:٣٦ - سنبلة١٠ ٠٨:٠٠ - سنبلة١١ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ٣°٥٩' ♌ مشتري|  ١٤°١٥' ♋ مریخ|  ١٤°٣٢' ♋ زھرة|  ٤°٣٠' ♍عطارد |  ٧°٢١' ♓قمر |  ٧°٤١' ♌شمس 

 ٠°٣٨' ♍رأس |  ١٢°٤٠' ♐ بلوتو|  ٧°٥٨' ♒ نبتون ١٩°٣٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٢' ♎ زحل

١٧ 
 ذیقعدة

= 
١ 

 سبتمبر

 ٠٤:١٤ - سنبلة١٠ استمرار حتى ٢٠:٢٣ - سنبلة١١ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ٠٧:٢٧ - سنبلة١٠ استمرار حتى ١٥:٣١ - سنبلة١٠ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٥:٣١ - سنبلة١٠ استمرار حتى ١٨:٤٦ - سنبلة١١ ٣٦١د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ١٦:٤٩ - لةسنب١٠ استمرار حتى ١٢:٤٥ - سنبلة١١ ٦٧٥د 

 جناح الفرس مقارنة قمر ٠١:٤٤ - سنبلة١٠ ٠٢:٣٢ - سنبلة١٠ ٠٣:٢٠ - سنبلة١٠ ٦و 

 عطارد توازيضد  قمر ٠٠:٥٧ - سنبلة١٠ ٠٦:٥٤ - سنبلة١٠ ١٢:٥٨ - سنبلة١٠ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 سرة الفرس قارنةم قمر ١٠:٠١ - سنبلة١٠ ١٠:٤٩ - سنبلة١٠ ١١:٣٨ - سنبلة١٠ ٧و 

 أورانوس  مقارنة قمر ٠٠:١٨ - سنبلة١٠ ١٩:٣٧ - سنبلة١١ ١٥:١٤ - سنبلة١١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

|  ٤°١٢' ♌ مشتري|  ١٤°٥٣' ♋ مریخ|  ١٤°٢٠' ♋ زھرة|  ٥°٣٥' ♍عطارد |  ٢٢°١٢' ♓قمر |  ٨°٣٩' ♌شمس 

 ٠°٣٩' ♍رأس |  ١٢°٣٩' ♐ بلوتو|  ٧°٥٦' ♒ نبتون ١٩°٣١' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٥' ♎ زحل

١٨ 
 ذیقعدة

= 
٢ 

 سبتمبر

 حملالقمر في البرج النجمي  ١٢:٤٥ - سنبلة١١ استمرار حتى ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ١٢:٠١ - سنبلة١١ استمرار حتى ١٤:٤٧ - سنبلة١٣ ٥٩٤د 

 ٢٠:٢٣ - سنبلة١١ استمرار حتى ١٢:٤٥ - سنبلة١١ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ ي وجهالقمر ف

 وجه و دریجان مریخ

 ١٢:٤٥ - سنبلة١١ استمرار حتى ٠٥:٢٢ - سنبلة١٢ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ١٨:٤٦ - سنبلة١١ استمرار حتى ٠٩:٢٧ - سنبلة١١ ٣٦٣د 

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ٠٩:٢٧ - سنبلة١١ ستمرار حتىا ١٢:٤٥ - سنبلة١١ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ١٢:٤٥ - سنبلة١١ استمرار حتى ٢٢:٤١ - سنبلة١٢ ٣٦٤د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ١٢:٤٥ - سنبلة١١ استمرار حتى ٠٨:٤٧ - سنبلة١٢ ٦٤٨د 

 قمر خالی السیر ٣٨:١٩ - سنبلة ١١  حتىاستمرار  ٤٥:١٢ - سنبلة ١١  ٤٨٨ج 

 أورانوس  توازي قمر ١٩:٢٥ - سنبلة١١ ٠٠:٥٩ - سنبلة١١ ٠٦:٤٢ - سنبلة١١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمر توازي شمس ٠٠:٤٤ - سنبلة١١ ٠٦:٠٠ - سنبلة١١ ١١:٢٥ - سنبلة١١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٦:٤٢ - ةسنبل١١ ١٢:٣٩ - سنبلة١١ ١٨:٥٢ - سنبلة١٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زھرة توازي قمر ٠٦:٥١ - سنبلة١١ ١٣:٠٢ - سنبلة١١ ١٩:٣١ - سنبلة١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٢٣:٥٨ - سنبلة١١ ٢٠:٠٠ - سنبلة١٢ ١٦:٢٧ - سنبلة١٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٥:٠٢ - سنبلة١١ ٢١:١٣ - سنبلة١٢ ٠٣:٤٤ - سنبلة١٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٦:٠٤ - سنبلة١١ ٠١:٥٣ - سنبلة١٢ ٢٢:٠٧ - سنبلة١٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٢:٣١ - سنبلة١١ ٠٥:٠٦ - سنبلة١٢ ٠٨:٣١ - سنبلة١٣ ٢،١ج  - ١ھـ 

 بلوتویث تثل قمر ١٣:٥٠ - سنبلة١١ ٠٩:٥٠ - سنبلة١٢ ٠٦:١٦ - سنبلة١٣ ١٠،٢ج  – ١٧ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١٦:٢٦ - سنبلة١١ ١٢:١٨ - سنبلة١٢ ٠٨:٤٠ - سنبلة١٣ ٤،٢ج  - ٦ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 مریختربیع  قمر ١٨:٢١ - سنبلة١١ ١٥:٢٤ - سنبلة١٢ ١٢:٥٨ - سنبلة١٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس  توازي شمس ٢١:٤٩ - سنبلة١١ ١٧:٢٦ - سنبلة١٣ ١٢:٠٧ - سنبلة١٦ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

ج  - ١٢٦ھـ 
١٠،٣ 

 ١٨:٠٧ -میزان  ٩
 ٢٢:٢٧ - سنبلة١٩
 ٠١:٢٦ -میزان  ٣

 بلوتوتربیع  عطارد ٠١:٤١ - سنبلة١١

|  ٤°٢٥' ♌ مشتري|  ١٥°٣٢' ♋ مریخ|  ١٤°١١' ♋ زھرة|  ٦°٣٨' ♍عطارد |  ٦°٤٦' ♈قمر |  ٩°٣٧' ♌شمس 

 ٠°٤٠' ♍رأس |  ١٢°٣٩' ♐ بلوتو|  ٧°٥٤' ♒ نبتون ١٩°٢٩' ♓ أورانوس |  ٢٨°٣٨' ♎ زحل

١٩ 
 ذیقعدة

= 
٣ 

 سبتمبر

 ٠٩:٠٩ - سنبلة١٢ استمرار حتى ١٦:٢٠ - سنبلة٢٢ ٤٤٥د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 
 مشتريوجه و دریجان أسد

 ٠٥:٢٢ - سنبلة١٢ استمرار حتى ٢٢:١٨ - سنبلة١٣ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ٢٢:٤١ - سنبلة١٢ استمرار حتى ٠٧:٠٣ - نبلةس١٢ ٣٦٢د 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٠٣ - سنبلة١٢ استمرار حتى ٢٢:١٨ - سنبلة١٣ ٣٦١د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٠٨:٤٧ - سنبلة١٢ استمرار حتى ٠٧:٠٧ - سنبلة١٣ ٦٤٩د 

 ٠٨:٣٩ - سنبلة١٢ استمرار حتى ١٠:٤٣ -میزان  ٨ ٣٧٢د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي عطارد 

 زھرة

 الکف الخضیب مقارنة قمر ٢٠:٠٢ - سنبلة١٢ ٢٠:٥١ - سنبلة١٢ ٢١:٤١ - سنبلة١٢ ١٥و 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٠:٤٢ - سنبلة١٢ ٢٠:٥٢ - سنبلة١٣ ١٧:٣١ - سنبلة١٣

 زحل مقابلة قمر ١٦:٣٨ - سنبلة١٢ ١٣:١٩ - سنبلة١٣ ١٠:٣٢ - ةسنبل١٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

|  ٤°٣٨' ♌ مشتري|  ١٦°١٠' ♋ مریخ|  ١٤°٤' ♋ زھرة|  ٧°٣٨' ♍عطارد |  ٢٠°٥٩' ♈قمر |  ١٠°٣٥' ♌شمس 

 ٠°٤١' ♍رأس |  ١٢°٣٨' ♐ بلوتو|  ٧°٥٣' ♒ نبتون ١٩°٢٧' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤١' ♎ زحل

٢٠ 
 ذیقعدة

= 
٤ 

 سبتمبر

 ٠٩:٥٦ - سنبلة١٣ استمرار حتى ١٥:٠١ - سنبلة٢٠ ٣٧٠ د
حد  أسدفي البرج النجمي شمس 

 زحل

 ثورفي البرج النجمي  :شرف قمر ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ ٢د 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ١٤:٤٧ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٢٠:٣٩ - سنبلة١٦ ٥٩٥د 

 ٢٢:١٨ - سنبلة١٣ استمرار حتى ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٠٩:١٠ - سنبلة١٤ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 حد مریخحمل في البرج النجمي القمر  ٢٢:١٨ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٠٦:٥٣ - سنبلة١٣ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ٠٦:٥٣ - سنبلة١٣ استمرار حتى ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ ٣٦٥د 

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ١٥:٣٣ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٠٥:٣٧ - سنبلة١٤ ٣٦٢د 

 الثَُّريَّاجنوب +  القمر ٠٧:٠٧ - سنبلة١٣ استمرار حتى ٠٠:٤١ - سنبلة١٤ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٢١:١٣ - سنبلة ١٣  استمرار حتى ٣٣:١٥ - سنبلة ١٣  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ٠٧:٣٩ - سنبلة١٣ ٠٨:٣١ - سنبلة١٣ ٠٩:٢٣ - سنبلة١٣ ٢٣و 

 مشتريتربیع  قمر ٠٢:٥٢ - سنبلة١٣ ٠٠:٠٤ - سنبلة١٤ ٢١:٤٨ - سنبلة١٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مریخ توازي قمر ١٥:٥٢ - سنبلة١٣ ٠٣:١٤ - سنبلة١٤ ١٨:٤١ - سنبلة١٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠٨:٢٤ - سنبلة١٣ ٠٥:٢٢ - سنبلة١٤ ٠٢:٥٠ - سنبلة١٥ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٠٨:٣٥ - سنبلة١٣ ٠٧:١٠ - سنبلة١٤ ٠٦:١٨ - سنبلة١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 قمرتربیع  شمس ٠٨:٣١ - سنبلة١٣ ١٢:٥٣ - سنبلة١٤ ١٨:١٧ - سنبلة١٥ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتري توازي زھرة ٢٣:٥١ - سنبلة١٣ ١٧:٣٥ - سنبلة١٧ ١٣:٥٤ - سنبلة٢٣ ٦،٤ج  -  ١٤٤ھـ 

 زھرةتراجع بعد  المكث ١١:٢٩ - سنبلة١٣ استمرار حتى ١١:٢٩ - سنبلة١٧ ١١٤ج 

|  ٤°٥١' ♌ مشتري|  ١٦°٤٨' ♋ مریخ|  ١٣°٥٩' ♋ زھرة|  ٨°٣٥' ♍عطارد |  ٤°٤٨'   ♉   قمر |  ١١°٣٤' ♌شمس 

 ٠°٤٢' ♍رأس |  ١٢°٣٨' ♐ بلوتو|  ٧°٥١' ♒ نبتون ١٩°٢٦' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤٤' ♎ زحل

٢١ 
 ذیقعدة

= 
٥ 

 سبتمبر

 ٠٩:١٠ - سنبلة١٤ استمرار حتى ٠٣:٠٨ - سنبلة١٥ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٥:٣٧ - سنبلة١٤ استمرار حتى ١٦:١٩ - سنبلة١٤ ٣٦١د 

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ١٦:١٩ - سنبلة١٤ استمرار حتى ٠٦:٤٧ - سنبلة١٥ ٣٦٤د 

 ثور البرج النجمي ٣ درجة  :شرف قمر ١٩:٠٣ - سنبلة١٤ استمرار حتى ٢٠:٤٨ - سنبلة١٤ ٢د 

 الدََّبران+ القمر  ٠٠:٤١ - سنبلة١٤ استمرار حتى ٢٠:٤٤ - سنبلة١٥ ٦٥١د 

 الدََّبران مقارنة قمر ٠٧:٣١ - سنبلة١٤ ٠٨:٢٤ - سنبلة١٤ ٠٩:١٧ - سنبلة١٤ ٢٩و 

 زھرةتسدیس  قمر ١٩:٠٣ - سنبلة١٤ ١٦:١٤ - سنبلة١٤ ١٤:٠٠ - سنبلة١٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٢٣:٥٨ - سنبلة١٤ ٢٢:٢٦ - سنبلة١٥ ٢١:٢٩ - سنبلة١٦ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٤:٠٢ - سنبلة١٤ ٠١:٢٧ - سنبلة١٥ ٢٣:٢٢ - سنبلة١٦ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٤:٣٦ - سنبلة١٤ ٠٢:٠٣ - سنبلة١٥ ٠٠:٠١ - سنبلة١٦ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 عطارد توازيضد  شمس ٠٥:١٨ - سنبلة١٤ ٠٩:١٤ - سنبلة١٥ ١٤:٠١ - سنبلة١٦ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 أورانوس  توازيضد  عطارد ١٣:٣٩ - سنبلة١٤ ١٥:٣١ - سنبلة١٦ ٠٠:٠٤ - سنبلة١٩ ٨،٣ج  -  ١٢٢ھـ 

 رأستراجع  ١٣:١١ - سنبلة١٤ استمرار حتى ٠٧:٣٨ - سنبلة٢٣ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٣:١١ - سنبلة١٤ ر حتىاستمرا ٠٧:٣٨ - سنبلة٢٣ ٩٠ج 

|  ٥°٤' ♌ مشتري|  ١٧°٢٦' ♋ مریخ|  ١٣°٥٧' ♋ زھرة|  ٩°٣٠' ♍عطارد |  ١٨°١٥'   ♉   قمر |  ١٢°٣٢' ♌شمس 

 ٠°٤٢' ♍رأس |  ١٢°٣٧' ♐ بلوتو|  ٧°٥٠' ♒ نبتون ١٩°٢٤' ♓ أورانوس |  ٢٨°٤٧' ♎ زحل

٢٢ 
 ذیقعدة

= 
٦ 

 سبتمبر

 تربیع آخر ٢٢لیلة  تىاستمرار ح ٢٨طلوع  ٤٣الف 

 ٠٣:٠٨ - سنبلة١٥ استمرار حتى ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠٦:٤٧ - سنبلة١٥ استمرار حتى ١٥:٥٦ - سنبلة١٥ ٣٦٥د 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ١٥:٥٦ - سنبلة١٥ استمرار حتى ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ ٣٦٣د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٢٠:٤٤ - سنبلة١٥ استمرار حتى ٠٠:٣٨ - سنبلة١٦ ٦٥٢د 

 قمر خالی السیر ٠٤:٢ - سنبلة ١٥  استمرار حتى ٢٨:٢١ - سنبلة ١٦  ٤٨٨ج 

 ١٣:٣٠ - سنبلة١٥ استمرار حتى ١٧:٣٨ -میزان  ٥ ٤٨٤د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 و دریجان زحل زھرةوجه  نبلةس

 السیربطیء قمر  ٠٦:١٦ - سنبلة١٥ استمرار حتى ٢٣:٤٨ - سنبلة٣١ ٤٨٩ج 

 الناجذ مقارنة قمر ٠٣:٣٣ - سنبلة١٥ ٠٤:٢٧ - سنبلة١٥ ٠٥:٢٢ - سنبلة١٥ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٦:٠٧ - سنبلة١٥ ٠٧:٠٢ - سنبلة١٥ ٠٧:٥٦ - سنبلة١٥ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٠٨:٣٤ - سنبلة١٥ ٠٩:٢٩ - سنبلة١٥ ١٠:٢٤ - سنبلة١٥ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ١٣:٣٠ - سنبلة١٥ ١٤:٢٥ - سنبلة١٥ ١٥:٢٠ - سنبلة١٥ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٧:٥٠ - سنبلة١٥ ١٨:٤٥ - سنبلة١٦ ١٩:٤١ - سنبلة١٦ ٤٢و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٨:٥٣ - سنبلة١٥ ٠٧:٢٦ - سنبلة١٦ ٠٦:٢٩ - سنبلة١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ١٣:٤٦ - سنبلة١٥ ١٢:٠٠ - سنبلة١٦ ١٠:٤٢ - سنبلة١٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١٨:٠٥ - سنبلة١٥ ١٨:٠٠ - سنبلة١٦ ١٨:٢٣ - سنبلة١٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٨:١٧ - سنبلة١٥ ٠٠:٤٠ - سنبلة١٧ ٠٧:٥٧ - سنبلة١٨ ٢،١ج  - ١ھـ 

 ٠٩:٥٥ - سنبلة١٥ ٠٩:٥٥ - سنبلة٢٢ ٠٩:٥٥ - سنبلة٢٩  ١٤الف
  ذیقعده  ٢٩کسوف الذور ايام مح

  )سوفخلمنطقة رؤية ال(

 نبتونتربیع  زحل ١١:٢١ - سنبلة١٥ ١٥:١٤ -قوس  ٥ حوت ١٥ ٩،٧ج  -  ٢٢١ھـ 

|  ٥°١٧' ♌ مشتري|  ١٨°٤' ♋ مریخ|  ١٣°٥٧' ♋ زھرة|  ١٠°٢٢' ♍عطارد |  ١°٢١'  ♊ قمر |  ١٣°٣٠' ♌شمس 

 ٠°٤١' ♍رأس |  ١٢°٣٦' ♐ بلوتو|  ٧°٤٨' ♒ نبتون ١٩°٢٢' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥٠' ♎ زحل

٢٣ 
 ذیقعدة

= 
٧ 

 سبتمبر

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ استمرار حتى ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٣٩ - سنبلة١٦ استمرار حتى ٠٥:٣٥ - ةسنبل١٨ ٥٩٦د 

 ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ استمرار حتى ١٦:٠٩ - سنبلة١٦ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٦:٠٩ - سنبلة١٦ استمرار حتى ١١:٠٩ - سنبلة١٧ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢١:٢٨ - سنبلة١٦ استمرار حتى ٠٨:٣٨ - سنبلة١٦ ٣٦١د 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٨:٣٨ - سنبلة١٦ استمرار حتى ١٩:٥٥ - سنبلة١٧ ٣٦٤د 

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٠:٣٨ - سنبلة١٦ استمرار حتى ٠١:٥٤ - سنبلة١٧ ٦٥٣د 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١٩:٥٨ - سنبلة١٦ ٢٠:٥٣ - سنبلة١٦ ٢١:٤٩ - سنبلة١٦ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ٠٥:٥٩ - سنبلة١٦ ٠٦:٥٥ - سنبلة١٦ ٠٧:٥١ - سنبلة١٦ ٥٠و 

 وتوبل مقابلة قمر ٢٢:٣٧ - سنبلة١٦ ٢١:٠٤ - سنبلة١٧ ٢٠:٠٠ - سنبلة١٨ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٠:٣١ - سنبلة١٦ ٠٩:٠٩ - سنبلة١٧ ٠٨:١٣ - سنبلة١٨ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١١:١١ - سنبلة١٦ ٠٩:٥٢ - سنبلة١٧ ٠٨:٥٩ - سنبلة١٨ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتون توازيضد  مشتري ٢٣:٤٣ - سنبلة١٦ ٠٦:٤٨ - سنبلة٢٧ ٢٠:٠٨ -میزان  ٨ ٩،٦ج  -  ١٩٩ھـ 

 زحلتسدیس  شمس ٠٨:٥٩ - سنبلة١٦ ٢١:٣٦ -میزان  ٢ ١٤:٥٩ - میزان  ١٨ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 

|  ٥°٣٠' ♌ مشتري|  ١٨°٤٢' ♋ مریخ|  ١٣°٥٩' ♋ زھرة|  ١١°١٠' ♍عطارد |  ١٤°٨'  ♊ قمر |  ١٤°٢٨' ♌شمس 

 ٠°٤٠' ♍رأس |  ١٢°٣٦' ♐ بلوتو|  ٧°٤٦' ♒ نبتون ١٩°٢٠' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥٤' ♎ زحل

٢٤ 
 ذیقعدة

= 
٨ 

 سبتمبر

 ١١:٠٩ - سنبلة١٧ استمرار حتى ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ١٩:٥٥ - سنبلة١٧ استمرار حتى ٠٥:٢٥ - سنبلة١٧ ٣٦٢د 
  جوزا القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ٠٥:٢٥ - سنبلة١٧ ر حتىاستمرا ١٨:٥٠ - سنبلة١٨ ٣٦٣د 
  جوزا القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠١:٥٤ - سنبلة١٧ استمرار حتى ٠٥:٢٤ - سنبلة١٨ ٦٥٤د 

 ١١:٠١ - سنبلة١٧ استمرار حتى ١٣:١١ - سنبلة٢٨ ٣٨٤د 
حد   سرطانفي البرج النجمي مریخ 

 مشترى

 شعری یمانی مقارنة قمر ٢٢:٢٩ - سنبلة١٧ ٢٣:٢٦ - سنبلة١٧ ٠٠:٢٣ - سنبلة١٧ ٥١و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٣:٥٧ - سنبلة١٧ ١٤:٥٥ - سنبلة١٧ ١٥:٥٣ - سنبلة١٧ ٥٧و 

 مریخ توازي قمر ٠٨:١٦ - سنبلة١٧ ٠١:١١ - سنبلة١٨ ١٤:٠٢ - سنبلة١٨ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٥:١٦ - سنبلة١٧ ٠٤:٢٧ - سنبلة١٨ ٠٤:٠٣ - سنبلة١٩ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

|  ٥°٤٣' ♌ مشتري|  ١٩°٢٠' ♋ مریخ|  ١٤°٤' ♋ زھرة|  ١١°٥٦' ♍عطارد |  ٢٦°٤٠'  ♊ قمر |  ١٥°٢٦' ♌شمس 

 ٠°٣٨' ♍رأس |  ١٢°٣٥' ♐ بلوتو|  ٧°٤٥' ♒ نبتون ١٩°١٨' ♓ أورانوس |  ٢٨°٥٧' ♎ زحل

٢٥ 
 ذیقعدة

= 
٩ 

 سبتمبر

 ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ تمرار حتىاس ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ ٤د 
  :بیت قمر

  سرطانفي البرج النجمي 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٠٥:٣٥ - سنبلة١٨ استمرار حتى ١٦:٥٥ - سنبلة٢٠ ٥٩٧د 

 ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ استمرار حتى ٠٢:٠١ - سنبلة١٩ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ١٨:٥٠ - سنبلة١٨ استمرار حتى ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ ٣٦٥د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زحل

 ٠٦:٢٧ - سنبلة١٨ استمرار حتى ٢٠:٠٧ - سنبلة١٩ ٣٦٣د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٠٥:٢٤ - سنبلة١٨ استمرار حتى ١٣:٢٠ - سنبلة١٩ ٦٥٥د 

 قمر خالی السیر ٢٨:٤ - سنبلة ١٨  استمرار حتى ٢٧:٦ - لةسنب ١٨  ٤٨٨ج 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٦:٤٣ - سنبلة١٨ ٠٧:٣٧ - سنبلة١٩ ٠٨:٤٥ - سنبلة٢٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١٠:٣٤ - سنبلة١٨ ١٠:٢٤ - سنبلة١٩ ١٠:٣٧ - سنبلة٢٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

ج  - ٩٦ھـ 
١١،١ 

 رأس مقارنة شمس ٠٤:٣٠ - سنبلة١٨ ١٢:٠٥ -ان میز ٢ ١٨:٤٤ - میزان  ١٨

 ٥°٥٦' ♌ مشتري|  ١٩°٥٨' ♋ مریخ|  ١٤°١١' ♋ زھرة|  ١٢°٣٨' ♍عطارد |  ٨°٥٨' ♋قمر |  ١٦°٢٥' ♌شمس 

 ٠°٣٦' ♍رأس |  ١٢°٣٥' ♐ بلوتو|  ٧°٤٣' ♒ نبتون ١٩°١٦' ♓ أورانوس |  ٢٩°١' ♎ زحل| 

٢٦ 
 ذیقعدة

= 
١٠ 

 سبتمبر

 ٠٢:٠١ - سنبلة١٩ استمرار حتى ٢١:٤٩ - سنبلة٢٠ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 ٢٠:٠٧ - سنبلة١٩ استمرار حتى ٠٧:٥٦ - سنبلة١٩ ٣٦٢د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 حد عطارد  سرطاني القمر في البرج النجم ٠٧:٥٦ - سنبلة١٩ استمرار حتى ١٩:٤٩ - سنبلة٢٠ ٣٦١د 

 الطَّْرف+ القمر  ١٣:٢٠ - سنبلة١٩ استمرار حتى ١٢:٣١ - سنبلة٢٠ ٦٥٦د 

 ٠٠:٥٥ - سنبلة١٩ استمرار حتى ٢٢:١٦ -میزان  ٤ ٥٥١د 
 البرج النجمي ٣ في وجهمریخ 
 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠٧:٠٤ - سنبلة١٩ استمرار حتى ٠١:٥٦ - میزان  ١٢ ٣٨٧د 
حد  أسدي البرج النجمي ف مشتري

 زھرة

 أورانوس تثلیث  قمر ٢٠:٤١ - سنبلة١٩ ٢٠:١٩ - سنبلة٢٠ ٢٠:١٥ - سنبلة٢١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ٢١:٥٦ - سنبلة١٩ ٢٢:٥٨ - سنبلة٢٠ ٠٠:٢٠ - سنبلة٢١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٥:٥٨ - سنبلة١٩ ١٦:٠٣ - سنبلة٢٠ ١٦:٢١ - سنبلة٢١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١٢٣ھـ 
٩،٣ 

 ٠٧:٢٥ -میزان  ٣
 ٢٠:٤٩ - سنبلة٢٣
 ١٤:٥٦ - سنبلة٣١

 نبتون توازي عطارد ١١:١٦ - سنبلة١٩

|  ٦°٩' ♌ مشتري|  ٢٠°٣٦' ♋ مریخ|  ١٤°٢٠' ♋ زھرة|  ١٣°١٦' ♍عطارد |  ٢١°٥' ♋قمر |  ١٧°٢٣' ♌شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٥' ♐ بلوتو|  ٧°٤١' ♒ نبتون ١٩°١٤' ♓ أورانوس |  ٢٩°٤' ♎ زحل

٢٧ 
 ذیقعدة

١١ 
 حد عطارد أسدفي البرج النجمي شمس  ١٥:٠١ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ١٨:٥٠ - سنبلة٢٦ ٣٦٦د  سبتمبر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 القمر في البرج النجمي أسد ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ١٦:٥٥ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ٠٥:٤٠ - سنبلة٢٣ ٥٩٨د 

 ٢١:٤٩ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ١٣:٥٧ - سنبلة٢١ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 سوجه زحل و دریجان شم

حد مشترى  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٤٩ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ٠٩:٤٧ - سنبلة٢٠ ٣٦٤د 

 

 حد زحل  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٧ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ ٣٦٥د 

 حد مشترى دالقمر في البرج النجمي أس ١٧:٤٨ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ٠٥:٥٣ - سنبلة٢١ ٣٦٤د 

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٢:٣١ - سنبلة٢٠ استمرار حتى ٠٦:١٥ - سنبلة٢١ ٦٥٧د 

 قمر خالی السیر ٠٤:١٦ - سنبلة ٢٠  استمرار حتى ٤٨:١٧ - سنبلة ٢٠  ٤٨٨ج 

 زھرة توازي قمر ٢٢:٢٦ - سنبلة٢٠ ٠٦:٠٤ - سنبلة٢٠ ١٣:٢٥ - سنبلة٢٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتري توازي قمر ٠١:٤٧ - سنبلة٢٠ ٠٩:٤٣ - سنبلة٢٠ ١٧:٢٠ - لةسنب٢٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٦:٤٤ - سنبلة٢٠ ١٤:١٥ - سنبلة٢٠ ٢١:٣١ - سنبلة٢١ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ١٦:٠٠ - سنبلة٢٠ ١٧:٠٠ - سنبلة٢٠ ١٨:٠٠ - سنبلة٢٠ ٧١و 

 عطارد توازيضد  قمر ١١:٤٢ - سنبلة٢٠ ١٨:٢٥ - سنبلة٢٠ ٠٠:٥٩ - سنبلة٢١ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ٠٦:١٢ - سنبلة٢٠ ٠٦:٤٥ - سنبلة٢١ ٠٧:٢٩ - سنبلة٢٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ٠٩:١٠ - سنبلة٢٠ ٠٩:١٤ - سنبلة٢١ ٠٩:٢٩ - سنبلة٢٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

|  ٦°٢٢' ♌ مشتري|  ٢١°١٤' ♋ مریخ|  ١٤°٣١' ♋ زھرة|  ١٣°٤٩' ♍عطارد  | ٣°٤' ♌قمر |  ١٨°٢١' ♌شمس 

 ٠°٣٢' ♍رأس |  ١٢°٣٤' ♐ بلوتو|  ٧°٤٠' ♒ نبتون ١٩°١٢' ♓ أورانوس |  ٢٩°٨' ♎ زحل

٢٨ 
 ذیقعدة

= 
١٢ 

 سبتمبر

 تحت الشعاع ٢٨روز طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ذیقعدة وم محذور شھري ٢٨ لیلة استمرار حتى ٢٩ لیلة ٨٢الف 

 ١٣:٥٧ - سنبلة٢١ استمرار حتى ١٠:١٤ - سنبلة٢٢ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ٠٥:٥٣ - سنبلة٢١ استمرار حتى ١٥:٥٩ - سنبلة٢١ ٣٦٢د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ١٥:٥٩ - سنبلة٢١ استمرار حتى ٠٦:١٠ - سنبلة٢٢ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٠٦:١٥ - سنبلة٢١ استمرار حتى ٠٢:١٦ - سنبلة٢٢ ٦٥٨د 

 أورانوس  توازي قمر ٢٣:٠٣ - سنبلة٢١ ٠٦:٠٧ - سنبلة٢١ ١٣:٠٣ - سنبلة٢١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 سدظھر األ مقارنة مرق ١٥:٠٩ - سنبلة٢١ ١٦:١٠ - سنبلة٢١ ١٧:١٠ - سنبلة٢١ ٨١و 

  ٧ : ٥٦ - سنبلة ٢١ استمرار حتى  ١٩ : ١٠ - سنبلة ٢٤  ٣٠د 
  :شرف عطارد

 سنبلة البرج النجمي ١٥ درجة

 بلوتوتثلیث  قمر ١٨:٥٨ - سنبلة٢١ ١٩:١٠ - سنبلة٢٢ ١٩:٣١ - سنبلة٢٣ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ٠٧:٢٦ - لةسنب٢١ ٠٧:٣٩ - سنبلة٢٢ ٠٧:٥٨ - سنبلة٢٣ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٠٠:٣٧ - سنبلة٢١ ٠٩:٤١ - سنبلة٢٢ ١٨:٥٨ - سنبلة٢٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 ١٧:٣٥ -میزان  ٤ ٦،٣ج  -  ١١٧ھـ 
 ٠٥:١٢ - سنبلة٢٤
 ٠٤:٠٩ -میزان  ٢

 مشتري توازيضد  عطارد ٠٣:١٥ - سنبلة٢١

 زحلتربیع  مریخ ١٩:٥٣ - سنبلة٢١ ٠٤:١١ -زان می ٤ ٠٣:٢٣ - میزان  ١٩ ٧،٥ج  -  ١٧٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٠٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ كّيةاألحداث الفل الساعة: يوم 

 ٦°٣٤' ♌ مشتري|  ٢١°٥٢' ♋ مریخ|  ١٤°٤٤' ♋ زھرة|  ١٤°١٩' ♍عطارد |  ١٤°٥٧' ♌قمر |  ١٩°٢٠' ♌شمس 

 ٠°٣١' ♍رأس |  ١٢°٣٤' ♐ بلوتو|  ٧°٣٨' ♒ نبتون ١٩°١٠' ♓ أورانوس |  ٢٩°١٢' ♎ زحل| 

٢٩ 
 ذیقعدة

= 
١٣ 

 سبتمبر

 ١٦:٢٠ - سنبلة٢٢ استمرار حتى ٢٢:١٢ -ن میزا ٢ ٤٤٦د 
 البرج النجمي ٣ في وجهشمس 
 وجه و دریجان مریخ أسد

 ١٠:١٤ - سنبلة٢٢ استمرار حتى ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد عطارد لنجمي أسدالقمر في البرج ا ٠٦:١٠ - سنبلة٢٢ استمرار حتى ١٨:٢٢ - سنبلة٢٢ ٣٦١د 

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ١٨:٢٢ - سنبلة٢٢ استمرار حتى ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ ٣٦٣د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٠٢:١٦ - سنبلة٢٢ استمرار حتى ٢١:٤١ - سنبلة٢٣ ٦٥٩د 

 رقم توازي شمس ١٩:٢٧ - سنبلة٢٢ ٠٢:٥٦ - سنبلة٢٢ ١٠:١٩ - سنبلة٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ١٢:٠٢ - سنبلة٢٢ ١٣:٠٣ - سنبلة٢٢ ١٤:٠٤ - سنبلة٢٢ ٨٤و 

 زحلتسدیس  قمر ٠٤:٣٥ - سنبلة٢٢ ٠٥:٠٧ - سنبلة٢٣ ٠٥:٤٣ - سنبلة٢٤ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٠٧:١٣ - سنبلة٢٢ ٠٧:٣٧ - سنبلة٢٣ ٠٨:٠٥ - سنبلة٢٤ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٠ 

  ١٤٣٦ ذي القعدة ٢٩ سوف ا�ز�ا�ك

   ١٣٩٤ شهر�ور ٢٢=  ٢٠١٥ �تام�س ١٣=  س�بله ٢٢=  ١٤٣٦ ذي القعدة ٢٩

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١١ 

 )LMT( �سلما��سا�ن  �كسوف ا�

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  الشمس

  سمت

  الشمس

  نھاية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف 

Mag.  

الحد األعلى 
  زء للج

  المكسوف

Cape Town 

ایفريقجنوب أ  

06:52 
  طلوع

00 07:43 10 078 08:49 23 0.303 %30.3 

Pretoria 

ایفريقجنوب أ  
06:43 07 07:34 19 076 08:31 31 0.255 %14.5 

Gaborone 

 بوتساوانا
06:42 05 07:31 16 078 08:25 28 0.237 %13.1 

Fianarantsoa 

 ماداجاسکار ,
08:09 31 08:46 39 066 09:26 47 0.083 %02.8 

Windhoek, 

 نامیبیا

06:53 
  طلوع

00  07:25 07 083 08:10 17 0.193 %09.7 

Lusaka, 

 زامبیا
07:03 14 07:19 17 081 07:35 21 0.02 %03.0 

Bulawayo, 

 زیمبابوي
06:47 09 07:26 18 079 08:07 28 0.131 %05.5 

Beira, 

 موزامبیق
06:52 16 07:30 25 076 08:10 34 0.108 %04.1 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٢ 

  كسوفا� �روة ةفلكيال ةيئا�

  
       

 

 

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٣ 

علم 
األحیان  

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٦°٤٧' ♌ مشتري|  ٢٢°٣٠' ♋ مریخ|  ١٥°٠' ♋ زھرة|  ١٤°٤٣' ♍عطارد |  ٢٦°٤٦' ♌قمر |  ٢٠°١٨' ♌شمس 

 ٠°٣٠' ♍رأس |  ١٢°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٣٦' ♒ نبتون ١٩°٨' ♓ أورانوس |  ٢٩°١٦' ♎ زحل

٣٠ 
 ذیقعدة

= 
١٤ 

 سبتمبر

 اإلسكندريايلول شھر  سنبلة٢٣ استمرار حتى میزان ٢١ ٣٢الف 

 ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ١٩:٣٦ - سنبلة٢٦ ٦د 
  :قمر مثلثة

 سنبلةالبرج النجمي  في

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠٥:٤٠ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ١٨:٤٢ - سنبلة٢٥ ٥٩٩د 

 ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ٠٢:٥٧ - سنبلة٢٤ ٤١١د 
 سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ٢٠:٥٠ - سنبلة٢٤ ٣٦١د 

  الَعوَّاءجنوب + القمر  ٢١:٤١ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ١٧:٠٢ - سنبلة٢٤ ٦٦٠د 

 في فلك األوجھابط قمر  ١٤:٤٢ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ٠٤:٥١ -میزان  ٦ ٤٩١ج 

 ي من الرأسشمالصاعد قمر  ٠٧:٣٧ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ٠٠:٠٤ -میزان  ٦ ٤٩٢ج 

 قمر خالی السیر ٠٨:٥ - سنبلة ٢٣  استمرار حتى ٣٥:٦ - سنبلة ٢٣  ٤٨٨ج 

 شیرون توازي قمر ٢٢:٠٤ - سنبلة٢٣ استمرار حتى ٠٤:٣٧ - سنبلة٢٣ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٧:٤٣ - سنبلة٢٣ ٠٨:١٠ - سنبلة٢٤ ٠٨:٣٤ - سنبلة٢٥ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٢:٣١ - سنبلة٢٣ ١٣:٣٣ - سنبلة٢٤ ١٤:١٩ - سنبلة٢٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ١٣:٠٠ - سنبلة٢٣ ١٤:٠٧ - سنبلة٢٤ ١٥:١٣ - سنبلة٢٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 
  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٤ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ١٤٣٦ ذی ��هاأل�دا
 أسد� ال�ج ا�ج�  :بيت شمس

  م�ان ٢إ�  س�بلة ٢

 س�بلة� ال�ج ا�ج� : د�ف عطار

  عقرب ١١إ�  س�بلة ٦

  م�ان� ال�ج ا�ج� : �ف زحل

  م�ان ٢إ� 

 تراجع عطارد

  م�ان ١٧إ�  س�بلة ٢٧

  �طان� ال�ج ا�ج� : هبوط �ر�خ

  م�ان ٤إ�  أسد ١٨

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

 ن�تونتراجع 

  عقرب ٢٥إ�  جوزا ٢٥

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٥ 

اث اا   يذ  ١٤٣٦  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٢:١٠ - سنبلة١٥ ٠٩:٤٤ - سنبلة٣٠ ١٠،١ج  - ٩٤ھـ 
 ٧يوم ماضي  ٢٤

 يوم باقي
 بلوتوتثلیث  شمس

١ 
ھر

ش
 

ي
ذ

  
ال

ج
ح

 ة
 =

ي
ض

ما
ال
ر 

ھ
ش

ال
ن 

م
ة 

كی
فل

ال
ث 

دا
ح

أل
 ا
ار
مر

ست
ا

  

 ٢٢:٥٣ - سنبلة١٨ ٢٣:٣٤ - سنبلة٣٠ ٨،٥ج  - ١٧٤ھـ 
 ٧يوم ماضي  ١٨

 يوم باقي
 أورانوس تثلیث  مریخ

 ٠٩:٥٩ - سنبلة٢١ ٠٢:٠٧ -میزان  ٥ ١٣،١ج  - ٩٩ھـ 
 ١٣يوم ماضي  ١٨

 يوم باقي
 شیرون مقابلة شمس

 ٠٦:٤٨ - سنبلة٢٧ ٢٠:٠٨ -یزان م ٨ ٩،٦ج  - ١٩٩ھـ 
 ١٣يوم ماضي  ٨

 يوم باقي
 نبتون توازيضد  مشتري

 ٢١:٣٦ -میزان  ٢ ١٤:٥٩ - میزان  ١٨ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 
 ٢٣يوم ماضي  ٨

 يوم باقي
 زحلتسدیس  شمس

 ١٢:٠٥ -میزان  ٢ ١٨:٤٤ - میزان  ١٨ ١١،١ج  - ٩٦ھـ 
 ٣١يوم ماضي  ٦

 يوم باقي
 رأس مقارنة شمس

 ٠٧:٢٥ -میزان  ٣ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 
  ٢٠:٤٩ - سنبلة٢٣
 ١٤:٥٦ - سنبلة٣١

 ١١يوم ماضي  ٧
 يوم باقي

 نبتون توازي عطارد

 ١٧:٣٥ -میزان  ٤ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 
  ٠٥:١٢ - سنبلة٢٤
 ٠٤:٠٩ -میزان  ٢

 ١٢يوم ماضي  ٣
 يوم باقي

 مشتري توازيضد  عطارد

 استمرار حتى میزان ٢١ ٣٢الف 
 ٢٩وم ماضي ي ١

 يوم باقي
 اإلسكندريايلول  شھر

٨،٤ج  - ١٤٨ھـ  ١٣:١٣ - میزان  ١١   
  ١٩:٤٣ - أسد ٢٩
٠٦:٥٩ -میزان  ١  

 ١٨يوم ماضي  ٣٩
 يوم باقي

أورانوس تثلیث  زھرة  

٩،٦ج  - ١٩٩ھـ  ١٨:٢٠ -عقرب  ٧  ٠٩:٥٣ - سنبلة٢٦   
 ٤٤يوم ماضي  ٣٦

 يوم باقي
نبتون مقابلة مشتري  

 استمرار حتى ١١:٢٠ -میزان  ١ ٢الف 
 ٥يوم ماضي  ٨٨

 يوم باقي
 موسم الصیف

٨،٤ج  - ١٤٨ھـ  ١٣:١٣ - میزان  ١١   
  ١٩:٤٣ - أسد ٢٩
٠٦:٥٩ -میزان  ١  

 ١٨يوم ماضي  ٣٩
 يوم باقي

أورانوس تثلیث  زھرة  

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال اإلتصالمركز  الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
ذي 
 الحجة

= 
١٥ 

 سبتمبر

 | ٧°٠' ♌ يمشتر | ٢٣°٨' ♋ مریخ | ١٥°١٧' ♋ زھرة | ١٥°٣' ♍ عطارد | ٨°٣٢' ♍ قمر | ٢١°١٧' ♌ شمس

 ٠°٣٠' ♍ رأس | ١٢°٣٣' ♐ بلوتو | ٧°٣٥' ♒ نبتون ١٩°٦' ♓ أورانوس  | ٢٩°٢٠' ♎ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 سكندرياإل ايلوليوم محذور  سنبلة٢٤ استمرار حتى سنبلة٢٥ ٣٧ الف

 ٠٢:٥٧ - سنبلة٢٤ استمرار حتى ٢٣:١٩ - سنبلة٢٥ ٤١٢ د
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زحل دریجان و زھرة وجه سنبلة

 زھرة حد القمر في البرج النجمي سنبلة ٢٠:٥٠ - سنبلة٢٤ استمرار حتى ١٧:١٣ - سنبلة٢٤ ٣٦٢ د

مشترى حد لقمر في البرج النجمي سنبلةا ١٧:١٣ - سنبلة٢٤ استمرار حتى ٠١:٢١ - سنبلة٢٥ ٣٦٤ د

 السِّماك شمال+ القمر  ١٧:٠٢ - سنبلة٢٤ استمرار حتى ١٧:١٤ - سنبلة٢٥ ٦٦١ د

 قمر توازي ضد شمس ٢٠:٢٥ - سنبلة٢٤ ٠٢:٢٣ - سنبلة٢٤ ٠٨:٢٤ - سنبلة٢٤ ٢،١ ج - ٢ ھـ

 أورانوس  مقابلة قمر ٢١:٠٥ - سنبلة٢٤ ٢١:٢٧ - سنبلة٢٥ ٢١:٤٣ - سنبلة٢٦ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 مریخ تسدیس قمر ٠٥:٣٤ - سنبلة٢٤ ٠٧:٢١ - سنبلة٢٥ ٠٨:٥٩ - سنبلة٢٦ ٥،٢ ج - ٧ ھـ

 ♌ مشتري | ٢٣°٤٥' ♋ مریخ | ١٥°٣٦' ♋ زھرة | ١٥°١٧' ♍ عطارد | ٢٠°١٩' ♍ قمر | ٢٢°١٥' ♌ شمس

 ٠°٣١' ♍ رأس | ١٢°٣٣' ♐ بلوتو | ٧°٣٣' ♒ نبتون ١٩°٤' ♓ أورانوس  | ٢٩°٢٤' ♎ زحل | ٧°١٣'

٢ 
ذي 
 الحجة

= 
١٦ 

 سبتمبر

 ٢٣:١٩ - سنبلة٢٥ استمرار حتى ١٩:٣٦ - سنبلة٢٦ ٤١٣ د
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرة دریجان و عطارد وجه سنبلة

 مریخ حد القمر في البرج النجمي سنبلة ٠١:٢١ - سنبلة٢٥ استمرار حتى ١٥:٣٣ - سنبلة٢٥ ٣٦٣ د

 زحل حد القمر في البرج النجمي سنبلة ١٥:٣٣ - سنبلة٢٥ استمرار حتى ١٩:٣٦ - لةسنب٢٦ ٣٦٥ د

 الَغْفر+ القمر  ١٧:١٤ - سنبلة٢٥ استمرار حتى ٢٢:١٥ - سنبلة٢٧ ٦٦٢ د

 قمر خالی السیر ٢٢:٧ - سنبلة ٢٥  استمرار حتى ٣٦:١٩ - سنبلة ٢٦  ٤٨٨ج 

 أورانوس  توازي ضد قمر ٢١:٠٥ - سنبلة٢٥ ٠٤:٠٠ - سنبلة٢٥ ١١:٠٤ - سنبلة٢٥ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٠٥:٣٨ - سنبلة٢٥ ٠٦:٣٩ - سنبلة٢٥ ٠٧:٤٠ - سنبلة٢٥ ٩٣ و

 السماک الرامح مقارنة قمر ٠٦:٢٦ - سنبلة٢٥ ٠٧:٢٧ - سنبلة٢٥ ٠٨:٢٨ - سنبلة٢٥ ١٠١ و

 نبتون توازي قمر ١٣:٢٢ - سنبلة٢٥ ٢٠:٤٦ - سنبلة٢٦ ٠٤:٢٥ - سنبلة٢٦ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 مشتري توازي ضد قمر ١٤:٢٧ - سنبلة٢٥ ٢١:٤٠ - سنبلة٢٦ ٠٥:٠٩ - سنبلة٢٦ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 عطارد توازي قمر ١٦:٤٨ - سنبلة٢٥ ٠٠:٣٢ - سنبلة٢٦ ٠٨:٣٢ - سنبلة٢٦ ٣،٢ ج - ٣ ھـ

 نبتون تثلیث قمر ١٠:٣٥ - سنبلة٢٥ ١٠:٤٧ - سنبلة٢٦ ١٠:٤٢ - سنبلة٢٧ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 مشتري تسدیس قمر ١٠:٠٧ - سنبلة٢٥ ١٠:٤٨ - سنبلة٢٦ ١١:١٢ - سنبلة٢٧ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 | ٧°٢٦' ♌ مشتري | ٢٤°٢٣' ♋ مریخ | ١٥°٥٧' ♋ زھرة | ١٥°٢٦' ♍ عطارد | ٢°١٠' ♎ قمر | ٢٣°١٤' ♌ شمس

 ٣ ٠°٣٢' ♍ رأس | ١٢°٣٢' ♐ بلوتو | ٧°٣٢' ♒ نبتون ١٩°٢' ♓ أورانوس  | ٢٩°٢٨' ♎ زحل
ذي 
 الحجة

= 
١٧ 

 سبتمبر

 میزانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٣٦ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ ٧ د

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ١٨:٤٢ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ٠٦:٣١ - سنبلة٢٨ ٦٠٠ د

 ١٩:٣٦ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ١٥:٤٥ - سنبلة٢٦ ٤١٤ د
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرة دریجان و قمر وجه



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال اإلتصالمركز  الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٥:٤٥ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ١١:٤٢ - سنبلة٢٧ ٤١٥ د
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 زحل دریجان و وجه

 زحل حد میزانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٣٦ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ٠٧:٤٢ - سنبلة٢٦ ٣٦٥ د

 عطارد حد میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٤٢ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ٢٣:٤٥ - سنبلة٢٧ ٣٦١ د

 زھرة توازي ضد قمر ٠٠:٠٦ - سنبلة٢٦ ٠٧:٥٩ - سنبلة٢٦ ١٦:١٤ - سنبلة٢٦ ٤،٢ ج - ٦ ھـ

 بلوتو تسدیس قمر ٢٠:٤٣ - سنبلة٢٦ ٢٠:٥١ - سنبلة٢٧ ٢٠:٤٠ - سنبلة٢٨ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 زھرة تربیع قمر ٠٣:٤٣ - سنبلة٢٦ ٠٤:٣٥ - سنبلة٢٧ ٠٥:٠٧ - سنبلة٢٨ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 شیرون تثلیث قمر ٠٨:٤٨ - سنبلة٢٦ ٠٨:٤٢ - سنبلة٢٧ ٠٨:١٥ - سنبلة٢٨ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 قمر تسدیس شمس ١٣:١٧ - سنبلة٢٦ ٢١:٤٦ - سنبلة٢٨ ٠٥:٢٤ - سنبلة٢٩ ٢،١ ج - ١ ھـ

 عطاردقبل تراجع  المكث ١١:٠٩ - سنبلة٢٦ استمرار حتى ٠٧:٠٩ - نبلةس٢٧ ١١٣ ج

 | ٧°٣٩' ♌ مشتري | ٢٥°١' ♋ مریخ | ١٦°٢٠' ♋ زھرة | ١٥°٢٨' ♍ عطارد | ١٤°٧' ♎ قمر | ٢٤°١٢' ♌ شمس

 ٠°٣٢' ♍ رأس | ١٢°٣٢' ♐ بلوتو | ٧°٣٠' ♒ نبتون ١٩°٠' ♓ أورانوس  | ٢٩°٣٢' ♎ زحل

٤ 
ذي 
 الحجة

= 
١٨ 

 رسبتمب

 مریخ حد أسدفي البرج النجمي  شمس ١٨:٥٠ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٢٢:١٢ - میزان ٢ ٣٦٨ د

 ١١:٤٢ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ ٤١٦ د
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 عطارد دریجان و مشتري وجه

 ٢٣:٤٥ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ١٣:٤١ - سنبلة٢٧ ٣٦٤ د
   میزانالبرج النجمي  القمر في

 مشترى حد

 زھرة حد میزانالقمر في البرج النجمي  ١٣:٤١ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٠٣:٢٨ - سنبلة٢٨ ٣٦٢ د

 الزُّباَنا+ القمر  ٢٢:١٥ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٠٢:٣٥ - سنبلة٢٨ ٦٦٣ د

 المحترقة في الطریقة قمر ٠٧:٤٣ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ١٩:٠١ -  میزان ٢٥ ٤٨٧ ج

 قوس في البرج الفلكي زحل ٠٥:٤٩ - سنبلة٢٧ استمرار حتى آخر شعبان ٦٧٤ د

 ٠٥:٣٢ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٢١:١٩ -عقرب  ١٨ ٣٩٨د 
حوت حد في البرج النجمي  أورانوس 

 طاردع

 الفکة مقارنة قمر ١٨:٥٤ - سنبلة٢٧ ١٩:٥٤ - سنبلة٢٧ ٢٠:٥٤ - سنبلة٢٧ ١٠١و 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ٠٩:٠٠ - سنبلة٢٧ ١٠:٠٠ - سنبلة٢٧ ١٠:٥٩ - سنبلة٢٧ ١١٠و 

 مریخ توازيضد  قمر ٠٣:٥٥ - سنبلة٢٧ ١٢:٤١ - سنبلة٢٧ ٢٢:١٣ - سنبلة٢٨ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مریختربیع  قمر ٢١:٤١ - سنبلة٢٧ ٢٢:٤٨ - سنبلة٢٨ ٢٣:٢٥ - سنبلة٢٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٠٦:٥١ - سنبلة٢٧ ٠٦:٤٠ - سنبلة٢٨ ٠٦:٠١ - سنبلة٢٩ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتراجع  ٠٧:٠٩ - سنبلة٢٧ استمرار حتى ٠٧:٥٧ - میزان  ١٧ ٨٢ج 

 ٧°٥١' ♌ مشتري|  ٢٥°٣٩' ♋ مریخ|  ١٦°٤٥' ♋ زھرة|  ١٥°٢٤' ♍عطارد |  ٢٦°١٣' ♎قمر |  ٢٥°١١' ♌شمس 

 ٠°٣٣' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٢٩' ♒ نبتون ١٨°٥٨' ♓ أورانوس |  ٢٩°٣٦' ♎ زحل| 

٥ 
ذي 
 الحجة

= 
١٩ 

 سبتمبر

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠٦:٣١ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ١٥:٣٢ - سنبلة٣٠ ٦٠١د 

 ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ ستمرار حتىا ٠٢:٤٥ - سنبلة٢٩ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٣:٢٨ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٧:٢٣ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ٢٠:٥٩ - سنبلة٢٩ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال اإلتصالمركز  الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١١:١٧ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ١٣:١٤ - سنبلة٢٨ ٨ د
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٠٢:٣٥ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ٢١:٢٥ - سنبلة٢٩ ٦٦٤د 

 ١٣:١١ - سنبلة٢٨ استمرار حتى ٢٢:١٦ -میزان  ٤ ٣٨٥د 
حد   سرطانفي البرج النجمي مریخ 

 زحل

 قمر خالی السیر ٤١:٦ - سنبلة ٢٨  استمرار حتى ٢٣:٧ - سنبلة ٢٨  ٤٨٨ج 

 نبتونتربیع  قمر ٢٢:٣٢ - سنبلة٢٨ ٢١:٥٢ - سنبلة٢٩ ٢٠:٤٢ - سنبلة٣٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٢٣:١٦ - سنبلة٢٨ ٢٣:٠٢ - سنبلة٢٩ ٢٢:١٦ - سنبلة٣٠ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٣:٥١ - سنبلة٢٨ ١٢:٢٩ - نبلةس٢٩ ١٠:٢٤ - سنبلة٣٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٧:١٤ - سنبلة٢٨ ١٧:٠٤ - سنبلة٢٩ ١٦:١٩ - سنبلة٣٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٨°٤' ♌ مشتري|  ٢٦°١٦' ♋ مریخ|  ١٧°١١' ♋ زھرة|  ١٥°١٣' ♍عطارد |  ٨°٣٣' ♏قمر |  ٢٦°٩' ♌شمس 

 ٠°٣٣' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٢٧' ♒ نبتون ١٨°٥٦' ♓ أورانوس |  ٢٩°٤٠' ♎ زحل

٦ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٠ 

 سبتمبر

 ٠٢:٤٥ - سنبلة٢٩ استمرار حتى ٢١:٤٥ - سنبلة٣٠ ٤١٨د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان  عقرب

 زھرة حدعقرب القمر في البرج النجمي  ٢٠:٥٩ - سنبلة٢٩ استمرار حتى ٠٤:٤٠ - سنبلة٢٩ ٣٦٢د 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٤٠ - سنبلة٢٩ استمرار حتى ١٩:٥٢ - سنبلة٣٠ ٣٦١د 

 الَقْلبشمال + القمر  ٢١:٢٥ - سنبلة٢٩ استمرار حتى ١٢:٣٣ - سنبلة٢٩ ٦٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ١٢:٣٣ - سنبلة٢٩ استمرار حتى ١٥:٢٦ - سنبلة٣٠ ٦٦٦د 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ٠٠:٥٤ - سنبلة٢٩ ٠١:٥٢ - سنبلة٢٩ ٠٢:٤٩ - لةسنب٢٩ ١٢١و 

 شیرونتربیع  قمر ١٩:٥٢ - سنبلة٢٩ ١٨:٤٢ - سنبلة٣٠ ١٦:٥٩ - سنبلة٣٠ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٢٠:٥٢ - سنبلة٢٩ ١٩:٤٢ - سنبلة٣٠ ١٧:٥٧ - سنبلة٣٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١١:٣١ - سنبلة٢٩ ١١:١٢ - سنبلة٣٠ ١٠:١٠ - سنبلة٣١ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٥:٢٤ - سنبلة٢٩ ١١:٥٩ - سنبلة٣٠ ١٧:٢٢ - سنبلة٣١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 ٨°١٧' ♌ مشتري|  ٢٦°٥٤' ♋ مریخ|  ١٧°٣٩' ♋ زھرة|  ١٤°٥٦' ♍عطارد |  ٢١°١١' ♏قمر |  ٢٧°٨' ♌شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٢٦' ♒ نبتون ١٨°٥٣' ♓ أورانوس |  ٢٩°٤٥' ♎ زحل| 

٧ 
ذي 
 الحجة

= 
٢١ 

 سبتمبر

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 قوسالقمر في البرج النجمي  ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ٢١:٣٦ -میزان  ٢ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ١٥:٣٢ - سنبلة٣٠ ستمرار حتىا ٢٠:٥١ -میزان  ٢ ٦٠٢د 

 ٢١:٤٥ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٠:٣١ - سنبلة٣١ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريدریجان وجه عطارد و 

 حد مشترىعقرب القمر في البرج النجمي  ١٩:٥٢ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ٠٥:١٤ - سنبلة٣٠ ٣٦٤د 

 حد زحل عقربالقمر في البرج النجمي  ٠٥:١٤ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ ٣٦٥د 

 ١٦:٢١ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٤:٠٦ - سنبلة٣١ ٣٦٤د 
  قوس نجمي القمر في البرج ال

 حد مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ١٥:٢٦ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٩:٠٤ -میزان  ١ ٦٦٧د 

 قمر خالی السیر ٠٠:١٢ - سنبلة ٣٠  استمرار حتى ٢١:١٦ - سنبلة ٣٠  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٠٤:٥٩ - سنبلة٣٠ ٠٥:٥٥ - سنبلة٣٠ ٠٦:٥١ - سنبلة٣٠ ١٢٧و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١١٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال اإلتصالمركز  الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 العقربی تال مقارنة قمر ١٢:٣٨ - سنبلة٣٠ ١٣:٣٣ - سنبلة٣٠ ١٤:٢٨ - لةسنب٣٠ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ١٧:٢٠ - سنبلة٣٠ ١٨:١٥ - سنبلة٣٠ ١٩:١١ - سنبلة٣١ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٧:٥٤ - سنبلة٣٠ ٠٥:٥١ - سنبلة٣١ ٠٣:١١ -میزان  ١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٩:٣٩ - سنبلة٣٠ ٠٧:٥٧ - سنبلة٣١ ٠٥:٣٦ -میزان  ١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقارنة قمر ١٧:٢٠ - سنبلة٣٠ ١٥:٠٤ - سنبلة٣١ ١٢:١١ -میزان  ١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

  ٣٦:١٩ - سنبلة ٣٠  استمرار حتى  ٢٣ : ٤٠ - میزان ١ ٣٠د 
  :شرف عطارد

 سنبلة البرج النجمي ١٥ درجة

 ٠٣:٥٩ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١٧:٤٠ - سنبلة ٣١ ٣٥د 
  :ھبوط مریخ

  سرطان البرج النجمي ٢٨ درجة

 بلوتوتربیع  شمس ٠٩:٤٤ - سنبلة٣٠ ١٧:١٤ - میزان  ١٤ ٠٠:١٤ - میزان  ٣٠ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 

 رأستراجع  ١٢:٣٨ - سنبلة٣٠ استمرار حتى ١١:١٣ -میزان  ٢ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٢:٣٨ - لةسنب٣٠ استمرار حتى ١١:١٣ -میزان  ٢ ٩٠ج 

|  ٨°٢٩' ♌ مشتري|  ٢٧°٣٢' ♋ مریخ|  ١٨°٨' ♋ زھرة|  ١٤°٣١' ♍عطارد |  ٤°١٠' ♐قمر |  ٢٨°٧' ♌شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٢٤' ♒ نبتون ١٨°٥١' ♓ أورانوس |  ٢٩°٤٩' ♎ زحل

٨ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٢ 

 سبتمبر

 ذي الحجة ذور شھريوم مح ٨ لیلة استمرار حتى ٩ لیلة ٨٢الف 

 ١٠:٣١ - سنبلة٣١ استمرار حتى ٠٤:١٦ -میزان  ١ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ١٤:٠٦ - سنبلة٣١ استمرار حتى ٢٣:٠٠ -میزان  ١ ٣٦٢د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 السیرسریع قمر  ٢٣:٤٨ - سنبلة٣١ استمرار حتى ٠٩:٠٧ - میزان  ١٢ ٤٨٨ج 

 عین الرامي مقارنة قمر ١٣:٤٠ - سنبلة٣١ ١٤:٣٣ - سنبلة٣١ ١٥:٢٧ - سنبلة٣١ ١٤٢و 

   – ٤ھـ 

 ٣،٢ج 
 عطاردتربیع  قمر ٢١:٠٥ - سنبلة٣١ ١٧:٥٥ - سنبلة٣١ ١٤:٠٤ -میزان  ١

 شیرونسدیس ت قمر ٠٣:٥٣ - سنبلة٣١ ٠١:١٥ -میزان  ١ ٢٢:٠١ -میزان  ٢ ١٣،٢ج  – ٢١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٤:٥١ - سنبلة٣١ ٠٢:١٢ -میزان  ١ ٢٢:٥٧ -میزان  ٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١٧:٢٢ - سنبلة٣١ ٢١:٣٣ -میزان  ٢ ٠٠:٤٠ -میزان  ٣ ٢،١ج  - ١ھـ 
  

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٠ 

  

  ١١:٢٠ ةساع ١٤٣٦ ي ا�جةذ ٩ � ا�ر��عتدال اإلو  بداية �وسم ا�ر�ف

  

 �وسم ا�ر�ف



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال لساعةا: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٨°٤٢' ♌ مشتري|  ٢٨°٩' ♋ مریخ|  ١٨°٣٩' ♋ زھرة|  ١٣°٥٩' ♍عطارد |  ١٧°٣٣' ♐قمر |  ٢٩°٥' ♌شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٢٢' ♒ نبتون ١٨°٤٩' ♓ أورانوس |  ٢٩°٥٤' ♎ زحل

٩ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٣ 

 سبتمبر

 موسم الخريف ١١:٢٠ -میزان  ١ استمرار حتى ٠٧:٤٧ - جدي ١ ٣الف 

 میزان في البرج الفلكيشمس  ١١:٢٠ -میزان  ١ استمرار حتى ٢٠:٤٦ -عقرب  ٢ ٧ب - ٢ج

 ٠٤:١٦ -میزان  ١ استمرار حتى ٢١:٣٦ -میزان  ٢ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٠٠ -میزان  ١ استمرار حتى ٠٦:٠١ -میزان  ١ ٣٦١د 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ٠٦:٠١ -میزان  ١ استمرار حتى ١٤:٤٣ -میزان  ١ ٣٦٥د 

 حد مریخ قوسالقمر في البرج النجمي  ١٤:٤٣ -میزان  ١ استمرار حتى ٢١:٣٦ -میزان  ٢ ٣٦٣د 

 الَبْلَدة+ القمر  ١٩:٠٤ -میزان  ١ استمرار حتى ٢٢:٣٨ -میزان  ٢ ٦٦٨د 

 ١٥:١٦ -میزان  ١ استمرار حتى ٠٨:٠٢ - میزان  ١٢ ٣٧٩د 
حد   سرطانفي البرج النجمي  زھرة

  مشترى

 النسر الواقع مقارنة قمر ١٨:٤٤ -میزان  ١ ١٩:٣٧ -میزان  ١ ٢٠:٣١ -میزان  ١ ١٤٤و 

 زحلتسدیس  قمر ٠٠:٣٦ -میزان  ١ ٢١:٣٤ -میزان  ٢ ١٧:٥٧ -میزان  ٢ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطارد مقارنة شمس ٢٢:٢٦ -میزان  ١ ١٧:٣٨ -میزان  ٨ ١٥:٣٥ - میزان  ١٧ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 بلوتوتراجع بعد  المكث ٢١:٥٧ -میزان  ١ استمرار حتى ٢١:٥٧ -میزان  ٦ ١٢٠ج 

|  ٨°٥٥' ♌ مشتري|  ٢٨°٤٧' ♋ مریخ|  ١٩°١١' ♋ زھرة|  ١٣°٢٠' ♍عطارد |  ١°٢٣' ♑قمر |  ٠°٤' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°٢١' ♒ نبتون ١٨°٤٧' ♓ أورانوس |  ٢٩°٥٨' ♎ زحل

١٠ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٤ 

 سبتمبر

 سنبلةفي البرج النجمي شمس  ٢٢:١٢ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ ١٨د 

 ٢٢:١٢ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠٢:٤٦ - ان میز ١٢ ٤٤٧د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 وجه شمس و دریجان عطارد سنبلة

 ٢٢:١٢ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠١:٣٣ -میزان  ٩ ٣٦٦د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي شمس 

 عطارد

 ٢١:٣٦ -میزان  ٢ استمرار حتى ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديبرج النجمي في ال

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٥١ -میزان  ٢ استمرار حتى ٢٢:٤٣ -میزان  ٤ ٦٠٣د 

 ٢١:٣٦ -میزان  ٢ استمرار حتى ١٤:٣٣ -میزان  ٢ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ١٤:٣٣ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠٧:٠٨ -میزان  ٣ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ ر في وجهالقم

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٢١:٣٦ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -میزان  ٢ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 عطارد

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ٠٩:٣٠ -میزان  ٢ استمرار حتى ٢١:١٣ -میزان  ٣ ٣٦٤د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ٢٢:٣٨ -میزان  ٢ حتى استمرار ١١:١٩ -میزان  ٢ ٦٦٩د 

 سعد بلع+ القمر  ١١:١٩ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠٢:٥٧ -میزان  ٣ ٦٧٠د 

 عقربفي البرج النجمي زحل  ٠٥:١٣ -میزان  ٢ استمرار حتى آخر شعبان ٨٠د 

 ٠٥:١٣ -میزان  ٢ استمرار حتى ١٩:٥٢ - جدي ٥ ٦٣٣د 
 عقرب نجميالبرج ال ١ في وجهزحل 

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٥:١٣ -میزان  ٢ استمرار حتى ٠١:٥٣ -قوس  ٩ ٣٩٣د 
حد عقرب في البرج النجمي زحل 

 مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال لساعةا: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 قمر خالی السیر ٣٥:٢١ - میزان ٢  استمرار حتى ٣٦:٢١ - میزان ٢  ٤٨٨ج 

 

 المنقار مقارنة قمر ٢٢:٣١ -میزان  ٢ ٢٣:٢٢ -میزان  ٢ ٠٠:١٣ -میزان  ٢ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٢٣:٢٥ -میزان  ٢ ٠٠:١٦ -میزان  ٢ ٠١:٠٧ -میزان  ٢ ١٥٤و 

 عطاردتثلیث  قمر ٢٣:٥٤ -میزان  ٢ ١٩:٠٨ -میزان  ٣ ١٣:٥٠ -میزان  ٣ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مریخ توازيضد  قمر ١٣:٣٨ -میزان  ٢ ٢١:٥٦ -میزان  ٣ ٠٥:٢٩ -میزان  ٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٩:٠٧ -میزان  ٢ ٠٥:٠٤ -میزان  ٣ ٠٠:٣٥ -میزان  ٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١٠:١٤ -میزان  ٢ ٠٧:٠١ -میزان  ٣ ٠٣:٢١ -میزان  ٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٩°٧' ♌ مشتري|  ٢٩°٢٥' ♋ مریخ|  ١٩°٤٥' ♋ زھرة|  ١٢°٣٤' ♍عطارد |  ١٥°٤٠' ♑قمر |  ١°٣' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°٢٠' ♒ نبتون ١٨°٤٤' ♓ أورانوس |  ٠°٣' ♏ لزح

١١ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٥ 

 سبتمبر

 ٠٧:٠٨ -میزان  ٣ استمرار حتى ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي جدي ٢١:١٣ -میزان  ٣ استمرار حتى ١٠:٢٥ -میزان  ٣ ٣٦٢د 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ١٠:٢٥ -میزان  ٣ استمرار حتى ١٦:٥٧ -میزان  ٣ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ١٦:٥٧ -میزان  ٣ استمرار حتى ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ ٣٦٣د 

  السُُّعود َسْعُد + القمر  ٠٢:٥٧ -میزان  ٣ استمرار حتى ٠٠:٠٠ -میزان  ٤ ٦٧١د 

 قمر خالی السیر ٠٢:٧ - میزان ٣  استمرار حتى ٢٦:٢٣ - میزان ٤  ٤٨٨ج 

 ٠٥:٤٨ -میزان  ٣ ٠٥:٤٨ -میزان  ٦ ٠٥:٤٨ -میزان  ٩  ١٤الف
  ذیحجه ١٤خسوف الذور ايام مح

  )سوفخلمنطقة رؤية ال( 

 ٠٩:٥٤ -میزان  ٣ استمرار حتى ٠٩:٢٤ - میزان  ١٧ ٥١٥د 
 البرج النجمي ٣ في وجه زھرة
 قمر و دريجان مشتريوجه   سرطان

 لةسنب في البرج الفلكيمریخ  ٠٥:١٧ -میزان  ٣ استمرار حتى ٠٠:٤٠ -عقرب  ٢٢ ٦٤٧د 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٠٨:٥٤ -میزان  ٣ ٠٩:٤٣ -میزان  ٣ ١٠:٣٢ -میزان  ٣ ١٦١و 

 زھرة توازيضد  قمر ٠٤:٠٧ -میزان  ٣ ١٠:٥١ -میزان  ٣ ١٧:١٣ -میزان  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ١١:٣٢ -میزان  ٣ ١٢:٢١ -میزان  ٣ ١٣:١٠ -میزان  ٣ ١٦٣و 

 نبتون توازي قمر ١٣:٣٠ -میزان  ٣ ١٩:٤٠ -میزان  ٤ ٠١:٣٤ -میزان  ٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ٠٣:٠١ -میزان  ٣ ٢٣:٢٩ -میزان  ٤ ١٩:٣٤ -میزان  ٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ١٧:٣٢ -میزان  ٣ ٢٣:٣٩ -میزان  ٤ ٠٥:٣١ -میزان  ٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٣:٥٨ -میزان  ٣ ٢٣:٤٠ -میزان  ٤ ١٩:٠٠ -میزان  ٥ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ١٥:٥٠ -میزان  ٣ ١١:١٠ -میزان  ٤ ٠٦:١٤ -میزان  ٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتون مقابلة مریخ ٢٠:٥٠ -میزان  ٣ ٠٥:٥٢ - میزان  ١٥ ١٩:٣٣ - میزان  ٢٨ ٩،٥ج  - ١٧٧ھـ 

 ٢١:١٣ -حمل  ٢٨ ١٣،٦ج  - ٢٠٥ھـ 
 ٠٠:٥٦ -عقرب  ١٣
 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

 شیرون مقابلة مشتري ٠٥:٥٦ -میزان  ٣

 زحل|  ٩°٢٠' ♌ مشتري|  ٠°٢' ♌ مریخ|  ٢٠°٢٠' ♋ زھرة|  ١١°٤٢' ♍عطارد |  ٠°٢٠' ♒قمر |  ٢°١' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°١٨' ♒ نبتون ١٨°٤٢' ♓ أورانوس |  ٠°٨' ♏
١٢ 

ذي 
 الحجة

= 
٢٦ 

 سبتمبر

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ٢٣:١٠ -میزان  ٦ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٤٣ -میزان  ٤ استمرار حتى ٢٢:٢٨ -میزان  ٦ ٦٠٤د 

 ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ١٥:٣٠ -میزان  ٤ ٤٢٦د 
 دلو لنجميالبرج ا ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ١٥:٣٠ -میزان  ٤ استمرار حتى ٠٧:٢٣ -میزان  ٥ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال لساعةا: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ١٠:٤٢ -میزان  ٤ ٣٦١د 

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ١٠:٤٢ -میزان  ٤ ىاستمرار حت ٢٠:١٦ -میزان  ٥ ٣٦٢د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٠٠:٠٠ -میزان  ٤ استمرار حتى ٢٣:٤٩ -میزان  ٥ ٦٧٢د 

 أسدفي البرج النجمي مریخ  ٢٢:١٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ ٥٣د 

 ٢٢:١٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ٢٣:٥٧ - میزان  ٢٠ ٥٥٢د 
 أسد البرج النجمي ١ في وجهمریخ 

 وجه زحل و دریجان شمس

 حد مشترى أسدفي البرج النجمي مریخ  ٢٢:١٦ -میزان  ٤ استمرار حتى ١٣:١٠ - میزان  ١٣ ٣٨٤د 

 عطارد توازي قمر ٢١:٢٢ -میزان  ٤ ٠٤:٠١ -میزان  ٤ ١٠:٢٥ -میزان  ٤ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٦:٥٢ -میزان  ٤ ٠٧:٤٠ -ن میزا ٤ ٠٨:٢٨ -میزان  ٤ ١٦٩و 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٤:٤١ -میزان  ٤ ١٠:١٩ -میزان  ٤ ١٥:٤٧ -میزان  ٤ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ١٩:٠٣ -میزان  ٤ ١٤:٣٨ -میزان  ٤ ٠٩:٥٨ -میزان  ٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٠:١٨ -میزان  ٤ ١٩:٣٢ -میزان  ٥ ١٤:٣٣ -میزان  ٥ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقارنة قمر ٠٩:١٨ -میزان  ٤ ٠٤:٢٢ -میزان  ٥ ٢٣:١٦ -میزان  ٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس  توازيضد  عطارد ٠٩:٣٤ -میزان  ٤ ٠٣:٤٠ -میزان  ٦ ١٦:٢٩ -میزان  ٧ ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 

|  ٩°٣٢' ♌ مشتري|  ٠°٤٠' ♌ مریخ|  ٢٠°٥٧' ♋ زھرة|  ١٠°٤٥' ♍عطارد |  ١٥°٢٠' ♒قمر |  ٣°٠' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°١٧' ♒ نبتون ١٨°٤٠' ♓ أورانوس |  ٠°١٣' ♏ زحل

١٣ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٧ 

 سبتمبر

 ٠٧:٢٣ -میزان  ٥ استمرار حتى ٢٣:١٠ -میزان  ٦ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  مروجه ق

 حد مشترىدلو القمر في البرج النجمي  ٢٠:١٦ -میزان  ٥ استمرار حتى ٠٧:٢٣ -میزان  ٥ ٣٦٤د 

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ٠٧:٢٣ -میزان  ٥ استمرار حتى ١٣:٤٢ -میزان  ٥ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو النجمي  القمر في البرج ١٣:٤٢ -میزان  ٥ استمرار حتى ٢٣:١٠ -میزان  ٦ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ٢٣:٤٩ -میزان  ٥ استمرار حتى ٠٢:٥٣ -میزان  ٦ ٦٧٣د 

 قمر خالی السیر ٣٣:١٩ - میزان ٥  استمرار حتى ١٠:٢٣ - میزان ٦  ٤٨٨ج 

 ١٧:٣٨ -میزان  ٥ استمرار حتى ٠٣:٤٥ - میزان  ٢٩ ٤٨٤د 
 البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 شمسوجه  سنبلة

 قمر توازي شمس ٠٩:١٥ -میزان  ٥ ١٣:٥٧ -میزان  ٥ ١٨:٣٨ -میزان  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 شیرون توازي قمر ١٦:٠٤ -میزان  ٥ استمرار حتى ٢١:٠٦ -میزان  ٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٤:٣٥ -میزان  ٥ ٢٣:٣٨ -میزان  ٦ ١٨:٤٠ -میزان  ٧ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ٠٥:٠٧ -میزان  ٥ ٠٠:٠٤ -میزان  ٦ ١٨:٥٩ - میزان ٧ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 قمر مقابلة شمس ٠٤:٣١ -میزان  ٥ ٠٥:٥٠ -میزان  ٦ ٠٧:٠٩ -میزان  ٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس  مقابلة شمس ١٥:٣٥ -میزان  ٥ ٠٦:٤٩ - میزان  ٢٠ ١٩:١٤ -عقرب  ٥ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

 زحل|  ٩°٤٥' ♌ مشتري|  ١°١٧' ♌ مریخ|  ٢١°٣٤' ♋ زھرة|  ٩°٤٣' ♍عطارد  | ٠°٣١' ♓قمر |  ٣°٥٩' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٥' ♒ نبتون ١٨°٣٨' ♓ أورانوس |  ٠°١٨' ♏

١٤ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٨ 

 سبتمبر

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٢٣:١٠ -میزان  ٦ حتىاستمرار  ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٢٨ -میزان  ٦ استمرار حتى ٢١:٥٦ -میزان  ٨ ٥٩٣د 

 ٢٣:١٠ -میزان  ٦ استمرار حتى ١٤:٥٦ -میزان  ٦ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ١٤:٥٦ -میزان  ٦ ستمرار حتىا ٠٦:٤٤ -میزان  ٧ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ٢٣:١٠ -میزان  ٦ استمرار حتى ١٨:٠٥ -میزان  ٦ ٣٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال لساعةا: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٨:٠٥ -میزان  ٦ استمرار حتى ٠١:٥٩ -میزان  ٧ ٣٦٤د 
حد حوت القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٠٢:٥٣ -میزان  ٦ استمرار حتى ٠٣:١٥ -میزان  ٧ ٦٧٤د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ٠٤:٥١ -میزان  ٦ استمرار حتى ١٦:٣٢ - میزان  ١٩ ٤٩٠ج 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٠٠:٠٤ -میزان  ٦ استمرار حتى ١٣:٥٣ - میزان  ١٩ ٤٩٣ج 

 منكب الفرس مقارنة قمر ٢١:٠٣ -میزان  ٦ ٢١:٥٠ -میزان  ٦ ٢٢:٣٨ -میزان  ٦ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٢٣:٤٢ -میزان  ٦ ٠٠:٢٩ -میزان  ٦ ٠١:١٧ -میزان  ٦ ٨و 

 قمر توازيضد  شمس ٠٢:٠٣ -میزان  ٦ ٠٧:٣٣ -میزان  ٦ ١٣:٠٦ -میزان  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 جناح الفرس مقارنة قمر ١٢:٢٨ -میزان  ٦ ١٣:١٥ - میزان ٦ ١٤:٠٢ -میزان  ٦ ٦و 

 عطارد مقابلة قمر ١٩:٥٢ -میزان  ٦ ١٣:٣١ -میزان  ٦ ٠٧:١٢ -میزان  ٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٠:٠١ -میزان  ٦ ١٨:٥٥ -میزان  ٧ ١٣:٥٦ -میزان  ٧ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقارنة قمر ٠٩:٣٦ -میزان  ٦ ٠٤:٢٩ - میزان ٧ ٢٣:٣٢ -میزان  ٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٤:٥٤ -میزان  ٦ ١٠:٤٤ -میزان  ٧ ٠٦:٤٩ -میزان  ٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطارداحتراق  ٢٠:٤٨ -میزان  ٦ ١٧:٣٨ -میزان  ٨ ١٦:١٣ - میزان  ١١ ٧٣ج 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٥ 

  الخسوف عند  خسوفال ةرؤيعدم 
 غروب القمر

 

  عند خسوفال
 القمر طلوع

 خسوفال ةرؤي

، ال سوفا�
ّ

١٤٣٦ ذي ا�جة �١٤ وا�ز� ا�ظ�  

  
 

  

 

 

 دايرة البروج

P2   

P3   

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٦ 

   )LMT( ا�الد ا�قدسة �سوف ا�

 ا��
   بداية

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

  ذروة
 الخسوف 

  نھاية
  خسوف ال

 )U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

  05:48 05:11 04:07  03:49  ةكرم�كة ا�
06:15 

  ----  ----  غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  ا�دينة ا�نورة
06:16 

  ----  ----  غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  ا�جف اال�ف
05:57 

  ----  ----  غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  كر�الء ا�ع�
05:59 

  ----  ----  غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  �ظمية ا�بار�ة
05:58 

  ----  ----  غروب القمر

 04:37  04:19  ا�شهد ا�قدس
05:24 

  ----  ----  ----  ---- غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  سا�راء الغر�ب
06:00 

  ----  ----  غروب القمر

  05:23  04:48 04:11  03:07  02:49 بيت ا�قدس
05:36 

  غروب القمر
----  

  )LMT(بالد اإلسالم  �سوف ا�

 ا��
   ةبداي

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

  ذروة
 الخسوف 

  نھاية
  خسوف ال

 )U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

 05:41 04:37  04:19  طهران
05:58 

 غروب القمر
----  ----  ----  

 05:41 04:37  04:19   قم
06:00 

 غروب القمر
----  ----  ----  

 05:41 04:37  04:19  اصفهان
05:57 

 غروب القمر
----  ----  ----  

 05:41 04:37  04:19 زدي
05:45 

 غروب القمر
----  ----  ----  

  06:18 05:41 04:37  04:19  زت��
06:20 

 غروب القمر
----  ----  

 05:41 04:37  04:19  زش�ا
05:53 

  ----  ----  ---- غروب القمر

 05:41 04:37  04:19  زاهوا
06:09 

  ----  ----  ---- غروب القمر

 04:37  04:19  زاهدان
05:18 

  ----  ----  ----  ---- غروب القمر

 05:41 04:37  04:19  كرما�شاه
06:16 

  ----  ----  ---- غروب القمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٧ 

 ا��
   ةبداي

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

  ذروة
 الخسوف 

  نھاية
  خسوف ال

 )U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

 05:41 04:37  04:19  س�ندج
06:17 

  ----  ----  ---- غروب القمر

 04:37  04:19  بندر عباس
05:37 

  ----  ----  ---- ----  غروب القمر

 05:41 04:37  04:19  همدان
06:10 

  ----  ----  ---- غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  بغداد
05:57 

  ----  ---- غروب القمر

 05:11 04:07  03:49  ر�اض
05:46 

 ----   ----  ---- غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  صنعا
05:56 

  ----  ---- غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  دنع
05:51 

  ----  ---- غروب القمر

 05:11 04:07  03:49  ا�نامة
05:30  

 غروب القمر
----  ----  ----  

 05:11 04:07  03:49  ا�كو�ت
05:42  

 غروب القمر
----  ----  ----  

 05:11 04:07  03:49  ا�وحة
05:26  

 غروب القمر
----  ----  ----  

 06:11 05:07  04:49  ظ�أبو
06:14  

 القمرروب غ
----  ----  ----  

 05:07  04:49  ط�سق
05:57  

 غروب القمر
 ---- ----  ----  ----  

 05:37  05:19  �بل
05:43 

 غروب القمر
 ----  ----  ----  ----  

  05:49  إسالم آباد
05:57 

 غروب القمر
 ----  ----  ----  ----   ----  

  Bombay  06:19بمب�
06:27 

 غروب القمر
 ----  ----  ----  ----   ----  

 06:07  05:49  عشق آباد
06:59 

 غروب القمر
----  ----  ----   ----  

 06:07  05:49  ةدوش�ب
06:16 

 غروب القمر
----   ----  ----   ----  

 Taskent  05:49  06:07طشقند
06:14 

 غروب القمر
----   ----  ----   ----  

 05:07  04:49  باكو
05:36 

 غروب القمر
----  ----  ----   ----  

  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49  ب�وت
05:35 

 غروب القمر
 ---- 

  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49  د�شق
05:31 

 غروب القمر
 ---- 

  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49  أنقرة
05:47 

 غروب القمر
 ---- 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٨ 

 ا��
   ةبداي

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

  ذروة
 الخسوف 

  نھاية
  خسوف ال

 )U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49  عمان
05:33 

 غروب القمر
 ---- 

  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49  القاهرة
05:52 

 غروب القمر
 ---- 

 05:45  05:27  04:23  03:48 03:11 02:07  01:49  طرابلس

  05:45  05:27  04:23  03:48 03:11 02:07  01:49  ا�زاير ،تو�س

  04:45  04:27  03:23  02:48 02:11  01:07  00:49  مغرب

  )LMT( �سلما��سا�ن  �سوف ا�

  ا��
   بداية

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

ذروة 
 الخسوف

  نھاية
خسوف ال

)U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

 05:52  06:23  05:48 05:11 04:07  03:49  سكووم
  ---- غروب القمر

Kiev 05:59  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49 وكراينأ 
  ----  غروب القمر

Bucharest 06:16  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49 روماني 
  ----  غروب القمر

Sofia 06:27  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49 يابلغار  
06:28 

  غروب القمر

 05:44  05:23  04:48 04:11 03:07  02:49 طوم خار
  ---- غروب القمر

  05:48 05:11 04:07  03:49  )تانزانیا(دار السالم 
06:14 

غروب القمر
 ---- ----  

Addis-Ababa، 02:48 02:11 01:07  00:49  ایباتیو  
03:18  

غروب القمر
 ---- ----  

Mogadishu )05:11 04:07  03:49  )ومالص  
05:48 

  ---- ----  ----  غروب القمر

-بنین-ةنیجري- نیجر-چاد-يمال
- كامرون-الوسطى ایفريقأ

-زئیرغرب -گابون- غرب كنگو
-  ةینغ-نامیبیا-والغآنغرب 

-كرواسي-ةمقدونی-البانیأ
-كوزوو-سنجق- ابوسنی-یاصرب

-افرانس-الیاطاي-اسلونیا
- ایكجبل - یالمانا- انیاباس

-نروژ- مجارستان- لھستان
 الندوھ-چک-اتريش- سوئیس

01:49  02:07 03:11 03:48  04:23  05:27  05:45  

-ايرلند-بريطانیا-رتغالب
-المغرب- ايسلند- اسكاتلند

-موريتاني-صحرا-جزاير قناري
-سوبوركینافا-الغسن-مالي

 یاینغ-ساحل عاج- یاینغ
-سیارالئون- امبیاغ- بیساو
 غنا-چانا-لیبريا

00:49  01:07 02:11 02:48  03:23  04:27  04:45  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٢٩ 

 

  ا��
   بداية

  خسوفال
  )P2(يالظلّ 

  بداية
  خسوف ال

)U1(جزئيال

 بداية
  خسوفال
  )U2(الكلي 

ذروة 
 الخسوف

  نھاية
خسوف ال

)U3(الكلي

  نھاية
خسوف ال

)U4(جزئيال

   نھاية
  خسوفال

  )P3(الظلّي 

 زيلاشرق بر -رينلندغ
 -وئهغارو -یاتینجنرا -)برازيلیا(

  سورينام
21:49  22:07 23:11 23:48  00:23  01:27  01:45  

برزيل -اويانغ
-فیابولی-)Manaus(الوسطى

 )كبك(ق كنداشر-ايوغاراب
20:49  21:07 22:11 22:48  23:23  00:27  00:45  

-جامايكا- كوبا-)نیويورك(آمريكا
- مبیاولوك-پاناما-ھايتي
غرب - پرو-اكوادور
 )پوکادواكره(برزيل

19:49  20:07 21:11 21:48  22:23  23:27  23:45  

 ،كندا)داالس(امريكا
  ،)Winnipeg(لوسطىا

 ھندوراس، ماال،یواتغ مكزيك
 نیكاراغوا، بلیز، ،السالوادور
 كستاريكا

18:49  19:07 20:11 20:48  21:23  22:27  22:45  

Los Angeles  ----  
17:39 

  20:45  20:27  19:23  18:48 18:11 القمر طلوع
  
  

  سوف�روة ا� ةفلكيال ةيئا�

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٩°٥٧' ♌ مشتري|  ١°٥٥' ♌ مریخ|  ٢٢°١٣' ♋ زھرة|  ٨°٣٧' ♍عطارد |  ١٥°٤٤' ♓قمر |  ٤°٥٨' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٤' ♒ نبتون ١٨°٣٥' ♓ أورانوس |  ٠°٢٣' ♏ زحل

١٥ 
ذي 
 الحجة

= 
٢٩ 

 سبتمبر

 ٠٦:٤٤ -میزان  ٧ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -ن میزا ٨ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠١:٥٩ -میزان  ٧ استمرار حتى ٠٥:٠٩ -میزان  ٧ ٣٦١د 

 مریخحد حوت القمر في البرج النجمي  ٠٥:٠٩ -میزان  ٧ استمرار حتى ١٩:٢٧ -میزان  ٨ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠٣:١٥ -میزان  ٧ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ ٦٧٥د 

 قمر خالی السیر ٤٥:١٠ - میزان ٧  استمرار حتى ٣٩:٢٢ - میزان ٨  ٤٨٨ج 

 ٠٤:٤٠ -میزان  ٧ استمرار حتى ٠٦:٠٠ -قوس  ٥ ٥٨٩د 
 البرج النجمي ٢ في وجه مشتري
 مشتريوجه و دریجان  أسد

 سرة الفرس مقارنة قمر ٢٠:٣٥ -میزان  ٧ ٢١:٢٣ -میزان  ٧ ٢٢:١٠ -یزان م ٧ ٧و 

 عطارد توازيضد  قمر ٠٠:٥٨ -میزان  ٧ ٠٥:٣٥ -میزان  ٧ ١٠:١٧ -میزان  ٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٠٣:٥٨ -میزان  ٧ ٠٩:٢٠ -میزان  ٧ ١٤:٥١ -میزان  ٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٢:٥٤ -میزان  ٧ ١٨:٢٧ -میزان  ٨ ٠٠:١١ -میزان  ٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٠٦:٥٣ -میزان  ٧ ٠٢:٥١ -میزان  ٨ ٢٣:٠٨ -میزان  ٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ١٥:٠١ -میزان  ٧ ١٠:١٤ -میزان  ٨ ٠٥:٤٦ -میزان  ٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتري مقارنة مریخ ٠٢:١٧ -میزان  ٧ ٠١:٣٩ - میزان  ٢٦ ١٢:٠٦ -عقرب  ١٤ ٦،٥ج  - ١٧١ھـ 

|  ١٠°٩' ♌ مشتري|  ٢°٣٢' ♌ مریخ|  ٢٢°٥٣' ♋ زھرة|  ٧°٣٠' ♍عطارد |  ٠°٥٠' ♈قمر |  ٥°٥٧' ♍شمس 

 ٠°٣٣' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٢' ♒ نبتون ١٨°٣٣' ♓ أورانوس |  ٠°٢٨' ♏ زحل

١٦ 
ذي 
 الحجة

= 
٣٠ 

 سبتمبر

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 حملالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ استمرار حتى ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٢١:٥٦ -میزان  ٨ استمرار حتى ٢٣:٠٣ - میزان  ١٠ ٥٩٤د 

 ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ استمرار حتى ١٤:٤٥ -میزان  ٨ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٤:٤٥ -میزان  ٨ استمرار حتى ٠٧:٠٧ -میزان  ٩ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ١٩:٢٧ -میزان  ٨ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ استمرار حتى ٠٨:١٧ -ن میزا ٨ ٣٦٤د 

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ٠٨:١٧ -میزان  ٨ استمرار حتى ١٦:٢٣ -میزان  ٨ ٣٦٢د 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٦:٢٣ -میزان  ٨ استمرار حتى ٠٧:٠٧ -میزان  ٩ ٣٦١د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٢٢:٣٩ -میزان  ٨ استمرار حتى ١٨:٠٣ -میزان  ٨ ٦٤٨د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ١٨:٠٣ -میزان  ٨ استمرار حتى ١٥:٣٨ -میزان  ٩ ٦٤٩د 

 ١٠:٤٣ -میزان  ٨ استمرار حتى ٢٢:١٦ - میزان  ٢٧ ٣٧٢د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي عطارد 

  عطارد

 نبتون توازيضد  قمر ١٨:٢٥ -میزان  ٨ ٠٠:١٧ -میزان  ٨ ٠٦:٢٤ -میزان  ٨ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ٠٥:٤٣ -میزان  ٨ ٠٦:٣١ -میزان  ٨ ٠٧:١٩ -میزان  ٨ ١٥و 

 زھرة توازي قمر ٠١:٠٠ -میزان  ٨ ٠٧:٠٠ -میزان  ٨ ١٣:٢٠ -میزان  ٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخ توازي قمر ٠٦:٥٠ -میزان  ٨ ١٢:٥٥ -میزان  ٨ ١٩:٢١ -میزان  ٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريتثلیث  قمر ١٩:٣٩ -میزان  ٨ ١٥:١٤ -میزان  ٨ ١١:١٢ -میزان  ٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 

 عطاردتصمیم  ١٤:٣٥ -میزان  ٨ ١٧:٣٨ -میزان  ٨ ٢٠:٤٠ -میزان  ٩ ٧٤ج 

 بلوتوتثلیث  قمر ٢٣:٣٠ - میزان ٨ ١٨:٥٣ -میزان  ٩ ١٤:٣٩ -میزان  ٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٨:١٣ -میزان  ٨ ٠٣:٤٢ -میزان  ٩ ٢٣:٣٦ - میزان  ١٠ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١٧:٠٠ -میزان  ٨ ١٣:٤٣ -میزان  ٩ ١١:٠٢ - میزان  ١٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 ١٧:٥٧ - میزان  ٢٩ ٧،٣ج  - ١١٩ھـ 
 ٠١:٥٨ - میزان  ١٥
 ١٢:٥٤ - میزان  ٢١

 زحلتسدیس  عطارد ٠٠:٤٣ -میزان  ٨

 ٠٣:٤١ - میزان  ٢٧ ١١،٣ج  - ١٢٧ھـ 
 ١٥:٤٧ - میزان  ١٦
 ٠٠:٤٩ - میزان  ١٩

 رأس مقارنة عطارد ٢٢:٤٣ -میزان  ٨

 ١٢:٢٣ -عقرب  ١٥ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 
 ٢٠:٢٢ - میزان  ١٨
 ٠٦:٣٠ -عقرب  ٤

 مریخ توازي زھرة ٠٢:١٤ -میزان  ٨

|  ١٠°٢٢' ♌ مشتري|  ٣°١٠' ♌ مریخ|  ٢٣°٣٤' ♋ زھرة|  ٦°٢٢' ♍عطارد |  ١٥°٣٩' ♈قمر |  ٦°٥٦' ♍شمس 

 ٠°٣٣' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°١١' ♒ نبتون ١٨°٣٠' ♓ أورانوس |  ٠°٣٣' ♏ زحل

١٧ 
ذي 
 الحجة

= 
١ 

 أكتوبر

 ٠١:٣٣ -میزان  ٩ استمرار حتى ٠٥:٠٣ - میزان  ١٩ ٣٦٧د 
حد  سنبلةنجمي في البرج الشمس 

 زھرة

 ٠٧:٠٧ -میزان  ٩ استمرار حتى ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ٠٧:٠٧ -میزان  ٩ استمرار حتى ١٥:٢٥ -میزان  ٩ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ١٥:٢٥ -ان میز ٩ استمرار حتى ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ ٣٦٥د 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ١٥:٣٨ -میزان  ٩ استمرار حتى ٠٨:٣٧ - میزان  ١٠ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٤٤:١٣ - میزان ٩  استمرار حتى ٤٨:٢٣ - میزان ١٠  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ١٦:١٠ -میزان  ٩ ١٧:٠٠ -میزان  ٩ ١٧:٥٠ -میزان  ٩ ٢٣و 

 زحل مقابلة قمر ٠٤:٤٦ -میزان  ٩ ٠٠:٥٣ - میزان  ١٠ ٢١:٣٢ - میزان  ١١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٩:٢٧ -میزان  ٩ ٠٦:٣٠ - میزان  ١٠ ٠٤:١٠ - میزان  ١١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 طاردعتثلیث  قمر ١٣:٢١ -میزان  ٩ ٠٨:٠٧ - میزان  ١٠ ٠٣:٢٤ - میزان  ١١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١٥:٤٢ -میزان  ٩ ١١:٥٧ - میزان  ١٠ ٠٨:٤٦ - میزان  ١١ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١١:٠٤ -میزان  ٩ ١٤:١٦ - میزان  ١٠ ١٨:٣٤ - میزان  ١٢ ٢،١ج  - ١ھـ 

 نبتون توازيضد  زھرة ٠٨:٠٩ -میزان  ٩ ٢٠:٤٣ - میزان  ١٧ ٠٣:٣٧ - میزان  ٢٢ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 زحلتربیع  زھرة ٢٢:٤٩ -میزان  ٩ ٠٣:٣٠ - میزان  ١٩ ٢١:٤٥ - میزان  ٢٨ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

|  ١٠°٣٤' ♌ مشتري|  ٣°٤٧' ♌ مریخ|  ٢٤°١٧' ♋ زھرة|  ٥°١٦' ♍عطارد |  ٠°٧'   ♉   قمر |  ٧°٥٥' ♍شمس 

 ٠°٣٢' ♍رأس  | ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٠' ♒ نبتون ١٨°٢٨' ♓ أورانوس |  ٠°٣٨' ♏ زحل

١٨ 
ذي 
 الحجة

= 
٢ 

 أكتوبر

 ثورفي البرج النجمي   :شرف قمر ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ ٢د 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٢٣:٠٣ - میزان  ١٠ استمرار حتى ٠٣:٢١ - میزان  ١٢ ٥٩٥د 

 ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ استمرار حتى ١٦:٥٠ - میزان  ١٠ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ ر في وجهالقم

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١٦:٥٠ - میزان  ١٠ استمرار حتى ١٠:١٧ - میزان  ١١ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٨ - میزان  ١٠ استمرار حتى ١٣:٢٤ - میزان  ١٠ ٣٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٣:٢٤ - میزان  ١٠ استمرار حتى ٢٣:٤٦ - میزان  ١١ ٣٦١د 
ثور حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 

 ٠٣:١٠ - میزان  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٥٢ - میزان  ١٠ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الدََّبران+ القمر  ٠٨:٣٧ - میزان  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٠٣ - میزان  ١١ ٦٥١د 

 الدََّبران مقارنة قمر ١٥:١٤ - میزان  ١٠ ١٦:٠٦ - میزان  ١٠ ١٦:٥٧ -  میزان ١٠ ٢٩و 

 مشتريتربیع  قمر ٢١:٢٢ - میزان  ١٠ ١٨:٠٦ - میزان  ١٠ ١٥:٢٦ - میزان  ١١ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 عطارد توازي شمس ٢٠:٤٧ - میزان  ١٠ ١٨:٢٨ - میزان  ١١ ١٦:٣٣ - میزان  ١١ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٩:٤٥ - میزان  ١٠ ٠٦:٢٨ - میزان  ١١ ٠٣:٤٧ - میزان  ١٢ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٠:٤٥ - میزان  ١٠ ٠٧:٣٠ - میزان  ١١ ٠٤:٥٢ - میزان  ١٢ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

|  ١٠°٤٦' ♌ مشتري|  ٤°٢٤' ♌ مریخ|  ٢٥°٠' ♋ زھرة|  ٤°١٣' ♍عطارد |  ١٤°٧'   ♉   قمر |  ٨°٥٤' ♍شمس 

 ٠°٣١' ♍رأس |  ١٢°٣٢' ♐ بلوتو|  ٧°٨' ♒ نبتون ١٨°٢٦' ♓ أورانوس |  ٠°٤٣' ♏ زحل

١٩ 
ذي 
 الحجة

= 
٣ 

 أكتوبر

 ١٠:١٧ - میزان  ١١ استمرار حتى ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ٢٣:٤٦ - میزان  ١١ استمرار حتى ١٣:٤٩ - میزان  ١١ ٣٦٤د 
حد ثور القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ١٣:٤٩ - میزان  ١١ استمرار حتى ٢٢:٤٥ - میزان  ١٢ ٣٦٥د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٠٤:٠٣ - میزان  ١١ استمرار حتى ٠٧:١٥ - میزان  ١٢ ٦٥٢د 

 الناجذ مقارنة قمر ١٠:٤١ - میزان  ١١ ١١:٣٤ - میزان  ١١ ١٢:٢٧ - میزان  ١١ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ١٣:١١ - میزان  ١١ ١٤:٠٤ - میزان  ١١ ١٤:٥٧ - میزان  ١١ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ١٥:٣٤ - میزان  ١١ ١٦:٢٨ - میزان  ١١ ١٧:٢١ - میزان  ١١ ٣٨و 

 زھرةتسدیس  قمر ٢١:٥٦ - میزان  ١١ ٢٠:١٨ - میزان  ١٢ ١٩:٢٦ - میزان  ١٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١٣:١٦ - میزان  ١١ ٠٩:٢٧ - میزان  ١٢ ٠٦:١٩ - میزان  ١٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٥:١٦ - میزان  ١١ ١٣:٥٩ - میزان  ١٢ ١٣:٢٧ - میزان  ١٣ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 بلوتوتثلیث  مریخ ٠٥:٠٧ - میزان  ١١ ٠٦:٣٥ - میزان  ٢٤ ١٤:٥٤ -عقرب  ٧ ١٠،٥ج  - ١٧٨ھـ 

|  ١٠°٥٩' ♌ مشتري|  ٥°٢' ♌ مریخ|  ٢٥°٤٤' ♋ زھرة|  ٣°١٥' ♍عطارد |  ٢٧°٤١'   ♉   قمر |  ٩°٥٣' ♍شمس 

 ٠°٣١' ♍رأس |  ١٢°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٧' ♒ نبتون ١٨°٢٣' ♓ أورانوس |  ٠°٤٨' ♏ زحل

٢٠ 
ذي 
 الحجة

= 
٤ 

 أكتوبر

 ٠٢:٤٦ - ن میزا ١٢ استمرار حتى ٠٥:٤٨ - میزان  ٢٢ ٤٤٨د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 
 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ استمرار حتى ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:٢١ - میزان  ١٢ استمرار حتى ١١:٣٠ - میزان  ١٤ ٥٩٦د 

 ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ ار حتىاستمر ٢٢:٢٨ - میزان  ١٣ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٢٢:٤٥ - میزان  ١٢ استمرار حتى ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ ٣٦٣د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 طاردجوزا حد عالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٠٩ - میزان  ١٢ استمرار حتى ١٥:٠٦ - میزان  ١٢ ٣٦١د 

 قمر خالی السیر ١٩:٢٠ - میزان ١٢  استمرار حتى ٠٩:٤ - میزان ١٢  ٤٨٨ج 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ١٥:٠٦ - میزان  ١٢ استمرار حتى ٠٢:١١ - میزان  ١٣ ٣٦٤د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٧:١٥ - میزان  ١٢ استمرار حتى ٠٨:٠٤ - میزان  ١٣ ٦٥٣د 

 

   ٠٩:٢٤ - میزان  ١٧ ٣٨٠د 
 ستمرار حتى

 حد زحل  سرطانفي البرج النجمي  زھرة ٠٨:٠٢ - میزان  ١٢

 حد زحل أسدفي البرج النجمي  مشتري ٠١:٥٦ - میزان  ١٢ استمرار حتى ١٨:١٣ -عقرب  ٢١ ٣٩٠د 

 السیربطیء قمر  ٠٩:٠٧ - میزان  ١٢ استمرار حتى ٠٣:٥٣ - میزان  ٢٨ ٤٨٩ج 

 السیف مقارنة قمر ٢٠:٢٣ - میزان  ١٢ ٢١:١٦ - میزان  ١٢ ٢٢:١٠ - میزان  ١٢ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٠:٣٦ - میزان  ١٢ ٠١:٣٠ - میزان  ١٢ ٠٢:٢٤ - میزان  ١٢ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٠٢:٤١ - میزان  ١٢ ٠٣:٣٦ - میزان  ١٢ ٠٤:٣٠ - میزان  ١٢ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ١٢:٢٩ - میزان  ١٢ ١٣:٢٤ - میزان  ١٢ ١٤:١٩ - میزان  ١٢ ٥٠و 

 نبتونتثلیث  قمر ١٩:٢٤ - میزان  ١٢ ١٧:٠٨ - میزان  ١٢ ١٥:٢٩ - میزان  ١٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٨:٣٤ - میزان  ١٢ ٠٠:٠٦ - میزان  ١٣ ٠٦:٥٠ - میزان  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٢:٢١ - میزان  ١٢ ٠٠:٤١ - میزان  ١٣ ٢٣:٣٩ - میزان  ١٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ٠٥:٠٩ - میزان  ١٢ ٠٣:١٣ - میزان  ١٣ ٠١:٥٤ - میزان  ١٤ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٤:٤١ - میزان  ١٢ ١٢:٥٦ - میزان  ١٣ ١١:٤٦ - میزان  ١٤ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٥:٤٦ - میزان  ١٢ ١٤:٠٤ - میزان  ١٣ ١٢:٥٦ - میزان  ١٤ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 ١١°١١' ♌ مشتري|  ٥°٣٩' ♌ مریخ|  ٢٦°٣٠' ♋ زھرة|  ٢°٢٤' ♍عطارد |  ١٠°٤٩'  ♊ قمر |  ١٠°٥٢' ♍شمس 

 ٠°٣٠' ♍رأس |  ١٢°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٦' ♒ نبتون ١٨°٢١' ♓ أورانوس |  ٠°٥٤' ♏ زحل| 

٢١ 
ذي 
 الحجة

= 
٥ 

 أكتوبر

 ٢٢:٢٨ - میزان  ١٣ استمرار حتى ١٧:١٣ - میزان  ١٣ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ١٧:١٣ - میزان  ١٣ استمرار حتى ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 زھرةحد جوزا لقمر في البرج النجمي ا ٠٢:١١ - میزان  ١٣ استمرار حتى ١١:٣٣ - میزان  ١٣ ٣٦٢د 

 حد مریخجوزا القمر في البرج النجمي  ١١:٣٣ - میزان  ١٣ استمرار حتى ٠٠:٤٩ - میزان  ١٤ ٣٦٣د 

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠٨:٠٤ - میزان  ١٣ استمرار حتى ١١:١٩ - میزان  ١٤ ٦٥٤د 

 زھرةحد  أسدفي البرج النجمي خ مری ١٣:١٠ - میزان  ١٣ استمرار حتى ١٤:٤٥ - میزان  ٢١ ٣٨٢د 

 قمر خالی السیر ٠٥:١٤ - میزان ١٣  استمرار حتى ٢٢:١٢ - میزان ١٤  ٤٨٨ج 

 شعری یمانی مقارنة قمر ٠٤:٤٣ - میزان  ١٣ ٠٥:٣٩ - میزان  ١٣ ٠٦:٣٥ - میزان  ١٣ ٥١و 

 زحلیث تثل قمر ١٥:١٥ - میزان  ١٣ ١٤:٢٣ - میزان  ١٤ ١٤:٠٣ - میزان  ١٥ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٧:٠٠ - میزان  ١٣ ١٤:٥٥ - میزان  ١٤ ١٣:٣٣ - میزان  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتون توازيضد  مریخ ٢١:٢٥ - میزان  ١٣ ٠٣:١٩ - میزان  ١٧ ٠٨:١٤ - میزان  ٢١ ٩،٥ج  - ١٧٧ھـ 

 ١١°٢٣' ♌ مشتري|  ٦°١٦' ♌ مریخ|  ٢٧°١٦' ♋ زھرة|  ١°٤١' ♍عطارد |  ٢٣°٣٣'  ♊ قمر |  ١١°٥١' ♍شمس 

 ٠°٣١' ♍رأس |  ١٢°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٤' ♒ نبتون ١٨°١٩' ♓ أورانوس |  ٠°٥٩' ♏ زحل| 
٢٢ 

ذي 
 الحجة

= 
٦ 

 أكتوبر

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

  سرطانفي البرج النجمي   :بیت قمر ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ استمرار حتى ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١١:٣٠ - میزان  ١٤ استمرار حتى ٢٢:٥٠ - میزان  ١٧ ٥٩٧د 

 ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ استمرار حتى ٠٧:٥٢ - میزان  ١٥ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد زحلجوزا البرج النجمي القمر في  ٠٠:٤٩ - میزان  ١٤ استمرار حتى ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ ٣٦٥د 

 

 حد مریخ  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٢:٢٢ - میزان  ١٤ استمرار حتى ٠١:٥٩ - میزان  ١٥ ٣٦٣د 

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ١١:١٩ - میزان  ١٤ استمرار حتى ١٩:١١ - میزان  ١٦ ٦٥٥د 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٢٠:٠٠ - میزان  ١٤ ٢٠:٥٧ - میزان  ١٤ ٢١:٥٤ - میزان  ١٤ ٥٧و 

 قمرتسدیس  شمس ٠٦:٥٠ - میزان  ١٤ ١٤:٣٩ - میزان  ١٥ ٢٣:١٨ - میزان  ١٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 ٢٠:١٨ - میزان  ٢٨ ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 
 ٠٩:٠١ - میزان  ١٦
 ٠٩:٥٦ - میزان  ٢٥

 شیرون توازي عطارد ٠٧:١٠ - میزان  ١٤

|  ١١°٣٥' ♌ مشتري|  ٦°٥٤' ♌ مریخ|  ٢٨°٣' ♋ زھرة|  ١°٧' ♍عطارد |  ٥°٥٩' ♋قمر |  ١٢°٥٠' ♍شمس 

 ٠°٣١' ♍رأس |  ١٢°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٣' ♒ نبتون ١٨°١٦' ♓ أورانوس |  ١°٤' ♏ زحل
٢٣ 

ذي 
 الحجة

= 
٧ 

 أكتوبر

 ٠٧:٥٢ - میزان  ١٥ استمرار حتى ٠٣:٤٠ - میزان  ١٦ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 ان مریخوجه عطارد و دریج  سرطان

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠١:٥٩ - میزان  ١٥ استمرار حتى ١٣:٤٧ - میزان  ١٥ ٣٦٢د 

 حد عطارد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٣:٤٧ - میزان  ١٥ استمرار حتى ٠١:٤١ - میزان  ١٦ ٣٦١د 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٠:٣٤ - میزان  ١٥ ٠٠:١٠ - میزان  ١٦ ٠٠:٠٧ - میزان  ١٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

|  ١١°٤٧' ♌ مشتري|  ٧°٣١' ♌ مریخ|  ٢٨°٥١' ♋ زھرة|  ٠°٤٣' ♍عطارد |  ١٨°٩' ♋قمر |  ١٣°٤٩' ♍شمس 

 ٠°٣٢' ♍رأس |  ١٢°٣٤' ♐ بلوتو|  ٧°٢' ♒ نبتون ١٨°١٤' ♓ أورانوس |  ١°١٠' ♏ زحل

٢٤ 
ذي 
 الحجة

= 
٨ 

 أكتوبر

 ٠٣:٤٠ - میزان  ١٦ استمرار حتى ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠١:٤١ - میزان  ١٦ استمرار حتى ١٥:٤١ - میزان  ١٦ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 حد زحل سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٥:٤١ - میزان  ١٦ استمرار حتى ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ ٣٦٥د 

 الطَّْرف+ القمر  ١٩:١١ - میزان  ١٦ استمرار حتى ١٨:٢٥ - میزان  ١٧ ٦٥٦د 

 مریخ توازي قمر ٠٩:١٦ - میزان  ١٦ ١٧:٣٣ - میزان  ١٦ ٠١:٣١ - میزان  ١٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرة توازي قمر ١٠:٠٥ - میزان  ١٦ ١٨:٠٩ - میزان  ١٧ ٠١:٥٤ - میزان  ١٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٠:٣٩ - میزان  ١٦ ١٨:١٧ - میزان  ١٧ ٠١:٣٨ - میزان  ١٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ٢١:١٥ - میزان  ١٦ ٢٣:٠٠ - میزان  ١٧ ٠١:٠٧ - میزان  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٢:٠٣ - میزان  ١٦ ٠٢:١٨ - میزان  ١٧ ٠٢:٤٨ - میزان  ١٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ١٣:٤٤ - میزان  ١٦ ١٣:٥٣ - میزان  ١٧ ١٤:١٣ - میزان  ١٨ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ١٥:٣٢ - میزان  ١٦ ١٧:٠٥ - میزان  ١٧ ١٨:٤٩ - میزان  ١٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس  توازيضد  شمس ٠٤:١٦ - میزان  ١٦ ١٦:٥٦ - میزان  ١٨ ٠٦:١٠ - میزان  ٢١ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

|  ١١°٥٩' ♌ مشتري|  ٨°٨' ♌ مریخ|  ٢٩°٤٠' ♋ زھرة|  ٠°٣٠' ♍عطارد |  ٠°٧' ♌قمر |  ١٤°٤٨' ♍شمس 

 ٠°٣٤' ♍رأس |  ١٢°٣٤' ♐ بلوتو|  ٧°١' ♒ نبتون ١٨°١١' ♓ أورانوس |  ١°١٦' ♏ زحل
٢٥ 

ذي 
 الحجة

= 
٩ 

 أكتوبر

 أسدالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١٢:٣٩ - میزان  ١٩ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٢٢:٥٠ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١١:٤٥ - میزان  ١٩ ٥٩٨د 

 ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١٩:٥٧ - میزان  ١٨ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٢٣:٤٣ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١١:٥١ - میزان  ١٧ ٣٦٤د 
حد  البرج النجمي أسدالقمر في 

 مشترى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ١١:٥١ - میزان  ١٧ استمرار حتى ٢١:٥٩ - میزان  ١٨ ٣٦٢د 

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٨:٢٥ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١٢:١٢ - میزان  ١٧ ٦٥٧د 

 الزُّْبَرةب جنو+ القمر  ١٢:١٢ - میزان  ١٧ استمرار حتى ٠٨:١٨ - میزان  ١٨ ٦٥٨د 

 أسدفي البرج النجمي  زھرة ٠٩:٢٤ - میزان  ١٧ استمرار حتى ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ ٤١د 

 سنبلة في البرج الفلكي زھرة ٢٠:٢٩ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١٨:٣٠ -عقرب  ١٨ ٦٣٥د 

 ٠٩:٢٤ - میزان  ١٧ استمرار حتى ١٤:٣٢ - میزان  ٢٨ ٥١٦د 
 أسد البرج النجمي ١ في وجه زھرة
 جه زحل و دریجان شمسو

 حد مشترى أسدفي البرج النجمي  زھرة ٠٩:٢٤ - میزان  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٠٩ - میزان  ٢٤ ٣٧٩د 

 قمر خالی السیر ٠١:٢٣ - میزان ١٧  استمرار حتى ٤٣:٢٣ - میزان ١٧  ٤٨٨ج 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٢١:٥٥ - میزان  ١٧ ٢٢:٥٥ - میزان  ١٧ ٢٣:٥٦ - میزان  ١٧ ٧١و 

 مشتري توازي قمر ٢٣:٥٥ - میزان  ١٧ ٠٧:١٧ - میزان  ١٧ ١٤:٢٨ - میزان  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٠٧:٤٤ - میزان  ١٧ ١٤:٤٨ - میزان  ١٧ ٢١:٤٢ - میزان  ١٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمر ازيتوضد  شمس ١١:١٣ - میزان  ١٧ ١٧:٢٨ - میزان  ١٧ ٢٣:٣٨ - میزان  ١٨ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ٢٣:٤٢ - میزان  ١٧ ٠٠:٢٣ - میزان  ١٨ ٠١:١٤ - میزان  ١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٠:٥٣ - میزان  ١٧ ٠١:١٢ - میزان  ١٨ ٠١:٣٨ - میزان  ١٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ١٠:٥٩ - میزان  ١٧ ١١:١٦ - میزان  ١٨ ١١:٣٨ - میزان  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 نبتون مقابلة زھرة ٠٩:٤٠ - میزان  ١٧ ٠٥:٥٢ - میزان  ٢٥ ١١:٤٩ -عقرب  ٢ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 عطاردتراجع بعد  المكث ٠٧:٥٧ - میزان  ١٧ استمرار حتى ٠٣:٥٧ - میزان  ١٨ ١١٣ج 

|  ١٢°١١' ♌ مشتري | ٨°٤٥' ♌ مریخ|  ٠°٣٠' ♌ زھرة|  ٠°٢٧' ♍عطارد |  ١١°٥٩' ♌قمر |  ١٥°٤٨' ♍شمس 

 ٠°٣٥' ♍رأس |  ١٢°٣٥' ♐ بلوتو|  ٦°٥٩' ♒ نبتون ١٨°٩' ♓ أورانوس |  ١°٢١' ♏ زحل

٢٦ 
ذي 
 الحجة

= 
١٠ 

 أكتوبر

 ١٩:٥٧ - میزان  ١٨ استمرار حتى ١٦:١٧ - میزان  ١٨ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 ١٦:١٧ - میزان  ١٨ ىاستمرار حت ٠٦:٣٥ - سنبلة٢٣ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ٢١:٥٩ - میزان  ١٨ استمرار حتى ١٢:١٢ - میزان  ١٨ ٣٦٥د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي أسد ١٢:١٢ - میزان  ١٨ استمرار حتى ٠٠:٢٦ - میزان  ١٩ ٣٦١د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٠٨:١٨ - میزان  ١٨ استمرار حتى ٠٣:٤٥ - میزان  ١٩ ٦٥٩د 

 عطارددلو حد في البرج النجمي  نبتون ٢٠:٥٠ - میزان  ١٨ استمرار حتى ١٦:٣٥ - جدي ٦ ٤٠٢د 

 قمر خالی السیر ١٣:١ - میزان ١٨  استمرار حتى ٣٩:١٢ - میزان ١٩  ٤٨٨ج 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٢١:٠٩ - میزان  ١٨ ٢٢:١٠ - میزان  ١٨ ٢٣:١٠ - میزان  ١٨ ٨١و 

 رأس مقارنة قمر ١٣:٢٦ - میزان  ١٨ ١٣:٥٣ - میزان  ١٩ ١٤:١٨ - میزان  ٢٠ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٣:١٥ - میزان  ١٨ ١٤:١٢ - میزان  ١٩ ١٥:٣٠ - میزان  ٢٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٥:٠٦ - میزان  ١٨ ١٥:٤٥ - یزان م ١٩ ١٦:٢٢ - میزان  ٢٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 مشتري توازيضد  شمس ١٥:٥٧ - میزان  ١٨ ٢١:١٧ - میزان  ٢١ ٠٣:١١ - میزان  ٢٣ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 

 أورانوس  توازي مشتري ٠٩:٢٢ - میزان  ١٨ ١٥:٠١ -عقرب  ٦ ٠٨:٢٢ -عقرب  ٢٨ ٨،٦ج  - ١٩٧ھـ 

|  ١٢°٢٢' ♌ مشتري|  ٩°٢٢' ♌ مریخ|  ١°٢٠' ♌ زھرة|  ٠°٣٥' ♍عطارد  | ٢٣°٤٧' ♌قمر |  ١٦°٤٧' ♍شمس 

 ٠°٣٦' ♍رأس |  ١٢°٣٥' ♐ بلوتو|  ٦°٥٨' ♒ نبتون ١٨°٦' ♓ أورانوس |  ١°٢٧' ♏ زحل
٢٧ 

ذي 
 الحجة

 ٠٥:٠٣ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٦:٠١ - میزان  ٢٣ ٣٦٩د 
   سنبلةفي البرج النجمي شمس 

 حد مشترى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ١٢:٣٩ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ ٦د 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ١١:٤٥ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٠:٣٨ - میزان  ٢٢ ٥٩٩د 

 ١٢:٣٩ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٠١ - میزان  ٢٠ ٤١١د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 عطارد وجه شمس و دریجان سنبلة

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٠٠:٢٦ - میزان  ١٩ استمرار حتى ١٢:٣٩ - میزان  ١٩ ٣٦٣د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ١٢:٣٩ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٢:٥٥ - میزان  ٢٠ ٣٦١د 

 وَّاءالَعجنوب + القمر  ٠٣:٤٥ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٢٣:٠٣ - میزان  ٢١ ٦٦٠د 

 في فلك األوجھابط قمر  ١٦:٣٢ - میزان  ١٩ استمرار حتى ١٦:٠٧ -عقرب  ٤ ٤٩١ج 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ١٣:٥٣ - میزان  ١٩ استمرار حتى ١٠:٣٥ -عقرب  ٣ ٤٩٢ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ١٨:٠٥ - میزان  ١٩ ١٩:٠٦ - میزان  ١٩ ٢٠:٠٧ - میزان  ١٩ ٨٤و 

 شیرون توازيضد  قمر ٠١:٥٠ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٨:١٩ - میزان  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 عطارد توازي قمر ٠٢:٣٨ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٠٨:٥٧ - میزان  ١٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ١٣:٥٢ - میزان  ١٩ ١٤:١٩ - میزان  ٢٠ ١٤:٤٠ - میزان  ٢١ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 قمر مقارنة شمس ١٧:٤٨ - میزان  ١٩ ٠٣:٠٥ - میزان  ٢١ ١٢:٠٦ - زان می ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 شیرون مقابلة مریخ ٠٤:٥٤ - میزان  ١٩ ١١:٤٧ -عقرب  ١ ٠١:٤٠ -عقرب  ١٤ ١٣،٥ج  - ١٨٣ھـ 

 رأستراجع  ١٣:٥٣ - میزان  ١٩ استمرار حتى ٢٣:١٨ - میزان  ٢٩ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٣:٥٣ - ان میز ١٩ استمرار حتى ٢٣:١٨ - میزان  ٢٩ ٩٠ج 

|  ١٢°٣٤' ♌ مشتري|  ١٠°٠' ♌ مریخ|  ٢°١١' ♌ زھرة|  ٠°٥٤' ♍عطارد |  ٥°٣٣' ♍قمر |  ١٧°٤٦' ♍شمس 

 ٠°٣٦' ♍رأس |  ١٢°٣٦' ♐ بلوتو|  ٦°٥٧' ♒ نبتون ١٨°٤' ♓ أورانوس |  ١°٣٣' ♏ زحل

٢٨ 
ذي 
 الحجة

= 
١٢ 

 أكتوبر

 الشعاع تحت ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ٠٩:٠١ - میزان  ٢٠ استمرار حتى ٠٥:١٩ - میزان  ٢١ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٢:٥٥ - میزان  ٢٠ استمرار حتى ٢٣:١٤ - میزان  ٢١ ٣٦٢د 

 ٢٣:٥٧ - میزان  ٢٠ استمرار حتى ٠٦:٢٥ -عقرب  ٦ ٥٥٣د 
 أسد البرج النجمي ٢ في وجهمریخ 

 مشتريوجه و دریجان 

 أورانوس  مقابلة قمر ٠١:٠١ - میزان  ٢٠ ٠١:٢٠ - میزان  ٢١ ٠١:٣٠ - میزان  ٢٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

|  ١٢°٤٦' ♌ مشتري|  ١٠°٣٧' ♌ مریخ|  ٣°٣' ♌ زھرة|  ١°٢٢' ♍عطارد |  ١٧°٢٢' ♍قمر |  ١٨°٤٦' ♍شمس 

 ٠°٣٥' ♍رأس |  ١٢°٣٦' ♐ بلوتو|  ٦°٥٦' ♒ نبتون ١٨°١' ♓ رانوسأو |  ١°٣٨' ♏ زحل

٢٩ 
ذي 
 الحجة

= 
١٣ 

 أكتوبر

 ٠٥:١٩ - میزان  ٢١ استمرار حتى ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ٢٣:١٤ - میزان  ٢١ استمرار حتى ٠٧:٢١ - میزان  ٢١ ٣٦٤د 
حد  البرج النجمي سنبلة القمر في

 مشترى

 حد مریخ القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٧:٢١ - میزان  ٢١ استمرار حتى ٢١:٣٠ - میزان  ٢٢ ٣٦٣د 

 السِّماكشمال + القمر  ٢٣:٠٣ - میزان  ٢١ استمرار حتى ٢٣:١٠ - میزان  ٢٢ ٦٦١د 

 حد زحل أسدلبرج النجمي في امریخ  ١٤:٤٥ - میزان  ٢١ استمرار حتى ٢٣:٥٤ -عقرب  ٣ ٣٨٥د 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٠:١٦ - میزان  ٢١ ٠٧:٠٦ - میزان  ٢١ ١٤:٠٤ - میزان  ٢١ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ١١:٣٧ - میزان  ٢١ ١٢:٣٨ - میزان  ٢١ ١٣:٣٩ - میزان  ٢١ ٩٣و 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٥:٥٨ - میزان  ٢١ ١٢:٤٧ - میزان  ٢١ ١٩:٤٦ - میزان  ٢٢ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ايةاإلتصالبد مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 السماک الرامح مقارنة قمر ١٢:٢٥ - میزان  ٢١ ١٣:٢٥ - میزان  ٢١ ١٤:٢٦ - میزان  ٢١ ١٠١و 

 قمر توازي شمس ٠٧:١٣ - میزان  ٢١ ١٥:٠٥ - میزان  ٢١ ٢٣:١٣ - میزان  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مریخ توازيضد  قمر ١٣:٢٠ - میزان  ٢١ ٢٠:٠١ - میزان  ٢٢ ٠٢:٥٢ - میزان  ٢٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرة توازيضد  قمر ١٤:٣٠ - میزان  ٢١ ٢١:١٦ - میزان  ٢٢ ٠٤:١٣ - میزان  ٢٢ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٨:٠٤ - میزان  ٢١ ١٠:١٢ - میزان  ٢٢ ١٢:٠٥ - میزان  ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ١٥:١٧ - میزان  ٢١ ١٥:٢٤ - میزان  ٢٢ ١٥:١٧ - میزان  ٢٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

|  ١٢°٥٨' ♌ مشتري|  ١١°١٤' ♌ مریخ|  ٣°٥٦' ♌ زھرة|  ٢°٠' ♍عطارد |  ٢٩°١٤' ♍قمر |  ١٩°٤٥' ♍شمس 

 ٠°٣٣' ♍رأس |  ١٢°٣٧' ♐ بلوتو|  ٦°٥٥' ♒ نبتون ١٧°٥٩' ♓ أورانوس |  ١°٤٤' ♏ زحل

٣٠ 
ذي 
 الحجة

= 
١٤ 

 أكتوبر

 اإلسكندري االولتشرين شھر  میزان ٢٢ رار حتىاستم عقرب ٢٢ ٣٣الف 

 ٠٥:٤٨ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ ٤٤٩د 
 البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ١٣:١٠ - میزان  ٢٤ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٠٠:٣٨ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ١٢:١٨ - میزان  ٢٤ ٦٠٠د 

 ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ٢١:٣٥ - میزان  ٢٣ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ٢١:٣٠ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ ٣٦٥د 
  القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد زحل 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ٠١:٣١ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ١٣:٣٥ - میزان  ٢٢ ٣٦٥د 

 میزان حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٣:٣٥ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ٠٥:٣٤ - میزان  ٢٣ ٣٦١د 

 الَغْفر+ القمر  ٢٣:١٠ - میزان  ٢٢ استمرار حتى ٠٤:٠٤ - میزان  ٢٣ ٦٦٢د 

 قمر خالی السیر ٠٦:٣ - میزان ٢١  استمرار حتى ٣١:١ - میزان ٢٢  ٤٨٨ج 

 نبتون توازي قمر ٢٠:٥٢ - میزان  ٢٢ ٠٤:١٥ - میزان  ٢٢ ١١:٥٥ - میزان  ٢٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٢٣:٥٩ - میزان  ٢٢ ٠١:٢٢ - میزان  ٢٣ ٠٢:٢٦ - میزان  ٢٤ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٢:٤٦ - میزان  ٢٢ ٠٢:٥٠ - میزان  ٢٣ ٠٢:٣٨ -  میزان ٢٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٣:٣٢ - میزان  ٢٢ ٠٣:٥٧ - میزان  ٢٣ ٠٤:٠٦ - میزان  ٢٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٢:٢١ - میزان  ٢٢ ١٢:١٣ - میزان  ٢٣ ١١:٤٩ - میزان  ٢٤ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٨ 

ث ا�ف���ة ا   ١٤٣٧ا���ام ���م�ھاّ�  �ی ��� األ�دا
 س�بلة� ال�ج ا�ج� : عطارد و بيت �ف

  عقرب ١١إ�  س�بلة ٦

 م�ان� ال�ج ا�ج� : هبوط شمس

  قوس ٢إ�  عقرب ٢

 س�بلة� ال�ج ا�ج� : زهرةهبوط 

  قوس ١٣إ�  عقرب ١٨

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

 ن�تونتراجع 

  عقرب ٢٥إ�  جوزا ٢٥

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٣٩ 

   اث اا اا ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

٩،٦ج  - ١٩٩ھـ  ١٨:٢٠ -عقرب  ٧  ٠٩:٥٣ - سنبلة٢٦   
 ١٤يوم ماضي  ٣٦

 يوم باقي
نبتون مقابلة مشتري  
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 ١٧:١٤ - میزان  ١٤ ٠٠:١٤ - میزان  ٣٠ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 
 ٧يوم ماضي  ٢٣

 يوم باقي
 بلوتوتربیع  شمس

 ٠٥:٥٢ - میزان  ١٥ ١٩:٣٣ - میزان  ٢٨ ٩،٥ج  - ١٧٧ھـ 
 ٥يوم ماضي  ٢٠

 يوم باقي
 بتونن مقابلة مریخ

 ١٣،٦ج  - ٢٠٥ھـ 
  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 
 ٠٠:٥٦ -عقرب  ١٣
 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

يوم ماضي  ٢٠
يوم باقي ١٨٦  

 شیرون مقابلة مشتري

 ٠٦:٤٩ - میزان  ٢٠ ١٩:١٤ -عقرب  ٥ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
 ١٣يوم ماضي  ١٨

 يوم باقي
 أورانوس  مقابلة شمس

 استمرار حتى ٠٧:٤٧ - جدي ١ ٣الف 
 ٦٧يوم ماضي  ٢٣

 يوم باقي
 موسم الخريف

 استمرار حتى عقرب ٢٢ ٣٣الف 
 ١يوم ماضي  ١

 شھر باقي
 اإلسكندري االولتشرين  شھر

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (جات الکواکب في البروج النجمیة در

١ 
 محرم

= 
١٥ 

 أكتوبر

 | ١٣°٩' ♌ مشتري | ١١°٥١' ♌ مریخ | ٤°٤٩' ♌ زھرة | ٢°٤٧' ♍ عطارد | ١١°١٢' ♎ قمر | ٢٠°٤٥' ♍ شمس

 ٠°٣٠' ♍ رأس | ١٢°٣٧' ♐ بلوتو | ٦°٥٤' ♒ نبتون ١٧°٥٧' ♓ أورانوس  | ١°٥٠' ♏ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٠٦:٠١ -  میزان ٢٣ استمرار حتى ٠٧:١٤ -  میزان ٣٠ ٣٦٨ د
   سنبلةفي البرج النجمي  شمس

 مریخ حد

 ١٧:٢٩ -  میزان ٢٣ ر حتىاستمرا ١٣:١٠ -  میزان ٢٤ ٤١٦ د
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 عطارد دریجان و مشتري وجه میزان

 ٠٥:٣٤ -  میزان ٢٣ استمرار حتى ١٩:٢٧ -  میزان ٢٤ ٣٦٤ د
 حد میزانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الزُّباَنا+ القمر  ٠٤:٠٤ -  میزان ٢٣ استمرار حتى ٠٨:٢٢ -  میزان ٢٤ ٦٦٣ د

 في الطریقة المحترقة قمر ١٣:٣١ -  میزان ٢٣ استمرار حتى ٠٠:٥٣ - عقرب ٢٢ ٤٨٧ ج

 قمر خالی السیر ٥٨:٣ - میزان ٢٣  استمرار حتى ١٠:١٣ - میزان ٢٤  ٤٨٨ج 

 الفکة مقارنة قمر ٠٠:٤٣ -  میزان ٢٣ ٠١:٤٣ -  میزان ٢٣ ٠٢:٤٣ -  میزان ٢٣ ١٠١ و

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ١٤:٤٧ -  میزان ٢٣ ١٥:٤٧ -  میزان ٢٣ ١٦:٤٦ -  میزان ٢٣ ١١٠ و

 زحل مقارنة قمر ١٧:١٩ -  میزان ٢٣ ١٧:٠٦ -  میزان ٢٤ ١٦:٣٢ -  میزان ٢٥ ٧،٢ ج - ١٢ ھـ

 مشتري توازي زھرة ١٠:١٤ -  میزان ٢٣ ٠٩:٢٧ -  میزان ٢٩ ٠٤:١٢ - عقرب ٤ ٦،٤ ج - ١٤٤ ھـ

 مریخ مقارنة زھرة ٠٢:٠٨ -  میزان ٢٣ ٠٤:١٠ - ربعق ١٢ ١٦:١١ - عقرب ٢٦ ٥،٤ ج - ١٤٣ ھـ

|  ١٣°٢١' ♌ مشتري|  ١٢°٢٨' ♌ مریخ|  ٥°٤٣' ♌ زھرة|  ٣°٤١' ♍عطارد |  ٢٣°١٧' ♎قمر |  ٢١°٤٤' ♍شمس 

 ٠°٢٧' ♍رأس |  ١٢°٣٨' ♐ بلوتو|  ٦°٥٣' ♒ نبتون ١٧°٥٤' ♓ أورانوس |  ١°٥٦' ♏ زحل

٢ 
 محرم

= 
١٦ 

 أكتوبر

 عقربفي البرج النجمي   :ھبوط قمر ١٣:١٠ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٢٢:٤٢ - میزان  ٢٧ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ١٢:١٨ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٢١:٥٢ - میزان  ٢٧ ٦٠١د 

 ١٣:١٠ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٠٨:٣٧ - میزان  ٢٥ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ١٩:٢٧ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٠٩:١٤ - میزان  ٢٤ ٣٦٢د 

 ٠٩:١٤ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ١٣:١٠ - میزان  ٢٤ ٣٦٣د 
  میزان القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 ١٣:١٠ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٠٢:٤٨ - میزان  ٢٥ ٣٦٣د 
  ب عقرالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 ١٧:٠٤ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ١٩:٠١ - میزان  ٢٥ ٨د 
 البرج النجمي ٣ درجة  :ھبوط قمر

 عقرب

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٠٨:٢٢ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ٠٣:١٥ - میزان  ٢٥ ٦٦٤د 

 ٠٧:٠٩ - میزان  ٢٤ استمرار حتى ١٥:٤٢ - میزان  ٢٩ ٣٧٧د 
د ح أسدفي البرج النجمي  زھرة

 زھرة

 عطاردتسدیس  قمر ٢٠:٣٤ - میزان  ٢٤ ٢٢:١٤ - میزان  ٢٥ ٢٣:٤٢ - میزان  ٢٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٠:٥٥ - میزان  ٢٤ ٠٢:١٦ - میزان  ٢٥ ٠٣:١٢ - میزان  ٢٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 وننبتتربیع  قمر ٠٣:٠٧ - میزان  ٢٤ ٠٢:٣٣ - میزان  ٢٥ ٠١:٣٦ - میزان  ٢٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریختربیع  قمر ١٤:٥٠ - میزان  ٢٤ ١٥:١٩ - میزان  ٢٥ ١٥:٢١ - میزان  ٢٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٦:٠٣ - میزان  ٢٤ ١٥:٤١ - میزان  ٢٥ ١٤:٥٣ - میزان  ٢٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ننبتو توازي شمس ١٩:٥١ - میزان  ٢٤ ١٤:٢٤ - میزان  ٢٦ ١٠:٠٦ - میزان  ٢٩ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

 بلوتوتثلیث  زھرة ٢١:٣٣ - میزان  ٢٤ ١٠:٤٢ -عقرب  ١ ١٣:١٩ -عقرب  ٨ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 

 نبتونتثلیث  شمس ٠٣:٢٣ - میزان  ٢٤ ٠٠:٠٥ -عقرب  ٩ ٢٠:٣٦ -عقرب  ٢٤ ٩،١ج  - ٩٢ھـ 

 | ١٣°٣٢' ♌ مشتري | ١٣°٥' ♌ مریخ | ٦°٣٨' ♌ زھرة | ٤°٤٣' ♍ عطارد | ٥°٣٣' ♏ قمر | ٢٢°٤٤' ♍ شمس

 ٠°٢٣' ♍ رأس | ١٢°٣٨' ♐ بلوتو | ٦°٥٢' ♒ نبتون ١٧°٥٢' ♓ أورانوس  | ٢°٢' ♏ زحل

٣ 
 محرم

= 
١٧ 

 أكتوبر

 ٠٨:٣٧ -  میزان ٢٥ استمرار حتى ٠٣:٤٨ -  میزان ٢٦ ٤١٨ د
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان و شمس وجه عقرب
 مشتري

 زھرة حد عقربالقمر في البرج النجمي  ٠٢:٤٨ -  یزانم ٢٥ استمرار حتى ١٠:٣٣ -  میزان ٢٥ ٣٦٢ د

 عطارد حد عقربالقمر في البرج النجمي  ١٠:٣٣ -  میزان ٢٥ استمرار حتى ٠١:٥٤ -  میزان ٢٦ ٣٦١ د

 الَقْلب شمال+ القمر  ٠٣:١٥ -  میزان ٢٥ استمرار حتى ١٨:٢٩ -  میزان ٢٦ ٦٦٥ د

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ٠٦:٤٥ -  میزان ٢٥ ٠٧:٤٣ -  میزان ٢٥ ٠٨:٤١ -  میزان ٢٥ ١٢١ و

 شیرون تربیع قمر ٢٣:٢٩ -  میزان ٢٥ ٢٢:٣٤ -  میزان ٢٦ ٢١:١٥ -  میزان ٢٧ ١٣،٢ ج - ٢٢ ھـ

 أورانوس  تثلیث قمر ٠٠:٣٦ -  میزان ٢٥ ٢٣:٤٠ -  میزان ٢٦ ٢٢:١٨ -  میزان ٢٧ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 قمر تسدیس شمس ٠٤:٣٦ -  میزان ٢٥ ١١:٤٨ -  زانمی ٢٦ ١٨:٠٨ -  میزان ٢٨ ٢،١ ج - ١ ھـ

 أورانوس  توازي مریخ ١٥:٥٨ -  میزان ٢٥ ٠٥:٠٤ -  میزان ٣٠ ١٧:١٧ - عقرب ٤ ٨،٥ ج - ١٧٥ ھـ

 مشتري مقارنة زھرة ٢٠:٥١ -  میزان ٢٥ ٢٣:٠٣ - عقرب ٤ ٠٤:٥٧ - عقرب ١٢ ٦،٤ ج - ١٤٤ ھـ

|  ١٣°٤٤' ♌ مشتري|  ١٣°٤٢' ♌ مریخ|  ٧°٣٣' ♌ زھرة|  ٥°٥١' ♍د عطار|  ١٨°٠' ♏قمر |  ٢٣°٤٣' ♍شمس 

 ٠°٢٠' ♍رأس |  ١٢°٣٩' ♐ بلوتو|  ٦°٥١' ♒ نبتون ١٧°٤٩' ♓ أورانوس |  ٢°٨' ♏ زحل

٤ 
 محرم

= 
١٨ 

 أكتوبر

 ٠٣:٤٨ - میزان  ٢٦ استمرار حتى ٢٢:٤٢ - میزان  ٢٧ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 ان قمردریجو  زھرةوجه  عقرب

 حد مشترىعقرب القمر في البرج النجمي  ٠١:٥٤ - میزان  ٢٦ استمرار حتى ١١:٢٤ - میزان  ٢٦ ٣٦٤د 

 ١١:٢٤ - میزان  ٢٦ استمرار حتى ٢٢:٤٢ - میزان  ٢٧ ٣٦٥د 
  عقربالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ْوَلةالشَّشمال + القمر  ١٨:٢٩ - میزان  ٢٦ استمرار حتى ٢١:٤٥ - میزان  ٢٧ ٦٦٦د 

 قمر خالی السیر ٤٩:١١ - میزان ٢٦  استمرار حتى ٤٢:٢٢ - میزان ٢٧  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ١١:٠٨ - میزان  ٢٦ ١٢:٠٤ - میزان  ٢٦ ١٣:٠١ - میزان  ٢٦ ١٢٧و 

 نبتونتسدیس  قمر ١٢:٥٩ - میزان  ٢٦ ١١:٢٥ - میزان  ٢٧ ٠٩:٢٢ - میزان  ٢٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١٢:١٨ - میزان  ٢٦ ١٣:١٣ - میزان  ٢٧ ١٣:٣٨ - میزان  ٢٨ ٣،٢ ج - ٤ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٥:٢٨ - میزان  ٢٦ ١٥:٣٦ - میزان  ٢٧ ١٥:١٠ - میزان  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 بلوتوتربیع  عطارد ١٩:٤٩ - میزان  ٢٦ ٠٠:٢١ -عقرب  ١ ١١:٥٦ -عقرب  ٥ ١٠،٣ج  - ١٢٦ھـ 

 | ١٣°٥٥' ♌ مشتري | ١٤°١٩' ♌ مریخ | ٨°٢٩' ♌ زھرة | ٧°٥' ♍ عطارد | ٠°٤١' ♐ قمر | ٢٤°٤٣' ♍ شمس

 ٠°١٧' ♍ رأس | ١٢°٤٠' ♐ بلوتو | ٦°٥٠' ♒ نبتون ١٧°٤٧' ♓ أورانوس  | ٢°١٤' ♏ زحل

٥ 
 محرم

= 
١٩ 

 أكتوبر

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٤٢ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ٠٥:٢٤ -  میزان ٢٩ ٩ د

 القمر في البرج الفلكي جدي ٢١:٥٢ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ٠٤:٣٧ -  میزان ٢٩ ٦٠٢ د

 ٢٢:٤٢ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ١٧:١٦ -  میزان ٢٧ ٤٢٠ د
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتري دریجان و عطارد وجه

 ١٧:١٦ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ١١:٣١ -  میزان ٢٨ ٤٢١ د
 قوس البرج النجمي ٢ هالقمر في وج

 مریخ دریجان و قمر وجه



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢٢:٤٢ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ٢٠:٥٧ -  میزان ٢٨ ٣٦٤ د
 حد قوسالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعام شمال+ القمر  ٢١:٤٥ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ٠٢:٠٢ -  میزان ٢٨ ٦٦٧ د

 ٢٢:١٦ -  میزان ٢٧ استمرار حتى ١٨:٢٠ - عقرب ٤ ٣٧٢ د
 حد سنبلةفي البرج النجمي  عطارد

 زھرة

 العقربی تال مقارنة قمر ١٨:٥٤ -  میزان ٢٧ ١٩:٥٠ -  میزان ٢٧ ٢٠:٤٦ -  میزان ٢٧ ١٣٠ و

 النصل مقارنة قمر ٢٣:٤٢ -  میزان ٢٧ ٠٠:٣٨ -  میزان ٢٧ ٠١:٣٤ -  میزان ٢٧ ١٣٤ و

 بلوتو مقارنة قمر ٢٣:٥٧ -  میزان ٢٧ ٢٢:١٢ -  میزان ٢٨ ١٩:٥٧ -  میزان ٢٩ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 مشتري تثلیث قمر ٠٢:١٩ -  میزان ٢٧ ٠٠:٤٩ -  میزان ٢٨ ٢٢:٤٨ -  میزان ٢٩ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 مریخ تثلیث قمر ٠٣:١١ -  میزان ٢٧ ٠٢:٢٦ -  میزان ٢٨ ٠١:٠٦ -  میزان ٢٩ ٥،٢ ج - ٧ ھـ

 شیرون تسدیس قمر ٠٨:٢٥ -  میزان ٢٧ ٠٦:٢٤ -  میزان ٢٨ ٠٣:٥٤ -  میزان ٢٩ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 أورانوس  تربیع قمر ٠٩:٢٧ -  میزان ٢٧ ٠٧:٢٥ -  میزان ٢٨ ٠٤:٥٣ -  میزان ٢٩ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 أورانوس  توازي زھرة ١٨:٢٨ -  میزان ٢٧ ٢١:٥٤ - عقرب ١ ١٥:٠٣ - عقرب ٤ ٨،٤ ج - ١٤٨ ھـ

|  ١٤°٦' ♌ مشتري|  ١٤°٥٦' ♌ مریخ|  ٩°٢٥' ♌ زھرة|  ٨°٢٤' ♍عطارد |  ١٣°٣٩' ♐قمر |  ٢٥°٤٢' ♍شمس 

 ٠°١٥' ♍رأس |  ١٢°٤١' ♐ بلوتو|  ٦°٤٩' ♒ نبتون ١٧°٤٤' ♓ أورانوس |  ٢°٢٠' ♏ زحل

٦ 
 محرم

= 
٢٠ 

 أكتوبر

 ١١:٣١ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ٠٥:٢٤ - میزان  ٢٩ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ٢٠:٥٧ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ٠٦:٠٤ - میزان  ٢٨ ٣٦٢ د

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٤ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ١٣:١٩ - میزان  ٢٨ ٣٦١د 

 ١٣:١٩ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ٢٢:١٧ - میزان  ٢٩ ٣٦٥د 
   قوسالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل 

 الَبْلَدة+ القمر  ٠٢:٠٢ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ٠٦:٢٨ - میزان  ٢٩ ٦٦٨د 

 ١٤:٣٢ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ١٧:٠٠ -عقرب  ٨ ٥١٧د 
 أسد البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 مشتريوجه و دریجان 

 السیرسریع قمر  ٠٣:٥٣ - میزان  ٢٨ استمرار حتى ١٥:٠١ -عقرب  ١٠ ٤٨٨ج 

 عین الرامي مقارنة قمر ٢٠:٢٩ - میزان  ٢٨ ٢١:٢٤ - میزان  ٢٨ ٢٢:١٩ - میزان  ٢٨ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٠١:٤١ - میزان  ٢٨ ٠٢:٣٦ - میزان  ٢٨ ٠٣:٣١ - میزان  ٢٨ ١٤٤و 

 قمرتربیع  شمس ١٨:٠٨ - میزان  ٢٨ ٢٣:٣١ - میزان  ٢٩ ٠٣:٥٤ - میزان  ٣٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٢:١٤ - میزان  ٢٨ ٠٩:٤٩ - میزان  ٢٩ ٠٦:٥٣ - میزان  ٣٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 ١٤°١٧' ♌ مشتري | ١٥°٣٢' ♌ مریخ | ١٠°٢٢' ♌ زھرة | ٩°٤٦' ♍ عطارد | ٢٦°٥٧' ♐ قمر | ٢٦°٤٢' ♍ شمس

 ٠°١٥' ♍ رأس | ١٢°٤١' ♐ بلوتو | ٦°٤٨' ♒ نبتون ١٧°٤٢' ♓ أورانوس  | ٢°٢٧' ♏ زحل |

٧ 
 محرم

= 
٢١ 

 أكتوبر

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١ الف

 ٠٥:٢٤ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ٠٩:٠٢ - عقرب ١ ١٠ د
  :قمر مثلثة + وبال

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ٠٤:٣٧ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ٠٨:١٧ - عقرب ١ ٦٠٣ د

  ٤٨٨ج 
 قمر خالی السیر ٣٢:٢٣ - میزان ٢٩  استمرار حتى ٢٤:٥ - میزان ٢٩

 ٠٥:٢٤ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ٢٢:٥٧ -  میزان ٣٠ ٤٢٣ د
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زحل دریجان و مشتري وجه



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢٢:١٧ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ٠٥:٢٤ -  میزان ٢٩ ٣٦٣ د
 حد قوسالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 عطارد حد القمر في البرج النجمي جدي ٠٥:٢٤ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ١٧:٤٣ -  میزان ٢٩ ٣٦١ د

 مشترى حد القمر في البرج النجمي جدي ١٧:٤٣ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ٠٥:٥٢ -  میزان ٣٠ ٣٦٤ د

 حالذَّاِب َسْعُد + القمر  ٠٦:٢٨ -  میزان ٢٩ استمرار حتى ١٩:٣٦ -  میزان ٣٠ ٦٦٩ د

 ٠٣:٤٥ - میزان  ٢٩ استمرار حتى ١٥:٠١ -عقرب  ٥ ٤٨٤د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 
 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 حد زحل أسدفي البرج النجمي  زھرة ١٥:٤٢ - میزان  ٢٩ استمرار حتى ١٧:٥٨ -عقرب  ٧ ٣٨٠د 

 المنقار مقارنة قمر ٠٦:٢٠ - میزان  ٢٩ ٠٧:١٣ - میزان  ٢٩ ٠٨:٠٦ - میزان  ٢٩ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٠٧:١٧ - میزان  ٢٩ ٠٨:٠٩ - میزان  ٢٩ ٠٩:٠٢ - میزان  ٢٩ ١٥٤و 

 عطاردتثلیث  قمر ٠١:٣٨ - میزان  ٢٩ ٠١:١١ - میزان  ٣٠ ٠٠:٠٨ -عقرب  ١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٥:٢٥ - میزان  ٢٩ ١٢:٠٨ - میزان  ٣٠ ٠٨:٢٣ -عقرب  ١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 أورانوس  مقابلة عطارد ١٥:١٤ - میزان  ٢٩ ٠١:٥٩ -عقرب  ٤ ٠٦:٣٦ -عقرب  ٨ ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 

 شیرون مقابلة زھرة ١٨:٤٣ - میزان  ٢٩ ١٧:٠٧ -عقرب  ٥ ٠٨:٢٨ -عقرب  ١٢ ١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ 

 ١٤°٢٨' ♌ مشتري|  ١٦°٩' ♌ مریخ|  ١١°١٩' ♌ زھرة|  ١١°١٢' ♍عطارد |  ١٠°٣٦' ♑قمر |  ٢٧°٤٢' ♍شمس 

 ٠°١٥' ♍رأس |  ١٢°٤٢' ♐ بلوتو|  ٦°٤٧' ♒ نبتون ١٧°٤٠' ♓ أورانوس |  ٢°٣٣' ♏ زحل| 

٨ 
 محرم

= 
٢٢ 

 أكتوبر

 حد زحل سنبلةفي البرج النجمي شمس  ٠٧:١٤ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ ٣٧٠د 

 ٢٢:٥٧ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ١٦:٠٩ - میزان  ٣٠ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ١٦:٠٩ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ٠٩:٠٢ -عقرب  ١ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 زھرة حد القمر في البرج النجمي جدي ٠٥:٥٢ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ١٩:٣٣ -عقرب  ١ ٣٦٢د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ١٩:٣٦ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ١١:٤٩ - میزان  ٣٠ ٦٧٠د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ١١:٤٩ - میزان  ٣٠ استمرار حتى ٠٩:٣٧ -عقرب  ١ ٦٧١د 

 قمر توازي شمس ١٢:١٨ - میزان  ٣٠ ١٨:٣٧ -عقرب  ١ ٠٠:٣٩ -عقرب  ١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٣:٥٤ - میزان  ٣٠ ٠٧:٢١ -عقرب  ١ ٠٩:٥٨ -قرب ع ٢ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٧:١٣ - میزان  ٣٠ ١٣:٣٤ -عقرب  ١ ٠٩:٢٩ -عقرب  ٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 بلوتوتسدیس  شمس ٠٠:١٤ - میزان  ٣٠ ٠٧:٠٠ -عقرب  ١٥ ١٣:١٣ -عقرب  ٣٠ ١٠،١ج  - ٩٤ھـ 

 ♌ مشتري|  ١٦°٤٦' ♌ مریخ|  ١٢°١٧' ♌ زھرة|  ١٢°٤٢' ♍عطارد |  ٢٤°٣٧' ♑قمر |  ٢٨°٤١' ♍شمس 

 ٠°١٧' ♍رأس |  ١٢°٤٣' ♐ بلوتو|  ٦°٤٦' ♒ نبتون ١٧°٣٧' ♓ أورانوس |  ٢°٣٩' ♏ زحل|  ١٤°٣٩'

٩ 
 محرم

= 
٢٣ 

 أكتوبر

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٠٢ -عقرب  ١ استمرار حتى ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:١٧ -عقرب  ١ استمرار حتى ٠٩:٢١ -عقرب  ٣ ٦٠٤د 

 ٠٩:٠٢ -عقرب  ١ استمرار حتى ٠١:٣٧ -عقرب  ٢ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ١٩:٣٣ -عقرب  ١ استمرار حتى ٠٢:١٩ -عقرب  ١ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ٠٢:١٩ -عقرب  ١ استمرار حتى ٠٩:٠٢ -قرب ع ١ ٣٦٣د 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٠٢ -عقرب  ١ استمرار حتى ٢٠:٤٠ -عقرب  ٢ ٣٦١د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٠٩:٣٧ -عقرب  ١ استمرار حتى ١٠:١١ -عقرب  ٢ ٦٧٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 قمر خالی السیر ٢٢:٧ - عقرب ١  استمرار حتى ٠٢:٩ - عقرب ١  ٤٨٨ج 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ١٧:٥٨ -عقرب  ١ ١٨:٤٩ -عقرب  ١ ١٩:٤٠ -عقرب  ١ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ٢٠:٤٢ -عقرب  ١ ٢١:٣٢ -عقرب  ١ ٢٢:٢٣ -عقرب  ١ ١٦٣و 

 نبتون توازي قمر ٢١:٤٧ -ب عقر ١ ٠٤:١٢ -عقرب  ١ ١٠:٢٠ -عقرب  ١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ١٦:٤٢ -عقرب  ١ ١٧:٣٢ -عقرب  ١ ١٨:٢٢ -عقرب  ٢ ١٦٩و 

 نبتون مقارنة قمر ٠٠:١٥ -عقرب  ١ ٢٠:١٦ -عقرب  ٢ ١٥:٥٥ -عقرب  ٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتري توازي ضد قمر ١٥:٣٩ -عقرب  ١ ٢١:٢٨ -عقرب  ٢ ٠٣:٠٨ -عقرب  ٢ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٧:٠٩ -عقرب  ١ ٢٢:٥٢ -عقرب  ٢ ٠٤:٢٥ -عقرب  ٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٠:١٥ -عقرب  ١ ٠٦:٠٧ -عقرب  ٢ ٠١:٣٨ -عقرب  ٣ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 رةزھ مقابلة قمر ١٠:١٣ -عقرب  ١ ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ ٠٤:٢٠ -عقرب  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ١٣:٣٩ -عقرب  ١ ٠٩:٤٠ -عقرب  ٢ ٠٥:٢١ -عقرب  ٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرون مقارنة قمر ١٧:٢٨ -عقرب  ١ ١٣:٠٨ -عقرب  ٢ ٠٨:٣٠ -عقرب  ٣ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ١٧:٤٤ -عقرب  ١ ١٤:١٧ -عقرب  ٢ ١٠:٣٠ -عقرب  ٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

|  ١٤°٥٠' ♌ مشتري|  ١٧°٢٣' ♌ مریخ|  ١٣°١٦' ♌ زھرة|  ١٤°١٣' ♍عطارد |  ٩°١' ♒قمر |  ٢٩°٤١' ♍شمس 

 ٠°١٨' ♍رأس |  ١٢°٤٤' ♐ بلوتو|  ٦°٤٥' ♒ نبتون ١٧°٣٥' ♓ أورانوس |  ٢°٤٥' ♏ زحل

١٠ 
 محرم

= 
٢٤ 

 أكتوبر

 ربعق في البرج الفلكيشمس  ٢٠:٤٦ -عقرب  ٢ استمرار حتى ١٨:٢٥ -قوس  ٢ ٨ب - ٢ج

 ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ استمرار حتى ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ ١٩د 
في البرج النجمي   :ھبوط شمس

 میزان

 ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ استمرار حتى ٠٧:٥٣ -عقرب  ١٢ ٤٥٠د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 
 زھرةو دریجان  وجه قمر میزان

 ٠٧:٢٨ -عقرب  ٢ استمرار حتى ٠٧:٥٣ -عقرب  ٨ ٣٧٠د 
حد میزان مي في البرج النجشمس 

 زحل

 ٠١:٣٧ -عقرب  ٢ استمرار حتى ١٧:٥٦ -عقرب  ٣ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٠ -عقرب  ٢ استمرار حتى ٠٦:٣٢ -عقرب  ٢ ٣٦٢د 

 حد مشترىدلو في البرج النجمي  القمر ٠٦:٣٢ -عقرب  ٢ استمرار حتى ١٧:٥٦ -عقرب  ٣ ٣٦٤د 

 ١فرغ + القمر  ١٠:١١ -عقرب  ٢ استمرار حتى ١٣:٥١ -عقرب  ٣ ٦٧٣د 

 ٢٠ : ٢٨ - عقرب ٢ استمرار حتى ١١ : ٥٦ - عقرب ٢ ٣٠د 
  :شرف عطارد

 سنبلة البرج النجميپانزدھم  درجة

 قمر خالی السیر ١٩:١٤ - عقرب ٢  استمرار حتى ٠٤:١٠ - عقرب ٣  ٤٨٨ج 

 زھرة توازيضد  قمر ١٨:٢٦ -عقرب  ٢ ٠٠:٢٩ -عقرب  ٢ ٠٦:٢١ -عقرب  ٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخ توازيضد  قمر ١٩:١١ -عقرب  ٢ ٠١:٠٨ -عقرب  ٢ ٠٦:٥٦ -عقرب  ٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 عطارد توازي قمر ٠٦:٢٩ -عقرب  ٢ ١١:١٢ -عقرب  ٢ ١٥:٥١ -عقرب  ٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ١٥:١٣ -عقرب  ٢ ١٠:٣٥ -عقرب  ٣ ٠٥:٤٤ -عقرب  ٤ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 مشتريتسدیس  شمس ٠٤:٣٩ -عقرب  ٢ ٠٥:١٦ -عقرب  ٢٠ ٠٩:٥٠ -قوس  ٧ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

|  ١٥°١' ♌ مشتري|  ١٨°٠' ♌ مریخ|  ١٤°١٥' ♌ زھرة|  ١٥°٤٧' ♍عطارد |  ٢٣°٤٤' ♒قمر |  ٠°٤١' ♎شمس 

 ٠°١٩' ♍رأس |  ١٢°٤٥' ♐ بلوتو|  ٦°٤٤' ♒ نبتون ١٧°٣٣' ♓ ورانوسأ |  ٢°٥٢' ♏ زحل

١١ 
 محرم

= 
٢٥ 

 أكتوبر

 حوتالقمر في البرج النجمي  ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٢١ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٠٩:٠٧ -عقرب  ٥ ٥٩٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٧:٥٦ -عقرب  ٣ تمرار حتىاس ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٠٢:٠٢ -عقرب  ٤ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ١٧:٥٦ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٠٠:٢٥ -عقرب  ٣ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ٠٠:٢٥ -عقرب  ٣ استمرار حتى ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ ٣٦٥د 

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ١٠:٠٤ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٠٥:١٣ -عقرب  ٤ ٣٦٢د 

 َؤخَّرالُم الَفْرُغ جنوب + القمر  ١٣:٥١ -عقرب  ٣ استمرار حتى ١٤:٢٧ -عقرب  ٤ ٦٧٤د 

 ٢٣:٥٤ -عقرب  ٣ استمرار حتى ٢٠:٠٥ -عقرب  ١٣ ٣٨١د 
حد  أسدفي البرج النجمي مریخ 

 عطارد

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ١٠:٣٥ -عقرب  ٣ استمرار حتى ١٨:٥٤ -عقرب  ١٧ ٤٩٣ج 

 ٠٦:٠٧ -عقرب  ١٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
  ٠٥:٣٥ -عقرب  ٣
 ٢٣:٣٦ -عقرب  ١٧

 شیرون توازي قمر ٠٠:٢٧ -عقرب  ٣

 منكب الفرس مقارنة قمر ٠٧:٥٤ -عقرب  ٣ ٠٨:٤٣ -عقرب  ٣ ٠٩:٣١ -عقرب  ٣ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ١٠:٣٦ -عقرب  ٣ ١١:٢٤ -عقرب  ٣ ١٢:١٢ -عقرب  ٣ ٨و 

 زحلتثلیث  قمر ١٩:١٩ -عقرب  ٣ ١٤:٤٦ -عقرب  ٣ ١٠:٠٢ -عقرب  ٤ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ١١:١٧ -عقرب  ٣ ٠٦:٢٧ -عقرب  ٤ ٠١:٣٢ -عقرب  ٥ ١٠،٢ ج - ١٨ھـ 

 زھرة توازيضد  عطارد ٠٩:١٦ -عقرب  ٣ ١٠:٤٩ -عقرب  ٤ ١١:٥٢ -عقرب  ٥ ٤،٣ج  - ١١٤ھـ 

 مریخ توازيضد  عطارد ٠٧:٥٧ -عقرب  ٣ ١١:٠٥ -عقرب  ٤ ١٣:٥١ -عقرب  ٥ ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 

 عطارد مقارنة شمس ١٩:٤٣ -عقرب  ٣ ١٧:٥٢ -عقرب  ٢٧ ١١:٥٠ -قوس  ٢٤ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 رأستراجع  ١٠:٣٦ -عقرب  ٣ استمرار حتى ١٥:٣٠ -عقرب  ١٢ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٠:٣٦ -عقرب  ٣ استمرار حتى ١٥:٣٠ -عقرب  ١٢ ٩٠ج 

|  ١٥°١٢' ♌ مشتري|  ١٨°٣٦' ♌ مریخ|  ١٥°١٤' ♌ زھرة|  ١٧°٢٢' ♍عطارد |  ٨°٤٢' ♓قمر |  ١°٤٠' ♎شمس 

 ٠°١٩' ♍رأس |  ١٢°٤٦' ♐ بلوتو|  ٦°٤٣' ♒ نبتون ١٧°٣٠' ♓ أورانوس |  ٢°٥٨' ♏ زحل

١٢ 
 محرم

= 
٢٦ 

 أكتوبر

 ٠٢:٠٢ -عقرب  ٤ استمرار حتى ١٧:٥٦ -عقرب  ٥ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ٠٥:١٣ -عقرب  ٤ ر حتىاستمرا ١٣:١٠ -عقرب  ٤ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٣:١٠ -عقرب  ٤ استمرار حتى ١٦:٢١ -عقرب  ٤ ٣٦١د 

 حد مریخ حوتالقمر في البرج النجمي  ١٦:٢١ -عقرب  ٤ استمرار حتى ٠٦:٣٨ -عقرب  ٥ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ١٤:٢٧ -عقرب  ٤ حتىاستمرار  ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ ٦٧٥د 

 ١٨:٢٠ -عقرب  ٤ استمرار حتى ٠٥:٤٤ -عقرب  ٦ ٣٧٤د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي عطارد 

 مشترى

 في فلك األوجصاعد قمر  ١٦:٠٧ -عقرب  ٤ استمرار حتى ٠٠:٥٨ -عقرب  ١٧ ٤٩٠ج 

 لی السیرقمر خا ٢٥:١٥ - عقرب ٤  استمرار حتى ٤٩:٩ - عقرب ٥  ٤٨٨ج 

 جناح الفرس مقارنة قمر ٢٣:٣٣ -عقرب  ٤ ٠٠:٢١ -عقرب  ٤ ٠١:٠٩ -عقرب  ٤ ٦و 

 سرة الفرس مقارنة قمر ٠٧:٤٥ -عقرب  ٤ ٠٨:٣٣ -عقرب  ٤ ٠٩:٢١ -عقرب  ٤ ٧و 

 زھرة توازي قمر ٠٨:٠٨ -عقرب  ٤ ١٣:٠٥ -عقرب  ٤ ١٨:٠٥ -عقرب  ٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخ توازي قمر ٠٨:١٠ -عقرب  ٤ ١٣:٠٩ -عقرب  ٤ ١٨:١٣ -قرب ع ٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 عطارد توازيضد  قمر ٠٧:٣٠ -عقرب  ٤ ١٣:٣٨ -عقرب  ٤ ١٩:٥٤ -عقرب  ٥ ٣،٢ج  - ٤ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 أورانوس  مقارنة قمر ١٨:٥٤ -عقرب  ٤ ١٣:٥٧ -عقرب  ٤ ٠٨:٥٧ -عقرب  ٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 عطارد مقابلة قمر ١٨:٠٢ -عقرب  ٤ ١٥:٢٤ -عقرب  ٤ ١٢:٤٥ -عقرب  ٥ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ١٢:٥٧ -عقرب  ٤ ١٨:١٦ -عقرب  ٥ ٢٣:٤٢ -عقرب  ٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٣:٣١ -عقرب  ٤ ١٨:٤٧ -عقرب  ٥ ٠٠:١٠ -عقرب  ٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١٣:٣٤ -عقرب  ٤ ١٥:٠٥ -عقرب  ٥ ١٦:٥٠ -عقرب  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس  توازيضد  عطارد ٠٩:٠٢ -عقرب  ٤ ٢٠:٣٤ -عقرب  ٦ ٠٧:٣٧ -عقرب  ٧ ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 

 مشتري توازيضد  عطارد ١٢:٥٤ -عقرب  ٤ ٢١:٥٢ -عقرب  ٦ ٠٦:٢٨ -عقرب  ٧ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 شیرونتثلیث  شمس ٠٧:٣٠ -عقرب  ٤ ٢٣:٠٦ -عقرب  ١٩ ١٦:٣٧ -قوس  ٣ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 

|  ١٥°٢٣' ♌ مشتري|  ١٩°١٣' ♌ مریخ|  ١٦°١٤' ♌ زھرة|  ١٨°٥٩' ♍عطارد |  ٢٣°٤٨' ♓قمر |  ٢°٤٠' ♎شمس 

 ٠°١٧' ♍رأس |  ١٢°٤٦' ♐ بلوتو|  ٦°٤٣' ♒ نبتون ١٧°٢٨' ♓ أورانوس |  ٣°٥' ♏ زحل

١٣ 
 محرم

= 
٢٧ 

 أكتوبر

 حملالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ تىاستمرار ح ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٠٧ -عقرب  ٥ استمرار حتى ٠٩:٢٤ -عقرب  ٧ ٥٩٤د 

 ١٧:٥٦ -عقرب  ٥ استمرار حتى ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ استمرار حتى ٠١:٤٦ -عقرب  ٦ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٨ -عقرب  ٥ استمرار حتى ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ ٣٦٥د 

 ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ استمرار حتى ١٩:٢٢ -عقرب  ٦ ٣٦٤د 
  حمل القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٠٩:٤٩ -عقرب  ٥ استمرار حتى ٠٥:٠١ -عقرب  ٦ ٦٤٨د 

 ١٥:٠١ -عقرب  ٥ استمرار حتى ١٦:٣١ -عقرب  ١١ ٤٨٥د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 
 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 نبتون توازيضد  قمر ٠٦:٣٤ -عقرب  ٥ ١٢:٢٣ -عقرب  ٥ ١٨:٢٧ -عقرب  ٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١٦:٤٩ -عقرب  ٥ ١٧:٣٧ -عقرب  ٥ ١٨:٢٥ - عقرب ٦ ١٥و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠١:٢٦ -عقرب  ٥ ٢٠:٣٠ -عقرب  ٦ ١٥:٤٤ -عقرب  ٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١١:٠٤ -عقرب  ٥ ٠٦:١٥ -عقرب  ٦ ٠١:٣٩ -عقرب  ٧ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٥:٢٣ -عقرب  ٥ ١٠:٤٩ -عقرب  ٦ ٠٦:٣٠ -عقرب  ٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٧:٤٢ -عقرب  ٥ ١٢:٥٣ -عقرب  ٦ ٠٨:٢٠ -عقرب  ٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٧:٤٥ -عقرب  ٥ ١٤:٢٢ -عقرب  ٦ ١١:٢٠ -عقرب  ٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ١٥°٣٣' ♌ مشتري|  ١٩°٥٠' ♌ مریخ|  ١٧°١٤' ♌ ھرةز|  ٢٠°٣٦' ♍عطارد |  ٨°٥٣' ♈قمر |  ٣°٤٠' ♎شمس 

 ٠°١٤' ♍رأس |  ١٢°٤٧' ♐ بلوتو|  ٦°٤٢' ♒ نبتون ١٧°٢٦' ♓ أورانوس |  ٣°١١' ♏ زحل

١٤ 
 محرم

= 
٢٨ 

 أكتوبر

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ٠١:٤٦ -عقرب  ٦ استمرار حتى ١٧:٥٠ -عقرب  ٧ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ لقمر في وجها

 وجه و دریجان شمس

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ١٩:٢٢ -عقرب  ٦ استمرار حتى ٠٣:٢٢ -عقرب  ٦ ٣٦٢د 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٣:٢٢ -عقرب  ٦ استمرار حتى ١٧:٥٠ -عقرب  ٧ ٣٦١د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٠٥:٠١ -رب عق ٦ استمرار حتى ٠٢:١٠ -عقرب  ٧ ٦٤٩د 

 ٠٥:٤٤ -عقرب  ٦ استمرار حتى ١١:٣٤ -عقرب  ١٠ ٣٧٣د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي عطارد 

 مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٦:٢٥ -عقرب  ٦ استمرار حتى ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ ٥٥٤د 
 أسد البرج النجمي ٣ في وجهمریخ 

 وجه و دریجان مریخ

 قمر توازيضد  شمس ٠٢:٤٤ -عقرب  ٦ ١٠:٢٥ -ب عقر ٦ ١٨:٥٦ -عقرب  ٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٢٢:١٤ -عقرب  ٦ ١٨:٢٠ -عقرب  ٧ ١٤:٤٦ -عقرب  ٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ١٥°٤٤' ♌ مشتري|  ٢٠°٢٦' ♌ مریخ|  ١٨°١٥' ♌ زھرة|  ٢٢°١٤' ♍عطارد |  ٢٣°٤٧' ♈قمر |  ٤°٤٠' ♎شمس 

 ٠°٩' ♍رأس |  ١٢°٤٨' ♐ بلوتو|  ٦°٤١' ♒ ننبتو ١٧°٢٣' ♓ أورانوس |  ٣°١٨' ♏ زحل

١٥ 
 محرم

= 
٢٩ 

 أكتوبر

 ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٢٤ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٢:٠٩ -عقرب  ٩ ٥٩٥د 

 ١٧:٥٠ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ استمرار حتى ٠٢:٤١ -عقرب  ٨ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ١٧:٥٠ -عقرب  ٧ استمرار حتى ٠١:٥٧ -عقرب  ٧ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ٠١:٥٧ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ ٣٦٥د 

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ١٠:٠٧ -عقرب  ٧ استمرار حتى ٢٣:٢١ -عقرب  ٨ ٣٦٢د 

 ١٣:٢٥ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٥:٠٤ -عقرب  ٧ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٠٢:١٠ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٨:٤٣ -عقرب  ٨ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٢١:١٨ - عقرب ٧  استمرار حتى ٠٧:١٠ - عقرب ٧  ٤٨٨ج 

 ١٧:٥٨ -عقرب  ٧ استمرار حتى ١٣:٢٢ -عقرب  ١٢ ٣٧٦د 
حد  أسدفي البرج النجمي  زھرة

 عطارد

 رأس الغول مقارنة قمر ٠٢:٤١ -قرب ع ٧ ٠٣:٣٠ -عقرب  ٧ ٠٤:١٩ -عقرب  ٧ ٢٣و 

 زحل مقابلة قمر ١٩:٥٥ -عقرب  ٧ ١٥:٤٠ -عقرب  ٧ ١١:٥٣ -عقرب  ٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠١:٢٧ -عقرب  ٧ ٢١:١٠ -عقرب  ٨ ١٧:٢١ -عقرب  ٨ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٦:٢٩ -عقرب  ٧ ١٢:٤٨ -عقرب  ٨ ٠٩:٤٢ -عقرب  ٩ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

|  ١٥°٥٤' ♌ مشتري|  ٢١°٣' ♌ مریخ|  ١٩°١٦' ♌ زھرة|  ٢٣°٥٣' ♍عطارد |  ٨°٢٣'   ♉   قمر |  ٥°٤٠' ♎شمس 

 ٠°٤' ♍رأس |  ١٢°٤٩' ♐ بلوتو|  ٦°٤١' ♒ نبتون ١٧°٢١' ♓ أورانوس |  ٣°٢٤' ♏ زحل

١٦ 
 محرم

= 
٣٠ 

 أكتوبر

 فاض نور القمرإنخ ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 میزان حد عطاردفي البرج النجمي شمس  ٠٧:٥٣ -عقرب  ٨ استمرار حتى ٠٧:٤٠ -عقرب  ١٦ ٣٦٦د 

 ٠٢:٤١ -عقرب  ٨ استمرار حتى ١٩:٣٦ -عقرب  ٩ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ثور حد عطاردلقمر في البرج النجمي ا ٢٣:٢١ -عقرب  ٨ استمرار حتى ٠٩:٢٥ -عقرب  ٨ ٣٦١د 

 ٠٩:٢٥ -عقرب  ٨ استمرار حتى ٢٣:٠٢ -عقرب  ٩ ٣٦٤د 
   ثورالقمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الدََّبران+ القمر  ١٨:٤٣ -عقرب  ٨ استمرار حتى ١٣:٣٤ -عقرب  ٨ ٦٥١د 

 الَھْقَعة+ القمر  ١٣:٣٤ -عقرب  ٨ استمرار حتى ١٥:٥٦ -عقرب  ٩ ٦٥٢د 

 ١٧:٠٠ -عقرب  ٨ استمرار حتى ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ ٥١٨د 
 أسد البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 وجه و دریجان مریخ

 الدََّبران مقارنة قمر ٠١:٠٨ -عقرب  ٨ ٠١:٥٨ -عقرب  ٨ ٠٢:٤٨ -عقرب  ٨ ٢٩و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 شیرونتربیع  قمر ١٨:١٢ -عقرب  ٨ ١٤:١٧ -عقرب  ٨ ١٠:٥٥ -عقرب  ٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٨:٥٨ -عقرب  ٨ ١٥:٠٣ -عقرب  ٨ ١١:٤٢ -عقرب  ٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٢٢:٠٠ -عقرب  ٨ ١٩:٤٩ -عقرب  ٩ ١٨:٢٢ -عقرب  ١٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠١:١٠ -عقرب  ٨ ٢٢:٢٣ -عقرب  ٩ ٢٠:١٨ -عقرب  ١٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٠٦:٣٨ -عقرب  ٨ ٠٥:٥١ -عقرب  ٩ ٠٦:٠٠ -عقرب  ١٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ١٦°٥' ♌ مشتري|  ٢١°٣٩' ♌ مریخ|  ٢٠°١٧' ♌ زھرة|  ٢٥°٣٢' ♍عطارد |  ٢٢°٣٣'   ♉   قمر |  ٦°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥٨' ♌رأس |  ١٢°٥٠' ♐ بلوتو|  ٦°٤٠' ♒ نبتون ١٧°١٩' ♓ أورانوس |  ٣°٣١' ♏ زحل

١٧ 
 محرم

= 
٣١ 

 أكتوبر

 

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ استمرار حتى ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ١٢:٠٩ -عقرب  ٩ استمرار حتى ١٨:٤٧ -عقرب  ١٢ ٥٩٦د 

 ١٩:٣٦ -عقرب  ٩ استمرار حتى ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 ریجان زحلوجه و د

 ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ استمرار حتى ٠٦:٤١ -عقرب  ١٠ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٢٣:٠٢ -عقرب  ٩ استمرار حتى ٠٧:٤١ -عقرب  ٩ ٣٦٥د 

 حد مریخثور ر في البرج النجمي القم ٠٧:٤١ -عقرب  ٩ استمرار حتى ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٢:٥٥ -عقرب  ٩ استمرار حتى ٢٣:٣١ -عقرب  ١٠ ٣٦١د 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٥:٥٦ -عقرب  ٩ استمرار حتى ١٦:٠١ -عقرب  ١٠ ٦٥٣د 

 قمر خالی السیر ٥٢:٥ - عقرب ٩  استمرار حتى ٥٥:١٢ - عقرب ٩  ٤٨٨ج 

 الناجذ مقارنة قمر ٢٠:٠٠ -عقرب  ٩ ٢٠:٥١ -عقرب  ٩ ٢١:٤٢ -عقرب  ٩ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٢٢:٢٥ -عقرب  ٩ ٢٣:١٧ -عقرب  ٩ ٠٠:٠٨ -عقرب  ٩ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٠٠:٤٤ -عقرب  ٩ ٠١:٣٦ -عقرب  ٩ ٠٢:٢٧ -عقرب  ٩ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠٥:٢٣ -عقرب  ٩ ٠٦:١٥ -عقرب  ٩ ٠٧:٠٧ -عقرب  ٩ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٩:٢٩ -عقرب  ٩ ١٠:٢١ -عقرب  ٩ ١١:١٤ -عقرب  ٩ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١١:٣٠ -عقرب  ٩ ١٢:٢٣ -عقرب  ٩ ١٣:١٥ -عقرب  ٩ ٤٤و 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٣:٣٩ -عقرب  ٩ ٠٠:٤٢ -عقرب  ١٠ ٢٢:٢٦ -عقرب  ١١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٢٢:٢١ -عقرب  ٩ ٠٢:٤٢ -عقرب  ١٠ ٠٨:٢٣ -عقرب  ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ١٤:٢٦ -عقرب  ٩ ١١:٥٣ -عقرب  ١٠ ١٠:٠١ -عقرب  ١١ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 نبتون توازي عطارد ٠٤:٥٣ -عقرب  ٩ ١٦:٤٢ -عقرب  ١٠ ٠٤:٤٨ -عقرب  ١٢ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 

 رأس مقارنة مریخ ١٠:٥٧ -عقرب  ٩ ٢٠:٢٧ -عقرب  ٢٢ ١٩:٥٦ -قوس  ٤ ١١،٥ج  - ١٨٠ھـ 

 مریختسدیس  شمس ٢٣:٤٤ -عقرب  ٩ ١٣:١٣ -قوس  ١٥ ١٧:٥١ -  جدي ١٨ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 

|  ١٦°١٥' ♌ مشتري|  ٢٢°١٦' ♌ مریخ|  ٢١°١٩' ♌ زھرة|  ٢٧°١٢' ♍عطارد |  ٦°١٥'  ♊ قمر |  ٧°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥٤' ♌رأس |  ١٢°٥٢' ♐ بلوتو|  ٦°٣٩' ♒ نبتون ١٧°١٦' ♓ أورانوس |  ٣°٣٧' ♏ زحل

١٨ 
 محرم

= 
١ 

 نوفمبر

 ٠٦:٤١ -عقرب  ١٠ استمرار حتى ٠٠:٥٥ -عقرب  ١١ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد شترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٢٣:٣١ -عقرب  ١٠ تىاستمرار ح ١٠:١٨ -عقرب  ١٠ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ١٠:١٨ -عقرب  ١٠ استمرار حتى ١٩:٢٤ -عقرب  ١١ ٣٦٢د 

 الذِّراعجنوب + القمر  ١٦:٠١ -عقرب  ١٠ استمرار حتى ١٨:٣٦ -عقرب  ١٢ ٦٥٤د 

 ١١:٣٤ -رب عق ١٠ استمرار حتى ١٦:٣١ -عقرب  ١١ ٣٧٥د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي عطارد 

 زحل



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٤٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 تحیاة مقارنة قمر ٢١:٠٠ -عقرب  ١٠ ٢١:٥٣ -عقرب  ١٠ ٢٢:٤٧ -عقرب  ١٠ ٥٠و 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١٢:٤٥ -عقرب  ١٠ ١٣:٤٠ -عقرب  ١٠ ١٤:٣٤ -عقرب  ١٠ ٥١و 

 مشتريتسدیس  قمر ٢٠:٢٣ -عقرب  ١٠ ١٨:١٧ -عقرب  ١١ ١٦:٥٣ -عقرب  ١١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٢١:٢٨ -عقرب  ١٠ ١٩:٠٤ -عقرب  ١١ ١٧:٢١ -عقرب  ١١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٢٢:١٥ -عقرب  ١٠ ١٩:٥٢ -عقرب  ١١ ١٨:٠٩ -عقرب  ١٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٥:٥٧ -عقرب  ١٠ ٠٥:٤٧ -عقرب  ١١ ٠٦:٢٩ -عقرب  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٧:٣١ -عقرب  ١٠ ٠٦:٣٤ -عقرب  ١١ ٠٦:٢٤ -عقرب  ١٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ١٦°٢٥' ♌ مشتري|  ٢٢°٥٣' ♌ مریخ|  ٢٢°٢٢' ♌ زھرة|  ٢٨°٥١' ♍عطارد |  ١٩°٢٩'  ♊ قمر |  ٨°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥٠' ♌رأس |  ١٢°٥٣' ♐ بلوتو|  ٦°٣٩' ♒ نبتون ١٧°١٤' ♓ أورانوس |  ٣°٤٤' ♏ زحل

١٩ 
 محرم

= 
٢ 

 نوفمبر

 ٠٠:٥٥ -عقرب  ١١ استمرار حتى ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 حد مریخجوزا القمر في البرج النجمي  ١٩:٢٤ -عقرب  ١١ استمرار حتى ٠٨:٢١ -عقرب  ١١ ٣٦٣د 

 حد زحلجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٨:٢١ -عقرب  ١١ استمرار حتى ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ ٣٦٥د 

 میزانفي البرج النجمي عطارد  ١٦:٣١ -عقرب  ١١ استمرار حتى ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ ٣١د 

 عقرب في البرج الفلكيعطارد  ١٠:٠٦ -عقرب  ١١ استمرار حتى ٢٢:٤٣ -عقرب  ٣٠ ٦٢٥د 

 قمر خالی السیر ٣٥:٦ - عقرب ١١  تىاستمرار ح ٣٧:١٩ - عقرب ١٢  ٤٨٨ج 

 ١٦:٣١ -عقرب  ١١ استمرار حتى ١٨:٠٩ -عقرب  ١٨ ٤٨٦د 
 البرج النجمي ١ في وجهعطارد 
 زھرةو دریجان  وجه قمر میزان

 ١٦:٣١ -عقرب  ١١ استمرار حتى ٠٧:٣٩ -عقرب  ١٥ ٣٧٥د 
حد میزان في البرج النجمي عطارد 

 زحل

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٠٣:٣٨ -عقرب  ١١ ٠٤:٣٤ -رب عق ١١ ٠٥:٣٠ -عقرب  ١١ ٥٧و 

 عطاردتربیع  قمر ١٨:٢٦ -عقرب  ١١ ٢٠:٠٥ -عقرب  ١٢ ٢٢:٤٤ -عقرب  ١٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٤:١١ -عقرب  ١١ ٠٢:٥٩ -عقرب  ١٢ ٠٢:٢٦ -عقرب  ١٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٨:٢٣ -عقرب  ١١ ١٥:٢٣ -رب عق ١٢ ٢٣:٣٤ -عقرب  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتونتثلیث  عطارد ١١:٢٧ -عقرب  ١١ ١٦:٣٨ -عقرب  ١٥ ٢٣:٠٤ -عقرب  ٢٠ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 

 رأس مقارنة زھرة ١٠:٣٣ -عقرب  ١١ ٠١:١٦ -عقرب  ١٨ ١٨:٥٤ -عقرب  ٢٤ ١١،٤ج  - ١٥٤ھـ 

|  ١٦°٣٥' ♌ مشتري|  ٢٣°٢٩' ♌ مریخ|  ٢٣°٢٤' ♌ زھرة|  ٠°٣٠' ♎عطارد |  ٢°١٧' ♋قمر |  ٩°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٤٨' ♌رأس |  ١٢°٥٤' ♐ بلوتو|  ٦°٣٨' ♒ نبتون ١٧°١٢' ♓ أورانوس |  ٣°٥١' ♏ زحل

٢٠ 
 محرم

= 
٣ 

 نوفمبر

 ٠٧:٥٣ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٥٧ -عقرب  ٢٢ ٤٥١د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 

 وجه و دریجان زحل میزان

  سرطانفي البرج النجمي   :بیت قمر ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١٨:٤٧ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠٥:٢٢ -عقرب  ١٤ ٥٩٧د 

 ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ١٤:٤٧ -عقرب  ١٢ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 یجان قمردرو  زھرةوجه   سرطان

 ١٤:٤٧ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ١٠:٢١ -عقرب  ١٣ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 حدمریخ سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٣٧ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠٨:٥٩ -عقرب  ١٢ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٨:٥٩ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٢٠:٣٧ -عقرب  ١٣ ٣٦٢د 
   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ١٨:٣٦ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠١:٥٧ -عقرب  ١٣ ٦٥٥د 

 ١٣:٢٢ -عقرب  ١٢ استمرار حتى ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ ٣٧٨د 
حد  أسدفي البرج النجمي  زھرة

 مریخ

 قمر توازيضد  شمس ١٨:١٨ -عقرب  ١٢ ٠٣:٥٥ -عقرب  ١٢ ١٢:٤١ -عقرب  ١٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٥:٣٢ -عقرب  ١٢ ٠٤:٤٦ -عقرب  ١٣ ٠٤:٣١ -عقرب  ١٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 
 

|  ١٦°٤٥' ♌ مشتري|  ٢٤°٥' ♌ مریخ|  ٢٤°٢٧' ♌ زھرة|  ٢°١٠' ♎عطارد |  ١٤°٤٣' ♋قمر |  ١٠°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٤٨' ♌رأس |  ١٢°٥٥' ♐ بلوتو|  ٦°٣٨' ♒ نبتون ١٧°١٠' ♓ أورانوس |  ٣°٥٧' ♏ زحل

٢١ 
 محرم

= 
٤ 

 نوفمبر

 ١٠:٢١ -عقرب  ١٣ استمرار حتى ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 حدعطارد سرطانفي البرج النجمي القمر ٢٠:٣٧ -عقرب  ١٣ استمرار حتى ٠٨:٢٣ -عقرب  ١٣ ٣٦١د 

 ٠٨:٢٣ -عقرب  ١٣ استمرار حتى ٢٢:١٥ -عقرب  ١٤ ٣٦٤د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حدمشترى

 الطَّْرف+ القمر  ٠١:٥٧ -عقرب  ١٣ استمرار حتى ٠٠:٥٨ -عقرب  ١٤ ٦٥٦د 

 قمر خالی السیر ٤٧:٤ - عقرب ١٣  استمرار حتى ١٥:٦ - عقرب ١٤  ٤٨٨ج 

 ٢٠:٠٥ -رب عق ١٣ استمرار حتى ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ ٣٨٣د 
حد  أسدفي البرج النجمي مریخ 

 مریخ

 عطارد توازيضد  قمر ٠٣:٥٤ -عقرب  ١٣ ١٠:٣٥ -عقرب  ١٣ ١٧:٠٣ -عقرب  ١٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٦:٥٩ -عقرب  ١٣ ٠٠:٣٣ -عقرب  ١٤ ٠٧:٥٢ -عقرب  ١٤ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٤:٢٢ -عقرب  ١٣ ١٤:٣٥ -عقرب  ١٤ ١٥:٠٨ -عقرب  ١٥ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٢:٢٢ -عقرب  ١٣ ١٦:١١ -عقرب  ١٤ ٢٠:٢٧ -عقرب  ١٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ١٦°٥٥' ♌ مشتري|  ٢٤°٤٢' ♌ مریخ|  ٢٥°٣١' ♌ زھرة|  ٣°٤٩' ♎عطارد |  ٢٦°٥٢' ♋قمر |  ١١°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٤٩' ♌رأس |  ١٢°٥٦' ♐ بلوتو|  ٦°٣٧' ♒ نبتون ١٧°٨' ♓ أورانوس |  ٤°٤' ♏ زحل

٢٢ 
 محرم

= 
٥ 

 نوفمبر

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

 محرم يوم محذور شھر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٣ لیلة ٨٢الف 

 القمر في البرج النجمي أسد ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٠٥:٢٢ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ١٨:١٤ -عقرب  ١٧ ٥٩٨د 

 ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ٠٢:٢٥ -عقرب  ١٥ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٢٢:١٥ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ ٣٦٥د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٦:١٥ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ١٨:٢٠ -عقرب  ١٥ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد مشترى

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٠٠:٥٨ -عقرب  ١٤ استمرار حتى ١٨:٤١ -عقرب  ١٥ ٦٥٧د 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠٤:٢٧ -عقرب  ١٤ ٠٥:٢٨ -عقرب  ١٤ ٠٦:٢٨ -عقرب  ١٤ ٧١و 

 نبتون مقابلة قمر ١٩:٣٢ -عقرب  ١٤ ١٩:٣٥ -عقرب  ١٥ ١٩:٥٥ -عقرب  ١٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٨:١٠ -عقرب  ١٤ ٠٨:٢٦ -عقرب  ١٥ ٠٨:٥٥ -عقرب  ١٦ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 قمرتسدیس  شمس ٢٣:٣٤ -عقرب  ١٤ ٠٨:٣٤ -عقرب  ١٥ ١٧:٥٨ -عقرب  ١٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ١٥:٤٦ -عقرب  ١٤ ١٦:٠٣ -عقرب  ١٥ ١٦:٢٨ -عقرب  ١٦ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ١٦:٢٣ -عقرب  ١٤ ١٧:٠٣ -عقرب  ١٥ ١٧:٥١ -عقرب  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ١٧°٥' ♌ مشتري|  ٢٥°١٨' ♌ مریخ|  ٢٦°٣٥' ♌ زھرة|  ٥°٢٨' ♎عطارد |  ٨°٤٨' ♌قمر |  ١٢°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥١' ♌رأس |  ١٢°٥٧' ♐ بلوتو|  ٦°٣٧' ♒ نبتون ١٧°٦' ♓ أورانوس  | ٤°١١' ♏ زحل

٢٣ 
 محرم

= 
٦ 

 نوفمبر

 اإلسكندري االولتشرين يوم محذور  عقرب ١٥ استمرار حتى عقرب ١٦ ٣٧الف 

 ٠٢:٢٥ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ٢٢:٤٤ -عقرب  ١٦ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ١٨:٢٠ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ٠٤:٢٧ -عقرب  ١٥ ٣٦٢د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ٠٤:٢٧ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ١٨:٤٠ -عقرب  ١٦ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ١٨:٤١ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ١٤:٤٦ -عقرب  ١٥ ٦٥٨د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١٤:٤٦ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ١٠:١٣ -عقرب  ١٦ ٦٥٩د 

 میزان حد عطاردفي البرج النجمي عطارد  ٠٧:٣٩ -عقرب  ١٥ استمرار حتى ٠٥:٠٥ -عقرب  ٢٠ ٣٧١د 

 أورانوس  توازي قمر ١٧:٤٤ -عقرب  ١٥ ٠٠:٤٠ -عقرب  ١٥ ٠٧:٢٨ -عقرب  ١٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتري توازي قمر ٢٠:٣٤ -عقرب  ١٥ ٠٣:٣٢ -عقرب  ١٥ ١٠:٢٣ -عقرب  ١٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠٣:٣٧ -عقرب  ١٥ ٠٤:٣٨ -عقرب  ١٥ ٠٥:٣٩ -عقرب  ١٥ ٨١و 

 مریخ توازي قمر ١٧:١٥ -عقرب  ١٥ ٠٠:١٧ -عقرب  ١٦ ٠٧:١٦ -عقرب  ١٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ٠٩:٣٨ -عقرب  ١٥ ١١:٢٣ -عقرب  ١٦ ١٣:١١ -عقرب  ١٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١٢:٥٣ -عقرب  ١٥ ١٥:٤٧ -عقرب  ١٦ ١٨:٤١ -عقرب  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 بلوتوتسدیس  عطارد ٠٧:١٢ -عقرب  ١٥ ١٥:١٣ -عقرب  ١٩ ٠٠:٥٠ -عقرب  ٢٤ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 

 زحلتسدیس  زھرة ١٥:١٣ -عقرب  ١٥ ٢٠:١١ -عقرب  ٢٣ ٢٠:١٩ -عقرب  ٣٠ ٧،٤ج  - ١٤٦ھـ 

|  ١٧°١٥' ♌ مشتري|  ٢٥°٥٥' ♌ مریخ|  ٢٧°٣٩' ♌ زھرة|  ٧°٧' ♎عطارد |  ٢٠°٣٦' ♌قمر |  ١٣°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥٢' ♌رأس |  ١٢°٥٩' ♐ بلوتو|  ٦°٣٦' ♒ نبتون ١٧°٣' ♓ أورانوس |  ٤°١٨' ♏ زحل

٢٤ 
 محرم

= 
٧ 

 نوفمبر

 ٠٧:٤٠ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ٠٦:٤٨ -عقرب  ٢٣ ٣٦٩د 
حد میزان في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ٢٢:٤٤ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ردحد عطا القمر في البرج النجمي أسد ١٨:٤٠ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ٠٦:٥٤ -عقرب  ١٦ ٣٦١د 

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٠٦:٥٤ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ ٣٦٣د 

 الَعوَّاءجنوب + القمر  ١٠:١٣ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ٠٥:٣٢ -عقرب  ١٨ ٦٦٠د 

 قمر خالی السیر ٤٨:١٥ - عقرب ١٦  استمرار حتى ٠٨:١٩ - عقرب ١٧  ٤٨٨ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٠:٣٣ -عقرب  ١٦ ٠١:٣٤ -عقرب  ١٦ ٠٢:٣٥ -عقرب  ١٦ ٨٤و 

 زھرة توازي قمر ٠٠:٤٣ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ٠٧:٥٧ -عقرب  ١٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرون توازيضد  قمر ٠٦:٠٣ -عقرب  ١٦ استمرار حتى ١٢:٣١ -عقرب  ١٦ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 رأس مقارنة قمر ١٨:٢٤ -عقرب  ١٦ ١٨:٥٤ -عقرب  ١٧ ١٩:١٨ -عقرب  ١٨ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ٠٣:٢٨ -عقرب  ١٦ ٠٤:١١ -عقرب  ١٧ ٠٤:٤٩ -عقرب  ١٨ ٧،٢ج  - ١١ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٧°٢٤' ♌ مشتري|  ٢٦°٣١' ♌ مریخ|  ٢٨°٤٣' ♌ زھرة|  ٨°٤٥' ♎عطارد |  ٢°٢٢' ♍قمر |  ١٤°٤٠' ♎شمس 

 ٢٩°٥٣' ♌رأس |  ١٣°٠' ♐ بلوتو|  ٦°٣٦' ♒ نبتون ١٧°١' ♓ أورانوس |  ٤°٢٤' ♏ زحل

٢٥ 
 محرم

= 
٨ 

 نوفمبر

 سنبلةفي البرج النجمي   :قمر مثلثة ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ ٦د 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ١٨:١٤ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٠٢ -عقرب  ١٩ ٥٩٩د 

 ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ١٥:٣٠ -عقرب  ١٧ ٤١١د 
   سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ١٥:٣٠ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ١١:٤٧ -عقرب  ١٨ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 ١٩:٠٨ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٩:٢٤ -عقرب  ١٧ ٣٦١د 
حد  سنبلة القمر في البرج النجمي

 عطارد

 ٠٩:٢٤ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٥:٤٣ -عقرب  ١٨ ٣٦٢د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرة

 في فلك األوجھابط قمر  ٠٠:٥٨ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٢٣:١٥ -قوس  ٣ ٤٩١ج 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ١٨:٥٤ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ١٦:٥٥ -عقرب  ٣٠ ٤٩٢ج 

 زھرة توازيضد  قمر ٢٠:٢٦ -عقرب  ١٧ ٠٢:٢١ -عقرب  ١٧ ٠٨:١٦ -عقرب  ١٧ ٤،٢ج  - ٦ ھـ

 مریخ توازيضد  قمر ٠٣:٣١ -عقرب  ١٧ ٠٩:٣٨ -عقرب  ١٧ ١٥:٤٧ -عقرب  ١٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٢١:١١ -عقرب  ١٧ ٢١:٣٩ -عقرب  ١٨ ٢١:٥٨ -عقرب  ١٩ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ٠٥:٢٢ -عقرب  ١٧ ٠٥:٤٢ -عقرب  ١٨ ٠٥:٥٠ -عقرب  ١٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  عطارد ١٣:٢٦ -عقرب  ١٧ ١٩:٤٧ -عقرب  ٢٢ ٠٣:٤٧ -عقرب  ٢٦ ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 

 عطارداحتراق  ٢١:٠٠ -عقرب  ١٧ ١٧:٥٢ -عقرب  ٢٧ ١٠:٤٠ -قوس  ٧ ٧٣ج 

 زحلتسدیس  مریخ ١٨:٤٨ -عقرب  ١٧ ٠٨:١٨ -قوس  ٣ ٠٩:٥٠ -وس ق ٢٠ ٧،٥ج  - ١٧٢ھـ 

 رأستراجع  ١٨:٥٤ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٩:١٦ -عقرب  ٢٨ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٨:٥٤ -عقرب  ١٧ استمرار حتى ٠٩:١٦ -عقرب  ٢٨ ٩٠ج 

|  ١٧°٣٤' ♌ مشتري|  ٢٧°٧' ♌ مریخ|  ٢٩°٤٨' ♌ زھرة|  ١٠°٢٣' ♎عطارد |  ١٤°١٠' ♍قمر |  ١٥°٤١' ♎شمس 

 ٢٩°٥١' ♌رأس |  ١٣°١' ♐ بلوتو|  ٦°٣٦' ♒ نبتون ١٦°٥٩' ♓ أورانوس |  ٤°٣١' ♏ زحل

٢٦ 
 محرم

= 
٩ 

 نوفمبر

 ١١:٤٧ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ٠٥:٤٣ -عقرب  ١٨ ار حتىاستمر ١٣:٤٩ -عقرب  ١٨ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مشترى

 ١٣:٤٩ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٣:٥٥ -عقرب  ١٩ ٣٦٣د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مریخ

 السِّماكشمال + القمر  ٠٥:٣٢ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٥:٣٥ -عقرب  ١٩ ٦٦١د 

 قمر خالی السیر ٤٣:٥ - عقرب ١٨  تىاستمرار ح ٥٥:٧ - عقرب ١٩  ٤٨٨ج 

 ١٨:٠٩ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٢٢:٢٤ -عقرب  ٢٤ ٤٨٧د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 وجه و دریجان زحل میزان

 ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ١٦:٢١ -قوس  ١٤ ٤٢د 
في البرج النجمي  :زھرةط ھبو

 سنبلة

 میزان في البرج الفلكي زھرة ١٨:٣٠ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٧:١٤ -قوس  ١٤ ٦٣٦د 

 ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٦:١٥ -عقرب  ٢٧ ٥١٩د 
وجه  سنبلة البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 شمس و دریجان عطارد

 حد عطارد سنبلةفي البرج النجمي  زھرة ٠٤:٢٢ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ١٣:٤٠ -عقرب  ٢٤ ٣٧٦د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢١:١٩ -عقرب  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٥٥ -دلو  ٢٢ ٣٩٦د 
حوت حد في البرج النجمي  أورانوس 

 مشتري

 مشتري توازيضد  قمر ٠٠:٣٨ -عقرب  ١٨ ٠٧:١٣ -عقرب  ١٨ ١٣:٥٤ -عقرب  ١٨ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 
 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٤:١٩ -عقرب  ١٨ ١١:٠٣ -عقرب  ١٨ ١٧:٥٤ -عقرب  ١٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتريتسدیس  عطارد ٠٢:٥٠ -عقرب  ١٨ ٢١:١٧ -عقرب  ٢٣ ١٦:٥٦ -عقرب  ٢٧ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

|  ١٧°٤٣' ♌ مشتري|  ٢٧°٤٣' ♌ مریخ|  ٠°٥٣' ♍ زھرة|  ١٢°١' ♎عطارد |  ٢٦°٣' ♍قمر |  ١٦°٤١' ♎شمس 

 ٢٩°٤٨' ♌رأس |  ١٣°٢' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٥٧' ♓ أورانوس |  ٤°٣٨' ♏ زحل

٢٧ 
 محرم

= 
١٠ 

 نوفمبر

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٠٧:٠٢ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ١٨:١٣ -عقرب  ٢٢ ٦٠٠د 

 ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ٠٣:٥٢ -عقرب  ٢٠ ٤١٤د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  قمر وجه میزان

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٣:٥٥ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ ٣٦٥د 

 ٠٧:٥٥ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ١٩:٥٥ -عقرب  ٢٠ ٣٦٥د 
   میزانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 َغْفرال+ القمر  ٠٥:٣٥ -عقرب  ١٩ استمرار حتى ١٠:١٨ -عقرب  ٢٠ ٦٦٢د 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ١٨:٠٥ -عقرب  ١٩ ١٩:٠٥ -عقرب  ١٩ ٢٠:٠٥ -عقرب  ١٩ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ١٨:٥٢ -عقرب  ١٩ ١٩:٥٢ -عقرب  ١٩ ٢٠:٥٣ -عقرب  ١٩ ١٠١و 

 نبتون توازي قمر ٠٤:٠٩ -عقرب  ١٩ ١١:٢٨ -عقرب  ١٩ ١٩:٠٢ -عقرب  ٢٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٢١:٠٤ -عقرب  ١٩ ٢١:٠٦ -عقرب  ٢٠ ٢٠:٤٩ -عقرب  ٢١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٠:٠٢ -عقرب  ١٩ ٠٩:٥٨ -عقرب  ٢٠ ٠٩:٣٤ -عقرب  ٢١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ٠٩:١٤ -عقرب  ١٩ ١٢:٤٩ -عقرب  ٢٠ ١٥:٥٣ -عقرب  ٢١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٧:١٢ -عقرب  ١٩ ١٦:٥٧ -عقرب  ٢٠ ١٦:٢٣ -عقرب  ٢١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمر مقارنة شمس ١٢:٢١ -عقرب  ١٩ ٢٠:٤٧ -عقرب  ٢١ ٠٤:٣٣ -عقرب  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

|  ١٧°٥٣' ♌ مشتري|  ٢٨°٢٠' ♌ مریخ|  ١°٥٨' ♍ زھرة|  ١٣°٣٩' ♎عطارد |  ٨°٢' ♎قمر |  ١٧°٤١' ♎شمس 

 ٢٩°٤٢' ♌رأس |  ١٣°٤' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٥٥' ♓ أورانوس |  ٤°٤٥' ♏ زحل

٢٨ 
 محرم

= 
١١ 

 نوفمبر

 تحت الشعاع ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ٠٧:١٥ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ٠٧:٠٦ -عقرب  ٢١ ١٩د 
  :ھبوط شمس

 میزان البرج النجمينوزدھم  درجة

 ٠٣:٥٢ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ٢٣:٣٥ - عقرب ٢١ ٤١٥د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل میزان

 ١٩:٥٥ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ١١:٤٧ -عقرب  ٢٠ ٣٦١د 
  میزان القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ١١:٤٧ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ٠١:٣٣ -عقرب  ٢١ ٣٦٤د 
  ن میزاالقمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الزُّباَنا+ القمر  ١٠:١٨ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ١٤:٢٠ -عقرب  ٢١ ٦٦٣د 

 ٠٥:٠٥ -عقرب  ٢٠ استمرار حتى ١٣:٢٣ -عقرب  ٢٤ ٣٧٤د 
  میزان في البرج النجمي عطارد 

 حد مشترى

 الفکة مقارنة قمر ٠٦:٥٨ -عقرب  ٢٠ ٠٧:٥٨ -عقرب  ٢٠ ٠٨:٥٧ -عقرب  ٢٠ ١٠١و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريتسدیس  قمر ١٩:٣٧ -عقرب  ٢٠ ١٩:٤١ -عقرب  ٢١ ١٩:٢٤ -عقرب  ٢٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٧:١٤ -عقرب  ٢٠ ١٧:٥٤ -عقرب  ٢٢ ١٨:١٠ -عقرب  ٢٣ ٥،٢ج  - ٧ھـ  

|  ١٨°٢' ♌ مشتري|  ٢٨°٥٦' ♌ مریخ|  ٣°٣' ♍ زھرة|  ١٥°١٦' ♎عطارد |  ٢٠°١٢' ♎قمر |  ١٨°٤٢' ♎شمس 

 ٢٩°٣٤' ♌رأس |  ١٣°٥' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٥٣' ♓ أورانوس |  ٤°٥٢' ♏ زحل

٢٩ 
 محرم

= 
١٢ 

 نوفمبر

 ٢٣:٣٥ -عقرب  ٢١ استمرار حتى ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ ٤١٦د 
وجه  میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتري

 زھرةحد میزان قمر في البرج النجمي ال ٠١:٣٣ -عقرب  ٢١ استمرار حتى ١٥:١٢ -عقرب  ٢١ ٣٦٢د 

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ١٥:١٢ -عقرب  ٢١ استمرار حتى ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ ٣٦٣د 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١٤:٢٠ -عقرب  ٢١ استمرار حتى ٠٩:٠٢ -عقرب  ٢٢ ٦٦٤د 

 ١٨:١٣ -عقرب  ٢١ استمرار حتى ١١:٣١ -حوت  ١٨ ٣٨٦د 
   أسدالبرج النجمي  في مشتري

 حد عطارد

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ٢٠:٥٦ -عقرب  ٢١ ٢١:٥٤ -عقرب  ٢١ ٢٢:٥٣ -عقرب  ٢١ ١١٠و 

 زھرةتسدیس  قمر ٠١:٥١ -عقرب  ٢١ ٠٣:٢٦ -عقرب  ٢٢ ٠٤:٣٥ -عقرب  ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٠٥:١٦ -عقرب  ٢١ ٠٤:٤٦ -عقرب  ٢٢ ٠٣:٥٦ -عقرب  ٢٣ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠٨:٣٤ -عقرب  ٢١ ٠٧:٤٨ -عقرب  ٢٢ ٠٦:٤١ -عقرب  ٢٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 ٠٩:٥٦ -عقرب  ٢٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 
 ٠٩:٤٥ -عقرب  ٢٢
 ١٦:٣٢ -عقرب  ٢٤

 عطارد توازي قمر ١٤:٤٨ -عقرب  ٢١

 مریخ توازيضد  زھرة ١٤:٥٦ -قرب ع ٢١ ٠٥:٤٨ -عقرب  ٢٣ ٢٠:٢٤ -عقرب  ٢٥ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 

|  ١٨°١١' ♌ مشتري|  ٢٩°٣٢' ♌ مریخ|  ٤°٩' ♍ زھرة|  ١٦°٥٣' ♎عطارد |  ٢°٣٢' ♏قمر |  ١٩°٤٢' ♎شمس 

 ٢٩°٢٥' ♌رأس |  ١٣°٦' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٥١' ♓ أورانوس |  ٤°٥٩' ♏ زحل

٣٠ 
 محرم

= 
١٣ 

 نوفمبر

 ٠٦:٥٧ -عقرب  ٢٢ تىاستمرار ح ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ ٤٥٢د 
 میزان البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٤:١٠ -عقرب  ٢٤ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقربفي البرج النجمي 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ١٨:١٣ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٣:٢١ -عقرب  ٢٤ ٦٠١د 

 ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ١٤:٢١ -عقرب  ٢٢ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 ١٤:٢١ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٩:٢٢ -عقرب  ٢٣ ٤١٨د 
وجه  عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريشمس و دریجان 

 ١٩:٠٥ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٨:٣٦ -عقرب  ٢٢ ٣٦٣د 
حد عقرب ج النجمي القمر في البر

 مریخ

 ٠٨:٣٦ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ١٦:١٦ -عقرب  ٢٢ ٣٦٢د 
  عقرب القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٦:١٦ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٧:٢٩ -عقرب  ٢٣ ٣٦١د 

 ٢٢:٥٧ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٠:٥٣ -عقرب  ٢٢ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 الَقْلبشمال + القمر  ٠٩:٠٢ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ٠٠:٠٨ -عقرب  ٢٣ ٦٦٥د 

 میزان في البرج الفلكيمریخ  ٠٠:٤٠ -عقرب  ٢٢ استمرار حتى ١٧:٣٢ -  جدي ١٣ ٦٤٨د 

 قمر خالی السیر ٥٥:١٧ - عقرب ٢٢  استمرار حتى ٠٥:١٩ - عقرب ٢٢  ٤٨٨ج 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٢:٣٠ -عقرب  ٢٢ ١٣:٢٧ -عقرب  ٢٢ ١٤:٢٥ -عقرب  ٢٢ ١٢١و 

 شیرونتربیع  قمر ٠٣:٥٩ -عقرب  ٢٢ ٠٢:٥٥ -عقرب  ٢٣ ٠١:٣١ -عقرب  ٢٤ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٤:٢٨ -عقرب  ٢٢ ٠٣:٢٢ -عقرب  ٢٣ ٠١:٥٥ -عقرب  ٢٤ ٨،٢ج  – ١٣ھـ 

   – ٩ھـ 

 ٦،٢ج 
 مشتريتربیع  قمر ٠٧:٠٧ -عقرب  ٢٢ ٠٦:١٨ -عقرب  ٢٣ ٠٥:٠٨ -عقرب  ٢٤

 ٠٨:١٧ -عقرب  ٢٥ ٢،١ج  - ٢ھـ 
 ١٥:٣٨ -عقرب  ٢٣
 ٠٢:١٢ -عقرب  ٢٤

 قمر توازي شمس ٠٨:٢٤ -عقرب  ٢٢

   – ٨١ھـ 

 ٣،١ج 
 عطارد توازي شمس ٠٣:٤٨ -عقرب  ٢٢ ١٨:٥٩ -عقرب  ٢٦ ٠٠:٣٢ -عقرب  ٣٠

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٦ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ���١٤٣٧األ�دا
 س�بلة� ال�ج ا�ج� : زهرةهبوط 

  قوس ١٣إ�  عقرب ١٨

 م�ان� ال�ج ا�ج�  :زهرةبيت 

  جدي ١٠إ�  قوس ١٤

 اح�اق زحل

  قوس ٩إ�  قوس ٢

 قوس� ال�ج ا�ج�  :و�ال و هبوط عطارد

  جدي ١٣إ�  سقو ١٩

 نم�ا� ال�ج ا�ج�  :هبوط شمس

  قوس ٢إ�  عقرب ٢

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٧ 

   اث اا ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٣،٦ج  - ٢٠٥ھـ 
  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 
  ٠٠:٥٦ -عقرب  ١٣
 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

 ١٥٦يوم ماضي  ٥٠
 يوم باقي

 شیرون مقابلة مشتري

  

 استمرار حتى ٠٧:٤٧ - جدي ١ ٣الف 
 ٣٧يوم ماضي  ٥٣

 يوم باقي
 فصل پاییز

 ٠٤:١٠ -عقرب  ١٢ ١٦:١١ -عقرب  ٢٦ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 
 ٣ شھر ماضي ١

 يوم باقي
 مریخ مقارنة زھرة

 ٠٠:٠٥ -عقرب  ٩ ٢٠:٣٦ -عقرب  ٢٤ ٩،١ج  - ٩٢ھـ 
 ١يوم ماضي  ٢٩

 يوم باقي
 نبتونتثلیث  شمس

 ٠٧:٠٠ -عقرب  ١٥ ١٣:١٣ -عقرب  ٣٠ ١٠،١ج  - ٩٤ھـ 
 ٧يوم ماضي  ٢٣

 يوم باقي
 بلوتوتسدیس  شمس

 ٠٥:١٦ -عقرب  ٢٠ ٠٩:٥٠ -قوس  ٧ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 
 ١٤يوم ماضي  ٢١

 يوم باقي
 مشتريتسدیس  شمس

 ١٧:٥٢ -عقرب  ٢٧ ١١:٥٠ -قوس  ٢٤ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
 ٣١يوم ماضي  ٢٠

 يوم باقي
 عطارد مقارنة شمس

 ٢٣:٠٦ -عقرب  ١٩ ١٦:٣٧ -قوس  ٣ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 
 ١٠يوم ماضي  ١٩

 يوم باقي
 شیرونتثلیث  شمس

 ٢٠:٢٧ -عقرب  ٢٢ ١٩:٥٦ -قوس  ٤ ١١،٥ج  - ١٨٠ھـ 
 ١١يوم ماضي  ١٤

 يوم باقي
 رأس مقارنة مریخ

 ١٣:١٣ -قوس  ١٥ ١٧:٥١ -  جدي ١٨ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 
 ٥٦يوم ماضي  ١٤

 يوم باقي
 مریختسدیس  شمس

 ٠١:١٦ -عقرب  ١٨ ١٨:٥٤ -عقرب  ٢٤ ١١،٤ج  - ١٥٤ھـ 
 ١يوم ماضي  ١٢

 يوم باقي
 رأس مقارنة زھرة

 ١٥:١٣ -عقرب  ١٩ ٠٠:٥٠ -عقرب  ٢٤ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 
يوم  ١يوم ماضي  ٨

 باقي
 بلوتوتسدیس  عطارد

 ٢٠:١١ -عقرب  ٢٣ ٢٠:١٩ -عقرب  ٣٠ ٧،٤ج  - ١٤٦ھـ 
يوم  ٧يوم ماضي  ٨

 باقي
 زحلتسدیس  زھرة

 ١٩:٤٧ -عقرب  ٢٢ ٠٣:٤٧ -عقرب  ٢٦ ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 
يوم  ٣يوم ماضي  ٦

 باقي
 شیرونتثلیث  عطارد

 ٠٨:١٨ -قوس  ٣ ٠٩:٥٠ -قوس  ٢٠ ٧،٥ج  - ١٧٢ھـ 
 ٢٧يوم ماضي  ٦

 يوم باقي
 زحلتسدیس  مریخ

 ٢١:١٧ -عقرب  ٢٣ ١٦:٥٦ -عقرب  ٢٧ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 
يوم  ٤يوم ماضي  ٥

 باقي
 مشتريتسدیس  عطارد

 ٠٥:٤٨ -عقرب  ٢٣ ٢٠:٢٤ -عقرب  ٢٥ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 
يوم  ٢يوم ماضي  ٢

 باقي
 مریخ توازيضد  زھرة

 ١٨:٥٩ -عقرب  ٢٦ ٠٠:٣٢ -عقرب  ٣٠ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
يوم  ٧يوم ماضي  ١

 باقي
 عطارد توازي شمس



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٨ 

   اث اا ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (ج النجمیة درجات الکواکب في البرو

١ 
 صفر
= 
١٤ 

 نوفمبر

 زحل | ١٨°٢٠' ♌ مشتري | ٠°٨' ♍ مریخ | ٥°١٥' ♍ زھرة | ١٨°٣٠' ♎ عطارد | ١٥°٣' ♏ قمر | ٢٠°٤٢' ♎ شمس

 ٢٩°١٥' ♌ رأس | ١٣°٨' ♐ بلوتو | ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٩' ♓ أورانوس  | ٥°٦' ♏

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 اإلسكندري اآلخر تشرينشھر  عقرب ٢٣ استمرار حتى قوس ٢٢ ٣٤ الف

 ٠٦:٤٨ - عقرب ٢٣ استمرار حتى ٠٥:٢٦ - عقرب ٣٠ ٣٦٧ د
 حد میزانفي البرج النجمي  شمس

 زھرة

 ٠٩:٢٢ - عقرب ٢٣ استمرار حتى ٠٤:١٠ - عقرب ٢٤ ٤١٩ د
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 عقرب
 قمر دریجان و زھرة وجه

 ٠٧:٢٩ - عقرب ٢٣ استمرار حتى ١٦:٥٥ - عقرب ٢٣ ٣٦٤ د
 حد عقربالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ١٦:٥٥ - عقرب ٢٣ استمرار حتى ٠٤:١٠ - عقرب ٢٤ ٣٦٥ د
   عقربر في البرج النجمي القم

 زحل حد

 الشَّْوَلة شمال+ القمر  ٠٠:٠٨ - عقرب ٢٣ استمرار حتى ٠٣:١٤ - عقرب ٢٤ ٦٦٦ د

 سنبلةفي البرج النجمي مریخ  ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ استمرار حتى ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ ٥٤د 

 ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ استمرار حتى ١٣:٣٥ -قوس  ٩ ٥٥٥د 
وجه  سنبلة نجميالبرج ال ١ في وجهمریخ 

 شمس و دریجان عطارد

 حد عطارد سنبلةفي البرج النجمي مریخ  ١٨:٢٣ -عقرب  ٢٣ استمرار حتى ١١:٤٦ -قوس  ٤ ٣٨١د 

 قمر خالی السیر ١٩:٦ - عقرب ٢٣  استمرار حتى ١٠:٤ - عقرب ٢٤  ٤٨٨ج 

 ْوَلةالشَّ مقارنة قمر ١٦:٣٩ -عقرب  ٢٣ ١٧:٣٦ -عقرب  ٢٣ ١٨:٣٢ -عقرب  ٢٤ ١٢٧و 

 مریختربیع  قمر ٠٦:٠٩ -عقرب  ٢٣ ٠٥:٥٠ -عقرب  ٢٤ ٠٥:٠٨ -عقرب  ٢٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١٧:٠٠ -عقرب  ٢٣ ١٧:٣٢ -عقرب  ٢٤ ١٧:٣٧ -عقرب  ٢٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ١٨°٢٩' ♌ مشتري|  ٠°٤٤' ♍ مریخ|  ٦°٢٢' ♍ زھرة|  ٢٠°٦' ♎عطارد |  ٢٧°٤٥' ♏قمر |  ٢١°٤٣' ♎شمس 

 ٢٩°٦' ♌رأس |  ١٣°٩' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٨' ♓ أورانوس |  ٥°١٣' ♏ زحل

٢ 
 صفر
= 
١٥ 

 نوفمبر

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٠٤:١٠ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ ٩د 

 يالقمر في البرج الفلكي جد ٠٣:٢١ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ١٠:٢٤ -عقرب  ٢٦ ٦٠٢د 

 ٠٤:١٠ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ٢٢:٤٥ -عقرب  ٢٥ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ٠٤:١٠ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ٠٢:٢٦ -عقرب  ٢٥ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال +  القمر ٠٣:١٤ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ٠٧:٣٢ -عقرب  ٢٥ ٦٦٧د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٥٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢٢:٢٤ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ ٤٨٨د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 ان عطاردو دریج مشتريوجه  میزان

 

 زھرةحد میزان في البرج النجمي عطارد  ١٣:٢٣ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ٢٣:٠٤ -عقرب  ٢٩ ٣٧٢د 

 ١٣:٤٠ -عقرب  ٢٤ استمرار حتى ١٠:٤٩ -قوس  ٣ ٣٧٧د 
   سنبلةفي البرج النجمي  زھرة

 زھرةحد 

 عقربالی تال مقارنة قمر ٠٠:٢٣ -عقرب  ٢٤ ٠١:١٩ -عقرب  ٢٤ ٠٢:١٥ -عقرب  ٢٤ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ٠٥:١٠ -عقرب  ٢٤ ٠٦:٠٦ -عقرب  ٢٤ ٠٧:٠٢ -عقرب  ٢٤ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ١٨:٠١ -عقرب  ٢٤ ١٦:٢٥ -عقرب  ٢٤ ١٤:٢٩ -عقرب  ٢٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتو مقارنة قمر ٠٦:٢١ -عقرب  ٢٤ ٠٤:٣٧ -عقرب  ٢٥ ٠٢:٣٣ -عقرب  ٢٦ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٢:٤١ -عقرب  ٢٤ ١٠:٤٨ -عقرب  ٢٥ ٠٨:٣٥ -عقرب  ٢٦ ١٣،٢ج  - ٢١ ھـ

 أورانوس تربیع  قمر ١٣:٠٥ -عقرب  ٢٤ ١١:٠٩ -عقرب  ٢٥ ٠٨:٥٤ -عقرب  ٢٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٦:٢٥ -عقرب  ٢٤ ١٤:٤٥ -عقرب  ٢٥ ١٢:٤٣ -عقرب  ٢٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ   بلوتوتربیع  زھرة ١٩:٢٥ -عقرب  ٢٤ ٠٥:٠١ -عقرب  ٣٠ ١١:٥٤ -قوس  ٦

 نبتونتربیع  شمس ٢٠:٣٦ -عقرب  ٢٤ ١٧:٤٩ -قوس  ٩ ١٦:٠٦ -قوس  ٢٣ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

|  ١٨°٣٧' ♌ مشتري|  ١°٢٠' ♍ مریخ|  ٧°٢٨' ♍ زھرة|  ٢١°٤٢' ♎عطارد |  ١٠°٤٠' ♐قمر |  ٢٢°٤٣' ♎شمس 

 ٢٨°٥٧' ♌رأس |  ١٣°١١' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٦' ♓ أورانوس |  ٥°٢٠' ♏ زحل

٣ 
 صفر
= 
١٦ 

 نوفمبر

 ٢٢:٤٥ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ١٧:٠٥ -عقرب  ٢٥ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ١٧:٠٥ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ ي وجهالقمر ف

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٠٢:٢٦ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ١١:٣٦ -عقرب  ٢٥ ٣٦٢د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ١١:٣٦ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ١٨:٥٤ -عقرب  ٢٦ ٣٦١د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 الَبْلَدة+ القمر  ٠٧:٣٢ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ١٢:١٧ -عقرب  ٢٦ ٦٦٨د 

 عین الرامي مقارنة قمر ٠١:٥٨ -عقرب  ٢٥ ٠٢:٥٣ -عقرب  ٢٥ ٠٣:٤٨ -عقرب  ٢٥ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٠٧:١١ -عقرب  ٢٥ ٠٨:٠٦ -عقرب  ٢٥ ٠٩:٠١ -عقرب  ٢٥ ١٤٤و 

 عطاردتسدیس  قمر ٢١:٥٧ -عقرب  ٢٥ ٢٢:٥٨ -عقرب  ٢٦ ٢٣:٢٩ -عقرب  ٢٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٨:٠٥ -عقرب  ٢٥ ٢٣:٥٢ -عقرب  ٢٦ ٠٥:٠٠ -عقرب  ٢٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١٦:٣٨ -عقرب  ٢٥ ١٥:٢٢ -عقرب  ٢٦ ١٣:٤٣ -عقرب  ٢٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زحل توازي عطارد ١٣:٥٠ -عقرب  ٢٥ ١٦:٣٧ -عقرب  ٢٧ ٢٣:٣٣ -عقرب  ٣٠ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 

 زحل توازي شمس ٠٨:٠١ -عقرب  ٢٥ ٢٢:٣١ -عقرب  ٣٠ ٠٦:١٦ -قوس  ٥ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

 نبتونتراجع بعد  المكث ٠٧:٣٠ -عقرب  ٢٥ استمرار حتى ٠٧:٣٠ -عقرب  ٣٠ ١١٩ج 

|  ١٨°٤٦' ♌ مشتري|  ١°٥٦' ♍ مریخ|  ٨°٣٥' ♍ زھرة|  ٢٣°١٨' ♎عطارد |  ٢٣°٤٧' ♐قمر |  ٢٣°٤٤' ♎شمس 

 ٢٨°٥١' ♌رأس |  ١٣°١٢' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٤' ♓ أورانوس |  ٥°٢٧' ♏ زحل
٤ 

 صفر
= 
١٧ 

 نوفمبر

 ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلورج الفلكي القمر في الب ١٠:٢٤ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ١٥:٢١ -عقرب  ٢٨ ٦٠٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ٠٥:٠٥ -عقرب  ٢٧ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 لو دریجان زح مشتريوجه 

 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ١٨:٥٤ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ٠٣:٥٩ -عقرب  ٢٦ ٣٦٥د 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ٠٣:٥٩ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ ٣٦٣د 

 اردحد عط القمر في البرج النجمي جدي ١١:١٢ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ٢٣:٤٤ -عقرب  ٢٧ ٣٦١د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٢:١٧ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ٠١:٤٠ -عقرب  ٢٧ ٦٦٩د 

 قمر خالی السیر ٥٣:٢٣ - عقرب ٢٦  استمرار حتى ١٢:١١ - عقرب ٢٦  ٤٨٨ج 

 السیرسریع قمر  ١٨:٠٩ -عقرب  ٢٦ استمرار حتى ١٨:٣٤ -قوس  ٩ ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ١٢:٠٨ -عقرب  ٢٦ ١٣:٠٢ -عقرب  ٢٦ ١٣:٥٦ -عقرب  ٢٦ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ١٣:٠٦ -عقرب  ٢٦ ١٣:٥٩ -عقرب  ٢٦ ١٤:٥٣ -عقرب  ٢٦ ١٥٤و 

 عطاردتصمیم  ٠٦:٥٣ -عقرب  ٢٦ ١٧:٥٢ -عقرب  ٢٧ ٠٤:٥٤ -عقرب  ٢٧ ٧٤ج 

 زحلتسدیس  قمر ٢٣:٢٢ -عقرب  ٢٦ ٢١:١٠ -عقرب  ٢٧ ١٨:٣٧ -عقرب  ٢٨ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٠٥:٣١ -عقرب  ٢٦ ٠٤:٥٨ -عقرب  ٢٧ ٠٣:٥٩ -عقرب  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ١٨°٥٤' ♌ مشتري|  ٢°٣٢' ♍ مریخ|  ٩°٤٢' ♍ زھرة|  ٢٤°٥٣' ♎عطارد |  ٧°٨' ♑قمر |  ٢٤°٤٤' ♎شمس 

 ٢٨°٤٧' ♌ رأس|  ١٣°١٤' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٢' ♓ أورانوس |  ٥°٣٤' ♏

٥ 
 صفر
= 
١٨ 

 نوفمبر

 ٠٥:٠٥ -عقرب  ٢٧ استمرار حتى ٢٢:٤٣ -عقرب  ٢٨ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ٢٣:٤٤ -عقرب  ٢٧ استمرار حتى ١٢:١٠ -عقرب  ٢٧ ٣٦٤د 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي جدي ١٢:١٠ -عقرب  ٢٧ استمرار حتى ٠٢:١٣ -عقرب  ٢٨ ٣٦٢د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٠١:٤٠ -عقرب  ٢٧ استمرار حتى ١٨:١٦ -عقرب  ٢٨ ٦٧٠د 

 ٠٦:١٥ -عقرب  ٢٧ استمرار حتى ٠١:٤١ -قوس  ٦ ٥٢٠د 
 سنبلة البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٩:٣٩ -عقرب  ٢٧ ١٦:٥٤ -عقرب  ٢٧ ١٣:٤٨ -عقرب  ٢٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٥:٠٠ -عقرب  ٢٧ ٠٩:٢٧ -عقرب  ٢٨ ١٣:١٤ -عقرب  ٢٩ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١١:٣٣ -عقرب  ٢٧ ١١:١٩ -عقرب  ٢٨ ١٠:٣٤ -عقرب  ٢٩ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 أورانوس  مقابلة زھرة ٠٠:٠٢ -عقرب  ٢٧ ٠١:١٣ -س قو ٣ ٠٠:٢٩ -قوس  ٩ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

 مریختسدیس  عطارد ١٥:٤٠ -عقرب  ٢٧ ١٩:٣١ -قوس  ٥ ٠١:٢٨ -قوس  ١٢ ٥،٣ج  - ١١٥ھـ 

|  ١٩°٣' ♌ مشتري|  ٣°٨' ♍ مریخ|  ١٠°٤٩' ♍ زھرة|  ٢٦°٢٨' ♎عطارد |  ٢٠°٤٣' ♑قمر |  ٢٥°٤٥' ♎شمس 

 ٢٨°٤٦' ♌رأس |  ١٣°١٥' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٤٠' ♓ أورانوس |  ٥°٤١' ♏ زحل

٦ 
 صفر
= 
١٩ 

 نوفمبر

 دلوالقمر في البرج النجمي  ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٨:٥٦ -قوس  ١ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ١٥:٢١ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٨:١٢ -قوس  ١ ٦٠٤د 

 ٢٢:٤٣ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ٠٩:١٧ -عقرب  ٢٩ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 حلحد ز جديالقمر في البرج النجمي  ٠٢:١٣ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ٠٩:١١ -عقرب  ٢٨ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ٠٩:١١ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ ٣٦٣د 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٦:٠٧ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ٠٤:٠٩ -عقرب  ٢٩ ٣٦١د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال إلتصالمركز ا
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ١٨:١٦ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٦:٤٣ -عقرب  ٢٨ ٦٧١د 

 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ١٦:٤٣ -عقرب  ٢٨ استمرار حتى ١٣:٣٠ -قوس  ٢٢ ٦٧٢د 

 قمر خالی السیر ٢٠:١١ - بعقر ٢٨  استمرار حتى ٠٧:١٦ - عقرب ٢٨  ٤٨٨ج 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٠٠:٣٥ -عقرب  ٢٨ ٠١:٢٨ -عقرب  ٢٨ ٠٢:٢٠ -عقرب  ٢٨ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ٠٣:٢٣ -عقرب  ٢٨ ٠٤:١٦ -عقرب  ٢٨ ٠٥:٠٨ -عقرب  ٢٨ ١٦٣و 

 نبتون توازي قمر ٠٥:١٦ -عقرب  ٢٨ ١١:٥٠ -عقرب  ٢٨ ١٨:٠٨ -عقرب  ٢٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٥:١٣ -عقرب  ٢٨ ٠٢:٠٨ -عقرب  ٢٩ ٢٢:٤٣ -عقرب  ٣٠ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ٠٦:٤٢ -عقرب  ٢٨ ٠٣:٢٦ -عقرب  ٢٩ ٢٣:٤٩ -عقرب  ٣٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ   بلوتو وازيت عطارد ١١:٣٠ -عقرب  ٢٨ ١٧:٢٠ -عقرب  ٣٠ ٠٤:٣٧ -قوس  ٣

|  ١٩°١١' ♌ مشتري|  ٣°٤٤' ♍ مریخ|  ١١°٥٧' ♍ زھرة|  ٢٨°٣' ♎عطارد |  ٤°٣٤' ♒قمر |  ٢٦°٤٥' ♎شمس 

 ٢٨°٤٦' ♌رأس |  ١٣°١٧' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٣٩' ♓ أورانوس |  ٥°٤٨' ♏ زحل

٧ 
 صفر
= 
٢٠ 

 نوفمبر

  )األیمن( ع األوّلالقمر في التربی  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ٠٩:١٧ -عقرب  ٢٩ استمرار حتى ٠٢:١٣ -عقرب  ٣٠ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 ٠٤:٠٩ -عقرب  ٢٩ استمرار حتى ١٤:٢٣ -عقرب  ٢٩ ٣٦٢د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ١٤:٢٣ -عقرب  ٢٩ استمرار حتى ٠٢:١٣ -عقرب  ٣٠ ٣٦٤د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 حد مریخمیزان في البرج النجمي عطارد  ٢٣:٠٤ -عقرب  ٢٩ استمرار حتى ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ ٣٧٣د 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٠:٠٣ -عقرب  ٢٩ ٠٠:٥٤ -عقرب  ٢٩ ٠١:٤٦ -عقرب  ٢٩ ١٦٩و 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٣:٣٦ -عقرب  ٢٩ ٠٩:٢٤ -عقرب  ٢٩ ١٥:٠٤ -عقرب  ٢٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٨:٢٠ -عقرب  ٢٩ ١٤:٥٤ -عقرب  ٢٩ ١١:٠٩ -عقرب  ٣٠ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٩:٣٩ -عقرب  ٢٩ ١٥:٢١ -عقرب  ٢٩ ٢٠:٥٦ -عقرب  ٣٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرون مقارنة قمر ٢٣:٥٥ -عقرب  ٢٩ ٢٠:٢١ -عقرب  ٣٠ ١٦:٢٨ -عقرب  ٣٠ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ٠٤:٣٢ -عقرب  ٢٩ ٠١:٠٥ -عقرب  ٣٠ ٢١:٢٠ -قوس  ١ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١٣:١٤ -عقرب  ٢٩ ١٦:٢٢ -عقرب  ٣٠ ١٩:٠٠ -قوس  ٢ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحل مقارنة عطارد ١٢:١٦ -عقرب  ٢٩ ٠٧:٥٦ -قوس  ٤ ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 

|  ١٩°١٩' ♌ مشتري|  ٤°١٩' ♍ مریخ|  ١٣°٤' ♍ زھرة|  ٢٩°٣٨' ♎عطارد |  ١٨°٤٠' ♒قمر |  ٢٧°٤٦' ♎شمس 

 ٢٨°٤٦' ♌رأس |  ١٣°١٨' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٣٧' ♓ أورانوس |  ٥°٥٥' ♏ زحل

٨ 
 صفر
= 
٢١ 

 نوفمبر

 حد مریخمیزان في البرج النجمي شمس  ٠٥:٢٦ -قرب ع ٣٠ استمرار حتى ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ ٣٦٨د 

 ٠٢:١٣ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٨:٥٦ -قوس  ١ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ٠٢:١٣ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ٠٨:٥٦ -عقرب  ٣٠ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ٠٨:٥٦ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٨:٥٦ -قوس  ١ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ١٨:١٠ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ٢٢:٥١ -قوس  ١ ٦٧٣د 

 عقربفي البرج النجمي عطارد  ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٢:٣٠ -قوس  ١٩ ٣٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اإلنصرافنھاية 
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 قوس في البرج الفلكيعطارد  ٢٢:٤٣ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ٠٥:٣٤ -قوس  ١٩ ٦٢٦د 

 

 ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٤:٤٣ -قوس  ٦ ٤٨٩د 
 البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 ن مریخوجه و دریجا عقرب

 حد مریخعقرب في البرج النجمي عطارد  ٠٥:٢٩ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٦:٣٥ -قوس  ٤ ٣٧٣د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ١٦:٥٥ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ٢١:٣٤ -قوس  ١٤ ٤٩٣ج 

 قمر خالی السیر ٢٣:١٦ - عقرب ٣٠  استمرار حتى ٥٦:١٨ - قوس ١  ٤٨٨ج 

 زھرة توازي قمر ١٨:٠٤ -عقرب  ٣٠ ٢٣:٠٥ -عقرب  ٣٠ ٠٤:٠٣ -عقرب  ٣٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 ١٥:٤٩ -قوس  ١٤ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
 ١٣:١٩ -عقرب  ٣٠
 ٠٩:٢١ -قوس  ١٤

 شیرون توازي قمر ٠٨:٠١ -عقرب  ٣٠

 مریخ توازي قمر ٠٩:٤١ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٤:٤٤ -عقرب  ٣٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ٢٠:٤٧ -عقرب  ٣٠ ١٦:٥٥ -عقرب  ٣٠ ١٢:٤٥ -قوس  ١ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 منكب الفرس مقارنة قمر ١٦:٤٢ -عقرب  ٣٠ ١٧:٣٢ -عقرب  ٣٠ ١٨:٢٢ -قوس  ١ ١٧٥و 

 عطاردتثلیث  قمر ٢٢:٠١ -عقرب  ٣٠ ٢٠:٣٥ -قوس  ١ ١٨:٤٦ -قوس  ٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ٠٦:٢٤ -عقرب  ٣٠ ٠٣:١٤ -قوس  ١ ٢٣:٤٨ -قوس  ٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٨:٥٣ -عقرب  ٣٠ ٠٤:٥٩ -قوس  ١ ٠٠:٥٢ -قوس  ٢ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 نبتونتربیع  عطارد ٢٣:٠١ -عقرب  ٣٠ ١٠:١٤ -قوس  ٤ ٢٢:٢٢ -قوس  ٩ ٩،٣ج  - ١٢٤ھـ 

 رأستراجع  ١٦:٥٦ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٠:٤٨ -قوس  ١٢ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٦:٥٦ -عقرب  ٣٠ استمرار حتى ١٠:٤٨ -قوس  ١٢ ٩٠ج 

 زحل|  ١٩°٢٧' ♌ مشتري|  ٤°٥٥' ♍ مریخ|  ١٤°١٢' ♍ زھرة|  ١°١٢' ♏عطارد |  ٣°٢' ♓قمر |  ٢٨°٤٦' ♎شمس 

 ٢٨°٤٧' ♌رأس |  ١٣°٢٠' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٣٥' ♓ أورانوس |  ٦°٢' ♏

٩ 
 صفر
= 
٢٢ 

 نوفمبر

 حوتالقمر في البرج النجمي  ١٨:٥٦ -قوس  ١ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ١٨:١٢ -قوس  ١ استمرار حتى ١٩:٢٥ -قوس  ٣ ٥٩٣د 

 ١٨:٥٦ -قوس  ١ استمرار حتى ١١:٢٨ -قوس  ١ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ١١:٢٨ -قوس  ١ استمرار حتى ٠٣:٥٢ -قوس  ٢ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 ١٨:٥٦ -قوس  ١ استمرار حتى ١٤:٤٦ -قوس  ١ ٣٦٢د 
حد حوت القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 ١٤:٤٦ -قوس  ١ استمرار حتى ٢٢:٥٧ -قوس  ٢ ٣٦٤د 
حد حوت القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٢٢:٥١ -قوس  ١ استمرار حتى ٠٠:١٦ -قوس  ٢ ٦٧٤د 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ١٩:٣٠ -قوس  ١ ٢٠:١٩ -قوس  ١ ٢١:٠٩ -قوس  ١ ٨و 

 مریخ توازيضد  قمر ٢٢:٤٤ -قوس  ١ استمرار حتى ٠٤:١٦ -قوس  ١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 شیرون توازيضد  قمر ٢٣:٤٤ -قوس  ١ استمرار حتى ٠٥:٠٠ -قوس  ١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 جناح الفرس مقارنة قمر ٠٨:٥٤ -قوس  ١ ٠٩:٤٣ -قوس  ١ ١٠:٣٣ -قوس  ١ ٦و 

 بلوتوتربیع  قمر ٢١:٠٩ -قوس  ١ ١٦:٥٩ -قوس  ١ ١٢:٣٨ -قوس  ٢ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 زھرة توازيضد  قمر ١١:٣٧ -قوس  ١ ١٧:٢٧ -قوس  ١ ٢٣:٢١ -قوس  ٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 سرة الفرس مقارنة قمر ١٧:٢٢ -قوس  ١ ١٨:١١ -قوس  ٢ ١٩:٠١ -قوس  ٢ ٧و 

 

 زھرة مقابلة قمر ٢٢:٣٠ -قوس  ١ ١٩:٥٦ -قوس  ٢ ١٧:٠٩ -س قو ٢ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٥:٢١ -قوس  ١ ٢٠:٣٨ -قوس  ٢ ٠١:٥٩ -قوس  ٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  مقارنة قمر ٠٢:٣٣ -قوس  ١ ٢٢:١٥ -قوس  ٢ ١٧:٤٧ -قوس  ٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتري توازيضد  زھرة ٢٠:٠٠ -قوس  ١ ٠١:٣٩ -قوس  ٣ ٠٧:٢١ -قوس  ٥ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 

 بلوتو توازي شمس ٠٩:٢٧ -قوس  ١ ٠٨:٤٠ -قوس  ٦ ١٠:٠٠ -قوس  ١٢ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 

١٠،٥ج  - ١٧٩ھـ   بلوتوتربیع  مریخ ١٧:٢٥ -قوس  ١ ٢٣:٥١ -قوس  ١٦ ١٦:٤٤ -قوس  ٣٠

|  ١٩°٣٥' ♌ مشتري|  ٥°٣١' ♍ مریخ|  ١٥°٢٠' ♍ زھرة|  ٢°٤٧' ♏عطارد |  ١٧°٣٧' ♓قمر |  ٢٩°٤٧' ♎شمس 

 ٢٨°٤٥' ♌رأس |  ١٣°٢١' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٣٤' ♓ أورانوس |  ٦°٩' ♏ زحل

١٠ 
 صفر
= 
٢٣ 

 نوفمبر

 صفر يوم محذور شھر ١٠ لیلة استمرار حتى ١١ لیلة ٨٢الف 

 قوس فلكيفي البرج الشمس  ١٨:٢٥ -قوس  ٢ استمرار حتى ٠٧:٤٧ - جدي ١ ٩ب - ٢ج

 عقربفي البرج النجمي شمس  ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ استمرار حتى ١٨:١٨ - جدي ٢ ٢٠د 

 ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ استمرار حتى ٠٢:٠٩ -قوس  ١٢ ٤٥٣د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 ٠٤:٥٩ -قوس  ٢ استمرار حتى ٠٣:٠٦ -قوس  ٩ ٣٦٨د 
  عقرب في البرج النجمي شمس 

 مریخحد 

 ٠٣:٥٢ -قوس  ٢ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٥٧ -قوس  ٢ استمرار حتى ٠٢:١٤ -قوس  ٢ ٣٦١د 

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ٠٢:١٤ -قوس  ٢ استمرار حتى ١٦:٥٤ -قوس  ٢ ٣٦٣د 

 ١٦:٥٤ -قوس  ٢ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ ٣٦٥د 
    حوتالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠٠:١٦ -قوس  ٢ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ ٦٧٥د 

 قمر خالی السیر ١٦:٢٢ - قوس ٢  استمرار حتى ٠٩:٢٠ - قوس ٣  ٤٨٨ج 

 أورانوس  توازي قمر ٢١:٢٢ -قوس  ٢ ٠٢:٤٧ -قوس  ٢ ٠٨:١٧ -قوس  ٢ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٧:٢٤ -قوس  ٢ ٢٣:١٨ -قوس  ٣ ٠٥:٢٥ -قوس  ٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ١١:٢٠ -قوس  ٢ ٠٦:٥٠ -قوس  ٣ ٠٢:٢٠ -قوس  ٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زحلاحتراق  ١٠:٠٠ -قوس  ٢ ٠٣:١٥ -قوس  ٩ ٢٠:٠٣ -قوس  ١٦ ٧٣ج 

 زحل|  ١٩°٤٣' ♌ مشتري|  ٦°٦' ♍ مریخ|  ١٦°٢٩' ♍ زھرة|  ٤°٢١' ♏عطارد |  ٢°٢٢' ♈قمر |  ٠°٤٨' ♏شمس 

 ٢٨°٤١' ♌رأس |  ١٣°٢٣' ♐ بلوتو|  ٦°٣٤' ♒ نبتون ١٦°٣٢' ♓ أورانوس |  ٦°١٦' ♏

١١ 
 صفر
= 
٢٤ 

 نوفمبر

 حملر في البرج النجمي القم ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ استمرار حتى ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ١٩:٢٥ -قوس  ٣ استمرار حتى ٢٠:١٥ -قوس  ٥ ٥٩٤د 

 ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ استمرار حتى ١٢:٢٣ -قوس  ٣ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٢:٢٣ -قوس  ٣ استمرار حتى ٠٤:٣٨ -قوس  ٤ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ استمرار حتى ٠٥:٥٣ -قوس  ٣ ٣٦٤د 
حد حمل القمر في البرج النجمي 

 مشترى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ٠٥:٥٣ -قوس  ٣ استمرار حتى ١٤:٠٠ -قوس  ٣ ٣٦٢د 

 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٤:٠٠ -قوس  ٣ استمرار حتى ٠٤:٣٨ -قوس  ٤ ٣٦١د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٢٠:٠٩ -قوس  ٣ استمرار حتى ١٥:٤١ -قوس  ٣ ٦٤٨د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ١٥:٤١ -قوس  ٣ استمرار حتى ١٣:٠٠ -قوس  ٤ ٦٤٩د 

 ١٠:٤٩ -قوس  ٣ استمرار حتى ٢٢:٣٣ -قوس  ٧ ٣٧٩د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي  زھرة

 مشترى

 في فلك األوجصاعد قمر  ٢٣:١٥ -قوس  ٣ استمرار حتى ١٧:٥٩ -قوس  ١٥ ٤٩٠ج 

 الکف الخضیب مقارنة مرق ٠٣:١٨ -قوس  ٣ ٠٤:٠٦ -قوس  ٣ ٠٤:٥٥ -قوس  ٣ ١٥و 

 بلوتوتثلیث  قمر ٢٢:٢٤ -قوس  ٣ ١٧:٥٦ -قوس  ٤ ١٣:٣٠ -قوس  ٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٣:٢٨ -قوس  ٣ ٢٢:٥٧ -قوس  ٤ ١٨:٣١ -قوس  ٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٨:٤٥ -قوس  ٣ ٠٤:٢٥ -قوس  ٤ ٠٠:١٢ -قوس  ٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازيضد  زھرة ١٢:٢٣ -قوس  ٣ ٢٢:٥١ -قوس  ٦ ٠٩:٢٣ -قوس  ٨ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

 أورانوس تثلیث  شمس ١٧:١٤ -قوس  ٣ ٠٥:٣٨ -قوس  ١٨ ٢٠:٣٥ - جدي ٣ ٨،١ج  - ٩٠ھـ 

 شیرونتربیع  شمس ١٦:٣٧ -قوس  ٣ ١٣:٠٣ -قوس  ١٨ ١٣:٠٣ - جدي ٣ ١٣،١ج  - ٩٩ھـ 

١١،٦ج  - ٢٠٣ھـ   ٠٤:٥٩ - أسد ١١
  ١٣:٤٨ - دلو  ٤

 ٢٠:١٧ -  سرطان١
 رأس مقارنة مشتري ٢١:٣٦ -قوس  ٣

|  ١٩°٥٠' ♌ مشتري|  ٦°٤٢' ♍ مریخ|  ١٧°٣٧' ♍ زھرة|  ٥°٥٥' ♏عطارد |  ١٧°٨' ♈قمر |  ١°٤٨' ♏شمس 

 ٢٨°٣٥' ♌رأس |  ١٣°٢٥' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٣١' ♓ أورانوس |  ٦°٢٣' ♏ زحل

١٢ 
 صفر
= 
٢٥ 

 نوفمبر

 ٠٤:٣٨ -قوس  ٤ استمرار حتى ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ٠٤:٣٨ -قوس  ٤ استمرار حتى ١٢:٤٧ -قوس  ٤ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ١٢:٤٧ -قوس  ٤ استمرار حتى ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ ٣٦٥د 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ١٣:٠٠ -قوس  ٤ استمرار حتى ٠٥:٣٣ -قوس  ٥ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٢٦:٤ - قوس ٤  استمرار حتى ٥٨:٢٠ - قوس ٥  ٤٨٨ج 

 زھرةحد عقرب في البرج النجمي عطارد  ١٦:٣٥ -قوس  ٤ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -قوس  ٧ ٣٧٢د 

 زھرةحد  سنبلةفي البرج النجمي مریخ  ١١:٤٦ -قوس  ٤ استمرار حتى ١٣:١٣ -قوس  ٢١ ٣٨٢د 

 رأس الغول مقارنة قمر ١٣:٣٢ -قوس  ٤ ١٤:٢١ -قوس  ٤ ١٥:١٠ -قوس  ٤ ٢٣و 

 قمر مقابلة شمس ٢٣:٢٥ -قوس  ٤ ٠١:٤٤ -قوس  ٥ ٠٤:٣٢ -قوس  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحل مقابلة قمر ١١:٥٤ -قوس  ٤ ٠٧:٤٦ -قوس  ٥ ٠٣:٥٥ -قوس  ٦ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١٢:٠٧ -قوس  ٤ ٠٧:٤٩ -قوس  ٥ ٠٣:٤٩ -قوس  ٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١٢:٥٠ -قوس  ٤ ٠٩:٢٣ -قوس  ٥ ٠٦:١٦ -قوس  ٦ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 عطارد مقابلة قمر ١٢:٢٠ -قوس  ٤ ١٠:٢٥ -قوس  ٥ ٠٨:٥٥ -قوس  ٦ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زحل|  ١٩°٥٨' ♌ مشتري|  ٧°١٨' ♍ مریخ|  ١٨°٤٦' ♍ زھرة|  ٧°٢٨' ♏عطارد |  ١°٥٠'   ♉   قمر |  ٢°٤٩' ♏شمس 

 ٢٨°٢٦' ♌رأس |  ١٣°٢٦' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٢٩' ♓ أورانوس |  ٦°٣١' ♏
١٣ 
 صفر
= 
٢٦ 

 نوفمبر

 ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ استمرار حتى ٢٣:١٢ -قوس  ٧ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:١٥ -قوس  ٥ استمرار حتى ٢٢:٢٦ -قوس  ٧ ٥٩٥د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ استمرار حتى ١٣:٢٨ -قوس  ٥ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 

 ١٣:٢٨ -قوس  ٥ استمرار حتى ٠٦:١١ -قوس  ٦ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 زھرةحد ثور لبرج النجمي القمر في ا ٢٠:٥٨ -قوس  ٥ استمرار حتى ١٠:٠٩ -قوس  ٥ ٣٦٢د 

 ١٠:٠٩ -قوس  ٥ استمرار حتى ٢٠:٠٧ -قوس  ٦ ٣٦١د 
ثور حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ٠٠:١٥ -قوس  ٥ استمرار حتى ٠١:٥٤ -قوس  ٥ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الدََّبران+ القمر  ٠٥:٣٣ -قوس  ٥ استمرار حتى ٠٠:١٤ -قوس  ٦ ٦٥١د 

 ٠٦:٠٠ -قوس  ٥ استمرار حتى ١٤:١٠ -  جدي ١٦ ٥٩٠د 
 البرج النجمي ٣ في وجه مشتري

 وجه و دریجان مریخ أسد

 الدََّبران مقارنة قمر ١١:٥٦ -قوس  ٥ ١٢:٤٥ -قوس  ٥ ١٣:٣٥ -قوس  ٥ ٢٩و 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٤:٢١ -قوس  ٥ ٠٠:١٥ -قوس  ٦ ٢٠:٣٢ -قوس  ٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٤:٢٢ -قوس  ٥ ٠٠:١٨ -قوس  ٦ ٢٠:٣٧ -قوس  ٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٠:١١ -قوس  ٥ ٠٦:٢٣ -قوس  ٦ ٠٣:٠٢ -قوس  ٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٠٨:٤٩ -قوس  ٥ ٠٦:٣٥ -قوس  ٦ ٠٤:٥٤ -قوس  ٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ٢٠°٥' ♌ مشتري|  ٧°٥٣' ♍ مریخ|  ١٩°٥٥' ♍ زھرة|  ٩°٢' ♏عطارد |  ١٦°١٨'   ♉   قمر |  ٣°٤٩' ♏شمس 

 ٢٨°١٥' ♌رأس |  ١٣°٢٨' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٢٨' ♓ أورانوس |  ٦°٣٨' ♏

١٤ 
 صفر
= 
٢٧ 

 نوفمبر

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ٠٦:١١ -قوس  ٦ استمرار حتى ٢٣:١٢ -قوس  ٧ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ٢٠:٠٧ -قوس  ٦ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -قوس  ٦ ٣٦٤د 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٤ -قوس  ٦ استمرار حتى ١٨:٠٤ -قوس  ٧ ٣٦٥د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٠٠:١٤ -قوس  ٦ ر حتىاستمرا ٠٢:٠٩ -قوس  ٧ ٦٥٢د 

 قمر خالی السیر ٣٦:٦ - قوس ٦  استمرار حتى ١٢:٢٣ - قوس ٧  ٤٨٨ج 

 ١٤:٤٣ -قوس  ٦ استمرار حتى ٠١:١١ -قوس  ١٣ ٤٩٠د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 
وجه شمس و دریجان  عقرب

 مشتري

 ٠١:٤١ -قوس  ٦ استمرار حتى ١٦:٢١ -قوس  ١٤ ٥٢١د 
 البرج النجمي ٣ في وجه رةزھ

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 الناجذ مقارنة قمر ٠٦:٣٤ -قوس  ٦ ٠٧:٢٥ -قوس  ٦ ٠٨:١٥ -قوس  ٦ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٨:٥٨ -قوس  ٦ ٠٩:٤٨ -قوس  ٦ ١٠:٣٩ -قوس  ٦ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال ارنةمق قمر ١١:١٤ -قوس  ٦ ١٢:٠٥ -قوس  ٦ ١٢:٥٦ -قوس  ٦ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ١٥:٤٩ -قوس  ٦ ١٦:٤٠ -قوس  ٦ ١٧:٣١ -قوس  ٦ ٤١و 

 نبتونتثلیث  قمر ١٣:٥٨ -قوس  ٦ ١٠:٣٧ -قوس  ٧ ٠٧:٥١ -قوس  ٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریختربیع  قمر ١٦:٥٣ -قوس  ٦ ١٤:٣٣ -قوس  ٧ ١٢:٥٢ -قوس  ٨ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس تثلیث  عطارد ٠٦:٢٨ -قوس  ٦ ١٦:٥٩ -قوس  ١٠ ٠٤:٠٦ -قوس  ١٥ ٨،٣ج  - ١٢١ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

١٣،٣ج  - ١٣٠ھـ   شیرونتربیع  عطارد ٠٦:٥٦ -قوس  ٦ ١٩:٠٠ -قوس  ١١ ٠٧:٤٧ -قوس  ١٥

 شیرونتراجع بعد  المكث ٢١:٤٢ -قوس  ٦ استمرار حتى ٢١:٤٢ -قوس  ٩ ١٢٦ج  

 زحل|  ٢٠°١٢' ♌ مشتري|  ٨°٢٩' ♍ مریخ|  ٢١°٤' ♍ زھرة|  ١٠°٣٦' ♏عطارد |  ٠°٢٧'  ♊ قمر |  ٤°٥٠' ♏شمس 

 ٢٨°٤' ♌رأس |  ١٣°٣٠' ♐ بلوتو|  ٦°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٢٦' ♓ أورانوس |  ٦°٤٥' ♏

١٥ 
 صفر
= 
٢٨ 

 نوفمبر

 اإلسكندريتشرين اآلخر يوم محذور  قوس ٧ استمرار حتى قوس ٨ ٣٧الف 

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٢٣:١٢ -قوس  ٧ استمرار حتى ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٢٦ -قوس  ٧ استمرار حتى ٠٣:٤٧ -قوس  ٩ ٥٩٦د 

 ٢٣:١٢ -قوس  ٧ استمرار حتى ١٦:٣٤ -قوس  ٧ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٦:٣٤ -قوس  ٧ استمرار حتى ١٠:٢٢ -قوس  ٨ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ١٨:٠٤ -قوس  ٧ استمرار حتى ٢٣:١٢ -قوس  ٧ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٣:١٢ -قوس  ٧ استمرار حتى ٠٩:٣٥ -قوس  ٧ ٣٦١د 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٥ -قوس  ٧ استمرار حتى ٢٠:٠٦ -قوس  ٨ ٣٦٤د 

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٢:٠٩ -قوس  ٧ استمرار حتى ٠١:٤١ -قوس  ٨ ٦٥٣د 

 ٠٦:٠٧ -قوس  ٧ استمرار حتى ٠٩:٤٢ -قوس  ١٢ ٣٧١د 
  عقربفي البرج النجمي عطارد 

 حد عطارد 

 حد مریخ سنبلةفي البرج النجمي  زھرة ٢٢:٣٣ -قوس  ٧ استمرار حتى ٢٣:٢٠ -قوس  ١٣ ٣٧٨د 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٩:٥٠ -قوس  ٧ ٢٠:٤١ -قوس  ٧ ٢١:٣٣ -قوس  ٧ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٢١:٤٩ -قوس  ٧ ٢٢:٤٠ -قوس  ٧ ٢٣:٣٢ -قوس  ٧ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ٠٧:٠٧ -قوس  ٧ ٠٧:٥٩ -قوس  ٧ ٠٨:٥١ -قوس  ٧ ٥٠و 

 بلوتو مقابلة قمر ٠١:٤٧ -قوس  ٧ ٢٢:٤٨ -قوس  ٨ ٢٠:٢٦ -قوس  ٩ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٦:٥٢ -قوس  ٧ ٠٣:٥٧ -قوس  ٨ ٠١:٣٩ -قوس  ٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٦:٥٧ -قوس  ٧ ٠٤:٠٤ -قوس  ٨ ٠١:٤٩ -قوس  ٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٣:٣٣ -قوس  ٧ ١١:٠٣ -قوس  ٨ ٠٩:١٢ -قوس  ٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١٦:١٩ -قوس  ٧ ١٥:٤٥ -قوس  ٨ ١٦:٠٣ -قوس  ٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس  مقابلة مریخ ٢٢:٣١ -قوس  ٧ ٠٤:٣٠ -قوس  ٢٠ ٢٣:٤٨ - جدي ٤ ٨،٥ج  - ١٧٥ھـ 

 مشتريتربیع  شمس ٠٩:٥٠ -قوس  ٧ ١٨:٠٢ -قوس  ٢٤ ٠٦:٤٩ - جدي ٩ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

 زحل|  ٢٠°١٩' ♌ مشتري|  ٩°٤' ♍ مریخ|  ٢٢°١٣' ♍ زھرة|  ١٢°٩' ♏عطارد |  ١٤°١٢'  ♊ قمر |  ٥°٥١' ♏شمس 

 ٢٧°٥٤' ♌رأس |  ١٣°٣١' ♐ بلوتو|  ٦°٣٦' ♒ نبتون ١٦°٢٥' ♓ أورانوس |  ٦°٥٢' ♏

١٦ 
 صفر
= 
٢٩ 

 نوفمبر

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 ١٠:٢٢ -قوس  ٨ استمرار حتى ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ ٤٠٤د 
 اجوز البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ٢٠:٠٦ -قوس  ٨ استمرار حتى ٠٤:٥٩ -قوس  ٨ ٣٦٢د 

 ٠٤:٥٩ -قوس  ٨ استمرار حتى ١٧:٣٦ -قوس  ٨ ٣٦٣د 
  جوزا القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 ١٧:٣٦ -قوس  ٨ استمرار حتى ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ ٣٦٥د 
  جوزا مي القمر في البرج النج

 حد زحل



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٧ 

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠١:٤١ -قوس  ٨ استمرار حتى ٠٣:٣٦ -قوس  ٩  ٦٥٤د 

 قمر خالی السیر ٤٦:١٥ - قوس ٨  استمرار حتى ٣٦:٤ - قوس ٩  ٤٨٨ج 

 شعری یمانی مقارنة قمر ٢٢:٣٠ -قوس  ٨ ٢٣:٢٣ -قوس  ٨ ٠٠:١٧ -قوس  ٨ ٥١و 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٣:٠١ -قوس  ٨ ١٣:٥٥ -قوس  ٨ ١٤:٥٠ -قوس  ٨ ٥٧و 

 قمرتثلیث  شمس ١٢:٥٣ -قوس  ٨ ١٨:٥٤ -قوس  ١٠ ٠٢:١٣ -قوس  ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 

|  ٢٠°٢٦' ♌ مشتري|  ٩°٣٩' ♍ مریخ|  ٢٣°٢٢' ♍ زھرة|  ١٣°٤٢' ♏عطارد |  ٢٧°٢٩'  ♊ قمر |  ٦°٥٢' ♏شمس 

 ٢٧°٤٦' ♌رأس |  ١٣°٣٣' ♐ بلوتو|  ٦°٣٦' ♒ نبتون ١٦°٢٤' ♓ أورانوس |  ٦°٥٩' ♏ زحل

١٧ 
 صفر
= 
٣٠ 

 نوفمبر

 ٠٣:٠٦ -قوس  ٩ استمرار حتى ٠١:٤٩ -قوس  ١٣ ٣٦٧د 
حد عقرب في البرج النجمي شمس 

 زھرة

  سرطانفي البرج النجمي  :بیت قمر ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ استمرار حتى ١٤:٠١ -قوس  ١١ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٠٣:٤٧ -قوس  ٩ استمرار حتى ١٣:٠٩ -قوس  ١١ ٥٩٧د 

 ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ استمرار حتى ٢٣:١٨ -قوس  ١٠ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

  سرطان
 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 ٠٤:٣٦ -قوس  ٩ استمرار حتى ١٧:٣٨ -قوس  ١٠ ٣٦٣د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٠٣:٣٦ -قوس  ٩ مرار حتىاست ١٠:١٣ -قوس  ١٠ ٦٥٥د 

 ١٣:٣٥ -قوس  ٩ استمرار حتى ١٨:١٦ -قوس  ٢٧ ٥٥٦د 
 البرج النجمي ٢ في وجهمریخ 

 سنبلة
 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ٠١:٥٣ -قوس  ٩ استمرار حتى ٢٢:٣١ -  جدي ١٤ ٣٩٢د 
  عقرب في البرج النجمي زحل 

 زھرةحد 

 السیربطیء قمر  ١٨:٣٤ -قوس  ٩ استمرار حتى ٢٣:١٤ -قوس  ٢٢ ٤٨٩ج 

 زحلتصمیم  ٢٠:٠٦ -قوس  ٩ ٠٣:١٥ -قوس  ٩ ٠١٠:٢٤ -قوس  ٩ ٧٤ج 

 زحلتثلیث  قمر ١٩:٢٢ -قوس  ٩ ١٧:٤٧ -قوس  ١٠ ١٦:٥٣ -قوس  ١٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٠:١٩ -قوس  ٩ ٢٣:٤٦ -قوس  ١٠ ٢٣:٥٩ -قوس  ١١ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٠٨:٥٠ -قوس  ٩ ١٠:٣٩ -قوس  ١٠ ١٣:٢٤ -قوس  ١١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٢:٤٥ -قوس  ٩ ١١:٢٧ -قوس  ١٠ ١٠:٤٦ -قوس  ١١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتريتربیع  عطارد ١٩:٢٩ -قوس  ٩ ١٥:٥٢ -قوس  ١٣ ١١:٤٦ -قوس  ١٨ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

|  ٢٠°٣٣' ♌ مشتري|  ١٠°١٥' ♍ مریخ|  ٢٤°٣٢' ♍ زھرة|  ١٥°١٦' ♏عطارد |  ١٠°٢١' ♋قمر |  ٧°٥٢' ♏شمس 

 ٢٧°٤٠' ♌رأس |  ١٣°٣٥' ♐ بلوتو|  ٦°٣٧' ♒ نبتون ١٦°٢٢' ♓ أورانوس |  ٧°٦' ♏ زحل

١٨ 
 صفر
= 
١ 

 ديسمبر

 ٢٣:١٨ -قوس  ١٠ استمرار حتى ١٨:٢٧ -قوس  ١١ ٤٠٦د 
 يالبرج النجم ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٧:٣٨ -قوس  ١٠ استمرار حتى ٠٥:٠٠ -قوس  ١٠ ٣٦٢د 

 حد عطارد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٥:٠٠ -قوس  ١٠ استمرار حتى ١٦:٣١ -قوس  ١٠ ٣٦١د 

حد مشترى  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٦:٣١ -قوس  ١٠ استمرار حتى ٠٦:٠٩ -قوس  ١١ ٣٦٤د 

 الطَّْرف+ القمر  ١٠:١٣ -قوس  ١٠ استمرار حتى ٠٨:٤٩ -قوس  ١١ ٦٥٦د 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٤:٣٢ -قوس  ١٠ ٠٦:٠٩ -قوس  ١١ ٠٨:٣٠ -قوس  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٢٠°٣٩' ♌ مشتري|  ١٠°٥٠' ♍ مریخ|  ٢٥°٤٢' ♍ زھرة|  ١٦°٤٩' ♏عطارد |  ٢٢°٥١' ♋قمر |  ٨°٥٣' ♏شمس 

 ١٩ ٢٧°٣٦' ♌رأس |  ١٣°٣٧' ♐ بلوتو|  ٦°٣٧' ♒ نبتون ١٦°٢١' ♓ أورانوس |  ٧°١٣' ♏ زحل
 صفر

 القمر في البرج النجمي أسد ١٤:٠١ -قوس  ١١ استمرار حتى ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ ٥د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ةالساع: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ١٣:٠٩ -قوس  ١١ استمرار حتى ٠١:٣٣ -قوس  ١٤ ٥٩٨د 

 

 ١٨:٢٧ -قوس  ١١ استمرار حتى ١٤:٠١ -قوس  ١١ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ١٤:٠١ -قوس  ١١ استمرار حتى ٠٩:٥٧ -قوس  ١٢ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 حد زحل  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٩ -قوس  ١١ استمرار حتى ١٤:٠١ -قوس  ١١ ٣٦٥د 

 ١٤:٠١ -قوس  ١١ استمرار حتى ٠١:٥٦ -قوس  ١٢ ٣٦٤د 
حد  أسدالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٠٨:٤٩ -قوس  ١١ استمرار حتى ٠٢:١٨ -قوس  ١٢ ٦٥٧د 

 قمر خالی السیر ١٠:٦ - قوس ١١  استمرار حتى ٠١:١٤ - قوس ١١  ٤٨٨ج 

 ٦ : ١٢ - قوس ١١ استمرار حتى ٢ : ٤٦ - قوس ١٢ ٣٢د 
البرج  ٢٧ درجة  :زھرةھبوط 

 سنبلة النجمي

 نبتون توازيضد  قمر ٠٢:٤٠ -قوس  ١١ ١٠:٠٤ -قوس  ١١ ١٧:٢٤ -قوس  ١١ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ١٢:١٥ -قوس  ١١ ١٣:١٥ -قوس  ١١ ١٤:١٤ -قوس  ١١ ٧١و 

 زھرة توازيضد  قمر ١٢:٤٨ -قوس  ١١ ١٩:٠٩ -قوس  ١٢ ٠١:٢٢ -قوس  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ٠٣:٢٧ -قوس  ١١ ٠٣:١٢ -قوس  ١٢ ٠٣:٢٢ -قوس  ١٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٤:٤١ -قوس  ١١ ٠٤:٤٠ -قوس  ١٢ ٠٥:٠٥ -قوس  ١٣ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٢:١٣ -قوس  ١١ ١٠:٤٠ -قوس  ١٢ ١٩:٥٢ -قوس  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٧:١٦ -قوس  ١١ ١٧:١٩ -قوس  ١٢ ١٧:٤٢ -قوس  ١٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

|  ٢٠°٤٦' ♌ مشتري|  ١١°٢٥' ♍ مریخ|  ٢٦°٥١' ♍ زھرة|  ١٨°٢٢' ♏عطارد |  ٥°١' ♌قمر |  ٩°٥٤' ♏شمس 

 ٢٧°٣٥' ♌رأس |  ١٣°٣٨' ♐ بلوتو|  ٦°٣٧' ♒ نبتون ١٦°٢٠' ♓ أورانوس |  ٧°٢٠' ♏ زحل

٢٠ 
 صفر
= 
٣ 

 ديسمبر

 ٠٢:٠٩ -قوس  ١٢ ىاستمرار حت ٢٢:٢٨ -قوس  ٢٢ ٤٥٤د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 
وجه شمس و دریجان  عقرب

 مشتري

 ٠٩:٥٧ -قوس  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -قوس  ١٣ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 ٠١:٥٦ -قوس  ١٢ استمرار حتى ١١:٥٧ -قوس  ١٢ ٣٦٢د 
  القمر في البرج النجمي أسد

 زھرةحد 

 ١١:٥٧ -قوس  ١٢ استمرار حتى ٠٢:٠٤ -قوس  ١٣ ٣٦٥د 
  القمر في البرج النجمي أسد

 حد زحل

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٠٢:١٨ -قوس  ١٢ استمرار حتى ٢٢:١١ -قوس  ١٣ ٦٥٨د 

 ٠٩:٤٢ -قوس  ١٢ استمرار حتى ١٥:١٢ -قوس  ١٥ ٣٧٤د 
حد عقرب في البرج النجمي عطارد 

 مشترى

 أورانوس  توازي قمر ٠٤:٤٦ -قوس  ١٢ ١١:٣١ -قوس  ١٢ ١٨:١١ -قوس  ١٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 سدظھر األ مقارنة قمر ١١:٠٨ -قوس  ١٢ ١٢:٠٨ -قوس  ١٢ ١٣:٠٩ -قوس  ١٢ ٨١و 

 مشتري توازي قمر ١٤:٥٦ -قوس  ١٢ ٢١:٣٧ -قوس  ١٣ ٠٤:١٤ -قوس  ١٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ٢٢:٥٧ -قوس  ١٢ ٢٣:٠٣ -قوس  ١٣ ٢٣:٢٦ -قوس  ١٤ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٣:٠٥ -قوس  ١٢ ٠٦:٥٢ -قوس  ١٣ ١٠:٥٩ -قوس  ١٤ ٣،٢ج  - ٤ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٦٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ ّيةاألحداث الفلك الساعة: يوم 

 مشتري مقارنة قمر ٠٧:٣٣ -قوس  ١٢ ٠٧:٥٩ -قوس  ١٣ ٠٨:٣٧ -قوس  ١٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 
 نبتون توازي زھرة ١١:٢٥ -قوس  ١٢ ٢٣:٢٧ -قوس  ١٥ ١٢:٠٨ -قوس  ١٧ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 مشتري توازيضد  مریخ ١٤:٠١ -قوس  ١٢ ٠٩:٥٩ -قوس  ١٦ ٠٨:٣٧ -قوس  ٢٠ ٦،٥ج  - ١٧١ھـ 

|  ٢٠°٥٢' ♌ مشتري|  ١٢°١' ♍ مریخ|  ٢٨°١' ♍ زھرة|  ١٩°٥٥' ♏عطارد |  ١٦°٥٨' ♌قمر |  ١٠°٥٥' ♏شمس 

 ٢٧°٣٥' ♌رأس |  ١٣°٤٠' ♐ بلوتو|  ٦°٣٨' ♒ نبتون ١٦°١٩' ♓ أورانوس |  ٧°٢٧' ♏ زحل

٢١ 
 صفر
= 
٤ 

 ديسمبر

 ٠١:٤٩ -قوس  ١٣ استمرار حتى ٢٢:٥٢ -قوس  ٢١ ٣٦٦د 
عقرب حد النجمي في البرج شمس 

 عطارد

 ٠٦:٠٧ -قوس  ١٣ استمرار حتى ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٢:٠٤ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٤:١٥ -قوس  ١٣ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 عطارد

 ١٤:١٥ -قوس  ١٣ استمرار حتى ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ ٣٦٣د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 مریخ

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٢٢:١١ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٧:٣٤ -قوس  ١٣ ٦٥٩د 

 الَعوَّاءجنوب + القمر  ١٧:٣٤ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٣:٣٠ -قوس  ٢٢ ٦٦٠د 

 ٠١:١١ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٢:٣٠ -قوس  ١٩ ٤٩١د 
 ميالبرج النج ٣ في وجهعطارد 
 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 حد زحل سنبلةفي البرج النجمي  زھرة ٢٣:٢٠ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٦:٢١ -قوس  ١٤ ٣٨٠د 

 قمر خالی السیر ٠٠:٨ - قوس ١٣  استمرار حتى ٢٧:٢ - قوس ١٤  ٤٨٨ج 

 مریخ توازيضد  قمر ٢١:٠٦ -قوس  ١٣ ٠٣:١٦ -قوس  ١٣ ٠٩:٢٤ -قوس  ١٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٧:٥٦ -قوس  ١٣ ٠٨:٥٧ -قوس  ١٣ ٠٩:٥٨ -قوس  ١٣ ٨٤و 

 شیرون توازيضد  قمر ١٣:٢٢ -قوس  ١٣ استمرار حتى ١٩:٤٩ -قوس  ١٤ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٢١:١٢ -قوس  ١٣ ٢١:٣٤ -قوس  ١٤ ٢٢:٠٠ -قوس  ١٥ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٧:٢٤ -قوس  ١٣ ١٨:٠٦ -قوس  ١٥ ١٨:٤٤ -قوس  ١٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 ٢٠°٥٨' ♌ مشتري|  ١٢°٣٦' ♍ مریخ|  ٢٩°١٢' ♍ زھرة|  ٢١°٢٨' ♏عطارد |  ٢٨°٤٧' ♌قمر |  ١١°٥٦' ♏شمس 

 ٢٧°٣٥' ♌رأس |  ١٣°٤٢' ♐ بلوتو|  ٦°٣٨' ♒ نبتون ١٦°١٨' ♓ أورانوس |  ٧°٣٤' ♏ زحل| 

٢٢ 
 صفر
= 
٥ 

 ديسمبر

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨ لیلة ٤٣الف 

 ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٥:١٩ -قوس  ١٦ ٦د 
  :قمر مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠١:٣٣ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٤:٢٥ -قوس  ١٦ ٥٩٩د 

 ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ استمرار حتى ٢٢:٥٠ -قوس  ١٥ ٤١١د 
وجه  سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 شمس و دریجان عطارد

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٢:٢٧ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٦:٤٣ -قوس  ١٤ ٣٦١د 

 ١٦:٤٣ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٣:٠٤ -قوس  ١٥ ٣٦٢د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرةحد 

 میزانفي البرج النجمي   :زھرةبیت  ١٦:٢١ -قوس  ١٤ رار حتىاستم ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ ٤٣د 

 عقرب في البرج الفلكي زھرة ٠٧:١٤ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٠:١٦ - جدي ٩ ٦٣٧د 

 ١٦:٢١ -قوس  ١٤ استمرار حتى ٠٣:٣٤ -قوس  ٢٣ ٥٢٢د 
 میزان البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 زھرةو دریجان  وجه قمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٠ 

األحیان  علم 
یارات اإلخت

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٦:٢١ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٨:٣٧ -قوس  ٢٠ ٣٨٠د 
حد میزان في البرج النجمي  زھرة

 زحل

 

 شمالي من الرأساعد صقمر  ٢١:٣٤ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٨:١٢ -قوس  ٢٨ ٤٩٢ج 

 قمرتسدیس  شمس ١٩:٥٢ -قوس  ١٤ ٠٥:١٨ -قوس  ١٥ ١٤:٢٨ -قوس  ١٦ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ٠٣:٥٣ -قوس  ١٤ ٠٥:٣٦ -قوس  ١٥ ٠٧:١٠ -قوس  ١٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٥:٥٧ -قوس  ١٤ ٠٦:٢٨ -قوس  ١٥ ٠٦:٥٠ -قوس  ١٦ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ١١:١٣ -قوس  ١٤ ١١:٣٦ -قوس  ١٥ ١١:٥٠ -قوس  ١٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتونتثلیث  زھرة ٠٩:١٥ -قوس  ١٤ ٠٩:١٣ -قوس  ٢٠ ٠٨:١٢ -قوس  ٢٦ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 رأستراجع  ٢١:٣٦ -قوس  ١٤ استمرار حتى ١٧:٠٦ -قوس  ٢٧ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٢١:٣٦ -قوس  ١٤ تىاستمرار ح ١٧:٠٦ -قوس  ٢٧ ٩٠ج 

|  ٢١°٤' ♌ مشتري|  ١٣°١١' ♍ مریخ|  ٠°٢٢' ♎ زھرة|  ٢٣°١' ♏عطارد |  ١٠°٣٤' ♍قمر |  ١٢°٥٧' ♏شمس 

 ٢٧°٣٥' ♌رأس |  ١٣°٤٤' ♐ بلوتو|  ٦°٣٩' ♒ نبتون ١٦°١٧' ♓ أورانوس |  ٧°٤٢' ♏ زحل

٢٣ 
 صفر
= 
٦ 

 ديسمبر

 ٢٢:٥٠ -قوس  ١٥ استمرار حتى ١٩:٠٩ -قوس  ١٦ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 ١٣:٠٤ -قوس  ١٥ استمرار حتى ٢١:١١ -قوس  ١٦ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مشترى

 السِّماكشمال + القمر  ١٢:٥٣ -قوس  ١٥ استمرار حتى ١٢:٥٨ -قوس  ١٦ ٦٦١د 

 ١٥:١٢ -قوس  ١٥ ار حتىاستمر ١٢:٣٠ -قوس  ١٩ ٣٧٥د 
حد عقرب في البرج النجمي عطارد 

 زحل

 في فلك األوجھابط قمر  ١٧:٥٩ -قوس  ١٥ استمرار حتى ١٢:٠٨ -قوس  ٣٠ ٤٩١ج 

 مریخ توازي قمر ٢٢:٠٢ -قوس  ١٥ ٠٥:٠٠ -قوس  ١٥ ١٢:٠٤ -قوس  ١٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٠:٣٢ -وس ق ١٥ ٠٧:٠٣ -قوس  ١٥ ١٣:٣٨ -قوس  ١٥ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٠:٥٧ -قوس  ١٥ ١٧:٣٩ -قوس  ١٦ ٠٠:٢٦ -قوس  ١٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠١:٠٣ -قوس  ١٥ ٠٥:٠٢ -قوس  ١٦ ٠٨:٣٦ -قوس  ١٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١٧:٣٦ -قوس  ١٥ ٢٠:٢٥ -قوس  ١٧ ٢٢:٤٦ -قوس  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٢١°١٠' ♌ مشتري|  ١٣°٤٦' ♍ مریخ|  ١°٣٢' ♎ زھرة|  ٢٤°٣٤' ♏عطارد |  ٢٢°٢٣' ♍قمر |  ١٣°٥٨' ♏شمس 

 ٢٧°٣٢' ♌رأس |  ١٣°٤٦' ♐ بلوتو|  ٦°٤٠' ♒ نبتون ١٦°١٦' ♓ أورانوس |  ٧°٤٩' ♏ زحل

٢٤ 
 صفر
= 
٧ 

 ديسمبر

 میزانالقمر في البرج النجمي  ١٥:١٩ -قوس  ١٦ استمرار حتى ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ١٤:٢٥ -قوس  ١٦ استمرار حتى ٠١:٢٥ -قوس  ١٩ ٦٠٠د 

 ١٩:٠٩ -قوس  ١٦ استمرار حتى ١٥:١٩ -قوس  ١٦ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ١٥:١٩ -قوس  ١٦ استمرار حتى ١١:١٥ -قوس  ١٧ ٤١٤د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر میزان

 حد مریخ القمر في البرج النجمي سنبلة ٢١:١١ -قوس  ١٦ استمرار حتى ١١:١٨ -قوس  ١٦ ٣٦٣د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ١١:١٨ -قوس  ١٦ استمرار حتى ١٥:١٩ -قوس  ١٦ ٣٦٥د 

 ١٥:١٩ -قوس  ١٦ استمرار حتى ٠٣:١٨ -قوس  ١٧ ٣٦٥د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الَغْفر+ القمر  ١٢:٥٨ -قوس  ١٦ استمرار حتى ١٧:٤٠ -قوس  ١٨ ٦٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ لفلكّيةاألحداث ا الساعة: يوم 

 قمر خالی السیر ٠٣:٥ - قوس ١٦  استمرار حتى ١٩:١٥ - قوس ١٦  ٤٨٨ج 

 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٠١:٢٧ -قوس  ١٦ ٠٢:٢٨ -قوس  ١٦ ٠٣:٢٨ -قوس  ١٦ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ٠٢:١٤ -قوس  ١٦ ٠٣:١٥ -قوس  ١٦ ٠٤:١٦ -قوس  ١٦ ١٠١و 

 نبتون توازي قمر ١٢:٠٨ -قوس  ١٦ ١٩:٢٣ -قوس  ١٧ ٠٢:٥٢ -قوس  ١٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرة توازي قمر ١٧:٠٦ -قوس  ١٦ ٠١:٣٣ -قوس  ١٧ ١٠:٢٦ -قوس  ١٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٤:٣٦ -قوس  ١٦ ٠٤:٤٠ -قوس  ١٧ ٠٤:٢١ -قوس  ١٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

|  ٢١°١٦' ♌ مشتري|  ١٤°٢١' ♍ مریخ|  ٢°٤٣' ♎ زھرة|  ٢٦°٦' ♏عطارد  | ٤°٢٠' ♎قمر |  ١٤°٥٨' ♏شمس 

 ٢٧°٢٧' ♌رأس |  ١٣°٤٨' ♐ بلوتو|  ٦°٤٠' ♒ نبتون ١٦°١٥' ♓ أورانوس |  ٧°٥٦' ♏ زحل

٢٥ 
 صفر
= 
٨ 

 ديسمبر

 ١١:١٥ -قوس  ١٧ استمرار حتى ٠٦:٥٤ -قوس  ١٨ ٤١٥د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زحل وجه و دریجان میزان

 ٠٣:١٨ -قوس  ١٧ استمرار حتى ١٩:٠٩ -قوس  ١٨ ٣٦١د 
میزان حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الفکة مقارنة قمر ١٤:٢١ -قوس  ١٧ ١٥:٢٠ -قوس  ١٧ ١٦:١٩ -قوس  ١٧ ١٠١و 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٨:٥٤ -قوس  ١٧ ١٨:٤٨ -قوس  ١٨ ١٨:١٧ -قوس  ١٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٠:٢٣ -قوس  ١٧ ٠٠:٠٩ -قوس  ١٨ ٢٣:٢٩ -قوس  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٩:٥٣ -قوس  ١٧ ٠٩:٣٨ -قوس  ١٨ ٠٨:٥٧ -قوس  ١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢١°٢٢' ♌ مشتري|  ١٤°٥٦' ♍ مریخ|  ٣°٥٤' ♎ زھرة|  ٢٧°٣٩' ♏عطارد |  ١٦°٢٨' ♎قمر |  ١٥°٥٩' ♏شمس 

 ٢٧°١٨' ♌رأس |  ١٣°٤٩' ♐ بلوتو|  ٦°٤١' ♒ نبتون ١٦°١٤' ♓ أورانوس |  ٨°٣' ♏ زحل

٢٦ 
 صفر
= 
٩ 

 ديسمبر

 ٠٦:٥٤ -قوس  ١٨ استمرار حتى ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ ٤١٦د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه  میزان

 ١٩:٠٩ -قوس  ١٨ استمرار حتى ٠٨:٥١ -قوس  ١٨ ٣٦٤د 
حد میزان رج النجمي القمر في الب

 مشترى

 ٠٨:٥١ -قوس  ١٨ استمرار حتى ٢٢:٢٥ -قوس  ١٩ ٣٦٢د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 الزُّباَنا+ القمر  ١٧:٤٠ -قوس  ١٨ استمرار حتى ٢١:٣٣ -قوس  ١٩ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ٠٣:٠٠ -قوس  ١٨ استمرار حتى ٠٨:٠١ -قوس  ١٩ ٤٨٧ج 

 قمر خالی السیر ٣٩:٩ - قوس ١٨  استمرار حتى ١٦:٢ - قوس ١٩  ٤٨٨ج 

 الزبانی الشمالي مقارنة قمر ٠٤:١٥ -قوس  ١٨ ٠٥:١٤ -قوس  ١٨ ٠٦:١٣ -قوس  ١٨ ١١٠و 

 نبتونتربیع  قمر ١٦:٠٢ -قوس  ١٨ ١٥:٠٥ -قوس  ١٩ ١٣:٤٢ -قوس  ٢٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

|  ٢١°٢٧' ♌ مشتري|  ١٥°٣١' ♍ مریخ|  ٥°٤' ♎ زھرة|  ٢٩°١١' ♏طارد ع|  ٢٨°٤٩' ♎قمر |  ١٧°٠' ♏شمس 

 ٢٧°٧' ♌رأس |  ١٣°٥١' ♐ بلوتو|  ٦°٤٢' ♒ نبتون ١٦°١٣' ♓ أورانوس |  ٨°١٠' ♏ زحل

٢٧ 
 صفر
= 
١٠ 

 ديسمبر

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ استمرار حتى ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠١:٢٥ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٤٦ -قوس  ٢١ ٦٠١د 

 ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٢١:١٩ -قوس  ٢٠ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٢٢:٢٥ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٢:١٦ -قوس  ١٩ استمرار حتى ١٥:٣٨ -وس ق ١٩ ٣٦٣د 

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ١٥:٣٨ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٢٣:١٣ -قوس  ٢٠ ٣٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 لبدايةاإلتصا مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٦:٠٦ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٨:٠١ -قوس  ١٩ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٢١:٣٣ -قوس  ١٩ استمرار حتى ١٦:٠٤ -قوس  ١٩ ٦٦٤د 

 الَقْلبال شم+ القمر  ١٦:٠٤ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٦:٥٩ -قوس  ٢٠ ٦٦٥د 

 ١٢:٣٠ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ ٣٣د 
  :عطارد وبال و ھبوط

 قوسفي البرج النجمي 

 جدي في البرج الفلكيعطارد  ٠٥:٣٤ -قوس  ١٩ استمرار حتى ٠٥:١٩ -  جدي ١٢ ٦٢٧د 

 ١٢:٣٠ -قوس  ١٩ استمرار حتى ١٠:١٤ -قوس  ٢٧ ٣٧٤د 
حد قوس في البرج النجمي عطارد 

 شترىم

 زحل مقارنة قمر ١٨:٥١ -قوس  ١٩ ١٨:٠٢ -قوس  ٢٠ ١٦:٤٧ -قوس  ٢٠ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٠:٢١ -قوس  ١٩ ٠٩:٠٠ -قوس  ٢٠ ٠٧:١٦ -قوس  ٢١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٩:٢٧ -قوس  ١٩ ٠٩:١٣ -قوس  ٢٠ ٠٨:٣٢ -قوس  ٢١ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١١:٠٠ -قوس  ١٩ ٠٩:٤١ -قوس  ٢٠ ٠٧:٥٩ -قوس  ٢١ ١٣،٢ ج - ٢٢ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٠٦:٤٠ -قوس  ١٩ ١٣:٢٩ -قوس  ٢٠ ١٩:٣١ -قوس  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس  توازيضد  مریخ ٠٣:٤١ -قوس  ١٩ ١٥:١٣ -قوس  ٢٣ ٠٥:٤٥ -قوس  ٢٨ ٨،٥ج  - ١٧٥ھـ 

 نبتونتسدیس  عطارد ٠٧:٥٥ -قوس  ١٩ ٢٢:٣٩ -قوس  ٢٤ ١٦:١٨ -قوس  ٢٨ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 

 زحل|  ٢١°٣٢' ♌ مشتري|  ١٦°٦' ♍ مریخ|  ٦°١٥' ♎ زھرة|  ٠°٤٤' ♐عطارد |  ١١°٢٤' ♏قمر |  ١٨°١' ♏شمس 

 ٢٦°٥٤' ♌رأس |  ١٣°٥٣' ♐ بلوتو|  ٦°٤٢' ♒ نبتون ١٦°١٢' ♓ أورانوس |  ٨°١٧' ♏

٢٨ 
 صفر
= 
١١ 

 ديسمبر

 تحت الشعاع ٢٨ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٤٤لف ا

 ٢١:١٩ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ١٦:٠٥ -قوس  ٢٠ ٤١٨د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 عقرب
 مشتريوجه شمس و دریجان 

 ١٦:٠٥ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 ردریجان قمو  زھرةوجه  عقرب

 ٢٣:١٣ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ١٤:١٣ -قوس  ٢٠ ٣٦١د 
  عقرب القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ١٤:١٣ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ٢٣:٣١ -قوس  ٢١ ٣٦٤د 
حد عقرب القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٠٦:٥٩ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ٠٩:٤٠ -قوس  ٢١ ٦٦٦د 

 ١٨:٣٧ -قوس  ٢٠ استمرار حتى ١٢:٠٦ -قوس  ٢٦ ٣٧٦د 
میزان حد في البرج النجمي  زھرة

 عطارد

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٩:٣٠ -قوس  ٢٠ ٢٠:٢٦ -قوس  ٢٠ ٢١:٢٣ -قوس  ٢٠ ١٢١و 

 مشتريتربیع  قمر ٢٠:٢٦ -قوس  ٢٠ ١٩:٠٥ -قوس  ٢١ ١٧:٢١ -قوس  ٢١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٥:٣٦ -قوس  ٢٠ ١٦:٤٢ -قوس  ٢١ ١٧:٢٠ -قوس  ٢٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ   بلوتوتسدیس  زھرة ١٣:٠٨ -قوس  ٢٠ ١٤:١٩ -قوس  ٢٦ ١٤:٢٧ - جدي ٢

|  ٢١°٣٧' ♌ مشتري|  ١٦°٤٠' ♍ مریخ|  ٧°٢٦' ♎ زھرة|  ٢°١٦' ♐عطارد |  ٢٤°١٥' ♏قمر |  ١٩°٢' ♏شمس 

 ٢٦°٤٠' ♌رأس |  ١٣°٥٥' ♐ بلوتو|  ٦°٤٣' ♒ نبتون ١٦°١٢' ♓ رانوسأو |  ٨°٢٤' ♏ زحل
٢٩ 
 صفر
١٢ 

 ٢٢:٥٢ -قوس  ٢١ استمرار حتى ٢٠:٥٠ -قوس  ٢٦ ٣٦٩د  ديسمبر
حد عقرب في البرج النجمي شمس 

 مشترى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 تصالبدايةاإل مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

  قوسالقمر في البرج النجمي  ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ استمرار حتى ١٦:٤٦ -قوس  ٢٣ ٩د 

 

 القمر في البرج الفلكي جدي ٠٩:٤٦ -قوس  ٢١ استمرار حتى ١٥:٥٨ -قوس  ٢٣ ٦٠٢د 

 ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ استمرار حتى ٠٤:٥١ -قوس  ٢٢ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ٢٣:٣١ -قوس  ٢١ استمرار حتى ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ ٣٦٥د 
  عقربالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل 

 ١٠:٣٥ -قوس  ٢١ استمرار حتى ٠٨:٢٨ -قوس  ٢٢ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ٠٩:٤٠ -قوس  ٢١ استمرار حتى ١٣:٣٠ -قوس  ٢٢ ٦٦٧د 

 قمر خالی السیر ٠٦:١٩ - قوس ٢١  استمرار حتى ٣٥:١٠ - قوس ٢١  ٤٨٨ج 

 ١٣:١٣ -قوس  ٢١ استمرار حتى ١٢:١٤ -قوس  ٢٨ ٣٨٤د 
حد  سنبلةفي البرج النجمي مریخ 

 مشترى

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٢٣:١٥ -قوس  ٢١ ٠٠:١١ -قوس  ٢١ ٠١:٠٦ -قوس  ٢١ ١٢٧و 

 تالی العقرب مقارنة قمر ٠٦:٥١ -قوس  ٢١ ٠٧:٤٦ -قوس  ٢١ ٠٨:٤٢ -قوس  ٢١ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ١١:٣٤ -قوس  ٢١ ١٢:٢٩ -قوس  ٢١ ١٣:٢٤ -قوس  ٢١ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٠:٥٢ -قوس  ٢١ ٢٢:٥٥ -قوس  ٢٢ ٢٠:٣٩ -قوس  ٢٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٢:٢٥ -قوس  ٢١ ٠٢:٣٦ -قوس  ٢٢ ٠٢:٢٢ -قوس  ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 بلوتو مقارنة قمر ١٤:٠٩ -قوس  ٢١ ١٢:٠٣ -قوس  ٢٢ ٠٩:٣٩ -قوس  ٢٣ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٤ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ١٤٣٧ ر��ع األولاأل�دا
 عقرب� ال�ج ا�ج�  :زهرةو�ال 

  د�و ٥إ�  جدي ١٠

 �� م�ان در برج :و�ال �ر�خ

  حوت ١٨إ�  جدي ١٤

 عطاردتراجع 

  د�و ٦إ�  جدي ١٦

 قوس� ال�ج ا�ج� : و�ال و هبوط عطارد

  جدي ١٣إ�  سقو ١٩

 يتراجع �ش�

  )۱۳۹۵( ثور ١٩إ�  جدي ٢٠

  بلوتو اح�اق

  د�و ٢٢إ�  جدي ١٦

 أورانوس تراجع 

  جدي ۳إ�  أسد ۶از 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٥ 

   اث اولاا ١٤٣٧ ر  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 استمرار حتى قوس ٢٢ ٣٤الف 
يوم  ١ شھر ماضي ١

 باقي
   اإلسكندريتشرين اآلخر شھر 

 ٠١:٤٦ - جدي ٤ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 
 -قوس  ٢٩

٢١:٥٥ 

يوم  ١٣يوم ماضي  ٢٨
 باقي

 بلوتو مقارنة عطارد
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 ١١:٠٠ - جدي ٥ ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 
 -قوس  ٣٠

٠٦:٠٧ 

يوم  ١٤يوم ماضي  ٢٧
 باقي

 أورانوس تربیع  عطارد

 ٠٢:١١ - جدي ٦ ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 
 -قوس  ٣٠

١٦:٣٨ 

يوم  ١٥ماضي  يوم ٢٦
 باقي

 شیرونتسدیس  عطارد

 ١٣:٠٢ - جدي ٣ ١٢:٣١ - جدي ٩ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 
يوم  ١٨يوم ماضي  ٢٥

 باقي
 مشتريتسدیس  زھرة

 ٢٣:١٨ - جدي ٥ ١٣:١٨ -  جدي ١٢ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 
يوم  ١٩يوم ماضي  ٢٣

 باقي
 مشتريتثلیث  عطارد

 ١٩:٥٦ -  جدي ٢٢ ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 
 ١٧:٥٢ - جدي ٩

 -  جدي ١٥
١٥:٠٠ 

يوم  ٣١يوم ماضي  ٢٣
 باقي

 مریختربیع  عطارد

 ١١:١٢ - جدي ٤ ١٨:٤٩ - جدي ٨ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
يوم  ١٧يوم ماضي  ٢٢

 باقي
 عطارد توازي شمس

 ١٢:٠٧ - دلو  ٢ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 
 -  جدي ١٦

٠٦:٢٨ 

يوم  ٤١يوم ماضي  ٢٥
 باقي

 بلوتو مقارنة شمس

 ١٤:٤٦ - دلو  ٣ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
 -  جدي ١٧

١٥:٢٢ 

يوم  ٤٢يوم ماضي  ١٨
 باقي

 أورانوس تربیع  شمس

 ٠١:٥٦ - دلو  ٥ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 
 -  جدي ١٨

١٧:١٤ 

يوم  ٤٤يوم ماضي  ١٨
 باقي

 شیرونتسدیس  شمس

 ١٥:٢٢ -  جدي ١٥ ٩،٥ج  - ١٧٧ھـ 
 -  جدي ١٠

١٧:٠٧ 

يوم  ٢٤يوم ماضي  ١٥
 باقي

 ننبتو توازي مریخ

 ١٤:٢٨ - جدي ٩ ٢٣:١٢ -  جدي ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 
يوم  ٢٠يوم ماضي  ١٣

 باقي
 قمرتثلیث  شمس

 ٠٢:٠١ -  جدي ١٤ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 
 -  جدي ١١

٠٥:٢٦ 

يوم  ٢٣يوم ماضي  ١٣
 باقي

 بلوتو توازي عطارد

 ٠٥:٥٦ - دلو  ٩ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 
 -  جدي ٢٤

٠١:٤٨ 

يوم  ٤٨يوم ماضي  ١٢
 باقي

 مشتريتثلیث  شمس

 ١٢:٠٨ -  جدي ١٥ ٧,٣ج  - ١٢٠ھـ 
 -  جدي ١٢

١٤:١٣ 

يوم  ٢٤يوم ماضي  ١١
 باقي

 زحل توازي عطارد

 ١٤:١٨ -  جدي ٢١ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 
 -  جدي ١٥

١٧:٣٣ 

شھر  ١يوم ماضي  ١١
 باقي

 نبتونتربیع  زھرة

 ٠٨:٤٠ -  جدي ٢٢ ٧٣ج 
 -  جدي ١٦

٠٦:٢٨ 

يوم  ٣١يوم ماضي  ١١
 باقي

 بلوتواحتراق 

 ٠٥:١٦ -  جدي ١٧ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 
 -  جدي ١٥

٠٥:١٥ 

يوم  ٢٦يوم ماضي  ٩
 باقي

 زھرة توازي عطارد

 ١٢:٥١ -  جدي ٢٥ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 
 -  جدي ١٩

٠٧:١٠ 

يوم  ٣٤يوم ماضي  ٩
 باقي

 زحل مقارنة زھرة



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٩:٤١ -دلو  ١٦ ٩،٥ج  - ١٧٦ھـ 
 -  جدي ٢٨

١٤:٠١ 

يوم  ٥٥يوم ماضي  ٩
 باقي

 نبتونتثلیث  مریخ

 ١١:٤٦ -  جدي ٢٦ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 
 -  جدي ٢٠

١٨:١٥ 

يوم  ٣٥يوم ماضي  ٧
 باقي

 زحل توازي زھرة

 استمرار حتى ١٤:٤٩ - دلو  ٦ ٨٢ج 
يوم  ٤٥يوم ماضي  ٦

 باقي
 عطاردتراجع 

 ٢٠:٥٧ -  جدي ٢٩ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 
 -  جدي ٢٢

١٨:٥٦ 

يوم  ٣٨يوم ماضي  ٥
 باقي

 بلوتو توازي زھرة

 ٢٢:١٩ -  جدي ٢٩ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 
 -  جدي ٢٣

٠٣:١٠ 

يوم  ٣٨يوم ماضي  ٥
 باقي

 أورانوس تثلیث  زھرة

 ٢١:٣٠ - دلو  ٣ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
 -  جدي ٢٤

١٧:٠٤ 

يوم  ٤٢يوم ماضي  ٥
 باقي

 عطارد مقارنة شمس

 ٠١:٢٦ - دلو  ١ ١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ 
 -  جدي ٢٤

٠٣:٢٦ 

يوم  ٤٠يوم ماضي  ٤
 باقي

 شیرونتربیع  زھرة

 ٠٦:٤٠ - دلو  ٣ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 
 -  جدي ٢٥

٠٥:١٥ 

يوم  ٤٢يوم ماضي  ٤
 باقي

 مشتريتثلیث  عطارد

 ١٣،٦ج  - ٢٠٥ھـ 
  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 

 -عقرب  ١٣
٠٠:٥٦  

 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

يوم  ٩٧يوم ماضي  ٨٠
 باقي

  شیرون مقابلة مشتري

 استمرار حتى ٠٧:٤٧ - جدي ١ ٣الف 
يوم  ٧يوم ماضي  ٨٣

 باقي
  فصل پاییز

 ١١:٥٠ -قوس  ٢٤ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
 -عقرب  ٢٧

١٧:٥٢ 

يوم  ٢يوم ماضي  ٥٠
 باقي

  عطارد مقارنة شمس

 ١٧:٥١ -  جدي ١٨ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 
 -قوس  ١٥

١٣:١٣ 

يوم  ٢٦يوم ماضي  ٤٤
 باقي

  مریختسدیس  شمس

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٧ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
ربیع 
 األول
= 
١٣ 

 ديسمبر

 زحل | ٢١°٤٢' ♌ مشتري | ١٧°١٥' ♍ مریخ | ٨°٣٨' ♎ زھرة | ٣°٤٨' ♐ عطارد | ٧°١٩' ♐ مرق | ٢٠°٣' ♏ شمس

 ٢٦°٢٧' ♌ رأس | ١٣°٥٧' ♐ بلوتو | ٦°٤٤' ♒ نبتون ١٦°١١' ♓ أورانوس  | ٨°٣١' ♏

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 ة اإلجتماعالقمر في فتر ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٢٢:٢٨ - قوس ٢٢ استمرار حتى ١٨:١٨ - جدي ٢ ٤٥٥ د
 البرج النجمي ٣ في وجه شمس
 قمر دریجان و زھرة وجه عقرب

 ٠٤:٥١ - قوس ٢٢ استمرار حتى ٢٢:٥٤ - قوس ٢٣ ٤٢١ د
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مریخ دریجان و قمر وجه

 ٠٨:٢٨ - وسق ٢٢ استمرار حتى ١٧:٣٠ - قوس ٢٢ ٣٦٢ د
 حد قوسالقمر في البرج النجمي 

 زھرة

 عطارد حد قوسالقمر في البرج النجمي  ١٧:٣٠ - قوس ٢٢ استمرار حتى ٠٠:٤١ - قوس ٢٣ ٣٦١ د

 الَبْلَدة+ القمر  ١٣:٣٠ - قوس ٢٢ استمرار حتى ١٧:٥٠ - قوس ٢٤ ٦٦٨ د

 السیر سریع قمر ٢٣:١٤ - قوس ٢٢ استمرار حتى ١٣:٣٨ - جدي ٦ ٤٨٨ ج

 الرامي عین مقارنة قمر ٠٨:٠٠ - قوس ٢٢ ٠٨:٥٤ - قوس ٢٢ ٠٩:٤٩ - قوس ٢٢ ١٤٢ و

 الواقع النسر مقارنة قمر ١٣:٠٨ - قوس ٢٢ ١٤:٠٣ - قوس ٢٢ ١٤:٥٧ - قوس ٢٢ ١٤٤ و

 أورانوس  تربیع قمر ١٨:١٦ - قوس ٢٢ ١٦:٠١ - قوس ٢٢ ١٣:٣٠ - قوس ٢٣ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 شیرون تسدیس قمر ١٩:٠٠ - قوس ٢٢ ١٦:٤٧ - قوس ٢٢ ١٤:١٨ - قوس ٢٣ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 مریخ تربیع قمر ٢٠:٠٣ - قوس ٢٢ ١٨:٤٧ - قوس ٢٣ ١٧:١٢ - قوس ٢٣ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 مشتري تثلیث قمر ٠٤:٢١ - قوس ٢٢ ٠٢:٠٧ - قوس ٢٣ ٢٣:٣٧ - قوس ٢٤ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 | ٢١°٤٧' ♌ مشتري | ١٧°٥٠' ♍ مریخ | ٩°٤٩' ♎ زھرة | ٥°١٩' ♐ عطارد | ٢٠°٣٦' ♐ قمر | ٢١°٤' ♏ شمس

 ٢٦°١٥' ♌ رأس | ١٣°٥٩' ♐ بلوتو | ٦°٤٥' ♒ نبتون ١٦°١٠' ♓ أورانوس  | ٨°٣٨' ♏ زحل

٢ 
ربیع 
 األول
= 
١٤ 

 ديسمبر

 اإلسكندري االول كانونشھر  قوس ٢٣ استمرار حتى جدي ٢٣ ٣٥ الف

 ١٦:٤٦ - قوس ٢٣ مرار حتىاست ٢١:٣١ - قوس ٢٦ ١٠ د
  :قمر مثلثة + وبال

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ١٥:٥٨ - قوس ٢٣ استمرار حتى ٢٠:٤٤ - قوس ٢٦ ٦٠٣ د

 قمر خالی السیر ٠٨:٢ - قوس ٢٣  استمرار حتى ٤٦:١٦ - قوس ٢٣  ٤٨٨ج 

 ٢٢:٥٤ - قوس ٢٣ استمرار حتى ١٦:٤٦ - قوس ٢٣ ٤٢٢ د
 قوس البرج النجمي ٣ مر في وجهالق

 شمس دریجان و زحل وجه

 ١٦:٤٦ - قوس ٢٣ استمرار حتى ١٠:٢٩ - قوس ٢٤ ٤٢٣ د
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زحل دریجان و مشتري وجه

 ٠٠:٤١ - قوس ٢٣ استمرار حتى ٠٩:٣٨ - قوس ٢٣ ٣٦٥ د
   قوسالقمر في البرج النجمي 

 زحل حد

 ٠٩:٣٨ - قوس ٢٣ استمرار حتى ١٦:٤٦ - قوس ٢٣ ٣٦٣ د
  قوسالقمر في البرج النجمي 

 مریخ حد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٨ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٦:٤٦ - قوس ٢٣ استمرار حتى ٠٥:١١ - قوس ٢٤ ٣٦١ د
 حد القمر في البرج النجمي جدي

 عطارد

 

 ٠٣:٣٤ - قوس ٢٣ استمرار حتى ١٢:١٧ - جدي ١ ٥٢٣ د
 میزان البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 زحل دریجان و وجه

 زحل تسدیس قمر ١٠:٥٣ - قوس ٢٣ ٠٨:٢٢ - قوس ٢٤ ٠٥:٣٨ - قوس ٢٥ ٧،٢ ج - ١١ ھـ

 زھرة تربیع قمر ١٤:٠٨ - قوس ٢٣ ١٣:٢٦ - قوس ٢٤ ١٢:٣٠ - قوس ٢٥ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 شیرون تثلیث زھرة ١٩:٣٥ - قوس ٢٣ ١٨:٢٦ - قوس ٢٩ ١٦:٥٣ - جدي ٤ ١٣،٤ ج -  ١٥٦ ھـ

 نبتون تسدیس شمس ١٦:٠٦ - قوس ٢٣ ١٦:١٧ - جدي ٨ ١٨:٣٧ -  جدي ٢٤ ٩،١ ج - ٩٢ ھـ

 زحل | ٢١°٥١' ♌ مشتري | ١٨°٢٤' ♍ مریخ | ١١°٠' ♎ زھرة | ٦°٥١' ♐ عطارد | ٤°٤' ♑ قمر | ٢٢°٥' ♏ شمس

 ٢٦°٥' ♌ رأس | ١٤°١' ♐ بلوتو | ٦°٤٦' ♒ نبتون ١٦°١٠' ♓ أورانوس  | ٨°٤٥' ♏

٣ 
ربیع 
 األول
= 
١٥ 

 ديسمبر

 ١٠:٢٩ - قوس ٢٤ استمرار حتى ٠٤:٠٣ - قوس ٢٥ ٤٢٤ د
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرة دریجان و مریخ وجه

 مشترى حد القمر في البرج النجمي جدي ٠٥:١١ - قوس ٢٤ استمرار حتى ١٧:٣١ - قوس ٢٤ ٣٦٤ د

 زھرة حد ديالقمر في البرج النجمي ج ١٧:٣١ - قوس ٢٤ استمرار حتى ٠٧:٣٣ - قوس ٢٥ ٣٦٢ د

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٧:٥٠ - قوس ٢٤ استمرار حتى ٠٧:٠٥ - قوس ٢٤ ٦٦٩ د

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٠٧:٠٥ - قوس ٢٤ استمرار حتى ٢٣:٣٦ - قوس ٢٥ ٦٧٠ د

 المنقار مقارنة قمر ١٧:٤١ - قوس ٢٤ ١٨:٣٥ - قوس ٢٤ ١٩:٢٨ - قوس ٢٤ ٩٣ و

 الطایر النسر مقارنة قمر ١٨:٣٨ - قوس ٢٤ ١٩:٣١ - قوس ٢٤ ٢٠:٢٤ - قوس ٢٤ ١٥٤ و

 زھرة توازي قمر ٠٩:٣٢ - قوس ٢٤ ١٦:٥٢ - قوس ٢٤ ٢٣:٤٤ - قوس ٢٥ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 أورانوس  تسدیس قمر ٠٠:١٠ - قوس ٢٤ ٢١:١٩ - قوس ٢٥ ١٨:١٨ - قوس ٢٦ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 مریخ تثلیث قمر ٠٤:١٩ - قوس ٢٤ ٠٢:٢٣ - قوس ٢٥ ٠٠:١٤ - قوس ٢٦ ٥،٢ ج - ٧ ھـ

 قمر تسدیس شمس ٠٥:٤٧ - قوس ٢٤ ١٠:١٦ - قوس ٢٥ ١٤:٢٥ - قوس ٢٦ ٢،١ ج - ١ ھـ

 بلوتو مقارنة عطارد ٠٢:٤٦ - قوس ٢٤ ٢١:٥٥ - قوس ٢٩ ٠١:٤٦ - جدي ٤ ١٠،٣ ج -  ١٢٥ ھـ

 | ٢١°٥٦' ♌ مشتري | ١٨°٥٩' ♍ مریخ | ١٢°١٢' ♎ زھرة | ٨°٢٢' ♐ عطارد | ١٧°٤٠' ♑ قمر | ٢٣°٦' ♏ شمس

 ٢٥°٥٩' ♌ رأس | ١٤°٣' ♐ بلوتو | ٦°٤٧' ♒ نبتون ١٦°٩' ♓ أورانوس  | ٨°٥٢' ♏ زحل

٤ 
ربیع 
 األول
= 
١٦ 

 ديسمبر

 ربیع األول يوم محذور شھر ٤ لیلة استمرار حتى ٥ لیلة ٨٢ الف

 اإلسكندري االول كانونيوم محذور  قوس ٢٥ استمرار حتى قوس ٢٦ ٣٧ الف

 ٠٤:٠٣ - قوس ٢٥ استمرار حتى ٢١:٣١ - قوس ٢٦ ٤٢٥ د
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 عطارد دریجان و شمس وجه

 زحل حد جديالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٣٣ - قوس ٢٥ استمرار حتى ١٤:٣٣ - قوس ٢٥ ٣٦٥ د

 مریخ حد جديي البرج النجمي القمر ف ١٤:٣٣ - قوس ٢٥ استمرار حتى ٢١:٣١ - قوس ٢٦ ٣٦٣ د

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٢٣:٣٦ - قوس ٢٥ استمرار حتى ٢٢:٠٧ - قوس ٢٦ ٦٧١ د

 قمر خالی السیر ١٧:١٠ - قوس ٢٥  استمرار حتى ٣١:٢١ - قوس ٢٦  ٤٨٨ج 

 ناشرة سعد مقارنة قمر ٠٥:٥٥ - قوس ٢٥ ٠٦:٤٨ - قوس ٢٥ ٠٧:٤٠ - قوس ٢٥ ١٦١ و

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ٠٨:٤٤ - قوس ٢٥ ٠٩:٣٦ - قوس ٢٥ ١٠:٢٨ - قوس ٢٥ ١٦٣ و

 نبتون توازي قمر ١٢:٤٨ - قوس ٢٥ ١٩:٢٠ - قوس ٢٦ ٠١:٣٦ - قوس ٢٦ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 نبتون مقارنة قمر ١٢:٢٦ - قوس ٢٥ ٠٩:١٩ - قوس ٢٦ ٠٦:٠٣ - قوس ٢٧ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٧٩ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل تربیع قمر ١٦:١٢ - قوس ٢٥ ١٣:١٣ - قوس ٢٦ ١٠:٠٤ - سقو ٢٧ ٧،٢ ج - ١٢ ھـ

 
 عطارد تسدیس قمر ١٧:٠٣ - قوس ٢٥ ١٦:٢٤ - قوس ٢٦ ١٥:٢٩ - قوس ٢٧ ٣،٢ ج - ٣ ھـ

 أورانوس  تربیع عطارد ١٢:٣١ - قوس ٢٥ ٠٦:٠٧ - قوس ٣٠ ١١:٠٠ - جدي ٥ ٨،٣ ج - ١٢٢ ھـ

 زحل | ٢٢°٠' ♌ مشتري | ١٩°٣٣' ♍ مریخ | ١٣°٢٣' ♎ زھرة | ٩°٥٢' ♐ عطارد | ١°٢٥' ♒ قمر | ٢٤°٨' ♏ شمس

 ٢٥°٥٦' ♌ رأس | ١٤°٥' ♐ بلوتو | ٦°٤٨' ♒ نبتون ١٦°٨' ♓ أورانوس  | ٨°٥٩' ♏

٥ 
ربیع 
 األول
= 
١٧ 

 ديسمبر

 ٢٠:٥٠ - قوس ٢٦ استمرار حتى ١٨:١٨ - جدي ٢ ٣٧٠ د
 حد عقربفي البرج النجمي  شمس

 زحل

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٢١:٣١ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠١:١١ - قوس ٢٨ ١١ د

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٤٤ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠٠:٢٦ - قوس ٢٨ ٦٠٤ د

 ٢١:٣١ - قوس ٢٦ استمرار حتى ١٤:٥١ - قوس ٢٦ ٤٢٦ د
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زحل دریجان و زھرة وجه

 ١٤:٥١ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠٨:٠٤ - قوس ٢٧ ٤٢٧ د
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 عطارد دریجان و وجه

 عطارد حد دلوالقمر في البرج النجمي  ٢١:٣١ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠٩:٤٠ - قوس ٢٦ ٣٦١ د

 زھرة حد دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٠ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٢٠:٠٢ - قوس ٢٧ ٣٦٢ د

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٢٢:٠٧ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٢٣:٥٢ - قوس ٢٧ ٦٧٢ د

 ٠٢:٠٢ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠١:٠٤ - جدي ٣ ٤٩٣ د
 قوس البرج النجمي ٢ في وجه عطارد

 مریخ دریجان و قمر وجه

 ١٢:٠٦ - قوس ٢٦ استمرار حتى ٠٨:١٥ - جدي ٢ ٣٧٩ د
   میزانفي البرج النجمي  زھرة

 مشترى دح

 الدجاجة ذنب مقارنة قمر ٠٥:٣٠ - قوس ٢٦ ٠٦:٢٢ - قوس ٢٦ ٠٧:١٤ - قوس ٢٦ ١٦٩ و

 مریخ توازي قمر ٠٨:٠٦ - قوس ٢٦ ١٣:٤١ - قوس ٢٦ ١٩:١٠ - قوس ٢٧ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 أورانوس  توازي ضد قمر ١١:٣٥ - قوس ٢٦ ١٧:٢٣ - قوس ٢٦ ٢٣:٠٤ - قوس ٢٧ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 بلوتو تسدیس قمر ٠١:٠٩ - قوس ٢٦ ٢١:٥٨ - قوس ٢٧ ١٨:٣٧ - قوس ٢٨ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 زھرة تثلیث قمر ٢٣:٥٦ - قوس ٢٦ ٢٢:٣٩ - قوس ٢٧ ٢١:١٠ - قوس ٢٨ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 شیرون مقارنة قمر ٠٥:٣٦ - قوس ٢٦ ٠٢:٢٢ - قوس ٢٧ ٢٢:٥٨ - قوس ٢٨ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 مشتري مقابلة قمر ١٤:٥٦ - قوس ٢٦ ١١:٤١ - قوس ٢٧ ٠٨:١٧ - سقو ٢٨ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 قمر تربیع شمس ١٤:٢٥ - قوس ٢٦ ١٨:١٤ - قوس ٢٨ ٢١:٤٥ - قوس ٢٩ ٢،١ ج - ٢ ھـ

 ج - ١٢٩ ھـ
١٣،٣ 

 شیرون تسدیس عطارد ٢٠:٣٠ - قوس ٢٦ ١٦:٣٨ - قوس ٣٠ ٠٢:١١ - جدي ٦

 | ٢٢°٤' ♌ مشتري | ٢٠°٨' ♍ مریخ | ١٤°٣٥' ♎ زھرة | ١١°٢١' ♐ عطارد | ١٥°١٧' ♒ قمر | ٢٥°٩' ♏ شمس

 ٢٥°٥٤' ♌ رأس | ١٤°٧' ♐ بلوتو | ٦°٤٨' ♒ نبتون ١٦°٨' ♓ أورانوس  | ٩°٦' ♏ زحل

٦ 
ربیع 
 األول
= 
١٨ 

 ديسمبر

 ٠٨:٠٤ - قوس ٢٧ استمرار حتى ٠١:١١ - قوس ٢٨ ٤٢٨ د
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرة دریجان و قمر وجه

 ٢٠:٠٢ - قوس ٢٧ استمرار حتى ٠٨:٠٤ - قوس ٢٧ ٣٦٤ د
   دلوالقمر في البرج النجمي 

 مشترى حد

 ٠٨:٠٤ - قوس ٢٧ استمرار حتى ١٤:٥٦ - قوس ٢٧ ٣٦٣ د
   دلوالقمر في البرج النجمي 

 مریخ حد

 زحل حد دلوالقمر في البرج النجمي  ١٤:٥٦ - قوس ٢٧ استمرار حتى ٠١:١١ - قوس ٢٨ ٣٦٥ د



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٠ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١ فرغ+ القمر  ٢٣:٥٢ - قوس ٢٧ استمرار حتى ٠٥:١٣ - قوس ٢٨ ٦٧٣ د

 

 ١٠:١٤ - قوس ٢٧ استمرار حتى ٢٠:٥٥ - جدي ١ ٣٧٢ د
 حد قوسفي البرج النجمي  عطارد

 زھرة

 ١٨:١٦ - قوس ٢٧ استمرار حتى ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ ٥٥٧ د
 سنبلة البرج النجمي ٣ في وجه مریخ

 ةزھر دریجان و عطارد وجه

 مشتري توازي ضد قمر ٢٢:٢٣ - قوس ٢٧ ٠٤:٠٠ - قوس ٢٧ ٠٩:٣٣ - قوس ٢٧ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 ذنب مقارنة قمر ٢١:٣٦ - قوس ٢٧ ١٨:١٢ - قوس ٢٨ ١٤:٣٩ - قوس ٢٨ ١٢،٢ ج - ٢٠ ھـ

 ٠١:٠٠ -  جدي ١٢ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ
  ٢٠:٢٢ - قوس ٢٨
 ١٨:٣٤ -  جدي ١٢

 نشیرو توازي قمر ١٤:٥٧ - قوس ٢٧

 مشتري تسدیس زھرة ١٠:١٦ - قوس ٢٧ ١٣:٠٢ - جدي ٣ ١٢:٣١ - جدي ٩ ٦،٤ ج - ١٤٤ ھـ

 | ٢٢°٨' ♌ مشتري | ٢٠°٤٢' ♍ مریخ | ١٥°٤٧' ♎ زھرة | ١٢°٥٠' ♐ عطارد | ٢٩°١٧' ♒ قمر | ٢٦°١٠' ♏ شمس

 ٢٥°٥٤' ♌ رأس | ١٤°٩' ♐ بلوتو | ٦°٤٩' ♒ نبتون ١٦°٨' ♓ أورانوس  | ٩°١٣' ♏ زحل

٧ 
ربیع 
 األول
= 
١٩ 

 ديسمبر

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١ الف

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٠١:١١ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ ١٢ د

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٠:٢٦ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٠٣:١٢ - قوس ٣٠ ٥٩٣ د

 ٠١:١١ - قوس ٢٨ استمرار حتى ١٨:١٢ - قوس ٢٩ ٤٢٩ د
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتري دریجان و زحل وجه

 زھرة حد حوتالقمر في البرج النجمي  ٠١:١١ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٢١:٣٦ - قوس ٢٩ ٣٦٢ د

 َؤخَّرالُم الَفْرُغ  جنوب+ القمر  ٠٥:١٣ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٠٧:٢٤ - قوس ٢٩ ٦٧٤ د

 ١٢:١٤ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٢٢:١٤ -  جدي ١١ ٣٨٣ د
  سنبلةفي البرج النجمي  مریخ

 مریخ حد

 جنوبی من الذنب ھابط قمر ١٨:١٢ - قوس ٢٨ استمرار حتى ٢٣:١٩ -  جدي ١١ ٤٩٣ ج

 قمر خالی السیر ١٥:١٨ - قوس ٢٨  استمرار حتى ١١:١ - قوس ٢٨  ٤٨٨ج 

 الفرس منكب مقارنة قمر ٢٢:٥٣ - قوس ٢٨ ٢٣:٤٥ - قوس ٢٨ ٠٠:٣٦ - قوس ٢٨ ١٧٥ و

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٠١:٤٥ - قوس ٢٨ ٠٢:٣٧ - قوس ٢٨ ٠٣:٢٨ - قوس ٢٨ ٨ و

 شیرون توازي ضد قمر ٠٧:٣٩ - قوس ٢٨ استمرار حتى ١٣:٠٢ - قوس ٢٨ ١٣،٢ ج - ٢٢ ھـ

 الفرس جناح مقارنة قمر ١٥:٣٣ - قوس ٢٨ ١٦:٢٤ - قوس ٢٨ ١٧:١٥ - قوس ٢٨ ٦ و

 زحل تثلیث قمر ٢٠:٢٥ - قوس ٢٨ ١٧:٠١ - قوس ٢٨ ١٣:٢٩ - قوس ٢٩ ٧،٢ ج - ١١ ھـ

 بلوتو تربیع قمر ٠٤:٥٣ - قوس ٢٨ ٠١:١٨ - قوس ٢٩ ٢١:٣٦ - قوس ٣٠ ١٠،٢ ج - ١٨ ھـ

 عطارد تربیع قمر ٠٢:٥٧ - قوس ٢٨ ٠١:٤١ - قوس ٢٩ ٠٠:١٢ - قوس ٣٠ ٣،٢ ج - ٤ ھـ

 أورانوس  مقارنة قمر ٠٨:١٤ - قوس ٢٨ ٠٤:٣٥ - قوس ٢٩ ٠٠:٤٨ - قوس ٣٠ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 مریخ مقابلة قمر ١٦:٤١ - قوس ٢٨ ١٣:٥٠ - قوس ٢٩ ١٠:٥١ - قوس ٣٠ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 | ٢٢°١٢' ♌ مشتري | ٢١°١٦' ♍ مریخ | ١٦°٥٩' ♎ زھرة | ١٤°١٨' ♐ عطارد | ١٣°٢٤' ♓ قمر | ٢٧°١١' ♏ شمس

 ٢٥°٥٤' ♌ رأس | ١٤°١١' ♐ بلوتو | ٦°٥١' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس  | ٩°٢٠' ♏ زحل
٨ 

ربیع 
 األول
= 
٢٠ 

 ديسمبر

 ١٨:١٢ - قوس ٢٩ استمرار حتى ١١:٠٧ - قوس ٢٩ ٤٣٠ د
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 قمر دریجان و مشتري وجه

 ١١:٠٧ - قوس ٢٩ حتى استمرار ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ ٤٣١ د
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مریخ دریجان و وجه



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨١ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشترى حد حوتالقمر في البرج النجمي  ٢١:٣٦ - قوس ٢٩ استمرار حتى ٠٦:٠٣ - قوس ٢٩ ٣٦٤ د

 

 عطارد حد حوتالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٣ - قوس ٢٩ استمرار حتى ٠٩:٢٦ - قوس ٢٩ ٣٦١ د

 ٠٩:٢٦ - قوس ٢٩ استمرار حتى ٠٠:٣٥ - قوس ٣٠ ٣٦٣ د
  حوتالقمر في البرج النجمي 

 مریخ حد

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠٧:٢٤ - قوس ٢٩ استمرار حتى ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ ٦٧٥ د

 مشتري توازي قمر ١٨:١٤ - قوس ٢٩ ٢٣:٤٠ - قوس ٢٩ ٠٥:٠٨ - قوس ٢٩ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 الفرس سرة مقارنة قمر ٠٠:١٧ - قوس ٢٩ ٠١:٠٨ - قوس ٢٩ ٠١:٥٨ - قوس ٢٩ ٧ و

 أورانوس  توازي قمر ٠٤:٤١ - قوس ٢٩ ١٠:١٥ - قوس ٢٩ ١٥:٥٥ - قوس ٢٩ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 مریخ توازي ضد قمر ١١:٤٥ - قوس ٢٩ ١٧:٤٤ - قوس ٣٠ ٢٣:٥٣ - قوس ٣٠ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 قمر تثلیث شمس ٢١:٤٥ - قوس ٢٩ ٠١:٠٠ - قوس ٣٠ ٠٤:٠٦ - جدي ١ ٢،١ ج - ١ ھـ

 مشتري تثلیث عطارد ١٥:٢٠ - قوس ٢٩ ٢٣:١٨ - جدي ٥ ١٣:١٨ -  جدي ١٢ ٦،٣ ج - ١١٧ ھـ

 ١٩:٥٦ -  جدي ٢٢ ٥،٣ ج - ١١٦ ھـ
  ١٧:٥٢ - جدي ٩
 ١٥:٠٠ -  جدي ١٥

 مریخ تربیع عطارد ٢٣:٠٦ - قوس ٢٩

 | ٢٢°١٥' ♌ مشتري | ٢١°٥٠' ♍ مریخ | ١٨°١١' ♎ زھرة | ١٥°٤٥' ♐ عطارد | ٢٧°٣٨' ♓ قمر | ٢٨°١٢' ♏ شمس

 ٢٥°٥٢' ♌ رأس | ١٤°١٣' ♐ بلوتو | ٦°٥٢' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس  | ٩°٢٧' ♏ زحل

٩ 
ربیع 
 األول
= 
٢١ 

 ديسمبر

 حملالقمر في البرج النجمي  ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ استمرار حتى ٠٦:١٥ - جدي ٢ ١ د

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:١٢ - سقو ٣٠ استمرار حتى ٠٥:٣٠ - جدي ٢ ٥٩٤ د

 ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ استمرار حتى ٢٠:٤٤ - جدي ١ ٣٩٦ د
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه
 مریخ دریجان و وجه

 ٠٠:٣٥ - قوس ٣٠ استمرار حتى ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ ٣٦٥ د
  حوتالقمر في البرج النجمي 

 زحل حد

 ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ استمرار حتى ١٤:٠١ - قوس ٣٠ ٣٦٤ د
  حملالقمر في البرج النجمي 

 مشترى حد

 ١٤:٠١ - قوس ٣٠ استمرار حتى ٢٢:٢٤ - جدي ١ ٣٦٢ د
  حملالقمر في البرج النجمي 

 زھرة حد

 الشََّرطان جنوب+ القمر  ٠٣:٥٧ - قوس ٣٠ استمرار حتى ٠٠:٠٨ - جدي ١ ٦٤٨ د

 في فلك األوج صاعد قمر ١٢:٠٨ - قوس ٣٠ استمرار حتى ١٤:٥٣ -  جدي ١٢ ٤٩٠ ج

 قمر خالی السیر ٠٢:١ - قوس ٣٠  استمرار حتى ٥٧:٣ - قوس ٣٠  ٤٨٨ج 

 نبتون توازي ضد قمر ٠١:٢٩ - قوس ٣٠ ٠٧:٣١ - قوس ٣٠ ١٣:٤٧ - قوس ٣٠ ٩،٢ ج - ١٦ ھـ

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١١:٢٠ - قوس ٣٠ ١٢:١١ - قوس ٣٠ ١٣:٠١ - قوس ٣٠ ١٥ و

 نبتون تسدیس قمر ١٩:١٩ - قوس ٣٠ ١٥:٣٠ - قوس ٣٠ ١١:٣٨ - جدي ١ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 بلوتو تثلیث قمر ٠٧:٤٢ - قوس ٣٠ ٠٣:٥٢ - جدي ١ ٠٠:٠٢ - جدي ٢ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 شیرون تسدیس قمر ١١:٥٥ - قوس ٣٠ ٠٨:٠٤ - جدي ١ ٠٤:١٢ - جدي ٢ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 عطارد تثلیث قمر ١١:٢٤ - قوس ٣٠ ٠٩:٤٣ - ديج ١ ٠٨:٠٠ - جدي ٢ ٣،٢ ج - ٣ ھـ

 زھرة مقابلة قمر ١٥:٣٩ - قوس ٣٠ ١٣:٣٦ - جدي ١ ١١:٣٥ - جدي ٢ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 عطارد توازي شمس ١٧:٣٧ - قوس ٣٠ ١١:١٢ - جدي ٤ ١٨:٤٩ - جدي ٨ ٣،١ ج - ٨١ ھـ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٢ 

  

 ءا�شتا �وسم

  ٠٧:٤٧ ةساع ١٤٣٧ر�يع األول  ١٠ بداية �وسم ا�شتاء و اإلنقالب ا�شتوى �



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٣ 

 ٢٢°١٨' ♌ مشتري|  ٢٢°٢٥' ♍ مریخ|  ١٩°٢٣' ♎ زھرة|  ١٧°١٠' ♐ عطارد|  ١١°٥٦' ♈قمر |  ٢٩°١٣' ♏شمس 

 ٢٥°٤٧' ♌رأس |  ١٤°١٥' ♐ بلوتو|  ٦°٥٣' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ٩°٣٤' ♏ زحل| 

١٠ 
ربیع 
 األول
= 
٢٢ 

 ديسمبر

 موسم الشتاء ٠٧:٤٧ - جدي ١ استمرار حتى ٠٧:٣٠ -حمل  ١ ٤الف 

 جدي في البرج الفلكيشمس  ٠٧:٤٧ - جدي ١ حتىاستمرار  ١٨:٢٧ - دلو  ٢ ١٠ب - ٢ج

 ٢٠:٤٤ - جدي ١ استمرار حتى ١٣:٢٩ - جدي ١ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 ١٣:٢٩ - جدي ١ استمرار حتى ٠٦:١٥ - جدي ٢ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٢٤ - جدي ١ استمرار حتى ١٣:٢٩ - جدي ١ ٣٦١د 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ١٣:٢٩ - جدي ١ استمرار حتى ٢١:٥٢ - جدي ٢ ٣٦٣د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٠٠:٠٨ - جدي ١ استمرار حتى ٢٢:٠٥ - جدي ٢ ٦٤٩د 

 ٢٠:٥٥ - جدي ١ استمرار حتى ١٩:٠٩ - جدي ٤ ٣٧١د 
قوس حد في البرج النجمي عطارد 

 عطارد

 ١٢:١٧ - جدي ١ استمرار حتى ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ ٥٢٤د 
 میزان البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 قمر خالی السیر ٢٧:١٧ - جدي ١  استمرار حتى ١٥:٦ - جدي ٢  ٤٨٨ج 

 مشتريتثلیث  قمر ٢١:١٥ - جدي ١ ١٧:٢٦ - جدي ١ ١٣:٣٩ - جدي ٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقارنة شمس ٠٠:٤٨ - جدي ١ ٠٦:٢٨ -  جدي ١٦ ١٢:٠٧ - دلو  ٢ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 

|  ٢٢°٢٢' ♌ مشتري|  ٢٢°٥٩' ♍ مریخ|  ٢٠°٣٥' ♎ زھرة|  ١٨°٣٤' ♐عطارد |  ٢٦°١٦' ♈قمر |  ٠°١٤' ♐شمس 

 ٢٥°٣٩' ♌رأس |  ١٤°١٧' ♐ بلوتو|  ٦°٥٤' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ٩°٤٠' ♏ زحل

١١ 
ربیع 
 األول
= 
٢٣ 

 ديسمبر

 قوسفي البرج النجمي شمس  ١٨:١٨ - جدي ٢ استمرار حتى ٠٤:٥٩ - دلو  ٢ ٢١د 

 ١٨:١٨ - جدي ٢ استمرار حتى ١٣:٥٥ -  جدي ١١ ٤٥٦د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 مشتريوجه عطارد و دریجان  قوس

 ١٨:١٨ - جدي ٢ استمرار حتى ١٣:٠١ -  جدي ١٣ ٣٦٩د 
حد قوس في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ٠٦:١٥ - جدي ٢ استمرار حتى ٠٩:١٢ - جدي ٤ ٢د 
    :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٥:٣٠ - جدي ٢ استمرار حتى ٠٨:٢٦ - جدي ٤ ٥٩٥د 

 ٠٦:١٥ - جدي ٢ استمرار حتى ٢٣:٠٦ - جدي ٣ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ٢١:٥٢ - جدي ٢ استمرار حتى ٠٦:١٥ - جدي ٢ ٣٦٥د 
   حملالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٦:١٥ - جدي ٢ استمرار حتى ١٩:٤٣ - جدي ٣ ٣٦٢د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ٠٩:٣٧ - جدي ٢ حتىاستمرار  ١١:١٨ - جدي ٢ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٢٢:٠٥ - جدي ٢ استمرار حتى ١٥:٠١ - جدي ٢ ٦٥٠د 

 الدََّبران+ القمر  ١٥:٠١ - جدي ٢ استمرار حتى ١٠:٠٢ - جدي ٣ ٦٥١د 

 ٠٨:١٥ - جدي ٢ استمرار حتى ٠٣:٢٨ - جدي ٨ ٣٧٧د 
  میزان نجمي في البرج ال زھرة

 زھرةحد 

 رأس الغول مقارنة قمر ٢٢:٣٧ - جدي ٢ ٢٣:٢٧ - جدي ٢ ٠٠:١٨ - جدي ٢ ٢٣و 

 زھرة توازيضد  قمر ٢١:١٢ - جدي ٢ ٠٨:٠٨ - جدي ٢ ٢٢:٣٤ - جدي ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٢١:٤٢ - جدي ٢ ١٧:٥٤ - جدي ٣ ١٤:١٥ - جدي ٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٤ 

ألحیان ا علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل مقابلة قمر ٠٢:٢٣ - جدي ٢ ٢٢:٤٤ - جدي ٣ ١٩:١٦ - جدي ٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 
 أورانوس تسدیس  قمر ١٣:١٠ - جدي ٢ ٠٩:٢٧ - جدي ٣ ٠٥:٥٧ - جدي ٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١٤:١٩ - جدي ٢ ١٠:٣٨ - جدي ٣ ٠٧:١١ - جدي ٤ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

|  ٢٢°٢٥' ♌ مشتري|  ٢٣°٣٣' ♍ مریخ|  ٢١°٤٧' ♎ زھرة|  ١٩°٥٦' ♐عطارد |  ١٠°٣١'   ♉   قمر |  ١°١٥' ♐شمس 

 ٢٥°٢٩' ♌رأس |  ١٤°١٩' ♐ بلوتو|  ٦°٥٥' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ أورانوس |  ٩°٤٧' ♏ زحل

١٢ 
ربیع 
 األول
= 
٢٤ 

 ديسمبر

 ٢٣:٠٦ - جدي ٣ استمرار حتى ١٦:٠٣ - جدي ٣ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ١٦:٠٣ - جدي ٣ استمرار حتى ٠٩:١٢ - جدي ٤ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٩:٤٣ - جدي ٣ استمرار حتى ٠٥:٥٢ - جدي ٣ ٣٦١د 

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ٠٥:٥٢ - جدي ٣ استمرار حتى ١٩:٢٨ - جدي ٤ ٣٦٤د 

 الَھْقَعة+ القمر  ١٠:٠٢ - جدي ٣ استمرار حتى ١٢:٠٩ - جدي ٤ ٦٥٢د 

 ٠١:٠٤ - جدي ٣ تمرار حتىاس ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ ٤٩٤د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه زحل و دریجان شمس قوس

 الدََّبران مقارنة قمر ٢١:٣٢ - جدي ٣ ٢٢:٢٢ - جدي ٣ ٢٣:١٣ - جدي ٣ ٢٩و 

 الناجذ مقارنة قمر ١٦:٢٧ - جدي ٣ ١٧:١٨ - جدي ٣ ١٨:٠٩ - جدي ٤ ٣٢و 

 مشتريتربیع  قمر ٢٣:٤٨ - جدي ٣ ٢٠:١٥ - جدي ٤ ١٦:٥٩ - جدي ٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٠١:٤٧ - جدي ٣ ٢٣:٠٣ - جدي ٤ ٢٠:٣٩ - جدي ٥ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١٠:٢٧ - جدي ٣ ١٤:١١ - جدي ٤ ١٨:٣٩ - جدي ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس بیع تر شمس ٢٠:٣٥ - جدي ٣ ١٥:٢٢ -  جدي ١٧ ١٤:٤٦ - دلو  ٣ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

 شیرونتسدیس  شمس ١٣:٠٣ - جدي ٣ ١٧:١٤ -  جدي ١٨ ٠١:٥٦ - دلو  ٥ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 

 أورانوس تراجع بعد  المكث ٠٦:٥٢ - جدي ٣ استمرار حتى ٠٦:٥٢ - جدي ٧ ١١٨ج 

|  ٢٢°٢٧' ♌ يمشتر|  ٢٤°٧' ♍ مریخ|  ٢٢°٥٩' ♎ زھرة|  ٢١°١٥' ♐عطارد |  ٢٤°٣٨'   ♉   قمر |  ٢°١٦' ♐شمس 

 ٢٥°١٦' ♌رأس |  ١٤°٢١' ♐ بلوتو|  ٦°٥٦' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ أورانوس |  ٩°٥٤' ♏ زحل

١٣ 
ربیع 
 األول
= 
٢٥ 

 ديسمبر

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٠٩:١٢ - جدي ٤ استمرار حتى ١٤:١٩ - جدي ٦ ٣د 

  سرطاني القمر في البرج الفلك ٠٨:٢٦ - جدي ٤ استمرار حتى ١٣:٣٠ - جدي ٦ ٥٩٦د 

 ٠٩:١٢ - جدي ٤ استمرار حتى ٠٢:٣٥ - جدي ٥ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ١٩:٢٨ - جدي ٤ استمرار حتى ٠٤:٠٢ - جدي ٤ ٣٦٥د 

 حد مریخثور رج النجمي القمر في الب ٠٤:٠٢ - جدي ٤ استمرار حتى ٠٩:١٢ - جدي ٤ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٩:١٢ - جدي ٤ استمرار حتى ١٩:٣٦ - جدي ٥ ٣٦١د 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٢:٠٩ - جدي ٤ استمرار حتى ١١:٤٠ - جدي ٥ ٦٥٣د 

 قمر خالی السیر ٠٤:٢٣ - جدي ٤  استمرار حتى ١٢:٩ - جدي ٤  ٤٨٨ج 

 حد زحل قوسفي البرج النجمي عطارد  ١٩:٠٩ - جدي ٤ استمرار حتى ٢٣:٢٦ - جدي ٨ ٣٧٥د 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ١٨:٥٢ - جدي ٤ ١٩:٤٣ - جدي ٤ ٢٠:٣٤ - جدي ٤ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٢١:١٠ - جدي ٤ ٢٢:٠١ - جدي ٤ ٢٢:٥٢ - جدي ٤ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠١:٤٦ - جدي ٤ ٠٢:٣٨ - جدي ٤ ٠٣:٢٩ - جدي ٤ ٤١و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٥:٤٩ - جدي ٤ ٠٦:٤١ - جدي ٤ ٠٧:٣٣ - جدي ٤ ٤٢و 

 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٠٧:٤٩ - جدي ٤ ٠٨:٤٠ - جدي ٤ ٠٩:٣٢ - جدي ٤ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ١٧:٠٨ - جدي ٤ ١٨:٠١ - جدي ٥ ١٨:٥٣ - جدي ٥ ٥٠و 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٠:٣٠ - جدي ٤ ٢١:١٧ - جدي ٥ ١٨:٢٨ - جدي ٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ١٣:١٩ - جدي ٤ ١٠:٢١ - جدي ٥ ٠٧:٥١ - جدي ٦ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٦:١٩ - جدي ٤ ١٣:٢٢ - جدي ٥ ١٠:٥٣ - جدي ٦ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٧:٣٥ - جدي ٤ ١٤:٤٢ - جدي ٥ ١٢:١٨ - جدي ٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

|  ٢٢°٣٠' ♌ مشتري|  ٢٤°٤٠' ♍ مریخ|  ٢٤°١١' ♎ زھرة|  ٢٢°٣٢' ♐عطارد |  ٨°٣٠'  ♊ قمر |  ٣°١٧' ♐شمس 

 ٢٥°٣' ♌رأس |  ١٤°٢٣' ♐ بلوتو|  ٦°٥٧' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ أورانوس |  ١٠°١' ♏ زحل

١٤ 
ربیع 
 األول
= 
٢٦ 

 ديسمبر

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ٠٢:٣٥ - جدي ٥ استمرار حتى ٢٠:١٧ - جدي ٦ ٤٠٣د 
 جوزا النجميالبرج  ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ١٩:٣٦ - جدي ٥ استمرار حتى ٠٦:٠٦ - جدي ٥ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٦ - جدي ٥ استمرار حتى ١٤:٥٦ - جدي ٥ ٣٦٢د 

 حد مریخجوزا في البرج النجمي القمر  ١٤:٥٦ - جدي ٥ استمرار حتى ٠٣:٢٧ - جدي ٦ ٣٦٣د 

 الذِّراعجنوب + القمر  ١١:٤٠ - جدي ٥ استمرار حتى ١٣:٢٠ - جدي ٦ ٦٥٤د 

 ١٩:٥٢ - جدي ٥ استمرار حتى آخر شعبان ٦٣٤د 
 عقرب البرج النجمي ٢ في وجهزحل 

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 شعری یمانی مقارنة قمر ٠٨:٣٠ - جدي ٥ ٠٩:٢٣ - جدي ٥ ١٠:١٦ - جدي ٥ ٥١و 

 زھرة توازيضد  قمر ٠٩:٠٥ - جدي ٥ ٢٣:٥٧ - جدي ٦ ١١:٢١ - جدي ٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٣:٣٠ - جدي ٥ ٠٠:٥١ - جدي ٦ ٢٢:٤٣ - جدي ٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطارد مقابلة قمر ٠٣:٥٤ - جدي ٥ ٠٣:٢٠ - جدي ٦ ٠٣:٢١ - جدي ٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٧:٣٧ - جدي ٥ ٠٥:٥٧ - جدي ٦ ٠٤:٥٣ - جدي ٧ ٥،٢ ج - ٨ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٠٧:٠٥ - جدي ٥ ٠٦:٣٥ - جدي ٦ ٠٦:٤٩ - جدي ٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٢٢°٣٢' ♌ مشتري|  ٢٥°١٤' ♍ مریخ|  ٢٥°٢٤' ♎ زھرة|  ٢٣°٤٦' ♐عطارد |  ٢٢°٤'  ♊ قمر |  ٤°١٨' ♐شمس 

 ٢٤°٥١' ♌رأس |  ١٤°٢٥' ♐ بلوتو|  ٦°٥٩' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ انوسأور |  ١٠°٧' ♏ زحل

١٥ 
ربیع 
 األول
= 
٢٧ 

 ديسمبر

  سرطانفي البرج النجمي   :بیت قمر ١٤:١٩ - جدي ٦ استمرار حتى ٢٢:٥٠ - جدي ٩ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١٣:٣٠ - جدي ٦ استمرار حتى ٢١:٥٨ - جدي ٩ ٥٩٧د 

 ٢٠:١٧ - جدي ٦ استمرار حتى ١٤:١٩ - جدي ٦ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ١٤:١٩ - جدي ٦ استمرار حتى ٠٨:٤٥ - جدي ٧ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ٠٣:٢٧ - جدي ٦ استمرار حتى ١٤:١٩ - جدي ٦ ٣٦٥د 
حد جوزا ي القمر في البرج النجم

 زحل

 ١٤:١٩ - جدي ٦ استمرار حتى ٠٣:١١ - جدي ٧ ٣٦٣د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ١٣:٢٠ - جدي ٦ استمرار حتى ١٩:٣٠ - جدي ٨ ٦٥٥د 

 زھرةحد دلو في البرج النجمي  نبتون ١٦:٣٥ - جدي ٦ استمرار حتى آخر شعبان ٤٠٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 السیربطیء قمر  ١٣:٣٨ - جدي ٦ استمرار حتى ١٦:٤١ -  جدي ١٨ ٤٨٩ج 

 

 قمر خالی السیر ٣٦:٦ - جدي ٦  استمرار حتى ١٩:١٤ - جدي ٦  ٤٨٨ج 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٢٢:٥٥ - جدي ٦ ٢٣:٤٩ - جدي ٦ ٠٠:٤٢ - جدي ٦ ٥٧و 

 زحلتثلیث  قمر ١١:٠١ - جدي ٦ ٠٩:١٧ - جدي ٧ ٠٨:٠٩ - جدي ٨ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 نبتون توازي مریخ ٢٢:٠٥ - جدي ٦ ١٧:٠٧ -  جدي ١٠ ١٥:٢٢ -  جدي ١٥ ٩،٥ج  - ١٧٧ھـ 

|  ٢٢°٣٥' ♌ مشتري|  ٢٥°٤٨' ♍ مریخ|  ٢٦°٣٦' ♎ زھرة|  ٢٤°٥٥' ♐عطارد |  ٥°١٦' ♋قمر |  ٥°١٩' ♐شمس 

 ٢٤°٤١' ♌رأس |  ١٤°٢٧' ♐ بلوتو|  ٧°٠' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ أورانوس |  ١٠°١٤' ♏ زحل

١٦ 
ربیع 
 األول
= 
٢٨ 

 ديسمبر

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 ٠٨:٤٥ - جدي ٧ استمرار حتى ٠٣:٣٥ - جدي ٨ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٣:١١ - جدي ٧ استمرار حتى ١٤:٢١ - جدي ٧ ٣٦٢د 

 حد عطارد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٤:٢١ - جدي ٧ استمرار حتى ٠١:٤١ - جدي ٨ ٣٦١د 

 أورانوس تثلیث  قمر ٢١:٥١ - جدي ٧ ٢٠:١٣ - جدي ٨ ١٩:١١ - جدي ٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٦:٣٦ - جدي ٧ ١٦:٣٢ - جدي ٨ ١٧:٠٧ - جدي ٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ٢٢°٣٧' ♌ مشتري|  ٢٦°٢٢' ♍ مریخ|  ٢٧°٤٩' ♎ زھرة|  ٢٦°١' ♐عطارد |  ١٨°٦' ♋قمر |  ٦°٢١' ♐شمس 

 ٢٤°٣٣' ♌رأس |  ١٤°٢٩' ♐ بلوتو|  ٧°١' ♒ نبتون ١٦°٦' ♓ أورانوس |  ١٠°٢١' ♏ زحل

١٧ 
ربیع 
 األول
= 
٢٩ 

 ديسمبر

 ٠٣:٣٥ - جدي ٨ استمرار حتى ٢٢:٥٠ - جدي ٩ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠١:٤١ - جدي ٨ استمرار حتى ١٥:٠٥ - جدي ٨ ٣٦٤د 
حد   سرطانفي البرج النجمي القمر 

 مشترى

 حد زحل  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٥:٠٥ - جدي ٨ استمرار حتى ٢٢:٥٠ - جدي ٩ ٣٦٥د 

 الطَّْرف+ القمر  ١٩:٣٠ - جدي ٨ استمرار حتى ١٧:٤٣ - جدي ٨ ٦٥٦د 

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٧:٤٣ - جدي ٨ استمرار حتى ١٠:٥٥ - جدي ٩ ٦٥٧د 

 حد مریخقوس في البرج النجمي عطارد  ٢٣:٢٦ - جدي ٨ استمرار حتى ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ ٣٧٣د 

 حد مریخمیزان في البرج النجمي  زھرة ٠٣:٢٨ - جدي ٨ استمرار حتى ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ ٣٧٨د 

 زھرةتربیع  قمر ١٩:١٣ - جدي ٨ ٢٠:٣٧ - جدي ٩ ٢٢:٤٧ -  جدي ١٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٤:٣٥ - جدي ٨ ٢١:٤٨ - جدي ٩ ٠٤:٤٩ - جدي ٩ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریخ توازيضد  قمر ١٧:٣٤ - جدي ٨ ٠٠:١٨ - جدي ٩ ٠٦:٥١ - جدي ٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ١٣:١٤ - جدي ٨ ١٢:٣٩ - جدي ٩ ١٢:٣٣ -  جدي ١٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٦:٤٢ - جدي ٨ ١٤:٢٨ - جدي ٩ ٢٣:١٢ -  جدي ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 

 بلوتو توازي عطارد ١١:٥٢ - جدي ٨ ٠٥:٢٦ -  جدي ١١ ٠٢:٠١ -  جدي ١٤ ١٠،٣ج  -  ١٢٥ھـ 

 زحل|  ٢٢°٣٩' ♌ مشتري|  ٢٦°٥٥' ♍ مریخ|  ٢٩°٢' ♎ زھرة|  ٢٧°١' ♐عطارد |  ٠°٣٥' ♌قمر |  ٧°٢٢' ♐شمس 

 ١٨ ٢٤°٢٨' ♌رأس |  ١٤°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°٣' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ١٠°٢٧' ♏
ربیع 
 األول
= 
٣٠ 

 ديسمبر

 القمر في البرج النجمي أسد ٢٢:٥٠ - جدي ٩ استمرار حتى ١٠:٣٤ -  جدي ١١ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٢١:٥٨ - جدي ٩ استمرار حتى ٠٩:٤٠ -  جدي ١١ ٥٩٨د 

 ٢٢:٥٠ - جدي ٩ استمرار حتى ١٨:٢٧ -  جدي ١٠ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٢٢:٥٠ - جدي ٩ استمرار حتى ١٠:٣٣ - جدي ٩ ٣٦٤د 
حد  ج النجمي أسدالقمر في البر

 مشترى

 

 ١٠:٣٣ - جدي ٩ استمرار حتى ٢٠:٢٦ -  جدي ١٠ ٣٦٢د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 زھرةحد 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ١٠:٥٥ - جدي ٩ استمرار حتى ٠٦:٣٢ -  جدي ١٠ ٦٥٨د 

 قوس في البرج الفلكي زھرة ١٠:١٦ - جدي ٩ استمرار حتى ٢٣:٣١ - دلو  ٥ ٦٣٨د 

 قمر خالی السیر ٣٨:٢٠ - جدي ٩  استمرار حتى ٥٠:٢٢ - جدي ٩  ٤٨٨ج 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٢١:٠٦ - جدي ٩ ٢٢:٠٤ - جدي ٩ ٢٣:٠٢ - جدي ٩ ٧١و 

 زحلتربیع  قمر ١٩:٤٩ - جدي ٩ ١٩:٣٣ -  جدي ١٠ ١٩:٤٥ -  جدي ١١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ١٥:٢٨ - جدي ٩ ٢٢:٠٧ -  جدي ١٠ ٠٤:٤٠ -  جدي ١٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٣:٤٦ - جدي ٩ ٠٣:٣١ -  جدي ١٠ ٠٣:٤٢ -  جدي ١١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ٠٨:٣٢ - جدي ٩ ٠٨:٢٢ -  جدي ١٠ ٠٨:٣٦ -  جدي ١١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتثلیث  شمس ٠٦:٤٩ - جدي ٩ ٠١:٤٨ -  جدي ٢٤ ٠٥:٥٦ - دلو  ٩ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

|  ٢٢°٤٠' ♌ مشتري|  ٢٧°٢٩' ♍ مریخ|  ٠°١٤' ♏ زھرة|  ٢٧°٥٦' ♐عطارد |  ١٢°٤٧' ♌قمر |  ٨°٢٣' ♐شمس 

 ٢٤°٢٦' ♌رأس |  ١٤°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٤' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ١٠°٣٤' ♏ زحل

١٩ 
ربیع 
 األول
= 
٣١ 

 ديسمبر

 ١٨:٢٧ -  جدي ١٠ استمرار حتى ١٤:٢٣ -  جدي ١٠ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 ١٤:٢٣ -  جدي ١٠ استمرار حتى ١٠:٣٤ -  جدي ١١ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ٢٠:٢٦ -  جدي ١٠ استمرار حتى ١٠:٢٣ -  جدي ١٠ ٣٦٥د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي أسد ١٠:٢٣ -  جدي ١٠ استمرار حتى ٢٢:٢٦ -  جدي ١١ ٣٦١د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٠٦:٣٢ -  جدي ١٠ استمرار حتى ٠١:٤٤ -  جدي ١١ ٦٥٩د 

 ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ استمرار حتى ٠٨:١٥ - دلو  ٥ ٤٤د 
  :زھرةوبال 

 عقربفي البرج النجمي 

 ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ ستمرار حتىا ٠٠:٢٥ -  جدي ١٨ ٥٢٥د 
 عقرب البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 وجه و دریجان مریخ

 ١٩:٠٦ -  جدي ١٠ استمرار حتى ١٣:٢١ -  جدي ١٥ ٣٧٨د 
حد عقرب في البرج النجمي  زھرة

 مریخ

 سدظھر األ مقارنة قمر ١٩:٣٨ -  جدي ١٠ ٢٠:٣٧ -  جدي ١٠ ٢١:٣٧ -  جدي ١٠ ٨١و 

 مشتري توازي قمر ٠٥:٠٥ -  جدي ١٠ ١١:٣٥ -  جدي ١٠ ١٨:٠٢ -  يجد ١١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ١٦:١١ -  جدي ١٠ ١٧:١٢ -  جدي ١٠ ١٨:١٢ -  جدي ١١ ٨٤و 

 مشتري مقارنة قمر ١٩:٤٧ -  جدي ١٠ ١٩:٤٩ -  جدي ١١ ٢٠:١٠ -  جدي ١٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٢٣:١٨ -  جدي ١٠ ٢٣:١٩ -  جدي ١١ ٢٣:٣٩ -  جدي ١٢ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٠٦:٤٤ -  جدي ١٠ ٠٨:٣٣ -  جدي ١١ ١٠:١٨ -  جدي ١٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ١٢:٠٦ -  جدي ١٠ ١٥:٠٥ -  جدي ١١ ١٨:١٧ -  جدي ١٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل توازي عطارد ٢٢:٥٩ -  جدي ١٠ ١٤:١٣ -  جدي ١٢ ١٢:٠٨ -  جدي ١٥ ٧,٣ج  - ١٢٠ھـ 

 نبتونتربیع  زھرة ٢٠:٢٩ -  جدي ١٠ ١٧:٣٣ -  جدي ١٥ ١٤:١٨ -  جدي ٢١ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 بلوتواحتراق  ٠٤:١٤ -  جدي ١٠ ٠٦:٢٨ -  جدي ١٦ ٠٨:٤٠ -  جدي ٢٢ ٧٣ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٨ 

  سي� ا�يالدي بداية ا�سنة � ا�قو�م ا�

  ٢٠١٦ يناير ١=  ١٤٣٧ر�يع األّول  ٢٠
  

  
  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٨٩ 

األحیان  لم ع
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ٢٢°٤٢' ♌ مشتري|  ٢٨°٢' ♍ مریخ|  ١°٢٧' ♏ زھرة|  ٢٨°٤٤' ♐عطارد |  ٢٤°٤٦' ♌قمر |  ٩°٢٤' ♐شمس 

 ٢٤°٢٥' ♌رأس |  ١٤°٣٥' ♐ بلوتو|  ٧°٥' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ١٠°٤٠' ♏

٢٠ 
ربیع 
 األول
= 
١ 

 يناير

 ١٣:٥٥ -  جدي ١١ استمرار حتى ٠٩:٢١ -  جدي ٢١ ٤٥٧د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 
 و دریجان مریخ وجه قمر قوس

 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ١٠:٣٤ -  جدي ١١ استمرار حتى ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ ٦د 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٤٠ -  جدي ١١ استمرار حتى ٢٢:٣٥ -  جدي ١٤ ٥٩٩د 

 ١٠:٣٤ -  جدي ١١ استمرار حتى ٠٦:٥٤ -  جدي ١٢ ٤١١د 
 سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 حد مریخ أسد القمر في البرج النجمي ٢٢:٢٦ -  جدي ١١ استمرار حتى ١٠:٣٤ -  جدي ١١ ٣٦٣د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ١٠:٣٤ -  جدي ١١ استمرار حتى ٠٠:٤٧ -  جدي ١٢ ٣٦١د 

 الَعوَّاء+ القمر  ٠١:٤٤ -  جدي ١١ استمرار حتى ٢٠:٥٧ -  جدي ١٣ ٦٦٠د 

 قمر خالی السیر ٣٤:٨ - جدي ١١  استمرار حتى ٣٤:١٠ - جدي ١١  ٤٨٨ج 

 حد زحل سنبلةفي البرج النجمي مریخ  ٢٢:١٤ -  جدي ١١ ستمرار حتىا ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ ٣٨٥د 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٢٣:١٩ -  جدي ١١ استمرار حتى ١٨:٤٦ -  جدي ٢٥ ٤٩٢ج 

 شیرون توازيضد  قمر ٢٣:٤٠ -  جدي ١١ استمرار حتى ٠٦:٠٥ -  جدي ١١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٢٣:١٢ -  جدي ١١ ٠٨:٣٠ -  جدي ١٢ ١٧:٥١ -  جدي ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ٠٧:٥٩ -  جدي ١١ ٠٨:٣٥ -  جدي ١٢ ٠٩:١٢ -  جدي ١٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ١٥:٥٣ -  جدي ١١ ١٦:٢٢ -  جدي ١٢ ١٦:٤٨ -  جدي ١٣ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

|  ٢٢°٤٣' ♌ مشتري|  ٢٨°٣٥' ♍ مریخ|  ٢°٤٠' ♏ زھرة|  ٢٩°٢٥' ♐عطارد |  ٦°٣٦' ♍قمر |  ١٠°٢٥' ♐شمس 

 ٢٤°٢٦' ♌رأس |  ١٤°٣٧' ♐ بلوتو|  ٧°٧' ♒ نبتون ١٦°٧' ♓ أورانوس |  ١٠°٤٧' ♏ زحل

٢١ 
ربیع 
 األول
= 
٢ 

 يناير

 ٠٦:٥٤ -  جدي ١٢ استمرار حتى ٠٣:١٤ -  جدي ١٣ ٤١٢د 
 سنبلة البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٠:٤٧ -  جدي ١٢ استمرار حتى ٢١:٠٨ -  جدي ١٣ ٣٦٢د 

 دلو في البرج الفلكيعطارد  ٠٥:١٩ -  جدي ١٢ استمرار حتى ٢٢:٣٦ -  جدي ١٩ ٦٢٨د 

 في فلك األوجھابط قمر  ١٤:٥٣ -  جدي ١٢ استمرار حتى ٠٥:٠٥ -  جدي ٢٥ ٤٩١ج 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٦:٤٢ -  جدي ١٢ ١٣:١٤ -  جدي ١٢ ١٩:٥٠ -  جدي ١٣ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ١٨:٥٧ -  جدي ١٢ ١٩:٢٣ -  جدي ١٣ ١٩:٤٥ -  جدي ١٤ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 رأستراجع  ٠٨:٤٤ -  جدي ١٢ استمرار حتى ١٨:٤٥ -  جدي ٢٥ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٨:٤٤ -  جدي ١٢ استمرار حتى ١٨:٤٥ -  جدي ٢٥ ٩٠ج 

|  ٢٢°٤٤' ♌ مشتري|  ٢٩°٨' ♍ مریخ|  ٣°٥٣' ♏ زھرة|  ٢٩°٥٧' ♐عطارد |  ١٨°٢٤' ♍قمر |  ١١°٢٦' ♐شمس 

 ٢٤°٢٦' ♌رأس |  ١٤°٤٠' ♐ بلوتو|  ٧°٨' ♒ نبتون ١٦°٨' ♓ أورانوس |  ١٠°٥٣' ♏ زحل
٢٢ 

ربیع 
 األول
= 
٣ 

 يناير

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

 زھرةحد قوس في البرج النجمي شمس  ١٣:٠١ -  جدي ١٣ استمرار حتى ١٠:٤٣ -  جدي ١٨ ٣٦٧د 

 ٠٣:١٤ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ ٤١٣د 
 سنبلة البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي سنبلة ٢١:٠٨ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٠٥:١٦ -  جدي ١٣ ٣٦٤د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٥:١٦ -  جدي ١٣ استمرار حتى ١٩:٢٧ -  جدي ١٤ ٣٦٣د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مریخ

 

 السِّماكشمال + القمر  ٢٠:٥٧ -  جدي ١٣ ىاستمرار حت ٢١:٠٨ -  جدي ١٤ ٦٦١د 

 جديفي البرج النجمي عطارد  ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ ٣٤د 

 ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ ٤٩٥د 
 جدي البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ٠٢:٠٩ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ ٣٧١د 
حد  جديفي البرج النجمي عطارد 

 عطارد

 عقرب في البرج الفلكيمریخ  ١٧:٣٢ -  جدي ١٣ استمرار حتى ٠٥:٢٨ -حوت  ١٧ ٦٤٩د 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٢٠:٢٣ -  جدي ١٣ ٠٣:٠٦ -  جدي ١٣ ٠٩:٥٦ -  جدي ١٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٠٩:٣٤ -  جدي ١٣ ١٠:٣٥ -  جدي ١٣ ١١:٣٦ -  جدي ١٣ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ١٠:٢٢ -  جدي ١٣ ١١:٢٢ -  جدي ١٣ ١٢:٢٣ -  جدي ١٣ ١٠١و 

 مریخ مقارنة قمر ٢١:١٩ -  جدي ١٣ ٢٢:٥٠ -  جدي ١٤ ٠٠:٠٢ -  جدي ١٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٢٣:٠٣ -  جدي ١٣ ٠٠:١١ -  جدي ١٤ ٠٠:٣٩ -  جدي ١٥ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ١٣:٤٢ -  جدي ١٣ ١٣:٥٦ -  جدي ١٤ ١٣:٤٧ -  جدي ١٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرة توازي عطارد ١٠:٥٠ -  جدي ١٣ ٠٥:١٥ -  جدي ١٥ ٠٥:١٦ -  جدي ١٧ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 

 زحل مقارنة زھرة ٠٠:١٣ -  جدي ١٣ ٠٧:١٠ -  جدي ١٩ ١٢:٥١ -  جدي ٢٥ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 نبتونتثلیث  مریخ ٢٣:٤٥ -  جدي ١٣ ١٤:٠١ -  جدي ٢٨ ٠٩:٤١ -دلو  ١٦ ٩،٥ج  - ١٧٦ھـ 

 زحل|  ٢٢°٤٥' ♌ مشتري|  ٢٩°٤٢' ♍ مریخ|  ٥°٦' ♏ زھرة|  ٠°٢٠' ♑عطارد |  ٠°١٤' ♎قمر |  ١٢°٢٧' ♐شمس 

 ٢٤°٢٤' ♌رأس |  ١٤°٤٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٠' ♒ نبتون ١٦°٨' ♓ أورانوس |  ١١°٠' ♏

٢٣ 
ربیع 
 األول
= 
٤ 

 يناير

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ استمرار حتى ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٣٥ -  جدي ١٤ استمرار حتى ٠٩:٥٦ -  جدي ١٦ ٦٠٠د 

 ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ استمرار حتى ١٩:٣٣ -  جدي ١٥ ٤١٤د 
 میزان ميالبرج النج ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ١٩:٢٧ -  جدي ١٤ استمرار حتى ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ ٣٦٥د 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٩ -  جدي ١٤ استمرار حتى ١١:٣٣ -  جدي ١٤ ٣٦٥د 

 حد عطارد میزانفي البرج النجمي  القمر ١١:٣٣ -  جدي ١٤ استمرار حتى ٠٣:٣٠ -  جدي ١٥ ٣٦١د 

 الَغْفر+ القمر  ٢١:٠٨ -  جدي ١٤ استمرار حتى ٠٢:٠١ -  جدي ١٥ ٦٦٢د 

 میزانفي البرج النجمي  :وبال مریخ ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ استمرار حتى ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ ٥٥د 

 ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ استمرار حتى ٠٥:٢٩ - دلو  ٤ ٥٥٨د 
 میزان البرج النجمي ١ في وجهمریخ 

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد زحلمیزان في البرج النجمي مریخ  ١٢:٥٧ -  جدي ١٤ استمرار حتى ١٤:٣٨ -  جدي ٢٥ ٣٨٥د 

 حد عطارد عقربفي البرج النجمي زحل  ٢٢:٣١ -  جدي ١٤ استمرار حتى آخر سال ٣٩١د 

 قمر خالی السیر ٥١:٢٢ - جدي ١٤  استمرار حتى ٢٩:٢٣ - جدي ١٤  ٤٨٨ج 

 نبتون توازي قمر ٢٠:٣٤ -  جدي ١٤ ٠٣:٤٧ -  جدي ١٤ ١١:١٥ -  جدي ١٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مریخ توازي قمر ٠١:٢٨ -  جدي ١٤ ٠٩:٢١ -  جدي ١٤ ١٧:٣٥ -  جدي ١٤ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٧:٥١ -  جدي ١٤ ٠٢:٤٣ -  جدي ١٥ ١٠:٤٣ -  جدي ١٦ ٢،١ج  - ١ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩١ 

األحیان  علم 
ات اإلختیار

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٤:٥٧ -  جدي ١٤ ٠٤:٥٩ -  جدي ١٥ ٠٤:٣٣ -  جدي ١٦ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٩:٤٨ -  جدي ١٤ ٠٩:٤٥ -  جدي ١٥ ٠٩:١٤ -  جدي ١٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ  

 زحل|  ٢٢°٤٦' ♌ مشتري|  ٠°١٥' ♎ مریخ|  ٦°١٩' ♏ زھرة|  ٠°٣٣' ♑عطارد |  ١٢°١٣' ♎قمر |  ١٣°٢٩' ♐شمس 

 ٢٤°٢٠' ♌رأس |  ١٤°٤٤' ♐ بلوتو|  ٧°١١' ♒ نبتون ١٦°٩' ♓ أورانوس |  ١١°٦' ♏

٢٤ 
ربیع 
 األول
= 
٥ 

 يناير

 ١٩:٣٣ -  جدي ١٥ استمرار حتى ١٥:٢٠ -  جدي ١٥ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ١٥:٢٠ -  جدي ١٥ استمرار حتى ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٠٣:٣٠ -  جدي ١٥ استمرار حتى ١٧:١٨ -  جدي ١٥ ٣٦٤د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ١٧:١٨ -  جدي ١٥ استمرار حتى ٠٦:٥٦ -  جدي ١٦ ٣٦٢د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 الزُّباَنا+ القمر  ٠٢:٠١ -  جدي ١٥ استمرار حتى ٠٦:٠٣ -  جدي ١٦ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ١١:٢٤ -  جدي ١٥ استمرار حتى ١٦:٣٣ -  جدي ١٦ ٤٨٧ج 

 ١٣:٢١ -  جدي ١٥ رار حتىاستم ٢٠:٠٦ -  جدي ١٩ ٣٧٧د 
حد عقرب في البرج النجمي  زھرة

 زھرة

 الفکة مقارنة قمر ٢٢:٤١ -  جدي ١٥ ٢٣:٤٠ -  جدي ١٥ ٠٠:٤٠ -  جدي ١٥ ١٠١و 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ١٢:٤١ -  جدي ١٥ ١٣:٤٠ -  جدي ١٥ ١٤:٣٩ -  جدي ١٥ ١١٠و 

 مشتريتسدیس  قمر ٢١:٠٥ -  جدي ١٥ ٢٠:٤٧ -  جدي ١٦ ١٩:٥٨ -  جدي ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٢:٣٥ -  جدي ١٥ ١١:٤٩ -  جدي ١٦ ١٠:١٢ -  جدي ١٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زحل توازي زھرة ١٩:٣١ -  جدي ١٥ ١٨:١٥ -  جدي ٢٠ ١١:٤٦ -  جدي ٢٦ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 عطاردراجع قبل ت المكث ٠٦:٠٥ -  جدي ١٥ استمرار حتى ٠٢:٠٥ -  جدي ١٦ ١١٣ج 

 زحل|  ٢٢°٤٦' ♌ مشتري|  ٠°٤٨' ♎ مریخ|  ٧°٣٢' ♏ زھرة|  ٠°٣٥' ♑عطارد |  ٢٤°٢٥' ♎قمر |  ١٤°٣٠' ♐شمس 

 ٢٤°١٤' ♌رأس |  ١٤°٤٦' ♐ بلوتو|  ٧°١٣' ♒ نبتون ١٦°٩' ♓ أورانوس |  ١١°١٣' ♏

٢٥ 
ربیع 
 األول
= 
٦ 

 يناير

 عقربفي البرج النجمي   :بوط قمرھ ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ استمرار حتى ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٥٦ -  جدي ١٦ استمرار حتى ١٨:٠٦ -  جدي ١٩ ٦٠١د 

 ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ استمرار حتى ٠٥:٥٢ -  جدي ١٧ ٤١٧د 
 عقرب البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٦:٥٦ -  جدي ١٦ استمرار حتى ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ ٣٦٣د 

 حد مریخ عقربالقمر في البرج النجمي  ١٠:٤٧ -  جدي ١٦ استمرار حتى ٠٠:١١ -  جدي ١٧ ٣٦٣د 

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة  :ھبوط قمر ١٤:٣٨ -  جدي ١٦ استمرار حتى ١٦:٣٣ -  جدي ١٦ ٨د 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٠٦:٠٣ -  جدي ١٦ استمرار حتى ٠٠:٣٧ -  جدي ١٧ ٦٦٤د 

 قمر خالی السیر ٤٨:٢٠ - جدي ١٦  استمرار حتى ٤٧:١٠ - جدي ١٦  ٤٨٨ج 

 بلوتوتصمیم  ٢٣:٥٨ -  جدي ١٦ ٠٦:٢٨ -  جدي ١٦ ١٢:٥٨ -  جدي ١٦ ٧٤ج 

 نبتونتربیع  قمر ٠١:٣٢ -  جدي ١٦ ٠٠:٣٩ -  جدي ١٧ ٢٣:١٣ -  جدي ١٨ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ٠٢:٢٤ -  جدي ١٦ ٠٣:٥٤ -  جدي ١٧ ٠٤:٤٠ -  يجد ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٠٩:٢٢ -  جدي ١٦ ٠٨:٢٦ -  جدي ١٧ ٠٦:٥٧ -  جدي ١٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتراجع  ٠٢:٠٥ -  جدي ١٦ استمرار حتى ١٤:٤٩ - دلو  ٦ ٨٢ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 افنھاية اإلنصر
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريقبل تراجع  المكث ١٤:١٠ -  جدي ١٦ استمرار حتى ٠١:١٠ -  جدي ٢٠ ١١٦ج 
 

 زحل|  ٢٢°٤٧' ♌ مشتري|  ١°٢١' ♎ مریخ|  ٨°٤٥' ♏ زھرة|  ٠°٢٥' ♑عطارد |  ٦°٥٣' ♏قمر |  ١٥°٣١' ♐شمس 

 ٢٤°٥' ♌رأس |  ١٤°٤٨' ♐ بلوتو|  ٧°١٤' ♒ نبتون ١٦°١٠' ♓ أورانوس |  ١١°١٩' ♏

٢٦ 
ربیع 
 األول
= 
٧ 

 يناير

 ٠٥:٥٢ -  جدي ١٧ استمرار حتى ٠٠:٣٤ -  جدي ١٨ ٤١٨د 
 عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 ٠٠:١١ -  جدي ١٧ استمرار حتى ٠٧:٤٥ -  جدي ١٧ ٣٦٢د 
حد عقرب لبرج النجمي القمر في ا

 زھرة

 ٠٧:٤٥ -  جدي ١٧ استمرار حتى ٢٢:٤٣ -  جدي ١٨ ٣٦١د 
عقرب حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الَقْلبشمال + القمر  ٠٠:٣٧ -  جدي ١٧ استمرار حتى ١٥:٣١ -  جدي ١٧ ٦٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ١٥:٣١ -  جدي ١٧ استمرار حتى ٠٦:١٥ -  جدي ٢٢ ٦٦٦د 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ٠٤:٠٣ -  جدي ١٧ ٠٤:٥٩ -  جدي ١٧ ٠٥:٥٦ -  جدي ١٧ ١٢١و 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٨:٤٧ -  جدي ١٧ ١٧:٢٨ -  جدي ١٧ ١٥:٣٧ -  جدي ١٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٢٠:٤٦ -  جدي ١٧ ١٩:٢٧ -  جدي ١٨ ١٧:٣٦ -  جدي ١٨ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٧:٢١ -  جدي ١٧ ٠٥:٤٤ -  جدي ١٨ ٠٣:٣٥ -  جدي ١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو توازي زھرة ١٨:٤٦ -  جدي ١٧ ١٨:٥٦ -  جدي ٢٢ ٢٠:٥٧ -  جدي ٢٩ ١٠،٤ج  -  ١٥٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  زھرة ٠٨:١١ -  جدي ١٧ ٠٣:١٠ -  جدي ٢٣ ٢٢:١٩ -  جدي ٢٩ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

 عطارد مقارنة شمس ٢٢:٠٩ -  جدي ١٧ ١٧:٠٤ -  جدي ٢٤ ٢١:٣٠ -  دلو ٣ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 زحل|  ٢٢°٤٧' ♌ مشتري|  ١°٥٣' ♎ مریخ|  ٩°٥٨' ♏ زھرة|  ٠°٤' ♑عطارد |  ١٩°٤١' ♏قمر |  ١٦°٣٢' ♐شمس 

 ٢٣°٥٤' ♌رأس |  ١٤°٥٠' ♐ بلوتو|  ٧°١٦' ♒ نبتون ١٦°١٠' ♓ أورانوس |  ١١°٢٥' ♏

٢٧ 
ربیع 
 األول
= 
٨ 

 يناير

 قوس حد عطاردفي البرج النجمي شمس  ١٠:٤٣ -  جدي ١٨ استمرار حتى ٠٨:٥٤ -  جدي ٢٢ ٣٦٦د 

 ٠٠:٣٤ -  جدي ١٨ استمرار حتى ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ ٤١٩د 
 عقرب البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 حد مشترىعقرب مي القمر في البرج النج ٢٢:٤٣ -  جدي ١٨ استمرار حتى ٠٧:٥٧ -  جدي ١٨ ٣٦٤د 

 حد زحلعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٧:٥٧ -  جدي ١٨ استمرار حتى ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ ٣٦٥د 

 قوسفي البرج النجمي عطارد  ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ استمرار حتى ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ ٣٤د 

 ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ استمرار حتى ٠٧:٥٧ -  جدي ٢٧ ٤٩٥د 
 سقو البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 زحل وجه

 مريخحد  قوسفي البرج النجمي عطارد  ٠٣:٣٣ -  جدي ١٨ استمرار حتى ١٦:٠٢ -  جدي ٢٢ ٣٧١د 

 ٠٠:٢٥ -  جدي ١٨ استمرار حتى ٠٤:٤٢ -  جدي ٢٦ ٥٢٦د 
 عقرب البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 السیر سریعقمر  ١٦:٤١ -  جدي ١٨ استمرار حتى ١٤:١٠ - دلو  ٤ ٤٨٨ج 

 قمر خالی السیر ٤٥:٥ - جدي ١٨  استمرار حتى ٥٥:١٨ - جدي ١٩  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٠٧:٤١ -  جدي ١٨ ٠٨:٣٧ -  جدي ١٨ ٠٩:٣٢ -  جدي ١٨ ١٢٧و 

 تالی العقرب مقارنة قمر ١٥:١٤ -  جدي ١٨ ١٦:٠٨ -  جدي ١٨ ١٧:٠٣ -  جدي ١٨ ١٣٠و 

 مریختسدیس  قمر ٠٠:٢٤ -  جدي ١٨ ٢٣:١٩ -  جدي ١٩ ٢١:٤٣ -  جدي ٢٠ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ١٠:١٨ -  جدي ١٨ ٠٨:٠٧ -  جدي ١٩ ٠٥:٢٩ -  جدي ٢٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 شیرونتربیع  زھرة ٠٥:٣١ -  جدي ١٨ ٠٣:٢٦ -  جدي ٢٤ ٠١:٢٦ - دلو  ١ ١٣،٤ج  -  ١٥٦ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 ةالتنجیمی

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريتثلیث  عطارد ١٣:٠٦ -  جدي ١٨ ٠٥:١٥ -  جدي ٢٥ ٠٦:٤٠ - دلو  ٣ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 مریختربیع  شمس ١٧:٥١ -  جدي ١٨ ١٥:٠٧ -دلو  ١٩ ١٧:١٣ -حوت  ١٥ ٥،١ج  - ٨٥ھـ  

|  ٢٢°٤٧' ♌ مشتري|  ٢°٢٦' ♎ مریخ|  ١١°١١' ♏ زھرة|  ٢٩°٣٠' ♐عطارد |  ٢°٤٧' ♐قمر |  ١٧°٣٣' ♐شمس 

 ٢٣°٤٢' ♌رأس |  ١٤°٥٢' ♐ بلوتو|  ٧°١٧' ♒ نبتون ١٦°١١' ♓ أورانوس |  ١١°٣١' ♏ زحل

٢٨ 
ربیع 
 األول
= 
٩ 

 يناير

 تحت الشعاع ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 قوسالقمر في البرج النجمي  ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٠٠:٠٩ -  ديج ٢١ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ١٨:٠٦ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٢٣:٢٢ -  جدي ٢١ ٦٠٢د 

 ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ استمرار حتى ١٢:٥٦ -  جدي ١٩ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ١٢:٥٦ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٠٦:٤٠ -  جدي ٢٠ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 حد مشترىقوس القمر في البرج النجمي  ١٨:٥٥ -  جدي ١٩ استمرار حتى ١٦:٣٠ -  جدي ١٩ ٣٦٤د 

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ١٦:٣٠ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٠١:٢٢ -  جدي ٢٠ ٣٦٢د 

 النَّعامشمال + القمر  ١٨:٠١ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٢١:٢٦ -  جدي ٢٠ ٦٦٧د 

 جدي في البرج الفلكيعطارد  ٢٢:٣٦ -  جدي ١٩ استمرار حتى ١٣:٢٣ -حوت  ١٦ ٦٢٨د 

 ٢٠:٠٦ -  جدي ١٩ استمرار حتى ٠٩:٠٦ -  جدي ٢٥ ٣٧٦د 
عقرب حد في البرج النجمي  زھرة

 عطارد

 النصل مقارنة قمر ١٩:٥٣ -  جدي ١٩ ٢٠:٤٨ -  جدي ١٩ ٢١:٤٢ -  جدي ١٩ ١٣٤و 

 عین الرامي مقارنة قمر ١٦:٠٣ -  جدي ١٩ ١٦:٥٦ -  جدي ١٩ ١٧:٤٩ -  جدي ١٩ ١٤٢و 

 بلوتو مقارنة قمر ٠٠:٠٨ -  جدي ١٩ ٢١:٤٠ -  جدي ٢٠ ١٨:٤٩ -  جدي ٢١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٢:٣١ -  جدي ١٩ ٢٣:٥٨ -  جدي ٢٠ ٢١:٠٢ -  جدي ٢١ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٤:٣٠ -  جدي ١٩ ٠١:٥٧ -  جدي ٢٠ ٢٣:٠٢ -  جدي ٢١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٢٣:٣٢ -  جدي ١٩ ٠٤:٣٠ -  جدي ٢٠ ٠٨:٤٦ -  جدي ٢١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٤:٢٠ -  جدي ١٩ ١١:٣٣ -  جدي ٢٠ ٠٨:٢٥ -  جدي ٢١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢٢°٤٧' ♌ مشتري|  ٢°٥٩' ♎ مریخ|  ١٢°٢٥' ♏ زھرة|  ٢٨°٤٦' ♐عطارد |  ١٦°١٣' ♐قمر |  ١٨°٣٤' ♐شمس 

 ٢٣°٣٠' ♌رأس |  ١٤°٥٤' ♐ بلوتو|  ٧°١٩' ♒ نبتون ١٦°١٢' ♓ أورانوس |  ١١°٣٨' ♏ زحل

٢٩ 
ربیع 
 األول
= 
١٠ 
 يناير

 ٠٦:٤٠ -  جدي ٢٠ ر حتىاستمرا ٠٠:٠٩ -  جدي ٢١ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠١:٢٢ -  جدي ٢٠ استمرار حتى ٠٨:٢٥ -  جدي ٢٠ ٣٦١د 

 ٠٨:٢٥ -  جدي ٢٠ استمرار حتى ١٧:١١ -  جدي ٢٠ ٣٦٥د 
   قوسالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٧:١١ -  جدي ٢٠ استمرار حتى ٠٠:٠٩ -  يجد ٢١ ٣٦٣د 
   قوسالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 الَبْلَدة+ القمر  ٢١:٢٦ -  جدي ٢٠ استمرار حتى ٠١:١١ -  جدي ٢١ ٦٦٨د 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٢١:٠٥ -  جدي ٢٠ ٢١:٥٨ -  جدي ٢٠ ٢٢:٥٢ -  جدي ٢٠ ١٤٤و 

 عطارد مقارنة قمر ٠٠:٥٥ -  جدي ٢٠ ٢٠:٣٩ -  جدي ٢١ ١٥:٥٩ -  جدي ٢١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مریختربیع  قمر ٠٨:٤٤ -  جدي ٢٠ ٠٦:٣١ -  جدي ٢١ ٠٤:٠١ -  جدي ٢٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مشتريتراجع  ٠١:١٠ -  جدي ٢٠ استمرار حتى ٢١:٤٤ - ثور  ١٩ ٨٥ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢٢°٤٦' ♌ مشتري|  ٣°٣١' ♎ مریخ|  ١٣°٣٨' ♏ زھرة|  ٢٧°٥١' ♐عطارد |  ٢٩°٥٤' ♐قمر |  ١٩°٣٦' ♐شمس 

 ٢٣°١٩' ♌رأس |  ١٤°٥٦' ♐ بلوتو|  ٧°٢١' ♒ نبتون ١٦°١٣' ♓ أورانوس |  ١١°٤٤' ♏ زحل

٣٠ 
ربیع 
 األول
= 
١١ 
 يناير

 ٠٩:٢١ -  جدي ٢١ استمرار حتى ٠٤:٥٩ - دلو  ٢ ٤٥٨د 
 البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 وجه زحل و دریجان شمس قوس

 ٠٠:٠٩ -  جدي ٢١ استمرار حتى ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلولبرج الفلكي القمر في ا ٢٣:٢٢ -  جدي ٢١ استمرار حتى ٠٢:٥٣ -  جدي ٢٣ ٦٠٣د 

 ٠٠:٠٩ -  جدي ٢١ استمرار حتى ١٧:٢٦ -  جدي ٢١ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ١٧:٢٦ -  جدي ٢١ استمرار حتى ١٠:٣٥ -  جدي ٢٢ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٠٠:٠٩ -  جدي ٢١ حتى استمرار ١٢:١٦ -  جدي ٢١ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 عطارد

 ١٢:١٦ -  جدي ٢١ استمرار حتى ٠٠:١٩ -  جدي ٢٢ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 حد مشترى

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ٠١:١١ -  جدي ٢١ استمرار حتى ١٤:٠٨ -  جدي ٢١ ٦٦٩د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ١٤:٠٨ -  ديج ٢١ استمرار حتى ٠٦:١٥ -  جدي ٢٢ ٦٧٠د 

 قمر خالی السیر ٤٠:٢٠ - جدي ٢١  استمرار حتى ٠٩:٠ - جدي ٢١  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ٠١:٠٣ -  جدي ٢١ ٠١:٥٥ -  جدي ٢١ ٠٢:٤٧ -  جدي ٢١ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٠١:٥٨ -  جدي ٢١ ٠٢:٥٠ -  جدي ٢١ ٠٣:٤٢ -  جدي ٢١ ١٥٤و 

 زحلتسدیس  قمر ٢٣:٤١ -  جدي ٢١ ٢٠:٣٥ -  جدي ٢٢ ١٧:١٦ -  جدي ٢٢ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٣:١٧ -  جدي ٢١ ٠١:٥٨ -  جدي ٢٢ ٠٠:٢٥ -  جدي ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٧:٢٨ -  جدي ٢١ ٠٤:٠٩ -  جدي ٢٢ ٠٠:٣٩ -  جدي ٢٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٥ 

ث ا�ف���ة ا�    ١٤٣٧ ��ر��ع اآلھاّ�  �ی ��� األ�دا
 عقرب� ال�ج ا�ج�  :زهرةو�ال 

  د�و ٥إ�  جدي ١٠

 در برج �� م�ان :و�ال �ر�خ

  حوت ١٨إ�  جدي ١٤

 تراجع �ش�ى

  )۱۳۹۵( ثور ١٩إ�  جدي ٢٠

  بلوتو اح�اق

  د�و ٢٢إ�  جدي ١٦

  عطارد اح�اق

  جدي ٢٧إ�  جدي ٢٢

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٦ 

   اث ااا ر ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 استمرار حتى جدي ٢٣ ٣٥الف 
يوم  ١يوم ماضي  ٢٩

 باقي
    اإلسكندري االولكانون  شھر

 ١٦:١٧ - ديج ٨ ١٨:٣٧ -  جدي ٢٤ ٩،١ج  - ٩٢ھـ 
يوم  ٢يوم ماضي  ٢٩

 باقي
 نبتونتسدیس  شمس
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 ١٩:٥٦ -  جدي ٢٢ ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 
 ١٧:٥٢ - جدي ٩

 -  جدي ١٥
١٥:٠٠ 

يوم  ١يوم ماضي  ٣١
 باقي

 مریختربیع  عطارد

 استمرار حتى ٠٧:٣٠ -حمل  ١ ٤الف 
يوم  ٦٩ماضي  يوم ٢١

 باقي
 موسم الشتاء

 ١٢:٠٧ - دلو  ٢ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 
 -  جدي ١٦

٠٦:٢٨ 
يوم  ١١يوم ماضي  ١٠

 باقي
 بلوتو مقارنة شمس

 ١٤:٤٦ - دلو  ٣ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
 -  جدي ١٧

١٥:٢٢ 
يوم  ١٢يوم ماضي  ١٩

 باقي
 أورانوس تربیع  شمس

 ٠١:٥٦ - دلو  ٥ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 
 -  جدي ١٨

١٧:١٤ 
يوم  ١٤يوم ماضي  ١٩

 باقي
 شیرونتسدیس  شمس

 ٠٥:٥٦ - دلو  ٩ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 
 -  جدي ٢٤

٠١:٤٨ 
يوم  ١٨يوم ماضي  ١٣

 باقي
 مشتريتثلیث  شمس

 ١٢:٥١ -  جدي ٢٥ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 
 -  جدي ١٩

٠٧:١٠ 
يوم  ٤يوم ماضي  ٩

 باقي
 زحل مقارنة زھرة

 ٠٩:٤١ -دلو  ١٦ ٩،٥ج  - ١٧٦ھـ 
 -  ديج ٢٨

١٤:٠١ 
يوم  ٢٥يوم ماضي  ٩

 باقي
 نبتونتثلیث  مریخ

 ١١:٤٦ -  جدي ٢٦ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 
 -  جدي ٢٠

١٨:١٥ 
يوم  ٥يوم ماضي  ٧

 باقي
 زحل توازي زھرة

 ٢٠:٥٧ -  جدي ٢٩ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 
 -  جدي ٢٢

١٨:٥٦ 
يوم  ٨يوم ماضي  ٥

 باقي
 بلوتو توازي زھرة

 ٢٢:١٩ -  جدي ٢٩ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 
 -  جدي ٢٣

٠٣:١٠ 
يوم  ٨يوم ماضي  ٥

 باقي
 أورانوس تثلیث  زھرة

 ٢١:٣٠ - دلو  ٣ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
 -  جدي ٢٤

١٧:٠٤ 
يوم  ١٢يوم ماضي  ٥

 باقي
 عطارد مقارنة شمس

 ٠١:٢٦ - دلو  ١ ١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ 
 -  جدي ٢٤

٠٣:٢٦ 
يوم  ١٠يوم ماضي  ٤

 باقي
 شیرونتربیع  زھرة

 ٠٦:٤٠ - دلو  ٣ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 
 -  جدي ٢٥

٠٥:١٥ 
يوم  ١٢يوم ماضي  ٤

 باقي
 مشتريتثلیث  عطارد

 ١٥:٠٧ -دلو  ١٩ ١٧:١٣ -حوت  ١٥ ٥،١ج  - ٨٥ھـ 
يوم  ٥٤يوم ماضي  ٤

 باقي
 مریختربیع  شمس

 ١٩:٥٦ -  جدي ٢٢ ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 
  ١٧:٥٢ - جدي ٩
 ١٥:٠٠ - جدي ١٥

يوم  ١يوم ماضي  ٥٣
 باقي

  مریختربیع  عطارد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

١٠،١ج  - ٩٥ھـ  ١٢:٠٧ - دلو  ٢   -  جدي ١٦ 

٠٦:٢٨ 
يوم  ١٣يوم ماضي  ٥٥

 باقي
بلوتو مقارنة شمس   

٨،١ج  - ٩١ھـ  ١٤:٤٦ - دلو  ٣   -  جدي ١٧ 

١٥:٢٢ 
يوم  ١٢يوم ماضي  ٤٨

 باقي
أورانوس تربیع  شمس   

١٣،١ج  - ٩٨ھـ  ٠١:٥٦ - دلو  ٥   -  جدي ١٨ 

١٧:١٤ 
يوم  ١٤يوم ماضي  ٤٨

 باقي
شیرونتسدیس  شمس   

٦،١ج  - ٨٦ھـ  ٠٥:٥٦ - دلو  ٩   -  جدي ٢٤ 

٠١:٤٨ 
يوم  ١٨يوم ماضي  ٤٢

 باقي
مشتريتثلیث  شمس   

٧٣ج  ٠٨:٤٠ -  جدي ٢٢   -  جدي ١٦ 

٠٦:٢٨ 
يوم  ١يوم ماضي  ٤١

 باقي
بلوتواحتراق    

٧،٤ج  - ١٤٧ھـ  ١٢:٥١ -  جدي ٢٥   -  جدي ١٩ 

٠٧:١٠ 
م يو ٤يوم ماضي  ٣٩

 باقي
زحل مقارنة زھرة   

٩،٥ج  - ١٧٦ھـ  ٠٩:٤١ -دلو  ١٦   -  جدي ٢٨ 

١٤:٠١ 
يوم  ٢٥يوم ماضي  ٣٩

 باقي
نبتونتثلیث  مریخ   

٧،٤ج  - ١٤٧ھـ  ١١:٤٦ -  جدي ٢٦   -  جدي ٢٠ 

١٨:١٥ 
يوم  ٥يوم ماضي  ٣٧

 باقي
زحل توازي زھرة   

٨٢ج  ١٤:٤٩ - دلو  ٦   يوم ١٥يوم ماضي  ٣٦ استمرار حتى 
 باقي

عطاردتراجع    

١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ  ٢٠:٥٧ -  جدي ٢٩   -  جدي ٢٢ 

١٨:٥٦ 
يوم  ١٨يوم ماضي  ٣٥

 باقي
بلوتو توازي زھرة   

٨،٤ج  - ١٤٨ھـ  ٢٢:١٩ -  جدي ٢٩   -  جدي ٢٣ 

٠٣:١٠ 
يوم  ١٨يوم ماضي  ٣٥

 باقي
أورانوس تثلیث  زھرة   

٣،١ج  - ٨١ھـ  ٢١:٣٠ - دلو  ٣   -  جدي ٢٤ 

١٧:٠٤ 
يوم  ١٢ماضي يوم  ٣٥

 باقي
عطارد مقارنة شمس   

١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ  ٠١:٢٦ - دلو  ١   -  جدي ٢٤ 

٠٣:٢٦ 
يوم  ١٠يوم ماضي  ٣٤

 باقي
شیرونتربیع  زھرة   

٦،٣ج  - ١١٧ھـ  ٠٦:٤٠ - دلو  ٣   -  جدي ٢٥ 

٠٥:١٥ 
يوم  ١٢يوم ماضي  ٣٤

 باقي
مشتريتثلیث  عطارد   

 ١٣،٦ج  - ٢٠٥ھـ 
  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 

 -عقرب  ١٣
٠٠:٥٦  

 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

 ٦٧يوم ماضي  ١١٠
 يوم باقي

  شیرون مقابلة مشتري

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 اآلخر ربیع

= 
١٢ 
 يناير

 | ٢٢°٤٦' ♌ مشتري | ٤°٣' ♎ مریخ | ١٤°٥١' ♏ زھرة | ٢٦°٤٧' ♐ عطارد | ١٣°٤٨' ♑ قمر | ٢٠°٣٧' ♐ شمس

 ٢٣°١١' ♌ رأس | ١٤°٥٨' ♐ بلوتو | ٧°٢٢' ♒ نبتون ١٦°١٣' ♓ أورانوس  | ١١°٥٠' ♏ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٠٨:٥٤ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ٠٦:٤١ -  جدي ٢٧ ٣٧٠ د
 حد قوسفي البرج النجمي  شمس

 زحل

 ١٠:٣٥ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ ٤٢٥ د
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 عطارد دریجان و شمس وجه

 ٠٠:١٩ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ١٤:٠٠ -  جدي ٢٢ ٣٦٢ د
  القمر في البرج النجمي جدي

 زھرة حد

 ١٤:٠٠ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ٢٠:٥٠ -  جدي ٢٣ ٣٦٥ د
  جديالقمر في البرج النجمي 

 زحل حد

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٠٦:١٥ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ٠٤:١٤ -  جدي ٢٣ ٦٧١ د

 ١٦:٠٢ -  جدي ٢٢ استمرار حتى ١٢:٤٤ -  جدي ٢٦ ٣٧٣ د
  قوسفي البرج النجمي  عطارد

 زحل حد

 قمر خالی السیر ١٠:٤ - جدي ٢٢  استمرار حتى ٣٩:٣ - جدي ٢٣  ٤٨٨ج 

 مریخ توازي قمر ٠٦:٠٥ -  جدي ٢٢ ١٢:٥٠ -  جدي ٢٢ ١٩:١٥ -  جدي ٢٣ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 ناشرة سعد مقارنة قمر ١٢:٢٤ -  جدي ٢٢ ١٣:١٦ -  جدي ٢٢ ١٤:٠٧ -  جدي ٢٢ ١٦١ و

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ١٥:٠٩ -  جدي ٢٢ ١٦:٠٠ -  جدي ٢٢ ١٦:٥١ -  جدي ٢٢ ١٦٣ و

 مریخ تثلیث قمر ١٤:٤١ -  جدي ٢٢ ١١:٥٥ -  جدي ٢٣ ٠٩:٠٦ -  جدي ٢٤ ٥،٢ ج - ٧ ھـ

 عطارد احتراق ٠١:٤٨ -  جدي ٢٢ ١٧:٠٤ -  جدي ٢٤ ٠٧:٢٢ -  جدي ٢٧ ٧٣ ج

 مشتري تربیع زھرة ١٧:٣٤ -  جدي ٢٢ ٠٨:١٠ -  جدي ٢٨ ٢٠:٣٥ -  دلو ٥ ٦،٤ ج - ١٤٤ ھـ

 | ٢٢°٤٥' ♌ مشتري | ٤°٣٦' ♎ مریخ | ١٦°٥' ♏ زھرة | ٢٥°٣٥' ♐ عطارد | ٢٧°٥١' ♑ قمر | ٢١°٣٨' ♐ شمس

 ٢٣°٦' ♌ رأس | ١٥°٠' ♐ بلوتو | ٧°٢٤' ♒ نبتون ١٦°١٤' ♓ أورانوس  | ١١°٥٦' ♏ زحل

٢ 
 اآلخر ربیع

= 
١٣ 
 يناير

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ ١١ د

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٠٢:٥٣ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٠٥:٤٨ -  جدي ٢٥ ٦٠٤ د

 ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٢٠:٣٨ -  جدي ٢٤ ٤٢٦ د
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زحل دریجان و زھرة وجه

 ٢٠:٥٠ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ ٣٦٣ د
  جديالقمر في البرج النجمي 

 مریخ حد

 ٠٣:٣٩ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ١٥:٣٢ -  جدي ٢٣ ٣٦١ د
  دلوالقمر في البرج النجمي 

 عطارد حد

 ١٥:٣٢ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٠١:٤٤ -  جدي ٢٤ ٣٦٢ د
  دلوالقمر في البرج النجمي 

 زھرة حد

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٠٤:١٤ -  جدي ٢٣ استمرار حتى ٠٥:٣٠ -  جدي ٢٤ ٦٧٢ د

 نبتون توازي قمر ٢١:٥١ -  جدي ٢٣ ٠٤:١١ -  جدي ٢٣ ١٠:١٧ -  جدي ٢٣ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 الدجاجة ذنب مقارنة قمر ١١:٢٧ -  جدي ٢٣ ١٢:١٨ -  جدي ٢٣ ١٣:٠٩ -  جدي ٢٣ ١٦٩ و



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

١٩٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 نبتون مقارنة قمر ١٩:٤٩ -  جدي ٢٣ ١٦:١٦ -  جدي ٢٣ ١٢:٤٠ -  جدي ٢٤ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 

 زحل تربیع قمر ٠٣:٣٤ -  جدي ٢٣ ٠٠:٠٦ -  جدي ٢٤ ٢٠:٣٥ -  جدي ٢٥ ٧،٢ ج - ١٢ ھـ

 بلوتو تسدیس قمر ٠٨:٤٧ -  جدي ٢٣ ٠٥:١٣ -  جدي ٢٤ ٠١:٣٧ -  جدي ٢٥ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 شیرون مقارنة قمر ١٢:٥٦ -  جدي ٢٣ ٠٩:٢١ -  جدي ٢٤ ٠٥:٤٦ -  جدي ٢٥ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 زھرة تربیع قمر ١١:٣٦ -  جدي ٢٣ ٠٩:٥٤ -  جدي ٢٤ ٠٨:١٠ -  جدي ٢٥ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 قمر تسدیس شمس ١٦:٠٦ -  جدي ٢٣ ١٩:٣١ -  جدي ٢٥ ٢٢:٥٦ -  جدي ٢٦ ٢،١ ج - ١ ھـ

 زحل توازي شمس ٢٠:١١ -  جدي ٢٣ ٠١:٠٣ -  جدي ٢٨ ١٢:٤١ -  دلو ٣ ٧،١ ج - ٨٩ ھـ

 | ٢٢°٤٤' ♌ مشتري | ٥°٨' ♎ مریخ | ١٧°١٨' ♏ زھرة | ٢٤°١٩' ♐ عطارد | ١١°٥٨' ♒ قمر | ٢٢°٣٩' ♐ شمس

 ٢٣°٣' ♌ رأس | ١٥°٢' ♐ بلوتو | ٧°٢٦' ♒ نبتون ١٦°١٥' ♓ أورانوس  | ١٢°٢' ♏ زحل

٣ 
 اآلخر ربیع

= 
١٤ 
 يناير

 اإلسكندري اآلخر كانونشھر  جدي ٢٤ استمرار حتى دلو ٢٥ ٣٦ الف

 ٢٠:٣٨ -  جدي ٢٤ ر حتىاستمرا ١٣:٣٦ -  جدي ٢٤ ٤٢٧ د
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 عطارد دریجان و وجه

 ١٣:٣٦ -  جدي ٢٤ استمرار حتى ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ ٤٢٨ د
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرة دریجان و قمر وجه

 ٠١:٤٤ -  جدي ٢٤ استمرار حتى ١٣:٣٦ -  جدي ٢٤ ٣٦٤ د
 حد دلوالقمر في البرج النجمي 

 شترىم

 مریخ حد دلوالقمر في البرج النجمي  ١٣:٣٦ -  جدي ٢٤ استمرار حتى ٢٠:٢٣ -  جدي ٢٥ ٣٦٣ د

 ١ فرغ+ القمر  ٠٥:٣٠ -  جدي ٢٤ استمرار حتى ١٠:٣٤ -  جدي ٢٥ ٦٧٣ د

 أورانوس  توازي ضد قمر ١٨:١٨ -  جدي ٢٤ ٠٠:٠٠ -  جدي ٢٤ ٠٥:٣٦ -  جدي ٢٤ ٨،٢ ج - ١٤ ھـ

 مشتري توازي ضد قمر ٠٦:٠٥ -  جدي ٢٤ ١١:٣٥ -  جدي ٢٤ ١٧:٠٠ -  جدي ٢٤ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 عطارد تصمیم ١٤:٢٠ -  جدي ٢٤ ١٧:٠٤ -  جدي ٢٤ ١٩:٤٨ -  جدي ٢٥ ٧٤ ج

 مشتري مقابلة قمر ٢١:٥٣ -  جدي ٢٤ ١٨:١٣ -  جدي ٢٥ ١٤:٣٢ -  جدي ٢٥ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 ذنب مقارنة قمر ٢٢:٢٦ -  جدي ٢٤ ١٨:٤٦ -  جدي ٢٥ ١٥:٠٨ -  جدي ٢٥ ١٢،٢ ج - ٢٠ ھـ

 عطارد تسدیس قمر ٠٠:٣١ -  جدي ٢٤ ١٩:٠٩ -  جدي ٢٥ ١٣:٤٥ -  جدي ٢٥ ٣،٢ ج - ٣ ھـ

 ٢٣:٥٥ - دلو ٢٣ ١٣،٣ ج - ١٢٩ ھـ
  ٠٩:٢٩ -  جدي ٢٩

 ١٥:٣٦ - دلو ١٥
 شیرون تسدیس عطارد ٢١:٠٧ -  جدي ٢٤

 | ٢٢°٤٣' ♌ مشتري | ٥°٤٠' ♎ مریخ | ١٨°٣٢' ♏ زھرة | ٢٣°٠' ♐ عطارد | ٢٦°٧' ♒ قمر | ٢٣°٤٠' ♐ شمس

 ٢٣°٢' ♌ رأس | ١٥°٤' ♐ بلوتو | ٧°٢٨' ♒ نبتون ١٦°١٦' ♓ أورانوس  | ١٢°٨' ♏ زحل

٤ 
 اآلخر ربیع

= 
١٥ 
 يناير

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ ١٢ د

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٥:٤٨ -  جدي ٢٥ ار حتىاستمر ٠٨:٤٨ -  جدي ٢٧ ٥٩٣ د

 ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٢٣:٣٢ -  جدي ٢٦ ٤٢٩ د
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتري دریجان و زحل وجه

 ٢٠:٢٣ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ ٣٦٥ د
  دلوالقمر في البرج النجمي 

 زحل حد

 ٠٦:٣٣ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٠٢:٥٥ -  جدي ٢٦ ٣٦٢ د
   حوتالقمر في البرج النجمي 

 زھرة حد

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ  جنوب+ القمر  ١٠:٣٤ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ١٢:٤٧ -  جدي ٢٦ ٦٧٤ د

 مشترى حد عقربفي البرج النجمي  زھرة ٠٩:٠٦ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ١١:٠٠ -  جدي ٢٩ ٣٧٩ د



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٠ 

األحیان  علم 
رات اإلختیا

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٤:٣٨ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٠٢:٠٨ - دلو ١٢ ٣٨١ د
 حد میزانفي البرج النجمي  مریخ

 عطارد

 

 في فلك األوج اعدص قمر ٠٥:٠٥ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ١٢:٠٦ - دلو ١١ ٤٩٠ ج

 جنوبی من الذنب ھابط قمر ١٨:٤٦ -  جدي ٢٥ استمرار حتى ٠٢:٥٨ -  دلو ٩ ٤٩٣ ج

 قمر خالی السیر ٣٢:١٩ - جدي ٢٥  استمرار حتى ٣٣:٦ - جدي ٢٥  ٤٨٨ج 

 ٠٨:٢٥ - دلو ١٠ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ
  ٠٤:٠٩ -  جدي ٢٥

 ٠٢:٠٢ - دلو ١٠
 شیرون توازي قمر ٢٢:٤٦ -  جدي ٢٥

 الفرس منكب مقارنة قمر ٠٤:١٦ -  جدي ٢٥ ٠٥:٠٧ -  جدي ٢٥ ٠٥:٥٨ -  جدي ٢٥ ١٧٥ و

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٠٧:٠٧ -  جدي ٢٥ ٠٧:٥٨ -  جدي ٢٥ ٠٨:٤٩ -  جدي ٢٥ ٨ و

 زحل تثلیث قمر ٠٦:٥٠ -  جدي ٢٥ ٠٣:٢١ -  جدي ٢٦ ٢٣:٥٤ -  جدي ٢٧ ٧،٢ ج - ١١ ھـ

 بلوتو تربیع قمر ١١:٤٩ -  جدي ٢٥ ٠٨:١٤ -  جدي ٢٦ ٠٤:٤٢ -  جدي ٢٧ ١٠،٢ ج - ١٨ ھـ

 أورانوس  مقارنة قمر ١٣:٥٠ -  جدي ٢٥ ١٠:١٤ -  جدي ٢٦ ٠٦:٤١ -  جدي ٢٧ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 ٠٧:٤٩ - دلو ٢١ ٨،٣ ج - ١٢٢ ھـ
  ٢١:٢٥ -  دلو ٢
 ٠٦:٤١ - دلو ١٣

 أورانوس  تربیع عطارد ١٩:٠٤ -  جدي ٢٥

 ٠٧:٣٩ - دلو ٢٠ ١٠،٣ ج - ١٢٥ ھـ
  ١٢:٥٨ -  دلو ٣
 ٠٨:٥٨ - دلو ١١

 بلوتو مقارنة عطارد ١٦:٢٠ -  جدي ٢٥

 | ٢٢°٤١' ♌ مشتري | ٦°١٢' ♎ مریخ | ١٩°٤٥' ♏ زھرة | ٢١°٤١' ♐ عطارد | ١٠°١٦' ♓ قمر | ٢٤°٤١' ♐ شمس

 ٢٣°٣' ♌ رأس | ١٥°٦' ♐ بلوتو | ٧°٢٩' ♒ نبتون ١٦°١٧' ♓ أورانوس  | ١٢°١٤' ♏ زحل

٥ 
 اآلخر ربیع

= 
١٦ 
 يناير

 اإلسكندري اآلخر كانونيوم محذور  جدي ٢٦ استمرار حتى جدي ٢٧ ٣٧ الف

 ٢٣:٣٢ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ١٦:٣١ -  جدي ٢٦ ٤٣٠ د
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 قمر دریجان و مشتري وجه

 ١٦:٣١ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ ٤٣١ د
 حوت البرج النجمي ٣ وجهالقمر في 

 مریخ دریجان و وجه

 ٠٢:٥٥ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ١١:٢٥ -  جدي ٢٦ ٣٦٤ د
 حد حوتالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 عطارد حد حوتالقمر في البرج النجمي  ١١:٢٥ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ١٤:٤٩ -  جدي ٢٦ ٣٦١ د

 مریخ حد حوتالقمر في البرج النجمي  ١٤:٤٩ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ٠٦:٠٩ -  جدي ٢٧ ٣٦٣ د

 الُحوت َبطُن + القمر  ١٢:٤٧ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ ٦٧٥ د

 عطارد حد قوسفي البرج النجمي  عطارد ١٢:٤٤ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ٠٣:٤٣ -  دلو ١ ٣٧٥ د

 ٠٤:٤٢ -  جدي ٢٦ استمرار حتى ٠٨:١٥ -  دلو ٥ ٥٢٧ د
 عقرب البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 قمر دریجان و زھرة وجه

 الفرس جناح مقارنة قمر ٢٠:٥٢ -  جدي ٢٦ ٢١:٤٣ -  جدي ٢٦ ٢٢:٣٤ -  جدي ٢٦ ٦ و

 مشتري توازي قمر ٠٠:٢٥ -  جدي ٢٦ ٠٥:٥٣ -  جدي ٢٦ ١١:٢٧ -  جدي ٢٦ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 الفرس سرة نةمقار قمر ٠٥:٣٧ -  جدي ٢٦ ٠٦:٢٨ -  جدي ٢٦ ٠٧:١٩ -  جدي ٢٦ ٧ و

 أورانوس  توازي قمر ١١:٥١ -  جدي ٢٦ ١٧:٣٠ -  جدي ٢٦ ٢٣:١٥ -  جدي ٢٧ ٨،٢ ج - ١٣ ھـ

 زھرة تثلیث قمر ١٩:١٩ -  جدي ٢٦ ١٧:٣٩ -  جدي ٢٦ ١٦:٠٣ -  جدي ٢٧ ٤،٢ ج - ٥ ھـ

 عطارد تربیع قمر ٢٣:٠٥ -  جدي ٢٦ ١٧:٤٦ -  جدي ٢٦ ١٢:٣٤ -  جدي ٢٧ ٣،٢ ج - ٤ ھـ

 قمر تربیع شمس ٢٢:٥٦ -  جدي ٢٦ ٠٢:٢٦ -  جدي ٢٧ ٠٦:٠٢ -  جدي ٢٨ ٢،١ ج - ٢ ھـ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠١ 

 | ٢٢°٤٠' ♌ مشتري | ٦°٤٤' ♎ مریخ | ٢٠°٥٩' ♏ زھرة | ٢٠°٢٤' ♐ عطارد | ٢٤°٢٣' ♓ قمر | ٢٥°٤٢' ♐ شمس

 ٢٣°٤' ♌ رأس | ١٥°٨' ♐ بلوتو | ٧°٣١' ♒ نبتون ١٦°١٨' ♓ أورانوس  | ١٢°٢٠' ♏ زحل

٦ 
 اآلخر عربی

= 
١٧ 
 يناير

 مریخ حد قوسفي البرج النجمي  شمس ٠٦:٤١ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٤:٥٩ -  دلو ٢ ٣٦٨ د

 حملالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ ١ د

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٤٨ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ١٢:١٢ -  جدي ٢٩ ٥٩٤ د

 ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٢:٣٨ -  جدي ٢٨ ٣٩٦ د
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه
 مریخ دریجان و وجه

 زحل حد حوتالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٩ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ ٣٦٥ د

 شترىم حد حملالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ١٩:٤٨ -  جدي ٢٨ ٣٦٤ د

 الشََّرطان جنوب+ القمر  ٠٩:٣٣ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٦:٠٦ -  جدي ٢٨ ٦٤٨ د

 ٠٧:٥٧ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ١٠:١٤ - دلو ١٧ ٤٩٤ د
 البرج النجمي ٢ في وجه عطارد
 مريخ دریجان و قمر وجه قوس

 قمر خالی السیر ٢٧:٢ - جدي ٢٧  استمرار حتى ٣٣:٩ - جدي ٢٧  ٤٨٨ج 

 نبتون توازي ضد قمر ٠٦:٥٦ -  جدي ٢٧ ١٣:٠٢ -  جدي ٢٧ ١٩:٢١ -  جدي ٢٨ ٩،٢ ج - ١٦ ھـ

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١٧:٠٣ -  جدي ٢٧ ١٧:٥٥ -  جدي ٢٧ ١٨:٤٦ -  جدي ٢٨ ١٥ و

 مریخ مقابلة قمر ٠٠:٣٧ -  جدي ٢٧ ٢١:٥٣ -  جدي ٢٨ ١٩:١٤ -  جدي ٢٩ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 نبتون تسدیس قمر ٠١:٥٦ -  جدي ٢٧ ٢٢:٢٧ -  جدي ٢٨ ١٩:٠٣ -  جدي ٢٩ ٩،٢ ج - ١٥ ھـ

 بلوتو تثلیث قمر ١٤:٥٨ -  جدي ٢٧ ١١:٣٢ -  جدي ٢٨ ٠٨:١٢ -  جدي ٢٩ ١٠،٢ ج - ١٧ ھـ

 رأس تراجع ٠٢:٢١ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٢:٥٧ -  دلو ٩ ٩١ ج

 ذنب تراجع ٠٢:٢١ -  جدي ٢٧ استمرار حتى ٠٢:٥٧ -  دلو ٩ ٩٠ ج

 | ٢٢°٣٨' ♌ مشتري | ٧°١٦' ♎ مریخ | ٢٢°١٢' ♏ زھرة | ١٩°١٢' ♐ عطارد | ٨°٢٧' ♈ قمر | ٢٦°٤٤' ♐ شمس

 ٢٣°٣' ♌ رأس | ١٥°١١' ♐ بلوتو | ٧°٣٣' ♒ نبتون ١٦°٢٠' ♓ أورانوس  | ١٢°٢٥' ♏ زحل

٧ 
 اآلخر ربیع

= 
١٨ 
 يناير

  )یمناأل(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١ الف

 ٠٢:٣٨ -  جدي ٢٨ استمرار حتى ١٩:٤٦ -  جدي ٢٩ ٣٩٧ د
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 شمس دریجان و وجه

 زھرة حد حملالقمر في البرج النجمي  ١٩:٤٨ -  جدي ٢٨ استمرار حتى ٠٤:٢١ -  جدي ٢٨ ٣٦٢ د

 عطارد حد حملنجمي القمر في البرج ال ٠٤:٢١ -  جدي ٢٨ استمرار حتى ١٩:٤٦ -  جدي ٢٩ ٣٦١ د

 الُبَطْین جنوب+ القمر  ٠٦:٠٦ -  جدي ٢٨ استمرار حتى ٠٤:٣٥ -  جدي ٢٩ ٦٤٩ د

 مریخ توازي ضد قمر ٠٤:٤٤ -  جدي ٢٨ ١٢:١٨ -  جدي ٢٨ ٢٠:٣١ -  جدي ٢٩ ٥،٢ ج - ٨ ھـ

 شیرون تسدیس قمر ١٩:١١ -  جدي ٢٨ ١٥:٤٧ -  جدي ٢٨ ١٢:٢٩ -  جدي ٢٩ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 عطارد تثلیث قمر ٢٢:٠١ -  جدي ٢٨ ١٧:٠٣ -  جدي ٢٨ ١٢:١٧ -  جدي ٢٩ ٣،٢ ج - ٣ ـھ

 مشتري تثلیث قمر ٠٣:٤٣ -  جدي ٢٨ ٠٠:١٥ -  جدي ٢٩ ٢٠:٥٣ -  دلو ١ ٦،٢ ج - ٩ ھـ

 قمر تثلیث شمس ٠٦:٠٢ -  جدي ٢٨ ٠٩:٤٩ -  جدي ٢٩ ١٣:٥١ -  دلو ١ ٢،١ ج - ١ ھـ

 بلوتو تسدیس مریخ ١٩:٥٧ -  جدي ٢٨ ١٣:٥٣ - دلو ١٥ ٠١:٠٠ - حوت ٤ ١٠،٥ ج - ١٧٨ ھـ

 | ٢٢°٣٦' ♌ مشتري | ٧°٤٧' ♎ مریخ | ٢٣°٢٦' ♏ زھرة | ١٨°٦' ♐ عطارد | ٢٢°٢٧' ♈ قمر | ٢٧°٤٥' ♐ شمس

 ٨ ٢٣°٠' ♌ رأس | ١٥°١٣' ♐ بلوتو | ٧°٣٥' ♒ نبتون ١٦°٢١' ♓ أورانوس  | ١٢°٣١' ♏ زحل
 اآلخر ربیع

= 
١٩ 
 يناير

 ثورفي البرج النجمي  :قمر شرف ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ١٧:١٥ -  دلو ٢ ٢ د

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ١٢:١٢ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ١٦:٢٧ -  دلو ٢ ٥٩٥ د

 ١٩:٤٦ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ ٣٩٨ د
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتري دریجان و زھرة وجه



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ٠٦:١٦ -  دلو ١ ٣٩٩ د
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرة دریجان و عطارد وجه

 

 مریخ حد حملالقمر في البرج النجمي  ١٩:٤٦ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ٠٤:٢٢ -  جدي ٢٩ ٣٦٣ د

 زحل حد حملالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٢٢ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ ٣٦٥ د

 زھرة حد ثورالقمر في البرج النجمي  ١٢:٥٩ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ٠٢:٤٨ -  دلو ١ ٣٦٢ د

 ١٦:٢٦ -  جدي ٢٩ ستمرار حتىا ١٨:٠٩ - دلو  ١ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٠٤:٣٥ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ٢١:٥٨ - دلو  ١ ٦٥٠د 

 حد زحلعقرب في البرج النجمي  زھرة ١١:٠٠ -  جدي ٢٩ استمرار حتى ٠٨:١٥ - دلو  ٥ ٣٨٠د 

 قمر خالی السیر ٥٠:٩ - يجد ٢٩  استمرار حتى ٥٩:١٢ - جدي ٢٩  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ٠٥:٠٨ -  جدي ٢٩ ٠٦:٠٠ -  جدي ٢٩ ٠٦:٥١ -  جدي ٢٩ ٢٣و 

 نبتونتربیع  قمر ٠٥:٢٣ -  جدي ٢٩ ٠٢:٠٩ - دلو  ١ ٢٣:٠٤ - دلو  ٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحل مقابلة قمر ١٣:٥٩ -  جدي ٢٩ ١٠:٥٤ - دلو  ١ ٠٨:٠٠ - دلو  ٢ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 زحلتسدیس  شمس ١٨:٠٤ -  جدي ٢٩ ٢١:١٧ -دلو  ١٦ ١٨:١٩ -حوت  ١ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 

|  ٢٢°٣٤' ♌ مشتري|  ٨°١٩' ♎ مریخ|  ٢٤°٣٩' ♏ زھرة|  ١٧°٨' ♐عطارد |  ٦°٢٢'   ♉   قمر |  ٢٨°٤٦' ♐شمس 

 ٢٢°٥٥' ♌رأس |  ١٥°١٥' ♐ بلوتو|  ٧°٣٧' ♒ نبتون ١٦°٢٢' ♓ أورانوس |  ١٢°٣٧' ♏ زحل

٩ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٠ 
 يناير

 ٠٦:١٦ - دلو  ١ استمرار حتى ٢٣:٤١ - دلو  ٢ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ٠٢:٤٨ - دلو  ١ استمرار حتى ١٣:١٣ - دلو  ١ ٣٦١د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ١٣:١٣ - دلو  ١ استمرار حتى ٠٣:١١ - دلو  ٢ ٣٦٤د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الدََّبران+ القمر  ٢١:٥٨ - دلو  ١ استمرار حتى ١٧:٣٠ - دلو  ١ ٦٥١د 

 الَھْقَعة+ القمر  ١٧:٣٠ - دلو  ١ استمرار حتى ١٣:٢٢ -دلو  ٢٢ ٦٥٢د 

 زھرةقوس حد في البرج النجمي عطارد  ٠٣:٤٣ - دلو  ١ استمرار حتى ١٧:٤٢ -دلو  ١٣ ٣٧١د 

 الدََّبران مقارنة قمر ٠٤:٤٠ - دلو  ١ ٠٥:٣٢ - دلو  ١ ٠٦:٢٤ - دلو  ١ ٢٩و 

 أورانوس تسدیس  قمر ٢٠:٣١ - دلو  ١ ١٧:٢٣ - دلو  ١ ١٤:٢٦ - دلو  ٢ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٢٢:٥٣ - دلو  ١ ١٩:٤٨ - دلو  ٢ ١٦:٥٥ - دلو  ٢ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٧:١٥ - دلو  ١ ٠٤:٠٦ - دلو  ٢ ٠١:١١ - دلو  ٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١١:٥٨ - دلو  ١ ١١:٠٠ - دلو  ٢ ١٠:٢٢ - دلو  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ٢٢°٣١' ♌ مشتري|  ٨°٥٠' ♎ مریخ|  ٢٥°٥٣' ♏ زھرة|  ١٦°١٨' ♐عطارد |  ٢٠°١٠'   ♉   قمر |  ٢٩°٤٧' ♐شمس 

 ٢٢°٤٨' ♌رأس |  ١٥°١٧' ♐ بلوتو|  ٧°٣٨' ♒ نبتون ١٦°٢٣' ♓ أورانوس |  ١٢°٤٢' ♏ زحل

١٠ 
 ربیع اآلخر

= 
٢١ 
 يناير

 دلو في البرج الفلكيشمس  ١٨:٢٧ - دلو  ٢ استمرار حتى ٠٨:٣٣ -حوت  ١ ١١ب - ٢ج

 جديفي البرج النجمي شمس  ٠٤:٥٩ - دلو  ٢ استمرار حتى ١٩:١٣ -حوت  ٢ ٢٢د 

 ٠٤:٥٩ - دلو  ٢ استمرار حتى ٠١:٠٧ -دلو  ١٢ ٤٥٩د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 و دریجان زحل مشتريوجه  جدي

 حد عطارد جديفي البرج النجمي شمس  ٠٤:٥٩ - دلو  ٢ استمرار حتى ٠٢:١٤ - دلو  ٩ ٣٦٦د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية ساعةال: يوم 

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ١٧:١٥ - دلو  ٢ استمرار حتى ٢٣:١٠ - دلو  ٥ ٣د 

 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ١٦:٢٧ - دلو  ٢ استمرار حتى ٢٢:٢٠ - دلو  ٥ ٥٩٦د 

 ٢٣:٤١ - دلو  ٢ استمرار حتى ١٧:١٥ - دلو  ٢ ٤٠١د 
 ورث البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ١٧:١٥ - دلو  ٢ استمرار حتى ١٠:٥٩ - دلو  ٣ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠٣:١١ - دلو  ٢ استمرار حتى ١١:٥٨ - دلو  ٢ ٣٦٥د 

 حد مریخثور لقمر في البرج النجمي ا ١١:٥٨ - دلو  ٢ استمرار حتى ١٧:١٥ - دلو  ٢ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٧:١٥ - دلو  ٢ استمرار حتى ٠٣:٥٢ - دلو  ٣ ٣٦١د 

 قمر خالی السیر ٠١:١١ - دلو ٢  استمرار حتى ١٥:١٧ - دلو ٢  ٤٨٨ج 

 الناجذ مقارنة قمر ٠٠:٠٥ - دلو  ٢ ٠٠:٥٨ - دلو  ٢ ٠١:٥٠ - دلو  ٢ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٢:٣٤ - دلو  ٢ ٠٣:٢٦ - دلو  ٢ ٠٤:١٩ - دلو  ٢ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٠٤:٥٥ - دلو  ٢ ٠٥:٤٨ - دلو  ٢ ٠٦:٤٠ - دلو  ٢ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠٩:٣٩ - دلو  ٢ ١٠:٣١ - دلو  ٢ ١١:٢٤ - دلو  ٢ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٣:٤٧ - دلو  ٢ ١٤:٤٠ - دلو  ٢ ١٥:٣٣ - دلو  ٢ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١٥:٤٩ - دلو  ٢ ١٦:٤٢ - دلو  ٢ ١٧:٣٥ - دلو  ٢ ٤٤و 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٩:٣٧ - دلو  ٢ ٠٦:٥٢ - دلو  ٣ ٠٤:٢٦ - دلو  ٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 یخمرتثلیث  قمر ١٢:٠٩ - دلو  ٢ ١٠:١٥ - دلو  ٣ ٠٨:٤١ - دلو  ٤ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 عطارد توازي شمس ٠٦:٢٧ - دلو  ٢ ٢١:٢٢ - دلو  ٥ ٠٩:٣١ - دلو  ٧ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 زحل|  ٢٢°٢٩' ♌ مشتري|  ٩°٢١' ♎ مریخ|  ٢٧°٧' ♏ زھرة|  ١٥°٣٨' ♐عطارد |  ٣°٤٨'  ♊ قمر |  ٠°٤٨' ♑شمس 

 ٢٢°٣٩' ♌رأس |  ١٥°١٩' ♐ بلوتو|  ٧°٤٠' ♒ نبتون ١٦°٢٥' ♓ أورانوس |  ١٢°٤٨' ♏

١١ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٢ 
 يناير

 ١٠:٥٩ - دلو  ٣ استمرار حتى ٠٤:٥٧ - دلو  ٤ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٣:٥٢ - دلو  ٣ استمرار حتى ١٤:٣٤ - دلو  ٣ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ١٤:٣٤ - دلو  ٣ استمرار حتى ٢٣:٣٢ - دلو  ٤ ٣٦٢د 

 الَھْنَعة+ القمر  ٢٠:١٦ - دلو  ٣ استمرار حتى ٢٠:١٢ - دلو  ٤ ٦٥٣د 

 تحیاة مقارنة قمر ٠١:٢١ - دلو  ٣ ٠٢:١٤ - دلو  ٣ ٠٣:٠٨ - دلو  ٣ ٥٠و 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١٧:٠٠ - دلو  ٣ ١٧:٥٤ - دلو  ٣ ١٨:٤٨ - دلو  ٤ ٥١و 

 عطارد مقابلة قمر ٢٣:٤١ - دلو  ٣ ٢٠:١٦ - دلو  ٤ ١٧:٢٢ - دلو  ٤ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ٢٣:٠٧ - دلو  ٣ ٢٠:٣٤ - دلو  ٤ ١٨:٢١ - دلو  ٥ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٠١:٠٤ - دلو  ٣ ٢٢:٣١ - دلو  ٤ ٢٠:٢٠ - دلو  ٥ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٣:٣٤ - دلو  ٣ ٠١:٠٦ - دلو  ٤ ٢٣:٠٠ - دلو  ٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١١:٤٩ - دلو  ٣ ٠٩:٢٠ - دلو  ٤ ٠٧:١٤ - دلو  ٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس تسدیس  شمس ١٤:٤٦ - دلو  ٣ ١٩:٣٩ -دلو  ١٩ ٠٦:١٩ -حوت  ٤ ٨،١ج  - ٩٠ھـ 

|  ٢٢°٢٦' ♌ مشتري|  ٩°٥٢' ♎ مریخ|  ٢٨°٢٠' ♏ زھرة|  ١٥°٧' ♐عطارد |  ١٧°١٥'  ♊ قمر |  ١°٤٩' ♑شمس 

 ٢٢°٣٠' ♌رأس |  ١٥°٢١' ♐ بلوتو|  ٧°٤٢' ♒ نبتون ١٦°٢٦' ♓ أورانوس |  ١٢°٥٣' ♏ زحل
١٢ 

 ربیع اآلخر
٢٣ 
 ٠٤:٥٧ - دلو  ٤ استمرار حتى ٢٣:١٠ - دلو  ٥ ٤٠٤د  يناير

 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 وجه شمس و دریجان زحل



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٤ 

 ٢٣:٣٢ - دلو  ٤ استمرار حتى ١٢:١٢ - دلو  ٤ ٣٦٣ د
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 ١٢:١٢ - دلو  ٤ استمرار حتى ٢٣:١٠ - دلو  ٥ ٣٦٥د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الذِّراعجنوب + القمر  ٢٠:١٢ - دلو  ٤ استمرار حتى ٢٢:١٠ - دلو  ٥ ٦٥٤د 

 قمر خالی السیر ٢١:٩ - دلو ٤  تمرار حتىاس ١٠:٢٣ - دلو ٥  ٤٨٨ج 

 ٠٥:٢٩ - دلو  ٤ استمرار حتى ١٢:٢٥ -دلو  ٢٤ ٥٥٩د 
 میزان البرج النجمي ٢ في وجهمریخ 

 وجه و دریجان زحل

 السیربطیء قمر  ١٤:١٠ - دلو  ٤ استمرار حتى ٠٩:١٠ -دلو  ١٧ ٤٨٩ج 

 الشعرى الغمیصاء ارنةمق قمر ٠٧:٣٧ - دلو  ٤ ٠٨:٣١ - دلو  ٤ ٠٩:٢٦ - دلو  ٤ ٥٧و 

 قمر مقابلة شمس ٢٣:٠٩ - دلو  ٤ ٠٤:٤٥ - دلو  ٥ ١١:١٢ - دلو  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 شیرونتثلیث  مریخ ٢٣:٢٨ - دلو  ٤ ٢٢:١٤ -دلو  ٢٢ ٠٥:١٧ -حوت  ١٣ ١٣،٥ج  - ١٨٢ھـ 

|  ٢٢°٢٣' ♌ مشتري|  ١٠°٢٣' ♎ مریخ|  ٢٩°٣٤' ♏ زھرة|  ١٤°٤٥' ♐عطارد |  ٠°٢٧' ♋قمر |  ٢°٥٠' ♑شمس 

 ٢٢°٢١' ♌رأس |  ١٥°٢٣' ♐ بلوتو|  ٧°٤٤' ♒ نبتون ١٦°٢٧' ♓ أورانوس |  ١٢°٥٩' ♏ زحل

١٣ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٤ 
 يناير

 ٢٣:١٠ - دلو  ٥ استمرار حتى ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ ٤د 
  :بیت قمر

  سرطانفي البرج النجمي 

 في البرج الفلكي أسد القمر ٢٢:٢٠ - دلو  ٥ استمرار حتى ٠٦:٤٥ - دلو  ٧ ٥٩٧د 

 ٢٣:١٠ - دلو  ٥ استمرار حتى ١٧:٤٠ - دلو  ٥ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

  سرطان
 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 ١٧:٤٠ - دلو  ٥ استمرار حتى ١٢:٢٩ - دلو  ٦ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

  سرطان
 وجه عطارد و دریجان مریخ

 حد مریخ  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٢٣:١٠ - دلو  ٥ ستمرار حتىا ١٢:٠٥ - دلو  ٥ ٣٦٣د 

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٢:٠٥ - دلو  ٥ استمرار حتى ٢٣:١٦ - دلو  ٦ ٣٦٢د 

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٢٢:١٠ - دلو  ٥ استمرار حتى ٠٤:٢٤ - دلو  ٦ ٦٥٥د 

 قوسفي البرج النجمي  زھرة ٠٨:١٥ - لو د ٥ استمرار حتى ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ ٤٥د 

 جدي في البرج الفلكي زھرة ٢٣:٣١ - دلو  ٥ استمرار حتى ٠٧:١٦ -دلو  ٢٩ ٦٣٩د 

 ٠٨:١٥ - دلو  ٥ استمرار حتى ١١:١٢ -دلو  ١٣ ٥٢٨د 
 قوس البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 حد مشترىقوس في البرج النجمي  زھرة ٠٨:١٥ - دلو  ٥ استمرار حتى ٠٢:٠٨ -دلو  ١٥ ٣٧٩د 

 مریختربیع  قمر ٢٠:٠٤ - دلو  ٥ ١٩:١٠ - دلو  ٦ ١٨:٤٧ - دلو  ٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مریخ توازيضد  قمر ١٣:١٧ - دلو  ٥ ٢٢:٠٠ - دلو  ٦ ٠٦:٠٤ - دلو  ٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٠:٥٩ - دلو  ٥ ٢٣:٢٥ - دلو  ٦ ٢٢:١٨ - دلو  ٧ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٧:٢٤ - دلو  ٥ ٠٥:٥١ - دلو  ٦ ٠٤:٤٦ - دلو  ٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

|  ٢٢°٢٠' ♌ مشتري|  ١٠°٥٤' ♎ مریخ|  ٠°٤٨' ♐ زھرة|  ١٤°٣٢' ♐عطارد |  ١٣°٢٣' ♋قمر |  ٣°٥١' ♑شمس 

 ٢٢°١٣' ♌أس ر|  ١٥°٢٥' ♐ بلوتو|  ٧°٤٦' ♒ نبتون ١٦°٢٩' ♓ أورانوس |  ١٣°٤' ♏ زحل
١٤ 

 ربیع اآلخر
= 
٢٥ 
 يناير

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ١٢:٢٩ - دلو  ٦ استمرار حتى ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 حد عطارد  سرطانفي البرج النجمي  القمر ٢٣:١٦ - دلو  ٦ استمرار حتى ١٠:٣٥ - دلو  ٦ ٣٦١د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٠:٣٥ - دلو  ٦ استمرار حتى ٢٣:٥٥ - دلو  ٧ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 

 الطَّْرف+ القمر  ٠٤:٢٤ - دلو  ٦ استمرار حتى ٠٢:٣٢ - دلو  ٧ ٦٥٦د 

 قمر خالی السیر ٥٢:٥ - دلو ٦  استمرار حتى ٣٧:٧ - دلو ٧  ٤٨٨ج 

 زھرةتثلیث  قمر ١١:١٩ - دلو  ٦ ١٢:٥٠ - دلو  ٧ ١٤:٥٩ - دلو  ٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتسدیس  زھرة ٢٣:٢٥ - دلو  ٦ ١٩:٤٤ -دلو  ١٢ ١٥:٥٧ -دلو  ١٧ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 عطاردتراجع بعد  المكث ١٤:٤٩ - دلو  ٦ استمرار حتى ١٠:٤٩ - دلو  ٧ ١١٣ج 

 زحل|  ٢٢°١٧' ♌ مشتري|  ١١°٢٥' ♎ مریخ|  ٢°٢' ♐ زھرة|  ١٤°٢٧' ♐عطارد |  ٢٦°٢' ♋قمر |  ٤°٥٢' ♑شمس 

 ٢٢°٨' ♌أس ر|  ١٥°٢٧' ♐ بلوتو|  ٧°٤٨' ♒ نبتون ١٦°٣٠' ♓ أورانوس |  ١٣°٩' ♏

١٥ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٦ 
 يناير

 القمر في البرج النجمي أسد ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ استمرار حتى ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٠٦:٤٥ - دلو  ٧ استمرار حتى ١٧:٥٩ - دلو  ٩ ٥٩٨د 

 ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ استمرار حتى ٠٣:٠٥ - دلو  ٨ ٤٠٨د 
 أسد جميالبرج الن ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٢٣:٥٥ - دلو  ٧ استمرار حتى ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ ٣٦٥د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٧:٣٧ - دلو  ٧ استمرار حتى ١٩:١٦ - دلو  ٨ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 مشترى

 الَجْبَھةب جنو+ القمر  ٠٢:٣٢ - دلو  ٧ استمرار حتى ١٩:٣٧ - دلو  ٨ ٦٥٧د 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠٥:٥٤ - دلو  ٧ ٠٦:٥٢ - دلو  ٧ ٠٧:٥٠ - دلو  ٧ ٧١و 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٢:٣٢ - دلو  ٧ ٠٩:٤٢ - دلو  ٧ ١٦:٣٩ - دلو  ٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ٢٣:٣٣ - دلو  ٧ ٢٢:٥١ - دلو  ٨ ٢٢:٣٦ - دلو  ٩ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٦:٤٧ - دلو  ٧ ٠٧:١١ - دلو  ٨ ٠٨:٠٤ - دلو  ٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٩:٥٦ - دلو  ٧ ٠٩:٣٣ - دلو  ٨ ٠٩:٣٥ - دلو  ٩ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١٢:٢٥ - دلو  ٧ ١٢:٠٩ - دلو  ٨ ١٢:٣٣ - دلو  ٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٤:٢٠ - دلو  ٧ ١٣:٥٦ - دلو  ٨ ١٣:٥٥ - دلو  ٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 ١٣:١٨ -دلو  ٢٩ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 
  ٠٠:١١ -دلو  ١٧
 ٠٤:٣٢ -دلو  ٢١

 زحل توازي عطارد ٠٢:٣٦ - دلو  ٧

|  ٢٢°١٣' ♌ مشتري|  ١١°٥٦' ♎ مریخ|  ٣°١٥' ♐ زھرة|  ١٤°٣١' ♐عطارد |  ٨°٢٥' ♌قمر |  ٥°٥٣' ♑شمس 

 ٢٢°٥' ♌رأس |  ١٥°٢٩' ♐ بلوتو|  ٧°٥٠' ♒ نبتون ١٦°٣٢' ♓ أورانوس |  ١٣°١٥' ♏ زحل

١٦ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٧ 
 يناير

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 ٠٣:٠٥ - دلو  ٨ استمرار حتى ٢٢:٥١ - دلو  ٩ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ١٩:١٦ - دلو  ٨ مرار حتىاست ٠٥:٠٣ - دلو  ٨ ٣٦٢د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ٠٥:٠٣ - دلو  ٨ استمرار حتى ١٨:٥٣ - دلو  ٩ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ١٩:٣٧ - دلو  ٨ استمرار حتى ١٥:٠٤ - دلو  ٨ ٦٥٨د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١٥:٠٤ - دلو  ٨ استمرار حتى ١٠:٠٦ - دلو  ٩ ٦٥٩د 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠٤:١٦ - دلو  ٨ ٠٥:١٥ - دلو  ٨ ٠٦:١٤ - دلو  ٨ ٨١و 

 أورانوس  توازي قمر ٠٠:٠٣ - دلو  ٨ ٠٦:٤٠ - دلو  ٨ ١٣:١٢ - دلو  ٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال ز اإلتصالمرك

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 شیرون مقابلة قمر ١٩:٢٢ - دلو  ٨ ١٩:٠٤ - دلو  ٩ ١٩:١١ -دلو  ١٠ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 

 مشتري توازي قمر ١٢:٤٩ - دلو  ٨ ١٩:١٤ - دلو  ٩ ٠١:٣٧ - دلو  ٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٠٣:١٤ - دلو  ٨ ٠٢:٥٨ - دلو  ٩ ٠٣:٠٦ -دلو  ١٠ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ٠٣:٣١ - دلو  ٨ ٠٣:١٠ - دلو  ٩ ٠٣:٠٩ -دلو  ١٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 ٢٠:٠٥ -دلو  ٣٠ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 
  ١٠:٥٥ -دلو  ١٨
 ١٩:١٩ -دلو  ٢١

 بلوتو توازي عطارد ٠٢:٤٤ - دلو  ٨

 ٧،٦ج  - ١٩٦ھـ 
 -  سرطان٢٦

١٥:١٣ 
  ١٣:١٥ -حمل  ٤
 ١٥:٢٧ - جوزا  ٦

 زحلتربیع  مشتري ٢١:٠١ - دلو  ٨

|  ٢٢°١٠' ♌ مشتري|  ١٢°٢٦' ♎ مریخ|  ٤°٢٩' ♐ زھرة|  ١٤°٤٢' ♐عطارد |  ٢٠°٣٤' ♌قمر |  ٦°٥٤' ♑شمس 

 ٢٢°٣' ♌رأس |  ١٥°٣١' ♐ بلوتو|  ٧°٥٢' ♒ نبتون ١٦°٣٤' ♓ أورانوس |  ١٣°٢٠' ♏ زحل

١٧ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٨ 
 يناير

 ٠٢:١٤ - دلو  ٩ استمرار حتى ٢٣:٤٢ -دلو  ١٦ ٣٦٩د 
حد  جديفي البرج النجمي شمس 

 مشترى

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ١٧:٥٩ - دلو  ٩ استمرار حتى ٠٦:٥٠ -دلو  ١٢ ٥٩٩د 

 ٢٢:٥١ - دلو  ٩ استمرار حتى ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد عطارد القمر في البرج النجمي أسد ١٨:٥٣ - دلو  ٩ استمرار حتى ٠٦:٥٠ - دلو  ٩ ٣٦١د 

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٠٦:٥٠ - دلو  ٩ استمرار حتى ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ ٣٦٣د 

 الَعوَّاء+ القمر  ١٠:٠٦ - دلو  ٩ استمرار حتى ٠٥:٠٨ -دلو  ١١ ٦٦٠د 

 قمر خالی السیر ١١:٣ - دلو ٩  استمرار حتى ٥٣:١٨ - دلو ١٠  ٤٨٨ج 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٠٢:٥٨ - دلو  ٩ استمرار حتى ٢٣:٤٤ -دلو  ٢٣ ٤٩٢ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٠:٣٨ - دلو  ٩ ٠١:٣٨ - دلو  ٩ ٠٢:٣٨ - دلو  ٩ ٨٤و 

 شیرون توازيضد  قمر ١١:٢٥ - دلو  ٩ استمرار حتى ١٧:٤٩ - دلو  ٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٤:١٦ - دلو  ٩ ٠٧:١١ -دلو  ١٠ ١٠:٢٣ -دلو  ١١ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٢:٥٤ - دلو  ٩ ١١:٥٤ -دلو  ١٠ ٢١:١٥ -دلو  ١٢ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحل|  ٢٢°٦' ♌ مشتري|  ١٢°٥٧' ♎ مریخ|  ٥°٤٣' ♐ زھرة|  ١٥°٠' ♐عطارد |  ٢°٣٢' ♍قمر |  ٧°٥٥' ♑شمس 

 ٢٢°٤' ♌رأس |  ١٥°٣٣' ♐ بلوتو|  ٧°٥٤' ♒ نبتون ١٦°٣٥' ♓ أورانوس |  ١٣°٢٥' ♏

١٨ 
 ربیع اآلخر

= 
٢٩ 
 يناير

 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ استمرار حتى ٠٧:٤٤ -دلو  ١٢ ٦د 

 ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ استمرار حتى ١٥:٠٦ -دلو  ١٠ ٤١١د 
 نجميالبرج ال ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد سنبلة

 ١٥:٠٦ -دلو  ١٠ استمرار حتى ١١:٢٥ -دلو  ١١ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 ١٨:٥٣ -دلو  ١٠ استمرار حتى ٠٩:٠١ -دلو  ١٠ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد عطارد

 ٠٩:٠١ -دلو  ١٠ ار حتىاستمر ٠٥:١٩ -دلو  ١١ ٣٦٢د 
  القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرةحد 

 زحلتسدیس  قمر ٢١:٤٤ -دلو  ١٠ ٢٢:١٢ -دلو  ١١ ٢٢:٤٦ -دلو  ١٢ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٠:٥٩ -دلو  ١٠ ٠٢:١١ -دلو  ١١ ٠٣:٤١ -دلو  ١٢ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٢:٠٣ -دلو  ١٠ ٠٢:٢٦ -دلو  ١١ ٠٢:٥٤ -دلو  ١٢ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 سأورانو  مقابلة قمر ٠٤:١٠ -دلو  ١٠ ٠٤:٣٤ -دلو  ١١ ٠٥:٠١ -دلو  ١٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 
 مشتريتثلیث  عطارد ٠٥:٢٥ -دلو  ١٠ ٢١:٤٥ -دلو  ١٩ ١٦:٤٩ -دلو  ٢٤ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 مریختسدیس  زھرة ٠٧:٢٠ -دلو  ١٠ ١٨:٠٠ -دلو  ١٩ ١٩:٥٩ -دلو  ٢٩ ٥،٤ج  - ١٤٢ھـ 

|  ٢٢°٢' ♌ مشتري|  ١٣°٢٧' ♎ مریخ|  ٦°٥٧' ♐ زھرة|  ١٥°٢٥' ♐عطارد |  ١٤°٢٢' ♍قمر |  ٨°٥٦' ♑شمس 

 ٢٢°٥' ♌رأس |  ١٥°٣٤' ♐ بلوتو|  ٧°٥٦' ♒ نبتون ١٦°٣٧' ♓ أورانوس |  ١٣°٣٠' ♏ زحل

١٩ 
 ربیع اآلخر

= 
٣٠ 
 يناير

 ١١:٢٥ -دلو  ١١ استمرار حتى ٠٧:٤٤ -دلو  ١٢ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 سنبلة
 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ٠٥:١٩ -دلو  ١١ استمرار حتى ١٣:٢٧ -دلو  ١١ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مشترى

 ١٣:٢٧ -دلو  ١١ استمرار حتى ٠٣:٤١ -دلو  ١٢ ٣٦٣د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مریخ

 السِّماكشمال + القمر  ٠٥:٠٨ -دلو  ١١ استمرار حتى ٠٥:٢٢ -دلو  ١٢ ٦٦١د 

 في فلك األوجھابط قمر  ١٢:٠٦ -دلو  ١١ استمرار حتى ٠٥:٣٣ -دلو  ٢٣ ٤٩١ج 

 قمر خالی السیر ٣٥:٤ - دلو ١١  استمرار حتى ٤٤:٧ - دلو ١٢  ٤٨٨ج 

 مشتري توازيضد  قمر ١٨:٤٧ -دلو  ١١ ٠١:٢٥ -دلو  ١١ ٠٨:٠٩ -دلو  ١١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٧:٢٤ -دلو  ١١ ١٤:١٢ -دلو  ١١ ٢١:٠٨ -دلو  ١٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ١٧:٤٦ -دلو  ١١ ١٨:٤٧ -دلو  ١٢ ١٩:٤٨ -دلو  ١٢ ٩٣و 

|  ٢١°٥٨' ♌ مشتري|  ١٣°٥٧' ♎ مریخ|  ٨°١١' ♐ زھرة|  ١٥°٥٥' ♐عطارد |  ٢٦°١١' ♍قمر |  ٩°٥٧' ♑شمس 

 ٢٢°٧' ♌رأس |  ١٥°٣٦' ♐ بلوتو|  ٧°٥٨' ♒ نبتون ١٦°٣٩' ♓ أورانوس |  ١٣°٣٥' ♏ زحل

٢٠ 
 ربیع اآلخر

= 
٣١ 
 يناير

 ٠١:٠٧ -دلو  ١٢ استمرار حتى ٢١:٤٤ -دلو  ٢٢ ٤٦٠د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 

 زھرةوجه مریخ و دریجان  جدي

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٤٤ -دلو  ١٢ استمرار حتى ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ ٧د 

 عقربمر في البرج الفلكي الق ٠٦:٥٠ -دلو  ١٢ استمرار حتى ١٨:٤٩ -دلو  ١٥ ٦٠٠د 

 ٠٧:٤٤ -دلو  ١٢ استمرار حتى ٠٣:٥٧ -دلو  ١٣ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٣:٤١ -دلو  ١٢ استمرار حتى ٠٧:٤٤ -دلو  ١٢ ٣٦٥د 

 حد زحل میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٤٤ - دلو ١٢ استمرار حتى ١٩:٥٣ -دلو  ١٣ ٣٦٥د 

 الَغْفر+ القمر  ٠٥:٢٢ -دلو  ١٢ استمرار حتى ١٠:٢٩ -دلو  ١٣ ٦٦٢د 

 حد مشترىمیزان في البرج النجمي مریخ  ٠٢:٠٨ -دلو  ١٢ استمرار حتى ١٦:٣٣ -دلو  ٢٦ ٣٨٤د 

 السماک الرامح رنةمقا قمر ١٨:٣٣ -دلو  ١٢ ١٩:٣٤ -دلو  ١٢ ٢٠:٣٥ -دلو  ١٢ ١٠١و 

 نبتون توازي قمر ٠٤:١٠ -دلو  ١٢ ١١:٢٤ -دلو  ١٢ ١٨:٥٣ -دلو  ١٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٢٣:٣٤ -دلو  ١٢ ٢٣:٥٧ -دلو  ١٣ ٠٠:٠٤ -دلو  ١٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٠:٠٠ -دلو  ١٢ ٠٣:٠٧ -دلو  ١٣ ٠٥:٥٠ -دلو  ١٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٢١:١٥ -دلو  ١٢ ٠٦:٢٧ -دلو  ١٣ ١٥:٠٢ -دلو  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مریخ مقارنة قمر ١٢:١٣ -دلو  ١٢ ١٣:٢٨ -دلو  ١٣ ١٤:١٨ -دلو  ١٤ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٥:٠٦ -دلو  ١٢ ١٥:٢٠ -دلو  ١٣ ١٥:١١ -دلو  ١٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٨ 

األحیان  علم 
إلختیارات ا
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 عطاردتسدیس  قمر ١٦:٢٩ -دلو  ١٢ ١٨:٠١ -دلو  ١٣ ١٩:١٥ -دلو  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 
 بلوتو مقارنة زھرة ٠٨:٢٧ -دلو  ١٢ ٠٤:١٤ -دلو  ١٨ ٢٣:٤١ -دلو  ٢٤ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 

 مشتريتسدیس  مریخ ٠٠:٤٦ -دلو  ١٢ ٠١:٥٨ -دلو  ٢٦ ١٥:٣١ -حوت  ١٠ ٦،٥ج  - ١٧٠ھـ 

|  ٢١°٥٤' ♌ مشتري|  ١٤°٢٧' ♎ مریخ|  ٩°٢٥' ♐ زھرة|  ١٦°٣٠' ♐عطارد |  ٨°١' ♎قمر |  ١٠°٥٨' ♑شمس 

 ٢٢°٨' ♌رأس |  ١٥°٣٨' ♐ توبلو|  ٨°٠' ♒ نبتون ١٦°٤٠' ♓ أورانوس |  ١٣°٤٠' ♏ زحل

٢١ 
 ربیع اآلخر

= 
١ 

 فبراير

 ٠٣:٥٧ -دلو  ١٣ استمرار حتى ٢٣:٥٨ -دلو  ١٤ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 میزان حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٩:٥٣ -دلو  ١٣ استمرار حتى ١٢:٠٠ -دلو  ١٣ ٣٦١د 

 حد مشترىمیزان القمر في البرج النجمي  ١٢:٠٠ -دلو  ١٣ استمرار حتى ٠١:٥٨ -دلو  ١٤ ٣٦٤د 

 الزُّباَنا+ القمر  ١٠:٢٩ -دلو  ١٣ استمرار حتى ١٤:٥٤ -دلو  ١٤ ٦٦٣د 

 ١٧:٤٢ -دلو  ١٣ استمرار حتى ١١:٢٩ -دلو  ١٨ ٣٧١د 
  قوسفي البرج النجمي عطارد 

 حد عطارد

 ١١:١٢ -دلو  ١٣ ىاستمرار حت ١٣:٤٢ -دلو  ٢١ ٥٢٩د 
 قوس البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 و دریجان مریخ وجه قمر

 الفکة مقارنة قمر ٠٧:٠٨ -دلو  ١٣ ٠٨:٠٨ -دلو  ١٣ ٠٩:٠٨ -دلو  ١٣ ١٠١و 

 شیرونتثلیث  قمر ٢٠:٣٠ -دلو  ١٣ ٢٠:٤٢ -دلو  ١٤ ٢٠:٢٩ -دلو  ١٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٣:٤٤ -دلو  ١٣ ٠٣:٣٥ -دلو  ١٤ ٠٢:٥٩ -دلو  ١٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس تربیع  زھرة ٠٥:٠٩ -دلو  ١٣ ٠١:٠٣ -دلو  ١٩ ٢١:١٥ -دلو  ٢٥ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

 رأستراجع  ٠٦:٤١ -دلو  ١٣ استمرار حتى ٢٣:٤٤ -دلو  ٢٣ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٦:٤١ -دلو  ١٣ استمرار حتى ٢٣:٤٤ -دلو  ٢٣ ٩٠ج 

|  ٢١°٤٩' ♌ مشتري|  ١٤°٥٧' ♎ مریخ|  ١٠°٣٩' ♐ زھرة|  ١٧°١١' ♐عطارد |  ٢٠°٠' ♎قمر |  ١١°٥٨' ♑شمس 

 ٢٢°٨' ♌رأس |  ١٥°٤٠' ♐ بلوتو|  ٨°٢' ♒ نبتون ١٦°٤٢' ♓ أورانوس |  ١٣°٤٤' ♏ زحل

٢٢ 
 ربیع اآلخر

= 
٢ 

 فبراير

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨ لیلة ٤٣الف 

 ٢٣:٥٨ -دلو  ١٤ استمرار حتى ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٠١:٥٨ -دلو  ١٤ استمرار حتى ١٥:٤٧ -دلو  ١٤ ٣٦٢د 
  میزانالقمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ١٥:٤٧ -دلو  ١٤ استمرار حتى ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ ٣٦٣د 
  میزانالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١٤:٥٤ -دلو  ١٤ استمرار حتى ٠٩:٤٤ -دلو  ١٥ ٦٦٤د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ١٩:٥٩ -دلو  ١٤ استمرار حتى ٠١:٣٣ -دلو  ١٥ ٤٨٧ج 

 قمر خالی السیر ٣٦:٣ - دلو ١٤  استمرار حتى ٤٢:١٩ - دلو ١٥  ٤٨٨ج 

 الزبانی الشمالي مقارنة قمر ٢١:١٧ -دلو  ١٤ ٢٢:١٧ -دلو  ١٤ ٢٣:١٦ -دلو  ١٤ ١١٠و 

 مریخ توازي قمر ٠٤:٢١ -دلو  ١٤ ١٥:١٧ -دلو  ١٤ ٠٤:٠٢ -دلو  ١٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١١:٥٩ -دلو  ١٤ ١١:٢٤ -دلو  ١٥ ١٠:١٦ -دلو  ١٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٥:٠٢ -دلو  ١٤ ٢٢:٣٦ -دلو  ١٦ ٠٤:٥٩ -دلو  ١٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 ١٤:١٩ -دلو  ١٤ ١٢:٣٨ -دلو  ٢٠ ١١:٠٥ -دلو  ٢٦ ١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ 
 شیرونتسدیس  زھرة

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٠٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ٢١°٤٤' ♌ مشتري|  ١٥°٢٦' ♎ مریخ|  ١١°٥٣' ♐ زھرة|  ١٧°٥٥' ♐عطارد |  ٢°١٢' ♏قمر |  ١٢°٥٩' ♑شمس 

 ٢٢°٦' ♌رأس |  ١٥°٤٢' ♐ بلوتو|  ٨°٤' ♒ نبتون ١٦°٤٤' ♓ أورانوس |  ١٣°٤٩' ♏ زحل

٢٣ 
 ربیع اآلخر

= 
٣ 

 فبراير

 ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقربالنجمي في البرج 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ١٨:٤٩ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٣:٤٣ -دلو  ١٧ ٦٠١د 

 ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ استمرار حتى ١٥:٠٣ -دلو  ١٥ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 ١٥:٠٣ -دلو  ١٥ استمرار حتى ١٠:٠١ -دلو  ١٦ ٤١٨د 
 برج النجميال ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان  عقرب

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ١٩:٤٢ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٩:١٧ -دلو  ١٥ ٣٦٣د 

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ٠٩:١٧ -دلو  ١٥ استمرار حتى ١٦:٥٨ -دلو  ١٥ ٣٦٢د 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٦:٥٨ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٨:٠٨ -دلو  ١٦ ٣٦١د 

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة  :ھبوط قمر ٢٣:٣٦ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠١:٣٣ -دلو  ١٥ ٨د 

 الَقْلبشمال + القمر  ٠٩:٤٤ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٠:٥٠ -دلو  ١٦ ٦٦٥د 

 ٠٢:٠٨ -دلو  ١٥ استمرار حتى ٠٣:٢٣ -دلو  ١٩ ٣٧٧د 
حد قوس ج النجمي في البر زھرة

 زھرة

 قمر توازي شمس ٢٢:٤٨ -دلو  ١٥ ١٠:٠٦ -دلو  ١٥ ٢٣:٥٩ -دلو  ١٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٣:١٣ -دلو  ١٥ ١٤:١٠ -دلو  ١٥ ١٥:٠٨ -دلو  ١٥ ١٢١و 

 زحل مقارنة قمر ٢٣:١٦ -دلو  ١٥ ٢٢:٣٠ -دلو  ١٦ ٢١:٠٨ -دلو  ١٧ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٤:٥٧ -دلو  ١٥ ٠٣:٥٨ -دلو  ١٦ ٠٢:٢٢ -دلو  ١٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٨:١٢ -دلو  ١٥ ٠٧:١٠ -دلو  ١٦ ٠٥:٣١ -دلو  ١٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٤:٢٩ -دلو  ١٥ ١٣:٠٣ -دلو  ١٦ ١١:٠١ -دلو  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢١°٤٠' ♌ مشتري|  ١٥°٥٦' ♎ مریخ|  ١٣°٧' ♐ زھرة|  ١٨°٤٤' ♐عطارد |  ١٤°٤١' ♏قمر |  ١٤°٠' ♑شمس 

 ٢٢°٢' ♌رأس |  ١٥°٤٤' ♐ بلوتو|  ٨°٧' ♒ نبتون ١٦°٤٦' ♓ أورانوس |  ١٣°٥٤' ♏ زحل

٢٤ 
 ربیع اآلخر

= 
٤ 

 فبراير

 زھرةحد  ديجفي البرج النجمي شمس  ٢٣:٤٢ -دلو  ١٦ استمرار حتى ٢١:٠٩ -دلو  ٢٤ ٣٦٧د 

 ١٠:٠١ -دلو  ١٦ استمرار حتى ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 حد مشترىعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٨:٠٨ -دلو  ١٦ استمرار حتى ١٧:٢٩ -دلو  ١٦ ٣٦٤د 

 حد زحلعقرب ر في البرج النجمي القم ١٧:٢٩ -دلو  ١٦ استمرار حتى ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ ٣٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٠٠:٥٠ -دلو  ١٦ استمرار حتى ٠٣:٣٨ -دلو  ١٧ ٦٦٦د 

 قمر خالی السیر ٠٤:١٣ - دلو ١٦  استمرار حتى ٣٣:٤ - دلو ١٧  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ١٧:١٣ -دلو  ١٦ ١٨:٠٩ -دلو  ١٦ ١٩:٠٤ -دلو  ١٧ ١٢٧و 

 مریخ توازي شمس ٠٨:٣٠ -دلو  ١٦ ١٤:٥٤ -دلو  ١٨ ٢٠:٣٣ -دلو  ٢١ ٥،١ج  – ٨٥ھـ 

|  ٢١°٣٥' ♌ مشتري|  ١٦°٢٥' ♎ مریخ|  ١٤°٢١' ♐ زھرة|  ١٩°٣٦' ♐عطارد |  ٢٧°٣١' ♏قمر |  ١٥°١' ♑شمس 

 ٢١°٥٧' ♌رأس |  ١٥°٤٦' ♐ بلوتو|  ٨°٩' ♒ نبتون ١٦°٤٨' ♓ أورانوس |  ١٣°٥٩' ♏ زحل
٢٥ 

 رربیع اآلخ
٥ 

 فبراير
 قوسالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ٠٣:٤٣ -دلو  ١٧ استمرار حتى ٠٨:٥٨ -دلو  ١٩ ٦٠٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 صالبدايةاإلت مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -دلو  ١٨ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 

 ٠٤:٣٣ -دلو  ١٧ استمرار حتى ٠٢:١٤ -دلو  ١٨ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ٠٣:٣٨ -دلو  ١٧ استمرار حتى ٠٧:١٠ -دلو  ١٨ ٦٦٧د 

 ١٠:١٤ -دلو  ١٧ استمرار حتى ١٠:١٦ -دلو  ٢٦ ٤٩٤د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه زحل و دریجان شمس قوس

 السیرسریع قمر  ٠٩:١٠ -دلو  ١٧ استمرار حتى ١٩:١٩ -حوت  ١ ٤٨٨ج 

 تالی العقرب مقارنة قمر ٠٠:٤٩ -دلو  ١٧ ٠١:٤٥ -دلو  ١٧ ٠٢:٤٠ -دلو  ١٧ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ٠٥:٣١ -دلو  ١٧ ٠٦:٢٦ -دلو  ١٧ ٠٧:٢١ -دلو  ١٧ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ٢١:٢٨ -دلو  ١٧ ١٩:٢٤ -دلو  ١٨ ١٦:٤٥ -دلو  ١٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 بلوتو مقارنة رقم ١١:٢٧ -دلو  ١٧ ٠٩:٠٠ -دلو  ١٨ ٠٦:٠١ -دلو  ١٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ٠٩:٤٦ -دلو  ١٧ ٠٩:٢٨ -دلو  ١٨ ٠٨:٢٨ -دلو  ١٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٣:٢٠ -دلو  ١٧ ١٠:٥١ -دلو  ١٨ ٠٧:٥٠ -دلو  ١٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٣:٠٥ -دلو  ١٧ ١١:٢١ -دلو  ١٨ ٠٩:٠٠ -دلو  ١٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٦:٢٨ -دلو  ١٧ ١٣:٥٦ -دلو  ١٨ ١٠:٥٢ -دلو  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مشتريتثلیث  زھرة ٠٤:١٠ -دلو  ١٧ ١٠:٥٤ -دلو  ٢٢ ١٦:٢٤ -دلو  ٢٧ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 

|  ٢١°٣٠' ♌ مشتري|  ١٦°٥٤' ♎ مریخ|  ١٥°٣٥' ♐ زھرة|  ٢٠°٣٢' ♐عطارد |  ١٠°٤٤' ♐قمر |  ١٦°٢' ♑شمس 

 ٢١°٥١' ♌رأس |  ١٥°٤٨' ♐ بلوتو|  ٨°١١' ♒ نبتون ١٦°٥٠' ♓ أورانوس |  ١٤°٣' ♏ زحل

٢٦ 
 ربیع اآلخر

= 
٦ 

 فبراير

 ٢٢:٣٩ -دلو  ١٨ استمرار حتى ١٦:٢٣ -دلو  ١٨ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ١٦:٢٣ -دلو  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ٠٢:١٤ -دلو  ١٨ استمرار حتى ١١:٠٦ -دلو  ١٨ ٣٦٢د 

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١١:٠٦ -دلو  ١٨ استمرار حتى ١٨:٠٨ -دلو  ١٨ ٣٦١د 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ١٨:٠٨ -دلو  ١٨ ار حتىاستمر ٠٢:٥٠ -دلو  ١٩ ٣٦٥د 

 الَبْلَدة+ القمر  ٠٧:١٠ -دلو  ١٨ استمرار حتى ١٠:٤٧ -دلو  ١٩ ٦٦٨د 

 حد زحلقوس في البرج النجمي عطارد  ١١:٢٩ -دلو  ١٨ استمرار حتى ٠٣:٠٦ -دلو  ٢٣ ٣٧٥د 

 عین الرامي مقارنة قمر ٠١:٤٧ -دلو  ١٨ ٠٢:٤٠ -دلو  ١٨ ٠٣:٣٤ -دلو  ١٨ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٠٦:٥٠ -دلو  ١٨ ٠٧:٤٣ -دلو  ١٨ ٠٨:٣٦ -دلو  ١٨ ١٤٤و 

 عطارد مقارنة قمر ١٩:٤٤ -دلو  ١٨ ١٨:٣٩ -دلو  ١٩ ١٧:٠٠ -دلو  ١٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مشتريث تثلی قمر ٢١:٤٧ -دلو  ١٨ ١٨:٥٣ -دلو  ١٩ ١٥:٣٠ -دلو  ١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

|  ٢١°٢٤' ♌ مشتري|  ١٧°٢٣' ♎ مریخ|  ١٦°٤٩' ♐ زھرة|  ٢١°٣٠' ♐عطارد |  ٢٤°٢١' ♐قمر |  ١٧°٣' ♑شمس 

 ٢١°٤٥' ♌رأس |  ١٥°٥٠' ♐ بلوتو|  ٨°١٣' ♒ نبتون ١٦°٥٢' ♓ أورانوس |  ١٤°٧' ♏ زحل

٢٧ 
 ربیع اآلخر

= 
٧ 

 فبراير

 جديفي البرج النجمي  :قمر مثلثة +وبال  ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ استمرار حتى ١٢:١٥ -دلو  ٢١ ١٠د 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٥٨ -دلو  ١٩ استمرار حتى ١١:٣١ -دلو  ٢١ ٦٠٣د 

 قمر خالی السیر ٥٤:١٨ - دلو ١٩  استمرار حتى ٤٥:٩ - دلو ١٩  ٤٨٨ج 

 ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ استمرار حتى ٠٢:٤٨ -دلو  ٢٠ ٤٢٣د 
 جدي ميالبرج النج ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ٠٢:٥٠ -دلو  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٩:٤٥ -دلو  ١٩ استمرار حتى ٢١:٤٣ -دلو  ٢٠ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 عطارد

 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٠:٤٧ -دلو  ١٩ استمرار حتى ٢٣:٣٣ -دلو  ٢٠ ٦٦٩د 

 ٠٣:٢٣ -دلو  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٠٨ -دلو  ٢٢ ٣٧٦د 
  قوس في البرج النجمي  زھرة

 حد عطارد

 المنقار مقارنة قمر ١٠:٣٨ -دلو  ١٩ ١١:٣٠ -دلو  ١٩ ١٢:٢١ -دلو  ١٩ ٩٣و 

 مریخ توازي قمر ٠١:١٣ -دلو  ١٩ ١٢:١٩ -دلو  ١٩ ٢١:٣٦ -دلو  ٢٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 النسر الطایر مقارنة قمر ١١:٣٣ -دلو  ١٩ ١٢:٢٤ -دلو  ١٩ ١٣:١٦ -دلو  ١٩ ١٥٤و 

 قمر توازي شمس ٠٤:١٢ -دلو  ١٩ ١٦:٥٩ -دلو  ١٩ ٠٣:١٣ -دلو  ٢٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٣:٢٩ -دلو  ١٩ ٠٩:٥٧ -دلو  ٢٠ ٠٦:٠٧ -دلو  ٢١ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٨:٠٩ -دلو  ١٩ ١٤:٢٩ -دلو  ٢٠ ١٠:٣٢ -دلو  ٢١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمر مقارنة شمس ١٤:١٨ -دلو  ١٩ ١٧:٣٨ -دلو  ٢٠ ٢٠:٢٦ -دلو  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحل توازي زھرة ٠٨:٠٩ -دلو  ١٩ ٢١:١٨ -دلو  ٢٦ ١٥:٢٧ -دلو  ٣٠ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 بلوتو توازي زھرة ٠٢:١٦ -دلو  ١٩ ٠١:١٤ -دلو  ٢٦ ٢٢:١١ -حوت  ١ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 

|  ٢١°١٩' ♌ مشتري|  ١٧°٥٢' ♎ مریخ|  ١٨°٣' ♐ زھرة|  ٢٢°٣٢' ♐عطارد |  ٨°٢٠' ♑قمر |  ١٨°٤' ♑شمس 

 ٢١°٣٩' ♌رأس |  ١٥°٥١' ♐ بلوتو|  ٨°١٥' ♒ نبتون ١٦°٥٤' ♓ أورانوس |  ١٤°١٢' ♏ زحل

٢٨ 
 ربیع اآلخر

= 
٨ 

 فبراير

 تحت الشعاع ٢٨ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ربیع اآلخر يوم محذور شھر ٢٨ لیلة استمرار حتى ٢٩ لیلة ٨٢الف 

 ٠٢:٤٨ -دلو  ٢٠ استمرار حتى ١٩:٣٧ -دلو  ٢١ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٢١:٤٣ -دلو  ٢٠ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -دلو  ٢٠ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 مشترى

 ٠٩:٣٤ -دلو  ٢٠ استمرار حتى ٢٢:٥٨ -دلو  ٢١ ٣٦٢د 
حد  القمر في البرج النجمي جدي

 زھرة

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٢٣:٣٣ -دلو  ٢٠ استمرار حتى ١٥:٢٢ -دلو  ٢٠ ٦٧٠د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ١٥:٢٢ -دلو  ٢٠ استمرار حتى ١٢:٥٠ -دلو  ٢١ ٦٧١د 

 قمر خالی السیر ٣٩:١٧ - دلو ٢٠  استمرار حتى ١٥:١٢ - دلو ٢١  ٤٨٨ج 

 مریختربیع  قمر ١٩:٣٩ -دلو  ٢٠ ١٦:٣٧ -دلو  ٢٠ ١٣:١٦ -دلو  ٢١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

|  ٢١°١٣' ♌ مشتري|  ١٨°٢٠' ♎ مریخ|  ١٩°١٧' ♐ زھرة|  ٢٣°٣٦' ♐عطارد |  ٢٢°٣٧' ♑قمر |  ١٩°٤' ♑شمس 

 ٢١°٣٥' ♌رأس |  ١٥°٥٣' ♐ بلوتو|  ٨°١٧' ♒ نبتون ١٦°٥٦' ♓ أورانوس |  ١٤°١٦' ♏ زحل

٢٩ 
 ربیع اآلخر

= 
٩ 

 فبراير

 دلوالقمر في البرج النجمي  ١٢:١٥ -دلو  ٢١ ستمرار حتىا ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ١١:٣١ -دلو  ٢١ استمرار حتى ١٢:٥٤ -دلو  ٢٣ ٦٠٤د 

 ١٩:٣٧ -دلو  ٢١ استمرار حتى ١٢:١٥ -دلو  ٢١ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ١٢:١٥ -دلو  ٢١ استمرار حتى ٠٤:٤٦ -دلو  ٢٢ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٥٨ -دلو  ٢١ استمرار حتى ٠٥:٣٧ -دلو  ٢١ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ٠٥:٣٧ -دلو  ٢١ استمرار حتى ١٢:١٥ -دلو  ٢١ ٣٦٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٢ 

ألحیان ا علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٢:١٥ -دلو  ٢١ استمرار حتى ٢٣:٤٩ -دلو  ٢٢ ٣٦١د 

 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ١٢:٥٠ -دلو  ٢١ استمرار حتى ١٣:٢٢ -دلو  ٢٢ ٦٧٢د 

 ١٣:٤٢ -دلو  ٢١ استمرار حتى ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ ٥٣٠د 
 قوس البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 وجه زحل و دریجان شمس

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٢١:٢٤ -دلو  ٢١ ٢٢:١٤ -دلو  ٢١ ٢٣:٠٤ -دلو  ٢١ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ٠٠:٠٤ -دلو  ٢١ ٠٠:٥٤ -دلو  ٢١ ٠١:٤٤ -دلو  ٢١ ١٦٣و 

 نبتون توازي قمر ٠٩:٠٩ -دلو  ٢١ ١٥:١٧ -دلو  ٢١ ٢١:١١ -دلو  ٢٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ٠٦:٠٨ -دلو  ٢١ ٠٢:٠١ -دلو  ٢٢ ٢١:٤٩ -دلو  ٢٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٦:٠٦ -و دل ٢١ ١١:٥٨ -دلو  ٢٢ ٠٧:٤٧ -دلو  ٢٣ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٣ 

  )االو�غوري(بداية تقو�م ا�صي� و ا�تا� و ال��  

  

  ا�الل ا�ا� بعد انقالب ا�شتوى 

   ا��و الفل� ال�ج � ا�شمس دخول بعد ولأو ا�الل األ

 ٢٠١٦ ايرف� ٨ أو ايرف� ١٠=  ١٤٣٧ �اد األو�شهر بداية



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٤ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی �    ١٤٣٧ �مادی األو�ی�� األ�دا
 د�و� ال�ج ا�ج�  :و�ال شمس

  )١٣٩٥( �ل ٢إ�  حوت ٢

 م�ان� ال�ج ا�ج�  :و�ال �ر�خ

  حوت ١٨إ�  جدي ١٤

 عقرب� ال�ج ا�ج� : بيت �ر�خ

  جوزا ٦إ�  حوت ١٨

 تراجع �ش�ى

  )۱۳۹۵( ثور ١٩إ�  جدي ٢٠

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٥ 

   اث ااودى ا ١٤٣٧  
األحیان  م عل

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 استمرار حتى دلو ٢٥ ٣٦الف 
 ٤يوم ماضي  ٢٧

 يوم باقي
 اإلسكندريكانون اآلخر  شھر
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ج  - ١٢٩ھـ 
١٣،٣ 

 ٢٣:٥٥ -دلو  ٢٣
  ٠٩:٢٩ -  جدي ٢٩

 ١٥:٣٦ -دلو  ١٥

 ١يوم ماضي  ٢٨
 يوم باقي

 شیرونتسدیس  عطارد

ج  - ١٧٨ھـ 
١٠،٥ 

 ١٣:٥٣ -دلو  ١٥ ٠١:٠٠ -حوت  ٤
 ١٢يوم ماضي  ٢٤

 يوم باقي
 بلوتوتسدیس  مریخ

 ٢١:١٧ -دلو  ١٦ ١٨:١٩ -حوت  ١ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 
 ٩يوم ماضي  ٢٣

 يوم باقي
 زحلتسدیس  شمس

 ١٩:٣٩ -دلو  ١٩ ٠٦:١٩ -حوت  ٤ ٨،١ج  - ٩٠ھـ 
 ١٢يوم ماضي  ١٨

 يوم باقي
 أورانوس تسدیس  شمس

ج  - ١٨٢ھـ 
١٣،٥ 

 ٢٢:١٤ -دلو  ٢٢ ٠٥:١٧ -حوت  ١٣
 ٢١يوم ماضي  ١٧

 يوم باقي
 شیرونتثلیث  مریخ

ج  - ١٢٠ھـ 
٧،٣ 

 ١٣:١٨ -دلو  ٢٩
  ٠٠:١١ -دلو  ١٧
 ٠٤:٣٢ -دلو  ٢١

 ٧يوم ماضي  ١٤
 يوم باقي

 زحل توازي عطارد

ج  - ١٢٥ھـ 
١٠،٣ 

 ٢٠:٠٥ -دلو  ٣٠
  ١٠:٥٥ -دلو  ١٨
 ١٩:١٩ -دلو  ٢١

 ٨يوم ماضي  ١٣
 يوم باقي

 بلوتو توازي عطارد

ج  - ١١٧ھـ 
٦،٣ 

 ٢١:٤٥ -دلو  ١٩ ١٦:٤٩ -دلو  ٢٤
 ٢يوم ماضي  ١١

 يوم باقي
 مشتريتثلیث  عطارد

ج  - ١٤٢ھـ 
٥،٤ 

 ١٨:٠٠ -دلو  ١٩ ١٩:٥٩ -دلو  ٢٩
 ٧يوم ماضي  ١١

 يوم باقي
 مریختسدیس  زھرة

ج  - ١٥٢ھـ 
١٠،٤ 

 ٠٤:١٤ -دلو  ١٨ ٢٣:٤١ -دلو  ٢٤
يوم  ٢يوم ماضي  ٩

 باقي
 بلوتو مقارنة زھرة

ج  - ١٧٠ھـ 
٦،٥ 

 ٠١:٥٨ -دلو  ٢٦ ١٥:٣١ -حوت  ١٠
 ١٨يوم ماضي  ٩

 يوم باقي
 مشتريتسدیس  مریخ

ج  - ١٤٨ھـ 
٨،٤ 

 ٠١:٠٣ -دلو  ١٩ ٢١:١٥ -دلو  ٢٥
يوم  ٣يوم ماضي  ٨

 باقي
 أورانوس تربیع  زھرة

ج  - ١٥٦ھـ 
١٣،٤ 

 ١٢:٣٨ -دلو  ٢٠ ١١:٠٥ -دلو  ٢٦
يوم  ٤يوم ماضي  ٧

 باقي
 شیرونتسدیس  زھرة

ج  - ١٤٤ھـ 
٦،٤ 

 ١٠:٥٤ -دلو  ٢٢ ١٦:٢٤ -دلو  ٢٧
يوم  ٥يوم ماضي  ٤

 باقي
 مشتريتثلیث  زھرة

ج  - ١٤٧ھـ 
٧،٤ 

 ٢١:١٨ -دلو  ٢٦ ١٥:٢٧ -دلو  ٣٠
يوم  ٨يوم ماضي  ٢

 باقي
 زحل توازي زھرة

ج  - ١٥٢ھـ 
١٠،٤ 

 ٠١:١٤ -دلو  ٢٦ ٢٢:١١ -حوت  ١
يوم  ٩يوم ماضي  ٢

 باقي
 بلوتو توازي زھرة

 استمرار حتى ٠٧:٣٠ -حمل  ١ ٤الف 
 ٣٩يوم ماضي  ٥١

 يوم باقي
 موسم الشتاء

 ١٥:٠٧ -دلو  ١٩ ١٧:١٣ -حوت  ١٥ ٥،١ج  - ٨٥ھـ 
 ٢٣يوم ماضي  ٣٤

 يوم باقي
 مریختربیع  شمس

ج  - ٢٠٥ھـ 
١٣،٦ 

  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 

  ٠٠:٥٦ -عقرب  ١٣
 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

 ٦٤ شھر ماضي ٤
 يوم باقي

 شیرون مقابلة مشتري



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٦ 

األحیان  علم 
ختیارات اإل

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
جمادى 
 األولى

= 
١٠ 

 فبراير

 زحل | ٢١°٨' ♌ مشتري | ١٨°٤٩' ♎ مریخ | ٢٠°٣١' ♐ زھرة | ٢٤°٤٢' ♐ عطارد | ٧°٦' ♒ قمر | ٢٠°٥' ♑ شمس

 ٢١°٣٣' ♌ رأس | ١٥°٥٥' ♐ بلوتو | ٨°٢٠' ♒ نبتون ١٦°٥٩' ♓ أورانوس  | ١٤°٢٠' ♏

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 ترة اإلجتماعالقمر في ف ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٢١:٤٤ - دلو ٢٢ استمرار حتى ١٩:١٣ - حوت ٢ ٤٦١ د
 جدي البرج النجمي ٣ في وجه شمس

 عطارد دریجان و شمس وجه

 ٠٤:٤٦ - دلو ٢٢ استمرار حتى ٢١:١٢ - دلو ٢٣ ٤٢٧ د
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 عطارد دریجان و وجه

 زھرة حد دلوالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٤٩ - ودل ٢٢ استمرار حتى ٠٩:٤٢ - دلو ٢٢ ٣٦٢ د

 مشترى حد دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٢ - دلو ٢٢ استمرار حتى ٢١:١٢ - دلو ٢٣ ٣٦٤ د

 ١ فرغ+ القمر  ١٣:٢٢ - دلو ٢٢ استمرار حتى ١٧:٣١ - دلو ٢٣ ٦٧٣ د

 زحل حد قوسالنجمي  في البرج زھرة ٠٩:٠٨ - دلو ٢٢ استمرار حتى ١٠:١٧ - دلو ٢٦ ٣٨٠ د

 حوت حد عطاردفي البرج النجمي  أورانوس  ٠٩:٥٥ -دلو  ٢٢ استمرار حتى ٠٧:٢٨ -حمل  ٤ ٣٩٦د 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ١٩:٥١ -دلو  ٢٢ ٢٠:٤٠ -دلو  ٢٢ ٢١:٣٠ -دلو  ٢٢ ١٦٩و 

 أورانوس  زيتواضد  قمر ٠١:٢٣ -دلو  ٢٢ ٠٦:٥٨ -دلو  ٢٢ ١٢:٢٦ -دلو  ٢٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٨:٤٤ -دلو  ٢٢ ١٤:٣٢ -دلو  ٢٢ ١٠:١٨ -دلو  ٢٣

 مشتري توازيضد  قمر ١٠:٢٦ -دلو  ٢٢ ١٥:٤٩ -دلو  ٢٢ ٢١:٠٧ -دلو  ٢٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون مقارنة قمر ٢٣:٢٨ -دلو  ٢٢ ١٩:١٨ -دلو  ٢٣ ١٥:٠٥ -دلو  ٢٣

 مریختثلیث  قمر ٢٣:٣١ -دلو  ٢٢ ١٩:٥٥ -دلو  ٢٣ ١٦:١٧ -دلو  ٢٣ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ٠٣:١٩ -دلو  ٢٢ ٢٢:٥٥ -دلو  ٢٣ ١٨:٣٠ -دلو  ٢٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ٢٠ھـ 
١٢،٢ 

 ذنب مقارنة قمر ٠٤:٠١ -دلو  ٢٢ ٢٣:٤٤ -دلو  ٢٣ ١٩:٢٩ -دلو  ٢٤

 زھرةتسدیس  قمر ٠٢:٣٣ -دلو  ٢٢ ٠٠:٠٧ -دلو  ٢٣ ٢١:٤٠ -دلو  ٢٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٠:٠٠ -دلو  ٢٢ ٠٧:٢٤ -دلو  ٢٣ ٠٤:٥٤ -دلو  ٢٤ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ٢١°٢' ♌ مشتري|  ١٩°١٧' ♎ مریخ|  ٢١°٤٥' ♐ زھرة|  ٢٥°٥٠' ♐عطارد |  ٢١°٤١' ♒قمر |  ٢١°٦' ♑شمس 

 ٢١°٣٢' ♌رأس |  ١٥°٥٧' ♐ بلوتو|  ٨°٢٢' ♒ نبتون ١٧°١' ♓ ورانوسأ |  ١٤°٢٥' ♏ زحل

٢ 
جمادى 
 األولى

= 
١١ 

 فبراير

 حوتالقمر في البرج النجمي  ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ١٢:٥٤ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٤:٣٥ -دلو  ٢٥ ٥٩٣د 

 ٢١:١٢ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ٠٦:٠٦ -دلو  ٢٤ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ٢١:١٢ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ٠٣:٤٧ -دلو  ٢٣ ٣٦٣د 

 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ٠٣:٤٧ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ ٣٦٥د 

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ١٣:٣٨ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ٠٩:٢٥ -دلو  ٢٤ ٣٦٢د 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ١٧:٣١ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٩:٠١ -دلو  ٢٥ ٦٧٤د 

 حد مریخقوس في البرج النجمي عطارد  ٠٣:٠٦ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ١٠:١٦ -دلو  ٢٦ ٣٧٣د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ٠٥:٣٣ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ٠٦:٢٠ -حوت  ٩ ٤٩٠ج 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٢٣:٤٤ -دلو  ٢٣ استمرار حتى ٠٩:١١ -حوت  ٦ ٤٩٣ج 

 قمر خالی السیر ٢٥:٧ - دلو ٢٣  استمرار حتى ٣٨:١٣ - دلو ٢٣  ٤٨٨ج 

 الفرسمنكب  مقارنة قمر ١١:٢٥ -دلو  ٢٣ ١٢:١٤ -دلو  ٢٣ ١٣:٠٣ -دلو  ٢٣ ١٧٥و 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 ٠٨:١٩ -حوت  ٢١
  ١٤:٢٠ -دلو  ٢٣
 ٠٣:١٢ -حوت  ٢١

 شیرون توازي قمر ٠٩:٠٥ -دلو  ٢٣

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ١٤:١٠ -دلو  ٢٣ ١٥:٠٠ -دلو  ٢٣ ١٥:٤٩ -دلو  ٢٣ ٨و 

 زحلتثلیث  قمر ١٧:٤٢ -دلو  ٢٣ ١٣:٣٥ -دلو  ٢٤ ٠٩:٣٧ -دلو  ٢٥ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 زحل|  ٢٠°٥٦' ♌ مشتري|  ١٩°٤٥' ♎ مریخ|  ٢٢°٥٩' ♐ زھرة|  ٢٧°١' ♐عطارد |  ٦°١٧' ♓قمر |  ٢٢°٧' ♑شمس 

 ٢١°٣٣' ♌رأس |  ١٥°٥٩' ♐ بلوتو|  ٨°٢٤' ♒ نبتون ١٧°٣' ♓ أورانوس |  ١٤°٢٩' ♏

٣ 
جمادى 
 األولى

= 
١٢ 

 فبراير

 حد زحل جديفي البرج النجمي شمس  ٢١:٠٩ -دلو  ٢٤ استمرار حتى ٢٠:٠٦ -دلو  ٢٨ ٣٧٠د 

 ٠٦:٠٦ -دلو  ٢٤ استمرار حتى ٢٢:٤٠ -دلو  ٢٥ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ٠٩:٢٥ -دلو  ٢٤ استمرار حتى ١٧:٤١ -دلو  ٢٤ ٣٦٤د 

 ١٧:٤١ -دلو  ٢٤ استمرار حتى ٢١:٠٠ -دلو  ٢٥ ٣٦١د 
  حوت القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ١٢:٢٥ -دلو  ٢٤ استمرار حتى ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ ٥٦٠د 
 میزان البرج النجمي ٣ في وجهمریخ 

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 جناح الفرس مقارنة قمر ٠٣:٣١ -دلو  ٢٤ ٠٤:٢٠ -دلو  ٢٤ ٠٥:١٠ -دلو  ٢٤ ٦و 

 سرة الفرس مقارنة قمر ١٢:٠١ -دلو  ٢٤ ١٢:٥١ -دلو  ٢٤ ١٣:٤١ -دلو  ٢٤ ٧و 

ج  - ١٨ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتربیع  قمر ٢٠:١١ -دلو  ٢٤ ١٦:٠٢ -دلو  ٢٤ ١٢:٠٢ -دلو  ٢٥

 مشتري توازي قمر ١٢:٠٩ -دلو  ٢٤ ١٧:٣٧ -دلو  ٢٤ ٢٣:١٠ -دلو  ٢٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  مقارنة قمر ٢١:٥٧ -دلو  ٢٤ ١٧:٥٠ -دلو  ٢٤ ١٣:٥٢ -دلو  ٢٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠١:٢٨ -دلو  ٢٤ ٠٤:١٠ -دلو  ٢٥ ٠٧:١٣ -دلو  ٢٦ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٨:٢٩ -دلو  ٢٤ ٠٦:١٤ -دلو  ٢٥ ٠٤:١٥ -دلو  ٢٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١٥:٤٣ -دلو  ٢٤ ١٣:٣٢ -دلو  ٢٥ ١١:٤٠ -دلو  ٢٦ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

|  ٢٠°٥٠' ♌ مشتري|  ٢٠°١٣' ♎ مریخ|  ٢٤°١٤' ♐ زھرة|  ٢٨°١٣' ♐عطارد |  ٢٠°٤٨' ♓قمر |  ٢٣°٧' ♑شمس 

 ٤ ٢١°٣٤' ♌رأس |  ١٦°٠' ♐ بلوتو|  ٨°٢٦' ♒ نبتون ١٧°٥' ♓ أورانوس |  ١٤°٣٣' ♏ زحل
جمادى 
 األولى

= 
١٣ 

 فبراير

 حملالقمر في البرج النجمي  ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ١٤:٣٥ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١٧:٣٤ -دلو  ٢٧ ٥٩٤د 

 ٢٢:٤٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 میةالتنجی

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ٠٨:٠٩ -دلو  ٢٦ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 

 حد مریخحوت برج النجمي القمر في ال ٢١:٠٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١١:٥٩ -دلو  ٢٥ ٣٦٣د 

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ١١:٥٩ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ٠١:٢٤ -دلو  ٢٦ ٣٦٤د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ١٩:٠١ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ ٦٧٥د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ١٥:٢٠ -دلو  ٢٥ استمرار حتى ١١:٣٥ -دلو  ٢٦ ٦٤٨د 

 قمر خالی السیر ٣٣:١٣ - دلو ٢٥  استمرار حتى ٢٠:١٥ - دلو ٢٥  ٤٨٨ج 

 أورانوس  توازي قمر ٢٠:٤٤ -دلو  ٢٥ ٠٢:١٩ -دلو  ٢٥ ٠٨:٠٢ -دلو  ٢٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١١:٤٣ -دلو  ٢٥ ١٧:٤١ -دلو  ٢٥ ٢٣:٥٢ -دلو  ٢٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٩:٢٥ -دلو  ٢٥ ٠٥:٣٦ -دلو  ٢٦ ٠٢:٠٣ -دلو  ٢٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتون مقارنة شمس ٠٧:٤٠ -دلو  ٢٥ ١٨:٤٦ -حوت  ١١ ٠٨:٣٦ -حوت  ٢٦ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

 زحل|  ٢٠°٤٣' ♌ مشتري|  ٢٠°٤١' ♎ مریخ|  ٢٥°٢٨' ♐ زھرة|  ٢٩°٢٧' ♐عطارد |  ٥°٩' ♈قمر |  ٢٤°٨' ♑شمس 

 ٢١°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٢' ♐ بلوتو|  ٨°٢٨' ♒ نبتون ١٧°٨' ♓ أورانوس |  ١٤°٣٦' ♏

٥ 
جمادى 
 األولى

= 
١٤ 

 فبراير

 اإلسكندري شباطشھر  دلو ٢٦ استمرار حتى حوت ٢٣ ٣٧الف 

 ٠٨:٠٩ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ٠١:٠٩ -دلو  ٢٧ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 ٠١:٢٤ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ٠٩:٥١ -دلو  ٢٦ ٣٦٢د 
  حمل القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ٠٩:٥١ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ٠١:٠٩ -دلو  ٢٧ ٣٦١د 
  حمل القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 الُبَطْینجنوب + القمر  ١١:٣٥ -دلو  ٢٦ ر حتىاستمرا ٠٩:٥٧ -دلو  ٢٧ ٦٤٩د 

 جديفي البرج النجمي عطارد  ١٠:١٦ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ ٣٤د 

 دلو في البرج الفلكيعطارد  ٠١:٤٢ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ١٣:٢٣ -حوت  ١٦ ٦٢٨د 

 ١٠:١٦ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ٢٠:٣٣ -حوت  ٤ ٤٩٥د 
 جدي البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ١٠:١٦ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ١٧:١٥ -حوت  ١ ٣٧١د 
   جديفي البرج النجمي عطارد 

 حد عطارد

 ١٠:١٧ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ ٣٧٨د 
  قوسفي البرج النجمي  زھرة

 حد مریخ

 ١٦:٣٣ -دلو  ٢٦ استمرار حتى ٠٣:٢٥ -حوت  ١٣ ٣٨٢د 
  میزان في البرج النجمي مریخ 

 زھرةحد 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ٢٢:٤٢ -دلو  ٢٦ ٢٣:٣٢ -دلو  ٢٦ ٠٠:٢٣ -دلو  ٢٦ ١٥و 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٢٢:٠٦ -دلو  ٢٦ ١٨:٢٦ -دلو  ٢٧ ١٥:٠٢ -دلو  ٢٧

 قمر توازيضد  شمس ١٤:٢٤ -دلو  ٢٦ ٢١:٠٥ -دلو  ٢٧ ٠٤:١٤ -دلو  ٢٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٣:٠٨ -دلو  ٢٦ ٢٣:٣٤ -دلو  ٢٧ ٢٠:١٧ -دلو  ٢٨

 مشتريتثلیث  قمر ٠٥:٥٨ -دلو  ٢٦ ٠٢:١٢ -دلو  ٢٧ ٢٢:٤٣ -دلو  ٢٨ ٦،٢ج – ٩ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢١٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مریخ مقابلة قمر ٠٦:٠٨ -دلو  ٢٦ ٠٣:١٢ -دلو  ٢٧ ٠٠:٣٥ -دلو  ٢٨ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 
 قمرتربیع  شمس ٠٧:١٣ -دلو  ٢٦ ١٠:٤٦ -دلو  ٢٧ ١٤:٥٢ -دلو  ٢٨ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٥:٢٣ -دلو  ٢٦ ١٣:٥٣ - دلو ٢٧ ١٢:٤٧ -دلو  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ٢٠°٣٧' ♌ مشتري|  ٢١°٨' ♎ مریخ|  ٢٦°٤٢' ♐ زھرة|  ٠°٤٣' ♑عطارد |  ١٩°١٩' ♈قمر |  ٢٥°٩' ♑شمس 

 ٢١°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٤' ♐ بلوتو|  ٨°٣١' ♒ نبتون ١٧°١٠' ♓ أورانوس |  ١٤°٤٠' ♏

٦ 
جمادى 
 األولى

= 
١٥ 

 فبراير

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ١٧:٣٤ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ٢٢:٢٣ -دلو  ٣٠ ٥٩٥د 

 ٠١:٠٩ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ٠١:٠٩ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ٠٩:٤٣ -دلو  ٢٧ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٣ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ ٣٦٥د 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٠٩:٥٧ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ٠٣:٢٣ -دلو  ٢٨ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٥٤:١٣ - دلو ٢٧  استمرار حتى ٢١:١٨ - دلو ٢٨  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ١٠:٢٩ -دلو  ٢٧ ١١:٢١ -دلو  ٢٧ ١٢:١٢ -دلو  ٢٧ ٢٣و 

 عطاردتثلیث  قمر ٢٢:٥٢ -دلو  ٢٧ ٢١:٣٦ -دلو  ٢٨ ٢٠:٤٦ -دلو  ٢٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ١٢:٢٢ -دلو  ٢٧ ٠٩:١٤ -دلو  ٢٨ ٠٦:٢٥ -دلو  ٢٩ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 رأستراجع  ١٠:٤٤ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ٠٩:١١ -حوت  ٦ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ١٠:٤٤ -دلو  ٢٧ استمرار حتى ٠٩:١١ -حوت  ٦ ٩٠ج 

 زحل|  ٢٠°٣٠' ♌ مشتري|  ٢١°٣٥' ♎ مریخ|  ٢٧°٥٦' ♐ زھرة|  ٢°٠' ♑عطارد |  ٣°١٥'   ♉   قمر |  ٢٦°٩' ♑شمس 

 ٢١°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٥' ♐ بلوتو|  ٨°٣٣' ♒ نبتون ١٧°١٢' ♓ أورانوس |  ١٤°٤٤' ♏

٧ 
جمادى 
 األولى

= 
١٦ 

 برايرف

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 حد مریخ جديفي البرج النجمي شمس  ٢٠:٠٦ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ١٩:١٣ -حوت  ٢ ٣٦٨د 

 ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ١١:٤٤ -دلو  ٢٨ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١١:٤٤ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ٠٥:٢١ -دلو  ٢٩ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 زھرةحد ثور نجمي القمر في البرج ال ١٨:٢٠ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ٠٨:١٥ -دلو  ٢٨ ٣٦٢د 

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٨:١٥ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ١٨:٤٥ -دلو  ٢٩ ٣٦١د 

 ٢١:٤٨ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ٢٣:٣٢ -دلو  ٢٨ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الدََّبران+ القمر  ٠٣:٢٣ -دلو  ٢٨ استمرار حتى ٢٣:٠٥ -دلو  ٢٩ ٦٥١د 

 الدََّبران مقارنة قمر ١٠:٠٦ -دلو  ٢٨ ١٠:٥٩ -دلو  ٢٨ ١١:٥١ -دلو  ٢٨ ٢٩ و

 مریخ توازيضد  قمر ٢٢:٥٩ -دلو  ٢٨ ١٢:٢٨ -دلو  ٢٨ ١٢:٥٧ -دلو  ٢٩ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحل مقابلة قمر ٢٣:٠٥ -دلو  ٢٨ ٢٠:٠٩ -دلو  ٢٩ ١٧:٣٢ -دلو  ٢٩ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٣:٢٤ -دلو  ٢٨ ٠٠:٣٠ -دلو  ٢٩ ٢١:٥٦ - دلو ٣٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 ٠٦:٤٥ -دلو  ٢٨ ٠٣:٥٦ -دلو  ٢٩ ٠١:٢٦ -دلو  ٣٠
 شیرونتربیع  قمر

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريتربیع  قمر ٠٩:٠٤ -دلو  ٢٨ ٠٦:٠١ -دلو  ٢٩ ٠٣:١٧ -دلو  ٣٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١٤:٥٢ -دلو  ٢٨ ١٩:٣٦ -دلو  ٣٠ ٠٠:٥٩ -حوت  ١ ٢،١ج  - ١ھـ  

|  ٢٠°٢٤' ♌ مشتري|  ٢٢°٢' ♎ مریخ|  ٢٩°١٠' ♐ زھرة|  ٣°١٩' ♑عطارد |  ١٦°٥٨'   ♉   قمر |  ٢٧°١٠' ♑شمس 

 ٢١°٣٥' ♌رأس |  ١٦°٧' ♐ بلوتو|  ٨°٣٥' ♒ نبتون ١٧°١٥' ♓ أورانوس |  ١٤°٤٨' ♏ زحل

٨ 
جمادى 
 األولى

= 
١٧ 

 فبراير

 اإلسكندري شباطيوم محذور  دلو ٢٩ استمرار حتى دلو ٣٠ ٣٧الف 

 ٠٥:٢١ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ ٤٠١د 
 ثور رج النجميالب ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ١٨:٤٥ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٠٨:٥٤ -دلو  ٢٩ ٣٦٤د 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠٨:٥٤ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ١٧:٤٩ -دلو  ٢٩ ٣٦٥د 

 حد مریخثور ي البرج النجمي القمر ف ١٧:٤٩ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ ٣٦٣د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٢٣:٠٥ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٠٢:١٦ -دلو  ٣٠ ٦٥٢د 

 جديفي البرج النجمي  زھرة ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ ٤٦د 

 دلو في البرج الفلكي زھرة ٠٧:١٦ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ١٣:٢٣ -حوت  ٢٣ ٦٤٠د 

 ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ١٨:٠٧ -ت حو ٧ ٥٣١د 
 جدي البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 حد عطارد جديفي البرج النجمي  زھرة ١٥:٥٩ -دلو  ٢٩ استمرار حتى ٠٧:٥٣ -حوت  ٥ ٣٧٦د 

 الناجذ مقارنة قمر ٠٥:٤٥ -دلو  ٢٩ ٠٦:٣٨ -دلو  ٢٩ ٠٧:٣٢ -دلو  ٢٩ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٨:١٦ -دلو  ٢٩ ٠٩:٠٩ -دلو  ٢٩ ١٠:٠٣ -دلو  ٢٩ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ١٠:٣٩ -دلو  ٢٩ ١١:٣٣ -دلو  ٢٩ ١٢:٢٦ -دلو  ٢٩ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ١٥:٢٧ -دلو  ٢٩ ١٦:٢١ -دلو  ٢٩ ١٧:١٤ -دلو  ٢٩ ٤١و 

 نبتونتثلیث  قمر ١٧:٠٨ -دلو  ٢٩ ١٤:٤٩ - دلو ٣٠ ١٢:٥٠ -حوت  ١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زحل|  ٢٠°١٧' ♌ مشتري|  ٢٢°٢٩' ♎ مریخ|  ٠°٢٤' ♑ زھرة|  ٤°٣٩' ♑عطارد |  ٠°٢٦'  ♊ قمر |  ٢٨°١٠' ♑شمس 

 ٢١°٣٣' ♌رأس |  ١٦°٩' ♐ بلوتو|  ٨°٣٧' ♒ نبتون ١٧°١٧' ♓ أورانوس |  ١٤°٥١' ♏

٩ 
جمادى 
 األولى

= 
١٨ 

 فبراير

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٢٣ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ٠٥:١٧ -حوت  ٢ ٥٩٦د 

 ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ١٧:١٦ -دلو  ٣٠ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٧:١٦ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ١١:٣٤ -حوت  ١ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٢٣:١١ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ١٠:٠٠ -دلو  ٣٠ ٣٦١د 
  جوزا القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ١٠:٠٠ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ٢٠:٥٤ -حوت  ١ ٣٦٤د 
  وزا جالقمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٢:١٦ -دلو  ٣٠ استمرار حتى ٠٢:٣٩ -حوت  ١ ٦٥٣د 

 قمر خالی السیر ٣٧:١٩ - دلو ٣٠  استمرار حتى ١١:٢٣ - دلو ٣٠  ٤٨٨ج 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٩:٤٠ -دلو  ٣٠ ٢٠:٣٤ -دلو  ٣٠ ٢١:٢٧ -دلو  ٣٠ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٢١:٤٤ -دلو  ٣٠ ٢٢:٣٨ -دلو  ٣٠ ٢٣:٣٢ -دلو  ٣٠ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ٠٧:٢٦ -دلو  ٣٠ ٠٨:٢١ -دلو  ٣٠ ٠٩:١٥ -دلو  ٣٠ ٥٠و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 خالتاري األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

ج  - ١٨ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتو مقابلة قمر ٠٦:٤١ -دلو  ٣٠ ٠٤:٣٣ -حوت  ١ ٠٢:٤٧ -حوت  ٢

 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٨:٤٦ -دلو  ٣٠ ٠٦:٤٢ -حوت  ١ ٠٤:٥٩ -حوت  ٢ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٢:١٩ -دلو  ٣٠ ١٠:٢٠ -حوت  ١ ٠٨:٤٢ -حوت  ٢

 مریخ توازيضد  قمر ١٠:٢١ -دلو  ٣٠ ١١:٣٠ -حوت  ١ ٠١:٤٠ -حوت  ٢ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٤:٠٢ -دلو  ٣٠ ١١:٤٨ -حوت  ١ ٠٩:٥٣ -حوت  ٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحل|  ٢٠°١٠' ♌ مشتري|  ٢٢°٥٦' ♎ مریخ|  ١°٣٨' ♑ زھرة|  ٦°٠' ♑عطارد |  ١٣°٤١'  ♊ قمر |  ٢٩°١١' ♑شمس 

 ٢١°٣٠' ♌رأس |  ١٦°١٠' ♐ بلوتو|  ٨°٤٠' ♒ نبتون ١٧°٢٠' ♓ رانوسأو |  ١٤°٥٥' ♏

١٠ 
جمادى 
 األولى

= 
١٩ 

 فبراير

 حوت في البرج الفلكيشمس  ٠٨:٣٣ -حوت  ١ استمرار حتى ٠٧:٣٠ -حمل  ١ ١٢ب - ٢ج

 ١١:٣٤ -حوت  ١ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 یجان زحلوجه شمس و در

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ٢٠:٥٤ -حوت  ١ استمرار حتى ٠٦:٠٣ -حوت  ١ ٣٦٢د 

 حد مریخجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٣ -حوت  ١ استمرار حتى ١٨:٥٧ -حوت  ٢ ٣٦٣د 

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠٢:٣٩ -حوت  ١ استمرار حتى ٠٥:٠٧ -حوت  ٢ ٦٥٤د 

 حد مشترى جديفي البرج النجمي عطارد  ١٧:١٥ -حوت  ١ استمرار حتى ١٤:٤٥ -وت ح ٦ ٣٧٤د 

 السیربطیء قمر  ١٩:١٩ -حوت  ١ استمرار حتى ١٢:٢٨ -حوت  ١٥ ٤٨٩ج 

 قمر خالی السیر ٣٦:١٧ - حوت ١  استمرار حتى ٠٧:٦ - حوت ٢  ٤٨٨ج 

 شعری یمانی ةمقارن قمر ٢٣:٢٣ -حوت  ١ ٠٠:١٨ -حوت  ١ ٠١:١٣ -حوت  ١ ٥١و 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٤:١٧ -حوت  ١ ١٥:١٢ -حوت  ١ ١٦:٠٨ -حوت  ١ ٥٧و 

 مریختثلیث  قمر ١٨:٤٧ -حوت  ١ ١٧:٣٥ -حوت  ١ ١٦:٤٦ -حوت  ٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١٢:٠٤ -حوت  ١ ١٢:٤٥ -حوت  ٢ ١٣:٥٥ -حوت  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتربیع  شمس ١٨:١٩ -حوت  ١ ٠٩:٠٣ -حوت  ١٧ ١٧:١٠ -حمل  ٢ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

 زحل|  ٢٠°٣' ♌ مشتري|  ٢٣°٢٢' ♎ مریخ|  ٢°٥٣' ♑ زھرة|  ٧°٢٣' ♑عطارد |  ٢٦°٤٢'  ♊ قمر |  ٠°١٢' ♒شمس 

 ٢١°٢٦' ♌رأس |  ١٦°١٢' ♐ بلوتو|  ٨°٤٢' ♒ نبتون ١٧°٢٢' ♓ أورانوس |  ١٤°٥٨' ♏

١١ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٠ 

 فبراير

 ١٩:١٣ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٨:٢١ -حمل  ٢ ٢٣د 
  :وبال شمس

 دلوفي البرج النجمي 

 ١٩:١٣ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٧:٤٨ -حوت  ١١ ٤٦٢د 
 دلو البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 دلو حد عطاردمي في البرج النجشمس  ١٩:١٣ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٨:٠٧ -حوت  ٨ ٣٦٦د 

 ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٥:١٦ -حوت  ٤ ٤د 
  :بیت قمر

  سرطانفي البرج النجمي 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٠٥:١٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٤:٢٤ -حوت  ٤ ٥٩٧د 

 ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ٠٠:٥٥ -حوت  ٣ ٤٠٥د 
  سرطان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 حد زحلجوزا القمر في البرج النجمي  ١٨:٥٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ ٣٦٥د 

 حد مریخ  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٠٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ١٩:١٥ -حوت  ٣ ٣٦٣د 

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ٠٥:٠٧ -حوت  ٢ استمرار حتى ١١:٤٨ -حوت  ٣ ٦٥٥د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٣:٢٦ -حوت  ٢ استمرار حتى آخر شعبان ٥٩٠د 
 أسد البرج النجمي ٢ في وجه مشتري

 مشترىوجه و دریجان 

 

 عطارد مقابلة قمر ٢١:١٤ -حوت  ٢ ٢٢:٢٧ -حوت  ٣ ٠٠:١٤ -حوت  ٤ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ١١:٤٤ -حوت  ٢ ١٠:٣١ -حوت  ٣ ٠٩:٣٩ -حوت  ٤ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٦:١٦ -حوت  ٢ ١٥:٠٥ -حوت  ٣ ١٤:١٧ -حوت  ٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

ج  - ١١٩ھـ 
٧،٣ 

 زحلتسدیس  عطارد ١٠:٣٠ -حوت  ٢ ١١:٠٥ -حوت  ٧ ٠٣:٥٥ -حوت  ١٢

 ♏ زحل|  ١٩°٥٦' ♌ مشتري|  ٢٣°٤٨' ♎ مریخ|  ٤°٧' ♑ زھرة|  ٨°٤٧' ♑عطارد |  ٩°٣٠' ♋قمر |  ١°١٢' ♒شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°١٤' ♐ بلوتو|  ٨°٤٤' ♒ نبتون ١٧°٢٥' ♓ أورانوس |  ١٥°١'

١٢ 
جمادى 
 األولى

= 
٢١ 

 فبراير

 ٠٠:٥٥ -حوت  ٣ رار حتىاستم ١٩:٥٨ -حوت  ٤ ٤٠٦د 
  سرطان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٩:١٥ -حوت  ٣ استمرار حتى ٠٦:٣٦ -حوت  ٣ ٣٦٢د 

 حد عطارد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٦ -حوت  ٣ استمرار حتى ١٨:٠٣ -حوت  ٣ ٣٦١د 

 ١٨:٠٣ -حوت  ٣ استمرار حتى ٠٧:٣١ -حوت  ٤ ٣٦٤د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الطَّْرف+ القمر  ١١:٤٨ -حوت  ٣ استمرار حتى ١٠:٠٩ -حوت  ٤ ٦٥٦د 

 مریختربیع  قمر ٠٤:٣٠ -حوت  ٣ ٠٤:١٦ -حوت  ٤ ٠٤:٢٦ -حوت  ٥ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١٣:٤٩ -حوت  ٣ ٢١:١٩ -ت حو ٥ ٠٥:٣١ -حوت  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

ج  - ٩٤ھـ 
١٠،١ 

 بلوتوتسدیس  شمس ٠٠:٣٨ -حوت  ٣ ٠٧:٤٠ -حوت  ١٨ ١٥:١١ -حمل  ٣

 زحل|  ١٩°٤٩' ♌ مشتري|  ٢٤°١٤' ♎ مریخ|  ٥°٢١' ♑ زھرة|  ١٠°١٢' ♑عطارد |  ٢٢°٥' ♋قمر |  ٢°١٢' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°١٥' ♐ بلوتو|  ٨°٤٦' ♒ نبتون ١٧°٢٨' ♓ أورانوس |  ١٥°٤' ♏

١٣ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٢ 

 فبراير

 القمر في البرج النجمي أسد ١٥:١٦ -حوت  ٤ استمرار حتى ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ١٤:٢٤ -حوت  ٤ استمرار حتى ٠١:٤١ -حوت  ٧ ٥٩٨د 

 ١٩:٥٨ -حوت  ٤ استمرار حتى ١٥:١٦ -حوت  ٤ ٤٠٧د 
  سرطان البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 مشتريو دریجان  وجه قمر

 ١٥:١٦ -حوت  ٤ استمرار حتى ١٠:٤٩ -حوت  ٥ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٠٧:٣١ -حوت  ٤ استمرار حتى ١٥:١٦ -حوت  ٤ ٣٦٥د 
   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٥:١٦ -حوت  ٤ استمرار حتى ٠٢:٥٨ -حوت  ٥ ٣٦٤د 
  القمر في البرج النجمي أسد

 حد مشترى

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٠:٠٩ -حوت  ٤ استمرار حتى ٠٣:١٩ -حوت  ٥ ٦٥٧د 

 ٢٠:٣٣ -حوت  ٤ استمرار حتى ١٤:٠٢ -حوت  ١٠ ٤٩٦د 
 جدي البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 قمر خالی السیر ١٧:٤ - حوت ٤  استمرار حتى ١٦:١٥ - حوت ٤  ٤٨٨ج 

 قمر توازيضد  شمس ٠٠:١٩ -حوت  ٤ ٠٨:٥٤ -حوت  ٤ ١٧:٠٤ -حوت  ٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ١٣:٣٢ -حوت  ٤ ١٤:٣١ -حوت  ٤ ١٥:٢٩ -حوت  ٤ ٧١و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 نبتون توازيضد  قمر ١٢:٥٩ -حوت  ٤ ٢٠:٠٩ -حوت  ٥ ٠٣:٠٧ -حوت  ٥ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 

 نبتون مقابلة قمر ٠٩:٠٣ -حوت  ٤ ٠٨:٣١ -حوت  ٥ ٠٨:١٩ -حوت  ٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

ج  - ١١٦ھـ 
٥،٣ 

 مریخ توازي عطارد ١٤:٤٤ -حوت  ٤ ٢١:٣٣ -حوت  ٧ ٢٣:٢٨ -حوت  ٩

ج  - ١٢١ھـ 
٨،٣ 

 أورانوس تسدیس  عطارد ٠٤:٣٦ -حوت  ٤ ٠٢:٠١ -حوت  ٩ ١٧:٠٣ -حوت  ١٣

 نبتوناحتراق  ١٣:٥٨ -حوت  ٤ ١٨:٤٦ -حوت  ١١ ٠٠:٠٠ -حوت  ١٧ ٧٣ج 

 زحل|  ١٩°٤٢' ♌ مشتري|  ٢٤°٤٠' ♎ مریخ|  ٦°٣٥' ♑ زھرة|  ١١°٣٨' ♑رد عطا|  ٤°٢٨' ♌قمر |  ٣°١٣' ♒شمس 

 ٢١°١٨' ♌رأس |  ١٦°١٧' ♐ بلوتو|  ٨°٤٩' ♒ نبتون ١٧°٣٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٨' ♏

١٤ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٣ 

 فبراير

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ١٠:٤٩ -حوت  ٥ ر حتىاستمرا ٠٦:٣٦ -حوت  ٦ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ٠٢:٥٨ -حوت  ٥ استمرار حتى ١٢:٤٧ -حوت  ٥ ٣٦٢د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ١٢:٤٧ -حوت  ٥ استمرار حتى ٠٢:٣٧ -حوت  ٦ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٠٣:١٩ -حوت  ٥ استمرار حتى ٢٢:٤٩ -حوت  ٦ ٦٥٨د 

 حد مشترى جديفي البرج النجمي  زھرة ٠٧:٥٣ -حوت  ٥ استمرار حتى ٢٣:٤٤ -حوت  ١١ ٣٧٩د 

 أورانوس  توازي قمر ٠٥:٢٥ -حوت  ٥ ١٢:٠٧ -حوت  ٥ ١٨:٤٣ -حوت  ٦ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 سدظھر األ مقارنة قمر ١٢:٠٠ -حوت  ٥ ١٢:٥٩ -حوت  ٥ ١٣:٥٨ -حوت  ٥ ٨١و 

 مشتري توازي قمر ١٣:٤١ -حوت  ٥ ٢٠:١٢ -حوت  ٦ ٠٢:٣٨ -حوت  ٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٢١:٢١ -حوت  ٥ ٢١:٠٢ -حوت  ٦ ٢١:٠١ -حوت  ٧ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٢٣:٣٧ -حوت  ٥ ٢٣:١٦ -حوت  ٦ ٢٣:١٥ -حوت  ٧

 مشتري مقارنة قمر ٠٦:١٥ -حوت  ٥ ٠٥:٤٣ -حوت  ٦ ٠٥:٢٨ -حوت  ٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون مقابلة قمر ٠٦:٠١ -حوت  ٥ ٠٥:٤٩ -حوت  ٦ ٠٥:٥٦ -حوت  ٧

ج  - ١٩ھـ 
١١،٢ 

 رأس مقارنة قمر ٠٩:٢٧ -حوت  ٥ ٠٩:١١ -حوت  ٦ ٠٩:١٤ -حوت  ٧

 مریختسدیس  قمر ١٦:٤٠ -حوت  ٥ ١٧:٢٢ -حوت  ٦ ١٨:٢٢ - حوت ٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

ج  - ١٤٣ھـ 
٥،٤ 

 مریخ توازي زھرة ٠٩:٤٩ -حوت  ٥ ٢٣:١٩ -حوت  ٨ ١٠:١٢ -حوت  ١٠

 زحل|  ١٩°٣٥' ♌ مشتري|  ٢٥°٥' ♎ مریخ|  ٧°٤٩' ♑ زھرة|  ١٣°٥' ♑عطارد |  ١٦°٤٠' ♌قمر |  ٤°١٣' ♒شمس 

 ٢١°١٨' ♌رأس |  ١٦°١٨' ♐ بلوتو|  ٨°٥١' ♒ نبتون ١٧°٣٣' ♓ أورانوس |  ١٥°١١' ♏

١٥ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٤ 

 فبراير

 ٠٦:٣٦ -حوت  ٦ استمرار حتى ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٢:٣٧ -حوت  ٦ استمرار حتى ١٤:٣٤ -حوت  ٦ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 اردحد عط

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ١٤:٣٤ -حوت  ٦ استمرار حتى ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ ٣٦٣د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٢٢:٤٩ -حوت  ٦ استمرار حتى ١٧:٤٩ -حوت  ٦ ٦٥٩د 

 الَعوَّاء+ القمر  ١٧:٤٩ -حوت  ٦ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ٦٦٠د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

حكام واأل 
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرةحد  جديفي البرج النجمي عطارد  ١٤:٤٥ -حوت  ٦ استمرار حتى ٢٠:٥١ -حوت  ١٢ ٣٧٢د 

 

 الرأسشمالي من صاعد قمر  ٠٩:١١ -حوت  ٦ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -حوت  ٢٠ ٤٩٢ج 

 قمر خالی السیر ٢٣:١٧ - حوت ٦  استمرار حتى ٣٥:٢ - حوت ٧  ٤٨٨ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٨:٢٣ -حوت  ٦ ٠٩:٢٣ -حوت  ٦ ١٠:٢٣ -حوت  ٦ ٨٤و 

 نبتون توازي شمس ٢٢:٤٣ -حوت  ٦ ١٨:٠٦ -حوت  ٨ ١٢:٢٠ -حوت  ١١ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

ج  - ١٤٦ھـ 
٧،٤ 

 زحلتسدیس  زھرة ٠٧:١١ -حوت  ٦ ٠٤:٠٧ -وت ح ١٢ ٢٣:٥٤ -حوت  ١٨

 مشتري مقابلة شمس ٠٧:٣٩ -حوت  ٦ ١٣:٥٦ -حوت  ١٩ ٢٢:١٠ -حمل  ٣ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

ج  - ٩٩ھـ 
١٣،١ 

 شیرون مقارنة شمس ٠٩:١٩ -حوت  ٦ ٠٧:٢٦ -حوت  ٢٢ ٠٩:٠٦ -حمل  ٨

 زحل|  ١٩°٢٨' ♌ مشتري|  ٢٥°٣٠' ♎ مریخ|  ٩°٣' ♑ زھرة|  ١٤°٣٤' ♑عطارد |  ٢٨°٤٢' ♌قمر |  ٥°١٤' ♒شمس 

 ٢١°١٨' ♌رأس |  ١٦°٢٠' ♐ بلوتو|  ٨°٥٣' ♒ نبتون ١٧°٣٦' ♓ أورانوس |  ١٥°١٤' ♏

١٦ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٥ 

 فبراير

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ استمرار حتى ١٥:٢٠ -حوت  ٩ ٦د 
  :مرق مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠١:٤١ -حوت  ٧ استمرار حتى ١٤:٢٦ -حوت  ٩ ٥٩٩د 

 ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ استمرار حتى ٢٢:٤٤ -حوت  ٨ ٤١١د 
 سنبلة البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٢:٣٥ -حوت  ٧ استمرار حتى ١٦:٤١ -حوت  ٧ ٣٦١د 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي سنبلة ١٦:٤١ -حوت  ٧ استمرار حتى ١٢:٥٥ -حوت  ٨ ٣٦٢د 

 ١٨:٠٧ -حوت  ٧ استمرار حتى ٢٠:٠٧ -حوت  ١٦ ٥٣٢د 
 جدي البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون توازيضد  قمر ٢٢:٥٧ -حوت  ٧ ستمرار حتىا ٠٥:٢٣ -حوت  ٧

 زھرةتثلیث  قمر ٢٠:١٩ -حوت  ٧ ٢٣:١٧ -حوت  ٨ ٠٢:٢٨ -حوت  ٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ٠٩:٠٧ -حوت  ٧ ٠٩:٢٨ -حوت  ٨ ٠٩:٥٧ -حوت  ٩ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

ج  - ١٨ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتربیع  قمر ١١:٢٠ -حوت  ٧ ١١:٣٩ -حوت  ٨ ١٢:٠٥ -حوت  ٩

 عطاردتثلیث  قمر ٠٨:٥١ -حوت  ٧ ١٢:٣٧ -حوت  ٨ ١٦:٣٧ -حوت  ٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ١٣:٥٥ -حوت  ٧ ١٤:١٨ -حوت  ٨ ١٤:٤٧ -حوت  ٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

|  ١٩°٢٠' ♌ شتريم|  ٢٥°٥٥' ♎ مریخ|  ١٠°١٨' ♑ زھرة|  ١٦°٣' ♑عطارد |  ١٠°٣٧' ♍قمر |  ٦°١٤' ♒شمس 

 ٢١°١٨' ♌رأس |  ١٦°٢١' ♐ بلوتو|  ٨°٥٥' ♒ نبتون ١٧°٣٨' ♓ أورانوس |  ١٥°١٦' ♏ زحل

١٧ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٦ 

 فبراير

 ١٨:٠٧ -حوت  ٨ استمرار حتى ١٧:٣٤ -حوت  ١٤ ٣٦٧د 
  دلو في البرج النجمي شمس 

 زھرةحد 

 ٢٢:٤٤ -حوت  ٨ استمرار حتى ١٩:٠١ -حوت  ٩ ٤١٢د 
 سنبلة البرج النجمي ٢ ر في وجهالقم

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ١٢:٥٥ -حوت  ٨ استمرار حتى ٢١:٠٣ -حوت  ٩ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مشترى

 السِّماكشمال + القمر  ١٢:٤٤ -حوت  ٨ استمرار حتى ١٢:٥٨ -حوت  ٩ ٦٦١د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اية اإلنصرافنھ
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 قمر خالی السیر ١٩:١٤ - حوت ٨  استمرار حتى ٢٠:١٥ - حوت ٩  ٤٨٨ج 

 

 مشتري توازيضد  قمر ١٠:٤٧ -حوت  ٨ ١٧:٣٥ -حوت  ٨ ٠٠:٣١ -حوت  ٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ١٤٨ھـ 
٨،٤ 

 أورانوس تسدیس  زھرة ٠٦:٥٨ -حوت  ٨ ٠٤:١٣ -حوت  ١٤ ٠١:٤٣ -حوت  ٢٠

ج  - ٩٧ھـ 
١٢،١ 

 ذنب مقارنة شمس ٠١:٤٩ -حوت  ٨ ٠١:٣٥ -حوت  ٢٣ ٠٢:٣٩ -حمل  ٨

|  ١٩°١٣' ♌ مشتري|  ٢٦°٢٠' ♎ مریخ|  ١١°٣٢' ♑ زھرة|  ١٧°٣٤' ♑عطارد |  ٢٢°٢٧' ♍قمر |  ٧°١٤' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٢٣' ♐ بلوتو|  ٨°٥٨' ♒ نبتون ١٧°٤١' ♓ سأورانو |  ١٥°١٩' ♏ زحل

١٨ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٧ 

 فبراير

 میزانالقمر في البرج النجمي  ١٥:٢٠ -حوت  ٩ استمرار حتى ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ١٤:٢٦ -حوت  ٩ استمرار حتى ٠٢:٥٥ -حوت  ١٢ ٦٠٠د 

 ١٩:٠١ -حوت  ٩ استمرار حتى ١٥:٢٠ -حوت  ٩ ٤١٣د 
 سنبلة البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١٥:٢٠ -حوت  ٩ استمرار حتى ١١:٣٨ -حوت  ١٠ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مریخ جمي سنبلةالقمر في البرج الن ٢١:٠٣ -حوت  ٩ استمرار حتى ١١:١٦ -حوت  ٩ ٣٦٣د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ١١:١٦ -حوت  ٩ استمرار حتى ١٥:٢٠ -حوت  ٩ ٣٦٥د 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ١٥:٢٠ -حوت  ٩ استمرار حتى ٠٣:٣٢ -حوت  ١٠ ٣٦٥د 

 الَغْفر+ القمر  ١٢:٥٨ -حوت  ٩ استمرار حتى ١٨:١٣ -حوت  ١٠ ٦٦٢د 

 في فلك األوجھابط قمر  ٠٦:٢٠ -حوت  ٩ استمرار حتى ٠٩:٥٦ -حوت  ٢١ ٤٩١ج 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٨:٢٩ -حوت  ٩ ٠١:٢٢ -حوت  ٩ ٠٨:٢٥ -حوت  ٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٠١:٢١ -حوت  ٩ ٠٢:٢٢ -حوت  ٩ ٠٣:٢٣ -حوت  ٩ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ٠٢:٠٩ -حوت  ٩ ٠٣:١٠ - حوت ٩ ٠٤:١١ -حوت  ٩ ١٠١و 

 قمر توازي شمس ٠٨:٢٠ -حوت  ٩ ١٤:٤٨ -حوت  ٩ ٢١:٢٥ -حوت  ١٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتون توازي قمر ٠٩:٥١ -حوت  ٩ ١٧:٠٤ -حوت  ٩ ٠٠:٣٠ -حوت  ١٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٢٣:٣٢ -حوت  ٩ ٠٨:٥١ -حوت  ١٠ ١٧:٥١ -حوت  ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٩:١٢ -حوت  ٩ ٠٩:٣٩ -حوت  ١٠ ٠٩:٥٧ -حوت  ١١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١٦:٠٥ -حوت  ٩ ١٩:١٦ -حوت  ١١ ٢٢:٠٩ -حوت  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ١٩°٥' ♌ مشتري|  ٢٦°٤٥' ♎ مریخ|  ١٢°٤٦' ♑ زھرة|  ١٩°٥' ♑عطارد |  ٤°١٥' ♎قمر |  ٨°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢١' ♌رأس |  ١٦°٢٤' ♐ بلوتو|  ٩°٠' ♒ نبتون ١٧°٤٤' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٢' ♏

١٩ 
جمادى 
 األولى

٢٨ 
 فبراير

 ١١:٣٨ -حوت  ١٠ استمرار حتى ٠٧:٤٩ -حوت  ١١ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ٠٣:٣٢ -حوت  ١٠ استمرار حتى ١٩:٤٤ -حوت  ١١ ٣٦١
  میزان القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 الزُّباَنا+ القمر  ١٨:١٣ -حوت  ١٠ استمرار حتى ٢٢:٥٦ -حوت  ١٢ ٦٦٣د 

 ١٤:٠٢ -حوت  ١٠ استمرار حتى ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ ٤٩٧د 
 جدي البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 وجه شمس و دریجان عطارد

 الفکة مقارنة قمر ١٤:٥٠ -حوت  ١٠ ١٥:٥١ -حوت  ١٠ ١٦:٥١ -حوت  ١٠ ١٠١و 

 نبتونتصمیم  ١٢:٠٩ -حوت  ١٠ ١٨:٤٦ -حوت  ١١ ٠١:٢٤ -حوت  ١١ ٧٤ج 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٠:١٨ -حوت  ١٠ ٠٠:٣٩ -حوت  ١١ ٠٠:٤٥ -حوت  ١٢ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٥:٤١ -حوت  ١٠ ٠٥:٤١ -حوت  ١١ ٠٥:٢٥ -حوت  ١٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٧:١٧ -حوت  ١٠ ٠٧:٣٩ -حوت  ١١ ٠٧:٤٤ -حوت  ١٢

 عطاردتربیع  قمر ٠٦:٣٧ -حوت  ١٠ ١٠:٢٩ -حوت  ١١ ١٣:٥٧ -حوت  ١٢ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

ج  - ١١٦ھـ 
٥،٣ 

 مریختربیع  عطارد ١٣:٤٥ -حوت  ١٠ ٠٨:٤٣ -حوت  ١٦ ١٤:١٩ -حوت  ٢١

 زحل|  ١٨°٥٧' ♌ مشتري|  ٢٧°٩' ♎ مریخ|  ١٤°٠' ♑ زھرة|  ٢٠°٣٨' ♑عطارد |  ١٦°٦' ♎قمر |  ٩°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٢' ♌رأس |  ١٦°٢٦' ♐ بلوتو|  ٩°٢' ♒ نبتون ١٧°٤٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٤' ♏

٢٠ 
جمادى 
 األولى

= 
٢٩ 

 فبراير

 ١٧:٤٨ -حوت  ١١ استمرار حتى ١٧:٢٤ -حوت  ٢١ ٤٦٣د 
 دلو البرج النجمي ٢ في وجهشمس 

 وجه و دریجان عطارد

 ٠٧:٤٩ -حوت  ١١ استمرار حتى ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد مشترىمیزان القمر في البرج النجمي  ١٩:٤٤ -حوت  ١١ استمرار حتى ٠٩:٥٠ -حوت  ١١ ٣٦٤د 

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ٠٩:٥٠ -حوت  ١١ استمرار حتى ٢٣:٥٠ -حوت  ١٢ ٣٦٢د 

 في الطریقة المحترقةمر ق ٠٣:٤٨ -حوت  ١١ استمرار حتى ٠٩:٤٦ -حوت  ١٢ ٤٨٧ج 

 زھرةحد  جديفي البرج النجمي  زھرة ٢٣:٤٤ -حوت  ١١ استمرار حتى ١٠:٥٥ -حوت  ١٧ ٣٧٧د 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ٠٥:٠٧ -حوت  ١١ ٠٦:٠٧ -حوت  ١١ ٠٧:٠٧ -حوت  ١١ ١١٠و 

 مریخ رنةمقا قمر ٢١:٥٩ -حوت  ١١ ٢٢:٥٤ -حوت  ١٢ ٢٣:٢٤ -حوت  ١٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٧:٥١ -حوت  ١١ ٠٢:١٠ -حوت  ١٣ ٠٩:٢٧ -حوت  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

|  ١٨°٥٠' ♌ مشتري|  ٢٧°٣٣' ♎ مریخ|  ١٥°١٥' ♑ زھرة|  ٢٢°١٢' ♑عطارد |  ٢٨°٤' ♎قمر |  ١٠°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٢٧' ♐ بلوتو|  ٩°٤' ♒ نبتون ١٧°٥٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٧' ♏ زحل

٢١ 
جمادى 
 األولى

= 
١ 

 مارس

 ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ استمرار حتى ١٣:٥١ -حوت  ١٤ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقربفي البرج النجمي 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠٢:٥٥ -حوت  ١٢ استمرار حتى ١٣:٠١ -حوت  ١٤ ٦٠١د 

 ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٢٣:٣٢ -حوت  ١٣ ٤١٧د 
 عقرب رج النجميالب ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٢٣:٥٠ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٣:٤٩ -حوت  ١٢ استمرار حتى ١٧:٣٩ -حوت  ١٢ ٣٦٣د 

 ١٧:٣٩ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٠١:٢٩ -حوت  ١٣ ٣٦٢د 
  عقربقمر في البرج النجمي ال

 زھرةحد  

 ٠٧:٤٧ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٠٩:٤٦ -حوت  ١٢ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٢٢:٥٦ -حوت  ١٢ استمرار حتى ١٨:٠٦ -حوت  ١٢ ٦٦٤د 

 َقْلبالشمال + القمر  ١٨:٠٦ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -حوت  ١٣ ٦٦٥د 

 حد زحل جديفي البرج النجمي عطارد  ٢٠:٥١ -حوت  ١٢ استمرار حتى ٠٩:١١ -حوت  ١٤ ٣٧٥د 

 قمر خالی السیر ٥٥:٢٢ - حوت ١٢  استمرار حتى ٤٩:٣ - حوت ١٢  ٤٨٨ج 

 عطارد توازي قمر ٢١:٣٧ -حوت  ١٢ ٠٧:٠٠ -حوت  ١٢ ١٧:٢٨ -حوت  ١٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 زھرة توازي قمر ٠٦:٤٩ -حوت  ١٢ ١٨:٠٠ -حوت  ١٢ ٠٧:٣٠ -حوت  ١٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٢٢:٠٠ -حوت  ١٢ ٢١:٤٨ -حوت  ١٣ ٢١:٠٦ -حوت  ١٤ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ لفلكّيةاألحداث ا الساعة: يوم 

 زحل مقارنة قمر ١٠:٤٢ -حوت  ١٢ ١٠:١٥ -حوت  ١٣ ٠٩:١٥ -حوت  ١٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 

 زھرةتسدیس  قمر ١١:٢٥ -حوت  ١٢ ١٣:٢٨ -حوت  ١٣ ١٤:٤٦ -حوت  ١٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٥:٢٥ -حوت  ١٢ ١٤:٥٣ -حوت  ١٣ ١٣:٤٧ -حوت  ١٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٧:٠٩ -حوت  ١٢ ١٦:١٥ -حوت  ١٣ ١٤:٤٨ -حوت  ١٤ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 أورانوس  توازيضد  شمس ٢٠:١٨ -حوت  ١٢ ٠٨:١١ -حوت  ١٤ ١٩:٢٦ -حوت  ١٧ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

ج  - ١٩٧ھـ 
٨،٦ 

 ٢٠:٠٥ -جوزا  ١٣
 ١٠:٥٣ -حمل  ٢٥
 ١٦:٠٨ -ثور  ٥

 أورانوس  توازي مشتري ١٧:٣٣ -حوت  ١٢

|  ١٨°٤٢' ♌ مشتري|  ٢٧°٥٦' ♎ مریخ|  ١٦°٢٩' ♑ زھرة|  ٢٣°٤٧' ♑عطارد |  ١٠°١٤' ♏قمر |  ١١°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٢٨' ♐ بلوتو|  ٩°٧' ♒ نبتون ١٧°٥٣' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٩' ♏ زحل

٢٢ 
جمادى 
 األولى

= 
٢ 

 مارس

 رتربیع آخ ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

 ٢٣:٣٢ -حوت  ١٣ استمرار حتى ١٨:٥٣ -حوت  ١٤ ٤١٨د 
 عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠١:٢٩ -حوت  ١٣ استمرار حتى ١٦:٥٨ -حوت  ١٣ ٣٦١د 

 حد مشترىعقرب رج النجمي القمر في الب ١٦:٥٨ -حوت  ١٣ استمرار حتى ٠٢:٣٢ -حوت  ١٤ ٣٦٤د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٠٩:٣٠ -حوت  ١٣ استمرار حتى ١٢:٥٥ -حوت  ١٤ ٦٦٦د 

 حد مریخمیزان في البرج النجمي مریخ  ٠٣:٢٥ -حوت  ١٣ استمرار حتى ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ ٣٨٣د 

 قربَقْلب الع مقارنة قمر ٢١:٣٩ -حوت  ١٣ ٢٢:٣٨ -حوت  ١٣ ٢٣:٣٦ -حوت  ١٣ ١٢١و 

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتربیع  قمر ١٩:٣٧ -حوت  ١٣ ١٩:٠١ -حوت  ١٤ ١٧:٥٠ -حوت  ١٤

 عطاردتسدیس  قمر ٠٣:٢٨ -حوت  ١٣ ٠٥:٥٤ -حوت  ١٤ ٠٧:٢٩ -حوت  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ١٨°٣٤' ♌ مشتري|  ٢٨°١٩' ♎ مریخ|  ١٧°٤٣' ♑ زھرة|  ٢٥°٢٣' ♑عطارد |  ٢٢°٤٠' ♏قمر |  ١٢°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٣٠' ♐ بلوتو|  ٩°٩' ♒ نبتون ١٧°٥٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٢' ♏ زحل

٢٣ 
جمادى 
 األولى

= 
٣ 

 مارس

 حد مشترىدلو في البرج النجمي شمس  ١٧:٣٤ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٧:٢٤ -حوت  ٢١ ٣٦٩د 

 قوسالنجمي  القمر في البرج ١٣:٥١ -حوت  ١٤ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ١٣:٠١ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٩:٢٢ -حوت  ١٧ ٦٠٢د 

 ١٨:٥٣ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٣:٥١ -حوت  ١٤ ٤١٩د 
 عقرب البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 ١٣:٥١ -حوت  ١٤ استمرار حتى ٠٨:٢٣ -حوت  ١٥ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ٠٢:٣٢ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٣:٥١ -حوت  ١٤ ٣٦٥د 
  عقرب القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٣:٥١ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٢:٠٣ -حوت  ١٥ ٣٦٤د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ١٢:٥٥ - حوت ١٤ استمرار حتى ١٧:٠٦ -حوت  ١٥ ٦٦٧د 

 ٠٩:١١ -حوت  ١٤ استمرار حتى ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ ٣٧٣د 
   جديفي البرج النجمي عطارد 

 حد مریخ

 قمر خالی السیر ٥٥:٥ - حوت ١٤  استمرار حتى ٥١:١٣ - حوت ١٤  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٠٢:١٦ -حوت  ١٤ ٠٣:١٣ -حوت  ١٤ ٠٤:١٠ -حوت  ١٤ ١٢٧و 

 العقربی تال مقارنة قمر ١٠:٠٣ -حوت  ١٤ ١١:٠٠ -حوت  ١٤ ١١:٥٦ -حوت  ١٤ ١٣٠و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 النصل مقارنة قمر ١٤:٥٢ -حوت  ١٤ ١٥:٤٨ -حوت  ١٤ ١٦:٤٤ -حوت  ١٤ ١٣٤و 

 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٨:٣٢ -حوت  ١٤ ٠٦:٥٦ -حوت  ١٥ ٠٤:٤٢ -حوت  ١٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠٩:٢٧ -حوت  ١٤ ١٥:٣٢ -حوت  ١٥ ٢٠:٢١ -حوت  ١٧ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مشتري توازيضد  شمس ٠٥:١٥ -حوت  ١٤ ١٢:٠٦ -حوت  ١٦ ١٨:٣٣ -حوت  ١٩ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 

|  ١٨°٢٧' ♌ مشتري|  ٢٨°٤٢' ♎ مریخ|  ١٨°٥٧' ♑ زھرة|  ٢٦°٥٩' ♑عطارد |  ٥°٢٦' ♐قمر |  ١٣°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٣١' ♐ بلوتو|  ٩°١١' ♒ نبتون ١٧°٥٨' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٤' ♏ زحل

٢٤ 
جمادى 
 األولى

= 
٤ 

 مارس

 ٠٨:٢٣ -حوت  ١٥ استمرار حتى ٠٢:٢٩ -حوت  ١٦ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ١٢:٠٣ -حوت  ١٥ استمرار حتى ٢١:٠٦ -حوت  ١٦ ٣٦٢د 

 الَبْلَدة+ القمر  ١٧:٠٦ -حوت  ١٥ استمرار حتى ٢١:١١ -حوت  ١٧ ٦٦٨د 

 السیرسریع قمر  ١٢:٢٨ -حوت  ١٥ استمرار حتى ٠١:٠٦ -حوت  ٢٨ ٤٨٨ج 

 عین الرامي مقارنة قمر ١١:٣٥ -حوت  ١٥ ١٢:٢٩ -حوت  ١٥ ١٣:٢٤ -حوت  ١٥ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ١٦:٤٥ -حوت  ١٥ ١٧:٣٩ -حوت  ١٥ ١٨:٣٣ -حوت  ١٦ ١٤٤و 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتو نةمقار قمر ٢٢:١٨ -حوت  ١٥ ٢٠:١٧ -حوت  ١٦ ١٧:٣٨ -حوت  ١٦

 أورانوس تربیع  قمر ٠١:٠٠ -حوت  ١٥ ٢٢:٥٧ -حوت  ١٦ ٢٠:١٦ -حوت  ١٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠١:٥١ -حوت  ١٥ ٢٣:٢٩ -حوت  ١٦ ٢٠:٣١ -حوت  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٥:٠٠ -حوت  ١٥ ٠٢:٥١ -حوت  ١٦ ٠٠:٠٥ -حوت  ١٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مریختثلیث  شمس ١٧:١٣ -حوت  ١٥ ١٣:٣٢ -حمل  ٧ ١٠:١٣ -حمل  ٢٥ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 

|  ١٨°١٩' ♌ مشتري|  ٢٩°٥' ♎ مریخ|  ٢٠°١١' ♑ زھرة|  ٢٨°٣٧' ♑عطارد |  ١٨°٣٦' ♐قمر |  ١٤°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٢' ♌رأس |  ١٦°٣٢' ♐ بلوتو|  ٩°١٤' ♒ نبتون ١٨°١' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٦' ♏ زحل

٢٥ 
مادى ج

 األولى
= 
٥ 

 مارس

 ٠٢:٢٩ -حوت  ١٦ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢١:٠٦ -حوت  ١٦ استمرار حتى ٠٤:١٦ -حوت  ١٦ ٣٦١د 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ٠٤:١٦ -حوت  ١٦ استمرار حتى ١٣:٠٨ -حوت  ١٦ ٣٦٥د 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ١٣:٠٨ -حوت  ١٦ استمرار حتى ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ ٣٦٣د 

 حوت في البرج الفلكيعطارد  ١٣:٢٣ -حوت  ١٦ استمرار حتى ٠٣:١٩ -حمل  ٣ ٦٢٩د 

 ٢٠:٠٧ -حوت  ١٦ استمرار حتى ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ ٥٣٣د 
 جدي البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 وجه شمس و دریجان عطارد

 مریختسدیس  قمر ٢١:١١ -حوت  ١٦ ١٩:٠٥ -حوت  ١٧ ١٦:١٩ -حوت  ١٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

|  ١٨°١١' ♌ مشتري|  ٢٩°٢٨' ♎ مریخ|  ٢١°٢٦' ♑ زھرة|  ٠°١٧' ♒عطارد |  ٢°١٢' ♑قمر |  ١٥°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢١' ♌رأس |  ١٦°٣٤' ♐ بلوتو|  ٩°١٦' ♒ نبتون ١٨°٤' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٨' ♏ زحل

٢٦ 
جمادى 
 األولى

= 
٦ 

 مارس

 ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ١٩:٢٢ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٢٢:٠٨ -حوت  ١٩ ٦٠٣د 

 ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ حتى استمرار ١٣:٢٤ -حوت  ١٧ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ١٣:٢٤ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٠٦:١٧ -حوت  ١٨ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٢٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال كز اإلتصالمر
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي جدي ٢٠:٠٩ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٠٨:١٦ -حوت  ١٧ ٣٦١د 

 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ٠٨:١٦ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٢٠:١٢ -حوت  ١٨ ٣٦٤د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ٢١:١١ -حوت  ١٧ تمرار حتىاس ١٠:٠٧ -حوت  ١٧ ٦٦٩د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ١٠:٠٧ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٠٢:٠٢ -حوت  ١٨ ٦٧٠د 

 دلوفي البرج النجمي عطارد  ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ ٣٥د 

 ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ استمرار حتى ١٦:٠٩ -حوت  ٢٢ ٤٩٨د 
 دلو البرج النجمي ١ جهفي وعطارد 

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 دلو حد عطاردفي البرج النجمي عطارد  ١٩:٥٣ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٢٣:٠٠ -حوت  ٢١ ٣٧١د 

 حد زحل جديفي البرج النجمي  زھرة ١٠:٥٥ -حوت  ١٧ استمرار حتى ١٦:٣٠ -حوت  ٢٠ ٣٨٠د 

 قوس في البرج الفلكيمریخ  ٠٥:٢٨ -حوت  ١٧ استمرار حتى ٠٣:١٣ -حمل  ٢٨ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ٠٦:١٩ - حوت ١٧  استمرار حتى ٠٩:٢٠ - حوت ١٧  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ٢١:٠٣ -حوت  ١٧ ٢١:٥٥ -حوت  ١٧ ٢٢:٤٨ -حوت  ١٧ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٢١:٥٩ -حوت  ١٧ ٢٢:٥١ -حوت  ١٧ ٢٣:٤٣ -حوت  ١٧ ١٥٤و 

 زھرة توازي قمر ١٩:٠٧ -حوت  ١٧ ٠٧:٢٧ -حوت  ١٧ ١٧:٣٠ -حوت  ١٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ٠٢:٢٨ -حوت  ١٧ ٢٣:٠١ -حوت  ١٨ ١٩:٠٤ -حوت  ١٩ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطارد توازي قمر ١٦:٥٤ -حوت  ١٧ ٠٢:٢٦ -حوت  ١٨ ١٠:٥٤ -حوت  ١٨ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٦:٤٢ -حوت  ١٧ ٠٣:١٠ -حوت  ١٨ ٢٣:١٠ -حوت  ١٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١٣:٣٨ -حوت  ١٧ ١١:٤٦ -حوت  ١٨ ٠٩:٢٠ -حوت  ١٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطارد مقارنة شمس ٢٣:٣٥ -حوت  ١٧ ٢٣:١٠ -حمل  ٥ ٢٢:١١ -حمل  ٢٠ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

|  ١٨°٣' ♌ مشتري|  ٢٩°٥٠' ♎ مریخ|  ٢٢°٤٠' ♑ زھرة|  ١°٥٧' ♒عطارد |  ١٦°١٤' ♑قمر |  ١٦°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٣٥' ♐ بلوتو|  ٩°١٨' ♒ نبتون ١٨°٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٠' ♏ زحل

٢٧ 
جمادى 
 األولى

= 
٧ 

 مارس

 ٠٦:١٧ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 طاردوجه شمس و دریجان ع

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي جدي ٢٠:١٢ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٣٨ -حوت  ١٨ ٣٦٢د 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٨ -حوت  ١٨ استمرار حتى ١٦:١٦ -حوت  ١٨ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ١٦:١٦ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ ٣٦٣د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٠٢:٠٢ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ١٩ ٦٧١د 

 قمر خالی السیر ٤٧:١١ - حوت ١٨  استمرار حتى ٥٢:٢٢ - حوت ١٩  ٤٨٨ج 

 عقربفي البرج النجمي   :مریخبیت  ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ ٥٦د 

 ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ ٥٦١د 
 عقرب البرج النجمي ١ في وجهمریخ 

 وجه و دریجان مریخ

 حد مریخعقرب في البرج النجمي مریخ  ١٠:٥٥ -حوت  ١٨ استمرار حتى ١٦:٤٤ -حمل  ١٣ ٣٨٣د 

 حلزحد  أسدفي البرج النجمي  مشتري ١١:٣١ -حوت  ١٨ استمرار حتى آخر شعبان ٣٨٦د 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٠٨:٠٤ -حوت  ١٨ ٠٨:٥٤ -ت حو ١٨ ٠٩:٤٤ -حوت  ١٨ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ١٠:٤٤ -حوت  ١٨ ١١:٣٤ -حوت  ١٨ ١٢:٢٤ -حوت  ١٨ ١٦٣و 

 مریختربیع  قمر ٠٢:٤٤ -حوت  ١٨ ٢٣:١٠ -حوت  ١٩ ١٩:١٣ -حوت  ٢٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ٠٧:٠٢ -حوت  ١٨ ٠٥:٢٨ -حوت  ١٩ ٠٣:٢٩ -حوت  ٢٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 نبتون مقارنة عطارد ٠٥:١٣ -حوت  ١٨ ٠٩:٠٠ -حوت  ٢٢ ٠٨:٢٢ -حوت  ٢٦ ٩،٣ج  -  ١٢٣ھـ 

 مریختربیع  زھرة ٠٤:٢٤ -حوت  ١٨ ٢٣:٤٧ -حوت  ٢٦ ٠٩:٢٨ -حمل  ٣ ٥،٤ج  -  ١٤٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 صرافنھاية اإلن
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ١٧°٥٥' ♌ مشتري|  ٠°١١' ♏ مریخ|  ٢٣°٥٤' ♑ زھرة|  ٣°٣٨' ♒عطارد |  ٠°٤٠' ♒قمر |  ١٧°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٣٦' ♐ بلوتو|  ٩°٢٠' ♒ نبتون ١٨°١٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٤١' ♏

٢٨ 
جمادى 
 األولى

= 
٨ 

 مارس

 تحت الشعاع ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 جمادى األولى يوم محذور شھر ٢٨ لیلة استمرار حتى ٢٩ لیلة ٨٢الف 

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ استمرار حتى ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٠٨ -حوت  ١٩ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -حوت  ٢١ ٦٠٤د 

 ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ استمرار حتى ١٥:١٢ -حوت  ١٩ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ١٥:١٢ -حوت  ١٩ استمرار حتى ٠٧:٢١ -حوت  ٢٠ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٥٢ -حوت  ١٩ استمرار حتى ١٠:١٩ -حوت  ١٩ ٣٦١د 

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ١٠:١٩ -حوت  ١٩ استمرار حتى ٢٠:٠٤ -حوت  ٢٠ ٣٦٢د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٢٣:٢٧ -حوت  ١٩ استمرار حتى ٢٣:٤٠ -حوت  ٢٠ ٦٧٢د 

 نبتون توازي قمر ٢٢:٠٦ -حوت  ١٩ ٠٤:٠٧ -حوت  ١٩ ٠٩:٥٥ -حوت  ١٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٦:٢٤ -حوت  ١٩ ٠٧:١٣ -حوت  ١٩ ٠٨:٠٢ -حوت  ١٩ ١٦٩و 

 نبتون مقارنة قمر ١٨:٢٩ -حوت  ١٩ ١٤:١١ -حوت  ١٩ ٠٩:٣٦ -حوت  ٢٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٩:١١ -حوت  ١٩ ١٤:٤٧ -حوت  ١٩ ٢٠:١٤ -حوت  ٢٠ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ١٣:٣٢ -حوت  ١٩ ١٨:٥٩ -حوت  ٢٠ ٠٠:١٨ -حوت  ٢٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٤:٥٧ -حوت  ١٩ ٠٠:٢٨ -حوت  ٢٠ ١٩:٤٦ -حوت  ٢١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٦:٢٦ -حوت  ١٩ ٠١:٥٥ -حوت  ٢٠ ٢١:١٢ -حوت  ٢١

 مشتري مقابلة قمر ٠٨:٣٠ -حوت  ١٩ ٠٣:٤٦ -حوت  ٢٠ ٢٢:٥١ -حوت  ٢١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٠٢:٤٨ -حوت  ١٩ ٠٤:٥٤ -حوت  ٢٠ ٠٦:٣٩ -حوت  ٢١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 شیرون ةمقارن قمر ١٢:٣٧ -حوت  ١٩ ٠٨:٠٥ -حوت  ٢٠ ٠٣:٢٣ -حوت  ٢١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ١٤:٠٧ -حوت  ١٩ ٠٩:٣٠ -حوت  ٢٠ ٠٤:٤٣ -حوت  ٢١ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 زحل|  ١٧°٤٨' ♌ مشتري|  ٠°٣٣' ♏ مریخ|  ٢٥°٨' ♑ زھرة|  ٥°٢٠' ♒عطارد |  ١٥°٢٦' ♒قمر |  ١٨°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٣٧' ♐ بلوتو|  ٩°٢٣' ♒ نبتون ١٨°١٤' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٣' ♏

٢٩ 
جمادى 
 األولى

= 
٩ 

 مارس

 ٠٧:٢١ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مشترىدلو القمر في البرج النجمي  ٢٠:٠٤ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ٠٧:٢١ -حوت  ٢٠ ٣٦٤د 

 ٠٧:٢١ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ١٣:٤٦ -حوت  ٢٠ ٣٦٣د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ١٣:٤٦ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ٢٣:٤٠ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ٠٣:٠٩ -حوت  ٢١ ٦٧٣د 

 حد مریخ جديالبرج النجمي في  زھرة ١٦:٣٠ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ ٣٧٨د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٠٩:٣٠ -حوت  ٢٠ استمرار حتى ١٥:٥٩ -حمل  ٣ ٤٩٣ج 

 قمر خالی السیر ٥٥:٤ - حوت ٢٠  استمرار حتى ٢٢:٢٣ - حوت ٢١  ٤٨٨ج 

 قمر توازي شمس ٢١:٣٩ -حوت  ٢٠ ٠٣:٣٠ -حوت  ٢٠ ٠٩:١٣ -حوت  ٢٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٠٥:٠٨ -حوت  ٢٠ ٠٠:٥٠ -حوت  ٢١ ٢٠:٢٨ -حوت  ٢٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣١ 

  ١٤٣٧ �ادی األو� ٢٩  ا�� و ا�ز�كسوف ا�

  ١٣٩٤ اسفند ١٩=  حوت ٢٠ = ٢٠١٦ مارس ٩= ١٤٣٧ و��ادى األ ٢٩

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٢ 

 )LMT( �سلما��سا�ن  �كسوف ا�

  ا��
  بداية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  ذروة

  الکسوف

  ارتفاع

  سالشم

  سمت

  الشمس

  نھاية

  الكسوف

  ارتفاع

  الشمس

  مقدار
  الکسوف 

Mag.  

الحد األعلى 
  للجزء 

  المكسوف

Calcutta 

 الھند

05:53 
 طلوع

00 06:06 03 096 06:50 13 0.295 %18.5 

Yangon 

 بورما

06:20 
 طلوع

00 07:03 10 098 07:57 23 0.437 %32.6 

Dacca 

 بنغالدش

06:15 
 طلوع

00 06:39 05 097 07:21 15 0.262 %15.6 

Jakarta 

اییساندون  
07:19 05 08:21 20 092 09:31 37 0.906 %88.9 

Kuala Lumpur 

 مالزيا

06:24 
  طلوع

00 07:23 15 095 08:31 31 0.83 %79.3 

Manila 

 فیلیبین
07:51 24 08:58 40 109 10:14 56 0.567 %47.2 

Bangkok 

 تایالند
06:38 01 07:32 14 098 08:32 29 0.521 %41.8 

Shanghai 

 الصین
08:41 30 09:24 38 126 10:10 45 0.175 %08.6 

Tokyo 

 الیابان
10:12 44 11:08 49 164 12:05 50 0.259 %15.3 

Seoul 

 کوريا الجنوبیة
10:10 35 10:44 40 140 11:19 44 0.094 %03.5 

P'yongyang 

 کورية الشمالیة
10:17 35 10:44 38 140 11:11 41 0.058 %01.7 

Perth 

 أسترالیا
08:06 23 08:26 27 077 08:47 32 0.049 %01.3 

Alice Springs 

 أسترالیا
09:29 39 10:16 49 068 11:06 59 0.21 %11.3 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٣ 

  كسوفا� �روة ةفلكيال ةيئا�
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 تصالبدايةاإل مركز اإلتصال
التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ١٧°٤٠' ♌ مشتري|  ٠°٥٤' ♏ مریخ|  ٢٦°٢٣' ♑ زھرة|  ٧°٤' ♒عطارد |  ٠°٢٣' ♓قمر |  ١٩°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٣٨' ♐ بلوتو|  ٩°٢٥' ♒ نبتون ١٨°١٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٥' ♏

٣٠ 
جمادى 
 األولى

= 
١٠ 

 مارس

 ١٧:٢٤ -حوت  ٢١ استمرار حتى ١٨:٢١ -حمل  ٢ ٤٦٤د 
 دلو البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مریخدلو في البرج النجمي شمس  ١٧:٢٤ -حوت  ٢١ استمرار حتى ١٧:٣٦ -حوت  ٢٥ ٣٦٨د 

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٣٩ -حوت  ٢١ استمرار حتى ٢٢:٤٣ - حوت ٢٣ ٥٩٣د 

 ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ استمرار حتى ١٥:٢١ -حوت  ٢١ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ١٥:٢١ -حوت  ٢١ استمرار حتى ٠٧:٢١ -حوت  ٢٢ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  ريمشتوجه 

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٢ -حوت  ٢١ استمرار حتى ١٨:٣٣ -حوت  ٢٢ ٣٦٢د 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٠٣:٠٩ -حوت  ٢١ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ٦٧٤د 

 زھرةحد دلو في البرج النجمي عطارد  ٢٣:٠٠ -حوت  ٢١ استمرار حتى ٠٨:٣٣ -حوت  ٢٤ ٣٧٢د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ٠٩:٥٦ -حوت  ٢١ استمرار حتى ١٧:٠٣ -حمل  ٦ ٤٩٠ج 

 منكب الفرس مقارنة قمر ٢١:١٢ -حوت  ٢١ ٢٢:٠٠ -حوت  ٢١ ٢٢:٤٨ -حوت  ٢١ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٢٣:٥٤ -حوت  ٢١ ٠٠:٤٢ -حوت  ٢١ ٠١:٣٠ -حوت  ٢١ ٨و 

 جناح الفرس مقارنة قمر ١٢:٥٠ -حوت  ٢١ ١٣:٣٨ -حوت  ٢١ ١٤:٢٦ -حوت  ٢١ ٦و 

 قمر توازيضد  شمس ١٦:٣١ -حوت  ٢١ ٢١:١٨ -حوت  ٢٢ ٠٢:٠٧ -حوت  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٥:٢٣ -حوت  ٢١ ٠٠:٣٦ -حوت  ٢٢ ١٩:٥٤ -حوت  ٢٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٦:٤٩ -حوت  ٢١ ٠٢:٠١ - حوت ٢٢ ٢١:١٩ -حوت  ٢٣ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقارنة قمر ٠٩:٢٧ -حوت  ٢١ ٠٤:٤٢ -حوت  ٢٢ ٠٠:٠٤ -حوت  ٢٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 
  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٥ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    �١٤٣٧مادی األ��یاأل�دا
 عقرب� ال�ج ا�ج� : بيت �ر�خ

  جوزا ٦إ�  حوت ١٨

  حوت � ال�ج ا�ج�  :زهرة �ف

  ثور ١١إ�  �ل ١٨

 حوت� ال�ج ا�ج� : و�ال و هبوط عطارد

  )١٣٩٥(�ل  ١٨إ�  �ل ٣

  عطارد اح�اق

  �ل ١٠إ�  �ل ٥

 زحلتراجع 

  )١٣٩٥( أسد ٢٢إ�  �ل ٨

 تراجع �ش�ى

  )۱۳۹۵( ثور ١٩إ�  جدي ٢٠

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٦ 

   اث اىادى ا ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
ألحكام وا 

 التنجیمیة

نھاية 
 اإلنصراف

 الساعة: يوم 
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٨:٤٦ -حوت  ١١ ٠٨:٣٦ -حوت  ٢٦ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 
 ٤يوم ماضي  ٢٦

 يوم باقي
 ١ نبتون مقارنة شمس

ھر
ش

 
ى 

خر
أل
 ا
ى

اد
م
ج

 =
ض

ما
ال
ر 

ھ
ش

ال
ن 

م
ة 

كی
فل

ال
ث 

دا
ح

أل
 ا
ار
مر

ست
ا

ي
  

 استمرار حتى حوت ٢٣ ٣٧الف 
 ١يوم ماضي  ٢٨

 يوم باقي
 اإلسكندري شر شباط

 ٠٩:٠٣ -حوت  ١٧ ١٧:١٠ -حمل  ٢ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 
 ١٠يوم ماضي  ٢٠

 يوم باقي
 زحلتربیع  شمس

ج  - ٩٤ھـ 
١٠،١ 

 ٠٧:٤٠ -حوت  ١٨ ١٥:١١ -حمل  ٣
 ١١يوم ماضي  ١٨

 يوم باقي
 بلوتوتسدیس  شمس

 ١٣:٥٦ -حوت  ١٩ ٢٢:١٠ -حمل  ٣ ٦،١ ج - ٨٦ھـ 
 ١١يوم ماضي  ١٦

 يوم باقي
 مشتري مقابلة شمس

ج  - ٩٩ھـ 
١٣،١ 

 ٠٧:٢٦ -حوت  ٢٢ ٠٩:٠٦ -حمل  ٨
 ١٦يوم ماضي  ١٦

 يوم باقي
 شیرون مقارنة شمس

 ١٣:٣٢ -حمل  ٧ ١٠:١٣ -حمل  ٢٥ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 
 ٣٣يوم ماضي  ٧

 يوم باقي
 مریختثلیث  شمس

 ٢٣:١٠ -حمل  ٥ ٢٢:١١ -حمل  ٢٠ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
 ١يوم ماضي  ٥

 شھر باقي
 عطارد مقارنة شمس

ج  - ١٢٣ھـ 
٩،٣ 

 ٠٩:٠٠ -حوت  ٢٢ ٠٨:٢٢ -حوت  ٢٦
يوم  ٤يوم ماضي  ٤

 باقي
 نبتون مقارنة عطارد

ج  - ١٤٣ھـ 
٥،٤ 

 ٢٣:٤٧ -حوت  ٢٦ ٠٩:٢٨ -حمل  ٣
 ١١يوم ماضي  ٤

 يوم باقي
 مریختربیع  زھرة

 استمرار حتى ٠٧:٣٠ -حمل  ١ ٤الف 
 ٩يوم ماضي  ٨٠

 يوم باقي
 فصل زمستان

ج  - ٢٠٥ھـ 
١٣،٦ 

  ٢١:١٣ -حمل  ٢٨

)١٣٩٥( 

  ٠٠:٥٦ -عقرب  ١٣
 ٢٢:٥٩ -حوت  ٦

 ٣٦ شھر ماضي ٥
 يوم باقي

 شیرون مقابلة مشتري

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
جمادى 
 األخرى

= 
١١ 

 مارس

 ♌ مشتري|  ١°١٤' ♏ مریخ|  ٢٧°٣٧' ♑ زھرة|  ٨°٤٨' ♒عطارد |  ١٥°٢٤' ♓قمر |  ٢٠°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٣٩' ♐ بلوتو|  ٩°٢٧' ♒ نبتون ١٨°٢٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٦' ♏ زحل|  ١٧°٣٢'

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨الف 

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠الف 

 ٠٧:٢١ -حوت  ٢٢ حتىاستمرار  ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ١٨:٣٣ -حوت  ٢٢ استمرار حتى ٠٢:٣٣ -حوت  ٢٢ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٢:٣٣ -حوت  ٢٢ استمرار حتى ٠٥:٤٥ -حوت  ٢٢ ٣٦١د 

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ٠٥:٤٥ -حوت  ٢٢ استمرار حتى ٢٠:١٣ -حوت  ٢٣ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠٣:٥٠ -حوت  ٢٢ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ٦٧٥د 

 ١٦:٠٩ -حوت  ٢٢ استمرار حتى ٠٤:٠٢ -حوت  ٢٨ ٤٩٩د 
 دلو البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 وجه و دریجان عطارد

 سرة الفرس مقارنة قمر ٢١:٠٥ -حوت  ٢٢ ٢١:٥٣ -حوت  ٢٢ ٢٢:٤١ -حوت  ٢٢ ٧و 

 مشتري توازي قمر ٠٤:٣٨ -حوت  ٢٢ ١٠:٠٤ -حوت  ٢٢ ١٥:٣٧ -حوت  ٢٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٠٨:٢١ -حوت  ٢٢ ١٣:٥٠ -حوت  ٢٢ ١٩:٢٧ -حوت  ٢٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٠٠:٢٣ -حوت  ٢٢ ٢١:٢٣ -ت حو ٢٣ ١٨:٣٩ -حوت  ٢٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٨:٠٤ -حوت  ٢٢ ٢٣:٤٥ -حوت  ٢٣ ٠٥:٤٠ -حوت  ٢٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحلتربیع  عطارد ٢٣:٣٠ -حوت  ٢٢ ٢٢:٢٥ -حوت  ٢٦ ١٧:٠٦ -حوت  ٢٩ ٧،٣ج  - ١٢٠ھـ 

١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ   بلوتوتسدیس  عطارد ١١:٤٥ -حوت  ٢٢ ٠٩:٥٨ -حوت  ٢٦ ٠٤:١٦ -حوت  ٣٠

|  ١٧°٢٤' ♌ مشتري|  ١°٣٥' ♏ مریخ|  ٢٨°٥١' ♑ زھرة|  ١٠°٣٤' ♒عطارد |  ٠°٢٠' ♈قمر |  ٢١°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٤١' ♐ بلوتو|  ٩°٢٩' ♒ نبتون ١٨°٢٣' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٨' ♏ زحل

٢ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٢ 

 مارس

 حملالقمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ستمرار حتىا ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٢٢:٤٣ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ٠٠:٠٣ -حوت  ٢٥ ٥٩٤د 

 ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ١٥:٤١ -حوت  ٢٣ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٥:٤١ -حوت  ٢٣ ار حتىاستمر ٠٨:٠٧ -حوت  ٢٤ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ٢٠:١٣ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ٠٩:١٠ -حوت  ٢٣ ٣٦٤د 

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ٠٩:١٠ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ١٧:١٩ -حوت  ٢٣ ٣٦٢د 

 حمل حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٧:١٩ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ٠٨:٠٧ -حوت  ٢٤ ٣٦١د 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٢٣:٢٧ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ١٩:٠٠ -حوت  ٢٤ ٦٤٨د 

 حوت في البرج الفلكي زھرة ١٣:٢٣ -حوت  ٢٣ حتى استمرار ١٩:٥٠ -حمل  ١٨ ٦٤١د 

 قمر خالی السیر ٢٤:٢١ - حوت ٢٣  استمرار حتى ٢٧:٢٣ - حوت ٢٣  ٤٨٨ج 

 عطارد توازيضد  قمر ٢٣:٠٤ -حوت  ٢٣ ٠٤:٠٥ -حوت  ٢٣ ٠٩:١٥ -حوت  ٢٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 لکف الخضیبا مقارنة قمر ٠٦:٣٣ -حوت  ٢٣ ٠٧:٢١ -حوت  ٢٣ ٠٨:١٠ -حوت  ٢٣ ١٥و 

 نبتونتسدیس  قمر ١٩:٢٤ -حوت  ٢٣ ١٤:٥٤ -حوت  ٢٣ ١٠:٤١ -حوت  ٢٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٢٠:٤٦ -حوت  ٢٣ ١٨:٥٥ -حوت  ٢٤ ١٧:٣٣ -حوت  ٢٤ ٣،٢ج  - ٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زھرة توازيضد  قمر ١٧:١٦ -حوت  ٢٣ ٢٣:٢٣ -حوت  ٢٤ ٠٥:٥١ -حوت  ٢٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٧:٠٢ -حوت  ٢٣ ٠٢:٤٠ -حوت  ٢٤ ٢٢:٣٩ -حوت  ٢٥ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٨:٠٨ -حوت  ٢٣ ٠٣:٣٥ -حوت  ٢٤ ٢٣:٢٣ -حوت  ٢٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون توازي عطارد ١٨:٥٠ -حوت  ٢٣ ٠٥:٢٩ -حوت  ٢٤ ١٤:٤٧ -حوت  ٢٥ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٣:٣٠ -حوت  ٢٣ ٠٩:١٨ -حوت  ٢٤ ٠٥:٢٨ -حوت  ٢٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٠:١٨ -حوت  ٢٣ ١٢:٤٦ -حوت  ٢٤ ١٥:٥٧ -حوت  ٢٥ ٢،١ج  - ١ھـ 

 مشتري مقابلة عطارد ٢١:٥٣ -حوت  ٢٣ ١٢:٤١ -حوت  ٢٦ ٠٠:٣٤ -حوت  ٣٠ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 رأستراجع  ٠٢:٠٠ -حوت  ٢٣ حتى استمرار ١٩:١٣ -حوت  ٢٧ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٢:٠٠ -حوت  ٢٣ استمرار حتى ١٩:١٣ -حوت  ٢٧ ٩٠ج 

|  ١٧°١٦' ♌ مشتري|  ١°٥٥' ♏ مریخ|  ٠°٥' ♒ زھرة|  ١٢°٢١' ♒عطارد |  ١٥°٤' ♈قمر |  ٢٢°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٤٢' ♐ بلوتو|  ٩°٣٢' ♒ نبتون ١٨°٢٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٩' ♏ زحل

٣ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٣ 

 مارس

 ٠٨:٠٧ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حد مریخحمل القمر في البرج النجمي  ٠٨:٠٧ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ١٦:٢٥ -حوت  ٢٤ ٣٦٣د 

 حد زحلحمل القمر في البرج النجمي  ١٦:٢٥ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ ٣٦٥د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ١٩:٠٠ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ١٦:٣٩ -حوت  ٢٤ ٦٤٩د 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ١٦:٣٩ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٩:٣٧ -حوت  ٢٥ ٦٥٠د 

 یرقمر خالی الس ٤٧:١٢ - حوت ٢٤  استمرار حتى ٤٨:٠ - حوت ٢٥  ٤٨٨ج 

 ٠٨:٣٣ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٤:٠٢ -حوت  ٢٨ ٣٧٤د 
حد دلو في البرج النجمي عطارد 

 مشترى

 دلوفي البرج النجمي  زھرة ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ ٤٧د 

 ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ٠٠:٠٩ -حمل  ٢ ٥٣٤د 
 دلو البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 جان زحلو دری زھرةوجه 

 ٢٢:٠٦ -حوت  ٢٤ استمرار حتى ١٣:٥٥ -حوت  ٢٩ ٣٧٦د 
دلو حد في البرج النجمي  زھرة

 عطارد

 رأس الغول مقارنة قمر ١٧:١٠ -حوت  ٢٤ ١٨:٠٠ -حوت  ٢٤ ١٨:٥٠ -حوت  ٢٥ ٢٣و 

 زھرةتربیع  قمر ٠٥:٢٦ -حوت  ٢٤ ٠٣:٢١ -حوت  ٢٥ ٠١:٤٩ -حوت  ٢٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ٠٨:١٠ -حوت  ٢٤ ٠٤:٤٢ -حوت  ٢٥ ٠١:٤١ -حوت  ٢٦ ٥،٢ ج - ٨ھـ 

١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ   شیرون مقارنة عطارد ١٨:١٩ -حوت  ٢٤ ١٦:٢٨ -حوت  ٢٨ ١٠:٤٨ -حمل  ٢

  

  ا ا  ا اري

   )اإلسكندري( آذار بداية من ا�سنة اول

  ١٤٣٧و� األ �ادى ٤= حوت  ٢٤ و يصادف حا�ا
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٣٩ 

  علم اإلحیان

  اإلختیارات

و األحكام 
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٧°٩' ♌ مشتري|  ٢°١٤' ♏ مریخ|  ١°٢٠' ♒ زھرة|  ١٤°٩' ♒عطارد |  ٢٩°٣١' ♈قمر |  ٢٣°١٦' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٤٣' ♐ بلوتو|  ٩°٣٤' ♒ نبتون ١٨°٢٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٠' ♏ زحل

٤ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٤ 

 مارس

 اإلسكندريآذار شھر  حوت ٢٥ استمرار حتى حمل ٢٥ ٢٦الف 

 ١٧:٣٦ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ١٨:٢١ -حمل  ١ ٣٧٠د 
حد دلو في البرج النجمي شمس 

 زحل

 ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٠:٠٣ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ٠٣:٥٦ -حوت  ٢٧ ٥٩٥د 

 ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ١٧:٤٧ -حوت  ٢٥ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١٧:٤٧ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ١١:٠٥ -حوت  ٢٦ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ٠٠:٤٨ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ١٤:٢٢ -حوت  ٢٥ ٣٦٢د 

 ١٤:٢٢ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ٠٠:٤٠ -حوت  ٢٦ ٣٦١د 
ثور حد رج النجمي القمر في الب

 عطارد

 ٠٤:١١ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ٠٥:٥٢ -حوت  ٢٥ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الدََّبران+ القمر  ٠٩:٣٧ -حوت  ٢٥ استمرار حتى ٠٤:٥٥ -حوت  ٢٦ ٦٥١د 

 الدََّبران مقارنة قمر ١٦:١١ -حوت  ٢٥ ١٧:٠٢ -حوت  ٢٥ ١٧:٥٤ -حوت  ٢٥ ٢٩و 

 نبتونتربیع  قمر ٢٠:٤٣ -حوت  ٢٥ ١٧:٠٦ -حوت  ٢٥ ١٣:٥٧ -حوت  ٢٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحل مقابلة قمر ٠٧:١٨ -حوت  ٢٥ ٠٣:٥٤ -حوت  ٢٦ ٠٠:٥٨ -حوت  ٢٧ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٥:٠٦ -حوت  ٢٥ ٠٤:٤٣ -حوت  ٢٦ ٠٥:٠٨ -حوت  ٢٧ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٩:٢٦ -حوت  ٢٥ ٠٥:٥١ -حوت  ٢٦ ٠٢:٤٤ -حوت  ٢٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١١:٥٠ -حوت  ٢٥ ٠٨:٣٥ -حوت  ٢٦ ٠٥:٥٠ -حوت  ٢٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 أورانوس  توازيضد  عطارد ٠٤:٠٤ -حوت  ٢٥ ١١:٠٧ -حوت  ٢٦ ١٧:١٢ -حوت  ٢٧ ٨،٣ج  - ١٢٢ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١٥:٤٣ -حوت  ٢٥ ١٢:٣٤ -حوت  ٢٦ ٠٩:٥٤ -حوت  ٢٧ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٥:٥٧ -حوت  ٢٥ ٢٠:٠٢ -حوت  ٢٧ ٠١:٠٦ -حوت  ٢٨ ٢،١ج  - ٢ھـ 

١٢،٣ج  - ١٢٨ھـ   ذنب مقارنة عطارد ٠٢:١٨ -حوت  ٢٥ ٢١:٠٩ -حوت  ٢٩ ١٣:٠٢ -حمل  ٢

|  ١٧°١' ♌ مشتري|  ٢°٣٣' ♏ مریخ|  ٢°٣٤' ♒ زھرة|  ١٥°٥٨' ♒عطارد |  ١٣°٣٦'   ♉   قمر |  ٢٤°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٤٤' ♐ بلوتو|  ٩°٣٦' ♒ نبتون ١٨°٣٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥١' ♏ زحل

٥ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٥ 

 مارس

 ١١:٠٥ -حوت  ٢٦ استمرار حتى ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 لوجه و دریجان زح

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ٠٠:٤٠ -حوت  ٢٦ استمرار حتى ١٤:٣٥ -حوت  ٢٦ ٣٦٤د 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ١٤:٣٥ -حوت  ٢٦ استمرار حتى ٢٣:٢٤ -حوت  ٢٧ ٣٦٥د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٠٤:٥٥ -حوت  ٢٦ استمرار حتى ٠٧:٤٧ -حوت  ٢٧ ٦٥٢د 

 الناجذ مقارنة قمر ١١:٢٩ -حوت  ٢٦ ١٢:٢١ -حوت  ٢٦ ١٣:١٤ -حوت  ٢٦ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ١٣:٥٧ -حوت  ٢٦ ١٤:٥٠ -حوت  ٢٦ ١٥:٤٣ -حوت  ٢٦ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ١٦:١٩ -حوت  ٢٦ ١٧:١٢ -حوت  ٢٦ ١٨:٠٤ -حوت  ٢٦ ٣٨و 

 مشتري توازيضد  عطارد ٢٢:٠٧ -حوت  ٢٦ ٠٣:٣٠ -حوت  ٢٧ ٠٨:٠٦ -حوت  ٢٨ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٣:١٧ -حوت  ٢٦ ١٢:٤٣ -حوت  ٢٧ ١٢:٥٠ -حوت  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتون مقارنة زھرة ٠٠:٤٥ -حوت  ٢٦ ٢٠:٤٥ -حمل  ٢ ١٦:٤٠ -حمل  ٧ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٤٠ 

  علم اإلحیان

  اإلختیارات

و األحكام 
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٦°٥٣' ♌ مشتري|  ٢°٥٢' ♏ مریخ|  ٣°٤٨' ♒ ھرةز|  ١٧°٤٩' ♒عطارد |  ٢٧°١٩'   ♉   قمر |  ٢٥°١٥' ♒شمس 

 ٢١°١٩' ♌رأس |  ١٦°٤٥' ♐ بلوتو|  ٩°٣٨' ♒ نبتون ١٨°٣٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٢' ♏ زحل

٦ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٦ 

 مارس

 اإلسكندريآذار يوم محذور  حوت ٢٧ استمرار حتى حوت ٢٨ ٣٧الف 

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ استمرار حتى ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:٥٦ -حوت  ٢٧ استمرار حتى ١٠:٥٤ -حوت  ٢٩ ٥٩٦د 

 ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ استمرار حتى ٢٢:٤٤ -حوت  ٢٨ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ٢٣:٢٤ - حوت ٢٧ استمرار حتى ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٤:٤٤ -حوت  ٢٧ استمرار حتى ١٥:٢٩ -حوت  ٢٧ ٣٦١د 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ١٥:٢٩ -حوت  ٢٧ استمرار حتى ٠٢:٢٢ -حوت  ٢٨ ٣٦٤د 

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٧:٤٧ - حوت ٢٧ استمرار حتى ٠٨:٠٨ -حوت  ٢٨ ٦٥٣د 

 قمر خالی السیر ٠٣:٢٠ - حوت ٢٧  استمرار حتى ٤٤:٤ - حوت ٢٧  ٤٨٨ج 

 السیف مقارنة قمر ٢١:٠٤ -حوت  ٢٧ ٢١:٥٧ -حوت  ٢٧ ٢٢:٥٠ -حوت  ٢٧ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠١:١٤ -حوت  ٢٧ ٠٢:٠٧ -حوت  ٢٧ ٠٣:٠١ -حوت  ٢٧ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٠٣:١٧ -حوت  ٢٧ ٠٤:١١ -حوت  ٢٧ ٠٥:٠٤ -حوت  ٢٧ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ١٢:٥٦ -حوت  ٢٧ ١٣:٥٠ -حوت  ٢٧ ١٤:٤٤ -حوت  ٢٧ ٥٠و 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٠:٣٣ -حوت  ٢٧ ٢٢:٠٩ -حوت  ٢٨ ٢٠:١٥ -حوت  ٢٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٣:٢٢ -حوت  ٢٧ ١١:٠٠ -حوت  ٢٨ ٠٩:٠٦ -حوت  ٢٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ١٣:١٦ -حوت  ٢٧ ١١:٠٧ -حوت  ٢٨ ٠٩:٢٨ -حوت  ٢٩ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٦:٣٨ -حوت  ٢٧ ١٤:٣٩ -حوت  ٢٨ ١٣:٠٨ -حوت  ٢٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١٧:٣٨ - حوت ٢٧ ١٩:١٧ -حوت  ٢٩ ٢١:٤٤ -حوت  ٣٠ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ١٦°٤٥' ♌ مشتري|  ٣°١١' ♏ مریخ|  ٥°٢' ♒ زھرة|  ١٩°٤١' ♒عطارد |  ١٠°٤١'  ♊ قمر |  ٢٦°١٥' ♒شمس 

 ٢١°٢٠' ♌رأس |  ١٦°٤٦' ♐ بلوتو|  ٩°٤١' ♒ نبتون ١٨°٣٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٣' ♏ زحل

٧ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٧ 

 مارس

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ٢٢:٤٤ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ١٧:٠٤ -حوت  ٢٨ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ١٧:٠٤ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ٠٢:٢٢ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ١١:٣٢ -حوت  ٢٨ ٣٦٢د 

 حد مریخجوزا القمر في البرج النجمي  ١١:٣٢ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ٠٠:٣٠ -حوت  ٢٩ ٣٦٣د 

 الذِّراعجنوب + القمر  ٠٨:٠٨ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ١٠:٤٤ -حوت  ٢٩ ٦٥٤د 

 ٠٤:٠٢ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ ٥٠٠د 
 دلو البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مریخدلو في البرج النجمي عطارد  ٠٤:٠٢ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ٠٦:٤٣ -حوت  ٣٠ ٣٧٣د 

 السیربطیء قمر  ٠١:٠٦ -حوت  ٢٨ استمرار حتى ١٩:٣٨ -حمل  ١٤ ٤٨٩ج 

 شعری یمانی مقارنة قمر ٠٤:٥١ -حوت  ٢٨ ٠٥:٤٦ -حوت  ٢٨ ٠٦:٤١ -حوت  ٢٨ ٥١و 

 شیرونتثلیث  قمر ٢٠:٤٦ -حوت  ٢٨ ١٨:٥٣ -حوت  ٢٩ ١٧:٢٨ -حوت  ٢٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠١:٠٦ -حوت  ٢٨ ٠٧:٠٨ -حوت  ٢٩ ١٤:٠٥ -حوت  ٣٠ ٢،١ج  - ١ھـ 

 عطارداحتراق  ١٥:٣٥ -حوت  ٢٨ ٢٣:١٠ -حمل  ٥ ١٧:٤١ -حمل  ١٠ ٧٣ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٤١ 

  علم اإلحیان

  اإلختیارات

و األحكام 
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
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٨ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٨ 

 مارس

 ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ٢١:٣٢ -حمل  ٢ ٤د 
  :بیت قمر

  سرطانفي البرج النجمي 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١٠:٥٤ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ٢٠:٣٩ -حمل  ٢ ٥٩٧د 

 ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ٠٦:٤٤ -حوت  ٣٠ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ٠٠:٣٠ -حوت  ٢٩ تمرار حتىاس ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ ٣٦٥د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زحل

 ١١:٤٥ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ٠١:٠٠ -حوت  ٣٠ ٣٦٣د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ١٠:٤٤ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ١٧:٤٤ -حوت  ٣٠ ٦٥٥د 

 ١٣:٥٥ -حوت  ٢٩ استمرار حتى ١٠:٢٤ -حمل  ٤ ٣٧٧د 
  دلو في البرج النجمي  زھرة

 زھرةحد 

 قمر خالی السیر ٠٩:٧ - حوت ٢٩  استمرار حتى ٤٥:١١ - حوت ٢٩  ٤٨٨ج 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٩:٤٨ -حوت  ٢٩ ٢٠:٤٣ -حوت  ٢٩ ٢١:٣٩ -حوت  ٢٩ ٥٧و 
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٩ 
جمادى 
 األخرى

= 
١٩ 

 مارس

 ٠٦:٤٤ -حوت  ٣٠ استمرار حتى ٠٢:٠٠ -حمل  ١ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠١:٠٠ -حوت  ٣٠ استمرار حتى ١٢:٢٩ -حوت  ٣٠ ٣٦٢د 

 حد عطارد  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٢:٢٩ -حوت  ٣٠ استمرار حتى ٠٠:٠٤ -حمل  ١ ٣٦١د 

 الطَّْرف+ القمر  ١٧:٤٤ -حوت  ٣٠ استمرار حتى ١٦:٢١ -حمل  ١ ٦٥٦د 

 حد زحلدلو في البرج النجمي عطارد  ٠٦:٤٣ -حوت  ٣٠ استمرار حتى ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ ٣٧٥د 

 زحلتثلیث  قمر ١٩:٠٩ -حوت  ٣٠ ١٨:٠٧ -حوت  ٣٠ ١٧:٢٩ -حمل  ١ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٠:٣٣ -وت ح ٣٠ ٢٣:٤٢ -حمل  ١ ٢٣:١٤ -حمل  ٢ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 نبتون توازي زھرة ١٤:٢٩ -حوت  ٣٠ ٢١:٤٣ -حمل  ٣ ٠٣:٥١ -حمل  ٥ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 
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  �وسم ا�ر�يع
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    اوز

مروى ال
ّ
رأيـت � بعـض ا�كتـب ا�عتـ�ة، روى  :»�اراألنوار« � جل�ا� ةعال

بداهللاّ بن �مد بن �مد بـن عبيـد فضل اهللاّ بن � بن عبيد اهللاّ بن �مد بن ع

اهللاّ بن ا�س� بن � بن �مد بن ا�سن بن جعفر بن ا�سن بن ا�سن بن � 

بن أ� طالب، عن أ� عبداهللاّ جعفر بن �مد بن أ�د بن العبـاس ا�ور�سـ�، 

عن أ� �مد جعفر بن أ�د بن ع� ا�و�� الق�، عن ع� بن بالل، عن أ�ـد 

ن يوسف، عن حبيب ا��، عن �مد بن ا�س� ا�صـائغ، عـن أبيـه، بن �مد ب

�س، قال
َ
ن
ُ
 بن خ

ّ
يـوم عليه ا�سالم  دخلت � ا�صادق جعفر بن �مد :عن ُمَع�

  ، ا���وز

  . »أتعرف هذا ا�وم؟«: فقال عليه ا�سالم

مه العجم وتتهادى فيه: قلت
ّ

  . جعلت فداك، هذا يوٌم تعظ

 «: ق عليه ا�سالمفقال أبو عبداهللاّ ا�صاد
ّ
وا�يت العتيق ا�ي بمكة، مـا هـذا إال

فّ�ه �ك ح� تفهمه
ُ
  . »أل�ر قديم ا

إن علم هذا من عندك أحب إّ� من أن يع�ش أ�ـوا� و تمـوت ! يا سيدي: قلت

  . أعدا�

 «: فقال
ّ

إن يوم ا��وز هو ا�ـوم ا�ي أخـذ اهللاّ فيـه �واثيـق العبـاد أن ! يا ُمع�

، و أن يؤمنوا برسله و حججـه، و أن يؤمنـوا باألئمـة يعبدوه و ال ��
ً
�وا به ش�ئا

وهو أّول يوم طلعت فيه ا�شمس، و هبت بـه ا�ر�ـاح، و خلقـت . »عليهم ا�سالم

وهو ا�وم ا�ي اسـتوت فيـه سـفينة نـوح عليـه ا�سـالم � . فيه زهرة األرض

 حذر و هو ا�وم ا�ي أح� اهللاّ فيه ا�ين خرجوا من ديارهم . ا�ودي
ٌ

و هم أ�وف
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وهو ا�وم ا�ي نزل فيه ج�ئيل � ا�ـ� . ا�وت، فقال �م اهللاّ �وتوا ثّم أحياهم

م 
ّ
و هو ا�وم ا�ي �ل فيه رسول اهللاّ ص� اهللا عليه و . ص� اهللا عليه و آ� و سل

م أم�ا�ؤمن� عليه ا�سالم � منكبه ح� ر� أصنام قر�ش مـن فـوق 
ّ
آ� و سل

و هو ا�وم ا�ي أ�ر ا�ـ� . عليه ا�سالم رام فهشمها، و كذ�ك إبراهيما�يت ا�

 
ً
م  أصحابه أن يبايعوا عليا

ّ
. عليه ا�سالم بإ�رة ا�ؤمن� ص� اهللا عليه و آ� و سل

 
ً
م  عليـا

ّ
عليـه ا�سـالم إ�  و هو ا�وم ا�ي وجه ا�� ص� اهللا عليه و آ� و سـل

و ا�ـوم ا�ي بو�ـع ألم�ا�ـؤمن� عليـه وهـ. وادي ا�ن يأخذ عليهم ا�يعـة �

و هو ا�وم ا�ي ظفـر فيـه بأهـل ا�هـروان و قتـل ذا . ا�سالم فيه ا�يعة ا�انية

وهو ا�وم ا�ي يظفـر فيـه . وهو ا�وم ا�ي يظهر فيه قائمنا و والة األ�ر .ا�ديّة

 و �. قائمنا با�جال فيصلبه � كناسة ا�كوفة
ّ
�وز إال

َ
ع فيه و ما من يوم ن

ّ
ن نتوق

  .ضّيعتموه أنتم الفرج؛ ألنه من أيامنا وأيام شيعتنا، حفظته العجم و

 من األن�ياء سأل ر�ه كيف �� هؤالء القـوم ا�يـن : قال عليه ا�سالم و
ً
إن ن�يا

خرجوا، فأو� اهللاّ إ�ه أن يصب ا�اء عليهم � �ضاجعهم � هذا ا�وم، وهو أول 

ة يوم من سنة الفرس، فعاشوا و
ّ
، فصار صب ا�اء � ا��وز سن

ً
   .هم ثالثون ألفا

عليـه  أال تعّرف� جعلت فداك أسماء األيام بالفارسـية؟ فقـال! يا سيدي: فقلت

 : ا�سالم
ّ

 ال ! يا ُمَع�
ً
 شـهر ثالثـون يومـا

ّ
� أيام قديمة من ا�شهور القديمـة، �

   .ز�ادة فيه وال نقصان

 عن  :»ا���« � �ي�روى ا�شيخ ا�
ّ
ة من أصحابنا، عن سهل بن ز�اد و أ�ـد عد

، عن ابن �بوب، عن ابراهيم ا�كـر�، قـال
ً
ّ : بن �مد �يعا  سـألُت أباعبـداهللا

عليه ا�سالم عن ا�رجل ت�ون � ضيعة، فـإذا �ن يـوم ا�َمهرَجـان أو ا��ـ�وز، 

  . ء ل�س هو عليهم، يتقّر�ون بذ�ك ا�ه أهدوا ا�ه ا��
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�؟أل«: عليه ا�سالم فقال
ّ
  . »�س هم ُ�صل

  . ب�: قلُت 

م  قـال: قال
ّ
 رسول اهللاّ ص� اهللا عليه و آ� و سـل

ّ
ُ�فِِهم؛ فإن

ْ
: فليقبل هديّتهم و �

 أهـدى «
ً
 أو منافقـا

ً
 �فرا

ّ
�و أهدى اّ� كراع لقبلُت، و �ن ذ�ك من ا�ين، و�و أن

 ما قبلت، و �ن ذ�ك من ا�ين
ً
 � ز . اّ� وسقا

ّ
�ـد ا��ـ�� أ� اهللاّ عـّز وجـل

 .وا�نافق� وطعامهم

عليه ا�سالم بهدية  ع� أ�  :من ال��ه الفقيه« هكتاب �صدوق ا�شيخ روى ا�

 فقـال. ا�وم ا���وز! يا أم�ا�ؤمن�: قا�وا. »ما هذا؟«: عليه ا�سالم ا���وز، فقال

 «: عليه ا�سالم
ً
�وزا

َ
 يوم ن

ّ
ه قال عليه ا� و. إصنعوا �ا �

ّ
 ونـازن�: سـالمروى أن

 ]� [عنـه  :»د�ئـم االسـالم«كتـاب  � مي�ا�بن �مد  نعمانيروي  .� يوم

هدى ا�ه فا�وذج، فقال
ُ
ه ا

ّ
�زوا : قال. يوم ن�وز: قا�وا. ؟ماهذا :عليه ا�سالم أن

َ
ن
َ
�

 يوٍم 
�

ّ (إن قدرتم �   )يع� تهادوا و تواصلوا � اهللا

 :سبعه ع� اسما فقـال ابـن عبـاس) ع( لع�: انه قال) ص(عن ا�� يقد روو

و عند امـه حيـدره و �  اسمه عند العرب ع�: اخ�نا ما � يا رسول اهللا؟ فقال

عند الفـرس ا�وراه ا�ا و � اال�يل بر�ا و � ا�ز�ور قر�ا و عند ا�روم بظرسيا و 

 و عند العجم شميا و عند ا�يلم فر�قيا و عند ا�كرور شيعيا و عند ا�زنج ن�وز

من� ؤحيم و عند ا��شه ت�� و عند ال�ك ��ا و عند االرمن كر�ر و عند ا�ـ

ا�سحاب و عند ا��فر�ن ا�وت اال�ر و عند ا�سـلم� وعـد و عنـد ا�نـافق� 

وعيد و عندى طاهر مطهر و هو جنب اهللا و نفس اهللا و يم� اهللا عزوجل قـو� 

 -الفضائل (» اءطتان ينفق كيف �شبل يداه م�سو«: و قو�» و �ذر�م اهللا نفسه«

  ).١٧٥ق�، ص الشاذان بن ج�ئيل 
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دان �ـكتـاب حسـ� بـن  عـن» �سـتدرك ا�وسـائل« �ورى ا�حدث روى ا�

ل بن عمر، عن ا�صادق ا�صي�
ّ

عليه ا�سالم، قال � � خـ� طو�ـل  عن ا�فض

  :عليه ا�سالم � �لة �مه

وم ��ف عظيم قدره عندى، و قد آ�ت أن هذا ي! يا حزقيل«: فأو� اهللاّ ا�ه ...

  ....يوم ن�وزال�سأل� �ؤمن فيه حاجة اال قضيتها � هذا ا�وم و هو 

  

ا وز  و أ آدا  
  

سل، ا�صوم، ا�طييب، ل�س ا�ال�س الطاهرة والفاخرة، ا�صالة وا��ء
ُ
  الغ

 بِن : »�صباح ا�تهّجد« �طو� الشيخ روى ا�
�

ن�س، عن �والنا  عن ا�ُمع�
ُ
خ

إذا �ن يوم ا��وز، : عليه ا�سالم عليه ا�سالم � يوم ا���وز، قال ا�صادق

فاغ�سل و ال�س أنظف ثيابك و تطيب بأطيب طيبك و ت�ون ذ�ك ا�وم 

 بعد ذ�ك أر�ع ر�عات، تقرأ � 
ّ

يت ا�وافل والظهر والع� فصل
ّ
، فإذا صل

ً
صائما

 ر�عة فا�ة ا�كتاب و 
ّ

ا أنز�اه � �لة القدر »ع� �ّراٍت أّول �
ّ
، و � ا�انية »إن

، و� ا�ا�ة فا�ة ا�كتاب و »قل يا أيها ا��فرون«فا�ة ا�كتاب و ع� �ّرات 

ّ أحد«ع� �ّراٍت  ، و � ا�رابعة فا�ة ا�كتاب و ع� �ّراٍت »قل هو اهللا

رعو فيها، ي، و �سجد بعد فراغك من ا�ر�عات سجدة ا�شكر و تد»ا�عوّذت�«
ْ
ف

َ
 الغ

  �ك ذنوب �س� سنة

ا� صل ع� �مد و آل �مد  :ء � سجدة ا�شكر بعد هذه ا�صالة�ا�

عليهم  كو بار كفضل صلواتأب كو رسل كاالوصياء ا�رضي� و ع� �يع ان�يائ

ع� �مد و آل �مد  كو صل ع� ارواحهم و اجسادهم، ا� بار كبافضل بر�ت
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ا�ي فضلته و كرمته و شما� و عظمت خطره ، ا�  يومنا هذا�ا �  كو بار

 غ� كبار
ً
 و وسع ع� � رز� يا ذا ك� فيما انعمت به ع� ح� ال اشكر احدا

و ما فقدت  كو حفظ كي� ع� عونغ�الل و االكرام، ا� ما �ب ع� فال يا

ا�الل و  يا ذا عليه ح� ال ات�لف ما ال احتاج ا�ه كمن � فالتفقد� عون

  .االكرام 

  : وز�� ا� ء�ا� هذا) ره(جل�ا� ةعالمذكر ال

فيها و اعوذبك  ما �ك خ�ها و خ�أو انت �لك قديم اس ةجديد ةا� هذه سن«

  . ونتها و شغلها يا ذا�الل و االكرامؤفيك �كفيها و است ما من �ها و �

ل يا �وّ «: �ظة �و�ل ا�سنة ؛ د�ء �ق� رضوان اهللا عليهالحدث روى ا�

  .»ل حا�ا ا� احسن ا�الا�ول واالحوال حوّ 
  

  كب�ا�

  .»ز�نوا اعياد�م با�كب�«: يقول ا�رسول األعظم
  

  صلة العيدديه و ا�

عليه ا�سالم  ] �[عنه  »د�ئم االسالم«كتاب  � مي�ا�بن �مد  نعمانروى 

هدى ا�ه فا�وذج، فقال
ُ
ه ا

ّ
 : قال. يوم ن�وز: قا�وا. ؟ماهذا :أن

�
�زوا إن قدرتم �

َ
ن
َ
�

ّ (يوٍم    )يع� تهادوا و تواصلوا � اهللا
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  نةسا�طالع �و�ل 

  

  ٠٧:٣٠ ةساع خرىدى األ�ا ۱۰ :ساعة دخول ا�شمس � برج الفل� ا�مل � ا�كة ا�كرمة
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   ا�سنةقبل �و�ل  اجتماعطالع 
   ۱۴:۲۴ ةساع �ادى األو� ۲۹
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األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٦°٢٣' ♌ مشتري|  ٤°٣' ♏ مریخ|  ٨°٤٥' ♒ زھرة|  ٢٥°٢٣' ♒عطارد |  ١٨°٥٧' ♋قمر |  ٢٩°١٤' ♒شمس 

 ٢١°٢١' ♌رأس |  ١٦°٤٩' ♐ بلوتو|  ٩°٤٧' ♒ نبتون ١٨°٤٩' ♓ وسأوران |  ١٥°٥٥' ♏ زحل

١٠ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٠ 

 مارس

 موسم الشتاء ٠٧:٣٠ -حمل  ١ استمرار حتى ٠١:٣٤ -  سرطان١ ١الف 

 حمل في البرج الفلكيشمس  ٠٧:٣٠ -حمل  ١ استمرار حتى ١٨:٢٩ -حمل  ٣١ ١ب - ٢ج

 حوتفي البرج النجمي شمس  ١٨:٢١ -مل ح ١ استمرار حتى ٠٥:٣٢ -ثور  ١ ٢٤د 

 ١٨:٢١ -حمل  ١ استمرار حتى ٢٠:٤٤ -حمل  ١٢ ٤٦٥د 
 حوت البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 زھرةحد حوت في البرج النجمي شمس  ١٨:٢١ -حمل  ١ استمرار حتى ٢١:٢١ -حمل  ١٤ ٣٦٧د 

 ٠٢:٠٠ -ل حم ١ استمرار حتى ٢١:٣٢ -حمل  ٢ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠٠:٠٤ -حمل  ١ استمرار حتى ١٣:٤١ -حمل  ١ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 ١٣:٤١ -حمل  ١ استمرار حتى ٢١:٣٢ -حمل  ٢ ٣٦٥د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 زحل

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ١٦:٢١ -حمل  ١ استمرار حتى ٠٩:٤٢ -حمل  ٢ ٦٥٧د 

 قمر خالی السیر ٤٣:٢٣ - حمل ١  استمرار حتى ٣٢:٢١ - حمل ٢  ٤٨٨ج 

 زھرة توازيضد  قمر ١٨:١٢ -حمل  ١ ٠٢:٣٥ -حمل  ٢ ١٠:٣٩ -حمل  ٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخربیع ت قمر ٠٦:٠٩ -حمل  ١ ٠٦:١٣ -حمل  ٢ ٠٦:٣٤ -حمل  ٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ١٧:١٥ -حمل  ١ ١٦:٥٩ -حمل  ٢ ١٦:٥٩ -حمل  ٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١٦:٥٢ -حمل  ١ ١٩:١٣ -حمل  ٣ ٢١:٥٦ -حمل  ٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتري مقابلة زھرة ١١:٠٩ -حمل  ١ ١٤:٥٧ -حمل  ٦ ١٩:٢٩ -حمل  ١٢ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 

 زحلتربیع  زھرة ٠٣:٢٥ -حمل  ١ ١٩:٤٨ -حمل  ٧ ١١:١٠ -حمل  ١٢ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 زحل توازي مریخ ١٧:١٣ -حمل  ١ ٠٨:٢٧ -حمل  ١٩ ٠٢:٠٠ - ثور  ٢١ ٧،٥ج  - ١٧٣ھـ 

 زحل|  ١٦°١٥' ♌ مشتري|  ٤°٢٠' ♏ مریخ|  ٩°٥٩' ♒ زھرة|  ٢٧°١٩' ♒عطارد |  ١°١٥' ♌قمر |  ٠°١٤' ♓شمس 

 ٢١°٢٢' ♌رأس |  ١٦°٤٩' ♐ بلوتو|  ٩°٤٩' ♒ نبتون ١٨°٥٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٦' ♏

١١ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢١ 

 مارس

 القمر في البرج النجمي أسد ٢١:٣٢ -حمل  ٢ استمرار حتى ٠٩:١٧ -حمل  ٤ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٢٠:٣٩ -حمل  ٢ استمرار حتى ٠٨:٢٣ -حمل  ٤ ٥٩٨د 

 ٢١:٣٢ -حمل  ٢ استمرار حتى ١٧:١٦ -حمل  ٢ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ١٧:١٦ -حمل  ٢ استمرار حتى ١٣:١٢ -حمل  ٣ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي أسد ٢١:٣٢ -حمل  ٢ استمرار حتى ٠٩:٢١ -حمل  ٢ ٣٦٤د 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ٠٩:٢١ -حمل  ٢ استمرار حتى ١٩:١٥ -حمل  ٣ ٣٦٢د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٠٩:٤٢ -حمل  ٢ استمرار حتى ٠٥:٢٢ -حمل  ٣ ٦٥٨د 

 ٠٠:٠٩ -حمل  ٢ استمرار حتى ٠٢:١٩ -حمل  ١٠ ٥٣٥د 
 دلو البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 عطارد وجه و دریجان

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ١٩:٤٧ -حمل  ٢ ٢٠:٤٦ -حمل  ٢ ٢١:٤٤ -حمل  ٢ ٧١و 

 نبتون توازيضد  قمر ٢١:٥٣ -حمل  ٢ ٠٥:٠٤ -حمل  ٢ ١٢:٠٣ -حمل  ٢ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 اإلتصالبداية مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 أورانوس  توازي قمر ٠٨:٠٥ -حمل  ٢ ١٤:٥٦ -حمل  ٢ ٢١:٣٨ -حمل  ٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 

 مشتري توازي قمر ١٠:٤٧ -حمل  ٢ ١٧:٣٢ -حمل  ٢ ٠٠:٠٩ -حمل  ٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 سدظھر األ ارنةمق قمر ١٨:٢٨ -حمل  ٢ ١٩:٢٧ -حمل  ٣ ٢٠:٢٧ -حمل  ٣ ٨١و 

 زحلتربیع  قمر ٠٥:١٧ -حمل  ٢ ٠٥:٠٦ -حمل  ٣ ٠٥:١٠ -حمل  ٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ٠٥:٥٢ -حمل  ٢ ٠٥:٢٦ -حمل  ٣ ٠٥:١٤ -حمل  ٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٧:٠٣ -حمل  ٢ ٠٦:٥٤ -حمل  ٣ ٠٧:٠٠ -حمل  ٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ١٥:٤٣ -حمل  ٢ ١٥:٤٥ -حمل  ٣ ١٦:٠٠ -حمل  ٤ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 رأس مقارنة قمر ١٦:٠٣ -حمل  ٢ ١٥:٥٩ -حمل  ٣ ١٦:٠٦ -حمل  ٤ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 مریختثلیث  عطارد ٠٠:١٥ -حمل  ٢ ٠١:٤٤ -حمل  ٦ ٢٢:٤٧ -حمل  ١٠ ٥،٣ج  - ١١٥ھـ 

١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ   بلوتوتسدیس  زھرة ٢٠:٥١ -حمل  ٢ ١٤:١١ -حمل  ٧ ٠٧:١٥ -حمل  ١٣

 زحلتثلیث  شمس ١٧:١٠ -حمل  ٢ ١٩:٠٩ -حمل  ١٨ ١٥:٣١ -ثور  ١ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 

|  ١٦°٨' ♌ مشتري|  ٤°٣٦' ♏ مریخ|  ١١°١٣' ♒ زھرة|  ٢٩°١٦' ♒عطارد |  ١٣°٢٢' ♌قمر |  ١°١٣' ♓شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٥٠' ♐ بلوتو|  ٩°٥١' ♒ نبتون ١٨°٥٥' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٦' ♏ زحل

١٢ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٢ 

 مارس

 جمادى األخرى يوم محذور شھر ١٢ لیلة استمرار حتى ١٣ لیلة ٨٢الف 

 ١٣:١٢ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٩:١٧ -حمل  ٤ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد زحل القمر في البرج النجمي أسد ١٩:١٥ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٩:١٢ -حمل  ٣ ٣٦٥د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي أسد ٠٩:١٢ -حمل  ٣ استمرار حتى ٢١:١٣ -حمل  ٤ ٣٦١د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ٠٥:٢٢ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٠:٢٩ -حمل  ٤ ٦٥٩د 

 ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٧:٥٢ -حمل  ١٨ ٣٦د 
في البرج النجمي  :عطارد وبال و ھبوط

 حوت

 حمل في البرج الفلكيعطارد  ٠٣:١٩ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٢:٠٩ -حمل  ١٨ ٦١٨د 

 ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٨:١٦ -حمل  ٨ ٥٠١د 
 حوت البرج النجمي ١ في وجهعطارد 

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 زھرةحد حوت في البرج النجمي عطارد  ٠٨:٤٧ -حمل  ٣ استمرار حتى ٠٧:٤٨ -حمل  ٩ ٣٧٢د 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ١٥:٥٩ -حمل  ٣ استمرار حتى ٢٠:٢٥ -حمل  ١٨ ٤٩٢ج 

 قمر خالی السیر ٥٥:٦ - حمل ٣  استمرار حتى ١٧:٩ - حمل ٤  ٤٨٨ج 

 اردعط توازيضد  شمس ٢٠:٥٤ -حمل  ٣ ١٥:٤٠ -حمل  ٣ ١٠:١٧ -حمل  ٤ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ١٥:٠٠ -حمل  ٣ ١٦:٠٠ -حمل  ٣ ١٧:٠٠ -حمل  ٣ ٨٤و 

١٣،٣ج  - ١٣٠ھـ   شیرون توازيضد  عطارد ٠٠:٥١ -حمل  ٣ ٠٣:٠٩ -حمل  ٤ حمل ٥

 عطارد مقابلة قمر ٠٩:١٧ -حمل  ٣ ١٤:١١ -حمل  ٤ ١٩:٢٣ -حمل  ٦ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 قمر مقابلة شمس ٠٦:١٠ -حمل  ٣ ١٥:٠٠ -حمل  ٤ ٠٠:٠٨ -حمل  ٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 أورانوس  توازيضد  زھرة ١٨:٢١ -حمل  ٣ ٢٠:١٨ -حمل  ٦ ٢١:٣٣ -حمل  ٨ ٨،٤ج  - ١٤٨ھـ 

 بلوتوتربیع  شمس ١٥:١١ -حمل  ٣ ٢٣:١٢ -حمل  ١٩ ٠٧:٣٢ -ثور  ٣ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 

 زحل|  ١٦°١' ♌ مشتري|  ٤°٥٢' ♏ مریخ|  ١٢°٢٧' ♒ زھرة|  ١°١٥' ♓عطارد |  ٢٥°٢٢' ♌قمر |  ٢°١٣' ♓شمس 

 ٢١°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٥١' ♐ بلوتو|  ٩°٥٤' ♒ نبتون ١٨°٥٨' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏
١٣ 

جمادى 
 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ٠٩:١٧ -حمل  ٤ استمرار حتى ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ ٦د   األخرى



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

األحكام و 
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٢٣ -حمل  ٤ استمرار حتى ٢١:٠٨ -حمل  ٧ ٥٩٩د 

 

 ٠٩:١٧ -حمل  ٤ استمرار حتى ٠٥:٢٩ -حمل  ٥ ٤١١د 
 سنبلة نجميالبرج ال ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٢١:١٣ -حمل  ٤ استمرار حتى ٠٩:١٧ -حمل  ٤ ٣٦٣د 

 حد عطارد القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٩:١٧ -حمل  ٤ استمرار حتى ٢٣:٢٥ -حمل  ٥ ٣٦١د 

 الَعوَّاء +القمر  ٠٠:٢٩ -حمل  ٤ استمرار حتى ١٩:٢٩ -حمل  ٦ ٦٦٠د 

 حد مشترىدلو في البرج النجمي  زھرة ١٠:٢٤ -حمل  ٤ استمرار حتى ٠٢:١٩ -حمل  ١٠ ٣٧٩د 

 حد مریخحوت في البرج النجمي  أورانوس  ٠٧:٢٨ -حمل  ٤ استمرار حتى آخر شعبان ٣٩٨د 

 قمر توازي شمس ٢٣:٣٧ -حمل  ٤ ٠٥:٢٦ -حمل  ٤ ١١:١٤ -حمل  ٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 ٢٢:٣٦ -حمل  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 
  ٠٩:٣٥ -حمل  ٤
 ١٧:٣١ -حمل  ١٨

 شیرون توازي قمر ٠٣:١٢ -حمل  ٤

 عطارد توازيضد  قمر ٠٣:١٣ -حمل  ٤ ١١:٤١ -حمل  ٤ ٢٠:١٠ -حمل  ٥ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 مریختسدیس  قمر ١٨:٥١ -حمل  ٤ ١٩:٣٢ -حمل  ٥ ٢٠:٢١ -حمل  ٦ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 عطاردتصمیم  ١٦:٤٨ -حمل  ٤ ٢٣:١٠ -حمل  ٥ ٠٥:٣١ -حمل  ٥ ٧٤ج 

 زحلتسدیس  قمر ١٧:١٥ -حمل  ٤ ١٧:٣٣ -حمل  ٥ ١٧:٥٤ -حمل  ٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 مشتري توازيضد  زھرة ١١:٢٧ -حمل  ٤ ١٠:٤٦ -حمل  ٦ ٠٩:٣٩ -حمل  ٨ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٣ 

 ال سوفا�
ّ

١٤٣٧ �ادى األخرى ١٣ظ�  

  
  

    

P3  

 دايرة البروج

 

 

P2  

  رؤیة الخسوف

  عندخسوف ال عدم رؤية الخسوف
 القمرغروب   

   عندخسوف ال
 طلوع القمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٤ 

  )LMT( �سلما��سا�ن  �سوف ا�

  بداية  )P2(  ا��
  الظلّي الخسوف

  ذروة
 الخسوف 

)P3(  نھاية  
  الظلّي الخسوف

Rangoon )19:05  18:17  القمرطلوع  18:14  )بورما 

شرق  -جكن جھن-الصینشرق  -سترالیاأغرب 
  )بايكال( اروسی-تايوان-امالزي-ینبفیلی -نغولیام

19:31 19:47 20:05  

Jakarta 20:05  19:47 19:31  یسیااندون 

 21:05 20:47 20:31  ةشمالیالو  ةجنوبیال یاروک – الیابان

 21:35 21:17 21:01 )آداليد( الوسطی استرالیا

-الجدیدة اینغ -تاسمانیا -)سیدني(سترالیاأشرق 
 )Vladlvostok(اشرق روسی-وامغ- امیكرونزي

21:31 21:47 22:05 

Vancouver 04:05 03:47 03:31  كندا 
Los Angeles , San Francisco 04:05  03:47 03:31  امريكا  

غرب  -)Edmonton(غرب كندا  - )Denver(امريكا 
  )الپاز(مكزيك 

04:31 04:47  05:05  

Chicago القمرغروب  05:57 05:47 05:31  امريكا  

Atlanta القمرغروب  06:44 ---- 06:31  امریکا  

 06:05 05:47 05:31  ماالیواتغ -  مكزیک
  

  سوف�روة ا� ةفلكيال ةيئا�
  

  

  
  
 

  

  

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ١٥°٥٣' ♌ تريمش|  ٥°٧' ♏ مریخ|  ١٣°٤٢' ♒ زھرة|  ٣°١٤' ♓عطارد |  ٧°١٧' ♍قمر |  ٣°١٢' ♓شمس 

 ٢١°٢٢' ♌رأس |  ١٦°٥٢' ♐ بلوتو|  ٩°٥٦' ♒ نبتون ١٩°٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏

١٤ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٤ 

 مارس

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 ٠٥:٢٩ -حمل  ٥ استمرار حتى ٠١:٤٥ -حمل  ٦ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  نبلةس

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي سنبلة ٢٣:٢٥ -حمل  ٥ استمرار حتى ١٩:٤٠ -حمل  ٦ ٣٦٢د 

 بلوتوتربیع  قمر ١٩:٠٦ -حمل  ٥ ١٩:٢٥ -حمل  ٦ ١٩:٤٨ -حمل  ٧ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  ةمقابل قمر ٢٣:٢٩ -حمل  ٥ ٢٣:٥٥ -حمل  ٦ ٠٠:٢٣ -حمل  ٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 عطارد توازي شمس ٠٧:٤٥ -حمل  ٥ ٠٥:٠٧ -حمل  ٧ ٠١:٠٣ -حمل  ٩ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

١٢،٤ج  - ١٥٥ھـ   ذنب مقارنة زھرة ١٣:٠١ -حمل  ٥ ٠١:١٧ -حمل  ١١ ١٨:١٣ -حمل  ١٦

١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ   شیرون مقارنة زھرة ١٣:٢٠ -حمل  ٥ ١٢:٠٧ -حمل  ١١ ١٠:٤٧ -حمل  ١٧

 زحلقبل تراجع  المكث ٠٣:٠٠ -حمل  ٥ استمرار حتى ٢٣:٠٠ -حمل  ٨ ١١٧ج 

 زحل|  ١٥°٤٦' ♌ مشتري|  ٥°٢٢' ♏ مریخ|  ١٤°٥٦' ♒ زھرة|  ٥°١٤' ♓عطارد |  ١٩°٨' ♍قمر |  ٤°١٢' ♓شمس 

 ٢١°٢١' ♌رأس |  ١٦°٥٣' ♐ بلوتو|  ٩°٥٨' ♒ نبتون ١٩°٥' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏

١٥ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٥ 

 مارس

 ٠١:٤٥ -حمل  ٦ استمرار حتى ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 حد مشترى القمر في البرج النجمي سنبلة ١٩:٤٠ -حمل  ٦ استمرار حتى ٠٣:٤٧ -حمل  ٦ ٣٦٤د 

 حد مریخ البرج النجمي سنبلةالقمر في  ٠٣:٤٧ -حمل  ٦ استمرار حتى ١٧:٥٩ -حمل  ٦ ٣٦٣د 

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ١٧:٥٩ -حمل  ٦ استمرار حتى ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ ٣٦٥د 

 السِّماكشمال + القمر  ١٩:٢٩ -حمل  ٦ استمرار حتى ١٩:٤١ -حمل  ٧ ٦٦١د 

 قمر خالی السیر ٥٦:٢٣ - حمل ٦  استمرار حتى ٠٣:٢٢ - حمل ٧  ٤٨٨ج 

 في فلك األوجھابط قمر  ١٧:٠٣ -حمل  ٦ استمرار حتى ٢٠:٢٨ -ل حم ٢٠ ٤٩١ج 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٠٨:٠٥ -حمل  ٦ ٠٩:٠٦ -حمل  ٦ ١٠:٠٧ -حمل  ٦ ٩٣و 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٢:٥٠ -حمل  ٦ ٠٩:٤٨ -حمل  ٦ ١٦:٥٦ -حمل  ٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 السماک الرامح مقارنة قمر ٠٨:٥٣ -حمل  ٦ ٠٩:٥٤ -حمل  ٦ ١٠:٥٥ -حمل  ٦ ١٠١و 

 زھرة توازي قمر ٠٣:٥١ -حمل  ٦ ٠٩:٥٦ -حمل  ٦ ١٦:٠٧ -حمل  ٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٤:٥٤ -حمل  ٦ ١١:٥٢ -حمل  ٦ ١٩:٠٠ -حمل  ٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتون توازي قمر ١٣:٥٢ -حمل  ٦ ٢٠:٥٩ -حمل  ٧ ٠٤:١٩ -حمل  ٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ١٧:٥٩ -حمل  ٦ ١٨:٢٤ -حمل  ٧ ١٨:٤٤ -حمل  ٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 أورانوس  مقارنة شمس ٢١:١٥ -حمل  ٦ ٠٠:٢٦ -حمل  ٢٢ ٠٧:٣١ -ثور  ٧ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

 زحل|  ١٥°٣٩' ♌ شتريم|  ٥°٣٧' ♏ مریخ|  ١٦°١٠' ♒ زھرة|  ٧°١٦' ♓عطارد |  ٠°٥٧' ♎قمر |  ٥°١١' ♓شمس 

 ٢١°١٩' ♌رأس |  ١٦°٥٣' ♐ بلوتو|  ١٠°٠' ♒ نبتون ١٩°٨' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏
١٦ 

جمادى 
 األخرى

= 
٢٦ 

 مارس

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ استمرار حتى ١٠:٤٠ -حمل  ٩ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٢١:٠٨ -حمل  ٧ استمرار حتى ٠٩:٤٦ -حمل  ٩ ٦٠٠د 

 ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ استمرار حتى ١٨:٢٠ -حمل  ٧ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال المركز اإلتص
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٨:٢٠ -حمل  ٧ استمرار حتى ١٤:٣٤ -حمل  ٨ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ٢٢:٠٣ -حمل  ٧ استمرار حتى ١٠:١٤ -حمل  ٧ ٣٦٥د 

 میزان حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٠:١٤ -حمل  ٧ استمرار حتى ٠٢:٢٦ -حمل  ٨ ٣٦١د 

 الَغْفر+ القمر  ١٩:٤١ -حمل  ٧ استمرار حتى ٠٠:٥٥ -حمل  ٨ ٦٦٢د 

 ١٩:١٨ -حمل  ٧ استمرار حتى آخر شعبان ٧١٥د 
 دلو البرج النجمي ٢ في وجه نبتون

 وجه و دریجان عطارد

 مشتريتسدیس  قمر ٠٥:٢٦ -حمل  ٧ ٠٥:٣١ -ل حم ٨ ٠٥:٢٨ -حمل  ٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٨:٠٠ -حمل  ٧ ٠٨:٢٠ -حمل  ٨ ٠٨:٣٠ -حمل  ٩ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٠٧:١٧ -حمل  ٧ ١٠:٢٥ -حمل  ٨ ١٣:١٩ -حمل  ٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرونتثلیث  مرق ١٧:٢٢ -حمل  ٧ ١٧:٤٤ -حمل  ٨ ١٧:٥٦ -حمل  ٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

|  ١٥°٣٢' ♌ مشتري|  ٥°٥٠' ♏ مریخ|  ١٧°٢٤' ♒ زھرة|  ٩°١٧' ♓عطارد |  ١٢°٤٧' ♎قمر |  ٦°١٠' ♓شمس 

 ٢١°١٧' ♌رأس |  ١٦°٥٤' ♐ بلوتو|  ١٠°٢' ♒ نبتون ١٩°١٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏ زحل

١٧ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٧ 

 مارس

 ١٤:٣٤ - حمل ٨ استمرار حتى ١٠:٤٠ -حمل  ٩ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 حد مشترىمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٢:٢٦ -حمل  ٨ استمرار حتى ١٦:٣٥ -حمل  ٨ ٣٦٤د 

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ١٦:٣٥ -حمل  ٨ استمرار حتى ٠٦:٣٩ -حمل  ٩ ٣٦٢د 

 الزُّباَنا+ القمر  ٠٠:٥٥ -حمل  ٨ استمرار حتى ٠٥:٤٥ -حمل  ٩ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ١٠:٣١ -حمل  ٨ استمرار حتى ١٦:٣٩ -حمل  ٩ ٤٨٧ج 

 ٠٨:١٦ -حمل  ٨ استمرار حتى ٠٥:٥٣ -حمل  ١٣ ٥٠٢د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 دریجان قمرو  مشتريوجه  حوت

 قمر خالی السیر ٢٦:١٠ - حمل ٨  ىاستمرار حت ٤٠:١٠ - حمل ٩  ٤٨٨ج 

 الفکة مقارنة قمر ٢١:٣٣ -حمل  ٨ ٢٢:٣٣ -حمل  ٨ ٢٣:٣٤ -حمل  ٨ ١٠١و 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ١١:٥١ -حمل  ٨ ١٢:٥١ -حمل  ٨ ١٣:٥٢ -حمل  ٨ ١١٠و 

 قمرتثلیث  شمس ١٨:٢٩ -حمل  ٨ ٠٣:١١ -حمل  ١٠ ١١:١٢ -حمل  ١١ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتثلیث  عطارد ١٩:٥٧ -حمل  ٨ ٠٦:٠١ -حمل  ١١ ١٦:٢٦ -حمل  ١٤ ٧،٣ج  - ١١٩ھـ 

١٠،٣ج  - ١٢٦ھـ   بلوتوتربیع  عطارد ٠٧:١٤ -حمل  ٨ ١٧:٥٣ -حمل  ١١ ٠٥:٢٢ -حمل  ١٥

 زحلتراجع  ٢٣:٠٠ -حمل  ٨ استمرار حتى ٠٢:٤٩ - أسد ٢٢ ٨٦ج 

|  ١٥°٢٥' ♌ مشتري|  ٦°٤' ♏ مریخ|  ١٨°٣٨' ♒ زھرة|  ١١°٢٠' ♓رد عطا|  ٢٤°٤٠' ♎قمر |  ٧°١٠' ♓شمس 

 ٢١°١٥' ♌رأس |  ١٦°٥٥' ♐ بلوتو|  ١٠°٤' ♒ نبتون ١٩°١٥' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٧' ♏ زحل

١٨ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٨ 

 مارس

 ١٠:٤٠ -حمل  ٩ استمرار حتى ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقربفي البرج النجمي 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٤٦ -حمل  ٩ استمرار حتى ٢٠:٤٤ -مل ح ١٢ ٦٠١د 

 ١٠:٤٠ -حمل  ٩ استمرار حتى ٠٦:٣٤ -حمل  ١٠ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٩ -حمل  ٩ استمرار حتى ١٠:٤٠ -حمل  ٩ ٣٦٣د 

 ١٠:٤٠ -حمل  ٩ استمرار حتى ٠٠:٣٧ -حمل  ١٠ ٣٦٣د 
حد عقرب القمر في البرج النجمي 

 مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٤:٣٩ -حمل  ٩ استمرار حتى ١٦:٣٩ -حمل  ٩ ٨د 
  :ھبوط قمر

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة

 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ٠٥:٤٥ -حمل  ٩ استمرار حتى ٠١:٠٥ -حمل  ١٠ ٦٦٤د 

 ٠٧:٤٨ -حمل  ٩ استمرار حتى ١٨:٣٠ -حمل  ١١ ٣٧٤د 
حد حوت في البرج النجمي عطارد 

 مشترى

 مریخ مقارنة قمر ٢٢:٤٤ -حمل  ٩ ٢٣:١١ -حمل  ١٠ ٢٣:١٧ -حمل  ١١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرة توازيضد  عطارد ١٠:٢٩ -حمل  ٩ ٠٣:٢٤ -حمل  ١٠ ٢٠:١٧ -حمل  ١١ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠٦:٥٠ -حمل  ٩ ٠٦:٤٩ -حمل  ١٠ ٠٦:٢٦ -حمل  ١١ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١١:١٥ -حمل  ٩ ١٥:٥٥ -حمل  ١٠ ١٩:٥٤ -حمل  ١٢ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٧:٢١ -حمل  ٩ ١٦:٥٥ -حمل  ١٠ ١٦:٠٥ -حمل  ١١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحل مقارنة قمر ١٨:٣٣ -حمل  ٩ ١٨:١٧ -حمل  ١٠ ١٧:٣٨ -حمل  ١١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس  مقارنة عطارد ١١:١١ -حمل  ٩ ٢٣:٤٩ -حمل  ١٣ ١٤:٢٧ -حمل  ١٦ ٨،٣ج  - ١٢١ھـ 

 زحل|  ١٥°١٩' ♌ مشتري|  ٦°١٧' ♏ مریخ|  ١٩°٥٢' ♒ زھرة|  ١٣°٢٢' ♓عطارد |  ٦°٤١' ♏قمر |  ٨°٩' ♓شمس 

 ٢١°١٢' ♌رأس |  ١٦°٥٥' ♐ بلوتو|  ١٠°٦' ♒ نبتون ١٩°١٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٦' ♏

١٩ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢٩ 

 مارس

 ٠٦:٣٤ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٢:١٤ -حمل  ١١ ٤١٨د 
 النجميالبرج  ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان  عقرب

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ٠٠:٣٧ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٨:٣٣ -حمل  ١٠ ٣٦٢د 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٨:٣٣ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٠:١٧ -حمل  ١١ ٣٦١د 

 الَقْلبشمال + القمر  ٠١:٠٥ -حمل  ١٠ استمرار حتى ١٦:٤٢ -حمل  ١٠ ٦٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ١٦:٤٢ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٥٣ -حمل  ٢١ ٦٦٦د 

 ٠٢:١٩ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ ٥٣٦د 
 دلو البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ٧ : ١٨ - حمل ١٠ استمرار حتى ١٩ : ٠٠ - حمل ١١  ٣١د 
  :طاردھبوط ع

 نجمی حوت پانزدھم برج  درجة

 حد مریخدلو في البرج النجمي  زھرة ٠٢:١٩ -حمل  ١٠ استمرار حتى ٠٨:٠٠ -حمل  ١٣ ٣٧٨د 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ٠٤:٤٠ -حمل  ١٠ ٠٥:٤٠ -حمل  ١٠ ٠٦:٣٩ -حمل  ١٠ ١٢١و 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠١:١٥ -حمل  ١٠ ٠١:٠١ -حمل  ١١ ٠٠:٢١ -حمل  ١٢ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٢:٣٨ -حمل  ١٠ ٠٤:٥٤ -حمل  ١١ ٠٦:٣٤ -حمل  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٥:٥٥ -حمل  ١٠ ٠٥:٣٦ -حمل  ١١ ٠٤:٥٠ -حمل  ١٢ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 زحل|  ١٥°١٢' ♌ مشتري|  ٦°٢٩' ♏ مریخ|  ٢١°٦' ♒ زھرة|  ١٥°٢٥' ♓عطارد |  ١٨°٥١' ♏قمر |  ٩°٨' ♓شمس 

 ٢١°١١' ♌رأس |  ١٦°٥٦' ♐ بلوتو|  ١٠°٨' ♒ نبتون ١٩°٢٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٦' ♏

٢٠ 
جمادى 
 األخرى

= 
٣٠ 

 مارس

 ٠٢:١٤ -حمل  ١١ استمرار حتى ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 حد مشترىعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٠:١٧ -حمل  ١١ مرار حتىاست ١٠:٠١ -حمل  ١١ ٣٦٤د 

 حد زحلعقرب القمر في البرج النجمي  ١٠:٠١ -حمل  ١١ استمرار حتى ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ ٣٦٥د 

  حوت حد عطاردفي البرج النجمي عطارد  ١٨:٣٠ -حمل  ١١ استمرار حتى ١٨:٠٤ -حمل  ١٢ ٣٧١د 

 قمر خالی السیر ٥٥:٤ - حمل ١١  رار حتىاستم ٣٦:٢١ - حمل ١٢  ٤٨٨ج 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٠٩:٤٦ -حمل  ١١ ١٠:٤٤ -حمل  ١١ ١١:٤٢ -حمل  ١١ ١٢٧و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 العقربی تال مقارنة قمر ١٧:٤٣ -حمل  ١١ ١٨:٤١ -حمل  ١٢ ١٩:٣٨ -حمل  ١٢ ١٣٠و 

 

 زھرة توازيضد  شمس ٢٠:١٧ -حمل  ١١ ٠٠:٠٠ -حمل  ١٢ ٠٣:٤٢ -حمل  ١٣ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 

 مشتري توازي عطارد ٠٣:١٣ -حمل  ١١ ٠٥:٤٨ -حمل  ١٢ ٠٨:٣٤ -حمل  ١٣ ٦،٣ج  - ١١٧ھـ 

 أورانوس  توازي عطارد ٠٨:٠٩ -حمل  ١١ ١٠:١٢ -حمل  ١٢ ١٢:٢٧ -حمل  ١٣ ٨،٣ج  - ١٢١ھـ 

 نبتونتسدیس  قمر ١٨:٠٥ -حمل  ١١ ١٦:٥٩ -حمل  ١٢ ١٥:١٩ -حمل  ١٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١١:١٢ -حمل  ١١ ١٨:١٦ -حمل  ١٢ ٠٠:١٣ -حمل  ١٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحل|  ١٥°٥' ♌ مشتري|  ٦°٤١' ♏ مریخ|  ٢٢°٢١' ♒ زھرة|  ١٧°٢٧' ♓عطارد  | ١°١٤' ♐قمر |  ١٠°٨' ♓شمس 

 ٢١°٩' ♌رأس |  ١٦°٥٦' ♐ بلوتو|  ١٠°١٠' ♒ نبتون ١٩°٢٥' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٥' ♏

٢١ 
جمادى 
 األخرى

= 
٣١ 

 مارس

 ٢٠:٤٤ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٠٠:٢٣ -حمل  ٢٢ ٤٦٦د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 

 دریجان قمرو  ريمشتوجه  حوت

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ٢٠:٤٤ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٠٤:٣٧ -حمل  ١٤ ٦٠٢د 

 ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ استمرار حتى ١٦:٣٦ -حمل  ١٢ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه
 مشتريد و دریجان وجه عطار

 ١٦:٣٦ -حمل  ١٢ استمرار حتى ١١:١٣ -حمل  ١٣ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ٢١:٣٦ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٢٠:٢٢ -حمل  ١٣ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ٢٠:٣٨ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٠١:٣٣ -حمل  ١٣ ٦٦٧د 

 حد مریخحوت في البرج النجمي عطارد  ١٨:٠٤ -حمل  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٣٩ -حمل  ١٧ ٣٧٣د 

 النصل مقارنة قمر ٢٢:٣٨ -حمل  ١٢ ٢٣:٣٥ -حمل  ١٢ ٠٠:٣٣ -حمل  ١٢ ١٣٤و 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٣:٣٠ -حمل  ١٢ ٠١:٥٦ -حمل  ١٣ ٢٣:٤٨ -حمل  ١٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقارنة قمر ٠٧:٠٤ -حمل  ١٢ ٠٥:٣٦ -حمل  ١٣ ٠٣:٣٤ -حمل  ١٤ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١١:٤٩ -حمل  ١٢ ١٠:١٩ -حمل  ١٣ ٠٨:١٣ -حمل  ١٤ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٩:٣٥ -حمل  ١٢ ١٢:١٢ -حمل  ١٣ ١٣:٤٧ -حمل  ١٤ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 نبتون توازيضد  عطارد ١٢:١٨ -حمل  ١٢ ١٣:٣٧ -حمل  ١٣ ١٥:١٤ -حمل  ١٤ ٩،٣ج  - ١٢٤ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٦:١٥ -حمل  ١٢ ١٤:٣٩ -حمل  ١٣ ١٢:٢٦ -حمل  ١٤ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

|  ١٤°٥٩' ♌ مشتري|  ٦°٥٢' ♏ مریخ|  ٢٣°٣٥' ♒ زھرة|  ١٩°٣٠' ♓عطارد |  ١٣°٥٦' ♐قمر |  ١١°٧' ♓شمس 

 ٢١°٩' ♌رأس |  ١٦°٥٧' ♐ بلوتو|  ١٠°١٢' ♒ نبتون ١٩°٢٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٥' ♏ زحل

٢٢ 
جمادى 
 األخرى

= 
١ 

 أبريل

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨ لیلة ٤٣الف 

 ١١:١٣ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 زھرةحد قوس القمر في البرج النجمي  ٢٠:٢٢ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٠٥:٤١ -حمل  ١٣ ٣٦٢د 

 ٠٥:٤١ -حمل  ١٣ استمرار حتى ١٣:٠٤ -حمل  ١٣ ٣٦١د 
قوس حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٣:٠٤ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٢٢:١١ -حمل  ١٤ ٣٦٥د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 زحل

 الَبْلَدة+ القمر  ٠١:٣٣ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٠٦:٣٠ -حمل  ١٤ ٦٦٨د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٥٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد زحلدلو برج النجمي في ال زھرة ٠٨:٠٠ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ ٣٨٠د 

 

 ١٦:٤٤ -حمل  ١٣ استمرار حتى ٠٣:١٣ -حمل  ٢٨ ٣٨٢د 
حد عقرب في البرج النجمي مریخ 

 زھرة

 عین الرامي مقارنة قمر ١٩:٥٣ -حمل  ١٣ ٢٠:٥٠ -حمل  ١٣ ٢١:٤٦ -حمل  ١٣ ١٤٢و 

 واقعالنسر ال مقارنة قمر ٠١:١٢ -حمل  ١٣ ٠٢:٠٨ -حمل  ١٣ ٠٣:٠٤ -حمل  ١٣ ١٤٤و 

 زھرةتسدیس  قمر ١٩:٠٧ -حمل  ١٣ ١٩:٣٩ -حمل  ١٤ ١٩:٢١ -حمل  ١٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

|  ١٤°٥٣' ♌ مشتري|  ٧°٣' ♏ مریخ|  ٢٤°٤٩' ♒ زھرة|  ٢١°٣١' ♓عطارد |  ٢٦°٥٩' ♐قمر |  ١٢°٦' ♓شمس 

 ٢١°١٠' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١٠°١٤' ♒ نبتون ١٩°٣٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٤' ♏ زحل

٢٣ 
جمادى 
 األخرى

= 
٢ 

 أبريل

 ٢١:٢١ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٢٣:٠٩ -حمل  ١٩ ٣٦٩د 
حد حوت في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -حمل  ١٦ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جديفي البرج النجمي 

 دلوفي البرج الفلكي  القمر ٠٤:٣٧ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٠٨:٤٥ -حمل  ١٦ ٦٠٣د 

 ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٢٣:١١ -حمل  ١٥ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ٢٢:١١ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ ٣٦٣د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 حد عطارد القمر في البرج النجمي جدي ٠٥:٢٥ -حمل  ١٤ استمرار حتى ١٧:٥٤ -حمل  ١٤ ٣٦١د 

 حد مشترى القمر في البرج النجمي جدي ١٧:٥٤ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٠٦:١١ -حمل  ١٥ ٣٦٤د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ٠٦:٣٠ -حمل  ١٤ استمرار حتى ١٩:٤٩ -حمل  ١٥ ٦٦٩د 

 السیرریع سقمر  ١٩:٣٨ -حمل  ١٤ استمرار حتى ٠١:٢٢ -حمل  ٢٦ ٤٨٨ج 

 قمر خالی السیر ٤٠:١٩ - حمل ١٤  استمرار حتى ٢٥:٥ - حمل ١٤  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ٠٦:٢٢ -حمل  ١٤ ٠٧:١٥ -حمل  ١٤ ٠٨:٠٩ -حمل  ١٤ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ٠٧:١٩ -حمل  ١٤ ٠٨:١٢ -حمل  ١٤ ٠٩:٠٦ -حمل  ١٤ ١٥٤و 

 مریختسدیس  قمر ٢٠:٢٥ -حمل  ١٤ ١٨:١٣ -حمل  ١٤ ١٥:٢٣ -حمل  ١٥ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠٠:١٣ -حمل  ١٤ ٠٤:٥٧ -حمل  ١٥ ٠٨:٣٣ -حمل  ١٦ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٢:٢٤ -حمل  ١٤ ٠٩:٢٨ -حمل  ١٥ ٠٥:٥٦ -حمل  ١٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

|  ١٤°٤٧' ♌ مشتري|  ٧°١٣' ♏ مریخ|  ٢٦°٣' ♒ ةزھر|  ٢٣°٣١' ♓عطارد |  ١٠°٢٧' ♑قمر |  ١٣°٥' ♓شمس 

 ٢١°١١' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١٠°١٦' ♒ نبتون ١٩°٣٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٣' ♏ زحل

٢٤ 
جمادى 
 األخرى

= 
٣ 

 أبريل

 ٢٣:١١ -حمل  ١٥ استمرار حتى ١٦:٣٣ -حمل  ١٥ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ١٦:٣٣ -حمل  ١٥ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -حمل  ١٦ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ٠٦:١١ -حمل  ١٥ استمرار حتى ١٩:٥٨ -حمل  ١٦ ٣٦٢د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 زھرةحد 

 عَسْعُد ُبَل+ القمر  ١٩:٤٩ -حمل  ١٥ استمرار حتى ١٢:١٠ -حمل  ١٥ ٦٧٠د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ١٢:١٠ -حمل  ١٥ استمرار حتى ١٠:٠٥ -حمل  ١٦ ٦٧١د 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٨:٥٧ -حمل  ١٥ ١٥:٥٥ -حمل  ١٥ ١٢:٢٠ -حمل  ١٦ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 تصالبدايةاإل مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ١٨:٢٢ -حمل  ١٥ ١٩:١٣ -حمل  ١٦ ٢٠:٠٥ -حمل  ١٦ ١٦١و 

 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٢:١١ -حمل  ١٥ ٠٢:١٥ -حمل  ١٦ ٠١:٢٥ -حمل  ١٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس ق احترا ١٣:٠٥ -حمل  ١٥ ٠٠:٢٦ -حمل  ٢٢ ١٢:٢٧ -حمل  ٢٨ ٧٣ج 

 ٢٢:٤٩ -عقرب  ١٤ ٩،٨ج  - ٢٤٢ھـ 
  ٢٣:٢١ - ثور  ١٦
 ١٠:٠١ - سنبلة٢٨

 نبتون توازيضد  أورانوس  ٢٠:٥١ -حمل  ١٥

|  ١٤°٤٠' ♌ مشتري|  ٧°٢٢' ♏ مریخ|  ٢٧°١٧' ♒ زھرة|  ٢٥°٣٠' ♓عطارد |  ٢٤°٢١' ♑قمر |  ١٤°٤' ♓شمس 

 ٢١°١٢' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١٠°١٨' ♒ نبتون ١٩°٣٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٢' ♏ زحل

٢٥ 
جمادى 
 األخرى

= 
٤ 

 أبريل

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٠ -حمل  ١٦ استمرار حتى ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٤٥ -حمل  ١٦ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -حمل  ١٨ ٦٠٤د 

 ٠٩:٣٠ -مل ح ١٦ استمرار حتى ٠٢:٠٧ -حمل  ١٧ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ١٩:٥٨ -حمل  ١٦ استمرار حتى ٠٢:٤٦ -حمل  ١٦ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ٠٢:٤٦ -حمل  ١٦ استمرار حتى ٠٩:٣٠ -حمل  ١٦ ٣٦٣د 

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٣٠ -حمل  ١٦ ستمرار حتىا ٢١:١٠ -حمل  ١٧ ٣٦١د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ١٠:٠٥ -حمل  ١٦ استمرار حتى ١٠:٤٠ -حمل  ١٧ ٦٧٢د 

 قمر خالی السیر ١٦:٢ - حمل ١٦  استمرار حتى ٣٠:٩ - حمل ١٦  ٤٨٨ج 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة مرق ٢١:٠٦ -حمل  ١٦ ٢١:٥٧ -حمل  ١٦ ٢٢:٤٩ -حمل  ١٦ ١٦٣و 

 عطارد توازيضد  قمر ٢١:١٠ -حمل  ١٦ ٠٢:٣٢ -حمل  ١٦ ٠٧:٤٣ -حمل  ١٦ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 نبتون توازي قمر ١١:٠٦ -حمل  ١٦ ١٧:٠٨ -حمل  ١٦ ٢٢:٥٦ -حمل  ١٧ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ١٧:١١ -حمل  ١٦ ١٨:٠٠ -حمل  ١٦ ١٨:٥٠ -حمل  ١٧ ١٦٩و 

 مریختربیع  قمر ٠١:٤٤ -حمل  ١٦ ٢٢:٠١ -حمل  ١٧ ١٧:٤٩ -حمل  ١٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٦:٤٦ -حمل  ١٦ ٢٢:٣٢ -حمل  ١٧ ٠٤:٠٨ -حمل  ١٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 ريمشت توازيضد  قمر ١٧:١٨ -حمل  ١٦ ٢٣:٠٣ -حمل  ١٧ ٠٤:٣٦ -حمل  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون مقارنة قمر ٠٦:٤١ -حمل  ١٦ ٠٢:٤١ -حمل  ١٧ ٢٢:١٥ -حمل  ١٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ١٣:٥٤ -حمل  ١٦ ٠٩:٣٣ -حمل  ١٧ ٠٤:٤٩ -حمل  ١٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٥:٥٨ -حمل  ١٦ ١١:٤٢ -حمل  ١٧ ٠٧:٠١ -حمل  ١٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ١٧:٥٠ -حمل  ١٦ ١٣:٣٢ -حمل  ١٧ ٠٨:٥٢ -حمل  ١٨ ١٠،٢ ج - ١٧ھـ 

|  ١٤°٣٤' ♌ مشتري|  ٧°٣١' ♏ مریخ|  ٢٨°٣١' ♒ زھرة|  ٢٧°٢٧' ♓عطارد |  ٨°٤٢' ♒قمر |  ١٥°٣' ♓شمس 

 ٢١°١٤' ♌رأس |  ١٦°٥٩' ♐ بلوتو|  ١٠°٢٠' ♒ نبتون ١٩°٤٢' ♓ أورانوس |  ١٥°٥١' ♏ زحل

٢٦ 
جمادى 

 خرىاأل
= 
٥ 

 أبريل

 ٠٢:٠٧ -حمل  ١٧ استمرار حتى ١٨:٢٥ -حمل  ١٧ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 ١٨:٢٥ -حمل  ١٧ استمرار حتى ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ٢١:١٠ -حمل  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٠٢ -حمل  ١٧ ٣٦٢د 

 حد مشترىدلو القمر في البرج النجمي  ٠٧:٠٢ -حمل  ١٧ استمرار حتى ١٨:٢٥ -حمل  ١٧ ٣٦٤د 

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ١٨:٢٥ -حمل  ١٧ استمرار حتى ٠٠:٥٢ -حمل  ١٨ ٣٦٣د 

 ١فرغ + القمر  ١٠:٤٠ -ل حم ١٧ استمرار حتى ١٤:١٤ -حمل  ١٨ ٦٧٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 حد زحلحوت في البرج النجمي عطارد  ٠٦:٣٩ -حمل  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٥٢ -حمل  ١٨ ٣٧٥د 

 

 قمر خالی السیر ٣٣:١٣ - حمل ١٧  استمرار حتى ٢٨:١٠ - ملح ١٨  ٤٨٨ج 

 قمر توازيضد  شمس ٢٣:٤٩ -حمل  ١٧ ٠٤:٥٧ -حمل  ١٧ ٠٩:٥٩ -حمل  ١٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ٠٠:٥١ -حمل  ١٧ ٢٠:٢٥ -حمل  ١٨ ١٥:٣٨ -حمل  ١٨ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 شیرون مقارنة قمر ٠٢:١٣ -حمل  ١٧ ٢١:٤٩ -حمل  ١٨ ١٧:٠٥ -حمل  ١٨ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١٣:٥٧ -حمل  ١٧ ١١:٠٠ -حمل  ١٨ ٠٧:٤٣ -حمل  ١٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتري توازي شمس ٠٩:٣٠ -حمل  ١٧ ٠٧:٤٥ -حمل  ٢٠ ٠٦:٣٨ -حمل  ٢٣ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 

 أورانوس  توازي شمس ١٥:٠٣ -حمل  ١٧ ١٠:٤٩ -حمل  ٢٠ ٠٧:٤٣ -حمل  ٢٣ ٨،١ج  - ٩١ھـ 

|  ١٤°٢٩' ♌ مشتري|  ٧°٣٩' ♏ مریخ|  ٢٩°٤٥' ♒ زھرة|  ٢٩°٢٢' ♓عطارد |  ٢٣°٢٧' ♒قمر |  ١٦°٣' ♓شمس 

 ٢١°١٤' ♌رأس |  ١٦°٥٩' ♐ بلوتو|  ١٠°٢٢' ♒ نبتون ١٩°٤٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٥٠' ♏ زحل

٢٧ 
جمادى 
 األخرى

= 
٦ 

 أبريل

 حوتالقمر في البرج النجمي  ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ حتىاستمرار  ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٤٥ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٩:١٠ -حمل  ٢٠ ٥٩٣د 

 ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٢:٢١ -حمل  ١٩ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ٠٠:٥٢ -حمل  ١٨ حتى استمرار ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ ٣٦٥د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٠:٢٨ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٥:٣١ -حمل  ١٩ ٣٦٢د 
حد حوت القمر في البرج النجمي 

 زھرة

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ١٤:١٤ -حمل  ١٨ استمرار حتى ١٤:٤٠ -حمل  ١٩ ٦٧٤د 

 حملفي البرج النجمي عطارد  ٠٧:٥٢ -ل حم ١٨ استمرار حتى آخر شعبان ٢٥د 

 ثور في البرج الفلكيعطارد  ٠٢:٠٩ -حمل  ١٨ استمرار حتى آخر شعبان ٦١٩د 

 ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ استمرار حتى ١٢:٢١ - ثور  ١١ ٤٨د 
  :زھرةشرف 

 حوتفي البرج النجمي 

 حمل يفي البرج الفلك زھرة ١٩:٥٠ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٣:٣٥ - ثور  ١١ ٦٣٠د 

 ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٦:٥٨ - حمل ٢٦ ٥٣٧د 
 حوت البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 زھرةحد حوت في البرج النجمي  زھرة ٠٤:٣٤ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٢١:٥٢ -حمل  ٢٨ ٣٧٧د 

 قوس حد عطاردج النجمي في البر بلوتو ١٣:٥٣ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٢٢:٢٥ -حمل  ٢٨ ٤٠٦د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٢٠:٢٥ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٢١:٠٤ -حمل  ٣١ ٤٩٣ج 

 زھرة توازي قمر ٠١:٥٠ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٧:٣٣ -حمل  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 شیرون توازيضد  قمر ٠٤:٠١ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٩:٠٦ -حمل  ١٨ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 منكب الفرس مقارنة قمر ٠٨:١٨ -حمل  ١٨ ٠٩:٠٦ -حمل  ١٨ ٠٩:٥٤ -حمل  ١٨ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ١٠:٥٩ -حمل  ١٨ ١١:٤٧ -حمل  ١٨ ١٢:٣٥ -حمل  ١٨ ٨و 

 مریختثلیث  قمر ٠٣:٣٤ -حمل  ١٨ ٢٢:٥١ -حمل  ١٩ ١٧:٥٦ -حمل  ١٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ١٦:٣٥ -حمل  ١٨ ١١:٣٢ -حمل  ١٩ ٠٦:٢٥ -حمل  ٢٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ١٨:٢٦ -حمل  ١٨ ١٣:٢٥ -حمل  ١٩ ٠٨:١٩ -حمل  ٢٠ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 قمر مقارنة شمس ١٣:٠٠ -حمل  ١٨ ١٤:٢٣ -حمل  ١٩ ١٥:٣٩ -حمل  ٢٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 ةالتنجیمی

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 رأستراجع  ٢٠:٢٥ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٦:٤٦ -حمل  ٢٦ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٢٠:٢٥ -حمل  ١٨ استمرار حتى ٠٦:٤٦ -حمل  ٢٦ ٩٠ج  

 زحل|  ١٤°٢٣' ♌ مشتري|  ٧°٤٧' ♏ مریخ|  ٠°٥٩' ♓ زھرة | ١°١٥' ♈عطارد |  ٨°٣٠' ♓قمر |  ١٧°٢' ♓شمس 

 ٢١°١٣' ♌رأس |  ١٧°٠' ♐ بلوتو|  ١٠°٢٤' ♒ نبتون ١٩°٤٩' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٩' ♏

٢٨ 
جمادى 
 األخرى

= 
٧ 

 أبريل

 تحت الشعاع ٢٨ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 ٢٣:٠٩ -حمل  ١٩ استمرار حتى ٢٣:٥٨ -حمل  ٢١ ٣٦٦د 
حوت حد في البرج النجمي شمس 

 عطارد

 ٠٢:٢١ -حمل  ١٩ استمرار حتى ١٨:٠٨ -حمل  ١٩ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 ١٨:٠٨ -حمل  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ٠٥:٣١ -حمل  ١٩ استمرار حتى ١٣:٢٤ -حمل  ١٩ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٣:٢٤ -حمل  ١٩ استمرار حتى ١٦:٣٣ -حمل  ١٩ ٣٦١د 

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ١٦:٣٣ -حمل  ١٩ استمرار حتى ٠٦:٤٣ -حمل  ٢٠ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ١٤:٤٠ -حمل  ١٩ ستمرار حتىا ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ ٦٧٥د 

 قمر خالی السیر ٥٧:١٧ - حمل ١٩  استمرار حتى ٥٢:٩ - حمل ٢٠  ٤٨٨ج 

 جناح الفرس مقارنة قمر ٢٣:٥٢ -حمل  ١٩ ٠٠:٣٩ -حمل  ١٩ ٠١:٢٧ -حمل  ١٩ ٦و 

 فرسسرة ال مقارنة قمر ٠٨:٠٠ -حمل  ١٩ ٠٨:٤٨ -حمل  ١٩ ٠٩:٣٥ -حمل  ١٩ ٧و 

 أورانوس  مقارنة قمر ٢٢:٥٥ -حمل  ١٩ ١٧:٥٦ -حمل  ١٩ ١٢:٥٤ -حمل  ٢٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختثلیث  زھرة ١٩:٢٩ -حمل  ١٩ ٢٢:١٦ -حمل  ٢٥ ١٦:٥٣ -حمل  ٣٠ ٥،٤ج  - ١٤٢ھـ 

 زحل|  ١٤°١٧' ♌ مشتري|  ٧°٥٤' ♏ مریخ|  ٢°١٤' ♓ زھرة|  ٣°٤' ♈عطارد |  ٢٣°٤٣' ♓قمر |  ١٨°١' ♓شمس 

 ٢١°١١' ♌رأس |  ١٧°٠' ♐ بلوتو|  ١٠°٢٦' ♒ نبتون ١٩°٥٣' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٨' ♏

٢٩ 
جمادى 
 األخرى

= 
٨ 

 أبريل

 حملالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ٠٩:٤٢ -حمل  ٢٢ ١د 

 ثوركي القمر في البرج الفل ٠٩:١٠ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ٠٨:٥٨ -حمل  ٢٢ ٥٩٤د 

 ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ٠١:٤٠ -حمل  ٢١ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٦:٤٣ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ ٣٦٥د 
  حوت القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ١٩:٢٠ -حمل  ٢١ ٣٦٤د 
  حمل النجمي القمر في البرج 

 حد مشترى

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ٠٤:٥٣ -حمل  ٢١ ٦٤٨د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ٢٠:٢٨ -حمل  ٢٠ استمرار حتى ١٨:٤٨ -ثور  ٣ ٤٩٠ج 

 قمر توازي شمس ٢١:٠١ -حمل  ٢٠ ٠٢:٥٢ -حمل  ٢٠ ٠٨:٥٥ -حمل  ٢٠ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مشتري توازي قمر ٢١:٥٠ -حمل  ٢٠ ٠٣:١٥ -حمل  ٢٠ ٠٨:٤٩ -حمل  ٢٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٢٢:٠٦ -حمل  ٢٠ ٠٣:٣١ -حمل  ٢٠ ٠٩:٠٤ -حمل  ٢٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٢:٣٣ -حمل  ٢٠ ٠٨:٠٢ -حمل  ٢٠ ١٣:٤٢ -حمل  ٢٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٩:١٦ -حمل  ٢٠ ١٦:٤١ -حمل  ٢٠ ١٤:١١ -حمل  ٢١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١٦:٤٧ -حمل  ٢٠ ١٧:٣٥ -حمل  ٢٠ ١٨:٢٢ -حمل  ٢٠ ١٥و 

 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٧:٢٦ -حمل  ٢٠ ٠٢:٢٥ -حمل  ٢١ ٢١:٣٥ -حمل  ٢٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١٣:٢٥ -حمل  ٢٠ ٠٨:١٨ -حمل  ٢١ ٠٣:٢٤ -حمل  ٢٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٧:٤٧ -حمل  ٢٠ ١٢:٤٩ -حمل  ٢١ ٠٨:٠٦ -حمل  ٢٢ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 نبتونتسدیس  عطارد ٠٤:٥٦ -حمل  ٢٠ ١٢:٣٩ -حمل  ٢٤ ٠٤:٤١ -حمل  ٣٠ ٩،٣ج  - ١٢٣ھـ 

  الکف الخضیب مقارنة عطارد ٢١:١٨ -حمل ٢٠ ٠٢:١٤ – حمل ٢١ ٠٧:٨ - حمل ٢١ ١٣و 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٤ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ١٤٣٧ر�باأل�دا
 عقرب� ال�ج ا�ج� : بيت �ر�خ

  جوزا ٦إ�  حوت ١٨

 �ل� ال�ج ا�ج�  :شمس ف�

  جوزا ١إ�  ثور ١

  حوت� ال�ج ا�ج�   :زهرة �ف

  ثور ١١إ�  �ل ١٨

 �ل� ال�ج ا�ج� : زهرةو�ال 

  )١٣٩٥(جوزا  ٥إ�  ثور ١١

 �ر�ختراجع 

  )١٣٩٥(�طان  ٨إ�  �ل ٣١

 تراجع عطارد

  )١٣٩٥(جوزا  ٢إ�  ثور ١٠

 اح�اق عطارد

  )١٣٩٥(ثور  ٢٤إ�  ثور ١٧

 تراجع �ش�ى

  )۱۳۹۵( ثور ١٩إ�  جدي ٢٠

 زحلتراجع 

  )١٣٩٥( أسد ٢٢إ�  �ل ٨



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٥ 

   اث اا١٤٣٧ ر  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال
 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 استمرار حتى ١٢:٢١ - ر ثو ١١ ٤٨د 
   ٢١يوم ماضي  ٣

 يوم باقي

  :زھرةشرف 
   حوتفي البرج النجمي 

 استمرار حتى حمل ٢٥ ٢٦الف 
يوم ماضي ٢٧  

يوم باقي ٤   
 اإلسكندريآذار شھر 
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 استمرار حتى ٠١:٣٤ -  سرطان١ ١الف 
يوم  ٧١يوم ماضي  ٢٠

قيبا  
 موسم الربیع

ج  - ١٧٣ھـ 
٧،٥ 

 ٠٨:٢٧ -حمل  ١٩ ٠٢:٠٠ - ثور  ٢١
يوم  ٣١يوم ماضي  ٢٠

 باقي
 زحل توازي مریخ

 ١٩:٠٩ -حمل  ١٨ ١٥:٣١ -ثور  ١ ٧،١ج  - ٨٨ھـ 
يوم  ١١يوم ماضي  ١٩

 باقي
 زحلتثلیث  شمس

ج  - ٩٥ھـ 
١٠،١ 

 ٢٣:١٢ -حمل  ١٩ ٠٧:٣٢ -ثور  ٣
يوم  ١٣يوم ماضي  ١٨

اقيب  
 بلوتوتربیع  شمس

 ٠٠:٢٦ -حمل  ٢٢ ٠٧:٣١ -ثور  ٧ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
يوم  ١٧يوم ماضي  ١٥

 باقي
 أورانوس  مقارنة شمس

ج  - ٢٤٢ھـ 
٩،٨ 

  ٢٢:٤٩ -عقرب  ١٤

١٣٩٥ 

  ٢٣:٢١ - ثور  ١٦
 ١٠:٠١ - سنبلة٢٨

يوم ماضي ٦  

شھر باقي ٧   
 نبتون توازيضد  أورانوس 

 ٠٧:٤٥ -حمل  ٢٠ ٠٦:٣٨ -ل حم ٢٣ ٦،١ج  - ٨٧ھـ 
يوم ماضي ٤  

يوم باقي ٢   
 مشتري توازي شمس

 ١٠:٤٩ -حمل  ٢٠ ٠٧:٤٣ -حمل  ٢٣ ٨،١ج  - ٩١ھـ 
يوم ماضي ٤  

يوم باقي ٢   
 أورانوس  توازي شمس

ج  - ١٤٢ھـ 
٥،٤ 

 ٢٢:١٦ -حمل  ٢٥ ١٦:٥٣ -حمل  ٣٠
يوم ماضي ٢  

يوم باقي ٩   
 مریختثلیث  زھرة

ج  - ١٢٣ھـ 
٩،٣ 

 ١٢:٣٩ -حمل  ٢٤ ٠٤:٤١ -حمل  ٣٠
يوم ماضي ١  

يوم باقي ٩   
 نبتونتسدیس  عطارد

 ١٣:٣٢ -حمل  ٧ ١٠:١٣ -حمل  ٢٥ ٥،١ج  - ٨٤ھـ 
يوم ماضي ٧  

يوم باقي ٤  
 مریختثلیث  شمس

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٦ 

   اث اا١٤٣٧ ر  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نصرافنھاية اإل
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 رجب
= 
٩ 

 أبريل

 ♏ زحل | ١٤°١٢' ♌ مشتري | ٨°٠' ♏ مریخ | ٣°٢٨' ♓ زھرة | ٤°٥١' ♈ عطارد | ٨°٥٦' ♈ قمر | ١٩°٠' ♓ شمس

 ٢١°٨' ♌ رأس | ١٧°٠' ♐ بلوتو | ١٠°٢٨' ♒ نبتون ١٩°٥٦' ♓ أورانوس  | ١٥°٤٧'

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨ الف

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠ الف

 ٢٣:٥٨ - ملح ٢١ استمرار حتى ٠٤:٢٣ - حمل ٣٠ ٣٦٨ د
 حد حوتفي البرج النجمي  شمس

 مریخ

 ٠١:٤٠ - حمل ٢١ استمرار حتى ١٧:٣٥ - حمل ٢١ ٣٩٧ د
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 شمس دریجان و وجه

 ١٧:٣٥ - حمل ٢١ استمرار حتى ٠٩:٤٢ - حمل ٢٢ ٣٩٨ د
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتري دریجان و زھرة وجه

 ١٩:٢٠ - حمل ٢١ استمرار حتى ٠٣:١٥ - حمل ٢١ ٣٦٢ د
 حد حملالقمر في البرج النجمي 

 زھرة

 ٠٣:١٥ - حمل ٢١ استمرار حتى ١٧:٣٥ - حمل ٢١ ٣٦١ د
 حد حملالقمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٧:٣٥ - حمل ٢١ استمرار حتى ٠١:٣٧ - حمل ٢٢ ٣٦٣ د
 حد حملالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 الُبَطْین جنوب+ القمر  ٠٤:٥٣ - حمل ٢١ استمرار حتى ٠١:٤٩ - حمل ٢٢ ٦٤٩ د

 ١٦:٠٢ - حمل ٢١ استمرار حتى ١٩:٢٤ - حمل ٢٥ ٣٧٢ د
 حد حملفي البرج النجمي  عطارد

 زھرة

 قمر خالی السیر ٥٠:١٢ - حمل ٢١  استمرار حتى ٤٢:٩ - حمل ٢٢  ٤٨٨ج 

 شیرون تسدیس قمر ٠٢:٠٨ - حمل ٢١ ٢١:١٩ - حمل ٢٢ ١٦:٥٠ - حمل ٢٢ ١٣،٢ ج - ٢١ ھـ

 أورانوس  تصمیم ١٧:٣١ - حمل ٢١ ٠٠:٢٦ - حمل ٢٢ ٠٧:٢٢ - حمل ٢٢ ٧٤ ج

 زحل | ١٤°٧' ♌ مشتري | ٨°٦' ♏ مریخ | ٤°٤٢' ♓ زھرة | ٦°٣٣' ♈ عطارد | ٢٣°٥٩' ♈ قمر | ١٩°٥٩' ♓ شمس

 ٢١°٤' ♌ رأس | ١٧°١' ♐ بلوتو | ١٠°٣٠' ♒ نبتون ٢٠°٠' ♓ أورانوس  | ١٥°٤٥' ♏

٢ 
 رجب
= 
١٠ 

 أبريل

 ٠٠:٢٣ - حمل ٢٢ استمرار حتى ٠٥:٣٢ - ثور ١ ٤٦٧ د
 البرج النجمي ٣ في وجه شمس

 مریخ دریجان و وجه حوت

 ثورفي البرج النجمي  :قمر شرف ٠٩:٤٢ - حمل ٢٢ استمرار حتى ١١:٥٣ - حمل ٢٤ ٢ د

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ٠٨:٥٨ - حمل ٢٢ استمرار حتى ١١:٠٦ - حمل ٢٤ ٥٩٥ د

 ٠٩:٤٢ - حمل ٢٢ استمرار حتى ٠٢:٠٥ - حمل ٢٣ ٣٩٩ د
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرة دریجان و عطارد وجه

 زحل حد حملالقمر في البرج النجمي  ٠١:٣٧ - حمل ٢٢ استمرار حتى ٠٩:٤٢ - حمل ٢٢ ٣٦٥ د

 زھرة حد ثورالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٤٢ - حمل ٢٢ استمرار حتى ٢٢:٤٧ - حمل ٢٣ ٣٦٢ د

 ثور البرج النجمي ٣ درجة :شرف قمر ١٢:٥٧ -حمل  ٢٢ استمرار حتى ١٤:٣٥ -حمل  ٢٢ ٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  ةاألحداث الفلكيّ  الساعة: يوم 

 الدََّبران+ القمر  ١٨:١٢ -حمل  ٢٢ استمرار حتى ١٢:٥٠ -حمل  ٢٣ ٦٥١د 

 

 ٢٣:٣٣ -حمل  ٢٢ استمرار حتى آخر شعبان ٦٨٣د 
 البرج النجمي ٣ في وجه أورانوس 

 وجه و دریجان مریخ حوت

 رأس الغول مقارنة قمر ٠٢:١٩ -حمل  ٢٢ ٠٣:٠٧ -حمل  ٢٢ ٠٣:٥٦ -حمل  ٢٢ ٢٣و 

 عطارد توازي قمر ٠٠:٣٧ -حمل  ٢٢ ١٢:٥٥ -حمل  ٢٢ ٠٨:٠٨ -حمل  ٢٣ ٣،٢ج  - ٣ ھـ

 زھرةتسدیس  قمر ٢١:٤٤ -حمل  ٢٢ ١٨:٥٨ -حمل  ٢٣ ١٦:٤٦ -حمل  ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ٠٣:٢٥ -حمل  ٢٢ ٢٣:٠٥ -حمل  ٢٣ ١٩:١٢ -حمل  ٢٤ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتونتربیع  قمر ٠٧:١٧ -حمل  ٢٢ ٠٢:٥٨ -حمل  ٢٣ ٢٣:٠٨ -حمل  ٢٤ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ١٣:٠٤ -حمل  ٢٢ ٠٨:٤٤ -حمل  ٢٣ ٠٤:٥٣ -حمل  ٢٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحل مقابلة قمر ١٥:٤٧ -حمل  ٢٢ ١١:٣٦ -حمل  ٢٣ ٠٧:٥٤ -حمل  ٢٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١١٧ھـ 
٦،٣ 

 مشتريتثلیث  عطارد ٠٧:٤١ -حمل  ٢٢ ١٨:٢٧ -حمل  ٢٦ ٠٣:١٥ -ثور  ٢

 زحل|  ١٤°٢' ♌ مشتري|  ٨°١١' ♏ مریخ|  ٥°٥٦' ♓ زھرة|  ٨°١٢' ♈عطارد |  ٨°٤٤'   ♉   قمر |  ٢٠°٥٧' ♓شمس 

 ٢١°٠' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٣٢' ♒ نبتون ٢٠°٣' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٤' ♏

٣ 
 رجب
= 
١١ 

 أبريل

 ٠٢:٠٥ -حمل  ٢٣ تمرار حتىاس ١٨:٤٧ -حمل  ٢٤ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ٢٢:٤٧ -حمل  ٢٣ استمرار حتى ٠٨:٤٣ -حمل  ٢٣ ٣٦١د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 ٠٨:٤٣ -حمل  ٢٣ استمرار حتى ٢٢:١٠ -حمل  ٢٤ ٣٦٤د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الَھْقَعة+ القمر  ١٢:٥٠ -حمل  ٢٣ استمرار حتى ١٤:٥٠ -حمل  ٢٤ ٦٥٢د 

 الدََّبران مقارنة قمر ٠٠:٣٢ -حمل  ٢٣ ٠١:٢١ -حمل  ٢٣ ٠٢:١١ -حمل  ٢٣ ٢٩و 

 أورانوس تسدیس  قمر ٢٢:٥٢ -حمل  ٢٣ ١٨:٥٨ -حمل  ٢٤ ١٥:٣٧ -حمل  ٢٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٩:٠٦ -حمل  ٢٣ ٢١:٥٦ -حمل  ٢٤ ٠١:٥١ -حمل  ٢٥ ٢،١ج  - ١ھـ 

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٢:٤٥ -حمل  ٢٣ ٢٢:٥٦ -حمل  ٢٤ ١٩:٤٢ -حمل  ٢٥

 زھرة مقارنة شمس ٠٢:٣٠ -حمل  ٢٣ ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٨ ١٦:٤٩ - أسد ١٠ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 

 زحل|  ١٣°٥٧' ♌ مشتري|  ٨°١٥' ♏ مریخ|  ٧°١٠' ♓ زھرة|  ٩°٤٦' ♈عطارد |  ٢٣°٤'   ♉   قمر |  ٢١°٥٦' ♓شمس 

 ٢٠°٥٦' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٣٣' ♒ نبتون ٢٠°٦' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٢' ♏

٤ 
 رجب
= 
١٢ 

 أبريل

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ١١:٥٣ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ١١:٠٦ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١٦:٥٢ -حمل  ٢٦ ٥٩٦د 

 ١٨:٤٧ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١١:٥٣ -حمل  ٢٤ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ١١:٥٣ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ٠٥:٢٣ -حمل  ٢٥ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ٢٢:١٠ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ٠٦:٤٢ -حمل  ٢٤ ٣٦٥د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٦:٤٢ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١١:٥٣ -حمل  ٢٤ ٣٦٣د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 تصالبدايةاإل مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١١:٥٣ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ٢٢:٢٠ -حمل  ٢٥ ٣٦١د 
جوزا حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٤:٥٠ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١٤:٣٤ -حمل  ٢٥ ٦٥٣د 

 ٠٣:٢٦ -حمل  ٢٤ استمرار حتى ١٦:٥٣ -ثور  ١ ٤٦٩د 
 البرج النجمي ٢ جهفي وعطارد 
 وجه و دریجان شمس حمل

 قمر خالی السیر ٥٧:٢١ - حمل ٢٤  استمرار حتى ٥٣:١١ - حمل ٢٤  ٤٨٨ج 

 الناجذ مقارنة قمر ١٩:١٠ -حمل  ٢٤ ٢٠:٠٠ -حمل  ٢٤ ٢٠:٥١ -حمل  ٢٤ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٢١:٣٣ -حمل  ٢٤ ٢٢:٢٤ -حمل  ٢٤ ٢٣:١٥ -حمل  ٢٤ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٢٣:٥٠ -حمل  ٢٤ ٠٠:٤١ -حمل  ٢٤ ٠١:٣٣ -حمل  ٢٤ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠٤:٢٦ -حمل  ٢٤ ٠٥:١٧ -حمل  ٢٤ ٠٦:٠٩ -حمل  ٢٤ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٨:٢٩ -حمل  ٢٤ ٠٩:٢٠ -حمل  ٢٤ ١٠:١٢ -حمل  ٢٤ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١٠:٢٨ -حمل  ٢٤ ١١:٢٠ -حمل  ٢٤ ١٢:١٢ -حمل  ٢٤ ٤٤و 

 زھرةتربیع  قمر ٠٣:٥٥ -حمل  ٢٤ ٠٢:٤٩ -حمل  ٢٥ ٠٢:٣٣ -حمل  ٢٦ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٩:٢٥ -حمل  ٢٤ ٠٦:٢٧ -حمل  ٢٥ ٠٤:٠٧ -حمل  ٢٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٩:٠٢ -حمل  ٢٤ ٠٨:٣٥ -حمل  ٢٥ ٠٨:٥١ -حمل  ٢٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٥:١١ -حمل  ٢٤ ١٢:١٣ -حمل  ٢٥ ٠٩:٥٢ -حمل  ٢٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ١٢٥ھـ 
١٠،٣ 

 ٠٣:٣١ -جوزا  ١٩
  ١٢:٢٣ -حمل  ٢٩
 ٠٦:٠٩ -جوزا  ١١

 بلوتوتثلیث  عطارد ٠٣:٥٠ -حمل  ٢٤

 زحل|  ١٣°٥٢' ♌ مشتري|  ٨°١٩' ♏ مریخ|  ٨°٢٤' ♓ زھرة|  ١١°١٦' ♈عطارد |  ٦°٥٦'  ♊ قمر |  ٢٢°٥٥' ♓شمس 

 ٢٠°٥٤' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٣٥' ♒ نبتون ٢٠°١٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٤٠' ♏

٥ 
 رجب
= 
١٣ 

 أبريل

 ٠٥:٢٣ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ٢٣:٢٠ -حمل  ٢٦ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٢٢:٢٠ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ٠٨:٥٦ -حمل  ٢٥ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ٠٨:٥٦ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ١٧:٥٤ -حمل  ٢٥ ٣٦٢د 

 ١٧:٥٤ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ٠٦:٣٨ -حمل  ٢٦ ٣٦٣د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 الذِّراعجنوب + القمر  ١٤:٣٤ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ١٦:٤٢ -حمل  ٢٦ ٦٥٤د 

 حمل حد عطاردفي البرج النجمي عطارد  ١٩:٢٤ -حمل  ٢٥ استمرار حتى ١٦:٥٣ -ثور  ١ ٣٧١د 

 تحیاة مقارنة قمر ١٩:٥٠ -حمل  ٢٥ ٢٠:٤٣ -حمل  ٢٥ ٢١:٣٥ -حمل  ٢٥ ٥٠و 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١١:٢١ -حمل  ٢٥ ١٢:١٥ - حمل ٢٥ ١٣:٠٨ -حمل  ٢٥ ٥١و 

 عطارد توازي قمر ١٩:٢١ -حمل  ٢٥ ١٥:٢١ -حمل  ٢٥ ٠٤:٢٥ -حمل  ٢٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ٢٠:٣٧ -حمل  ٢٥ ١٧:٥٧ -حمل  ٢٥ ١٥:٥٥ -حمل  ٢٦ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٢:١٠ -حمل  ٢٥ ٢٣:٤٥ -حمل  ٢٦ ٢١:٥٨ -حمل  ٢٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٦:١٨ -حمل  ٢٥ ٠٤:٠٠ -حمل  ٢٦ ٠٢:٢١ -حمل  ٢٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠١:٥١ -حمل  ٢٥ ٠٦:٥٩ -حمل  ٢٦ ١٣:٢٠ -حمل  ٢٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتثلیث  زھرة ٠٥:٠٦ -حمل  ٢٥ ١٧:٣٧ -حمل  ٣٠ ٠٥:٢٤ -ثور  ٥ ٧،٤ج  -  ١٤٦ھـ 

|  ١٣°٤٧' ♌ مشتري|  ٨°٢٢' ♏ مریخ|  ٩°٣٨' ♓ زھرة|  ١٢°٤٢' ♈عطارد |  ٢٠°٢١'  ♊ قمر |  ٢٣°٥٤' ♓شمس 

 ٢٠°٥٣' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٣٧' ♒ نبتون ٢٠°١٣' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٨' ♏ زحل
٦ 

 رجب
 اإلسكندرينیسان شھر  حمل ٢٦ استمرار حتى ثور ٢٤ ٢٧الف  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٦٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

  سرطانفي البرج النجمي  :بیت قمر ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ ٤د 

 

 القمر في البرج الفلكي أسد ١٦:٥٢ -مل ح ٢٦ استمرار حتى ٠٢:٢٢ -حمل  ٢٩ ٥٩٧د 

 ٢٣:٢٠ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ١٢:٣١ -حمل  ٢٧ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 ٠٦:٣٨ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ ٣٦٥د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 زحل

 ١٧:٤٣ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ٠٦:٥٠ -حمل  ٢٧ ٣٦٣د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مریخ

 النَّْثَرةجنوب + القمر  ١٦:٤٢ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ٢٣:٢٨ -حمل  ٢٨ ٦٥٥د 

 ٠٦:٥٨ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ٠٩:٣٤ -ثور  ٣ ٥٣٨د 
 حوت البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 السیربطیء قمر  ٠١:٢٢ -حمل  ٢٦ استمرار حتى ٠١:١٢ - ثور  ١١ ٤٨٩ج 

 قمر خالی السیر ٠٠:٧ - حمل ٢٦  استمرار حتى ٤٣:١٧ - حمل ٢٦  ٤٨٨ج 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ٠٢:٠٠ - حمل ٢٦ ٠٢:٥٥ -حمل  ٢٦ ٠٣:٤٩ -حمل  ٢٦ ٥٧و 

 مریختثلیث  قمر ١١:٠١ -حمل  ٢٦ ٠٩:٣١ -حمل  ٢٧ ٠٨:٣٤ -حمل  ٢٨ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٤:٤٤ -حمل  ٢٦ ١٥:٤٣ -حمل  ٢٧ ١٧:٢٨ -حمل  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 بلوتوتربیع  زھرة ٠٧:٣٤ -حمل  ٢٦ ٢٣:٥١ -ثور  ١ ١٥:٥٤ -ثور  ٦ ١٠،٤ج  -  ١٥٢ھـ 

|  ١٣°٤٣' ♌ مشتري|  ٨°٢٤' ♏ مریخ|  ١٠°٥٢' ♓ زھرة|  ١٤°٢' ♈عطارد |  ٣°٢١' ♋قمر |  ٢٤°٥٣' ♓شمس 

 ٢٠°٥٣' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٣٩' ♒ نبتون ٢٠°١٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٦' ♏ زحل

٧ 
 رجب
= 
١٥ 

 أبريل

  )األیمن(التربیع األوّلالقمر في   ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ١٢:٣١ -حمل  ٢٧ استمرار حتى ٠٧:٤٣ -حمل  ٢٨ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠٦:٥٠ -حمل  ٢٧ استمرار حتى ١٨:١٤ -حمل  ٢٧ ٣٦٢د 

 ١٨:١٤ -حمل  ٢٧ استمرار حتى ٠٥:٤٧ -حمل  ٢٨ ٣٦١د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 عطاردتربیع  قمر ٢١:١٤ -حمل  ٢٧ ٢٢:٣٠ -حمل  ٢٨ ٠٠:١٦ -حمل  ٢٩ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٠:٢٧ -حمل  ٢٧ ٢٣:١١ -حمل  ٢٨ ٢٢:٢٦ -حمل  ٢٩ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ٠٩:١٨ -حمل  ٢٧ ٠٨:٢٥ -حمل  ٢٨ ٠٨:٠٢ -حمل  ٢٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ١٣:٢٠ -حمل  ٢٧ ٢٠:٤٨ -حمل  ٢٩ ٠٥:٠٨ -حمل  ٣٠ ٢،١ج  - ١ھـ 

|  ١٣°٣٩' ♌ مشتري|  ٨°٢٦' ♏ مریخ|  ١٢°٦' ♓ زھرة|  ١٥°١٧' ♈عطارد |  ١٦°٠' ♋قمر |  ٢٥°٥١' ♓شمس 

 ٢٠°٥٤' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤١' ♒ نبتون ٢٠°٢٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٤' ♏ زحل

٨ 
 رجب
= 
١٦ 

 أبريل

 ٠٧:٤٣ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠٥:٤٧ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ١٩:٢٤ -حمل  ٢٩ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الطَّْرف+ القمر  ٢٣:٢٨ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ٢٢:٠٤ -مل ح ٢٩ ٦٥٦د 

 ٢١:٥٢ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ٢٣:١٠ -ثور  ١ ٣٧٩د 
حد حوت في البرج النجمي  زھرة

 مشترى

 قمر توازي شمس ١٣:٤٦ -حمل  ٢٨ ٢٠:٣٨ -حمل  ٢٩ ٠٣:١٨ -حمل  ٢٩ ٢،١ج  - ٢ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 یمیةالتنج

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 نبتونتسدیس  شمس ١٩:٢٤ -حمل  ٢٨ ١٥:٠٠ - ثور  ١٢ ١٠:٣٨ - ثور  ٢٨ ٩،١ج  - ٩٢ھـ 

 
 مریخقبل تراجع  المكث ٠٣:١٣ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ٠٣:١٣ -حمل  ٣١ ١١٥ج 

 بلوتوقبل تراجع  المكث ٢٢:٢٥ -حمل  ٢٨ استمرار حتى ٢٢:٢٥ -ثور  ٢ ١٢٠ج 

|  ١٣°٣٤' ♌ مشتري|  ٨°٢٦' ♏ مریخ|  ١٣°٢٠' ♓ زھرة|  ١٦°٢٨' ♈عطارد |  ٢٨°٢٠' ♋قمر |  ٢٦°٥٠' ♓شمس 

 ٢٠°٥٦' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤٢' ♒ نبتون ٢٠°٢٤' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٢' ♏ زحل

٩ 
 رجب
= 
١٧ 

 أبريل

 القمر في البرج النجمي أسد ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ١٥:١٨ -حمل  ٣١ ٥د 

 القمر في البرج الفلكي سنبلة ٠٢:٢٢ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ١٤:٢٣ -حمل  ٣١ ٥٩٨د 

 ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ٢٣:٠٤ -حمل  ٣٠ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 حد زحل  سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٩:٢٤ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ ٣٦٥ د

 حد مشترى القمر في البرج النجمي أسد ٠٣:١٥ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ١٥:٠٧ -حمل  ٢٩ ٣٦٤د 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ١٥:٠٧ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ٠١:٠٤ -حمل  ٣٠ ٣٦٢د 

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٢٢:٠٤ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ١٥:٢٨ -حمل  ٢٩ ٦٥٧د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ١٥:٢٨ -حمل  ٢٩ استمرار حتى ١١:١٤ -حمل  ٣٠ ٦٥٨د 

 قمر خالی السیر ٤٩:٢٠ - حمل ٢٩  استمرار حتى ١٥:٣ - حمل ٢٩  ٤٨٨ج 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠١:٣٠ -حمل  ٢٩ ٠٢:٢٩ -حمل  ٢٩ ٠٣:٢٨ -حمل  ٢٩ ٧١و 

 نبتون توازيضد  قمر ٠٦:٢٦ -حمل  ٢٩ ١٣:٣١ -حمل  ٢٩ ٢٠:٢٧ -حمل  ٣٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٠:٠٣ -حمل  ٢٩ ١٦:٥٩ -حمل  ٢٩ ٢٣:٤٦ -حمل  ٣٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 أورانوس  توازي رقم ١٠:٠٩ -حمل  ٢٩ ١٧:٠٥ -حمل  ٢٩ ٢٣:٥٢ -حمل  ٣٠ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختربیع  قمر ٢٠:١٧ -حمل  ٢٩ ١٩:٥٩ -حمل  ٣٠ ٢٠:٠٠ -حمل  ٣١ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتون مقابلة قمر ٠٠:٤٣ -حمل  ٢٩ ٠٠:٣٣ -حمل  ٣٠ ٠٠:٤١ -حمل  ٣١ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتري مقارنة قمر ٠٦:٢٠ -حمل  ٢٩ ٠٦:٠٤ -حمل  ٣٠ ٠٦:٠٤ -حمل  ٣١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٠:١٣ -حمل  ٢٩ ١٠:٠٣ -حمل  ٣٠ ١٠:٠٩ -حمل  ٣١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٣:١٢ -حمل  ٢٩ ١٣:٠٩ -حمل  ٣٠ ١٣:٢١ -حمل  ٣١

 عطاردتثلیث  قمر ١٣:١٧ -حمل  ٢٩ ١٥:٢٩ -حمل  ٣٠ ١٧:٤٤ -حمل  ٣١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس  مقارنة زھرة ٠١:١١ -حمل  ٢٩ ٢٣:٥٩ -ثور  ٤ ٢٢:٤٨ - ثور  ١٠ ٨،٤ج  -  ١٤٨ھـ 

|  ١٣°٣١' ♌ مشتري|  ٨°٢٧' ♏ مریخ|  ١٤°٣٤' ♓ زھرة|  ١٧°٣٢' ♈عطارد |  ١٠°٢٧' ♌قمر |  ٢٧°٤٩' ♓شمس 

 ٢٠°٥٧' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤٤' ♒ نبتون ٢٠°٢٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٣٠' ♏ زحل

١٠ 
 رجب
= 
١٨ 

 أبريل

 ٠٤:٢٣ -حمل  ٣٠ استمرار حتى ٠٥:٣٢ -ثور  ١ ٣٧٠د 
حد حوت في البرج النجمي شمس 

 زحل

 ٢٣:٠٤ -حمل  ٣٠ استمرار حتى ١٩:٠٧ -حمل  ٣١ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 ٠١:٠٤ -حمل  ٣٠ استمرار حتى ١٥:٠٥ -حمل  ٣٠ ٣٦٥د 
   جمي أسدالقمر في البرج الن

 حد زحل

 ١٥:٠٥ -حمل  ٣٠ استمرار حتى ٠٣:١٠ -حمل  ٣١ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد عطارد

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١١:١٤ -حمل  ٣٠ استمرار حتى ٠٦:٢٨ -حمل  ٣١ ٦٥٩د 

 قمر خالی السیر ٣٠:١٥ - حمل ٣٠  استمرار حتى ١٨:١٥ - حمل ٣١  ٤٨٨ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠٠:١٦ -حمل  ٣٠ ٠١:١٦ -حمل  ٣٠ ٠٢:١٦ -حمل  ٣٠ ٨١و 

 

 زھرة توازي قمر ٠٦:٠١ -حمل  ٣٠ ١١:٥٢ -حمل  ٣٠ ١٧:٣٩ -حمل  ٣٠ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

ج  - ١٩ھـ 
١١،٢ 

 رأس مقارنة قمر ٢١:٠٠ -حمل  ٣٠ ٢١:٠٤ -حمل  ٣١ ٢١:١٧ -ثور  ١

ج  - ٢٢ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون مقابلة قمر ٠٠:٣٧ -حمل  ٣٠ ٠٠:٤٨ -حمل  ٣١ ٠١:١١ -ثور  ١

ج  - ١٢٦ھـ 
١٠،٣ 

 ٢٠:٢٥ - ثور  ١٥
  ١٨:٥١ -ثور  ٣
 ٢٣:٣٥ - ثور  ١١

 بلوتو توازيضد  عطارد ٠٣:٠٤ -حمل  ٣٠

ج  - ١٢٠ھـ 
٧،٣ 

 ٢٣:٢٧ - ثور  ١٥
  ٠١:٣٦ -ثور  ٣
 ٠٠:٤٢ - ثور  ١١

 زحل توازيضد  عطارد ٠٨:٠٩ -حمل  ٣٠

 مشتريتثلیث  شمس ١٦:٠٢ -حمل  ٣٠ ١٠:٥٧ - ثور  ١٤ ٠١:٢٦ - ثور  ٣٠ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

|  ١٣°٢٧' ♌ مشتري|  ٨°٢٦' ♏ مریخ|  ١٥°٤٨' ♓ رةزھ|  ١٨°٣١' ♈عطارد |  ٢٢°٢٥' ♌قمر |  ٢٨°٤٧' ♓شمس 

 ٢٠°٥٨' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤٦' ♒ نبتون ٢٠°٣٠' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٨' ♏ زحل

١١ 
 رجب
= 
١٩ 

 أبريل

 ثور في البرج الفلكيشمس  ١٨:٢٩ -حمل  ٣١ استمرار حتى ١٧:٣٦ - ثور  ٣١ ٢ب - ٢ج

 سنبلةفي البرج النجمي  :قمر مثلثة ١٥:١٨ - حمل ٣١ استمرار حتى ٠٤:١٢ -ثور  ٣ ٦د 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ١٤:٢٣ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠٣:١٧ -ثور  ٣ ٥٩٩د 

 ١٩:٠٧ -حمل  ٣١ استمرار حتى ١٥:١٨ -حمل  ٣١ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٥:١٨ -حمل  ٣١ استمرار حتى ١١:٣٥ -ثور  ١ ٤١١د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد سنبلة

 ٠٣:١٠ -حمل  ٣١ استمرار حتى ١٥:١٨ -حمل  ٣١ ٣٦٣د 
   القمر في البرج النجمي أسد

 حد مریخ

 ١٥:١٨ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠٥:٢٩ -ثور  ١ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد عطارد

 الَعوَّاء+ القمر  ٠٦:٢٨ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠١:٣٧ -ثور  ٢ ٦٦٠د 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٢١:٠٤ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠٤:٢٥ - ثور  ١٤ ٤٩٢ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٢٠:٥٥ -حمل  ٣١ ٢١:٥٥ -حمل  ٣١ ٢٢:٥٦ -حمل  ٣١ ٨٤و 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 ١٢:٢٩ - ثور  ١٥
  ١١:٤٨ -حمل  ٣١

 ٠٧:٢٠ - ر ثو ١٥
 شیرون توازي قمر ٠٥:٢٤ -حمل  ٣١

 مریختسدیس  قمر ٠٨:٠٥ -حمل  ٣١ ٠٨:٢٠ -ثور  ١ ٠٨:٣٨ -ثور  ٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 مریختراجع  ٠٣:١٣ -حمل  ٣١ استمرار حتى ١٤:٣٨ -  سرطان٨ ٨٤ج 

 رأستراجع  ٢١:٠٤ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠٦:٣٤ - ثور  ١١ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٢١:٠٤ -حمل  ٣١ استمرار حتى ٠٦:٣٤ - ثور  ١١ ٩٠ج 

|  ١٣°٢٣' ♌ مشتري|  ٨°٢٥' ♏ مریخ|  ١٧°٢' ♓ زھرة|  ١٩°٢٥' ♈عطارد |  ٤°١٧' ♍قمر |  ٢٩°٤٦' ♓شمس 

 ٢٠°٥٧' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤٧' ♒ نبتون ٢٠°٣٤' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٥' ♏ زحل
١٢ 

 رجب
= 
٢٠ 

 أبريل

 رجب يوم محذور شھر ١٢ لیلة ار حتىاستمر ١٣ لیلة ٨٢الف 

 ٠٥:٣٢ -ثور  ١ استمرار حتى ٠٤:٥١ - جوزا  ١ ١٣د 
  :شرف شمس
 حملفي البرج النجمي 

 ٠٥:٣٢ -ثور  ١ استمرار حتى ١٢:٠٧ - ثور  ١١ ٤٣٢د 
 البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 وجه و دریجان مریخ حمل



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 اية اإلنصرافنھ
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٥:٣٢ -ثور  ١ استمرار حتى ٠٩:٢٠ -ثور  ٧ ٣٦٩د 
حد حمل في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 

 ١١:٣٥ -ثور  ١ استمرار حتى ٠٧:٥٣ -ثور  ٢ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه  سنبلة

 ٠٥:٢٩ -ثور  ١ استمرار حتى ٠١:٤٨ -ثور  ٢ ٣٦٢د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 زھرة

 ١٦:٥٣ -ثور  ١ استمرار حتى ٠٠:٤٨ - ثور  ١٩ ٤٧٠د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 مشتريو دریجان  زھرةوجه  حمل

 حد مریخحمل في البرج النجمي عطارد  ١٦:٥٣ -ثور  ١ استمرار حتى ٠٠:٤٨ - ثور  ١٩ ٣٧٣د 

 حوت حد عطاردفي البرج النجمي  زھرة ٢٣:١٠ -ثور  ١ استمرار حتى ١٤:٠٦ -ثور  ٢ ٣٧٦د 

 زحلتسدیس  قمر ٢٢:١٥ -ثور  ١ ٢٢:٣٢ -ثور  ٢ ٢٢:٤٩ -ثور  ٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوبیع تر قمر ٠١:٣٠ -ثور  ١ ٠١:٥٢ -ثور  ٢ ٠٢:١٤ -ثور  ٣ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ٠١:٤٢ -ثور  ١ ٠٤:٥٤ -ثور  ٢ ٠٨:٠٦ -ثور  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ٠٨:٤٣ -ثور  ١ ٠٩:١٣ -ثور  ٢ ٠٩:٤١ -ثور  ٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

|  ١٣°٢٠' ♌ مشتري|  ٨°٢٢' ♏ مریخ|  ١٨°١٦' ♓ زھرة|  ٢٠°١٣' ♈عطارد |  ١٦°٦' ♍قمر |  ٠°٤٥' ♈شمس 

 ٢٠°٥٤' ♌رأس |  ١٧°٢' ♐ بلوتو|  ١٠°٤٩' ♒ نبتون ٢٠°٣٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٣' ♏ زحل

١٣ 
 رجب
= 
٢١ 

 أبريل

 ٠٧:٥٣ -ثور  ٢ استمرار حتى ٠٤:١٢ -ثور  ٣ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ٠١:٤٨ -ثور  ٢ استمرار حتى ٠٩:٥٥ -ثور  ٢ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مشترى

 ٠٩:٥٥ -ثور  ٢ استمرار حتى ٠٠:٠٨ -ثور  ٣ ٣٦٣د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد مریخ

 السِّماكشمال + القمر  ٠١:٣٧ -ثور  ٢ استمرار حتى ٠١:٤٩ -ثور  ٣ ٦٦١د 

 ١٤:٠٦ -ثور  ٢ استمرار حتى ٢١:٢٣ - ثور  ١٠ ٣٧٨د 
  حوت رج النجمي في الب زھرة

 حد مریخ

 قمر خالی السیر ١٤:٩ - ثور ٢  استمرار حتى ١٢:٤ - ثور ٣  ٤٨٨ج 

 زھرة توازيضد  قمر ٠٤:١١ -ثور  ٢ ١٢:٠٠ -ثور  ٢ ٢٠:٠١ -ثور  ٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ١٤:١٤ -ثور  ٢ ١٥:١٥ -ثور  ٢ ١٦:١٦ -ثور  ٢ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ١٥:٠٢ -ثور  ٢ ١٦:٠٣ -ثور  ٢ ١٧:٠٤ - ثور ٢ ١٠١و 

 أورانوس  توازيضد  قمر ١٤:٥٨ -ثور  ٢ ٢١:٥٩ -ثور  ٣ ٠٥:١٠ -ثور  ٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ١٥:٠٤ -ثور  ٢ ٢٢:٠٤ -ثور  ٣ ٠٥:١٦ -ثور  ٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون توازي قمر ١٧:٣٩ -ثور  ٢ ٠٠:٤٠ -ثور  ٣ ٠٧:٥٣ -ثور  ٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمر مقابلة شمس ٢٣:١١ -ثور  ٢ ٠٨:٢٣ -ثور  ٣ ١٧:٢٤ -ثور  ٤ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 بلوتوتراجع  ٢٢:٢٥ -ثور  ٢ استمرار حتى ٠٦:٠١ -میزان  ٣ ٨٩ج 

|  ١٣°١٦' ♌ مشتري|  ٨°٢٠' ♏ مریخ|  ١٩°٣٠' ♓ زھرة|  ٢٠°٥٥' ♈عطارد |  ٢٧°٥٥' ♍قمر |  ١°٤٣' ♈شمس 

 ٢٠°٤٩' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥١' ♒ نبتون ٢٠°٤١' ♓ أورانوس |  ١٥°٢٠' ♏ زحل
١٤ 

 رجب
= 
٢٢ 

 أبريل

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 میزانالقمر في البرج النجمي  ٠٤:١٢ -ثور  ٣ استمرار حتى ١٦:٤٠ -ثور  ٥ ٧د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٠٣:١٧ -ثور  ٣ استمرار حتى ١٥:٤٦ -ثور  ٥ ٦٠٠د 

 

 ٠٤:١٢ -ثور  ٣ استمرار حتى ٠٠:٢٧ -ثور  ٤ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ٠٠:٠٨ -ثور  ٣ استمرار حتى ٠٤:١٢ -ثور  ٣ ٣٦٥د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد زحل

 ٠٤:١٢ -ثور  ٣ استمرار حتى ١٦:٢١ -ثور  ٣ ٣٦٥د 
  میزان القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١٦:٢١ -ثور  ٣ حتى استمرار ٠٨:٣١ -ثور  ٤ ٣٦١د 
میزان حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 الَغْفر+ القمر  ٠١:٤٩ -ثور  ٣ استمرار حتى ٠٧:٠١ -ثور  ٤ ٦٦٢د 

 ٠٩:٣٤ -ثور  ٣ استمرار حتى ١٢:٢١ - ثور  ١١ ٥٣٩د 
 حوت البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 وجه و دریجان مریخ

 في فلك األوجھابط قمر  ١٨:٤٨ -ور ث ٣ استمرار حتى ٠٧:٠٦ - ثور  ١٧ ٤٩١ج 

 نبتونتثلیث  قمر ٠١:٥٢ -ثور  ٣ ٠٢:١٣ -ثور  ٤ ٠٢:٢٧ -ثور  ٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٠٦:٤٦ -ثور  ٣ ٠٦:٥٦ -ثور  ٤ ٠٦:٥٩ -ثور  ٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 وتوبلتسدیس  قمر ١٤:٢٤ -ثور  ٣ ١٤:٣٨ -ثور  ٤ ١٤:٤٣ -ثور  ٥ ١٠،٢ج - ١٧ھـ 

 أورانوس  توازي زھرة ١٠:٤٢ -ثور  ٣ ١٥:٥٢ -ثور  ٥ ٢١:٤٦ -ثور  ٨ ٨،٤ج  -  ١٤٨ھـ 

ج  - ١٤٤ھـ 
٦،٤ 

 مشتري توازي زھرة ١١:١٧ -ثور  ٣ ١٥:٥٣ -ثور  ٥ ٢٠:٥٣ -ثور  ٨

ج  - ٩٤ھـ 
١٠،١ 

 بلوتوتثلیث  شمس ٠٧:٣٢ -ثور  ٣ ١٦:٠٢ - ثور  ١٨ ٠٠:٣٦ - جوزا  ٣

|  ١٣°١٣' ♌ مشتري|  ٨°١٦' ♏ مریخ|  ٢٠°٤٤' ♓ زھرة|  ٢١°٣٢' ♈عطارد |  ٩°٤٦' ♎قمر |  ٢°٤٢' ♈شمس 

 ٢٠°٤٣' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥٢' ♒ نبتون ٢٠°٤٤' ♓ أورانوس |  ١٥°١٨' ♏ زحل

١٥ 
 رجب
= 
٢٣ 

 أبريل

 ٠٠:٢٧ -ثور  ٤ استمرار حتى ٢٠:٣٧ -ثور  ٥ ٤١٥د 
 میزان ميالبرج النج ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ٠٨:٣١ -ثور  ٤ استمرار حتى ٢٢:٣٧ -ثور  ٥ ٣٦٤د 
  میزان القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 الزُّباَنا+ القمر  ٠٧:٠١ -ثور  ٤ استمرار حتى ١١:٤٦ -ثور  ٥ ٦٦٣د 

 في الطریقة المحترقةقمر  ١٦:٣٥ -ثور  ٤ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -ثور  ٦ ٤٨٧ج 

 الفکة مقارنة قمر ٠٣:٣٩ -ثور  ٤ ٠٤:٣٩ -ثور  ٤ ٠٥:٤٠ -ثور  ٤ ١٠١و 

 قمر توازيضد  شمس ٠٣:٢٨ -ثور  ٤ ١٣:٠١ -ثور  ٤ ٢٣:٢٨ -ثور  ٥ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 الشماليی الزبان مقارنة قمر ١٧:٥٤ -ثور  ٤ ١٨:٥٥ -ثور  ٥ ١٩:٥٥ -ثور  ٥ ١١٠و 

 عطارد مقابلة قمر ٢٣:٢٩ -ثور  ٤ ٠٠:٤٥ - ثور ٥ ٠١:٣٦ -ثور  ٦ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ٠٢:٣٢ -ثور  ٤ ٠٢:٤٨ -ثور  ٥ ٠٢:٥٣ -ثور  ٦ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 ٠٤:٤٨ -ثور  ٤ ٠٦:٤٩ -ثور  ٦ ٠٩:٣١ -ثور  ٨ ٩،٤ج  -  ١٥٠ھـ 
 نبتون توازيضد  زھرة

 

|  ١٣°١٠' ♌ مشتري|  ٨°١٢' ♏ مریخ|  ٢١°٥٨' ♓ زھرة|  ٢٢°٢' ♈عطارد |  ٢١°٤٠' ♎قمر |  ٣°٤٠' ♈شمس 

 ٢٠°٣٥' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥٤' ♒ نبتون ٢٠°٤٧' ♓ أورانوس |  ١٥°١٥' ♏ زحل
١٦ 

 رجب
 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 عةالسا: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ١٦:٤٠ -ثور  ٥ استمرار حتى ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ ٨د 

 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ١٥:٤٦ -ثور  ٥ استمرار حتى ٠٢:٥٤ -ثور  ٨ ٦٠١د 

 ٢٠:٣٧ - ثور ٥ استمرار حتى ١٦:٤٠ -ثور  ٥ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٦:٤٠ -ثور  ٥ استمرار حتى ١٢:٣٣ -ثور  ٦ ٤١٧د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ عقرب

 زھرةحد میزان القمر في البرج النجمي  ٢٢:٣٧ -ثور  ٥ استمرار حتى ١٢:٤٠ -ثور  ٥ ٣٦٢د 

 حد مریخمیزان القمر في البرج النجمي  ١٢:٤٠ -ثور  ٥ استمرار حتى ١٦:٤٠ -ثور  ٥ ٣٦٣د 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ١٦:٤٠ -ثور  ٥ استمرار حتى ٠٦:٣٦ -ثور  ٦ ٣٦٣د 

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١١:٤٦ -ثور  ٥ استمرار حتى ٠٧:٠٤ -ثور  ٦ ٦٦٤د 

 قمر خالی السیر ٤٦:٠ - ثور ٥  ستمرار حتىا ٤٠:١٦ - ثور ٥  ٤٨٨ج 

 الکف الخضیب مقارنة شمس ١٧:٣٠ -ثور  ٥ ٠٥:٥٠ -ثور  ٦ ١٨:٠٩ -ثور  ٦ ١٣و 

 مریخ مقارنة قمر ٠٩:٠٠ -ثور  ٥ ٠٨:٤٥ -ثور  ٦ ٠٨:١٤ -ثور  ٧ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 نبتونع تربی قمر ١٤:٣٠ -ثور  ٥ ١٤:٢٦ -ثور  ٦ ١٤:٠٥ -ثور  ٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحل|  ١٣°٨' ♌ مشتري|  ٨°٦' ♏ مریخ|  ٢٣°١٢' ♓ زھرة|  ٢٢°٢٧' ♈عطارد |  ٣°٤٠' ♏قمر |  ٤°٣٨' ♈شمس 

 ٢٠°٢٧' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥٥' ♒ نبتون ٢٠°٥١' ♓ أورانوس |  ١٥°١٢' ♏

١٧ 
 رجب
= 
٢٥ 

 أبريل

 ١٢:٣٣ -ثور  ٦ استمرار حتى ٠٨:١٦ -ثور  ٧ ٤١٨د 
 البرج النجمي ٢ وجه القمر في

 مشتريوجه شمس و دریجان  عقرب

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٦ -ثور  ٦ استمرار حتى ١٤:٣٢ -ثور  ٦ ٣٦٢د 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٤:٣٢ -ثور  ٦ استمرار حتى ٠٦:١٩ -ثور  ٧ ٣٦١د 

 ٢٠:٣٩ -ثور  ٦ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -ثور  ٦ ٨د 
 البرج النجمي ٣ درجة  :ھبوط قمر

 عقرب

 الَقْلبشمال + القمر  ٠٧:٠٤ -ثور  ٦ استمرار حتى ٢٢:٤٢ -ثور  ٧ ٦٦٥د 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٠:٤٠ -ثور  ٦ ١١:٣٩ -ثور  ٦ ١٢:٣٩ -ثور  ٦ ١٢١و 

 شتريمتربیع  قمر ١٨:٥٧ -ثور  ٦ ١٨:٤١ -ثور  ٦ ١٨:١٠ -ثور  ٧ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٢٣:٠٥ -ثور  ٦ ٢٢:٤٦ -ثور  ٧ ٢٢:١١ -ثور  ٨ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٠:٢٠ -ثور  ٦ ١٠:٠٦ -ثور  ٧ ٠٩:٣٣ -ثور  ٨ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١٤:٥١ -ثور  ٦ ١٤:٣٢ -ثور  ٧ ١٣:٥٤ -ثور  ٨ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ١٦:٣٨ -ثور  ٦ ١٨:٥٠ -ثور  ٨ ٢٠:٣٥ -ثور  ٩ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحل|  ١٣°٥' ♌ مشتري|  ٨°١' ♏ مریخ|  ٢٤°٢٦' ♓ زھرة|  ٢٢°٤٦' ♈عطارد |  ١٥°٤٧' ♏قمر |  ٥°٣٧' ♈شمس 

 ٢٠°١٨' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥٧' ♒ نبتون ٢٠°٥٤' ♓ أورانوس |  ١٥°١٠' ♏

١٨ 
 رجب
= 
٢٦ 

 أبريل

 ٠٩:٢٠ -ثور  ٧ استمرار حتى ١٢:٥٠ - ثور  ١٢ ٣٦٧د 
حد حمل في البرج النجمي شمس 

 زھرة

 ٠٨:١٦ -ثور  ٧ استمرار حتى ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ ٤١٩د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه  عقرب

 مشترى حدعقرب القمر في البرج النجمي  ٠٦:١٩ -ثور  ٧ استمرار حتى ١٦:٠٦ -ثور  ٧ ٣٦٤د 

 حد زحلعقرب القمر في البرج النجمي  ١٦:٠٦ -ثور  ٧ استمرار حتى ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ ٣٦٥د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٢٢:٤٢ -ثور  ٧ استمرار حتى ٠٢:٤٨ -ثور  ٨ ٦٦٦د 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ١٥:٥٠ -ثور  ٧ ١٦:٤٩ -ثور  ٧ ١٧:٤٧ -ثور  ٧ ١٢٧و 

 قمرتثلیث  شمس ١٠:١٩ -ثور  ٧ ١٧:٥٣ -ثور  ٨ ٠٠:٣٩ - ر ثو ١٠ ٢،١ج  - ١ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحل|  ١٣°٣' ♌ مشتري|  ٧°٥٤' ♏ ریخم|  ٢٥°٤٠' ♓ زھرة|  ٢٢°٥٩' ♈عطارد |  ٢٨°٣' ♏قمر |  ٦°٣٥' ♈شمس 

 ٢٠°١٢' ♌رأس |  ١٧°١' ♐ بلوتو|  ١٠°٥٨' ♒ نبتون ٢٠°٥٧' ♓ أورانوس |  ١٥°٧' ♏

١٩ 
 رجب
= 
٢٧ 

 أبريل

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ استمرار حتى ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ ٩د 

 البرج الفلكي جديالقمر في  ٠٢:٥٤ -ثور  ٨ استمرار حتى ١١:٤٦ - ثور  ١٠ ٦٠٢د 

 ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ استمرار حتى ٢٣:٠١ -ثور  ٩ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ٠٣:٤٦ -ثور  ٨ استمرار حتى ٠٢:٥٠ -ثور  ٩ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال + مر الق ٠٢:٤٨ -ثور  ٨ استمرار حتى ٠٨:٠٧ -ثور  ٩ ٦٦٧د 

 قمر خالی السیر ٥١:١٨ - ثور ٨  استمرار حتى ٤٦:٣ - ثور ٨  ٤٨٨ج 

 تالی العقرب مقارنة قمر ٢٣:٥١ -ثور  ٨ ٠٠:٤٩ -ثور  ٨ ٠١:٤٨ -ثور  ٨ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ٠٤:٤٩ -ثور  ٨ ٠٥:٤٧ -ثور  ٨ ٠٦:٤٥ -ثور  ٨ ١٣٤و 

   – ١٥ھـ 

 ٩،٢ج 
 نبتونتسدیس  قمر ٠١:٤٨ -ثور  ٨ ٠٠:٥٦ -ثور  ٩ ٢٣:٣٩ - ثور  ١٠

 مشتريتثلیث  قمر ٠٥:٤٧ -ثور  ٨ ٠٤:٤٥ -ثور  ٩ ٠٣:١٧ - ثور  ١٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتو مقارنة قمر ١٣:٢٧ -ثور  ٨ ١٢:٢٠ -ثور  ٩ ١٠:٤٦ - ثور  ١٠

  
 ٠٦:٢٨ -ثور  ٨ استمرار حتى  ٠١:٥٤ –ثور  ٩

  :ھرةزشرف 
 حوت البرج النجمي ٢٧ درجة

 زحل|  ١٣°٠' ♌ مشتري|  ٧°٤٦' ♏ مریخ|  ٢٦°٥٤' ♓ زھرة|  ٢٣°٧' ♈عطارد |  ١٠°٣٠' ♐قمر |  ٧°٣٣' ♈شمس 

 ٢٠°٦' ♌رأس |  ١٧°٠' ♐ بلوتو|  ١١°٠' ♒ نبتون ٢١°١' ♓ أورانوس |  ١٥°٤' ♏

٢٠ 
 رجب
= 
٢٨ 

 أبريل

 اإلسكندرينیسان حذور يوم م ثور ٩ استمرار حتى ثور ١٠ ٣٧الف 

 ٢٣:٠١ -ثور  ٩ استمرار حتى ١٧:٥٨ -ثور  ٩ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 ١٧:٥٨ -ثور  ٩ استمرار حتى ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٠٢:٥٠ -ثور  ٩ تىاستمرار ح ١٢:١٩ -ثور  ٩ ٣٦٢د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 زھرةحد 

 ١٢:١٩ -ثور  ٩ استمرار حتى ١٩:٥١ - ثور  ١٠ ٣٦١د 
  قوس القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 الَبْلَدة+ القمر  ٠٨:٠٧ -ثور  ٩ استمرار حتى ١٣:٤٣ - ثور  ١٠ ٦٦٨د 

 عین الرامي مقارنة رقم ٠٢:٢١ -ثور  ٩ ٠٣:١٨ -ثور  ٩ ٠٤:١٦ -ثور  ٩ ١٤٢و 

 النسر الواقع مقارنة قمر ٠٧:٤٦ -ثور  ٩ ٠٨:٤٣ -ثور  ٩ ٠٩:٤٠ -ثور  ٩ ١٤٤و 

 أورانوس تربیع  قمر ٢١:٠٨ -ثور  ٩ ١٩:٥٨ - ثور  ١٠ ١٨:٢٠ - ثور  ١٠ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ٠١:٠٩ -ثور  ٩ ٢٣:٥٣ - ثور  ١٠ ٢١:٥٨ - ثور  ١١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠١:٢٦ -ثور  ٩ ٠٠:١١ - ثور  ١٠ ٢٢:٢٧ - ثور  ١١

 زھرةتربیع  قمر ٠٩:١٥ -ثور  ٩ ١٠:٠٧ - ثور  ١٠ ١٠:١٨ - ثور  ١١ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطارد مقارنة شمس ١٤:٢٤ -ثور  ٩ ١٨:١٢ - ثور  ٢٠ ٠٦:٢٨ - ثور  ٣١ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 شیرونتسدیس  شمس ١٨:١٣ -ثور  ٩ ٢٢:٤٦ - ثور  ٢٦ ٠١:٢٨ -جوزا  ١١ ١٣،١ج  - ٩٨ھـ 

 عطاردقبل تراجع  المكث ١٠:١٩ -ثور  ٩ استمرار حتى ٠٦:١٩ - ثور  ١٠ ١١٣ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  ث الفلكّيةاألحدا الساعة: يوم 

 زحل|  ١٢°٥٨' ♌ مشتري|  ٧°٣٨' ♏ مریخ|  ٢٨°٨' ♓ زھرة|  ٢٣°٩' ♈عطارد |  ٢٣°١٢' ♐قمر |  ٨°٣٢' ♈شمس 

 ٢٠°٣' ♌رأس |  ١٧°٠' ♐ بلوتو|  ١١°١' ♒ نبتون ٢١°٤' ♓ أورانوس |  ١٥°١' ♏

٢١ 
 رجب
= 
٢٩ 

 أبريل

 ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ استمرار حتى ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ ١٠د 
  :قمر مثلثة +ل وبا

 جديفي البرج النجمي 

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ١١:٤٦ - ثور  ١٠ استمرار حتى ١٧:٣٣ - ثور  ١٢ ٦٠٣د 

 ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ استمرار حتى ٠٦:٥٣ - ثور  ١١ ٤٢٣د 
 جدي البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 ١٩:٥١ - ور ث ١٠ استمرار حتى ٠٥:١١ - ثور  ١٠ ٣٦٥د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 زحل

 ٠٥:١١ - ثور  ١٠ استمرار حتى ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ ٣٦٣د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 حد عطارد القمر في البرج النجمي جدي ١٢:٣٦ - ثور  ١٠ استمرار حتى ٠١:٢٦ - ثور  ١١ ٣٦١د 

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٣:٤٣ - ثور  ١٠ استمرار حتى ٠٣:٢٤ - ثور  ١١ ٦٦٩د 

 حد زحلحوت في البرج النجمي  زھرة ٢١:٢٣ - ثور  ١٠ استمرار حتى ١٢:٢١ - ثور  ١١ ٣٨٠د 

 قمر خالی السیر ٠٨:١٠ - ثور ١٠  استمرار حتى ٣٦:١٢ - ثور ١٠  ٤٨٨ج 

 المنقار مقارنة قمر ١٣:٣٥ - ثور  ١٠ ١٤:٣٠ - ثور  ١٠ ١٥:٢٥ - ثور  ١٠ ٩٣و 

 النسر الطایر مقارنة قمر ١٤:٣٣ - ثور  ١٠ ١٥:٢٨ - ثور  ١٠ ١٦:٢٤ - ثور  ١٠ ١٥٤و 

 مریختسدیس  قمر ٠٤:٢٩ - ثور  ١٠ ٠٢:١٩ - ثور  ١١ ٢٣:٣٧ - ثور  ١٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 قمر توازيضد  شمس ١٨:٠١ - ثور  ١٠ ٠٣:٠٢ - ثور  ١١ ١١:٠٩ - ثور  ١١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 قمرتربیع  شمس ٠٠:٣٩ - ثور  ١٠ ٠٦:٢٨ - ثور  ١١ ١١:١٥ - ر ثو ١٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ١٨:٠٥ - ثور  ١٠ ١٥:٤٦ - ثور  ١١ ١٢:٥٤ - ثور  ١٢ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 عطاردتراجع  ٠٦:١٩ - ثور  ١٠ استمرار حتى ٠٦:١٩ - جوزا  ٢ ٨٢ج 

 زحل|  ١٢°٥٦' ♌ مشتري|  ٧°٢٩' ♏ مریخ|  ٢٩°٢١' ♓ زھرة|  ٢٣°٥' ♈عطارد |  ٦°١٢' ♑قمر |  ٩°٣٠' ♈شمس 

 ٢٠°٢' ♌رأس |  ١٧°٠' ♐ بلوتو|  ١١°٢' ♒ نبتون ٢١°٧' ♓ أورانوس |  ١٤°٥٧' ♏

٢٢ 
 رجب
= 
٣٠ 

 أبريل

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨طلوع  ٤٣الف 

 ١٢:٠٧ - ثور  ١١ استمرار حتى ١٩:٥١ - ثور  ٢٢ ٤٣٣د 
 البرج النجمي ٢ في وجهشمس 
 ه و دریجان شمسوج حمل

 ٠٦:٥٣ - ثور  ١١ استمرار حتى ٠٠:٤٨ - ثور  ١٢ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٠١:٢٦ - ثور  ١١ استمرار حتى ١٤:٠٦ - ثور  ١١ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 حد مشترى

 ١٤:٠٦ - ثور  ١١ استمرار حتى ٠٤:٢٠ - ثور  ١٢ ٣٦٢د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 زھرةحد 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٠٣:٢٤ - ثور  ١١ استمرار حتى ٢٠:١٧ - ثور  ١٢ ٦٧٠د 

 ١٢:٢١ - ثور  ١١ استمرار حتى ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ ٣٧د 
  :زھرةوبال 

 حملفي البرج النجمي 

 ثور يفي البرج الفلك زھرة ٠٣:٣٥ - ثور  ١١ استمرار حتى ١٢:٤٤ - جوزا  ٤ ٦٣١د 

 ١٢:٢١ - ثور  ١١ استمرار حتى ١٥:١٥ - ثور  ١٩ ٥٠٤د 
 حمل البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 وجه و دریجان مریخ



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٢:٢١ - ثور  ١١ استمرار حتى ٠٩:١٦ -  ثور ١٦ ٣٧٩د 
حد حمل في البرج النجمي  زھرة

 مشترى

 

 ٠٩:٤٣ - ثور  ١١ استمرار حتى آخر شعبان ٤٠٦د 
قوس حد في البرج النجمي  بلوتو

 زھرة

 السیرسریع قمر  ٠١:١٢ - ثور  ١١ استمرار حتى ٠٥:٤٩ - ثور  ٢٣ ٤٨٨ج 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٥:٢٠ - ثور  ١١ ٠٢:٥٤ - ثور  ١٢ ٢٣:٥٦ - ثور  ١٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ٠٨:٤٧ - ثور  ١١ ٠٥:٥٥ - ثور  ١٢ ٠٢:٢٦ - ثور  ١٣ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

|  ١٢°٥٥' ♌ مشتري|  ٧°٢٠' ♏ مریخ|  ٠°٣٥' ♈ زھرة|  ٢٢°٥٦' ♈عطارد |  ١٩°٣٢' ♑قمر |  ١٠°٢٨' ♈شمس 

 ٢٠°٢' ♌رأس |  ١٦°٥٩' ♐ بلوتو|  ١١°٤' ♒ نبتون ٢١°١١' ♓ أورانوس |  ١٤°٥٤' ♏ زحل

٢٣ 
 رجب
= 
١ 

 مايو

 ١٢:٥٠ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١٩:٥١ - ثور  ٢٢ ٣٦٦د 
حمل حد في البرج النجمي شمس 

 عطارد

 دلوالقمر في البرج النجمي  ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ استمرار حتى ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ١٧:٣٣ - ثور  ١٢ استمرار حتى ٢٠:٠٤ - ثور  ١٥ ٦٠٤د 

 ٠٠:٤٨ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١١:٣٠ - ثور  ١٣ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ٠٤:٢٠ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١١:٢٢ - ثور  ١٢ ٣٦٥د 
   جديالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ١١:٢٢ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ ٣٦٣د 
   جديالقمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 ١٨:٢٠ - ثور  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٢٣ - ثور  ١٣ ٣٦١د 
دلو حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٢٠:١٧ - ثور  ١٢ استمرار حتى ١٨:٥٦ - ثور  ١٣ ٦٧١د 

 قمر خالی السیر ٥٦:٥ - ثور ١٢  استمرار حتى ٢٠:١٨ - ثور ١٢  ٤٨٨ج 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٠٢:٤١ - ثور  ١٢ ٠٣:٣٤ - ثور  ١٢ ٠٤:٢٧ - ثور  ١٢ ١٦١و 

 زھرة توازيضد  قمر ٠٤:١٧ - ثور  ١٢ ١٠:٢٦ - ثور  ١٢ ١٦:٢١ - ثور  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٢٢:٠٨ - ثور  ١٢ ٢١:١٥ - ثور  ١٣ ١٩:٤٠ - ثور  ١٤ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مریختربیع  قمر ١٠:٠٤ - ثور  ١٢ ٠٦:٣٤ - ثور  ١٣ ٠٢:٣٤ - ثور  ١٤ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 ننبتو مقارنة قمر ١٦:٤٥ - ثور  ١٢ ١٣:٢٢ - ثور  ١٣ ٠٩:٣٠ - ثور  ١٤ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١١:١٥ - ثور  ١٢ ١٤:٥٩ - ثور  ١٣ ١٧:٤٥ - ثور  ١٤ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحل|  ١٢°٥٣' ♌ مشتري|  ٧°٩' ♏ مریخ|  ١°٤٩' ♈ زھرة|  ٢٢°٤٣' ♈عطارد |  ٣°١٦' ♒قمر |  ١١°٢٧' ♈شمس 

 ٢٠°٣' ♌رأس |  ١٦°٥٩' ♐ بلوتو|  ١١°٥' ♒ نبتون ٢١°١٤' ♓ أورانوس |  ١٤°٥١' ♏

٢٤ 
 رجب
= 
٢ 

 مايو

 ١١:٣٠ - ثور  ١٣ استمرار حتى ٠٤:١٨ - ثور  ١٤ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ٠٦:٢٣ - ثور  ١٣ استمرار حتى ١٦:٣٤ - ثور  ١٣ ٣٦٢د 

 حد مشترىدلو البرج النجمي  القمر في ١٦:٣٤ - ثور  ١٣ استمرار حتى ٠٤:١٨ - ثور  ١٤ ٣٦٤د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ١٨:٥٦ - ثور  ١٣ استمرار حتى ٢٠:٢٠ - ثور  ١٤ ٦٧٢د 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٢:١٦ - ثور  ١٣ ٠٣:٠٧ - ثور  ١٣ ٠٣:٥٩ - ثور  ١٣ ١٦٩و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 ةالساع: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 نبتون توازي قمر ٢٢:٣٣ - ثور  ١٣ ٠٤:٣٩ - ثور  ١٣ ١٠:٣٢ - ثور  ١٣ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٢٣:٠٤ - ثور  ١٣ ٠٥:٠٦ - ثور  ١٣ ١٠:٥٦ - ثور  ١٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 مشتري توازيضد  قمر ٢٣:٣٢ - ثور  ١٣ ٠٥:٣٤ - ثور  ١٣ ١١:٢٤ - ثور  ١٣ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ١٩:٥٣ - ثور  ١٣ ١٦:٢٢ - ثور  ١٣ ١٢:٢٢ - ثور  ١٤ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٢٣:١٧ - ثور  ١٣ ١٩:٣٨ - ثور  ١٤ ١٥:٣٠ - ثور  ١٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٢:٥٦ - ثور  ١٣ ٢٣:١٦ - ثور  ١٤ ١٩:٠٧ - ثور  ١٥

 ذنب مقارنة قمر ٠٨:١٢ - ثور  ١٣ ٠٤:٢٥ - ثور  ١٤ ٠٠:١٠ - ثور  ١٥ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ١٢:٢٨ - ثور  ١٣ ٠٨:٠٧ - ثور  ١٤ ٠٣:١٨ - ثور  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

ج  - ٢١ھـ 
١٣،٢ 

 شیرون مقارنة قمر ١٤:٠٠ - ثور  ١٣ ١٠:٠٨ - ثور  ١٤ ٠٥:٥٠ - ثور  ١٥

|  ١٢°٥٢' ♌ مشتري|  ٦°٥٨' ♏ مریخ|  ٣°٣' ♈ زھرة|  ٢٢°٢٥' ♈عطارد |  ١٧°٢٤' ♒قمر |  ١٢°٢٥' ♈شمس 

 ٢٠°٤' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١١°٧' ♒ نبتون ٢١°١٧' ♓ أورانوس |  ١٤°٤٨' ♏ زحل

٢٥ 
 رجب
= 
٣ 

 مايو

 ٠٤:١٨ - ثور  ١٤ استمرار حتى ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ القمر في وجه
 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ٠٤:١٨ - ثور  ١٤ استمرار حتى ١٠:٥٦ - ثور  ١٤ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ١٠:٥٦ - ثور  ١٤ استمرار حتى ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ٢٠:٢٠ - ثور  ١٤ ار حتىاستمر ٠٠:٣٩ - ثور  ١٥ ٦٧٣د 

 قمر خالی السیر ٠٨:٨ - ثور ١٤  استمرار حتى ٤٨:٢٠ - ثور ١٥  ٤٨٨ج 

 مريخحد عقرب في البرج النجمي مریخ  ٢٠:٤٠ - ثور  ١٤ استمرار حتى ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ ٣٨٢د 

 بجنوبی من الذنھابط قمر  ٠٤:٢٥ - ثور  ١٤ استمرار حتى ٢٣:٤٠ - ثور  ٢٧ ٤٩٣ج 

 شیرون توازيضد  قمر ١١:٣٦ - ثور  ١٤ ١٦:٤٨ - ثور  ١٤ ٢١:٥٨ - ثور  ١٥ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 منكب الفرس مقارنة قمر ١٨:٣٥ - ثور  ١٤ ١٩:٢٤ - ثور  ١٥ ٢٠:١٣ - ثور  ١٥ ١٧٥و 

 مریختثلیث  قمر ١٢:٢٣ - ثور  ١٤ ٠٧:٤٢ - ثور  ١٥ ٠٢:٤٢ - ثور  ١٦ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 رأستراجع  ٠٤:٢٦ - ثور  ١٤ استمرار حتى ١٩:٥٠ - ثور  ٢٥ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٤:٢٦ - ثور  ١٤ استمرار حتى ١٩:٥٠ - ثور  ٢٥ ٩٠ج 

 زحل|  ١٢°٥١' ♌ مشتري|  ٦°٤٦' ♏ مریخ|  ٤°١٧' ♈ زھرة|  ٢٢°٢' ♈عطارد |  ١°٥٧' ♓قمر |  ١٣°٢٣' ♈شمس 

 ٢٠°٣' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١١°٨' ♒ نبتون ٢١°٢٠' ♓ أورانوس |  ١٤°٤٤' ♏

٢٦ 
 رجب
= 
٤ 

 مايو

 حوتالقمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ استمرار حتى ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٠٤ - ثور  ١٥ استمرار حتى ٢٠:١٠ - ثور  ١٧ ٥٩٣د 

 ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ استمرار حتى ١٣:٠١ - ثور  ١٥ ٤٢٩د 
 حوت النجمي البرج ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ١٣:٠١ - ثور  ١٥ استمرار حتى ٠٥:٠١ - ثور  ١٦ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 زھرةحد حوت القمر في البرج النجمي  ٢٠:٤٨ - ثور  ١٥ استمرار حتى ١٦:١٤ - ثور  ١٥ ٣٦٢د 

 حد مشترىحوت القمر في البرج النجمي  ١٦:١٤ - ثور  ١٥ تىاستمرار ح ٠٠:١٤ - ثور  ١٦ ٣٦٤د 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٠٠:٣٩ - ثور  ١٥ استمرار حتى ٠١:٣١ - ثور  ١٦ ٦٧٤د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٧٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  ث الفلكّيةاألحدا الساعة: يوم 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٢١:٢٠ - ثور  ١٥ ٢٢:٠٩ - ثور  ١٥ ٢٢:٥٨ - ثور  ١٥ ٨و 

 

 جناح الفرس مقارنة قمر ١٠:٢٩ - ثور  ١٥ ١١:١٧ - ثور  ١٥ ١٢:٠٦ - ثور  ١٥ ٦و 

 الکف الخضیب مقارنة زھرة ٠٩:١٤ - ثور  ١٥ ١١:٣٢ - ثور  ١٥ ١٣:٥٠ - ثور  ١٥ ١٣و 

 سرة الفرس مقارنة قمر ١٨:٤٦ - ثور  ١٥ ١٩:٣٤ - ثور  ١٦ ٢٠:٢٢ - ثور  ١٦ ٧و 

 زحلتثلیث  قمر ٠١:١٦ - ثور  ١٥ ٢٠:٣٣ - ثور  ١٦ ١٥:٣٤ - ثور  ١٦ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

ج  - ١٨ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٤:٥٤ - ثور  ١٥ ٠٠:١١ - ثور  ١٦ ١٩:١٤ - ثور  ١٧

 أورانوس  مقارنة قمر ١٢:٠١ - ثور  ١٥ ٠٧:١٧ - ثور  ١٦ ٠٢:٢٠ - ثور  ١٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

ج  - ١٥٠ھـ 
٩،٤ 

 نبتونتسدیس  زھرة ٢٠:٥٧ - ثور  ١٥ ١٥:٤٠ - ثور  ٢٠ ١٠:١٠ - ثور  ٢٦

|  ١٢°٥٠' ♌ مشتري|  ٦°٣٣' ♏ مریخ|  ٥°٣١' ♈ زھرة|  ٢١°٣٦' ♈عطارد |  ١٦°٥٠' ♓قمر |  ١٤°٢١' ♈شمس 

 ٢٠°١' ♌رأس |  ١٦°٥٨' ♐ بلوتو|  ١١°٩' ♒ نبتون ٢١°٢٤' ♓ نوسأورا |  ١٤°٤١' ♏ زحل

٢٧ 
 رجب
= 
٥ 

 مايو

 ٠٥:٠١ - ثور  ١٦ استمرار حتى ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٠٠:١٤ - ثور  ١٦ استمرار حتى ٠٣:٢٦ - ثور  ١٦ ٣٦١د 
حوت حد القمر في البرج النجمي 

 دعطار

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ٠٣:٢٦ - ثور  ١٦ استمرار حتى ١٧:٤٣ - ثور  ١٦ ٣٦٣د 

 حد زحلحوت القمر في البرج النجمي  ١٧:٤٣ - ثور  ١٦ استمرار حتى ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ ٣٦٥د 

 الُحوت َبطُن + القمر  ٠١:٣١ - ثور  ١٦ استمرار حتى ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ ٦٧٥د 

 قمر خالی السیر ١٨:٧ - ثور ١٦  استمرار حتى ٥٢:٢٠ - ثور ١٧  ٤٨٨ج 

 زھرةحد حمل في البرج النجمي  زھرة ٠٩:١٦ - ثور  ١٦ استمرار حتى ١٠:٤٥ - ثور  ٢٠ ٣٧٧د 

 مشتري توازي قمر ١١:٣٣ - ثور  ١٦ ١٦:٥٩ - ثور  ١٦ ٢٢:٣٣ - ثور  ١٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٢:١٠ - ثور  ١٦ ١٧:٣٧ - ثور  ١٦ ٢٣:١١ - ثور  ١٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ١٢:١٥ - ثور  ١٦ ١٧:٤٤ - ثور  ١٦ ٢٣:٢١ - ثور  ١٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ١١:٣٤ - ثور  ١٦ ٠٨:١٢ - ثور  ١٧ ٠٤:٤٨ - ثور  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتثلیث  زھرة ٠٦:٠٣ - ثور  ١٦ ٢٢:٠٠ - ثور  ٢٢ ١٥:٥٨ - ثور  ٢٧ ٦،٤ج  -  ١٤٤ھـ 

 زحل|  ١٢°٤٩' ♌ مشتري|  ٦°٢٠' ♏ مریخ|  ٦°٤٥' ♈ زھرة|  ٢١°٧' ♈عطارد |  ١°٥٨' ♈قمر |  ١٥°١٩' ♈شمس 

 ١٩°٥٦' ♌رأس |  ١٦°٥٧' ♐ بلوتو|  ١١°١٠' ♒ نبتون ٢١°٢٧' ♓ أورانوس |  ١٤°٣٧' ♏

٢٨ 
 رجب
= 
٦ 

 مايو

 ت الشعاعتح ٢٨طلوع  استمرار حتى آخر الشھر ٤٤الف 

 حملالقمر في البرج النجمي  ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ استمرار حتى ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:١٠ - ثور  ١٧ استمرار حتى ١٩:٣٤ - ثور  ١٩ ٥٩٤د 

 ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ استمرار حتى ١٢:٣٩ - ثور  ١٧ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 یخوجه و دریجان مر

 ١٢:٣٩ - ثور  ١٧ استمرار حتى ٠٤:٢٦ - ثور  ١٨ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان شمس

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ استمرار حتى ٠٦:٢١ - ثور  ١٧ ٣٦٤د 

 ٠٦:٢١ - ثور  ١٧ استمرار حتى ١٤:١٤ - ثور  ١٧ ٣٦٢د 
  حمل مي القمر في البرج النج

 زھرةحد 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ١٤:١٤ - ثور  ١٧ استمرار حتى ٠٤:٢٦ - ثور  ١٨ ٣٦١د 
حمل حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 

 الشََّرطانجنوب + القمر  ٢٠:٥٢ - ثور  ١٧ استمرار حتى ١٥:٥١ - ثور  ١٧ ٦٤٨د 

 الُبَطْینجنوب + القمر  ١٥:٥١ - ثور  ١٧ استمرار حتى ١٢:٣٣ - ثور  ١٨ ٦٤٩د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ٠٧:٠٦ - ثور  ١٧ استمرار حتى ٠٠:٥٥ - ثور  ٣٠ ٤٩٠ج 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ٠٣:٤٨ - ثور  ١٧ ٠٤:٣٥ - ثور  ١٧ ٠٥:٢٢ - ثور  ١٧ ١٥و 

 نبتونتسدیس  قمر ١٩:٣٤ - ثور  ١٧ ١٤:٣٢ - ثور  ١٧ ٠٩:٣٠ - ثور  ١٨ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٢٢:١١ - ثور  ١٧ ١٧:٠٦ - ثور  ١٧ ١٢:٠٢ - ثور  ١٨ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٢١:١٣ - ثور  ١٧ ٢٢:٢٩ - ثور  ١٨ ٢٣:٥٣ - ثور  ١٩ ٢،١ج  - ٢ھـ 

ج  - ١٧ھـ 
١٠،٢ 

 بلوتوتثلیث  قمر ٠٤:٤٢ - ثور  ١٧ ٢٣:٣٧ - ثور  ١٨ ١٨:٣٦ - ثور  ١٨

 زھرة توازي قمر ١٨:٤٠ - ثور  ١٧ ٠٢:٢٤ - ثور  ١٨ ١١:٠١ - ثور  ١٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٠:٥٣ - ثور  ١٧ ٠٥:١٠ - ثور  ١٨ ٢٣:٣١ - ثور  ١٩ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ١٥:١٥ - ثور  ١٧ ١٠:١٥ - ثور  ١٨ ٠٥:٢٥ - ثور  ١٩ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 عطارداحتراق  ٢٠:٣٨ - ثور  ١٧ ١٨:١٢ - ثور  ٢٠ ١٤:٣٠ - ثور  ٢٤ ٧٣ج 

|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٦°٦' ♏ مریخ|  ٧°٥٩' ♈ زھرة|  ٢٠°٣٥' ♈عطارد |  ١٧°١١' ♈قمر |  ١٦°١٧' ♈شمس 

 ١٩°٤٩' ♌رأس |  ١٦°٥٧' ♐ بلوتو|  ١١°١٢' ♒ نبتون ٢١°٣٠' ♓ أورانوس |  ١٤°٣٤' ♏ زحل

٢٩ 
 رجب
= 
٧ 

 مايو

 ٠٤:٢٦ - ثور  ١٨ استمرار حتى ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 ٠٤:٢٦ - ثور  ١٨ استمرار حتى ١٢:٢٠ - ثور  ١٨ ٣٦٣د 
حد حمل القمر في البرج النجمي 

 ریخم

 ١٢:٢٠ - ثور  ١٨ استمرار حتى ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ ٣٦٥د 
  حمل القمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ١٢:٣٣ - ثور  ١٨ استمرار حتى ٠٤:٣٦ - ثور  ١٩ ٦٥٠د 

 قمر خالی السیر ١١:٥ - ثور ١٨  استمرار حتى ١٧:٢٠ - ثور ١٩  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ١٣:٠٢ - ثور  ١٨ ١٣:٥٠ - ثور  ١٨ ١٤:٣٧ - ثور  ١٨ ٢٣و 

 مریخ مقابلة قمر ١٠:٤٥ - ثور  ١٨ ٠٥:٣٣ - ثور  ١٩ ٠٠:٣٨ - ثور  ٢٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زحل|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٥°٥١' ♏ مریخ|  ٩°١٣' ♈ زھرة|  ٢٠°١' ♈عطارد |  ٢°١٩'   ♉   قمر |  ١٧°١٥' ♈شمس 

 ١٩°٤٠' ♌رأس |  ١٦°٥٦' ♐ بلوتو|  ١١°١٣' ♒ نبتون ٢١°٣٣' ♓ أورانوس |  ١٤°٣٠' ♏

٣٠ 
 رجب
= 
٨ 

 مايو

 ١٨:١٢ - ثور  ١٩ استمرار حتى ١٨:٤٩ - ثور  ٢٠ ١٩د 
  :شرف شمس

 حمل البرج النجمينوزدھم  درجة

 ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزاالقمر في البرج الفلكي  ١٩:٣٤ - ثور  ١٩ مرار حتىاست ٢٠:٢٣ - ثور  ٢١ ٥٩٥د 

 ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ استمرار حتى ١٢:١٨ - ثور  ١٩ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ١٢:١٨ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٠٤:٣٤ - ثور  ٢٠ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 عطاردو دریجان  وجه قمر

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ٢٠:١٧ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٠٩:٠٥ - ثور  ١٩ ٣٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٩:٠٥ - ثور  ١٩ ر حتىاستمرا ١٨:٤٦ - ثور  ١٩ ٣٦١د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 

 ١٨:٤٦ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٠٧:٥١ - ثور  ٢٠ ٣٦٤د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 ٢٣:٢٨ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٠١:٠٤ - ثور  ١٩ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة

 الدََّبران+ القمر  ٠٤:٣٦ - ثور  ١٩ حتىاستمرار  ٢٢:٤٦ - ثور  ٢٠ ٦٥١د 

 ٠٠:٤٨ - ثور  ١٩ استمرار حتى ٠٦:١٩ - جوزا  ٢ ٤٧٠د 
 البرج النجمي ٢ في وجهعطارد 

 حمل
 شمسدریجان و وجه 

 ٠٠:٤٨ - ثور  ١٩ استمرار حتى آخر شعبان ٣٧٣د 
   حملفي البرج النجمي عطارد 

 عطاردحد 

 ١٥:١٥ - ثور  ١٩ استمرار حتى ١٨:١٩ - ثور  ٢٧ ٥٠٥د 
 حمل البرج النجمي ٢ في وجه زھرة

 وجه و دریجان شمس

 الدََّبران مقارنة قمر ١٠:٤٧ - ثور  ١٩ ١١:٣٦ - ثور  ١٩ ١٢:٢٤ - ثور  ١٩ ٢٩و 

 نبتونتربیع  قمر ١٩:٠٢ - ثور  ١٩ ١٤:١٧ - ثور  ١٩ ٠٩:٥٥ - ثور  ٢٠ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 ١٥:٠٨ - ثور  ٢٢ ٢،١ج  - ٢ھـ 
  ١٥:٣٥ - ثور  ١٩
 ٠٠:٢٦ - ثور  ٢٢

 قمر توازي شمس ٠١:٥٣ - ثور  ١٩

 مشتريتربیع  قمر ٢١:٣٤ - ثور  ١٩ ١٦:٥٠ - ثور  ١٩ ١٢:٢٩ - ثور  ٢٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحل مقابلة قمر ٠٠:١٧ - ثور  ١٩ ١٩:٣١ - ثور  ٢٠ ١٥:٠٩ - ثور  ٢٠ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطارد توازي قمر ١٢:١٧ - ثور  ١٩ ٠٠:٢٤ - ثور  ٢٠ ٢١:٢١ - ثور  ٢١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١١:٣٨ - ثور  ١٩ ٠٧:١٥ - ثور  ٢٠ ٠٣:١٩ - ثور  ٢١ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ١٥:٠٦ - ثور  ١٩ ١٠:٤٦ - ثور  ٢٠ ٠٦:٥٦ - ثور  ٢١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 عطارد توازي شمس ٠٥:١٤ - ثور  ١٩ ١٥:١٥ - ثور  ٢٠ ٠١:١٤ - ثور  ٢٢ ٣،١ج  - ٨١ھـ 

 بلوتوتثلیث  زھرة ١٤:٠٠ - ثور  ١٩ ٠٥:٢٠ - ثور  ٢٥ ٢٠:٢٩ - ثور  ٣١ ١٠،٤ج  -  ١٥٢ھـ 
  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٢ 

ث ا�ف���ة ا�ھاّ�  �ی ���    ��١٤٣٧باناأل�دا
 �ل� ال�ج ا�ج� : شمس �ف

  جوزا ١إ�  ثور ١

 عقرب� ال�ج ا�ج� : بيت �ر�خ

  جوزا ٦إ�  حوت ١٨

 �ل� ال�ج ا�ج� : ةزهرو�ال 

  )١٣٩٥(جوزا  ٥إ�  ثور ١١

 ثور� ال�ج ا�ج�  :زهرةبيت 

  جوزا ٢٩إ�  جوزا ٥

  زهرة اح�اق

  �طان ٩إ�  ثور ٢٦

 م�ان� ال�ج ا�ج�  :�ر�خ و�ال

  آخر ا�شهرإ�  جوزا ٦

 زحلتراجع 

  )١٣٩٥( أسد ٢٢إ�  �ل ٨

 �ر�ختراجع 

  )١٣٩٥(�طان  ٨إ�  �ل ٣١

 جع عطاردترا

  )١٣٩٥(جوزا  ٢إ�  ثور ١٠

 اح�اق عطارد

  )١٣٩٥(ثور  ٢٤إ�  ثور ١٧



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٣ 

   اث انا ١٤٣٧  
األحیان  علم 

اإلختیارات 
واألحكام  

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 استمرار حتى ٠٤:٥١ - جوزا  ١ ١٣د 
يوم  ١٢يوم ماضي  ١٩

 باقي
  :شرف شمس
   حملفي البرج النجمي 

 ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٨ ١٦:٤٩ - أسد ١٠ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 
يوم  ٨٣يوم ماضي  ٢٨

 باقي
 زھرة مقارنة شمس
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 ٠٣:٣١ -جوزا  ١٩ ١٠،٣ج  - ١٢٥ھـ 
  ١٢:٢٣ -حمل  ٢٩
 ٠٦:٠٩ -جوزا  ١١

يوم  ٣٠يوم ماضي  ٢٧
 باقي

 بلوتوتثلیث  عطارد

 استمرار حتى ثور ٢٤ ٢٧الف 
يوم  ٤يوم ماضي  ٢٦

 باقي
 اإلسكندرينیسان  شھر

 ١٠:٥٧ - ثور  ١٤ ٠١:٢٦ - ثور  ٣٠ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 
يوم  ١٠يوم ماضي  ٢١

 باقي
 مشتريتثلیث  شمس

 ١٦:٠٢ - ثور  ١٨ ٠٠:٣٦ - جوزا  ٣ ١٠،١ج  - ٩٤ھـ 
يوم  ١٤يوم ماضي  ١٤

 باقي
 بلوتوتثلیث  شمس

 ١٥:٤٠ - ثور  ٢٠ ١٠:١٠ - ثور  ٢٦ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 
يوم ماضي ٥  

يوم باقي ٦   
 نبتونتسدیس  زھرة

 ٢٢:٠٠ - ثور  ٢٢ ١٥:٥٨ - ثور  ٢٧ ٦،٤ج  - ١٤٤ھـ 
يوم  ٧يوم ماضي  ٤

 باقي
 مشتريتثلیث  زھرة

 ١٥:١٥ - ثور  ٢٠ ٠١:١٤ - ثور  ٢٢ ٣،١ج  - ٨١ھـ 
يوم  ٢يوم ماضي  ١

 باقي
 عطارد توازي شمس

 ٠٥:٢٠ - ثور  ٢٥ ٢٠:٢٩ - ثور  ٣١ ١٠،٤ج  - ١٥٢ھـ 
يوم  ١١يوم ماضي  ١

 باقي
 بلوتوتثلیث  زھرة

 استمرار حتى ٠١:٣٤ -  سرطان١ ١الف 
يوم  ٤٢يوم ماضي  ٥١

 باقي
 موسم الربیع

 ٠٨:٢٧ -حمل  ١٩ ٠٢:٠٠ - ثور  ٢١ ٧،٥ج  - ١٧٣ھـ 
يوم  ١يوم ماضي  ٥٠

 باقي
 زحل توازي مریخ

 ٩،٨ج  - ٢٤٢ھـ 
  ٢٢:٤٩ -عقرب  ١٤

١٣٩٥ 

  ٢٣:٢١ - ثور  ١٦
 ١٠:٠١ - سنبلة٢٨

شھر  ٥يوم ماضي  ٣٦
 باقي

 نبتون توازيضد  أورانوس 

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٤ 

   اث انا ١٤٣٧ 
األحیان  علم 

اإلختیارات 
حكام واأل 

 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال الساعة: يوم 

 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 )KMT=GMT+3الكعبة المشرفه  - توقیت مكّة المكرّمة  ٠٠:٠٠ساعة (درجات الکواکب في البروج النجمیة 

١ 
 شعبان

= 
٩ 

 مايو

|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٥°٣٦' ♏ مریخ|  ١٠°٢٦' ♈ زھرة|  ١٩°٢٥' ♈رد عطا|  ١٧°١٢'   ♉   قمر |  ١٨°١٣' ♈شمس 

 ١٩°٣١' ♌رأس |  ١٦°٥٥' ♐ بلوتو|  ١١°١٤' ♒ نبتون٢١°٣٦' ♓ أورانوس |  ١٤°٢٦' ♏ زحل

 إزدياد  نور القمر ١لیلة  استمرار حتى ١٥لیلة  ٣٨الف 

 القمر في فترة اإلجتماع ١لیلة  استمرار حتى ٧لیلة  ٤٠الف 

 ٠٤:٣٤ - ثور  ٢٠ استمرار حتى ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ ٤٠١ د
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ٠٧:٥١ - ثور  ٢٠ استمرار حتى ١٦:٠٨ - ثور  ٢٠ ٣٦٥د 

 ١٦:٠٨ - ثور  ٢٠ استمرار حتى ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ ٣٦٣د 
  ثور القمر في البرج النجمي 

 حد مریخ

 الَھْقَعة+ القمر  ٢٢:٤٦ - ثور  ٢٠ استمرار حتى ٠٠:٠١ - ثور  ٢١ ٦٥٢د 

 خالی السیر قمر ١٦:٧ - ثور ٢٠  استمرار حتى ٠٨:٢١ - ثور ٢١  ٤٨٨ج 

 ١٠:٤٥ - ثور  ٢٠ استمرار حتى ١٨:١٩ - ثور  ٢٧ ٣٧٦د 
  حمل في البرج النجمي  زھرة

 حد عطارد

 الناجذ مقارنة قمر ٠٤:٥٥ - ثور  ٢٠ ٠٥:٤٤ - ثور  ٢٠ ٠٦:٣٤ - ثور  ٢٠ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ٠٧:١٥ - ثور  ٢٠ ٠٨:٠٤ - ثور  ٢٠ ٠٨:٥٤ - ثور  ٢٠ ٣٤و 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ٠٩:٢٨ - ثور  ٢٠ ١٠:١٧ - ثور  ٢٠ ١١:٠٧ - ثور  ٢٠ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ١٣:٥٥ - ثور  ٢٠ ١٤:٤٥ - ثور  ٢٠ ١٥:٣٥ - ثور  ٢٠ ٤١و 

 عطاردتصمیم  ١٤:٠٨ - ثور  ٢٠ ١٨:١٢ - ثور  ٢٠ ٢٢:١٥ - ثور  ٢١ ٧٤ج 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ١٧:٥٠ - ثور  ٢٠ ١٨:٤١ - ثور  ٢٠ ١٩:٣١ - ثور  ٢١ ٤٢و 

|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٥°٢٠' ♏ مریخ|  ١١°٤٠' ♈ زھرة|  ١٨°٤٩' ♈عطارد |  ١°٤١'  ♊ قمر |  ١٩°١٢' ♈شمس 

 ١٩°٢٣' ♌رأس |  ١٦°٥٥' ♐ بلوتو|  ١١°١٥' ♒ نبتون ٢١°٣٩' ♓ أورانوس |  ١٤°٢٣' ♏ زحل

٢ 
 شعبان

= 
١٠ 
 مايو

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ تىاستمرار ح ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٢٣ - ثور  ٢١ استمرار حتى ٠٠:٣١ - ثور  ٢٣ ٥٩٦د 

 ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ استمرار حتى ١٤:٠٦ - ثور  ٢١ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 ١٤:٠٦ - ثور  ٢١ ستمرار حتىا ٠٧:٢٩ - ثور  ٢٢ ٤٠٣د 
 جوزا البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٢١:٠٨ - ثور  ٢١ استمرار حتى ٠٧:١٦ - ثور  ٢١ ٣٦١د 
  جوزا القمر في البرج النجمي 

 حد عطارد

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ٠٧:١٦ - ثور  ٢١ استمرار حتى ١٧:٣٢ - ثور  ٢١ ٣٦٤د 

 زھرةحد جوزا القمر في البرج النجمي  ١٧:٣٢ - ثور  ٢١ استمرار حتى ٠٢:١٣ - ثور  ٢٢ ٣٦٢د 

 الَھْنَعة+ القمر  ٠٠:٠١ - ثور  ٢١ استمرار حتى ٢٣:٠٠ - ثور  ٢٢ ٦٥٣د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ١٩:٤٦ - ثور  ٢١ ٢٠:٣٦ - ثور  ٢١ ٢١:٢٧ - ثور  ٢١ ٤٤و 

 

 تحیاة مقارنة قمر ٠٤:٥١ - ثور  ٢١ ٠٥:٤٢ - ثور  ٢١ ٠٦:٣٢ - ثور  ٢١ ٥٠و 

 نبتون تثلیث قمر ١٩:٥٤ - ثور  ٢١ ١٦:١٧ - ثور  ٢١ ١٣:١٨ - ثور  ٢٢ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٢٠:١٧ - ثور  ٢١ ١٨:٣٨ - ثور  ٢١ ١٧:٤٩ - ثور  ٢٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ٢٢:٢٩ - ثور  ٢١ ١٨:٥٦ - ثور  ٢٢ ١٦:٠١ - ثور  ٢٢ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ٠٥:٢٦ - ثور  ٢١ ٠٢:٠٤ - ثور  ٢٢ ٢٣:٢١ - ثور  ٢٣ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٨:١٨ - ثور  ٢١ ٠٤:٠٩ - ثور  ٢٢ ٠٠:٣٦ - ثور  ٢٣ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ٠٤:٣١ - ثور  ٢١ ٠٨:٢٢ - ثور  ٢٢ ١٣:٣٢ - ثور  ٢٣ ٢،١ج  - ١ھـ 

 أورانوس تربیع  قمر ١٣:٣٤ - ثور  ٢١ ١٠:٣٣ - ثور  ٢٢ ٠٨:١٤ - ثور  ٢٣ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١٧:١٣ - ثور  ٢١ ١٤:١٨ - ثور  ٢٢ ١٢:٠٤ - ثور  ٢٣ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرة مقارنة عطارد ٠١:٤٩ - ثور  ٢١ ٢٢:١٠ - ثور  ٢٥ ٠٢:٣٣ - ثور  ٢٩ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 

|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٥°٣' ♏ مریخ|  ١٢°٥٤' ♈ زھرة|  ١٨°١٢' ♈عطارد |  ١٥°٤٣'  ♊ قمر |  ٢٠°١٠' ♈شمس 

 ١٩°١٧' ♌رأس |  ١٦°٥٤' ♐ بلوتو|  ١١°١٦' ♒ نبتون ٢١°٤٣' ♓ رانوسأو |  ١٤°١٩' ♏ زحل

٣ 
 شعبان

= 
١١ 
 مايو

 ١٩:٥١ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ٠٤:٥١ - جوزا  ١ ٤٣٤د 
 البرج النجمي ٣ في وجهشمس 

 مشتريو دریجان  زھرةوجه  حمل

 ١٩:٥١ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ٠٠:١١ - ثور  ٢٧ ٣٦٨د 
حد  حملفي البرج النجمي شمس 

 مریخ

 ٠٧:٢٩ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ ٤٠٤د 
 جوزا البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان زحل

 ٠٢:١٣ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ١٤:٣٤ - ثور  ٢٢ ٣٦٣د 
حد جوزا القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 ١٤:٣٤ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ ٣٦٥د 
حد جوزا البرج النجمي  القمر في

 زحل

  الذِّراعجنوب + القمر  ٢٣:٠٠ - ثور  ٢٢ استمرار حتى ٠٠:٢٢ - ثور  ٢٣ ٦٥٤د 

 قمر خالی السیر ٣٥:١٠ - ثور ٢٢  استمرار حتى ٢٠:١ - ثور ٢٣  ٤٨٨ج 

 شعری یمانی مقارنة قمر ١٩:٥٢ - ثور  ٢٢ ٢٠:٤٤ - ثور  ٢٢ ٢١:٣٦ - ثور  ٢٢ ٥١و 

 الشعرى الغمیصاء مقارنة قمر ١٠:٠٤ - ثور  ٢٢ ١٠:٥٧ - ثور  ٢٢ ١١:٥٠ - ثور  ٢٢ ٥٧و 

 عطارد توازي قمر ٢٣:٣٢ - ثور  ٢٢ ٢٢:٢١ - ثور  ٢٣ ١٢:٢٠ - ثور  ٢٣ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 مریختثلیث  قمر ١٢:٣٨ - ثور  ٢٢ ٠٩:٤٩ - ثور  ٢٣ ٠٧:٣٨ - ثور  ٢٤ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 مریخ مقابلة شمس ٢٢:٠١ - ثور  ٢٢ ١٤:١٦ - جوزا  ٢ ٠٢:٢٧ -جوزا  ١٤ ٥،١ج  - ٨٥ھـ 

|  ١٢°٤٨' ♌ مشتري|  ٤°٤٦' ♏ مریخ|  ١٤°٨' ♈ زھرة|  ١٧°٣٦' ♈عطارد |  ٢٩°١٥'  ♊ قمر |  ٢١°٧' ♈شمس 

 ١٩°١٣' ♌رأس |  ١٦°٥٤' ♐ بلوتو|  ١١°١٧' ♒ نبتون ٢١°٤٦' ♓ أورانوس |  ١٤°١٥' ♏ زحل

٤ 
 شعبان

= 
١٢ 
 مايو

  سرطانفي البرج النجمي  :بیت قمر ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ ٤د 

 القمر في البرج الفلكي أسد ٠٠:٣١ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ٠٨:٥١ - ثور  ٢٥ ٥٩٧د 

 ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ١٩:٤٠ - ثور  ٢٤ ٤٠٥د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه   سرطان

 حد مریخ  سرطانالقمر في البرج النجمي  ٠١:٢٠ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ١٤:٠٧ - ثور  ٢٣ ٣٦٣د 

 زھرةحد   سرطانالقمر في البرج النجمي  ١٤:٠٧ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ٠١:١٦ - ثور  ٢٤ ٣٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 يةاإلتصالبدا مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 النَّْثَرة+ القمر  ٠٠:٢٢ - ثور  ٢٣ استمرار حتى ٠٦:٢٤ - ثور  ٢٤ ٦٥٥د 

 

 زھرة توازي قمر ٠٠:٥٦ - ثور  ٢٣ ١٠:١٩ - ثور  ٢٣ ١٨:٤٩ - ثور  ٢٣ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 زحلتثلیث  مرق ٠٥:٢٤ - ثور  ٢٣ ٠٣:٢٩ - ثور  ٢٤ ٠٢:١٢ - ثور  ٢٥ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ٠٥:٤٦ - ثور  ٢٣ ٠٦:٢٠ - ثور  ٢٤ ٠٧:٤٧ - ثور  ٢٥ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 عطاردتربیع  قمر ١١:٠٤ - ثور  ٢٣ ٠٨:٢٧ - ثور  ٢٤ ٠٦:٢٨ - ثور  ٢٥ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 زھرة توازي عطارد ٠٥:٤١ - ثور  ٢٣ ١٠:٥٩ - ثور  ٢٤ ١٧:١٨ - ثور  ٢٥ ٤،٣ج  - ١١٣ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٣:٣٢ - ثور  ٢٣ ٢٠:٠٢ - ثور  ٢٥ ٠٣:٤٤ - ثور  ٢٦ ٢،١ج  - ٢ھـ 

|  ١٢°٤٩' ♌ مشتري|  ٤°٢٩' ♏ مریخ|  ١٥°٢٢' ♈ زھرة|  ١٧°١' ♈عطارد |  ١٢°١٩' ♋قمر |  ٢٢°٥' ♈شمس 

 ١٩°١٠' ♌رأس |  ١٦°٥٣' ♐ بلوتو|  ١١°١٨' ♒ نبتون ٢١°٤٩' ♓ أورانوس |  ١٤°١١' ♏ زحل

٥ 
 انشعب
= 
١٣ 
 مايو

 ١٩:٤٠ - ثور  ٢٤ استمرار حتى ١٤:٢٩ - ثور  ٢٤ ٤٠٦د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه عطارد و دریجان مریخ  سرطان

 ١٤:٢٩ - ثور  ٢٤ استمرار حتى ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ ٤٠٧د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  وجه قمر  سرطان

 ٠١:١٦ - ثور  ٢٤ رار حتىاستم ١٢:٣٥ - ثور  ٢٤ ٣٦١د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٢:٣٥ - ثور  ٢٤ استمرار حتى ٠١:٥٩ - ثور  ٢٥ ٣٦٤د 
حد   سرطانالقمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الطَّْرف+ القمر  ٠٦:٢٤ - ثور  ٢٤ استمرار حتى ٠٤:٣٦ - ثور  ٢٥ ٦٥٦د 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٩:١٩ - ثور  ٢٤ ١٨:٠٢ - ثور  ٢٤ ١٧:٢١ - ثور  ٢٥ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریختربیع  قمر ١٨:٤٧ - ثور  ٢٤ ١٧:٢٧ - ثور  ٢٥ ١٦:٣٦ - ثور  ٢٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

|  ١٢°٥٠' ♌ مشتري|  ٤°١١' ♏ مریخ|  ١٦°٣٦' ♈ زھرة|  ١٦°٢٧' ♈عطارد |  ٢٤°٥٨' ♋قمر |  ٢٣°٣' ♈شمس 

 ١٩°١٠' ♌رأس |  ١٦°٥٢' ♐ بلوتو|  ١١°١٩' ♒ نبتون ٢١°٥٢' ♓ أورانوس |  ١٤°٧' ♏ زحل

٦ 
 شعبان

= 
١٤ 
 مايو

 اإلسكندريايار شھر  ثور ٢٥ استمرار حتى جوزا ٢٤ ٢٨الف 

 القمر في البرج النجمي أسد ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ ٥د 

 ي سنبلةالقمر في البرج الفلك ٠٨:٥١ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٢٠:٣٢ - ثور  ٢٨ ٥٩٨د 

 ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٠٥:٢١ - ثور  ٢٦ ٤٠٨د 
 أسد البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ٠١:٥٩ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ ٣٦٥د 
    سرطانالقمر في البرج النجمي 

 حد زحل

 ٠٩:٤٤ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٢١:٢٨ - ثور  ٢٦ ٣٦٤د 
   البرج النجمي أسد القمر في

 حد مشترى

 الَجْبَھةجنوب + القمر  ٠٤:٣٦ - ثور  ٢٥ استمرار حتى ٢١:٤٩ - ثور  ٢٦ ٦٥٧د 

 قمر خالی السیر ٠٣:٢٠ - ثور ٢٥  استمرار حتى ٤٤:٩ - ثور ٢٥  ٤٨٨ج 

 سداأل الَقْلب مقارنة قمر ٠٧:٥٩ - ثور  ٢٥ ٠٨:٥٨ - ثور  ٢٥ ٠٩:٥٦ - ثور  ٢٥ ٧١و 

 أورانوس  توازي قمر ١٣:٥٥ - ثور  ٢٥ ٢٠:٤٩ - ثور  ٢٦ ٠٣:٣٤ - ثور  ٢٦ ٨،٢ ج - ١٣ھـ 

 نبتون توازيضد  قمر ١٥:٤٠ - ثور  ٢٥ ٢٢:٣٤ - ثور  ٢٦ ٠٥:٢٠ - ثور  ٢٦ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتري توازي قمر ١٦:١٨ - ثور  ٢٥ ٢٣:١٢ - ثور  ٢٦ ٠٥:٥٧ - ثور  ٢٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٧ 

األحیان  علم 
رات اإلختیا

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 نبتون مقابلة قمر ٠٨:٢٦ - ثور  ٢٥ ٠٨:٠٢ - ثور  ٢٦ ٠٨:٠٣ - ثور  ٢٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 

 مشتري مقارنة قمر ١١:٢٢ - ثور  ٢٥ ١١:٠١ - ثور  ٢٦ ١١:٠٦ - ثور  ٢٧ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 زحلتربیع  قمر ١٣:٤٧ - ثور  ٢٥ ١٣:٢٠ - ثور  ٢٦ ١٣:١٦ - ثور  ٢٧ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١٧:٤١ - ثور  ٢٥ ١٦:٣١ - ثور  ٢٦ ١٥:٤٦ - ثور  ٢٧ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 شیرونتسدیس  زھرة ٠٦:٥٣ - ثور  ٢٥ ٠٣:٢٧ - ثور  ٣١ ٢٣:٣٤ - جوزا  ٦ ١٣،٤ج  - ١٥٦ھـ 

|  ١٢°٥٠' ♌ مشتري|  ٣°٥٢' ♏ مریخ|  ١٧°٤٩' ♈ زھرة|  ١٥°٥٦' ♈عطارد |  ٧°١٧' ♌قمر |  ٢٤°١' ♈شمس 

 ١٩°١٠' ♌رأس |  ١٦°٥١' ♐ بلوتو|  ١١°٢٠' ♒ نبتون ٢١°٥٥' ♓ أورانوس |  ١٤°٣' ♏ زحل

٧ 
 شعبان

= 
١٥ 
 مايو

  )األیمن(القمر في التربیع األوّل  ٧لیلة  استمرار حتى ١٤لیلة  ٤١الف 

 ٠٥:٢١ - ثور  ٢٦ استمرار حتى ٠١:١٧ - ثور  ٢٧ ٤٠٩د 
 أسد البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه و دریجان 

 زھرةحد  القمر في البرج النجمي أسد ٢١:٢٨ - ثور  ٢٦ استمرار حتى ٠٧:٢٠ - ثور  ٢٦ ٣٦٢د 

 حد زحل رج النجمي أسدالقمر في الب ٠٧:٢٠ - ثور  ٢٦ استمرار حتى ٢١:١٧ - ثور  ٢٧ ٣٦٥د 

 الزُّْبَرةجنوب + القمر  ٢١:٤٩ - ثور  ٢٦ استمرار حتى ١٧:٢٧ - ثور  ٢٦ ٦٥٨د 

 الصَّْرَفةجنوب + القمر  ١٧:٢٧ - ثور  ٢٦ استمرار حتى ١٢:٣٧ - ثور  ٢٧ ٦٥٩د 

 سدظھر األ مقارنة قمر ٠٦:٣٢ - ثور  ٢٦ ٠٧:٣١ - ثور  ٢٦ ٠٨:٣١ - ثور  ٢٦ ٨١و 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٩:١٤ - ثور  ٢٦ ١٨:٥٩ - ثور  ٢٧ ١٩:٠٦ - ثور  ٢٨ ١٠،٢ ج - ١٧ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٢٠:٤٩ - ثور  ٢٦ ٢٣:٢٠ - ثور  ٢٧ ٠٢:٢٠ - ثور  ٢٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 رأس مقارنة قمر ٢٣:٤٧ - ثور  ٢٦ ٢٣:٤٠ - ثور  ٢٧ ٢٣:٥٠ - ثور  ٢٨ ١١،٢ج  - ١٩ھـ 

 شیرون مقابلة قمر ٠٩:١٨ - ثور  ٢٦ ٠٩:٢٣ - ثور  ٢٧ ٠٩:٤٥ - ثور  ٢٨ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٠٣:٤٤ - ثور  ٢٦ ١٢:٢٠ - ثور  ٢٧ ٢١:٢٦ - ثور  ٢٩ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زھرةاحتراق  ١٧:٤٦ - ثور  ٢٦ ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٨ ٢٢:٣٢ -  سرطان٩ ٧٣ج 

|  ١٢°٥١' ♌ مشتري|  ٣°٣٣' ♏ مریخ|  ١٩°٣' ♈ زھرة|  ١٥°٢٨' ♈عطارد |  ١٩°٢١' ♌قمر |  ٢٤°٥٩' ♈شمس 

 ١٩°١١' ♌رأس |  ١٦°٥١' ♐ بلوتو|  ١١°٢١' ♒ نبتون ٢١°٥٨' ♓ أورانوس |  ١٣°٥٩' ♏ زحل

٨ 
 شعبان

= 
١٦ 
 مايو

 حد زحلحمل في البرج النجمي شمس  ٠٠:١١ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٠٤:٥١ - جوزا  ١ ٣٧٠د 

 ٠١:١٧ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ ٤١٠د 
 أسد البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ٢١:١٧ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٠٩:٢٠ - ثور  ٢٧ ٣٦١د 
حد  القمر في البرج النجمي أسد

 عطارد

 حد مریخ القمر في البرج النجمي أسد ٠٩:٢٠ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ ٣٦٣د 

 الَعوَّاء+ القمر  ١٢:٣٧ - ثور  ٢٧ تمرار حتىاس ٠٧:٤٨ - ثور  ٢٩ ٦٦٠د 

 قمر خالی السیر ٢١:١٢ - ثور ٢٧  استمرار حتى ٢٧:٢١ - ثور ٢٨  ٤٨٨ج 

 ١٨:١٩ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ ٥٠٦د 
 حمل البرج النجمي ٣ في وجه زھرة

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 حد مریخحمل في البرج النجمي  زھرة ١٨:١٩ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ١٩:٥٥ - جوزا  ١ ٣٧٨د 

 شمالي من الرأسصاعد قمر  ٢٣:٤٠ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ٠٧:٤٤ -جوزا  ١٠ ٤٩٢ج 

 الصَّْرَفة مقارنة قمر ٠٣:٠٥ - ثور  ٢٧ ٠٤:٠٥ - ثور  ٢٧ ٠٥:٠٦ - ثور  ٢٧ ٨٤و 

 شیرون توازي رقم ٠٩:٠٨ - ثور  ٢٧ ١٥:٣٠ - ثور  ٢٧ ٢١:٥١ - ثور  ٢٨ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مریختسدیس  قمر ٠٤:١٨ - ثور  ٢٧ ٠٣:٥٤ - ثور  ٢٨ ٠٣:٣٧ - ثور  ٢٩ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 و ذنب رأستراجع  ٢٣:٤١ - ثور  ٢٧ استمرار حتى ١٥:١٥ - جوزا  ٩ ٩١ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٨ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 صالبدايةاإلت مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

|  ١٢°٥٣' ♌ مشتري|  ٣°١٤' ♏ مریخ|  ٢٠°١٧' ♈ زھرة|  ١٥°٣' ♈عطارد |  ١°١٥' ♍قمر |  ٢٥°٥٧' ♈شمس 

 ١٩°١٠' ♌رأس |  ١٦°٥٠' ♐ بلوتو|  ١١°٢٢' ♒ نبتون ٢٢°١' ♓ أورانوس |  ١٣°٥٥' ♏ زحل

٩ 
 شعبان

= 
١٧ 
 مايو

 ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ مرار حتىاست ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ ٦د 
  :قمر مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 

 میزانالقمر في البرج الفلكي  ٢٠:٣٢ - ثور  ٢٨ استمرار حتى ٠٩:٢٩ - ثور  ٣٠ ٥٩٩د 

 ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ استمرار حتى ١٧:٤٤ - ثور  ٢٨ ٤١١د 
 البرج النجمي ١ القمر في وجه

 سنبلة
 وجه شمس و دریجان عطارد

 ١٧:٤٤ - ثور  ٢٨ استمرار حتى ١٤:٠٥ - ر ثو ٢٩ ٤١٢د 
 البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 سنبلة
 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ٢١:٢٧ - ثور  ٢٨ استمرار حتى ١١:٣٨ - ثور  ٢٨ ٣٦١د 
   القمر في البرج النجمي سنبلة

 حد عطارد

 ١١:٣٨ - ثور  ٢٨ استمرار حتى ٠٧:٥٩ - ثور  ٢٩ ٣٦٢د 
   لةالقمر في البرج النجمي سنب

 زھرةحد 

 شیرون توازيضد  قمر ٠٦:٠٠ - ثور  ٢٨ ١٢:٢٥ - ثور  ٢٨ ١٨:٥٣ - ثور  ٢٩ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 زحلتسدیس  قمر ٠١:٢٠ - ثور  ٢٨ ٠١:٣٤ - ثور  ٢٩ ٠١:٥٠ - ثور  ٣٠ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ٠٧:١٥ - ثور  ٢٨ ٠٧:٣٧ - ثور  ٢٩ ٠٧:٥٩ - ثور  ٣٠ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 أورانوس  مقابلة قمر ١٧:٥٢ - ثور  ٢٨ ١٨:٢٢ - ثور  ٢٩ ١٨:٥٠ - ثور  ٣٠ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتونتربیع  شمس ١٠:٣٨ - ثور  ٢٨ ٠٥:٤٢ -جوزا  ١٣ ٢٣:٠٠ -جوزا  ٢٩ ٩،١ج  - ٩٣ھـ 

|  ١٢°٥٤' ♌ مشتري|  ٢°٥٤' ♏ مریخ|  ٢١°٣١' ♈ زھرة|  ١٤°٤١' ♈عطارد |  ١٣°٤' ♍قمر |  ٢٦°٥٥' ♈شمس 

 ١٩°٧' ♌رأس |  ١٦°٤٩' ♐ بلوتو|  ١١°٢٣' ♒ نبتون ٢٢°٤' ♓ أورانوس |  ١٣°٥١' ♏ زحل

١٠ 
 شعبان

= 
١٨ 
 مايو

 ١٤:٠٥ - ثور  ٢٩ استمرار حتى ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ ٤١٣د 
 البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان  سنبلة

 ٠٧:٥٩ - ثور  ٢٩ استمرار حتى ١٦:٠٧ - ثور  ٢٩ ٣٦٤د 
حد  القمر في البرج النجمي سنبلة

 مشترى

 حد مریخ القمر في البرج النجمي سنبلة ١٦:٠٧ - ثور  ٢٩ استمرار حتى ٠٦:٢٠ - ثور  ٣٠ ٣٦٣د 

 السِّماكشمال + القمر  ٠٧:٤٨ - ثور  ٢٩ استمرار حتى ٠٨:٠١ - ثور  ٣٠ ٦٦١د 

 السیر قمر خالی ٢٣:١٨ - ثور ٢٩  استمرار حتى ٢٤:١٠ - ثور ٣٠  ٤٨٨ج 

 زحل توازيضد  شمس ١٥:١٥ - ثور  ٢٩ ٠٩:٣١ - جوزا  ٣ ٢٣:١٥ - جوزا  ٩ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

|  ١٢°٥٦' ♌ مشتري|  ٢°٣٤' ♏ مریخ|  ٢٢°٤٥' ♈ زھرة|  ١٤°٢٣' ♈عطارد |  ٢٤°٥٢' ♍قمر |  ٢٧°٥٢' ♈شمس 

 ١٩°٢' ♌رأس |  ١٦°٤٨' ♐ بلوتو|  ١١°٢٤' ♒ نبتون ٢٢°٧' ♓ أورانوس |  ١٣°٤٧' ♏ زحل

١١ 
 شعبان

= 
١٩ 
 مايو

 میزانالقمر في البرج النجمي  ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ ٧د 

 عقربالقمر في البرج الفلكي  ٠٩:٢٩ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ٢١:٤٨ - جوزا  ٢ ٦٠٠د 

 ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ٠٦:٣٨ - ثور  ٣١ ٤١٤د 
 میزان البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 حد زحل القمر في البرج النجمي سنبلة ٠٦:٢٠ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ ٣٦٥د 

 حد زحلمیزان القمر في البرج النجمي  ١٠:٢٤ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ٢٢:٣٣ - ثور  ٣١ ٣٦٥د 

 الَغْفر+ القمر  ٠٨:٠١ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ١٣:١١ - ثور  ٣١ ٦٦٢د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٨٩ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 في فلك األوجھابط قمر  ٠٠:٥٥ - ثور  ٣٠ استمرار حتى ١٣:٤٧ -جوزا  ١٤ ٤٩١ج 

 

 االعزل لسِّماكاال مقارنة قمر ٢٠:٢٦ - ثور  ٣٠ ٢١:٢٧ - ثور  ٣٠ ٢٢:٢٨ - ثور  ٣٠ ٩٣و 

 السماک الرامح مقارنة قمر ٢١:١٤ - ثور  ٣٠ ٢٢:١٥ - ثور  ٣٠ ٢٣:١٦ - ثور  ٣٠ ١٠١و 

 مشتري توازيضد  قمر ٢٢:٠٧ - ثور  ٣٠ ٠٥:٠١ - ثور  ٣٠ ١٢:٠٥ - ثور  ٣٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 نبتون توازي قمر ٢٢:٥٥ - ثور  ٣٠ ٠٥:٥١ - ثور  ٣٠ ١٢:٥٨ - ثور  ٣٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠١:٢١ - ثور  ٣٠ ٠٨:٢٤ - ثور  ٣٠ ١٥:٣٨ - ثور  ٣٠ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٩:١٢ - ثور  ٣٠ ٠٩:٣٠ - ثور  ٣١ ٠٩:٣٧ - جوزا  ١ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٢:٢٠ - ثور  ٣٠ ١٢:٣٩ - ثور  ٣١ ١٢:٤٦ - جوزا  ١ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطارد مقابلة قمر ١٤:٥٦ - ثور  ٣٠ ١٤:٤٧ - ثور  ٣١ ١٤:٣٥ - جوزا  ١ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 بلوتو توازيضد  شمس ١٢:٢٥ - ثور  ٣٠ ١٦:٥٩ - جوزا  ٤ ٠١:١٣ -جوزا  ١١ ١٠،١ج  - ٩٥ھـ 

 مشتريبیع تر شمس ٠١:٢٦ - ثور  ٣٠ ١٣:٥٧ -جوزا  ١٥ ٠٠:٥٦ -  سرطان٢ ٦،١ج  - ٨٦ھـ 

|  ١٢°٥٨' ♌ مشتري|  ٢°١٤' ♏ مریخ|  ٢٣°٥٨' ♈ زھرة|  ١٤°٩' ♈عطارد |  ٦°٤٢' ♎قمر |  ٢٨°٥٠' ♈شمس 

 ١٨°٥٤' ♌رأس |  ١٦°٤٧' ♐ بلوتو|  ١١°٢٥' ♒ نبتون ٢٢°١٠' ♓ أورانوس |  ١٣°٤٢' ♏ زحل

١٢ 
 شعبان

= 
٢٠ 
 مايو

 جوزا في البرج الفلكيشمس  ١٧:٣٦ - ثور  ٣١ استمرار حتى ٠١:٣٤ -  سرطان١ ٣ب - ٢ج

 ٠٦:٣٨ - ثور  ٣١ استمرار حتى ٠٢:٤٤ - جوزا  ١ ٤١٥د 
 میزان البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ٢٢:٣٣ - ثور  ٣١ استمرار حتى ١٤:٤٢ - ثور  ٣١ ٣٦١د 
میزان حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٤:٤٢ - ر ثو ٣١ استمرار حتى ٠٤:٤٥ - جوزا  ١ ٣٦٤د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 الزُّباَنا+ القمر  ١٣:١١ - ثور  ٣١ استمرار حتى ١٧:٤٩ - جوزا  ١ ٦٦٣د 

 الفکة مقارنة قمر ٠٩:٤٩ - ثور  ٣١ ١٠:٥٠ - ثور  ٣١ ١١:٥٠ - ثور  ٣١ ١٠١و 

 بلوتوسدیس ت قمر ٢٠:٠٧ - ثور  ٣١ ٢٠:١٨ - جوزا  ١ ٢٠:١٥ - جوزا  ٢ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 عطارد توازيضد  قمر ١٦:٣٧ - ثور  ٣١ ٠٠:٤٢ - جوزا  ١ ٠٩:٢٢ - جوزا  ١ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 شیرونتثلیث  قمر ١١:٠٠ - ثور  ٣١ ١١:٠٨ - جوزا  ١ ١١:٠٢ - جوزا  ٢ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرة مقابلة قمر ١١:٥١ - ثور  ٣١ ١٤:٣٩ - جوزا  ١ ١٧:٠٧ - جوزا  ٢ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 قمر مقابلة شمس ١٥:٣٨ - ثور  ٣١ ٠٠:١٤ - جوزا  ٢ ٠٨:١٨ - جوزا  ٣ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 زحل مقابلة شمس ٢٠:٥٩ - ثور  ٣١ ٠٩:٣٧ -جوزا  ١٤ ٢٣:٢٩ -جوزا  ٢٩ ٧،١ج  - ٨٩ھـ 

 ٠١:٣٩ - أسد ١٩ ١٣،٥ج  - ١٨٢ھـ 
  ١٤:٠٩ -جوزا  ٢٣
 ١٤:٤٢ -  سرطان٢٧

 نشیروتثلیث  مریخ ٠٥:١٤ - ثور  ٣١

|  ١٢°٥٩' ♌ مشتري|  ١°٥٣' ♏ مریخ|  ٢٥°١٢' ♈ زھرة|  ١٣°٥٩' ♈عطارد |  ١٨°٣٧' ♎قمر |  ٢٩°٤٨' ♈شمس 

 ١٨°٤٤' ♌رأس |  ١٦°٤٦' ♐ بلوتو|  ١١°٢٥' ♒ نبتون ٢٢°١٣' ♓ أورانوس |  ١٣°٣٨' ♏ زحل

١٣ 
 شعبان

= 
٢١ 
 مايو

 ثورالبرج النجمي  فيشمس  ٠٤:٥١ - جوزا  ١ استمرار حتى ١٢:٥٦ -  سرطان١ ١٤د 

 ٠٤:٥١ - جوزا  ١ استمرار حتى ١٤:٥٢ -جوزا  ١١ ٤٣٥د 
 ثور البرج النجمي ١ في وجهشمس 

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 زھرةحد ثور في البرج النجمي شمس  ٠٤:٥١ - جوزا  ١ استمرار حتى ١٢:٤٨ - جوزا  ٩ ٣٦٧د 

 ٠٢:٤٤ - جوزا  ١ استمرار حتى ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ ٤١٦د 
 میزان البرج النجمي ٣ لقمر في وجها

 و دریجان عطارد مشتريوجه 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٠ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٤:٤٥ - جوزا  ١ استمرار حتى ١٨:٤٣ - جوزا  ١ ٣٦٢د 
حد میزان برج النجمي القمر في ال

 زھرة

 

 ١٨:٤٣ - جوزا  ١ استمرار حتى ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ ٣٦٣د 
حد میزان القمر في البرج النجمي 

 مریخ

 اِإلْكلیلشمال + القمر  ١٧:٤٩ - جوزا  ١ استمرار حتى ١٣:٠٠ - جوزا  ٢ ٦٦٤د 

 ةفي الطریقة المحترققمر  ٢٢:٤٤ - جوزا  ١ استمرار حتى ٠٤:٣٨ - جوزا  ٢ ٤٨٧ج 

 ١٩:٥٥ - جوزا  ١ استمرار حتى ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ ٣٨٠د 
حد حمل في البرج النجمي  زھرة

 زحل

 قمر خالی السیر ٤٠:١٤ - جوزا ١  استمرار حتى ٤١:٢٢ - جوزا ٢  ٤٨٨ج 

 الزبانی الشمالي مقارنة قمر ٠٠:٠٣ - جوزا  ١ ٠١:٠٣ - جوزا  ١ ٠٢:٠٣ - جوزا  ١ ١١٠و 

 مریخ مقارنة قمر ٠٢:٢٧ - جوزا  ١ ٠١:٤٢ - جوزا  ٢ ٠٠:٤٣ - جوزا  ٣ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 مریخ مقابلة زھرة ١٩:٠٩ - جوزا  ١ ٠٥:٣٨ - جوزا  ٥ ١٦:٠٥ - جوزا  ٩ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 

 زحل|  ١٣°٢' ♌ مشتري|  ١°٣٢' ♏ مریخ|  ٢٦°٢٦' ♈ زھرة|  ١٣°٥٤' ♈عطارد |  ٠°٣٩' ♏قمر |  ٠°٤٦'   ♉   شمس 

 ١٨°٣٢' ♌رأس |  ١٦°٤٦' ♐ بلوتو|  ١١°٢٦' ♒ نبتون ٢٢°١٥' ♓ نوسأورا |  ١٣°٣٤' ♏

١٤ 
 شعبان

= 
٢٢ 
 مايو

 القمر في فترة اإلستقبال ١٤لیلة  استمرار حتى ٢٢لیلة  ٤٢الف 

 عقربفي البرج النجمي  :ھبوط قمر ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ استمرار حتى ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ ٨د 

 قوسالقمر في البرج الفلكي  ٢١:٤٨ - وزا ج ٢ استمرار حتى ٠٨:٣٣ - جوزا  ٤ ٦٠١د 

 ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ استمرار حتى ١٨:٢٨ - جوزا  ٢ ٤١٧د 
 عقرب البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 ١٨:٢٨ - جوزا  ٢ استمرار حتى ١٤:٠٣ - جوزا  ٣ ٤١٨د 
 عقرب البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 مشتريوجه شمس و دریجان 

 حد مریخعقرب القمر في البرج النجمي  ٢٢:٤١ - جوزا  ٢ استمرار حتى ١٢:٣٣ - وزا ج ٢ ٣٦٣د 

 زھرةحد عقرب القمر في البرج النجمي  ١٢:٣٣ - جوزا  ٢ استمرار حتى ٢٠:٢٦ - جوزا  ٣ ٣٦٢د 

 عقرب البرج النجمي ٣ درجة :ھبوط قمر ٠٢:٤٠ - جوزا  ٢ استمرار حتى ٠٤:٣٨ - جوزا  ٢ ٨د 

 الَقْلبشمال + القمر  ١٣:٠٠ - جوزا  ٢ استمرار حتى ٠٤:٣٢ -  جوزا ٣ ٦٦٥د 

 َقْلب العقرب مقارنة قمر ١٦:٣٥ - جوزا  ٢ ١٧:٣٤ - جوزا  ٢ ١٨:٣٣ - جوزا  ٢ ١٢١و 

 نبتونتربیع  قمر ٢١:٣٥ - جوزا  ٢ ٢١:١٩ - جوزا  ٣ ٢٠:٤٧ - جوزا  ٤ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٠:٤٥ - جوزا  ٢ ٠٠:٣٠ - جوزا  ٣ ٢٣:٥٩ - جوزا  ٤ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زحل مقارنة قمر ٠١:٤٨ - جوزا  ٢ ٠١:٢٠ - جوزا  ٣ ٠٠:٣٥ - جوزا  ٤ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 عطاردتراجع بعد  المكث ٠٦:١٩ - جوزا  ٢ استمرار حتى ٠٢:١٩ - جوزا  ٣ ١١٣ج 

|  ١٣°٤' ♌ مشتري|  ١°١١' ♏ مریخ|  ٢٧°٤٠' ♈ زھرة|  ١٣°٥٣' ♈عطارد |  ١٢°٤٨' ♏قمر |  ١°٤٣'   ♉   شمس 

 ١٨°١٩' ♌رأس |  ١٦°٤٥' ♐ بلوتو|  ١١°٢٧' ♒ نبتون ٢٢°١٨' ♓ أورانوس |  ١٣°٣٠' ♏ زحل

١٥ 
 شعبان

= 
٢٣ 
 مايو

 ١٤:٠٣ - جوزا  ٣ استمرار حتى ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ ٤١٩د 
 عقرب البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 دریجان قمرو  زھرةوجه 

 عقرب حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٢٠:٢٦ - جوزا  ٣ استمرار حتى ١٢:٠٦ - جوزا  ٣ ٣٦١د 

 حد مشترىعقرب القمر في البرج النجمي  ١٢:٠٦ - جوزا  ٣ استمرار حتى ٢١:٤٩ - جوزا  ٤ ٣٦٤د 

 الشَّْوَلةشمال + القمر  ٠٤:٣٢ - جوزا  ٣ استمرار حتى ٠٨:٢٨ - جوزا  ٤ ٦٦٦د 

 قمر خالی السیر ٣٨:١٨ - جوزا ٣  ار حتىاستمر ٢٥:٩ - جوزا ٤  ٤٨٨ج 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩١ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 أورانوس تثلیث  قمر ١٩:٠٤ - جوزا  ٣ ١٨:٣٧ - جوزا  ٣ ١٧:٥٣ - جوزا  ٤ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 
 شیرونتربیع  قمر ٢٢:٥٢ - جوزا  ٣ ٢٢:٢١ - جوزا  ٤ ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مریخ توازيضد  شمس ٠٥:٣٩ - جوزا  ٣ ٠٧:٠٣ - جوزا  ٨ ٠٦:٠٤ -جوزا  ١٤ ٥،١ج  - ٨٥ھـ 

 زحل|  ١٣°٦' ♌ مشتري|  ٠°٥٠' ♏ مریخ|  ٢٨°٥٣' ♈ زھرة|  ١٣°٥٧' ♈عطارد |  ٢٥°٧' ♏قمر |  ٢°٤١'   ♉   شمس 

 ١٨°٧' ♌رأس |  ١٦°٤٤' ♐ بلوتو|  ١١°٢٨' ♒ نبتون ٢٢°٢١' ♓ أورانوس |  ١٣°٢٥' ♏

١٦ 
 شعبان

= 
٢٤ 
 مايو

 إنخفاض نور القمر ١٦ لیلة استمرار حتى آخر الشھر ٣٩الف 

 قوسالقمر في البرج النجمي  ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ استمرار حتى ١٨:١٧ - جوزا  ٦ ٩د 

 القمر في البرج الفلكي جدي ٠٨:٣٣ - جوزا  ٤ استمرار حتى ١٧:٢٦ - جوزا  ٦ ٦٠٢د 

 ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ استمرار حتى ٠٤:٣٦ - جوزا  ٥ ٤٢٠د 
 قوس البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه عطارد و دریجان 

 ٢١:٤٩ - جوزا  ٤ استمرار حتى ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ ٣٦٥د 
حد عقرب القمر في البرج النجمي 

 زحل

 ٠٩:٢٥ - جوزا  ٤ استمرار حتى ٠٨:٢٤ - جوزا  ٥ ٣٦٤د 
حد قوس القمر في البرج النجمي 

 مشترى

 النَّعامشمال + القمر  ٠٨:٢٨ - جوزا  ٤ استمرار حتى ١٣:٤١ - جوزا  ٥ ٦٦٧د 

 جوزا في البرج الفلكي زھرة ١٢:٤٤ - جوزا  ٤ استمرار حتى ٢٢:٣٨ –جوزا  ٢٩ ٦٣٢د 

 الشَّْوَلة مقارنة قمر ٢١:٣٤ - جوزا  ٤ ٢٢:٣٢ - جوزا  ٤ ٢٣:٣٠ - جوزا  ٤ ١٢٧و 

 تالی العقرب مقارنة قمر ٠٥:٣٢ - جوزا  ٤ ٠٦:٣٠ - جوزا  ٤ ٠٧:٢٨ - جوزا  ٤ ١٣٠و 

 النصل مقارنة قمر ١٠:٢٨ - جوزا  ٤ ١١:٢٦ - جوزا  ٤ ١٢:٢٤ - جوزا  ٤ ١٣٤و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٨:٢٤ - جوزا  ٤ ٠٧:٢٥ - جوزا  ٥ ٠٦:٠٧ - جوزا  ٦ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ١١:٣٧ - جوزا  ٤ ١٠:٣٩ - جوزا  ٥ ٠٩:٢٢ - جوزا  ٦ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 عطاردتثلیث  قمر ١٣:١٩ - جوزا  ٤ ١٢:٣٤ - جوزا  ٥ ١١:٣٧ - جوزا  ٦ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 توبلو مقارنة قمر ١٨:٣٠ - جوزا  ٤ ١٧:٢٠ - جوزا  ٥ ١٥:٥١ - جوزا  ٦ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 زحل توازيضد  زھرة ١٥:١٢ - جوزا  ٤ ٠٢:٤٢ - جوزا  ٨ ٠١:٤٩ -جوزا  ١٢ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 ♏ زحل|  ١٣°٩' ♌ مشتري|  ٠°٢٩' ♏ مریخ|  ٠°٧'   ♉    زھرة|  ١٤°٥' ♈عطارد |  ٧°٣٥' ♐قمر |  ٣°٣٨'   ♉   شمس 

 ١٧°٥٦' ♌رأس |  ١٦°٤٣' ♐ بلوتو|  ١١°٢٨' ♒ نبتون ٢٢°٢٤' ♓ أورانوس |  ١٣°٢١'

١٧ 
 شعبان

= 
٢٥ 
 مايو

 اإلسكندريايار يوم محذور  جوزا ٥ استمرار حتى جوزا ٦ ٣٧الف 

 ٠٤:٣٦ - جوزا  ٥ استمرار حتى ٢٣:٣٣ - جوزا  ٦ ٤٢١د 
 قوس البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان مریخ وجه قمر

 زھرةحد قوس البرج النجمي القمر في  ٠٨:٢٤ - جوزا  ٥ استمرار حتى ١٧:٥٣ - جوزا  ٥ ٣٦٢د 

 قوس حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٧:٥٣ - جوزا  ٥ استمرار حتى ٠١:٢٦ - جوزا  ٦ ٣٦١د 

 الَبْلَدة+ القمر  ١٣:٤١ - جوزا  ٥ استمرار حتى ١٩:٢٤ - جوزا  ٧ ٦٦٨د 

 رثوفي البرج النجمي  :زھرةبیت  ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ استمرار حتى ٠٧:٢٨ –جوزا  ٢٩ ٣٨د 

 ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ استمرار حتى ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٣ ٥٠٧د 
 ثور البرج النجمي ١ في وجه زھرة

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 ٢١:٣٢ - جوزا  ٥ استمرار حتى ٠٩:٤٥ -جوزا  ١١ ٣٧٧د 
  ثور في البرج النجمي  زھرة

 زھرةحد 

 عین الرامي مقارنة قمر ٠٧:٥٦ - جوزا  ٥ ٠٨:٥٣ - جوزا  ٥ ٠٩:٥٠ - جوزا  ٥ ١٤٢و 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٢ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 النسر الواقع مقارنة قمر ١٣:٢١ - جوزا  ٥ ١٤:١٨ - جوزا  ٥ ١٥:١٥ - جوزا  ٥ ١٤٤و 

 

 أورانوس تربیع  قمر ٠٥:٢٤ - جوزا  ٥ ٠٤:١١ - جوزا  ٦ ٠٢:٣٨ - جوزا  ٧ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٩:٠١ - جوزا  ٥ ٠٧:٤٣ - جوزا  ٦ ٠٦:٠٤ - جوزا  ٧ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 بلوتو توازيضد  زھرة ١٢:٠٩ - جوزا  ٥ ٠٦:٠٧ - جوزا  ٩ ١٥:٤١ -جوزا  ١٣ ١٠،٤ج  - ١٥٣ھـ 

 زحل|  ١٣°١٢' ♌ مشتري|  ٠°٨' ♏ مریخ|  ١°٢١'   ♉    زھرة|  ١٤°١٨' ♈عطارد |  ٢٠°١٣' ♐قمر |  ٤°٣٦'   ♉   شمس 

 ١٧°٤٧' ♌رأس |  ١٦°٤٢' ♐ بلوتو|  ١١°٢٩' ♒ نبتون ٢٢°٢٧' ♓ أورانوس |  ١٣°١٧' ♏

١٨ 
 شعبان

= 
٢٦ 
 مايو

 ١٨:١٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ ١٠د 
  :قمر مثلثة +وبال 

 جدي في البرج النجمي

 دلوالقمر في البرج الفلكي  ١٧:٢٦ - جوزا  ٦ استمرار حتى ٠٠:٠٥ - جوزا  ٩ ٦٠٣د 

 ٢٣:٣٣ - جوزا  ٦ استمرار حتى ١٨:١٧ - جوزا  ٦ ٤٢٢د 
 قوس البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه زحل و دریجان شمس

 ١٨:١٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى ١٢:٤٥ - جوزا  ٧ ٤٢٣د 
 جدي لنجميالبرج ا ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل مشتريوجه 

 حد زحلقوس القمر في البرج النجمي  ٠١:٢٦ - جوزا  ٦ استمرار حتى ١٠:٤٩ - جوزا  ٦ ٣٦٥د 

 حد مریخقوس القمر في البرج النجمي  ١٠:٤٩ - جوزا  ٦ استمرار حتى ١٨:١٧ - جوزا  ٦ ٣٦٣د 

 حد عطارد في البرج النجمي جديالقمر  ١٨:١٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى ٠٧:١٤ - جوزا  ٧ ٣٦١د 

 میزانفي البرج النجمي وبال مريخ  ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى سال بعد ٥٦د 

 ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى سال بعد ٥٦١د 
 میزان البرج النجمي ٣ في وجهمریخ 

 عطاردو دریجان  مشتري وجه

 ٠٩:٥٧ - جوزا  ٦ استمرار حتى ٠٥:١٣ -جوزا  ١٢ ٣٨٣د 
حد  میزانفي البرج النجمي ریخ م

 مریخ

 قمر خالی السیر ٠٤:١٨ - جوزا ٦  استمرار حتى ١٧:١٨ - جوزا ٦  ٤٨٨ج 

 مریختسدیس  قمر ٢٠:١٠ - جوزا  ٦ ١٨:٠٣ - جوزا  ٦ ١٥:٣٧ - جوزا  ٧ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 زھرةتثلیث  قمر ٢٢:١٠ - جوزا  ٦ ٢٢:٥٩ - جوزا  ٧ ٢٣:١٨ - جوزا  ٨ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمرتثلیث  شمس ٢٢:٤٣ - جوزا  ٦ ٠٤:٥٨ - جوزا  ٧ ١٠:٢٩ - جوزا  ٨ ٢،١ج  - ١ھـ 

 ٠٩:٠٠ -  سرطان٢٦ ٤،١ج  - ٨٣ھـ 
  ٠٢:٤٧ -جوزا  ١٨
 ٠٩:٢٢ -  سرطان١٥

 زھرة توازي شمس ١٨:٣٩ - جوزا  ٦

 زحل|  ١٣°١٥' ♌ مشتري|  ٢٩°٤٧' ♎ مریخ|  ٢°٣٥'   ♉    زھرة|  ١٤°٣٥' ♈عطارد |  ٣°٤' ♑قمر |  ٥°٣٤'   ♉   شمس 

 ١٧°٤١' ♌رأس |  ١٦°٤١' ♐ بلوتو|  ١١°٣٠' ♒ نبتون ٢٢°٢٩' ♓ أورانوس |  ١٣°١٢' ♏

١٩ 
 شعبان

= 
٢٧ 
 مايو

 ١٢:٤٥ - جوزا  ٧ استمرار حتى ٠٦:٥٨ - جوزا  ٨ ٤٢٤د 
 جدي البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 زھرةوجه مریخ و دریجان 

 ٠٧:١٤ - جوزا  ٧ ر حتىاستمرا ٢٠:٠٤ - جوزا  ٨ ٣٦٤د 
   القمر في البرج النجمي جدي

 حد مشترى

 الذَّاِبح َسْعُد + القمر  ١٩:٢٤ - جوزا  ٧ استمرار حتى ٠٩:١٣ - جوزا  ٧ ٦٦٩د 

 َسْعُد ُبَلع+ القمر  ٠٩:١٣ - جوزا  ٧ استمرار حتى ٠٢:٢٢ - جوزا  ٨ ٦٧٠د 

 عقرب لبرج الفلكيفي امریخ  ١٦:٥١ - جوزا  ٧ استمرار حتى سال بعد ٦٥٠د 

 المنقار مقارنة قمر ١٩:١٦ - جوزا  ٧ ٢٠:١٢ - جوزا  ٧ ٢١:٠٧ - جوزا  ٧ ٩٣و 

 ٢٠:١٥ - جوزا  ٧ ٢١:١٠ - جوزا  ٧ ٢٢:٠٦ - جوزا  ٧ ١٥٤و 
 النسر الطایر مقارنة قمر

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٣ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال المركز اإلتص
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 زحلتسدیس  قمر ٢٠:٣٣ - جوزا  ٧ ١٨:٣٢ - جوزا  ٧ ١٦:٠٧ - جوزا  ٨ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 

 عطاردتربیع  قمر ٢٣:٠٤ - جوزا  ٧ ٢١:٤٤ - جوزا  ٨ ٢٠:٠٥ - جوزا  ٩ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 أورانوس تسدیس  قمر ١٣:٤٣ - جوزا  ٧ ١١:٣٥ - جوزا  ٨ ٠٩:٠٣ - جوزا  ٩ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 مریخ توازيضد  زھرة ١٧:٥٠ - جوزا  ٧ ٠٨:٣٢ -جوزا  ١١ ١٢:٤٢ -جوزا  ١٥ ٥،٤ج  - ١٤٣ھـ 

|  ١٣°١٨' ♌ مشتري|  ٢٩°٢٦' ♎ مریخ|  ٣°٤٨'   ♉    زھرة|  ١٤°٥٦' ♈عطارد |  ١٦°٩' ♑قمر |  ٦°٣١'   ♉   شمس 

 ١٧°٣٧' ♌رأس |  ١٦°٤٠' ♐ بلوتو|  ١١°٣٠' ♒ نبتون ٢٢°٣٢' ♓ أورانوس |  ١٣°٨' ♏ زحل

٢٠ 
 شعبان

= 
٢٨ 
 مايو

 ٠٦:٥٨ - جوزا  ٨ استمرار حتى ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ ٤٢٥د 
 جدي البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه شمس و دریجان عطارد

 ةزھرحد  القمر في البرج النجمي جدي ٢٠:٠٤ - جوزا  ٨ استمرار حتى ١٠:٣٤ - جوزا  ٨ ٣٦٢د 

 حد زحل جديالقمر في البرج النجمي  ١٠:٣٤ - جوزا  ٨ استمرار حتى ١٧:٤٥ - جوزا  ٨ ٣٦٥د 

 حد مریخ جديالقمر في البرج النجمي  ١٧:٤٥ - جوزا  ٨ استمرار حتى ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ ٣٦٣د 

 السُُّعود َسْعُد + القمر  ٠٢:٢٢ - جوزا  ٨ استمرار حتى ٠١:٣١ - جوزا  ٩ ٦٧١د 

 السیرسریع قمر  ٢١:٤٠ - جوزا  ٨ استمرار حتى ٠٨:٢٨ -جوزا  ٢٠ ٤٨٨ج 

 عطارد توازيضد  قمر ١٩:٢١ - جوزا  ٨ ٠٣:١٩ - جوزا  ٨ ١٠:٤٠ - جوزا  ٨ ٣،٢ج  - ٤ھـ 

 سعد ناشرة مقارنة قمر ٠٨:٥٤ - جوزا  ٨ ٠٩:٤٨ - جوزا  ٨ ١٠:٤٢ - جوزا  ٨ ١٦١و 

 السُُّعود َسْعُد  مقارنة قمر ١١:٤٧ - زا جو ٨ ١٢:٤١ - جوزا  ٨ ١٣:٣٥ - جوزا  ٨ ١٦٣و 

 مریختربیع  قمر ٠٢:١٧ - جوزا  ٨ ٢٣:١٨ - جوزا  ٩ ١٩:٥٧ -جوزا  ١٠ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

 زھرةتربیع  قمر ١١:١٦ - جوزا  ٨ ١٠:٤٨ - جوزا  ٩ ٠٩:٤٥ -جوزا  ١٠ ٤،٢ج  - ٦ھـ 

 قمرتربیع  شمس ١٠:٢٩ - جوزا  ٨ ١٥:١١ - جوزا  ٩ ١٩:٠٤ -جوزا  ١١ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 نبتونتربیع  زھرة ١٣:٤٢ - جوزا  ٨ ٠٧:١٤ -جوزا  ١٤ ٠٠:٢٤ -جوزا  ٢٠ ٩،٤ج  - ١٥٠ھـ 

 زحل|  ١٣°٢١' ♌ مشتري|  ٢٩°٥' ♎ مریخ|  ٥°٢'   ♉    زھرة|  ١٥°٢٢' ♈عطارد |  ٢٩°٢٩' ♑قمر |  ٧°٢٩'   ♉   شمس 

 ١٧°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٣٩' ♐ بلوتو|  ١١°٣١' ♒ نبتون ٢٢°٣٥' ♓ أورانوس |  ١٣°٣' ♏

٢١ 
 شعبان

= 
٢٩ 
 مايو

 ١٢:٤٨ - جوزا  ٩ استمرار حتى ١٩:٠٣ -جوزا  ١٦ ٣٦٦د 
  ثور في البرج النجمي شمس 

 حد عطارد

 دلوالقمر في البرج النجمي  ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ استمرار حتى ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ ١١د 

 حوتالقمر في البرج الفلكي  ٠٠:٠٥ - جوزا  ٩ استمرار حتى ٠٤:٠٩ -جوزا  ١١ ٦٠٤د 

 ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ استمرار حتى ١٨:٣٢ - جوزا  ٩ ٤٢٦د 
 دلو البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان زحل زھرةوجه 

 ١٨:٣٢ - جوزا  ٩ استمرار حتى ١١:٥٢ -جوزا  ١٠ ٤٢٧د 
 دلو البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 وجه و دریجان عطارد

 دلو حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٠:٥٣ - جوزا  ٩ استمرار حتى ١٣:١٦ - جوزا  ٩ ٣٦١د 

 زھرةحد دلو القمر في البرج النجمي  ١٣:١٦ - جوزا  ٩ استمرار حتى ٢٣:٤٦ -جوزا  ١٠ ٣٦٢د 

 اَألْخِبَیة َسْعُد + القمر  ٠١:٣١ - جوزا  ٩ استمرار حتى ٠٣:٣٨ -جوزا  ١٠ ٦٧٢د 

 قمر خالی السیر ١٩:٢٣ - جوزا ٩  ستمرار حتىا ٥٤:٠ - جوزا ٩  ٤٨٨ج 

 ذنب الدجاجة مقارنة قمر ٠٩:٠٣ - جوزا  ٩ ٠٩:٥٦ - جوزا  ٩ ١٠:٤٨ - جوزا  ٩ ١٦٩و 

 أورانوس  توازيضد  قمر ٠٣:٥٨ - جوزا  ٩ ١٠:١٣ - جوزا  ٩ ١٦:١٥ - جوزا  ٩ ٨،٢ج  - ١٤ھـ 

 نبتون توازي قمر ٠٧:٣٢ - وزا ج ٩ ١٣:٤١ - جوزا  ٩ ١٩:٣٩ -جوزا  ١٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٤ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 مشتري توازيضد  قمر ٠٩:١٨ - جوزا  ٩ ١٥:٢٦ - جوزا  ٩ ٢١:٢٢ -جوزا  ١٠ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 

 نبتون مقارنة قمر ٠٠:٠٢ - جوزا  ٩ ٢١:١٢ -جوزا  ١٠ ١٧:٥٥ -جوزا  ١٠ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 زحلتربیع  قمر ٠٢:٤٦ - جوزا  ٩ ٢٣:٤٥ -جوزا  ١٠ ٢٠:١٨ -جوزا  ١١ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مشتري مقابلة قمر ٠٣:٢٠ - جوزا  ٩ ٠٠:٣٠ -جوزا  ١٠ ٢١:١٤ -جوزا  ١١ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 عطاردتسدیس  قمر ٠٧:٠٨ - جوزا  ٩ ٠٤:٥٧ -جوزا  ١٠ ٠٢:٢٤ -جوزا  ١١ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 بلوتوتسدیس  قمر ٠٩:٠٧ - جوزا  ٩ ٠٦:٠٣ -جوزا  ١٠ ٠٢:٣٤ -جوزا  ١١ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 ذنب مقارنة قمر ١٠:٤٩ - جوزا  ٩ ٠٧:٤٤ -جوزا  ١٠ ٠٤:١٤ -جوزا  ١١ ١٢،٢ج  - ٢٠ھـ 

 زحل مقابلة زھرة ١٨:٥١ - جوزا  ٩ ٠٣:٤٦ -جوزا  ١٥ ١٢:٤٣ -جوزا  ٢٠ ٧،٤ج  - ١٤٧ھـ 

 أورانوس تسدیس  شمس ٠٢:٣٥ - جوزا  ٩ ١٠:٥٣ -جوزا  ٢٥ ١٦:٠٨ -  سرطان١٠ ٨،١ج  - ٩٠ھـ 

|  ١٣°٢٥' ♌ مشتري|  ٢٨°٤٥' ♎ مریخ|  ٦°١٦'   ♉    زھرة|  ١٥°٥٢' ♈عطارد |  ١٣°٨' ♒قمر |  ٨°٢٦'   ♉   شمس 

 ١٧°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٣٨' ♐ بلوتو|  ١١°٣١' ♒ نبتون ٢٢°٣٧' ♓ أورانوس |  ١٢°٥٩' ♏ زحل

٢٢ 
 شعبان

= 
٣٠ 
 مايو

 تربیع آخر ٢٢لیلة  استمرار حتى ٢٨ لیلة ٤٣الف 

 اإلسكندريايار يوم محذور  جوزا ١٠ استمرار حتى جوزا ١١ ٣٧الف 

 ١١:٥٢ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ ٤٢٨د 
 دلو البرج النجمي ٣ ر في وجهالقم

 زھرةو دریجان  وجه قمر

 ٢٣:٤٦ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ١١:٥٢ -جوزا  ١٠ ٣٦٤د 
  دلو القمر في البرج النجمي 

 حد مشترى

 حد مریخدلو القمر في البرج النجمي  ١١:٥٢ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ١٨:٤٣ -جوزا  ١٠ ٣٦٣د 

 حد زحلدلو القمر في البرج النجمي  ١٨:٤٣ -جوزا  ١٠ حتىاستمرار  ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ ٣٦٥د 

 ١فرغ + القمر  ٠٣:٣٨ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ٠٨:٥٣ -جوزا  ١١ ٦٧٣د 

 جنوبی من الذنبھابط قمر  ٠٧:٤٤ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ٠١:١٩ -جوزا  ٢٣ ٤٩٣ج 

 شیرون مقارنة قمر ٢٢:٤٧ -جوزا  ١٠ ١٩:٣٠ -جوزا  ١١ ١٥:٤٨ -جوزا  ١١ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 شیرون توازيضد  قمر ١٨:٠٨ -جوزا  ١٠ ٢٣:٣٠ -جوزا  ١١ ٠٤:٤٨ -جوزا  ١١ ١٣،٢ج  - ٢٢ھـ 

 مریختثلیث  قمر ٠٦:٠٧ -جوزا  ١٠ ٠٢:١٠ -جوزا  ١١ ٢١:٥١ -جوزا  ١٢ ٥،٢ج  - ٧ھـ 

 مشتريتربیع  زھرة ٠٣:٠٥ -جوزا  ١٠ ٠٣:٤٨ -جوزا  ١٦ ٠٦:٣٢ -جوزا  ٢٢ ٦،٤ج  - ١٤٥ھـ 

 رأستراجع  ٠٧:٤٨ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ٠١:١١ -جوزا  ٢٣ ٩١ج 

 ذنبتراجع  ٠٧:٤٨ -جوزا  ١٠ استمرار حتى ٠١:١١ -جوزا  ٢٣ ٩٠ج 

|  ١٣°٢٨' ♌ مشتري|  ٢٨°٢٤' ♎ مریخ|  ٧°٢٩'   ♉    زھرة|  ١٦°٢٧' ♈عطارد |  ٢٧°٥' ♒قمر |  ٩°٢٤'   ♉   شمس 

 ١٧°٣٦' ♌رأس |  ١٦°٣٦' ♐ بلوتو|  ١١°٣٢' ♒ نبتون ٢٢°٤٠' ♓ أورانوس |  ١٢°٥٥' ♏ زحل

٢٣ 
 شعبان

= 
٣١ 
 مايو

 ١٤:٥٢ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٠١:٣٣ -جوزا  ٢٢ ٤٣٦د 
 ثور البرج النجمي ٢ في وجهشمس 

 و دریجان عطارد وجه قمر

 حوتلبرج النجمي القمر في ا ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ ١٢د 

 حملالقمر في البرج الفلكي  ٠٤:٠٩ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٠٥:٤٦ -جوزا  ١٣ ٥٩٣د 

 ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٢١:٤٠ -جوزا  ١٢ ٤٢٩د 
 حوت البرج النجمي ١ القمر في وجه

 مشتريوجه زحل و دریجان 

 ٠٤:٥٤ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٠١:٠٠ -جوزا  ١٢ ٣٦٢د 
  حوت مر في البرج النجمي الق

 زھرةحد 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٥ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 الُمَؤخَّر الَفْرُغ جنوب + القمر  ٠٨:٥٣ -جوزا  ١١ استمرار حتى ١٠:٣٤ -جوزا  ١٢ ٦٧٤د 

 

 ثور حد عطاردفي البرج النجمي  زھرة ٠٩:٤٥ -جوزا  ١١ استمرار حتى ٠٦:٥٦ -جوزا  ١٦ ٣٧٦د 

 قمر خالی السیر ١١:٢ - جوزا ١١  استمرار حتى ٥٤:٤ - جوزا ١١  ٤٨٨ج 

 منكب الفرس مقارنة قمر ٠٢:٣٧ -جوزا  ١١ ٠٣:٢٨ -جوزا  ١١ ٠٤:١٩ -جوزا  ١١ ١٧٥و 

 الفرس الَقْلب مقارنة قمر ٠٥:٢٨ -جوزا  ١١ ٠٦:١٨ -جوزا  ١١ ٠٧:٠٩ -جوزا  ١١ ٨و 

 شیرون توازي قمر ١٣:٣٩ -جوزا  ١١ ١٨:٥٦ -جوزا  ١١ ٠٠:١٢ -جوزا  ١٢ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 زھرةتسدیس  قمر ٢١:٠١ -جوزا  ١١ ١٩:٠٨ -جوزا  ١٢ ١٦:٤٨ -جوزا  ١٢ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمرتسدیس  شمس ١٩:٠٤ -جوزا  ١١ ٢٢:٠٩ -جوزا  ١٢ ٠٠:٣٤ -جوزا  ١٣ ٢،١ج  - ١ھـ 

 زحلتثلیث  قمر ٠٦:٢٥ -جوزا  ١١ ٠٢:٢٣ -جوزا  ١٢ ٢٢:٠٠ -جوزا  ١٣ ٧،٢ج  - ١١ھـ 

 بلوتوتربیع  قمر ١٢:٤٠ -جوزا  ١١ ٠٨:٣٥ -جوزا  ١٢ ٠٤:١١ -جوزا  ١٣ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

 شیرونتربیع  شمس ٠١:٢٨ -جوزا  ١١ ٠٠:٣٦ -جوزا  ٢٧ ١٩:٢٠ -  سرطان١٢ ١٣،١ج  - ٩٩ھـ 

 زحل|  ١٣°٣٢' ♌ مشتري|  ٢٨°٤' ♎ مریخ|  ٨°٤٣'   ♉    زھرة|  ١٧°٥' ♈عطارد |  ١١°٢٣' ♓قمر |  ١٠°٢١'   ♉   شمس 

 ١٧°٣٤' ♌رأس |  ١٦°٣٥' ♐ بلوتو|  ١١°٣٢' ♒ نبتون ٢٢°٤٣' ♓ أورانوس |  ١٢°٥٠' ♏

٢٤ 
 شعبان

= 
١ 

 يونیو

 ٢١:٤٠ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ١٤:١١ -زا جو ١٢ ٤٣٠د 
 حوت البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 دریجان قمرو  مشتريوجه 

 ١٤:١١ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ ٤٣١د 
 حوت البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد مشترىحوت البرج النجمي  القمر في ٠١:٠٠ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ٠٩:١٥ -جوزا  ١٢ ٣٦٤د 

 حوت حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٩:١٥ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ١٢:٣٣ -جوزا  ١٢ ٣٦١د 

 حد مریخحوت القمر في البرج النجمي  ١٢:٣٣ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ٠٣:١٥ -جوزا  ١٣ ٣٦٣د 

 الُحوت َبطُن + ر القم ١٠:٣٤ -جوزا  ١٢ استمرار حتى ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ ٦٧٥د 

 زھرةحد میزان في البرج النجمي مریخ  ٠٥:١٣ -جوزا  ١٢ استمرار حتى سال بعد ٣٨٣د 

 قمر خالی السیر ٤٣:١٨ - جوزا ١٢  استمرار حتى ٣٠:٦ - جوزا ١٣  ٤٨٨ج 

 جناح الفرس مقارنة قمر ١٩:٠٣ -جوزا  ١٢ ١٩:٥٣ -جوزا  ١٢ ٢٠:٤٣ -جوزا  ١٢ ٦و 

 سرة الفرس مقارنة قمر ٠٣:٣٧ -جوزا  ١٢ ٠٤:٢٦ -جوزا  ١٢ ٠٥:١٦ -جوزا  ١٢ ٧و 

 أورانوس  مقارنة قمر ٢٢:٥٢ -جوزا  ١٢ ١٨:٤٢ -جوزا  ١٢ ١٤:١٤ -جوزا  ١٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتسدیس  عطارد ١٤:١٢ -جوزا  ١٢ ٠٤:٥٥ -جوزا  ٢٠ ١٥:٤١ -جوزا  ٢٥ ١٣،٣ج  - ١٢٩ھـ 

|  ١٣°٣٦' ♌ مشتري|  ٢٧°٤٤' ♎ مریخ|  ٩°٥٧'   ♉    زھرة|  ١٧°٤٧' ♈عطارد |  ٢٥°٥٩' ♓قمر |  ١١°١٩'   ♉   شمس 

 ١٧°٣١' ♌رأس |  ١٦°٣٤' ♐ بلوتو|  ١١°٣٢' ♒ نبتون ٢٢°٤٥' ♓ أورانوس |  ١٢°٤٦' ♏ زحل

٢٥ 
 شعبان

= 
٢ 

 يونیو

 حملمي القمر في البرج النج ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ ١د 

 ثورالقمر في البرج الفلكي  ٠٥:٤٦ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٠٦:٠١ -جوزا  ١٥ ٥٩٤د 

 ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٢٢:٣٩ -جوزا  ١٤ ٣٩٦د 
 حمل البرج النجمي ١ القمر في وجه

 وجه و دریجان مریخ

 حد زحلحوت نجمي القمر في البرج ال ٠٣:١٥ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ ٣٦٥د 

 حد مشترىحمل القمر في البرج النجمي  ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ١٦:١٢ -جوزا  ١٣ ٣٦٤د 

 زھرةحد حمل القمر في البرج النجمي  ١٦:١٢ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٠٠:١٦ -جوزا  ١٤ ٣٦٢د 

 شََّرطانالجنوب + القمر  ٠٦:٣٠ -جوزا  ١٣ استمرار حتى ٠١:٥٥ -جوزا  ١٤ ٦٤٨د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٦ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٥٠٨د 
 –سرطان  ١٤

١٤:٠٨ 
 ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٣ استمرار حتى

 ثور البرج النجمي ٢ في وجه زھرة
 و دریجان عطارد وجه قمر

 

 مشتري توازي قمر ١٩:٣٠ -جوزا  ١٣ ٠٠:٥٨ -جوزا  ١٣ ٠٦:٣٣ -جوزا  ١٣ ٦،٢ج  - ٩ـ ھ

 نبتون توازيضد  قمر ٢١:٣١ -جوزا  ١٣ ٠٣:٠٣ -جوزا  ١٣ ٠٨:٤٤ -جوزا  ١٣ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 أورانوس  توازي قمر ٠١:٠١ -جوزا  ١٣ ٠٦:٣٩ -جوزا  ١٣ ١٢:٢٧ -جوزا  ١٣ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 الکف الخضیب مقارنة قمر ١٣:٣٦ -جوزا  ١٣ ١٤:٢٤ -جوزا  ١٣ ١٥:١٣ -جوزا  ١٣ ١٥و 

 نبتونتسدیس  قمر ٠٥:٤٦ -جوزا  ١٣ ٠١:٠٩ -جوزا  ١٤ ٢٠:٢٥ -جوزا  ١٥ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتثلیث  قمر ٠٩:٠٩ -جوزا  ١٣ ٠٤:٣٥ -جوزا  ١٤ ٢٣:٥٦ -جوزا  ١٥ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتوتثلیث  قمر ١٣:٥٣ -جوزا  ١٣ ٠٩:١١ -جوزا  ١٤ ٠٤:٢٣ -جوزا  ١٥ ١٠،٢ج  - ١٧ھـ 

 عطارد مقارنة قمر ١٦:٤٤ -جوزا  ١٣ ١٣:٠٧ -جوزا  ١٤ ٠٩:٣٢ -جوزا  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

|  ١٣°٤٠' ♌ مشتري|  ٢٧°٢٤' ♎ مریخ|  ١١°١١'   ♉    زھرة|  ١٨°٣٣' ♈عطارد |  ١٠°٥٠' ♈قمر |  ١٢°١٦'   ♉   شمس 

 ١٧°٢٤' ♌رأس |  ١٦°٣٣' ♐ بلوتو|  ١١°٣٣' ♒ نبتون ٢٢°٤٨' ♓ أورانوس |  ١٢°٤١' ♏ زحل

٢٦ 
 شعبان

= 
٣ 

 يونیو

 شعبان يوم محذور شھر ٢٦ لیلة استمرار حتى ٢٧ لیلة ٨٢الف 

 ٢٢:٣٩ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ١٤:٤٢ -جوزا  ١٤ ٣٩٧د 
 حمل البرج النجمي ٢ القمر في وجه

 شمسوجه و دریجان 

 ١٤:٤٢ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ ٣٩٨د 
 حمل البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 مشتريو دریجان  زھرةوجه 

 ٠٠:١٦ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ١٤:٤٢ -جوزا  ١٤ ٣٦١د 
حمل حد القمر في البرج النجمي 

 عطارد

 ١٤:٤٢ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ٢٢:٤٣ -جوزا  ١٥ ٣٦٣د 
  حمل في البرج النجمي  القمر

 حد مریخ

 الُبَطْینجنوب + القمر  ٠١:٥٥ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ٢٢:٥٦ -جوزا  ١٥ ٦٤٩د 

 في فلك األوجصاعد قمر  ١٣:٤٧ -جوزا  ١٤ استمرار حتى ١٤:٥٤ -جوزا  ٢٦ ٤٩٠ج 

 دعطار توازي قمر ١٠:٤٩ -جوزا  ١٤ ١٨:٤٣ -جوزا  ١٤ ٠٣:٣٦ -جوزا  ١٥ ٣،٢ج  - ٣ھـ 

 شیرونتسدیس  قمر ٠٢:٤٣ -جوزا  ١٤ ٢٢:٠٠ -جوزا  ١٥ ١٧:١٧ -جوزا  ١٥ ١٣،٢ج  - ٢١ھـ 

 مریخ مقابلة قمر ٠٧:١٢ -جوزا  ١٤ ٠٢:٠٢ -جوزا  ١٥ ٢٠:٥٥ -جوزا  ١٦ ٥،٢ج  - ٨ھـ 

|  ١٣°٤٥' ♌ مشتري|  ٢٧°٥' ♎ مریخ|  ١٢°٢٤'   ♉    زھرة|  ١٩°٢٣' ♈عطارد |  ٢٥°٤٧' ♈قمر |  ١٣°١٤'   ♉   شمس 

 ١٧°١٥' ♌رأس |  ١٦°٣٢' ♐ بلوتو|  ١١°٣٣' ♒ نبتون ٢٢°٥٠' ♓ أورانوس |  ١٢°٣٧' ♏ زحل

٢٧ 
 شعبان

= 
٤ 

 يونیو

 ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ ٢د 
  :شرف قمر

 ثورفي البرج النجمي 

 جوزار في البرج الفلكي القم ٠٦:٠١ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ٠٦:٤١ -جوزا  ١٧ ٥٩٥د 

 ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ٢٢:٤٩ -جوزا  ١٦ ٣٩٩د 
 ثور البرج النجمي ١ القمر في وجه

 زھرةوجه عطارد و دریجان 

 قمر خالی السیر ٤٣:١٨ - جوزا ١٢  استمرار حتى ٣٠:٦ - جوزا ١٣  ٤٨٨ج 

 ٢٢:٤٣ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ ٣٦٥د 
حد حمل ي البرج النجمي القمر ف

 زحل

 زھرةحد ثور القمر في البرج النجمي  ٠٦:٤٤ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ١٩:٣٦ -جوزا  ١٦ ٣٦٢د 

 ٠٩:٥٧ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ١١:٣٣ -جوزا  ١٥ ٢د 
  :شرف قمر

 ثور البرج النجمي ٣ درجة



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٧ 

األحیان  علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 الثَُّريَّاجنوب + القمر  ٢٢:٥٦ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ١٥:٠٦ -جوزا  ١٥ ٦٥٠د 

 

 الدََّبران+ القمر  ١٥:٠٦ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ٠٩:١٦ -جوزا  ١٦ ٦٥١د 

 ١٦:٣٦ -جوزا  ١٥ حتى استمرار ١٠:١٧ –جوزا  ٢٤ ٤٧٠د 
 البرج النجمي ٣ في وجهعطارد 

 مشتريو دریجان  زھرةوجه  حمل

 ١٦:٣٦ -جوزا  ١٥ استمرار حتى ١٢:١٠ -جوزا  ٢٠ ٣٧٣د 
حد حمل في البرج النجمي عطارد 

 مریخ

 قمر خالی السیر ٠٣:٢ - جوزا ١٥  استمرار حتى ٤٤:٦ - جوزا ١٥  ٤٨٨ج 

 رأس الغول مقارنة قمر ٢٣:٢٥ -جوزا  ١٥ ٠٠:١٣ -زا جو ١٥ ٠١:٠٢ -جوزا  ١٥ ٢٣و 

 نبتونتربیع  قمر ٠٦:٠٢ -جوزا  ١٥ ٠١:٢١ -جوزا  ١٦ ٢٠:٥١ -جوزا  ١٧ ٩،٢ج  - ١٦ھـ 

 زحل مقابلة قمر ٠٧:٤٢ -جوزا  ١٥ ٠٢:٥٥ -جوزا  ١٦ ٢٢:٢٠ -جوزا  ١٧ ٧،٢ج  - ١٢ھـ 

 مشتريتربیع  قمر ٠٩:٣٦ -جوزا  ١٥ ٠٥:٠٢ -جوزا  ١٦ ٠٠:٤١ -جوزا  ١٧ ٦،٢ج  - ١٠ھـ 

 زھرة مقارنة قمر ٠٨:٠٤ -جوزا  ١٥ ٠٥:٠٨ -جوزا  ١٦ ٠٢:٢٩ -جوزا  ١٧ ٤،٢ج  - ٥ھـ 

 قمر مقارنة شمس ٠٤:١١ -جوزا  ١٥ ٠٥:٥٩ -جوزا  ١٦ ٠٨:١٤ -جوزا  ١٧ ٢،١ج  - ٢ھـ 

 مریخ مقابلة عطارد ١٤:٠٧ -جوزا  ١٥ ٢٠:٠٠ -جوزا  ٢١ ٠٨:٣٨ -جوزا  ٢٥ ٥،٣ج  - ١١٦ھـ 

|  ١٣°٤٩' ♌ مشتري|  ٢٦°٤٦' ♎ مریخ|  ١٣°٣٨'   ♉    زھرة|  ٢٠°١٦' ♈عطارد |  ١٠°٤٣'   ♉   قمر |  ١٤°١١'   ♉   شمس 

 ١٧°٥' ♌رأس |  ١٦°٣١' ♐ بلوتو|  ١١°٣٣' ♒ نبتون ٢٢°٥٣' ♓ أورانوس |  ١٢°٣٢' ♏ زحل

٢٨ 
 شعبان

= 
٥ 

 يونیو

 تحت الشعاع ٢٨ لیلة استمرار حتى خر الشھرآ ٤٤الف 

 ١٩:٠٣ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ٠٣:٤٦ -جوزا  ٢٤ ٣٦٩د 
حد ثور في البرج النجمي شمس 

 مشترى

 ٢٢:٤٩ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ١٥:٠١ -جوزا  ١٦ ٤٠٠د 
 ثور البرج النجمي ٢ القمر في وجه
 و دریجان عطارد وجه قمر

 ١٥:٠١ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ ٤٠١د 
 ثور البرج النجمي ٣ القمر في وجه

 وجه و دریجان زحل

 ثور حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ١٩:٣٦ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ٠٥:١٧ -جوزا  ١٦ ٣٦١د 

 حد مشترىثور القمر في البرج النجمي  ٠٥:١٧ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ١٨:١٧ -جوزا  ١٦ ٣٦٤د 

 حد زحلثور القمر في البرج النجمي  ١٨:١٧ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ٠٢:٢٩ -جوزا  ١٧ ٣٦٥د 

 الَھْقَعة+ القمر  ٠٩:١٦ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ١٠:١٥ -جوزا  ١٧ ٦٥٢د 

 حد مشترىثور في البرج النجمي  زھرة ٠٦:٥٦ -جوزا  ١٦ استمرار حتى ١٩:١١ –جوزا  ٢٣ ٣٧٩د 

 الدََّبران مقارنة قمر ٢١:١٨ -جوزا  ١٦ ٢٢:٠٦ -جوزا  ١٦ ٢٢:٥٥ -جوزا  ١٦ ٢٩و 

 الناجذ مقارنة قمر ١٥:٢٢ -جوزا  ١٦ ١٦:١١ -جوزا  ١٦ ١٧:٠٠ -جوزا  ١٦ ٣٢و 

 منطقة الجبار مقارنة قمر ١٧:٤١ -جوزا  ١٦ ١٨:٣٠ -جوزا  ١٦ ١٩:١٩ -جوزا  ١٧ ٣٤و 

 أورانوس تسدیس  قمر ٠٠:١٥ -جوزا  ١٦ ١٩:٤٧ -ا جوز ١٧ ١٥:٣٩ -جوزا  ١٧ ٨،٢ج  - ١٣ھـ 

 شیرونتربیع  قمر ٠٢:٥٨ -جوزا  ١٦ ٢٢:٣١ -جوزا  ١٧ ١٨:٢٥ -جوزا  ١٧ ١٣،٢ج  – ٢٢ھـ 

|  ١٣°٥٤' ♌ مشتري|  ٢٦°٢٨' ♎ مریخ|  ١٤°٥٢'   ♉    زھرة|  ٢١°١٣' ♈عطارد |  ٢٥°٢٩'   ♉   قمر |  ١٥°٩'   ♉   شمس 

 ١٦°٥٣' ♌رأس |  ١٦°٣٠' ♐ بلوتو|  ١١°٣٤' ♒ نبتون ٢٢°٥٥' ♓ أورانوس |  ١٢°٢٨' ♏ زحل
٢٩ 

 شعبان
= 
٦ 

 يونیو

 جوزاالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ١٠:٣٤ -جوزا  ١٩ ٣د 

  سرطانالقمر في البرج الفلكي  ٠٦:٤١ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ٠٩:٤٧ -جوزا  ١٩ ٥٩٦د 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٨ 

ان األحی علم 
اإلختیارات 

واألحكام  
 التنجیمیة

 نھاية اإلنصراف
 الساعة: يوم 

 بدايةاإلتصال مركز اإلتصال
 التاريخ  األحداث الفلكّية الساعة: يوم 

 ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ٠٠:٠٧ -جوزا  ١٨ ٤٠٢د 
 جوزا البرج النجمي ١ القمر في وجه

 و دریجان عطارد مشتريوجه 

 

 حد مریخثور القمر في البرج النجمي  ٠٢:٢٩ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ ٣٦٣د 

 جوزا حد عطاردالقمر في البرج النجمي  ٠٧:٢٦ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ١٧:٢٤ -جوزا  ١٧ ٣٦١د 

 حد مشترىجوزا القمر في البرج النجمي  ١٧:٢٤ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ٠٣:٢٩ -جوزا  ١٨ ٣٦٤د 

 الَھْنَعة+ القمر  ١٠:١٥ -جوزا  ١٧ استمرار حتى ٠٨:٥٠ - جوزا ١٨ ٦٥٣د 

 قمر خالی السیر ٤٨:١٩ - جوزا ١٧  استمرار حتى ٢٦:٧ - جوزا ١٧  ٤٨٨ج 

 لَھْقَعةاال مقارنة قمر ١٩:٥٣ -جوزا  ١٧ ٢٠:٤٢ -جوزا  ١٧ ٢١:٣١ -جوزا  ١٧ ٣٨و 

 السیف مقارنة قمر ٠٠:١٧ -جوزا  ١٧ ٠١:٠٧ -جوزا  ١٧ ٠١:٥٦ -جوزا  ١٧ ٤١و 

 إبط الجوزا مقارنة قمر ٠٤:١٠ -جوزا  ١٧ ٠٤:٥٩ -جوزا  ١٧ ٠٥:٤٩ -جوزا  ١٧ ٤٢و 

 منکب ذو األعنة مقارنة قمر ٠٦:٠٤ -جوزا  ١٧ ٠٦:٥٤ -جوزا  ١٧ ٠٧:٤٤ -جوزا  ١٧ ٤٤و 

 تحیاة مقارنة قمر ١٥:٠١ -جوزا  ١٧ ١٥:٥١ -جوزا  ١٧ ١٦:٤١ -جوزا  ١٧ ٥٠و 

 زھرةتصمیم  ٠١:١٦ -جوزا  ١٧ ٠٠:٤٩ -جوزا  ١٨ ٠٠:٢٠ -جوزا  ١٩ ٧٤ج 

 نبتونتثلیث  قمر ٠٦:٤٣ -جوزا  ١٧ ٠٢:٤٦ -جوزا  ١٨ ٢٣:٢٠ -جوزا  ١٩ ٩،٢ج  - ١٥ھـ 

 مشتريتسدیس  قمر ١٠:٣٨ -جوزا  ١٧ ٠٦:٥٣ -جوزا  ١٨ ٠٣:٤١ -جوزا  ١٩ ٦،٢ج  - ٩ھـ 

 بلوتو مقابلة قمر ١٤:٥٢ -جوزا  ١٧ ١١:٠٥ -جوزا  ١٨ ٠٧:٥١ -جوزا  ١٩ ١٠،٢ج  - ١٨ھـ 

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٢٩٩ 

 ا��تام ا���ة ا� 
ّ

    با��بادة����
در نزد سال قمري ؛ :بر اساس �م خازنان و�  :قبل از اين بيان شد كه -١

  .با ماه مبارك ر�ضان آ�ز و با ماه شعبان پايان � پذيرداهل حق؛ 

راه آسـمان، شـماره اّول : وع به هفتـه نامـه آ�ـوز�براى در�افت تفصيل �وض

  :دينكدر�افت  يد�راجعه نمائيد، اين مطلب را از اين آدرس � توان

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=35#p1084  

 آخرشب . دسپايان � ربه سال قمري  ؛روز ماه شعبانبا غروب آفتاب آخر�ن  -٢

  .� آيدان شعبماه  آخران قبل از روز شعبماه 

، تا هدشهر سال را با اعمال �صو� توصيه  هدر تعا�م �كتب و�؛ خاتم - ٣

توفيقات معنو�ه به ا�ام  گشته؛ و باسال با طاعت و عبادت �سته آن اينكه 

  .درس

زمينه را فراهم را به �اسبه نفس تذكر داده و ل ايمان اه ؛اين ا�ام معنوي - ٤

قر�ن شده، و به� از لغزشها ال� ه ب�ش� با توفيقات چ� نمايد تا در سال نو هر 

  .ردندگو آفات �صون 

، در ندنارس�  با آن خاتمه داده و به ا�امسال قمري را   كهاعما� �ح -٥

من�� كرده ايم، اين كتاب را  سال قمري آئ� آ�ز و ا�ام: كتاب �ستق� به نام

  :� توانيد از آدرس ز�ر در�افت كنيد

http://www.aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=174&t=590&p=4535#p4535  
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٠ 

 �ياد حيات ا�ب:��ات علوم ا�قو�م وا�جوم وا�نجيم ل

تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، براي شهرهاي هشت بهشت و ، تقو�م اوقات �� -١

و �زمينهاي �سلمانان و ساير نقاط جهان، تدو�ن و �� :بالد ان�ياء و اوصياء ال� 

  ,١٤١٨اوقات �� هر نقطه از كره زم� بنا به درخواست اهل ايمان آن �ل، �� از سال 

  .١٤٣٤، �� عر� تقو�م اوقات �� از م �واقيت العبادةتقو� -٢

٣ - The calendar of the religious times ١٤٣٣تقو�م اوقات �� از  ����� ان.  

٤ - Le calendrier des temps religieux  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م اوقات �� از.  

  
به  كواكب در سا�ت شبانه روز تقو�م شم� دائ� اوقات ، تقو�م سا�ت كواكب -٥

  .١٤٣٣، �� از افق هر �ل

٦- Le calendrier des heures planétaires   ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م سا�ت كواكب از.  

٧-The planetary hours calendar   ١٤٣٣تقو�م سا�ت كواكب از  ����� ان.  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠١ 

قمري، �ا� بيض، ايام �ت ا�شعاع تعي� آ�ز ماههاي ، سا�امه تقو�م ف�ده قمري -٨

  . ١٤٢٦و �اق، يوم �ذور، ايام كسوف، �ا� خسوف، �� از سال 

  .��١٤٣١ به ز�ان عر� تقو�م ف�ده قمري از سال ، ا�قو�م القمري ال�سيط  -٩

 ١٠- L’Annuel du calendrier lunaire concis  ��١٤٣٣ فرا�سه تقو�م ف�ده قمري از.  

١١ - The Annual lettrer of the Concise Lunar Calendar ١٤٣٣تقو�م ف�ده قمري از  ����� ان.  

 
تعي� هالل هر روز از ماه قمري به صورت �صور ، سا�امه تقو�م رصدي قمري -١٢

  .١٤٢٨درقالب صفحه اي��ن�، �� از سال 

١٣- L’Annuel du calendrier des phases de la lune  ١٤٣٤سه تقو�م رصدي از�� فرا�.  

١٤- The Annual letter of the Moon phases calendar ١٤٣٤تقو�م رصدي قمري از  ����� ان.  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٢ 

تعي� آ�ز هر ماه قمري، و ايام بيض، �ت ا�شعاع، �اق، و ، سا�امه تقو�م �و� �� - ١٥

واليت و برائت و ايام �ا�س  ، خسوف و كسوف، توار�خ هن�م)رصدي(ايام �ذور، قمر در عقرب 

   .��١٤٣١ از سال دي�، 

١٦ -  L’Annuel de l’éphéméride religieux  ��١٤٣٥ فرا�سه تقو�م �و� �� از.  

١٧- The Annual letter of the Religious Ephemeride ١٤٣٥تقو�م �و� �� از  ����� ان.  

 
�م قمري شم� اسال� هجري ميالدي �مدي تقو ،تقو�م �و� هم��سا�امه  -١٨

، و 7و ع� صاحب األ�ر :و �سي� و ذوالقرن� و تار�خ آفر��ش آدم  6

جداول وضعيت خورشيد و ماه در منازل و بروج �� و فل�، خسوف و كسوف، �� به 

  .١٤٢٧ز�ان فار� از سال 

  .١٤٣٠م�� از سال �� به ز�ان عر� تقو�م �و� ه، ا�قو�م الفل� العام -١٩

٢٠- L’Annuel du calendrier des éphémérides publiques  ��١٤٣٥ فرا�سه تقو�م هم�� از.  

٢١-The annual letter of the public ephemeris calendar  و� هم��  تقو�م ����� ان�

  .١٤٣٥از

 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٣ 

و شم� و جداول وضعيت  تقاو�م هفت�نه قمري، �ص�سا�امه تقو�م �و�  -٢٢

كواكب و �وم ونقاط فل� در بروج فل� و �� و و منازل، خسوف و كسوف، اتصاالت، 

تراجع و ساير احوال 

 -كواكب سبعه (كواكب 

 -ثوابت  –كواكب جديد 

نقاط فل� و بر� 

 .١٤٢٩، از سال )سيار�ها

ا�قو�م الفل�  -٢٣

�� به ز�ان ، اإلح�ا�

 عر� تقو�م �و�

  .�١٤٣٠ص� از سال 

�وضوع در ايام  ۶۰بيان اوقات �سعود و �ذور براي ، سا�امه اختيارات �و� – ٢٤

  .١٤٣١ماههاي قمري و شم� و نقص سعادت و مناحس قمر و كواكب، به ز�ان فار� از 

  ,��١٤٣١ به ز�ان عر� اختيارات �و� از سال ، اإلختيارات الفلكيه - ٢٥

 و  مناحس قمر و�واكب�ري از : اوقاتخجسته تر�ن  بيان، سعادت نامهسا�امه  -٢٦

  ,١٤٣٥و واجد كماالت اختيارات، از سال  نقص سعادت فاقد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٤ 

راهنماي �و� سالم�،چگونگي ب�ارگ�ي دا�ش �وم براي  ،تقو�م �و� ط� -٢٧

سالم�، از  بهداشت و سالمت تن و روان، به همراه اختيارات �و� ا�ور مهم بهداش� و

  ,١٤٢٩ر�يع األول 

دروس �ص� در علوم تقو�م �وم و تنجيم كهن و اسال�، برگرفته از ، راه آسمان -٢٨

  .١٤٢٧تعا�م �كتب و�، �� از سال 

  

برر� وضعيت رؤ�ت هالل و آ�ز ماه قمري، �� از ، سا�امه آ�زنامه ماه قمري -٢٩

   .١٤٢٨سال 

تقو�م �و� جامع  -٣٠

 ،)روزنامه �هشنا�(

�تصات كواكب  مناس�تها،

و نقاط فل� و سيار�ها، 

اتصاالت، احوال كواكب و 

، �� از اح�م �وم�شان

و تا سال  �١٤٢٨ادى األو� 

شماره من�� شده، و نظر به مفصل بودن اين نوع تقو�م كه حجم  ٢١٠٠ب�ش از  ١٤٣٤

�ا تنها به عرضه �سخه ا�ك�وني� آن  صفحات �سخه ساالنه آن چند هزار صفحه � گردد،

  .اكتفا شده، و روزانه ب�ش از ب�ست صفحه من�� � گردد



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٥ 

 ساعت، قو���ن اعظم ،زمان اسم نقش توصيف( �ف شمس، وقايع فل� خاص -٣١

بيان ارزش نوروز در �م خازنان و� ( نوروزنامه، )آداب تأث�، راز اختيارات، و دالالت

بيان ارتباط تقو�م (آ�ز سال چي� ، )الع آن، آداب و اعمال نوروز، �و�ل سال و ط:

   ،)ايرا� و  ختا�، هن�م شنا� و اختيارات تنجيم كهن و معا� سال چي�

  

زمان و �ل وقوع، :بيان �شخصات گرفتگي ( كسوفوقايع خسوف و  :وقايع فل� خاص

دفع ( � آثار فل� خسوف و كسوفتدب، )نقشه مناطق رؤ�ت، هيئت طالع ، وقت نماز آيات

  .١٤٢٦، �� از سال )هدايت تعا�م �كتب و�با  و كسوف عوارض و آثار من� خسوف

  

  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٦ 

هن�م و �ائط فل� استجابت انواع ، د�ي �ستجاب م شنا��هنسا�امه  -٣٢

حوائج و اوقات  ناقض  د�ء، 

  . ��١٤٣٥ از سال 

سا�امه تقو�م �ظه  -٣٣

هن�م  ، ي �ستجابد�

) كف ا�ضيب(رسيدن ستاره 

در صورت فل� د�ء به وسط 

  .١٤٣٥ا�سماء، �� از سال 

؛ به ���ات فوق �دود نبوده و به فضل و وهشكده �وم و تنجيم ب�ياد حيات ا�ژپ���ات �و� 

  .اء اهللا تعا�إن ش. من�� و توسعه � يابد تقو�م، �وم، تنجيمدر زمينه هاى �تلف 7مدد �وال 

�ر�ز علوم �وم كهن و اسال� ب�ياد ه اي��ن� �را از جاي ب�ياد حيات ا��يه آثار �و� 

  www.nojum.aelaa.net                              :� توانيد در�افت نماييد  حيات ا�
  



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٧ 

 �یاد �یات اع�ی� : �وا�ع ���م أونال�ن ل
بر� از �اسبات �و� مانند اوقات �� و سا�ت كواكب بر حسب افق بالد 

متفاوت است و نياز به استخراج تقو�م اختصا� براى هر �ل � باشد، همچن� 

دقت تقاو�م �و� ب�ياد حيات ا� سبب شده است كه روز به روز درخواستهاى 

دي� بالد جهان براى استخراج تقاو�م و�ژه آن بالد �تل� از �راكز �و� و عل� و 

تقاو�م را در برنامه ها و ان�شارا�شان ب�ار ب�ند؛ تأم�  استخراجاتبرسد تا بتوانند 

اقتضا داشت تا ؛ ما در �ا� جهان و ساير �راجعات فردي �ر�ران هااين نياز

ما دهيم، اين �ورت منجمي� را بطور شبانه روزي براي تام� اين نيازها اختصاص 

كه توانا� به عهده گرف� �ر (را را بر آن داشت تا سامانه هاى دقيق و خود�ري 

اتصال  بتوانند با همه �ر�رانبه صورت اونالين طرا� نمائيم، تا ) منجم� را دارند

و با استفاده از ��ن ياب ماهواره اى و تعي� �تصات (اي��ن� از هر نقطه جهان 

 و اختصا�انواع تقاو�م �و� را در ظرف چند دقيقه به صورت و�ژه  )هر �لنقطه 

، اين سامانه ها بعضا راه اندازي شده، و بعضا در�افت نمايندآن نقطه از كره زم�؛ 

�ر�ز علوم �وم كهن در حال راه اندازي است، و در آدرسهاى ز�ر از جاي�ه اي��ن� 

  :�س � باشنددر دسو اسال� ب�ياد حيات ا� 
http://aelaa.net/Fa/Nojum.aspx  

ي هر نقطه از ارائه تقو�م داي� اوقات ده�نه ��، برا: اوقات ��منجم تقو�م  -١

با انتخاب سال قمري، ) بالد عروض معتد�، بالد عروض طوال� و نقاط قط�(كره زم� 

      .    فار�، ان��� و فرا�سه: يالدي؛ با توضيح مبا� �اسبه اوقات، به ز�انهايشم�، م

  h�p://aelaa.net/Fa/Awqaat1.htm = زبان فارسي

 http://aelaa.net/En/Awqaat.htm  = زبان انگلیسي

فرانسه زبان  = http://aelaa.net/Fr/Awqaat.htm 



 ١٤٣٧ الفلكّي اإلحترافي رقم مقويّتال

٣٠٨ 

�اسبه تار�خ براى هر زمان در گذشته و آينده بر اساس : منجم تقو�م جها� جامع -٢

و ع� ح�ت صاحب األ�ر 7و آفر��ش آدم 9هجري قمري، ميالدي �مدي : توار�خ

اههاي فر� باستا�، ، هجري شم� ايران و افغا�ستان، بروج شم� اسال�، م7

�خپوستان (تقو�م هند، مايان ، ع�ي، )رو�(ميالدي �سي� و جو�ا�، ذوالقرن� 

  .Excel، روز جو�ان، روز جو�ان تبديل شده، يونيكس، ISO-8601 تقو�م، )آ�ر��ا

        http://aelaa.net/Fa/TaqwimJahaani.aspx = زبان فارسي

تعي� دقيق سمت و درجه قبله روي هر �ل از كره زم�؛ ): ز�ان ٨به (سامانه تعي� قبله  - ٣

  .بر اساس تصاو�ر ماهواره اي؛ و �اسبات مثلثات كروي
                           http://aelaa.net/Fa/Qeble.htm=  زبان فارسي  

عربيزبان   = http://aelaa.net/Ar/Qeble.htm  
اردوزبان   = http://aelaa.net/Ur/Qeble.htm  

 http://aelaa.net/En/Qeble.htm = زبان انگلیسي
 http://aelaa.net/Fr/Qeble.htm = زبان فرانسه

ييانیاپاسزبان   = http://aelaa.net/Es/Qeble.htm 

تركيزبان   = http://aelaa.net/Tr/Qeble.htm  
آلبانيزبان   = http://aelaa.net/Sq/Qeble.htm 

ت كواكب سبعه؛ بر اساس افق هر ارائه تقو�م دائ� سا�: منجم سا�ت كواكب - ٤

  .فار�، ان��� و فرا�سه: نقطه از كره زم�؛ به ز�ان هاي
  http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm = زبان فارسي

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Plantary_hours.htm = زبان انگلیسي

 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Heures_plan%C3%A9taires.htm = زبان فرانسه

ارائه تقو�م ف�ده قمري براى هر سال در توار�خ گذشته و  :منجم تقو�م ف�ده قمري -٥

  . ، عر�، ان���، فرا�سهفار�: آينده؛ به ز�انهاي
 http://aelaa.net/Fa/TaqwimFeshorde.aspx = زبان فارسي

يبرزبان ع  = http://aelaa.net/Fa/TaqwimBasit.aspx 
 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/concise_calendar.aspx = زبان انگلیسي

هزبان فرانس  = h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/calendrier_concis.aspx 

سا�امه �صور صورت قمر در هر روز از ماه ارائه : منجم تقو�م شم� رصد قمري -٦

       .فار�، ان��� و فرا�سه: به ز�انهايو آينده؛ براى هر سال در توار�خ گذشته قمري، 
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Rasadi/TaqwimQamari.htm = زبان فارسي

 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/Lunar_calendar.html = زبان انگلیسي

 h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/Astronome_observa�on_lunaire.htm = زبان فرانسه
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٣٠٩ 

سال؛ در توار�خ ارائه تقو�م �و� هم�� براى هر : منجم تقو�م �و� هم�� -٧

  .، عر�، ان���، فرا�سهفار�: گذشته و آينده؛ به ز�انهاي

 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimHamegaani.aspx = زبان فارسي
 http://www.aelaa.net/Fa/TaqwimFalakiAaam.aspx = زبان عربي
  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/EN/public_ephemeris.aspx = زبان انگلیسي

  h�p://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Calendar/FR/éphémérides_publiques.aspx = زبان فرانسه

ارائه تقو�م �و� �ص� براى هر سال در توار�خ : منجم تقو�م �و� �ص� -٨

  ).است ازيدنا راه در حال سامانهاين ( .گذشته و آينده؛ به ز�ان فار�

ارائه سا�امه اختيارات �و�؛ براى هر سال در توار�خ : منجم اختيارات �و� -٩

  ).�شده است افتتاحهنوز  اين منجم. (گذشته و آينده؛ به ز�ان فار�

 تعي� اول هر ماه قمري و نقشه هاى �و� استهالل،: منجم آ�ز ماههاى قمري -١٠

�شده  افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�نده؛ به ز�ان براى هر سال در توار�خ گذشته و آي

  ).است

تقو�م ساالنه �ظه رسيدن ): كف ا�ضيب( تقو�م ستاره حاجت يابمنجم  - ١١

اين . (در صورت فل� د� به وسط ا�سماء به افق هر �ل) كف ا�ضيب(ستاره استجابت د� 

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانه

تعي� ايام و اوقات و سا�ت �وع و انتهاء و : سوفمنجم اوقات كسوف و خ -١٢

براى  ميانه كسوف و خسوف براى همه بالد جهان، مقدار گرفتگي و تعي� وقت نماز آيات،

  ).�شده است افتتاحهنوز  سامانهاين . (فار�هر سال در توار�خ گذشته و آينده؛ به ز�ان 
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رس ا��ع��م األ�صا و �عا�د ا���وث وا�دراسات   ��یاد �یات اع�ی:ا�تا��ة ل�ی �دا

ّا ا   -   ا  

ا     - ا  وة   

 م  ا - ا ا    

  ا ا  ا وا–  امب 

ا   -  ة اا   

  ا  ا -   ارة اء

ا ا  -ا  اریات اع�ی رسا� - ا� 

  ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث واإل�راف ا�ع��ی 

ّرف ادار ا  
١٤٣٧  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net                                                       aelaa.net@gmail.com 
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