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 مكة المكرمةاختالف توقیت البالد مع التوقیت العالمي 
  فضلنا ھذا الموقع على بیت هللا الحرام شرفهالكعبه الممركز الیابسة من األرض ،

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

  .توقیت مكّة المكرّمة ت سائر البالد في أرجاء المعمورة معو نورد ھنا اختالف توقی مكّة المكرّمة
  مقدار اختالف توقیت البالد مع توقیت مكة مذكور في الجدول و مع اضافة المقدار ان كان

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

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

وال األوقات المذكورة في التقاويم الفلكیة التي ننشرھا،  لم نعتبر التوقیت الصیفي في ھذا الجدول
فلذلك على 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  -ساموآ -تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال -نیوزيلند  +9

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

7+ 
ــــغ -تاســــمانیا -)ســــیدني(شــــرق اســــترالیا ــــدة این ــــزي -الجدي شــــرق -گــــوام-میكرون

 )Vladlvostok(روسیا

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(شرق اندونیسیا  -الیة و الجنوبیةكوريا الشم -الیابان +6

 )بايكال(روسیا-تايوان-مالزيا-فیلیپین-برونئي-،مغولستانكنگ ،الصین، ماكائو،ھنگ)پرت(غرب استرالیا +5

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

 كوكوسجزاير  –) میانمار(برمه  +3.30

 )Omsk(روسیا  -)آستانه(شرق قزاقستان -بوتان -بنگالدش +3

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

 )Pern(روسیا-مالديو-)ساگیز(غرب قزاقستان-قرقیزستان-تاجیكستان-تركمنستان-پاكستان +2

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیا -)Ishevsk(روسیا-ستانگرج-نخجوان-ارمنستان-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

 -اتیـوپي -جیبـوتي -اريتـره  -يمـن  -قطـر  -كويـت  -بحـرين -العـراق -)الحجـاز(جزيرة العـرب 
 )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -سومالي كنیا 

1- 
-مـاالوي-شـرق كنگـو-انـدارو-لیبـي -سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرص-تركیا
-يونـان-سـوازيلند-لسـوتو-برونـدي -آفريقاي جنـوبي-بوتسوانا-قمر–زيمبابوه-موزامبیك-زامبیا

 سوئد -فنالند-استونیا-التويا-لیتواني-بالروس-اوكراين-مولداوي-بلغارستان-روماني

2- 
-نامیبیـا-آنگوال-زئیر-گابون-غرب كنگو-كامرون-آفريقاي مركزي-بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-اسـپانیا-فرانسـه-ايتالیا-اسلونیا-كوزوو-سنجق-بوسني-صربیا-كرواسي-مقدونیه-آلباني-گینه استوايي
 ھلند-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-بلژيك-دانمارك-آلمان

3- 
-مــالي-موريتــاني-صــحرا-جزايــر قنــاري-مــراكش-ايســلند-اســكاتلند-ايرلنــد-بريطانیــا-پرتغــال
 غنا-توگو-چانا-لیبريا-سیارالئون-گامبیا-گینه بیسائو-ساحل عاج-گینه-بوركینافاسو-سنگال

 )اسکورسبی(شرق گرينلند -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

 ،وسط المحیط الھادي )برزيل(،جزاير مارتین واس،آتل داس روكاس)گريتويكن(جزايرجورجیاالجنوبیة -5

 سورينام -اروگوئه -آرژانتین -)برازيلیا(شرق برزيل -گرينلند -6

 )كبك(شرق كندا -شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(برزيل الوسطى-ونزوئال-گويان -7

 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا-پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8

 ندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا ،مكزيك،گواتماال،ھ)Winnipeg(،كندا الوسطى)داالس(امريكا -9

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

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

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13



 التّقويم الفلكيّ اإلحترافي

3 

ا  اث ا ال ١١٤٣ 

ال
خ

ري
تا

  

اثا ّبدايةاإلتصال  ا  

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

واألحكام التنجیمیة

١ 
ھر

ش
 

ل
وا

ش
 

 =
١
٠

 
بر

م
بت

س
 

 =
١
٩

 
ة
بل

سن
 

  
=

ر 
را

م
ست

ا
ث

دا
ح

أل
ا

 
ة
كی

فل
ال

 
ي

ض
ما

ال
ر 

ھ
ش

ال
ن 

م
  

  استمرار األحداث الفلكیة من الشھر الماضي

  ٨٤،٢الف   00:18 -میزان  ١ استمرار حتى باقي ١٢ماضي  ٨٢ الصیف موسم

  ٣٠،الف سنبلة ٢٢ استمرار حتى باقي ٤ ماضي ٢٧ سكندرتقويم اال آب شھر

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

   مشتريال 
  حوت في البرج الفلكي

   ماضي ١

  باقي شھر٤
  ١١ب -  ٦ج     - 16:56  دلو ٣    استمرار حتى

  في البرج الفلكياورانوس 

  حوت 

  ماضي شھر١

  باقي ٦ 
  ١ب -  ٨ج   - 03:49  حوت ٢٢    استمرار حتى

   نبتون

  دلو في البرج الفلكي

  ماضي سنة ١١

  باقي شھر ٧ 
  استمرار حتى

   - 16:28  حمل ١٥
   ش.ھـ١٣٩٠

  ١١ب - ٩،٦٩ج

  في البرج الفلكي بلوتون

  جدي 

  ماضي سنة ٢

  باقي سنة ١٣ 
  استمرار حتى

        - 09:02  دلو ٢
١٤٠٢  

  ١٠ب - ١٠ج

  في البرج الفلكيرأس ال

  جدي 

  ماضي شھر ١٢

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

   - 15:00 حوت ١٣
  ش .ھـ ١٣٨٩

  ١٠ب - ١١ج

  في البرج الفلكيذنب ال

  سرطان 

  ماضي شھر ١٢

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

   - 15:00  حوت ١٣
  ش .ھـ ١٣٨٩

  ٤ب - ١٢ج

   سوداألقمر ال

  حوت في البرج الفلكي

   ماضيروز  ٤٧

  باقي شھر ٨
  استمرار حتى

  13:02 -حمل  ٣

  ش .ھـ١٣٩٠
  ١٢ب - ١٤ج

   شیرون

  دلو في البرج الفلكي

  ماضي ٥٢

  باقي ١٤١ 
  استمرار حتى

  22:56 -دلو  ٢١

  ش .ھـ ١٣٨٩
  ١١ب - ١٣ج

  زحل 

  میزان في البرج الفلكي

  ماضي ٥١

  باقي ٢٧
  استمرار حتى

   - 23:54 میزان ١٥

١٣٩١  
  ٧ب - ٧،٦٩ج

  شمس ال

 سنبلة في البرج الفلكي

  ماضي ١٩

  باقي ١٢
  ٦ب – ١،٦٧ج   - 06:09  میزان ١    استمرار حتى

  طارد ع 

  سنبلة في البرج الفلكي

  ماضي ٤٤

  باقي ٢٣
  ٦ب -  ٣،٦٩،٦٧ج - 18:05  میزان ١١    استمرار حتى

  مريخ ال

  میزان في البرج الفلكي

  ماضي ٤٢

  باقي ٠٥
  ٧ب - ٥،٦٨ج - 01:37  سنبلة ٢٤    استمرار حتى

   زھرةال

  عقرب في البرج الفلكي

  ماضي ١

  باقي شھر٢
  ٧ب - ٤،٦٧ج - 06:05  عقرب ١٧    استمرار حتى

 ٧د  12:21 – سنبلة ٢٠ استمرار حتى باقي ١ ماضي١   میزان الفلكي القمر في البرج

  الشھرالماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار

  ٧١ط -  ١١ز – ٦ح  20:48 -  دلو ٦ استمرار حتى  باقي شھر ٤   دلو في البرج النجميمشتري ال

  سنبلة في البرج النجميزحل 
  ماضيروز  ٧٠ 

  باقي شھر ٤ 
  استمرار حتى

  15:57 -جدي  ١٩

  ش .ھـ١٣٩٠
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح  08:48 -  سنبلة ٢٧  استمرار حتى  باقي ٨ ماضي ١٣٨  حوت لبرج النجميفي ااورانوس 

  جدي في البرج النجمي نبتون
  ماضي سنة ١٣

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

  14:35 - حوت  ٩

  ش .ھـ ١٣٨٩
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح

قوس في البرج النجمي بلوتون
  ماضي سنة ٢

  باقي سنة ١٢ 
  استمرار حتى

  13:25 -دلو  ٢١

  ش.ھـ١٤٠١
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح
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   :رأس ھبوط

  قوس في البرج النجمي

  ماضي شھر ١٢

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

  14:24 -حوت  ١٩

  ش .ھـ ١٣٨٩
  ١٢٩ط -٩ز -١١ح

   :ذنب ھبوط

  جوزا في البرج النجمي

  يماض شھر ١٢

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

  14:24 -حوت  ١٩

  ش .ھـ ١٣٨٩
  ١٣٥ط -٣ز -١٢ح

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح  12:52 -أسد  ٢٥  استمرار حتىباقي شھر٤ ماضي٣  دلو في البرج النجميشیرون 

  سود األقمر ال

  دلو في البرج النجمي

  ماضي ٨٦

  باقي شھر ٦ 
  استمرار حتى

  12:12 -حوت  ٢٢

  ش .ھـ ١٣٨٩
  ١٦٧ط - ١١ز -١٤ح

  :شمس بیت

  أسد في البرج النجمي 
  ١٧ط - ٥ز – ١ح  15:15 -  میزان ١ استمرار حتى  باقي ١٢ ماضي ١٩

  ٢٩ط - ٥ز – ٣ح  01:16 -میزان  ١١  استمرار حتى  باقي ٢٣ ماضي ٤٥  أسد في البرج النجميعطارد 

  ٥٤ط - ٦ز – ٥ح  04:48 -  سنبلة ٢٢  استمرار حتى  باقي ٣ ماضي ٤٤سنبلة في البرج النجميمريخ 

  :زھرة بیت

  میزان في البرج النجمي 

 شھر ٣ ماضي ٠

  باقي
  ٤٣ط - ٧ز – ٤ح  9:51 -عقرب  ١٦  استمرار حتی

 في البرج النجمي: قمر مثلثة
 سنبلة

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 12:58 – سنبلة ٢٠  استمرار حتى باقي ١ ماضي١

 لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ٤٩٠ج    10:48 - سنبلة ٣٠ استمرار حتی  باقي ١٢ ماضي ١ وجاالفلك  فی صاعد قمر

  ٤٨٨ج   سنبلة ٢٣شب  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٩ الّسیر سريعقمر 

 ٨،٢ج – ١٤ھـ 5:30 -  سنبلة ١٩ 10:35 -  سنبلة ١٨ باقي ١ ماضي١ اورانوس مقابلة قمر

باقي ١ ماضي١ مشتري مقابلة قمر  ٦،٢ج – ١٠ھـ 6:48 -  سنبلة ١٩ 11:58 -  سنبلة ١٨ 

باقي ١ ماضي١ بلوتون تربیع قمر  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:30 -  سنبلة ١٩ 16:26 -  سنبلة ١٨ 

باقي ١ ماضي١ شیرون توازي قمر  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 22:36 -  سنبلة ١٩ 18:39 -  سنبلة ١٩ 

باقي ١ ماضي١ عطارد ضدتوازي قمر  ٣،٢ج – ٤ـھ 2:54 -  سنبلة ١٩ 22:37 -  سنبلة ١٩ 

باقي ١ ماضي١ زحل مقارنة قمر  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 15:24 -  سنبلة ١٩ 20:09 -  سنبلة ١٩ 

 يالكواكب من الشھر الماضساير  اتصاالت استمرار

  رأس مقارنة بلوتون
 ١٨٠ ماضي ١٧١

  باقي
  ٣٥٤ھـ  14:56   -حوت  ١٩  17:54   -قوس  ٦

  ٣٥٨ھـ  10:23 -أسد  ٢٥ ر حتىاستمرا  باقي ٤ ماضي ١٣٥  شیرون تسديس بلوتون

  ٣٥٢ھـ  0:13 -  سنبلة ٢٧ استمرار حتىباقي ٠٨ ماضي ١٠٩  بلوتون تربیعاورانوس 

باقي ١٦ ماضي ١٠٧  اورانوس توازيمشتري 
  16:24  -جوزا  ٢٩
  9:45  - سنبلة ٧

  ٢٤٣ھـ  1:00  -  میزان ٤

باقي ٠٩ ماضي ١٠٤  بلوتون تربیعمشتري 
  7:20  -أسد  ٣
  8:30  -أسد  ١٢

  ٢٤٨ھـ  19:42  -  سنبلة ٢٨

  ٣٦٠ھـ  7:00  -  سنبلة ١٥  6:09   -أسد  ٦  باقي ٢٦ ماضي ٥١  قمر أسود تسديس بلوتون

باقي ٥ ماضي١ قمر أسود ضدتوازيشمس   ١٥٢ھـ 6:00 -  سنبلة ٢٤ 6:28 -  سنبلة ٢١ 

باقي ١٣ ماضي١ بلوتون تسديس زھرة  ١٩٦ھـ 10:00 - میزان  ٢ 13:43 -  سنبلة ٢١ 

باقي ١٥ ماضي١ زھرة تسديسعطارد   ١٥٨ھـ 14:00 - میزان  ٤ استمرار حتى 

  ١٧٠ھـ  19:00 -  سنبلة ٣٠ استمرار حتى  باقي ١٢ ماضي٥ بلوتون تثلیثعطارد 

  ٢٢٨ھـ  14:55 -  سنبلة ٢٤  7:17 -  سنبلة ٢٠  باقي ٥ ماضي٩  شیرون تثلیثمريخ 

  ٢٢٠ھـ  14:55 -  سنبلة ٢٤  4:16 -  سنبلة ١٩  باقي ٥ ماضي١١  نبتون تثلیثمريخ 

  ١٣٠ھـ  9:00 -  سنبلة ٢٢  15:35 -  سنبلة ١٢  باقي ٣ ماضي١٤  عطارد مقارنةشمس 

  ١٥٢ھـ  3:00 -  سنبلة ٢٦  16:11 - سنبلة ٨  باقي ٧ ماضي١٨ قمر أسود مقابلةشمس 

 يمن الشھرالماض ةااللفلکی داثاآلحساير  ستمرارا

   بلوتونتراجع 

  قوس في البرج النجمي
  ٩٠ج  19:37 -  سنبلة ٢١  استمرار حتی  باقي ٢ ماضي ١٥٤



 التّقويم الفلكيّ اإلحترافي

5 

ال
خ

ري
تا

  

اثا ّبدايةاإلتصال  ا  

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

واألحكام التنجیمیة

  تراجع نبتون 
  جدي في البرج النجمي

  ٨٩ج  21:05 -عقرب  ١٤  استمرار حتی  باقي ٥٦ ماضي ٩٩

  شیرونتراجع 
  دلو في البرج النجمي 

  ٩٣ج  9:40 -عقرب  ١٣  استمرار حتی  باقي ٥٥ ماضي ٩٦

  تراجع اورانوس
  حوت في البرج النجمي 

  ٨٨ج  4:50 - قوس  ١٣  استمرار حتی  باقي ٨٥ ماضي ٦٤

  تراجع مشتري
  حوت في البرج النجمي 

  ٨٦ج  2:23 -عقرب  ٢٦  استمرار حتی  باقي ٦٨ ماضي ٤٧
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  07:18 ةساعفي ال :أسدنجمي البرج من ال ١٨ ةدرجإلى شمس التحويل  شوال شھراوّل  يوم

 22:09 ةساعفي ال :سنبلة فلكيالبرج من ال ١٨ ةدرجإلى شمس التحويل  شوال شھراوّل  لیلة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

جتماعإلا القمر في فترة ٧اللیلة  استمرار حتى اللیلة األولى    ٤٠الف  

  سماك و المنزل + قمر 
  عجز األسد

 13:58 – سنبلة ١٩
 18:30عجز االسد 

  ٦٦١د  11:03 – سنبلة ٢٠  استمرار حتى

  ٥،٢ج – ٨ھـ 15:48 -  سنبلة ١٩ 11:25 -  سنبلة ١٩ 7:06 -  سنبلة ١٩ مريخ توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 12:58 -  سنبلة ٢٠ 6:56 -  سنبلة ٢٠ 11:30 -  سنبلة ١٩ نبتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 12:58 -  سنبلة ٢٠ 8:15 -  سنبلة ٢٠ 11:54 -  سنبلة ١٩ مريخ مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:58 -  سنبلة ٢٠ 8:13 -  سنبلة ٢٠ 12:48 -  سنبلة ١٩ شیرون تثلیث قمر

 12:00 -  سنبلة ١٩ قمر أسود تثلیث زھرة
  11:39 - میزان  ٢
  14:52 -میزان  ٢٣

  ٢٠٣ھـ 11:00 - عقرب  ٥
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 ٨٢الف  ٣اللیلة  استمرار حتى ٢اللیلة  شوال شھرمحذور  يوم

  ٤٨٤ج  12:58 – سنبلة ٢٠  استمرار حتى 08:16 – سنبلة ٢٠  قمر خالي السّیر

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 16:32 – سنبلة ٢٢  استمرار حتى 12:58 – سنبلة ٢٠ میزان  القمر في البرج النجمي

  ٨د  15:52 – سنبلة ٢٢  استمرار حتى 12:21 – سنبلة ٢٠ عقرب الفلكي القمر في البرج

  ٦٦٢د   11:16 -  سنبلة ٢١  استمرار حتى  11:03 -  سنبلة ٢٠  غفرالمنزل جنوب + قمر 

سنبلة القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  9:40 – سنبلة ٢٠ استمرار حتى 22:13 – سنبلة ٢٠

سنبلة القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  12:58 – سنبلة ٢٠ استمرار حتى 9:40 – سنبلة ٢٠

  میزان النجمي القمر في البرج

 حد زحل
 ٣٦٥د  22:59 – سنبلة ٢١ استمرار حتى 12:58 – سنبلة ٢٠

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  3:30 -  سنبلة ٢٠  22:55 -  سنبلة ٢٠  18:30 -  سنبلة ٢٠ نبتون توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  19:54 -  سنبلة ٢١  14:13 -  سنبلة ٢٠  8:48 -  سنبلة ٢٠ زھرة توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ  13:12 -  سنبلة ٢١  15:54 -  سنبلة ٢٠  12:58 -  لةسنب ٢٠ زھرة مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  13:12 -  سنبلة ٢١  16:59 -  سنبلة ٢٠  12:58 -  سنبلة ٢٠  بلوتون تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 17:42 -  سنبلة ٢١  21:28 -  سنبلة ٢١ 12:58 -  سنبلة ٢٠ اردطع تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 23:12 -  سنبلة ٢٢  2:29 -  سنبلة ٢١ 12:58 -  سنبلة ٢٠ أسود قمر تثلیث قمر

 ٢٧٠ھـ 3:00 -عقرب  ٢٠ 11:48 -میزان  ١٩ 20:00 -  سنبلة ٢٠ اورانوس توازيزحل 

٣ 
ل

وا
ش

 =
١
٢

 
بر

م
بت

س
  

  ٦٦٣د   12:10- سنبلة ٢٢  استمرار حتى  11:16 -  سنبلة ٢١  زباناالمنزل جنوب + قمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 8:54 -  سنبلة ٢١  2:47 -  سنبلة ٢١ 21:06 -  سنبلة ٢١ بلوتون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 16:31 -  سنبلة ٢٢  22:06 -  سنبلة ٢٢ 18:42 -  سنبلة ٢١ شمس تسديس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 16:31 -  سنبلة ٢٢  9:56 -  سنبلة ٢٢ 13:06 -  سنبلة ٢١ نبتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 16:31 -  سنبلة ٢٢  11:14 -  سنبلة ٢٢ 14:24 -  سنبلة ٢١ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:31 -  سنبلة ٢٢  13:58 -  سنبلة ٢٢ 17:06 -  سنبلة ٢١ اورانوس تثلیث قمر

  تراجع البعد  بلوتو مكث

 قوس في البرج النجمي 
  ١٢٠ج  19:37 -  سنبلة ٢٦ استمرار حتی 19:37 -  سنبلة ٢١

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:31 -  سنبلة ٢٢  14:52 -  سنبلة ٢٢ 18:06 -  سنبلة ٢١ مشتري تثلیث قمر
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  : قمر مثلثة+ ھبوط 

 عقرب في البرج النجمي
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 00:13 – سنبلة ٢٥  استمرار حتى 16:32 – سنبلة ٢٢

  ٩د   23:30 – سنبلة ٢٥  استمرار حتى 15:52 – سنبلة ٢٢قوس  الفلكي القمر في البرج

 ٦٦٤د  05:35 – سنبلة ٢٣ استمرار حتى 12:10 – بلةسن ٢٢ كلیلاإل+ قمر 

 ٤٨٤ج  16:32 – سنبلة ٢٢ استمرار حتى 14:53 – سنبلة ٢٢ قمر خالي السّیر

  میزان القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  16:32 – سنبلة ٢٢ استمرار حتى 12:58 – سنبلة ٢٢

  عقرب القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  5:10 – سنبلة ٢٣ استمرار حتى 16:32 – سنبلة ٢٢

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 5:42 -  سنبلة ٢٣  14:57 -  سنبلة ٢٢ 4:48 -  سنبلة ٢٢ رأس توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 0:00 -  سنبلة ٢٤  1:38 -  سنبلة ٢٣ 16:31 -  سنبلة ٢٢ عطارد تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:18 -  سنبلة ٢٤  2:01 -  سنبلة ٢٣ 16:31 -  سنبلة ٢٢ زحل تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 6:00 -  سنبلة ٢٤  7:34 -  سنبلة ٢٣ 16:31 -  سنبلة ٢٢  قمر أسود تربیع قمر
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 ٣٠الف زانمی ٢١ استمرار حتى سنبلة٢٣ ندريسكاإل ایلول شھر بداية

  ٦٦٥د  20:06 – سنبلة ٢٤  استمرار حتى 05:35 – سنبلة ٢٣  قلبال منزل+ قمر 

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 0:12 -  سنبلة ٢٥  8:50 -  سنبلة ٢٤ 2:48 -  سنبلة ٢٣ شمس تربیع قمر
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  ٦٦٦د  23:15 – سنبلة ٢٥  استمرار حتى 20:06 – سنبلة ٢٤  شولـةال منزل+ قمر 

  عقرب القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  0:13 – سنبلة ٢٥ استمرار حتى 12:45 – سنبلة ٢٤

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:12 -  سنبلة ٢٥  17:01 -  سنبلة ٢٤ 18:30 -  سنبلة ٢٤ نبتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 0:12 -  سنبلة ٢٥  18:19 -  سنبلة ٢٤ 19:48 -  سنبلة ٢٤ شیرون تسديس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:12 -  سنبلة ٢٥  21:17 -  سنبلة ٢٥ 22:42 -  سنبلة ٢٤ اورانوس تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 0:12 -  سنبلة ٢٥  21:51 -  سنبلة ٢٥ 23:24 -  سنبلة ٢٤ مشتري تربیع قمر

 ١٩٥ھـ 16:00 -  سنبلة ٣٠ 7:59 -  سنبلة ٢٧ 7:00 -  سنبلة ٢٤ بلوتون توازي زھرة

 ١٥٩ھـ 5:00 - میزان  ٢ استمرار حتى 14:55 -  سنبلة ٢٤ مريخ تسديسعطارد 
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  ٨٣الف   سنبلة ٢٦ لیلةال  استمرار حتی  سنبلة ٢٥ ةلیلالدرسکناال ایلول شھر محذور یوم

)یمنألا(لوّألتربیع االقمر في ال ١٤اللیلة  استمرار حتى اللیلة السابعة    ٤١الف  

 ٤٨٤ج  00:13 – سنبلة ٢٥ استمرار حتى 21:52 – سنبلة ٢٥ قمر خالي السّیر

 ١٠د  10:35 – سنبلة ٢٧ استمرار حتى 23:30 – سنبلة ٢٥جدي  الفلكي القمر في البرج

 ٩ط - ٩ز – ٢ح 11:20 – سنبلة ٢٧ استمرار حتى 00:13 – سنبلة ٢٥قوس  القمر في البرج النجمي

 ٦٦٧د  05:01 – سنبلة ٢٦ استمرار حتى 23:15 – سنبلة ٢٥ نعامالمنزل + قمر 

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 3:18 -  سنبلة ٢٦  16:06 -  سنبلة ٢٥ 0:18 -  سنبلة ٢٥ رأس توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣ھـ 1:24 -  سنبلة ٢٦  0:44 -  سنبلة ٢٥  0:12 -  سنبلة ٢٥ ريخم تسديس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 4:12 -  سنبلة ٢٦  4:52 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥ بلوتون مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 10:36 -  سنبلة ٢٦  9:52 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥ زھرة تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤٠ھـ 12:18 -  سنبلة ٢٦  11:35 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 10:42 -  سنبلة ٢٦  10:58 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥ زحل تربیع قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 14:18 -  سنبلة ٢٦  14:52 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥  رأس مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 16:42 -  سنبلة ٢٦  16:52 -  سنبلة ٢٥ 0:12 -  سنبلة ٢٥ قمر أسود تسديس قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 11:19 -  سنبلة ٢٧  0:19 -  سنبلة ٢٧ 16:06 -  سنبلة ٢٥ شمس تثلیث قمر

  ١٣٦ھـ 13:00 -  سنبلة ٢٩  6:56 -  سنبلة ٢٧ 1:00 -  سنبلة ٢٥  مشتري ضدتوازيشمس 

  ٢٢٩ھـ 9:00 - میزان ٢٢  15:03 - میزان  ٨ 12:00 -  سنبلة ٢٥ قمر أسود تثلیثمريخ 
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  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:19 -  سنبلة ٢٧  8:04 -  سنبلة ٢٧ 8:18 -  سنبلة ٢٦ اورانوس تسديس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 11:19 -  سنبلة ٢٧  8:13 -  سنبلة ٢٧ 8:36 -  سنبلة ٢٦ مشتري تسديس قمر

  قوس القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  3:19 – سنبلة ٢٧ استمرار حتى 17:22 – سنبلة ٢٦

  قالدةالبلدة و المنزل + قمر 
 05:01 – سنبلة ٢٦

  18:30 –قالدة 
  ٦٦٨د  12:33 – سنبلة ٢٧  استمرار حتى

 ٢٢٠ھـ 1:00 - میزان  ٤ 15:51 -  سنبلة ٣٠ 9:00 -  سنبلة ٢٦ نبتون توازيمريخ 

 ١٤٠ھـ 12:00 -  سنبلة ٣١ 1:07 -  سنبلة ٢٩ 14:00 -  سنبلة ٢٦ اورانوس ضدتوازيشمس 
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  ٤٨٤ج   11:20 – سنبلة ٢٧  استمرار حتى  08:13 – سنبلة ٢٧  قمر خالي السّیر

  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي في البرج النجمي
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 00:00 – سنبلة ٣٠  استمرار حتى 11:20 – سنبلة ٢٧

  ١١د  23:15 – سنبلة ٣٠  ىاستمرار حت 10:35 – سنبلة ٢٧ دلو الفلكي القمر في البرج

 ٦٦٩د  03:36 – سنبلة ٢٨ استمرار حتى 12:33 – سنبلة ٢٧ ذابحالسعد ال+ قمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 16:00 -  سنبلة ٢٧  9:15 -  سنبلة ٢٧ 2:06 -  سنبلة ٢٧ بلوتون توازي قمر

  قوس في البرج النجمي القمر

 حد مريخ
 ٣٦٣ د 11:20 – سنبلة ٢٧ استمرار حتى 3:19 – سنبلة ٢٧

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 15:24 -  سنبلة ٢٧  9:08 -  سنبلة ٢٧ 2:36 -  سنبلة ٢٧ زھرة توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 17:00 -  سنبلة ٢٨  15:23 -  سنبلة ٢٧ 11:19 -  سنبلة ٢٧ مريخ تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 23:36 -  سنبلة ٢٩  23:08 -  سنبلة ٢٨ 11:19 -  سنبلة ٢٧ زحل تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٤ھـ 2:06 -  سنبلة ٢٩  0:37 -  سنبلة ٢٨ 11:19 -  سنبلة ٢٧ زھرة یعترب قمر
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  ٤٨٤ج  00:00 – سنبلة ٣٠  استمرار حتى  0:37 – سنبلة ٢٨  قمر خالي السّیر

  ٦٧٠د  22:36 – سنبلة ٢٩  استمرار حتى 03:36 – سنبلة ٢٨  سعد بلع+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 0:24 -  سنبلة ٢٩  18:52 -  سنبلة ٢٩ 13:12 -  سنبلة ٢٨ نبتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 2:18 -  سنبلة ٢٩  21:09 -  سنبلة ٢٩ 15:54 -  سنبلة ٢٨ مريخ توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 24:00 -  سنبلة ٣٠  16:09 -  سنبلة ٢٩ 15:54 -  سنبلة ٢٨  نبتون مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 24:00 -  سنبلة ٣٠  17:20 -  سنبلة ٢٩ 17:06 -  سنبلة ٢٨ شیرون مقارنة قمر

  ١٣٨ھـ 9:00 -  سنبلة ٣١  15:39 -  سنبلة ٣٠ 9:00 -  سنبلة ٢٨ زحل ضدتوازيشمس 
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  ٦٧١د  00:43 – سنبلة ٣٠  استمرار حتى  22:36 – سنبلة ٢٩  سعد السعود منزل+ قمر 

  جدى القمر في البرج النجمي

  حد زحل
  ٣٦٥د  15:54 – سنبلة ٢٩ استمرار حتى 7:48 – سنبلة ٢٩

  جدى القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  0:02 – سنبلة ٣٠ استمرار حتى 15:54 – سنبلة ٢٩

  ٣،٢ج – ٤ھـ 23:42 -  سنبلة ٣٠  18:23 -  سنبلة ٣٠ 13:00 -  سنبلة ٢٩ عطارد ضدتوازي قمر
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  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 12:32 –میزان  ١  مرار حتىاست 00:00 – سنبلة ٣٠ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د  11:47 –میزان  ١  استمرار حتى 23:15 – سنبلة ٣٠ حوت  الفلكي القمر في البرج

 ٦٧٢د  06:50 – سنبلة ٣١ استمرار حتى 00:43 – سنبلة ٣٠ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 10:48 -  سنبلة ٣٠  5:54 -  سنبلة ٣٠ 0:54 -  سنبلة ٣٠ شیرون توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:12 -  سنبلة ٣١  19:18 -  سنبلة ٣١ 14:24 -  سنبلة ٣٠ قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 5:12 -  سنبلة ٣١  4:56 -  سنبلة ٣٠ 24:00 -  سنبلة ٣٠ بلوتون تسديس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥ھـ 9:24 -  سنبلة ٣١  7:45 -  سنبلة ٣٠ 24:00 -  سنبلة ٣٠ مريخ تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥ھـ  17:42 -  سنبلة ٣١  16:23 -  سنبلة ٣٠ 24:00 -  سنبلة ٣٠ زھرة تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:00 -  میزان ١  18:34 -  سنبلة ٣١ 24:00 -  سنبلة ٣٠ قمر أسود مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 0:42 - میزان  ١  21:42 -  سنبلة ٣١ 24:00 -  سنبلة ٣٠ عطارد مقابلة قمر
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  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي في البرج النجمي
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح  17:56 – سنبلة ٢  استمرار حتى  05:22 –أسد  ٣١

  ٦٧٣د  17:17 –میزان  ١  استمرار حتى  06:50 – سنبلة ٣١  ولاألفرغ ال +قمر 

  دلو القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  2:31 –میزان  ١ استمرار حتى 16:29 – سنبلة ٣١

  ٦،٢ج – ٩ھـ 8:06 -  سنبلة ٣١  3:22 -  سنبلة ٣١ 22:36 -  سنبلة ٣١ مشتري توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 12:18 -  سنبلة ٣١  7:30 -  سنبلة ٣١ 2:42 -  سنبلة ٣١ اورانوس توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  15:18 -  سنبلة ٣١  10:31 -  سنبلة ٣١ 5:48 -  سنبلة ٣١  زحل توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:24 -  سنبلة ٣١  استمرار حتى 7:06 -  سنبلة ٣١ شمس ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:48 - میزان  ١  20:00 -  میزان ١ 15:12 -  سنبلة ٣١ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:48 -  میزان ١  17:00 -  سنبلة ٣١ 15:24 -  سنبلة ٣١ زحل ضدتوازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 19:24 -  سنبلة ٣١  14:56 -  سنبلة ٣١ 10:30 -  سنبلة ٣١ شمس توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 12:32 - میزان  ١  12:17 - میزان  ١ 3:30 -  سنبلة ٣١ شمس مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 12:32 - میزان  ١  8:05 - میزان  ١ 8:18 -  سنبلة ٣١ مشتري مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:32 - میزان  ١  8:52 - میزان  ١ 8:54 -  سنبلة ٣١ اورانوس مقارنة قمر

  ١٣٨ھـ 5:00 - میزان  ٦  7:34 - میزان  ٣ 10:00 -  سنبلة ٣١ زحل توازيشمس 
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ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٣اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٨٤،٣الف  02:38 -  جدي ١  استمرار حتى  00:18 -میزان  ١  موسم الخريف

  ٤٨٤ج  12:32 –میزان  ١  استمرار حتى 12:17 –میزان  ١  ي السّیرقمر خال

 في البرج النجمي: قمر مثلثة
 حوت 

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 00:01 –میزان  ٤  استمرار حتى 12:32 –میزان  ١

  ١د  23:17 –میزان  ٤  استمرار حتى 11:47 –میزان  ١  حمل الفلكي القمر في البرج

  ٦٧٤د   18:30  –میزان  ٢  استمرار حتى  17:17 – میزان ١  خراآلفرغ + قمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 5:12 - میزان  ١  0:19 - میزان  ١ 19:30 -  میزان ١ مشتري ضدتوازي قمر

  دلو القمر في البرج النجمي
 حد زحل

 ٣٦٥د  12:32 –میزان  ١ استمرار حتى 2:31 –میزان  ١

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:30 - میزان  ١  7:45 - میزان  ١ 3:00 - میزان  ١ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:36 - میزان  ٢  21:38 - میزان  ٢ 16:42 - میزان  ١ شیرون ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 1:36 - میزان  ٣  1:31 - میزان  ٢ 12:32 - میزان  ١ زحل مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:18 - میزان  ٢  17:25 - میزان  ١ 12:32 - میزان  ١  بلوتون تربیع قمر

  ١٤٤ھـ 12:00 -میزان  ١٩  3:25 - میزان  ٤ 15:15 - میزان  ١  بلوتون تربیعشمس 

  ١٣٨ھـ 11:00 -میزان  ٢٦  3:42 - میزان  ٩ 15:15 - میزان  ١ زحل مقارنةشمس 
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  خر اآلفرغ  منزل+ قمر 
  )بلدة الثعلب( 

  ٦٧٤د   23:47 –میزان  ٣  استمرار حتى  18:30  –میزان  ٢

 ٤٨٤ج  00:01 –میزان  ٤ استمرار حتى 01:31 –میزان  ٢ قمر خالي السّیر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 7:42 - میزان  ٢  3:05 - میزان  ٢ 22:30 - میزان  ٢ عطارد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:00 - میزان  ٤  16:11 - میزان  ٣ 16:36 - میزان  ٢ نبتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 0:00 - میزان  ٤  17:11 - میزان  ٣ 17:36 - میزان  ٢ شیرون تسديس قمر

  ١٤٠ھـ 9:00 - میزان  ٧  17:36 - میزان  ٤ 2:00 - میزان  ٢ اورانوس توازيشمس 

  ١٧٦ھـ 0:00 - میزان  ٦  7:00 - میزان  ٤ 8:00 - میزان  ٢ شیرون ضدتوازيعطارد 
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قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩لف ا 

  ٦٧٥د  00:01 –میزان  ٤  استمرار حتى  23:47 –میزان  ٣  بطن الحوت منزل+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 13:48 - میزان  ٣  8:12 - میزان  ٣ 2:48 - میزان  ٣  نبتون ضدتوازي قمر

  حوت القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  20:05 –میزان  ٤ استمرار حتى 2:21 –میزان  ٣

  ٥،٢ج – ٨ھـ 19:12 - میزان  ٤  13:10 - میزان  ٣ 7:18 - میزان  ٣ مريخ ضدتوازي قمر
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  ١ط - ١ز – ٢ح 09:53 –میزان  ٦  استمرار حتى 00:01 –میزان  ٤  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د  09:10 –میزان  ٦  استمرار حتى 23:17 –میزان  ٤ ثور الفلكي القمر في البرج

 ٦٤٨د  21:05 –میزان  ٥ استمرار حتى 00:01 –میزان  ٤ انشرطال+ قمر 

  حوت القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  0:02 –میزان  ٤ استمرار حتى 20:05 –میزان  ٤

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:24 - میزان  ٥  17:16 - میزان  ٤  10:36 - میزان  ٤ بلوتون ضدتوازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 4:06 - میزان  ٥  4:48 - زان می ٤ 0:00 - میزان  ٤ بلوتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 14:54 - میزان  ٥  14:27 - میزان  ٤ 0:00 - میزان  ٤ مريخ مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 18:18 - میزان  ٦  18:58 - میزان  ٥ 0:00 - میزان  ٤ قمر أسود تسديس قمر

  ٤،٢ج – ٣٦ھـ 20:12 - میزان  ٦  20:25 - میزان  ٥ 0:00 - میزان  ٤ زھرة مقابلة قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 9:52 - میزان  ٦  12:39 - میزان  ٥ 10:00 - میزان  ٤ عطارد تثلیث قمر
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  ٦٤٩د  00:47 –میزان  ٦  استمرار حتى  21:05 –میزان  ٥  بطینال+ قمر 

  حمل القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  0:23 –میزان  ٦ استمرار حتى 14:49 –میزان  ٥

  ٤،٢ج – ٦ھـ 22:00 - میزان  ٦  11:57 - میزان  ٥ 3:12 - میزان  ٥  زھرة ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 9:52 - میزان  ٦  2:13 - میزان  ٦ 3:18 - میزان  ٥ نبتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:52 - میزان  ٦  3:06 - میزان  ٦ 4:12 - میزان  ٥ شیرون تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 9:52 - میزان  ٦  4:27 - میزان  ٦  5:42 - میزان  ٥ يمشتر تسديس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:52 - میزان  ٦  6:03 - میزان  ٦ 7:12 - میزان  ٥ اورانوس تسديس قمر

  ١٣٦ھـ 17:00 -میزان  ١٠ 18:32 - میزان  ٨ 20:00 - میزان  ٥ مشتري توازيشمس 

  ١٦٢ھـ 23:02 -میزان  ١٢ 1:36 -میزان  ١٠ 4:00 - میزان  ٥ مشتري مقابلةعطارد 
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  ٤٨٤ج  09:53 –میزان  ٦  استمرار حتى 04:27 –میزان  ٦  قمر خالي السّیر

  : قمر مثلثة+ شرف  

 ثور في البرج النجمي
  ٢ط - ٢ز – ٢ح 17:26 –میزان  ٨  استمرار حتى 09:53 –میزان  ٦

  ٣د  16:46 –میزان  ٨  استمرار حتى  09:10 –میزان  ٦ جوزا الفلكي القمر في البرج

 ٦٥٠د   19:36  –میزان  ٧ استمرار حتى 00:47 –میزان  ٦ ثرياالمنزل + قمر 

  حمل القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  9:53 –میزان  ٦ استمرار حتى 0:23 –میزان  ٦

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 4:12 - میزان  ٧  10:36 - میزان  ٦ 23:06 - میزان  ٦ ذنب توازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 1:36 - میزان  ٨  19:27 - میزان  ٧ 9:52 - میزان  ٦ شمس تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:42 - میزان  ٨  23:16 - میزان  ٧ 9:52 - میزان  ٦ زحل تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:00 - میزان  ٨  4:41 - میزان  ٧ 9:52 - میزان  ٦ قمر أسود تربیع قمر

  ٢٥٦ھـ  0:00 -میزان  ٢٨  17:17 -میزان  ١٦  11:00 - میزان  ٦ أسود قمر توازيمشتري 

  ھقعةالدبران و ال+ قمر 
  19:36 –میزان  ٧

  16:54 –ھقعة 
  ٦٥٢، ٦٥١د  17:26 –میزان  ٨  استمرار حتى
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  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 17:26 - میزان  ٨  5:30 - میزان  ٨ 4:00 - میزان  ٧ عطارد تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:26 - میزان  ٨  10:03 - میزان  ٨ 12:06 - میزان  ٧ نبتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 17:26 - میزان  ٨  10:49 - میزان  ٨ 12:54 - میزان  ٧ شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 17:26 - میزان  ٨  11:43 - میزان  ٨ 14:00 - میزان  ٧  مشتري تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 17:26 - میزان  ٨  13:37 - میزان  ٨ 15:48 - ن میزا ٧ اورانوس تربیع قمر

  ١٥٢ھـ 1:00 -میزان  ١٢ 18:09 -میزان  ١٠ 12:00 - میزان  ٧ قمر أسود توازيشمس 

  ١٦٦ھـ 23:02 -میزان  ١٢ 17:23 -میزان  ١٠ 19:00 - میزان  ٧ اورانوس مقابلةعطارد 
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  ٤د  21:21 –میزان  ١١  استمرار حتى 16:46 –میزان  ٨ نسرطا الفلكي القمر في البرج

 ٤٨٤ج  17:26 –میزان  ٨ استمرار حتى 11:43 –میزان  ٨ قمر خالي السّیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 21:59 –میزان  ١١  استمرار حتى 17:26 –میزان  ٨ جوزا القمر في البرج النجمي

  ٦٥٣د  22:00 –میزان  ١٠  استمرار حتى  17:26 –میزان  ٨  ھنعةال منزل+ قمر 

  ثور القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  12:01 –میزان  ٨ استمرار حتى 2:55 –میزان  ٨

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 16:24 - میزان  ٩  5:40 - میزان  ٩ 12:54 - میزان  ٨ ذنب توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:12 -میزان  ١٠  21:55 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ بلوتون مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 11:06 -میزان  ١٠  6:52 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ شمس تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 2:36 -میزان  ١٠  5:37 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ ذنب مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 3:54 -میزان  ١٠  6:40 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 8:48 -میزان  ١٠  11:44 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ أسودقمر  تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 10:36 -میزان  ١٠  12:39 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ مريخ تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 12:00 -میزان  ١٠  14:50 - میزان  ٩ 17:26 - میزان  ٨ زھرة تثلیث قمر

  ١٧٨ھـ  0:00 -میزان  ١١  12:07 - میزان  ٩  22:00 - ان میز ٨  قمر أسود ضدتوازيعطارد 

  ١٣٠ھـ  12:00 -میزان  ١٠  14:32 - میزان  ٩  17:00 - میزان  ٨ عطارد ضدتوازيشمس 
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٤،٢ج – ٦ھـ 3:24 - میزان ١٠  19:45 -میزان  ١٠ 10:42 - میزان  ٩ زھرة ضدتوازي قمر

  ١٦٢ھـ  17:00 -میزان  ١١  10:14 -میزان  ١٠  3:00 - میزان  ٩  مشتري ضدتوازيعطارد 
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  ٦٥٤د  20:44 –میزان  ١١  استمرار حتى 22:00 –میزان  ١٠  ذراعالمنزل جنوب + قمر 

  جوزا القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  11:44 –میزان  ١٠ استمرار حتى 23:37 –میزان  ١٠

  جوزا القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  21:59 –میزان  ١١ استمرار حتى 11:44 –میزان  ١٠

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:48 -میزان  ١١  19:02 -میزان  ١١ 12:48 -میزان  ١٠ بلوتون ضدتوازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 21:59 -میزان  ١١  18:21 -میزان  ١١ 18:36 -میزان  ١٠  عطارد تسديس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 21:59 -میزان  ١١  16:07 -میزان  ١٠ 19:36 -میزان  ١٠ مشتري تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:59 -میزان  ١١  18:14 -میزان  ١١ 21:36 -میزان  ١٠ اورانوس تثلیث قمر

  ١٦٦ھـ  9:00 -میزان  ١٣  2:05 -میزان  ١٢  18:00 -میزان  ١٠  اورانوس ضدتوازيعطارد 
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  ٤٨٤ج  21:59 –میزان  ١١  استمرار حتى  18:22 –میزان  ١١  قمر خالي السّیر

  : قمر مثلثة+ بیت 

 سرطان في البرج النجمي
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 23:36 –میزان  ١٣  استمرار حتى 21:59 –میزان  ١١

  ٥د  23:00 –میزان  ١٣  استمرار حتى 21:21 –میزان  ١١ أسد الفلكي القمر في البرج

  ٦٥٥د  00:41 –میزان  ١٢  استمرار حتى  20:44 –میزان  ١١  نثرةال منزل+ قمر 

  القمر في البرج النجمي
 حد مريخ سرطان 

 ٣٦٣د  9:48 –میزان  ١١ استمرار حتى 21:59 –میزان  ١١

  ٥،٢ج – ٨ھـ 15:12 -میزان  ١١  10:26 -میزان  ١١ 5:30 -میزان  ١١ مريخ ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 16:54 -میزان  ١٢  14:26 -میزان  ١١ 21:59 -میزان  ١١ شمس تسديس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 6:54 -میزان  ١٢  10:53 -میزان  ١١ 21:59 -میزان  ١١ زحل تسديس قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 15:18 -میزان  ١٢  18:40 -میزان  ١٢ 21:59 -میزان  ١١ مريخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٤ھـ 14:48 -میزان  ١٢  18:54 -میزان  ١٢ 22:30 -میزان  ١١ زھرة یعترب قمر

  ١٦٤ھـ  15:00 -میزان  ١٣  9:32 -میزان  ١٢  3:00 -میزان  ١١  زحل ضدتوازيعطارد 
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  ٦٥٦د  19:46 –میزان  ١٣  استمرار حتى 00:41 –میزان  ١٢  طرفةال منزل+ قمر 

  القمر في البرج النجمي
 حد زحل سرطان 

 ٣٦٥د  23:36 –میزان  ١٣ استمرار حتى 17:08 –میزان  ١٢

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 3:42 -میزان  ١٢  23:11 -میزان  ١٢ 18:30 -میزان  ١٢ نبتون ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:36 -میزان  ١٣  16:52 -میزان  ١٢ 21:18 -میزان  ١٢ نبتون مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:36 -میزان  ١٣  17:28 -میزان  ١٢ 21:54 -ن میزا ١٢ شیرون مقابلة قمر

  ١٩٧ھـ 23:00 -میزان  ٢٥ استمرار حتى 11:00 -میزان  ١٢ رأس توازي زھرة

  ١٦٤ھـ 2:00 -میزان  ٢٢ 14:35 -میزان  ١٦ 23:02 -میزان  ١٢ زحل مقارنةعطارد 

  ١٧٠ھـ 8:00 -میزان  ١٧ 9:08 -میزان  ١٣ 23:02 -میزان  ١٢ بلوتون تربیععطارد 

  ١٣٠ھـ 5:40 -میزان  ٢٩ 4:05 -میزان  ٢٥ 23:02 -میزان  ١٢ عطارد مقارنةشمس 

  ١٤٢ھـ 0:33 - عقرب  ٢ 15:18 -میزان  ٢٧ 17:00 -میزان  ١٢ نبتون تثلیثشمس 

  ١٩٧ھـ 23:00 -میزان  ٢٥ استمرار حتى 11:00 -میزان  ١٢ رأس توازي زھرة
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  ٤٨٤ج  23:36 –میزان  ١٣  استمرار حتى 18:54 –میزان  ١٣  قمر خالي السّیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 23:27 –میزان  ١٥  استمرار حتى 23:36 –میزان  ١٣ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د  22:52 –میزان  ١٥  استمرار حتى 23:00 –میزان  ١٣ سنبلة الفلكي القمر في البرج

  و  بھةجالمنزل جنوب + قمر 

  زبرةالجنوب منزل 

 19:46 –میزان  ١٣

 09:33 –زبرة ال
  ٦٥٨، ٦٥٧د  01:22 –میزان  ١٤  استمرار حتى

  أسد القمر في البرج النجمي

 حد زحل
 ٣٦٥د  4:25 –میزان  ١٤ استمرار حتى 17:16 –میزان  ١٣

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 7:00 -میزان  ١٣  3:03 -میزان  ١٣ 23:06 -میزان  ١٣ شیرون ضدتوازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 14:36 -میزان  ١٣  10:55 -میزان  ١٣ 7:18 -میزان  ١٣  شمس ضدتوازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:06 -میزان  ١٤  17:15 -میزان  ١٣ 13:24 -میزان  ١٣ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 22:06 -میزان  ١٤  18:21 -میزان  ١٤ 14:30 -میزان  ١٣ مشتري ضدتوازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 22:54 -میزان  ١٤  3:41 -میزان  ١٣ 23:36 -میزان  ١٣ بلوتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:00 -میزان  ١٤  16:48 -میزان  ١٣ 23:36 -میزان  ١٣ قمر أسود مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 15:06 -میزان  ١٤  20:01 -میزان  ١٤ 0:42 -میزان  ١٣ زھرة تسديس قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 17:36 -میزان  ١٤  21:42 -میزان  ١٤ 1:36 -میزان  ١٣ مريخ تسديس قمر

  ١٥٠ھـ  0:33 - عقرب  ٢  20:16 -میزان  ٢٨  2:00 -میزان  ١٣  شیرون تثلیثشمس 
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  و  صرفةالجنوب منزل + قمر 

  عواءالمنزل جنوب 

 01:22 –صرفة

 16:32 –عواء 
  ٦٦٠، ٦٥٩د  0:46 –میزان  ١٦  استمرار حتى

  ٤٨٤ج  23:27 –میزان  ١٥  استمرار حتى 17:12 –میزان  ١٤  قمر خالي السّیر

  أسد القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  23:27 –میزان  ١٥ استمرار حتى 13:57 –میزان  ١٤

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 3:18 -میزان  ١٤  23:31 -میزان  ١٤ 19:42 -میزان  ١٤ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:00 -میزان  ١٤  0:12 -میزان  ١٤ 20:24 -میزان  ١٤ زحل ضدتوازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 10:06 -میزان  ١٤  5:47 -میزان  ١٤ 1:30 -میزان  ١٤ عطارد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  14:12 -میزان  ١٤  10:24 -میزان  ١٤ 6:36 -میزان  ١٤ زحل توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 14:54 -میزان  ١٤  11:03 -میزان  ١٤ 7:12 -میزان  ١٤ ساورانو توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:12 -میزان  ١٥  16:20 -میزان  ١٤ 12:30 -میزان  ١٤  مشتري توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:54 -میزان  ١٥  17:04 -میزان  ١٤  12:30 -میزان  ١٤ قمر أسود توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 23:27 -میزان  ١٥  17:12 -میزان  ١٤ 22:18 - میزان ١٤ مشتري مقابلة قمر

  ١٦٤ھـ 7:00 -میزان  ١٧ 22:08 -میزان  ١٦ 13:00 -میزان  ١٤ زحل توازيعطارد 

  ١٦٥ھـ 10:00 -میزان  ١٧ 1:55 -میزان  ١٦ 18:00 -میزان  ١٤ اورانوس توازيعطارد 

  تراجع القبل  زھرةال مكث

 میزان في البرج النجمي
 ١١٤ج  10:05 -میزان  ١٨ استمرار حتی 10:05 -میزان  ١٤
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  ٤٤الف   شھرالآخر   استمرار حتی  ٢٨ یلةلال  تحت الشعاع

 في البرج النجمي: قمر مثلثة
 سنبلة

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 23:28 –میزان  ١٧  استمرار حتى 23:27 –میزان  ١٥

  ٧د  22:52 –میزان  ١٧  استمرار حتى 22:52 –میزان  ١٥   میزان الفلكي القمر في البرج

  ٢،١ج – ٢ھـ 6:06 -میزان  ١٥  1:59 -میزان  ١٥ 21:54 -میزان  ١٥ شمس توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 11:24 -میزان  ١٥  7:28 -میزان  ١٥ 3:36 -میزان  ١٥ شیرون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 14:42 -میزان  ١٥  استمرار حتى 23:27 -میزان  ١٥ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 22:36 -میزان  ١٦  3:30 -میزان  ١٥ 23:27 -میزان  ١٥ بلوتون تربیع قمر

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 6:48 -میزان  ١٦  9:08 -میزان  ١٥ 23:27 -میزان  ١٥ عطارد مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 7:42 -میزان  ١٦  12:24 -میزان  ١٥ 23:27 -میزان  ١٥ زحل مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 23:28 -میزان  ١٧  21:44 - میزان  16 23:27 -میزان  ١٥ شمس مقارنة قمر
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 ٦٦١د  21:35 –میزان  ١٧ استمرار حتى 0:46 –میزان  ١٦ سماكالمنزل + قمر 

سنبلة القمر في البرج النجمي

 حد مريخ
 ٣٦٣د  20:14 –میزان  ١٧ استمرار حتى 8:56 –میزان  ١٦

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 15:30 -میزان  ١٦  10:54 -میزان  ١٦ 6:30 -میزان  ١٦ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:28 -میزان  ١٧  16:37 -میزان  ١٦ 21:24 -میزان  ١٦ نبتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:28 -میزان  ١٧  17:08 -میزان  ١٦ 21:54 -میزان  ١٦  شیرون تثلیث قمر

  ١٥٠ھـ  15:00 -میزان  ٢١  20:49 -میزان  ١٩  4:00 -میزان  ١٦  شیرون توازي شمس

 ١٦١ھـ  10:00 -میزان  ١٩  1:23 -میزان  ١٨  16:00 -میزان  ١٦  مشتري توازيعطارد 

  ١٧٨ھـ  3:00 -میزان  ١٩  21:41 -میزان  ١٨  17:00 -میزان  ١٦  قمر أسود توازيعطارد 
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و �عا�د ا���وث وا�دراسات رس ا��ع��م األ�صا�ی  ��یاد �یات اع�ی:لا�تا��ة  �دا  

ّا ا  -   ا  

ا     -  وا  ة  

 م  ا - ا ا    

 ا   -ا ا- امب  

 ا ا -  وا ا  ا ا

 ة اا  - ا  اریات اع�ی رسا�  -ا�  

  ف ا�ع��ی واإل�را ����ط ا��شار� وإدارة ا���وث 

ّرف ادار ا 
١٤٣٢ 

http://Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net          nojum@aelaa.net           tanjim@aelaa.net 
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