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مكرمةمكة الاختالف توقیت البالد مع التوقیت العالمي   
  فضلنا ھذا الموقع على غرينتیش بیت اهللا الحرام المشرفه ةالكعبمركز الیابسة من األرض ،

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

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

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

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

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

  .ة المكرمةفي بلدھم الى مقدار تفاوت توقیت بلدھم المذكور في الجدول مع مك
 

 )Petropavlovsk(شرق روسیا  -فیجي -كريباتي -ر مارشالجزاي -نیوزلند  +9

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

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

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(شرق اندونیسیا  -كوريا الشمالیة و الجنوبیة -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

 جزاير كوكوس –) میانمار(مه بر +3.30

 )Omsk(روسیا  -)آستانه(شرق قزاقستان - 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-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

- سـودان  -ایـ باتیو -جیبوتي -اريتره  -يمن  -قطر  -كويت  -بحرين -العراق -)الحجاز(جزيرة العرب 
 )مسكو(غرب روسیا  -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  ،ومالص

1- 
-زامبیــا-مــاالوي-شــرق كنگــو-روانــدا-لیبــي -مصــر-اردن-فلســطین-لبنــان-ســوريه-قبــرص-تركیــا

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

2- 
-نامیبیـا -والغـ آن-زئیـر -ابونغـ -غـرب كنگـو  -كامرون-الوسطىا یفريقا-بنین-نیجريه-نیجر-چاد-مالت-الجزاير-تونس

-انیاباسـ -فـرانس -ايتالیـا -اسـلونیا -كـوزوو -سـنجق -بوسـني -صـربیا -كرواسـي -مقدونیه-آلباني-ةستواياال یاینغ
 الندوھ-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-آلمان

3- 
-الغسـن -مـالي -موريتـاني -صـحرا -جزايـر قنـاري  -اكشمر-ايسلند-اسكاتلند-ايرلند-بريطانیا-رتغالب

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

 )اسکورسبی(رينلندغشرق  -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

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

  سورينام -وئهغارو -تینجنرا -)برازيلیا(شرق برزيل -رينلندغ -6

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

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

 ماال،ھندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا یواتغمكزيك،،)Winnipeg(الوسطى كندا،)داالس(يكاامر -9

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

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

 آالسكا -12

 14-)ساموآ ( -)آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -الي نزي فرانسبجزاير  -13
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  ة��ذورا� و�ت ألا�ی  ��وا�ج ا�د��و�ا �یان ا
در برخي از توصیه ھاى شرعي و ديني و نیز اصطالحات علمي قديم و ھمچنین يا عقايـد متـداول    :سؤال

دن يا نامناسب بودن برخي روزھا يا اوقات مانند در وقت تحت الشعاع بـودن مـاه،   میان مردم تعبیر نحس بو
يا ھنگام قمر در عقرب، و يا روزھاى خاصي از ماھھا مطـرح اسـت، اگـر مـواردي از ايـن گونـه اوقـات را كـه         

د؛ منفي است؛ انسان نشناسد، يا از ھنگام نامناسبي مطلع باشـد؛ ولـى اختیـار تـرك يـا تغییـر آن را نـدار       
 چه بايد بكند؟

ھمچون بودن ماه در برج عقرب كه براى برخي امور محـذور  (در صورت عدم اطالع از اوقات محذوره  :جواب
خازنـان وحـي شـريف     ، و اضطرار از انجام آن، يا عدم امكان تشخیص اين مـوارد يـا سـخت بـودن آن؛    )است

 :توصیه ھاى بسیار آساني تعلیم فرموده اند )علیھم السالم(

خالصـه شـده، و نحوسـت عارضـي ايـن      ) اسـتعاذه + دعا + روزه + تصدق + اقبال + پرھیز : (اجماال در -١
ايام به آنھا برطرف مي شود، و براى تتمیم و توضیح بیشتر برخي از تفاصیل آن را نیز از كالم مقـدس نقـل   

 .مي نمايیم

رسـیده و   ^سـكري  جناب شیخ طوسي نقل نموده است كه سھل بن يعقـوب خـدمت حضـرت امـام ع     -٢

پس از تلّقي تفاصیل اختیارات ايام و اينكه چه ايامي براى چه امـوري مناسـب يـا نامناسـب اسـت؛ عـرض       
 ^؟ حضـرت  )چـه كـنم  (گاھي ضرورت مرا وا مي دارد كه در اوقات محذوره پیگیري كـاري را بنمـايم؛   : كرده

اگـر  : رنده اى قرار داده شده اسـت كـه  از بركت واليت ما؛ براى شیعیان ما؛ عصمت و حفاظ نگھدا: فرمودند
با آن اعماق درياھا و صحراھا را در میان درندگان و دشمنان جّن و انس؛ طي كنند، ھر آينـه ايمـن ھسـتند    
از نگرانیھايشان؛ به بركت واليتشان نسبت به ما، پس اعتماد كـن بـه خـداى عـّز وجـّل و در واليـت امامـان        

مـي خـواھي بـرو؛ و ھـر كـارى را داري پیگیـري كـن، اگـر ھمیشـه           طاھرينت اخالص ورزيده؛ و ھر كجا كـه 
  :ھرگاه صبح مي كني سه بار بگويي
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: مـي گـويي   ..أصـبحت اللھـمّ  : فقـط بجـاى  (مـین دعـا؛ سـه بـار در شـامگاه؛ نیـز خـداى را بخـواني،         و با ھ
، پس در يك قلعه و حصـن الھـي قـرار گیـري؛ و از نگرانیھـا و محـذورات محفـوظ و در امـان         )..الّلھّم یُتأمَس

ل از دنبـال  و اگر در اوقات محذوره خواستي كاري را پیگیري  كني؛ پس قب: فرمود ^سپس حضرت .باشي

إن فـي خلـق   (آن كار رفتن، سوره ھاى حمد و فلق و ناس و توحید، و نیز آيت الكرسي و سورة قـدر و آيـه   
، و )و بقیـة آن تـا آخـر سـوره را تـالوت كـن      (سـورة آل عمـران،    ١٩٤تا  ١٩٠) المیعاد. ...السماوات و األرض 

  : پس از اينھا بگو
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وارد شـده اسـت؛ اگـر در يكـي از روزھـاى      : ھمچنین مي تواند از اين دعاى شريف بھـره منـد شـود كـه     -٣
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نیـز مـي    شايان ذكر است كه از اين دعاى شريف در ساير موارد، و بطور كلـي بـراى فـرج و گشـايش امـور     
  . خواندآن خداى را  وسیلهجسته، و به  توان بھره
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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

آسـمان، شـماره اّول راه : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

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

نـو قمـري آ�ز �  با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان و �وع شب؛ سال -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� توصـيه  -٣

فر�وده اند، تا اينكه هر سال با طاعـت و عبـادت گشـوده شـده و بـا طاعـت و 

  .عبادت �سته گردد

را فراهم � نمايد تا اهل ايمان در سال نو هـر  اين آ�ز و ا�ام معنوي؛ زمينه -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 بـا آن آ�ز و افتتـاح � نماينـد، در كتـاب  -٥

�  من�� كـرده ايـم، ايـن كتـاب را آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: �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  
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

باقي ٥٢ ماضي ٤١  موسم الصیف استمرار  میزان  ١ استمرار حتى  ٢ الف   

  شھر استمرار

اإلسكندريتموز   
باقي ١٢ ماضي ١٨ أسد ٢٢ استمرار حتى  ٣٠الف     

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  : بیت قمر

 سرطان في البرج النجمي
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 12:18 –أسد  ١٠  استمرار حتى باقي ١ ماضي ٢ 

 في البرج النجميشمس 
  ١٦ط - ٤ز – ١ح 00:04 – سنبلة ٢  استمرار حتى باقي شھر١ يماض ٩   سرطان

 في البرج عطارد 
  ٢٩ط - ٥ز – ٣ح 15:38 –أسد  ١٦  استمرار حتى باقي ٩ ماضي ٢   أسد  النجمي

في البرج : زھرة مثلثة
  ٤٠ط - ٤ز – ٤ح 08:19 –أسد  ٣١  استمرار حتى باقي ١٠ ماضي ٣   سرطان النجمي

في البرج : وبال مريخ
  ٥٠ط - ٢ز – ٥ح 01:34 –أسد  ١٣  استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٤١   ثور لنجميا

في البرج : مشتري مثلثة
  حمل النجمي

  ماضي شھر١ 

 باقي شھر١١ 
  استمرار حتى

 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

 في البرجزحل 
  سنبلة النجمي 

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة١ 
  استمرار حتى

 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

 في البرج اورانوس 
 حوت النجمي

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة٧ 
  استمرار حتى

 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

 في البرج نبتون
١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  استمرار حتى باقي شھر٦ ماضي ١١   جدي النجمي 

 في البرج  بلوتون
  قوس النجمي

  ماضي سنة٣ 

 باقي سنة١٢ 
  استمرار حتى

 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

 في البرجرأس 
  عقرب النجمي 

   ماضي شھر٦ 

 باقي سنة١
  استمرار حتى

 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر٦   ثور في البرج النجميذنب 

 باقي سنة١ 
  استمرار حتى

 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

في البرج  القمر األسود
  حوت النجمي

  ماضي شھر٥ 

 باقي شھر٤ 
١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 04:13 –قوس  ٢٩  استمرار حتى

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة٧ 
  استمرار حتى

 05:46 –ثور  ٤

 ش. ھـ ١٣٩٧
١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةلفلکیالبروج ا يف كواكبالسیر  استمرار

 في البرج قمر ال
  ٥د 11:41 –أسد  ١٠  استمرار حتى باقي ١ ماضي ٢  أسد  الفلكي

 في البرجشمس ال
  ٥ب-٢ج 14:21 – سنبلة ١  استمرار حتى باقي شھر١ ماضي ٩  أسد  الفلكي 

 في البرج عطارد 
  سنبلة الفلكي

  ٦ب-٣ج 12:46 –أسد  ١٧  استمرار حتى باقي ١٠ ماضي ٣ 

 في البرج  الزھرة
  ٥ب-٤ج 01:11 –أسد  ٣١  استمرار حتى باقي ٢١ ماضي ٤  أسد  الفلكي
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 في البرج مريخ ال
  ٣ب-٥ج 12:22 –أسد  ١٢  استمرار حتى باقي ٢ ماضي ٤١  جوزاء الفلكي

 ي البرجفمشتري ال
  ثور الفلكي 

  ماضي شھر١ 

 باقي شھر١١ 
  استمرار حتى

 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

 في البرجزحل 
  میزان الفلكي 

  ١ ماضي سنة١ 

 باقي سنة
  استمرار حتى

 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج

 في البرجاورانوس 
  حمل الفلكي 

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة٧ 
  استمرار حتى

 18:17 –ر ثو ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج

 في البرج نبتون
 حوت الفلكي 

  ماضي شھر٥ 

 باقي ٤ 
  ١٢ب-٩ج 05:54 –أسد  ١٤  استمرار حتى

 في البرج بلوتون
  جدي الفلكي

  ماضي سنة٣ 

 باقي سنة١٢ 
  استمرار حتى

 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

 في البرج رأس 
 قوس الفلكي

  ماضي شھر٦ 

 باقي سنة١ 
  ستمرار حتىا

 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

 في البرجذنب 
 جوزاء الفلكي 

  ماضي شھر٦ 

 باقي سنة١ 
  استمرار حتى

 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٣ب-١٢ج

 في البرج القمر األسود
 حمل الفلكي 

  ماضي شھر٥ 

 باقي شھر٤ 
  ١ب-١٤ج 20:56 –قوس  ٢٦  استمرار حتى

 في البرجشیرون 
  حوت كيالفل 

  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة٧ 
  استمرار حتى

 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  في البرج النجميشمس ال

  سرطان حد مشتري
  ٣٦٩د  07:13 –أسد  ١٥ استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٣ 

  في البرج النجميعطارد 

  حد مشتريأسد  
  ٣٧٤د  14:17 –أسد  ١٦  استمرار حتى باقي ٦ ماضي ٢ 

  في البرج النجمي الزھرة

  حد مريخ سرطان 
  ٣٧٨د  17:55 –أسد  ١٢ استمرار حتى باقي ٢ ماضي ٣ 

   في البرج النجميمشتري ال
  زھرةحد حمل 

  ٣٨٧د    23:52-میزان  ٢٩   استمرار حتى باقي شھر٢ ماضي ٢٢ 

  في البرج النجميمريخ ال

  حد مريخ ورث 
  ٣٨٣د  02:19 –أسد  ١٣  استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٤٢ 

  في البرج النجميزحل 
  زھرةحد  سنبلة 

  ماضي سنة ١ 

 باقي شھر١ 
  استمرار حتى

  20:08 -  سنبلة ٣٠ 

   ش. ھـ ١٣٩٠
  ٣٩٢د 

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  البرج النجمي ٢ وجهالقمر في 

  ٤٠٦د  21:24 –أسد  ١٠ استمرار حتى باقي ١ ماضي ١   عطارد و دريجان مريخ وجهطان سر 

نجمي البرج ال ١وجهشمس في ال
 زھرة و دريجان قمر وجه سرطان

  ٤٤١د  05:05 –أسد  ١٣ استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٩ 

  نجميالبرج ال ١ وجهعطارد في 

  زحل و دريجان شمس أسد وجه
  ٤٨٠د  23:40 – سنبلة ٢٥ رار حتىاستم باقي ٤٥ ماضي ٢ 

  نجميالبرج ال ٣ وجهمريخ في ال
 و دريجان زحل وجهثور 

  ٥٤٥د  02:20 –أسد  ١٣ استمرار حتى باقي ٣ ماضي ١١ 

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ١٤،٢ج -  ٢٥ـھ 6:06 -أسد  ١١ 9:57 -أسد  ١٠ باقي ١ ماضي ١   القمر األسود تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:36 -أسد  ١٠ 0:22 -أسد  ٩ باقي ٠ ماضي ٢   مشتری تربیع قمر

٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 2:18 -أسد  ١٠ 6:09 -أسد  ٩ باقي ٠ ماضي ٢  زحل تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 6:00 -أسد  ١١ 9:20 -أسد  ١٠ باقي ١ ماضي ١  مریخ تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 7:30 -أسد  ١١ 11:51 -أسد  ١٠ باقي ١ يماض ١  نبتون مقابلة قمر
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  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 9:18 -أسد  ١١ 13:28 -أسد  ١٠ باقي ١ ماضي ١  عطارد مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ  0:36 -أسد  ١٠  21:40 -أسد  ٩ باقي ٠ ماضي ٣   شمس مقارنة قمر

  ٤٨٨ج أسد  ٢٠ استمرار حتى باقي ١٠ ماضي ٣  سريع الّسیرقمر 

  ٤٩١ج  23:56 –أسد  ١٢ استمرار حتى باقي ٢ ماضي ١١  وجاالفلك ال في ھابطقمر 

  ٤٩٣ج   6:49 –أسد  ١٨ استمرار حتى باقي ٨ ماضي ٥   ذنبال من جنوبي ھابطقمر 

طرفةمنزل + قمر    ٦٥٦د   أسد  ١٠ استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١  

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ١٣٢ھـ  16:00 -میزان ١٩  15:07 -أسد ٢٥ باقي شھر ٢ ماضي ٣١   زھرة مقارنةشمس 

 باقي ١١ ماضي ٣١   مریخ تسديسعطارد 
  2:19 - سرطان ١٤

  6:28 - سرطان ٢١
  ١٥٩ھـ  5:00 -أسد ٢١

  ١٣٥ھـ  12:00 -أسد ٢٧  17:41 -أسد ١٠ باقي ١٧ ماضي ١٧   مشتری تربیعشمس 

  ١٣٧ھـ  19:00 -أسد  ٣١  13:47 -أسد ١٤ باقي ٢١ ماضي ١٣   زحل تسديسشمس 

 باقي ١٧ ماضي ١٣   نبتون مقابلةعطارد 
  7:00 - أسد  ٧ 

  17:27 -أسد ١٧
  ١٦٨ھـ  14:00 -أسد ٢٧ 

  ١٥١ھـ  2:00 -  سنبلة٤  10:38 -أسد ١٧باقي شھر ١ ماضي ١١   قمرأسود تثلیثشمس 

  ٢٢٠ھـ  4:00 -أسد ٢٤  13:53 -أسد ١٢ باقي ١٤ ماضي ٩    نبتون تثلیثمریخ 

  ١٤٤ھـ  0:00 -أسد ١١  23:38 -أسد  ٧ باقي ١ ماضي ٨   بلوتونشمس ضد توازي 

  ١٧٠ھـ  15:00 -أسد ٢٠  استمرار حتى باقي ١٠ ماضي ٦   بلوتون ثلیثتعطارد 

  ١٩٢ھـ  21:00 -أسد ١٦  7:09 -أسد ١٠ باقي ٦ ماضي ٦   اورانوس تثلیث زھرة

  ١٦١ھـ  8:00 -أسد ١٦  استمرار حتى باقي ٦ ماضي ٤   مشتری  تثلیثعطارد 

  ١٨٧ھـ  0:00 -أسد ٢٢  7:34 -أسد ١٤ باقي ١٢ ماضي ٤   مشتری  تربیع زھرة

  ٢١٨ھـ  12:00 -أسد ٣٠  19:33 -أسد ١٩ باقي ٢٠ ماضي ٣   اورانوس تربیعمریخ 

  ٢٢٢ھـ  7:00 -  سنبلة١  8:14 -أسد ٢٠ باقي ٢١ ماضي ٢   بلوتون مقابلةمریخ 

  ١٨٩ھـ  1:00 -أسد ٢٥  5:19 -أسد ١٧ باقي ١٥ ماضي ١   زحل تسديس زھرة

  ٢٢٦ھـ  14:00 -أسد ١٦  3:01 - سرطان ٣١ باقي ٦ ماضي ٢٦   ذنب مقارنةمریخ 

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

:بلوتون تراجع  
قوس في البرج النجمي   

١ ماضي ١١٣  
باقي شھر  

  ٩٠ج   9:24 -  سنبلة ٢٣ استمرار حتى

برج ال فيتراجع نبتون   
نجمي دلوال  

  ماضي شھر ٢
 شھر باقي ٣ 

  ٨٩ج   9:54 -عقرب  ١٦ استمرار حتى

برج ال فيتراجع شیرون   
نجمي دلوال  

  ماضي شھر ٢
 باقي شھر ٣ 

  ٩٣ج   14:11 -عقرب  ١٨ استمرار حتى

في البرجتراجع اورانوس   
حوت النجمي   

  ماضي ١٩
 باقي شھر ٤ 

  ٨٨ج   10:05 - قوس  ١٧ استمرار حتى

  في البرجتراجع رأس 
  عقرب النجمي 

باقي ٥ ماضي ٥   ٩١ج  14:00 –أسد  ١٥  استمرار حتى 

  في البرجتراجع ذنب 
 ثور النجمي 

باقي ٥ ماضي ٥   ٩٢ج  14:00 –أسد  ١٥  استمرار حتى 

  17:10 في الساعة :أسد  فلكيالبرج من ال ١٠درجة  الىشمس التحويل  :نرمضا شھراّول  يوم

 1:52 في الساعة :سرطاننجمي البرج من ال ٩درجة  الىشمس التحويل :ان رمض شھراّول  لیلة

١
قمرالنور  ادزديا  ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

جتماعإلا القمر في فترة ٧اللیلة  استمرار حتى اللیلة األولى    ٤٠الف  
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  في البرجقمر ال
  ٥ط - ٥ز – ٢ح   13:41 –أسد  ١٢  استمرار حتى 12:18 –أسد  ١٠ أسد  النجمي 

  ٤٨٤ج   12:20 -أسد  ١٠  استمرار حتى 9:20 -أسد  ١٠  قمر خالي الّسیر

  في البرجقمر ال
  ٦د 13:04 –أسد  ١٢  استمرار حتى 11:41 –أسد  ١٠  سنبلة الفلكي 

  ٦٥٧د   21:00 –أسد  ١١  استمرار حتى  06:52 –أسد  ١٠  منزل جبھة + قمر 

  ١٧و  04:23 –أسد  ١٠ 03:32 –أسد  ١٠ 02:41 –أسد  ١٠  جبھة قمر مقارنة
  نجميالبرج الاول  وجه فيقمر ال
  ٤٠٨د   04:48 -أسد  ١١   استمرار حتى  17:53 -أسد  ١٠  شمس دريجانزحل و  وجهأسد  

   في البرج النجميقمر ال
  حد زحلسرطان 

  ٣٦٥د  12:19 -أسد  ١٠  استمرار حتى 5:42 -أسد  ١٠

  أسد القمر في البرج النجمي 
  حد مشتري

  ٣٦٤د  22:13 -أسد  ١١  استمرار حتى 12:19 -أسد  ١٠

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:18 -أسد  ١١ 18:38 -أسد  ١٠ 22:54 -أسد  ١٠ شیرون مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 16:18 -أسد  ١١ 20:35 -أسد  ١١ 0:48 -أسد  ١٠ بلوتون تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 12:00 -أسد  ١٠ 7:29 -أسد  ١٠ 2:48 -أسد  ١٠ عطارد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 22:24 -أسد  ١٢ 2:38 -أسد  ١١ 6:42 -أسد  ١٠ مشتری ثتثلی قمر
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  ٥٦و  02:32 –أسد  ١١ 01:42 –أسد  ١١ 00:53 –أسد  ١١  سد ظھر األ قمر مقارنة

  ١٩و  19:25 –أسد  ١٢ 18:37 –أسد  ١١ 17:48 –أسد  ١١  صرفة قمر مقارنة

  صرفةال - الزبرة  ینمنزل+ قمر 
  21:00 –أسد  ١١

  13:17 – صرفة
  ٦٥٩، ٦٥٨د   04:59 –أسد  ١٢  استمرار حتى

  نجميالبرج ال ٢ وجه فيقمر ال
  مشتري دريجانو  وجهأسد  

  ٤٠٩د   21:15 -أسد  ١٢   استمرار حتى  04:48 -أسد  ١١ 

  القمر في البرج النجمي

  حد زھرةأسد  
  ٣٦٢ د 6:27 -أسد  ١١  استمرار حتى 22:13 -أسد  ١١

  القمر في البرج النجمي

  حد زحلأسد  
  ٣٦٥د  17:58 -أسد  ١١  استمرار حتى 6:27 -أسد  ١١

  القمر في البرج النجمي

  حد عطاردأسد  
  ٣٦١د  3:49 -أسد  ١٢  استمرار حتى 17:58 -أسد  ١١

   ١٩٦ھـ  9:00 -أسد  ١٧ 7:08 -أسد  ١٤ 21:00 -أسد  ١١ بلوتون ضد توازي زھرة

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 3:54 -أسد  ١١ 23:42 -أسد  ١١ 19:30 -أسد  ١١  شیرون توازيضد  قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 10:12 -أسد  ١١ 6:05 -أسد  ١١ 1:54 -أسد  ١١ زحل ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 17:18 -أسد  ١١ 13:11 -أسد  ١١ 9:00 -أسد  ١١ اورانوس توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 9:48 -أسد  ١٣ 13:06 -د أس ١٢ 16:30 -أسد  ١١ مریخ تربیعقمر 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:54 -أسد  ١٢ 21:48 -أسد  ١٢ 17:42 -أسد  ١١ اورانوس ضد توازي قمر
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  : قمر مثلثة

 سنبلة في البرج النجمي
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 15:34 –أسد  ١٤  استمرار حتى   13:41 –أسد  ١٢

  في البرجقمر ال
  ٧د 14:57 –أسد  ١٤  استمرار حتى 13:04 –أسد  ١٢  میزان الفلكي 

  ٤٩٠ ج 19:15 –أسد  ٢٨ استمرار حتى 23:56 –أسد  ١٢ وجاالفلك ال فيصاعد قمر 

   مکث قبل تراجع عطارد في

  أسد البرج النجمي 
  ١١٣ج   16:49 –أسد  ١٢  استمرار حتى 20:49 –أسد  ١٢

  في البرجتراجع عطارد 

  و سرطانأسد  النجمي 
  ٨٣ج  15:03 – سنبلة ٤  استمرار حتى  16:49 –أسد  ١٢

  ٤٨٤ج  13:43 -أسد  ١٢  استمرار حتى 13:06 -أسد  ١٢  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال
  مريخ دريجانو  وجهأسد 

  ٤١٠د   13:42 -أسد  ١٢   استمرار حتى  21:15 -أسد  ١٢ 
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 سنبلةبرج نجمي  ١ وجه فيقمر ال
  ٤١١د   06:12 -أسد  ١٣   استمرار حتى  13:42 -أسد  ١٢   عطارد دريجانشمس و  وجه

  في البرج النجميقمر ال

  حد مريخأسد  
  ٣٦٣د  13:42 -أسد  ١٢  استمرار حتى 3:49 -أسد  ١٢

   سنبلة في البرج النجميقمر ال

  حد عطارد
  ٣٦١د  1:15 -أسد  ١٣  استمرار حتى 13:42 -أسد  ١٢

   في البرج النجمي الزھرة
  زھرةحد  سرطان

  ٣٧٧د    14:39-أسد  ١٧   استمرار حتى   17:55-أسد  ١٢ 

  ٦٦٠د   14:29 –أسد  ١٣  استمرار حتى  04:59 –أسد  ١٢  عواءالمنزل + قمر 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:00 -أسد  ١٣ 20:12 -أسد  ١٣ 0:30 -أسد  ١٢ اورانوس مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:12 -أسد  ١٢ 5:03 -أسد  ١٢ 0:54 -أسد  ١٢ زحل توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:42 -أسد  ١٣ 21:53 -أسد  ١٣ 2:12 -أسد  ١٢ بلوتون تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 23:42 -أسد  ١٤ 1:56 -أسد  ١٣ 4:24 -أسد  ١٢ زھرة تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 10:48 -أسد  ١٤ 8:04 -أسد  ١٣ 5:36 -أسد  ١٢ شمس تسدیسقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 15:36 -أسد  ١٢ 11:24 -أسد  ١٢ 7:12 -أسد  ١٢ شیرون توازي قمر

٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 5:54 -أسد  ١٤ 9:53 -أسد  ١٣ 14:00 -أسد  ١٢ زحل مقارنةقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:00 -أسد  ١٤ 13:53 -أسد  ١٣ 17:54 -أسد  ١٢ القمر األسود مقابلة قمر

 في البرج الفلكيمريخ ال
  ٤ب-٥ج 04:51 – سنبلة ٢٨  استمرار حتى 12:22 –أسد  ١٢  سرطان
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  ٣٨و  04:07 –أسد  ١٣ 03:18 –أسد  ١٣ 02:28 –أسد  ١٣  عواء قمر مقارنة

  ٦٦١د   12:04 –أسد  ١٤  استمرار حتى  14:29 –أسد  ١٣  سماكالمنزل + قمر 

  ٤٨٤ج  15:36 -أسد  ١٤  استمرار حتى 9:53 - أسد ١٣  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال

  ٤١٢د    22:49 -أسد  ١٤   استمرار حتى  06:12 -أسد  ١٣   زحل دريجانو  زھرة وجه سنبلة

   في البرج النجميقمر ال
   زھرةحد  سنبلة

  ٣٦٢د  17:49 -أسد  ١٣  استمرار حتى 1:15 -أسد  ١٣

   لنجميفي البرج اقمر ال
  حد مشتري  سنبلة

  ٣٦٤د  30:0 -أسد  ١٤  استمرار حتى 17:49 -أسد  ١٣

  المريخ في البرج النجمي 

  حد عطاردجوزاء 
  ٣٨١د    03:05-أسد  ٢٢   استمرار حتى   02:20-أسد  ١٣ 

 في البرج النجميمريخ ال
  ٥١ط - ٣ز – ٥ح 19:17 – سنبلة ٢٩  استمرار حتى 01:34 –أسد  ١٣ جوزاء

  ٢١٣ھـ 3:00 - سنبلة ١١ 19:50 -أسد  ٢٨ 20:00 -أسد  ١٣ مشتری تسدیس مریخ

  ٢٠٣ھـ 16:00 -أسد  ٢٥ 10:56 -أسد  ١٩ 6:00 -أسد  ١٣ القمر األسود تثلیث زھرة

  ٣،٢ج – ٤ھـ 5:24 -أسد  ١٣ 1:06 -أسد  ١٣ 20:54 -أسد  ١٣ عطارد ضد توازي قمر

القمر  ضد توازي قمر
  األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:24 -أسد  ١٣ 13:46 -أسد  ١٣ 9:12 -أسد  ١٣

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 2:54 -أسد  ١٤ 22:02 -أسد  ١٤ 17:18 -أسد  ١٣ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 11:12 -أسد  ١٥ 14:56 -أسد  ١٤ 18:54 -أسد  ١٣ نبتون تثلیث قمر
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  في البرجقمر ال
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 18:59 –أسد  ١٧  ستمرار حتىا 15:34 –أسد  ١٤  میزان النجمي 

  في البرجقمر ال
  ٨د 18:21 –أسد  ١٦  استمرار حتى 14:57 –أسد  ١٤  عقرب الفلكي 

  ٦٦٢د   12:29 –أسد  ١٥  استمرار حتى  12:04 –أسد  ١٤  غفر المنزل + قمر 
  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  ٤١٣د   15:35 -أسد  ١٤   استمرار حتى   22:49 -أسد  ١٤   زھرة دريجانعطارد و  وجه سنبلة

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال
  زھرة دريجان وقمر  وجهمیزان 

  ٤١٤د   08:32 -أسد  ١٥   استمرار حتى  15:35 -أسد  ١٤ 
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   في البرج النجميقمر ال
  حد مريخ  سنبلة

  ٣٦٣د  13:12 -أسد  ١٤  استمرار حتى 30:0 -أسد  ١٤

  في البرج النجميقمر ال
  حد زحل  سنبلة 

  ٣٦٥د  35:15 -أسد  ١٤  استمرار حتى 13:12 -أسد  ١٤

  في البرج النجميقمر ال
   میزان حد زحل 

  ٣٦٥د  44:1 -أسد  ١٥  استمرار حتى 35:15 -أسد  ١٤

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 14:48 -أسد  ١٥ 17:26 -أسد  ١٤ 20:24 -أسد  ١٤ مریخ تثلیثقمر 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 12:30 -أسد  ١٥ 16:33 -أسد  ١٤ 20:42 -أسد  ١٤ عطارد تسدیس رقم

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:06 -أسد  ١٤ 4:57 -أسد  ١٤ 0:00 -أسد  ١٤  مشتری ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 18:06 -أسد  ١٥ 21:44 -أسد  ١٥ 1:42 -أسد  ١٤ شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:18 -أسد  ١٦ 23:55 -أسد  ١٥ 3:48 -أسد  ١٤ بلوتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 3:30 -أسد  ١٦ 6:52 -أسد  ١٥ 10:30 -أسد  ١٤ مشتری مقابلةقمر 

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 7:30 -أسد  ١٦ 8:57 -أسد  ١٥ 10:48 -أسد  ١٤ زھرة تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 17:54 -أسد  ١٦ 14:08 -أسد  ١٥ 10:54 -أسد  ١٤ شمس تربیعقمر 

  ١،٢ج – ٢ھـ 6:06 -أسد  ١٥ 0:17 -أسد  ١٥ 18:48 -أسد  ١٤ شمس ضد توازيقمر 

  ٢١و  00:43 –أسد  ١٤ 23:52 –أسد  ١٤ 23:02 –أسد  ١٤  سماك األعزل قمر مقارنة

  ٢٢و  01:21 –أسد  ١٤ 00:31 –أسد  ١٤ 23:40 –أسد  ١٤  سماك الرامح قمر مقارنة

  ١١ب-٩ج 22:03 –دلو  ١٦  استمرار حتى 05:54 –أسد  ١٤  دلو في البرج الفلكي نبتون
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  ٣٧الف   أسد  ١٦لیلة   استمرار حتى  أسد  ١٥لیلة شھر تموز اإلسكندري محذوريوم 

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال
  زحل دريجانو  وجهمیزان 

  ٤١٥د    01:40 -أسد  ١٦   استمرار حتى  08:32 -أسد  ١٥ 

   ي البرج النجميفقمر ال
  میزان حد عطارد 

  ٣٦١د  21:15 -أسد  ١٥  استمرار حتى 44:1 -أسد  ١٥

  في البرج النجميقمر ال
  میزان حد مشتري 

  ٣٦٤د  23:3 -أسد  ١٦  استمرار حتى 21:15 -أسد  ١٥

 في البرج النجميشمس ال
  ٣٦١د   13:28 -أسد  ٢١  استمرار حتى  07:13 -أسد  ١٥  حد عطاردسرطان 

  ٢٣و  12:35 –أسد  ١٥ 11:43 –أسد  ١٥ 10:53 –أسد  ١٥  زبانا جنوبي مر مقارنةق

  ٢٤و  19:55 –أسد  ١٦ 19:04 –أسد  ١٦ 18:12 –أسد  ١٥  زبانا شمالي قمر مقارنة

  ٦٦٣د   13:08 –أسد  ١٦  استمرار حتى  12:29 –أسد  ١٥  زباناالمنزل + قمر 

  ٤،٢ج – ٦ھـ 17:48 -أسد  ١٥ 11:14 - أسد ١٥ 5:12 -أسد  ١٥ زھرة ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 21:24 -أسد  ١٦ 13:49 -أسد  ١٥ 7:00 -أسد  ١٥ بلوتون توازي قمر
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)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال ١٤اللیلة  استمرار حتى اللیلة السابعة    ٤١الف  

  في البرجقمر ال
  ٩د 23:38 –أسد  ١٩  ر حتىاستمرا 18:21 –أسد  ١٦ قوس الفلكي 

   00:16 – اسد ١٧  استمرار حتى 22:14 - اسد ١٦  ةمحترقال طريقةالالقمر في 

  ٤٨٤ج  19:02 -أسد  ١٧  استمرار حتى 18:54 -أسد  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٦٦٤د   06:03 –أسد  ١٧  استمرار حتى  13:08 –أسد  ١٦  منزل اكلیل+ قمر 

ي میزاننجمالبرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  ٤١٦د    19:00 -أسد  ١٧   استمرار حتى   01:40 -أسد  ١٦   عطارد دريجانمشتري و  وجه 

  القمر في البرج النجمي 

  حد زھرةمیزان 
  ٣٦٢د  31:15 -أسد  ١٦  استمرار حتى 23:3 -أسد  ١٦

  في البرج النجميقمر ال

  حد مريخمیزان  
  ٣٦٣د  00:19 -أسد  ١٧  استمرار حتى 31:15 -أسد  ١٦



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

   في البرج النجميعطارد 
  حد زحلسرطان 

  ٣٧٥د   01:44 -أسد  ٢٣  استمرار حتى   14:15-أسد  ١٦ 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:12 -أسد  ١٧ 18:14 -أسد  ١٦ 21:30 -أسد  ١٦ نبتون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 15:18 -أسد  ١٧ 18:54 -أسد  ١٦ 22:42 -أسد  ١٦  عطارد تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:18 -أسد  ١٨ 1:12 -أسد  ١٧ 4:24 -أسد  ١٦ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 22:54 -أسد  ١٨ 1:45 -أسد  ١٧ 5:00 -أسد  ١٦ اورانوس تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 3:18 -أسد  ١٩ 22:22 -أسد  ١٨ 18:00 -أسد  ١٦  شمس تثلیثقمر 

  ٣٧و  19:52 –أسد  ١٧ 18:58 –أسد  ١٧ 18:07 –أسد  ١٦  اكلیل قمر مقارنة

  في البرجعطارد 
  ٣٠ط - ٦ز – ٣ح 14:39 – سنبلة ١٨  استمرار حتى 15:38 –أسد  ١٦  سرطان النجمي 
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  : ھبوط قمر

 عقرب في البرج النجمي
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 00:18 –أسد  ١٩  استمرار حتى 18:59 –أسد  ١٧

   :ھبوط قمر

  عقربنجمي البرج ال ٣ درجة
  ٨ب – ٢،٧٠ج 00:16 –أسد  ١٧ استمرار حتى 22:31 –أسد  ١٧

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال
  مريخ دريجانو  وجهعقرب 

  ٤١٧د   12:34 -أسد  ١٧  استمرار حتى   19:00 -أسد  ١٧ 

نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال
 دريجانشمس و  وجهعقرب 

  مشتري
  ٤١٨د   06:20 -أسد  ١٨  استمرار حتى  12:34 -أسد  ١٧

   في البرج النجميقمر ال

  حد مريخعقرب 
  ٣٦٣د  16:7 -أسد  ١٧  استمرار حتى 00:19 -أسد  ١٧

  القمر في البرج النجمي 

  حد زھرةعقرب 
  ٣٦٢د  20:14 -أسد  ١٧  استمرار حتى 16:7 -أسد  ١٧

   في البرج النجميقمر ال
  حد عطارد عقرب 

  ٣٦١د  33:4 -أسد  ١٨  استمرار حتى 20:14 -أسد  ١٧

   في البرج النجمي الزھرة
  حد عطاردسرطان 

  ٣٧٦د    11:16-أسد  ٢٢   استمرار حتى   14:39-أسد  ١٧ 

  ٦٦٥د  20:01 –أسد  ١٨  استمرار حتى  06:03 –أسد  ١٧  قلبالمنزل + قمر 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 17:48 -أسد  ١٨ 18:13 -أسد  ١٧ 19:06 -أسد  ١٧ زھرة تثلیث قمر

 19:18 -أسد  ١٧ ذنب توازيضد  قمر
  14:47 -أسد  ١٧
 14:05 -أسد  ١٨

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 10:06 -أسد  ١٩

 19:18 -أسد  ١٧ رأس توازي قمر
  14:44 -أسد  ١٧
 14:08 -أسد  ١٨

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 10:06 -أسد  ١٩

٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 14:36 -أسد  ١٨ 17:07 -أسد  ١٧ 19:54 -أسد  ١٧ زحل تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 19:12 -أسد  ١٩ 21:37 -أسد  ١٨ 0:18 -أسد  ١٧ القمر األسود لیثتث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ  22:54 -أسد  ١٩ 6:12 -أسد  ١٧ مریخ ضد توازي قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 4:18 -أسد  ١٩ 6:49 -أسد  ١٨ 9:36 -أسد  ١٧ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 4:18 -سد أ ١٩ 6:49 -أسد  ١٨ 9:36 -أسد  ١٧ ذنب مقابلة قمر

 ١٤٢ھـ 4:00 - سنبلة ١٦ 2:26 - سنبلة ١ 22:00 -أسد  ١٧ نبتون مقابلة شمس

 ٣،١ج – ١٣٠ھـ 10:00 - سنبلة ٥ 4:04 -أسد  ٢٦ 4:00 -أسد  ١٧ عطارد مقارنة شمس

  ٢٧و  07:21 –أسد  ١٧ 06:30 –أسد  ١٧ 05:36 –أسد  ١٧  قلب العقرب قمر مقارنة

  لبرجفي اعطارد 
  ٥ب-٣ج 08:58 – سنبلة ١٨  استمرار حتى 12:46 –أسد  ١٧ أسد  الفلكي 
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  ٥٧و  08:41 –أسد  ١٨ 07:47 –أسد  ١٨ 06:54 –أسد  ١٨  لسعة العقرب قمر مقارنة

  ٣٥و  09:42 –أسد  ١٨ 08:48 –أسد  ١٨ 07:54 –أسد  ١٨  شولة قمر مقارنة

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  ٤١٩د    00:19 -أسد  ١٩   استمرار حتى  06:20 -أسد  ١٨  قمر دريجان و زھرة جهو عقرب



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

   في البرج النجميقمر ال
  حد مشترى عقرب 

  ٣٦٤د  30:13 -أسد  ١٨  استمرار حتى 33:4 -أسد  ١٨

  القمر في البرج النجمي
  عقرب حد زحل  

  ٣٦٥د  19:0 -أسد  ١٩  استمرار حتى 30:13 -أسد  ١٨

  ي البرجفتراجع رأس 
  عقرب النجمي 

  ٩١ج  01:02 –أسد  ٣١  استمرار حتى 09:39 –أسد  ١٨

  في البرج تراجع ذنب 
 ثور النجمي

  ٩٢ج  01:02 –أسد  ٣١  استمرار حتى 09:39 –أسد  ١٨

  ٦٦٦د  21:44 –أسد  ١٩  استمرار حتى 20:01 –أسد  ١٨  شولـةالمنزل + قمر 

   شمالي صاعدقمر 
  رأسال من

  ٤٩٢ج  18:29 - سنبلة ١ استمرار حتى  6:49 –أسد  ١٨

  ٧،٥ج – ٢١٦ھـ 15:00 - سنبلة ٢٠ 13:46 - سنبلة ٣ 14:00 -أسد  ١٨ زحل تربیعمریخ 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 19:12 -أسد  ٢٠ 22:20 -أسد  ١٩ 1:42 -أسد  ١٨ عطارد تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 21:06 -أسد  ٢٠ 23:24 -أسد  ١٩ 2:00 -أسد  ١٨ نبتون تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:24 -أسد  ٢٠ 6:33 -أسد  ١٩ 9:00 -أسد  ١٨ شیرونتسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 6:54 -أسد  ٢٠ 7:51 -أسد  ١٩ 9:06 -أسد  ١٨ مریخ مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 5:06 -أسد  ٢٠ 7:13 -أسد  ١٩ 9:42 -أسد  ١٨ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:00 -أسد  ٢٠ 9:06 -أسد  ١٩ 11:30 -أسد  ١٨ بلوتون مقارنة قمر
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  ٩ط - ٩ز – ٢ح 07:29 –أسد  ٢١  استمرار حتى 00:18 –أسد  ١٩ قوس في البرج النجميقمر 

  ١٠د 06:47 –أسد  ٢١  استمرار حتى 23:38 –أسد  ١٩  جدي في البرج الفلكيقمر 

  ٤٨٤ج  0:02 -أسد  ١٩  ر حتىاستمرا 22:20 -أسد  ١٩  قمر خالي الّسیر

  ٥٨و  21:42 –أسد  ١٩ 20:47 –أسد  ١٩ 19:52 –أسد  ١٩  النصل قمر مقارنة
  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتريقوس  
  ٤٢٠د   18:30 -أسد  ١٩  استمرار حتى   00:19 -أسد  ١٩ 

  نجميالبرج ال ٢ وجه فيقمر ال
  مريخ دريجانو قمر  وجهقوس  

  ٤٢١د   12:54 -أسد  ٢٠  استمرار حتى  18:30 -أسد  ١٩

   في البرج النجميقمر ال
  حد مشترىقوس 

  ٣٦٤د  10:22 -أسد  ٢٠  استمرار حتى 19:0 -أسد  ١٩

  ٦٦٧د  01:34 –أسد  ٢٠  استمرار حتى 21:44 –أسد  ١٩  نعامالمنزل + قمر 

  ٤٨٩ج   لةسنب ٣ شب استمرار حتى أسد  ٢٠ شب  بطيء الّسیرقمر 

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 15:24 -أسد  ٢٠ 17:17 -أسد  ١٩ 19:24 -أسد  ١٩ مشتری تثلیث قمر

٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 21:48 -أسد  ٢١ 23:34 -أسد  ٢٠ 1:36 -أسد  ١٩ زحل تربیعقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:42 -أسد  ٢١ 4:21 -أسد  ٢٠ 6:18 -أسد  ١٩ القمر األسود تربیع قمر
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  ٤٨٤ج  31:7 -أسد  ٢١  استمرار حتى 34:23 -أسد  ٢٠  قمر خالي الّسیر

  ٣٦و  21:09 –أسد  ٢٠ 20:13 –أسد  ٢٠ 19:19 –أسد  ٢٠  الفكة الجنوبیة قمر مقارنة

  ٢٩و  23:18 –أسد  ٢٠ 22:22 –أسد  ٢٠ 21:27 –أسد  ٢٠  النسر الواقع قمر مقارنة

  ٣٤و  10:21 –أسد  ٢٠ 09:24 –أسد  ٢٠ 08:29 – أسد ٢٠  بلدة قمر مقارنة

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  شمس دريجانزحل و  وجه قوس
  ٤٢٢د   07:30 -أسد  ٢١  استمرار حتى  12:54 -أسد  ٢٠

  القمر في البرج النجمي 
  حد زھرةقوس 

  ٣٦٢د  21:7 -أسد  ٢٠  استمرار حتى 10:22 -أسد  ٢٠

  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد قوس  

  ٣٦١د  45:14 -أسد  ٢٠  استمرار حتى 21:7 -أسد  ٢٠

  في البرج النجميقمر ال
  حد زحل قوس  

  ٣٦٥د  02:0 -أسد  ٢١  استمرار حتى 45:14 -أسد  ٢٠

  ٦٦٨د   06:53 –أسد  ٢١  استمرار حتى 01:34 –أسد  ٢٠  بلدة المنزل + قمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 0:36 -أسد  ٢١ 17:13 -أسد  ٢٠ 9:00 -أسد  ٢٠ بلوتون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 13:12 -أسد  ٢٢ 14:32 -أسد  ٢١ 16:12 -أسد  ٢٠ اورانوس تسدیس قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي في البرج النجمي
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 16:37 –أسد  ٢٣  استمرار حتى 07:29 –أسد  ٢١

  ١١د 15:54 –أسد  ٢٣  استمرار حتى 06:47 –أسد  ٢١ دلو لكيفي البرج الفقمر ال

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال

زحل دريجانمشتري و  وجهجدي 
  ٤٢٣د   02:19 -أسد  ٢٢  استمرار حتى  07:30 -أسد  ٢١

  القمر في البرج النجمي 

  حد مريخ قوس 
  ٣٦٣د  30:7 -أسد  ٢١  استمرار حتى 02:0 -أسد  ٢١

  لبرج النجمي القمر في ا

  حد عطاردجدي 
  ٣٦١د  39:20 -أسد  ٢٢  استمرار حتى 30:7 -أسد  ٢١

 في البرج النجميشمس ال
  حد مشتريسرطان 

  ٣٦٤د   20:22 -أسد  ٢٩  استمرار حتى  13:28 -أسد  ٢١

  ٦٦٩د   20:57 –أسد  ٢٢  استمرار حتى  06:53 –أسد  ٢١  ذابحالمنزل سعد + قمر 

  ٣٠و  05:47 –أسد  ٢١ 04:51 –أسد  ٢١ 03:54 –أسد  ٢١  رالنسر الطائ قمر مقارنة

  ٣٣و  17:03 –أسد  ٢١ 16:06 –أسد  ٢١ 15:09 –أسد  ٢١  سعد ذابح قمر مقارنة

  ١٥٠ھـ 11:00 - سنبلة ١٩ 17:39 - سنبلة ٤ 22:00 -أسد  ٢١ شیرون مقابلة شمس

  ٦،٢ج – ٩ھـ 0:12 -أسد  ٢٣ 1:19 -أسد  ٢٢ 2:42 -أسد  ٢١ مشتری تربیعقمر 

  ٤،٢ج – ٦ھـ 17:18 -أسد  ٢١ 10:18 -أسد  ٢١ 2:48 -أسد  ٢١ زھرة ضد توازي قمر

٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 7:00 -أسد  ٢٣ 7:57 -أسد  ٢٢ 9:12 -أسد  ٢١ زحل تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 3:06 -أسد  ٢٢ 20:42 -أسد  ٢٢ 14:00 -أسد  ٢١ شمس ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 12:12 -أسد  ٢٣ 13:01 -أسد  ٢٢ 14:12 -أسد  ٢١ ودالقمر األس تسدیسقمر 

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 5:24 -أسد  ٢٤ 21:57 -أسد  ٢٣ 15:12 -أسد  ٢١ شمس مقابلة قمر
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  ٣١و  00:27 –أسد  ٢٢ 23:31 –أسد  ٢٢ 22:34 –أسد  ٢٢  سعد بلع قمر مقارنة

  ٦٠و  08:26 –أسد  ٢٢ 07:28 –أسد  ٢٢ 06:32 –أسد  ٢٢  النیر قمر مقارنة

  ٦١و  19:52 –أسد  ٢٣ 18:53 –أسد  ٢٣ 17:57 –أسد  ٢٢  ناشرةالسعد  قمر مقارنة

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال

  زھرة دريجانمريخ و  وجهجدي 
  ٤٢٤د   21:22 -أسد  ٢٣  استمرار حتى  02:19 -أسد  ٢٢

  القمر في البرج النجمي 

  حد مشترى  جدي
  ٣٦٤د  55:9 -أسد  ٢٢  استمرار حتى 39:20 -أسد  ٢٢

  القمر في البرج النجمي 

  حد زھرةجدي 
  ٣٦٢د  12:1 -أسد  ٢٣  استمرار حتى 55:9 -أسد  ٢٢

   في البرج النجمي الزھرة

  حد مشتريسرطان 
  ٣٧٩د    03:10-أسد  ٢٨   استمرار حتى   11:16-أسد  ٢٢ 

   في البرج النجميمريخ ال

  حد مشتري جوزاء
  ٣٨٤د    07:15-أسد  ٣١   استمرار حتى   03:05-أسد  ٢٢ 

  سعد بلع و ینمنزل+ قمر 

  سعد السعود

  20:57 –أسد  ٢٢

  14:45 –سعد السعود
  ٦٧١، ٦٧٠د   15:31 –أسد  ٢٣  استمرار حتى

  ١٤٤ھـ 3:00 - سنبلة ٢٢ 18:12 - سنبلة ٦ 10:00 -أسد  ٢٢ بلوتون تثلیث شمس

  ٤،٣ج – ١٥٨ھـ 13:00 -أسد  ٢٩ 2:21 -أسد  ٢٦ 17:00 -أسد  ٢٢ زھرة ارنةمق عطارد

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 22:00 -أسد  ٢٤ 20:22 -أسد  ٢٣ 19:12 -أسد  ٢٢ زھرة مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:36 -أسد  ٢٢ 4:59 -أسد  ٢٢ 23:12 -أسد  ٢٢ مشتری ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 18:42 -أسد  ٢٢ 13:16 -د أس ٢٢ 7:42 -أسد  ٢٢ نبتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 6:18 -أسد  ٢٤ 8:29 -أسد  ٢٣ 10:54 -أسد  ٢٢ عطارد مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:36 -أسد  ٢٣ 21:20 -أسد  ٢٣ 16:00 -أسد  ٢٢ القمر األسود ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 14:42 -أسد  ٢٤ 15:25 -أسد  ٢٣ 16:24 -أسد  ٢٢ نبتون مقارنة قمر

١
٤
 

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

أسد ٢٣  اإلسكندريآب  شھر بداية سنبلة ٢٢ استمرار حتى      ٣١الف  

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 03:46 –أسد  ٢٦  استمرار حتى 16:37 –أسد  ٢٣ دلو في البرج النجميقمر ال

  في البرجقمر ال

  ١٢د 03:01 –أسد  ٢٦  استمرار حتى 15:54 –أسد  ٢٣ وتح الفلكي 

  ٤٨٤ج  16:39 -أسد  ٢٣  استمرار حتى 8:29 -أسد  ٢٣  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

عطارد دريجانشمس و  وجه جدي
  ٤٢٥د   16:38 -أسد  ٢٣  استمرار حتى  21:22 -أسد  ٢٣

  نجمي دلو البرج ال ١ وجه فيقمر ال

  زحل دريجانو  زھرة جهو
  ٤٢٦د   12:08 -أسد  ٢٤  استمرار حتى  16:38 -أسد  ٢٣

  القمر في البرج النجمي 

  حد زحل جدى 
  ٣٦٥د  54:8 -أسد  ٢٣  استمرار حتى 12:1 -أسد  ٢٣

  القمر في البرج النجمي 

  حد مريخجدى 
  ٣٦٣د  38:16 -أسد  ٢٣  استمرار حتى 54:8 -أسد  ٢٣

  جمي القمر في البرج الن

  حد عطارد دلو 
  ٣٦١د  16:6 -أسد  ٢٤  استمرار حتى 38:16 -أسد  ٢٣

   في البرج النجميعطارد 

  مشتري حدسرطان 
  ٣٧٤د    17:30- سنبلة ١  استمرار حتى  01:44 -أسد  ٢٣

  ٦٧٢د   20:36 –أسد  ٢٥  استمرار حتى  15:31 –أسد  ٢٣  منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٣٢و  22:41 –أسد  ٢٣ 21:43 –أسد  ٢٣ 20:46 –سد أ ٢٣  سعد السعود قمر مقارنة

   ٣٦ھـ  5:00 -أسد  ٢٩ 5:01 -أسد  ٢٦ 3:00 -أسد  ٢٣ مشتری توازي شمس

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:18 -أسد  ٢٥ 22:53 -أسد  ٢٤ 23:48 -أسد  ٢٣ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:24 -أسد  ٢٥ 1:55 -أسد  ٢٤ 2:48 -أسد  ٢٣ بلوتون تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 14:30 -أسد  ٢٣ 9:39 -أسد  ٢٣ 4:48 -أسد  ٢٣ عطارد ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 8:00 -أسد  ٢٥ 7:07 -أسد  ٢٤ 6:36 -أسد  ٢٣  مریخ تثلیثقمر 

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 11:06 -أسد  ٢٥ 11:21 -أسد  ٢٤ 11:54 -أسد  ٢٣ مشتری تسدیسقمر 
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  ٦٢و  21:45 –أسد  ٢٤ 20:45 –أسد  ٢٤ 19:47 –أسد  ٢٤  ذنب الدجاجة قمر مقارنة 

  ٤٦و  09:28 –أسد  ٢٤ 08:29 –أسد  ٢٤ 07:29 –أسد  ٢٤  سعد األخبیة قمر مقارنة

  ٤٨٤ج  3:48 -أسد  ٢٦  استمرار حتى 11:21 -أسد  ٢٤  قمر خالي الّسیر

البرج النجمي  ٢ وجهالقمر في 

  و دريجان عطارد هوجدلو 
  ٤٢٧د   07:51 -أسد  ٢٥  استمرار حتى  12:08 -أسد  ٢٤

   في البرج النجميقمر ال

   زھرةحد دلو 
  ٣٦٢د  02:18 -أسد  ٢٤  استمرار حتى 16:6 -أسد  ٢٤

  القمر في البرج النجمي 

  حد مشتري دلو 
  ٣٦٤د  51:7 -أسد  ٢٥  استمرار حتى 02:18 -أسد  ٢٤

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 10:12 -أسد  ٢٤ 5:15 -أسد  ٢٤ 0:12 -أسد  ٢٤ شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:30 -أسد  ٢٤ 11:33 -أسد  ٢٤ 6:36 -أسد  ٢٤ زحل توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 3:06 -أسد  ٢٥ 23:03 -أسد  ٢٥ 18:06 -أسد  ٢٤ اورانوس ضد توازي قمر
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قمرالنور  انخفاض  الشھرخر آ استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  زھرة دريجانو قمر  وجهدلو 
  ٤٢٨د   03:47 -أسد  ٢٦  استمرار حتى  07:51 -أسد  ٢٥

   في البرج النجميقمر ال

  حد مريخ دلو 
  ٣٦٣د  48:15 -أسد  ٢٥  استمرار حتى 51:7 -أسد  ٢٥



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

   في البرج النجميقمر ال

  حد زحل دلو 
  ٣٦٥د  47:3 -أسد  ٢٦  استمرار حتى 48:15 -أسد  ٢٥

  ٦٧٣د   06:40 –أسد  ٢٦  استمرار حتى  20:36 –أسد  ٢٥  فرغ األولمنزل + قمر 

  ١٩٤ھـ 5:00 - سنبلة ٥ 16:39 -أسد  ٣٠ 4:00 -أسد  ٢٥ نبتون مقابلة زھرة

  ٢٣٠ھـ 10:00 - سنبلة ٢٤ 22:53 - سنبلة ٩ 1:00 -أسد  ٢٥ القمر األسود تربیعمریخ 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 13:12 -أسد  ٢٥ 8:11 -أسد  ٢٥ 3:12 -أسد  ٢٥ اورانوس توازي رقم

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:06 -أسد  ٢٧ 11:03 -أسد  ٢٦ 11:12 -أسد  ٢٥ اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:24 -أسد  ٢٧ 13:17 -أسد  ٢٦ 13:24 -أسد  ٢٥ بلوتون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 1:18 -أسد  ٢٦ 20:07 -أسد  ٢٦ 15:00 -أسد  ٢٥ زحل ضد توازي قمر
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  في البرجقمر ال
  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 16:21 –أسد  ٢٨  استمرار حتى 03:46 –أسد  ٢٦ حوت النجمي 

  في البرج قمر ال
  ١د 15:36 –أسد  ٢٨  استمرار حتى 03:01 –أسد  ٢٦  حمل الفلكي

  نجمي لابرج ال ١ وجه فيقمر ال

  مشتري دريجانزحل و  وجهحوت 
  ٤٢٩د   23:53 -أسد  ٢٧  استمرار حتى  03:47 -أسد  ٢٦

  القمر في البرج النجمي 
   حد زھرةحوت 

  ٣٦٢د  55:3 -أسد  ٢٧  استمرار حتى 47:3 -أسد  ٢٦

  ٦٧٤د   13:34 –أسد  ٢٧  استمرار حتى  06:40 –أسد  ٢٦  منزل فرغ آخر+ قمر 

  ٤٧و  21:09 –أسد  ٢٦ 20:09 –أسد  ٢٦ 19:09 –أسد  ٢٦  رسمنكب الف قمر مقارنة

   ١٨٧ھـ  9:00 -أسد  ٣١ 0:59 -أسد  ٢٩ 16:00 -أسد  ٢٦ مشتری توازي زھرة

  ١٧٨ھـ 8:00 - سنبلة ١٥  استمرار حتى 15:00 -أسد  ٢٦ القمر األسود تثلیث عطارد

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 23:48 -أسد  ٢٨ 22:11 -أسد  ٢٧ 20:48 -أسد  ٢٦ مریخ تربیعقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 7:42 -أسد  ٢٦ 2:28 -أسد  ٢٦ 21:18 -أسد  ٢٦ شیرون ضد توازي قمر

٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 7:12 -أسد  ٢٨ 6:47 -أسد  ٢٧ 6:30 -أسد  ٢٦ زحل مقابلةقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:54 -أسد  ٢٨ 12:23 -أسد  ٢٧ 12:00 -أسد  ٢٦ القمر األسود مقارنة قمر
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  ٤٩و  03:08 –أسد  ٢٧ 02:07 –أسد  ٢٧ 01:07 –أسد  ٢٧  سرة الفرس قمر مقارنة

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال

  قمر دريجان مشتري و وجه حوت
  ٤٣٠د   20:06 -أسد  ٢٨  استمرار حتى  23:53 -أسد  ٢٧

  القمر في البرج النجمي 
   حوت مشتري

  ٣٦٤د  02:14 -أسد  ٢٧  تمرار حتىاس 55:3 -أسد  ٢٧

  القمر في البرج النجمي 
  حد عطاردحوت 

  ٣٦١د  05:18 -أسد  ٢٧  استمرار حتى 02:14 -أسد  ٢٧

  القمر في البرج النجمي 
  حد مريخحوت 

  ٣٦٣د  19:12 -أسد  ٢٨  استمرار حتى 05:18 -أسد  ٢٧

  ٦٧٥د  16:21 –سد أ ٢٨  استمرار حتى  13:34 –أسد  ٢٧  منزل بطن الحوت+ قمر 

  ٥،١ج – ١٣٣ھـ 7:00 - عقرب ١٣ 9:43 - میزان ٨ 23:00 -أسد  ٢٧ مریخ تسدیس شمس

  ١٦٤ھـ 12:00 - سنبلة ١٤  استمرار حتى 10:00 -أسد  ٢٧ زحل تسدیس عطارد

  ٦،١ج – ١٣٥ھـ 3:00 - سنبلة ٢٧ 6:59 - سنبلة ١٢ 13:00 -أسد  ٢٧ مشتری تثلیث شمس

   ٤٢ھـ  11:00 - سنبلة ٢ 14:20 -أسد  ٣٠ 16:00 -أسد  ٢٧ وننبت ضد توازي شمس

   ١٧٨ھـ  17:00 - سنبلة ١ 1:29 -أسد  ٣٠ 12:00 -أسد  ٢٧ القمر األسود توازي عطارد

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 16:12 -أسد  ٢٩ 7:13 -أسد  ٢٨ 22:12 -أسد  ٢٧ شمس تثلیثقمر 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 12:42 -أسد  ٢٧ 6:26 -أسد  ٢٧ 0:24 -أسد  ٢٧ عطارد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:48 -أسد  ٢٩ 0:02 -أسد  ٢٨ 1:18 -أسد  ٢٧ عطارد تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 12:00 -أسد  ٢٩ 8:53 -أسد  ٢٨ 5:48 -أسد  ٢٧ زھرة تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:24 -أسد  ٢٧ 12:36 -أسد  ٢٧ 6:54 -أسد  ٢٧  القمر األسود وازيتقمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:00 -أسد  ٢٩ 14:50 -أسد  ٢٨ 14:36 -أسد  ٢٧  نبتون تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:30 -أسد  ٢٨ 20:30 -أسد  ٢٨ 14:42 -أسد  ٢٧ نبتون ضد توازي قمر
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  في البرجقمر ال
  ١ط - ١ز – ٢ح 04:37 –أسد  ٣١  استمرار حتى 16:21 –أسد  ٢٨  حمل النجمي 

  ٢د 03:53 –أسد  ٣١  استمرار حتى 15:36 –أسد  ٢٨  ثور في البرج الفلكيقمر ال

  ٤٩١ ج 20:29 – سنبلة ٩ استمرار حتى 19:15 –أسد  ٢٨ وجاالفلك ال فيھابط قمر 

  ٤٨٤ج  16:24 -أسد  ٢٨ استمرار حتى 8:53 -أسد  ٢٨  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال
  مريخ دريجانو  وجهحوت 

  ٤٣١د   16:22 -أسد  ٢٨  استمرار حتى  20:06 -أسد  ٢٨

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال
  مريخ دريجانو  وجهحمل 

  ٣٩٦د   12:37 -أسد  ٢٩  استمرار حتى  16:22 -أسد  ٢٨

  القمر في البرج النجمي 

  حد مريخحوت 
  ٣٦٣د  22:16 -أسد  ٢٨  استمرار حتى 19:12 -أسد  ٢٨

  في البرج النجمي  القمر

  حد زحلحوت 
  ٣٦٥د  22:16 -أسد  ٢٨  استمرار حتى 19:12 -أسد  ٢٨

   في البرج النجميقمر ال
  مشتريحد حمل 

  ٣٦٤د  4:32 -أسد  ٢٩  استمرار حتى 22:16 -أسد  ٢٨

  في البرج النجمي  الزھرة
  حد زحلسرطان 

  ٣٨٠د    08:45-أسد  ٣١   استمرار حتى   03:10-أسد  ٢٨ 

  ٦٤٨د   12:24 –أسد  ٢٩  استمرار حتى  16:21 –أسد  ٢٨  شرطانالمنزل +  قمر

  ٤٥و  09:39 –أسد  ٢٨ 08:37 –أسد  ٢٨ 07:38 –أسد  ٢٨  الرشاء قمر مقارنة

  ٢و  18:56 –أسد  ٢٩ 17:54 –أسد  ٢٨ 16:54 –أسد  ٢٨  شرطان قمر مقارنة

   ٣٢ھـ  2:00 - ةسنبل ١٦ 11:15 - سنبلة ٧ 8:00 -أسد  ٢٨ زھرة توازي شمس

  ٢٠٢ھـ 0:00 - سنبلة ٨ 13:53 - سنبلة ٢ 4:00 -أسد  ٢٨ شیرون مقابلة زھرة

  ٢،١ج – ٢ھـ 7:24 -أسد  ٢٨ 1:41 -أسد  ٢٨ 20:06 -أسد  ٢٨ شمس توازيقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:30 -أسد  ٣٠ 22:25 -أسد  ٢٩ 22:12 -أسد  ٢٨ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 11:48 -أسد  ٢٨ 5:29 -أسد  ٢٨ 23:24 -د أس ٢٨ مشتری توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:00 -أسد  ٣٠ 1:54 -أسد  ٢٩ 1:36 -أسد  ٢٨ بلوتون تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 13:12 -أسد  ٢٨ 7:26 -أسد  ٢٨ 1:54 -أسد  ٢٨ زھرة توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 12:24 -أسد  ٣٠ 12:14 -أسد  ٢٩ 11:54 -أسد  ٢٨ مشتری مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 15:54 -أسد  ٣٠ 14:27 -أسد  ٢٩ 12:48 -أسد  ٢٨ مریخ تسدیس قمر
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  ١و  21:17 –أسد  ٢٩ 20:15 –أسد  ٢٩ 19:14 –أسد  ٢٩  كف الخضیب قمر مقارنة

  ٥٠و  20:27 –أسد  ٣٠ 19:26 –أسد  ٣٠ 18:25 –أسد  ٢٩  المنقار قمر مقارنة

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال
  شمس دريجانو  وجهحمل 

  ٣٩٧د   08:44 -أسد  ٣٠  استمرار حتى  12:37 -أسد  ٢٩

  القمر في البرج النجمي 

  حد زھرةحمل 
  ٣٦٢د  14:38 -أسد  ٢٩  استمرار حتى 4:32 -أسد  ٢٩

  القمر في البرج النجمي 

  حد عطاردحمل 
  ٣٦١د  8:44 -أسد  ٣٠  استمرار حتى 14:38 -أسد  ٢٩

 في البرج النجميشمس ال
  ٣٦٥د   00:04 - سنبلة ٢  استمرار حتى  20:22 -أسد  ٢٩  حد زحلسرطان 

  ٦٤٩د   17:18 –أسد  ٣٠  استمرار حتى  12:24 –أسد  ٢٩  منزل بطین+ قمر 

 ١٩٦ھـ 16:00 - سنبلة ٩ 2:12 - سنبلة ٤ 12:00 -أسد  ٢٩ بلوتون تثلیث زھرة

  ٣،٢ج – ٤ھـ 7:54 -أسد  ٣١ 9:13 -أسد  ٣٠ 10:24 -أسد  ٢٩ اردعط تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 5:30 -أسد  ٣٠ 20:21 -أسد  ٣٠ 12:12 -أسد  ٢٩ بلوتون ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 8:42 - سنبلة ١ 0:54 -أسد  ٣١ 16:18 -أسد  ٢٩ شمس تربیعقمر 
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  ٤٤و  05:02 –أسد  ٣٠ 04:02 –أسد  ٣٠ 03:00 –أسد  ٣٠  بطین قمر مقارنة

  ٤و  15:40 –أسد  ٣٠ 14:40 –أسد  ٣٠ 13:39 –أسد  ٣٠  الغول  قمر مقارنة
  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

مشتري دريجانو  زھرة وجهحمل 
  ٣٩٨د   04:38 -أسد  ٣١  استمرار حتى  08:44 -أسد  ٣٠

  القمر في البرج النجمي 
  حد مريخحمل 

  ٣٦٣د  18:43 -أسد  ٣٠  رار حتىاستم 8:44 -أسد  ٣٠

  القمر في البرج النجمي 
  حد زحلحمل 

  ٣٦٥د  4:38 -أسد  ٣١  استمرار حتى 18:43 -أسد  ٣٠

  ٦٥٠د   12:57 –أسد  ٣١  استمرار حتى  17:18 –أسد  ٣٠  ثرياالمنزل + قمر 

   ١٩٤ھـ  15:00 - سنبلة ٣ 9:55 - سنبلة ١ 4:00 -أسد  ٣٠ نبتون ضد توازي زھرة

   ٣٠ھـ  8:00 - سنبلة ٢ 0:06 - سنبلة ١ 17:00 -أسد  ٣٠ عطارد توازي شمس

   ١٦٨ھـ  8:00 - سنبلة ٥ 6:29 - سنبلة ٢ 18:00 -أسد  ٣٠ نبتون ضد توازي عطارد

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 6:12 - سنبلة ١ 4:11 -أسد  ٣١ 1:36 -أسد  ٣٠ زھرة تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:24 - سنبلة ١ 2:59 -أسد  ٣١ 3:12 -أسد  ٣٠ نبتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:30 - سنبلة ١ 10:16 -أسد  ٣١ 10:36 -أسد  ٣٠ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 10:42 - سنبلة ١ 11:29 -أسد  ٣١ 11:48 -أسد  ٣٠ اورانوس تسدیس قمر
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  : قمر مثلثة+ شرف  
 ثور في البرج النجمي

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 14:12 – سنبلة ٢  استمرار حتى 04:37 –أسد  ٣١

  : شرف قمر
  نجمي ثورالبرج ال ٣ درجة

  ٢ب – ٢،٦٩ج 10:35 –أسد  ٣١ استمرار حتى 08:36 –أسد  ٣١

  في البرج قمر ال
  ٣د 13:31 – سنبلة ٢  استمرار حتى 03:53 –أسد  ٣١ جوزاء الفلكي

  ٤٨٤ج  4:39 -أسد  ٣١  استمرار حتى 4:11 -أسد  ٣١  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال

  زھرة دريجانعطارد و  وجهثور 
  ٣٩٩د   00:14 - سنبلة ١  استمرار حتى  04:38 -أسد  ٣١

   في البرج النجميقمر ال
  زھرةحد ثور 

  ٣٦٢د  20:20 - سنبلة ١  استمرار حتى 4:38 -أسد  ٣١

  الزھرة في البرج النجمي 
  حد مشتريأسد 

  ٣٧٩د    05:00- سنبلة ٥   استمرار حتى   08:45-أسد  ٣١ 

  المريخ في البرج النجمي 
  حد زھرةجوزاء 

  ٣٨٢د    01:32- سنبلة ٨   استمرار حتى   07:15-أسد  ٣١ 

  ٦٥١د   11:07 – سنبلة ١  ستمرار حتىا  12:57 –أسد  ٣١  دبران الزل من+ قمر 

  ٤٣و  04:20 –أسد  ٣١ 03:21 –أسد  ٣١ 02:22 –أسد  ٣١  سديم الثريا قمر مقارنة

  ٣و  18:32 –أسد  ٣١ 17:34 –أسد  ٣١ 16:36 –أسد  ٣١  دبران قمر مقارنة

   ١٥٧ھـ  0:00 - سنبلة ٣ 19:18 - سنبلة ٢ 15:00 -أسد  ٣١ زھرة توازي عطارد

   ٥٢ھـ  13:00 - سنبلة ٥ 23:08 - سنبلة ٣ 8:00 -أسد  ٣١ القمر األسود وازيت شمس

  في البرج الزھرة
  ٤١ط - ٥ز – ٤ح 12:47 – سنبلة ٢٤  استمرار حتى 08:19 –أسد  ٣١ أسد  النجمي 

  في البرج الزھرة
  ٦ب-٤ج 05:40 – سنبلة ٢٤  استمرار حتى 01:11 –أسد  ٣١  سنبلة الفلكي 

 6:00 -أسد  ٣١ بذن توازي قمر
  5:36 - سنبلة ١
 1:07 - سنبلة ٢

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 23:30 - سنبلة ٣

 6:00 -أسد  ٣١ رأس ضد توازي قمر
  5:31 - سنبلة ١
 1:11 - سنبلة ٢

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 23:36 - سنبلة ٣

٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 6:42 - سنبلة ٢ 7:46 - سنبلة ١ 8:12 -أسد  ٣١ زحل تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ  19:42 - سنبلة ٣ 12:12 -أسد  ٣١ یخمر توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 12:00 - سنبلة ٢ 13:14 - سنبلة ١ 13:48 -أسد  ٣١ القمر األسود تسدیس قمر
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  في البرجشمس ال
  ٦ب-٢ج 12:05 –میزان  ١  استمرار حتى 14:21 – سنبلة ١  سنبلة الفلكي 

  ٤٨٤ج  14:14 - سنبلة ٢  استمرار حتى 17:33 - سنبلة ١  قمر خالي الّسیر

  ٦٥٢د   12:50 – سنبلة ٢  استمرار حتى  11:07 – سنبلة ١  ھقعةالمنزل + قمر 

  ٤٩٣ج   9:40 – سنبلة ١٤ استمرار حتى 18:29 - سنبلة ١  ذنبال من جنوبي ھابطقمر 

  نجميالبرج ال ٢ وجه فيقمر ال

  عطارد دريجانو قمر  وجهثور  
  ٤٠٠د   19:26 - سنبلة ٢  استمرار حتى  00:14 - سنبلة ١

  القمر في البرج النجمي
  حد عطاردثور  

  ٣٦١د  7:58 - سنبلة ١  استمرار حتى 20:20 - سنبلة ١

  القمر في البرج النجمي 
  حد مشترىثور 

  ٣٦٤د  23:14 - سنبلة ٢  استمرار حتى 7:58 - سنبلة ١

  في البرجعطارد 
  حد عطاردسرطان  النجمي 

  ٣٧١د    06:05- سنبلة ٨   استمرار حتى   17:30- بلةسن ١

  ٨و  16:07 – سنبلة ١ 15:08 – سنبلة ١ 14:11 – سنبلة ١  الناجذ قمر مقارنة

  ٤٢و  17:49 – سنبلة ١ 16:51 – سنبلة ١ 15:55 – سنبلة ١  العیوق قمر مقارنة

  ١٨٧ھـ 14:00 - سنبلة ١٥ 9:46 - سنبلة ٨ 2:00 - سنبلة ١ مشتری تثلیث زھرة

  ٣،٢ج – ٤ھـ 15:24 - سنبلة ٢ 17:33 - سنبلة ١ 19:18 - سنبلة ١ عطارد تسدیس قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 16:54 - سنبلة ٢ 18:29 - سنبلة ١ 19:30 - سنبلة ١ ذنب مقارنةقمر 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 16:54 - سنبلة ٢ 18:29 - سنبلة ١ 19:30 - سنبلة ١ رأس مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 20:42 - سنبلة ٤ 15:23 - سنبلة ٢ 8:48 - سنبلة ١ شمس تسدیسقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:24 - سنبلة ٣ 12:33 - سنبلة ٢ 14:00 - سنبلة ١ نبتون تثلیث قمر
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  ٨٢الف    ٢۵لیلة   استمرار حتى   ٢٤لیلة   رمضان شھر محذور يوم

  في البرجقمر ال
  ٣ط - ٣ز – ٢ح 19:47 – سنبلة ٥  استمرار حتى 14:12 – سنبلة ٢ جوزاء النجمي 

  في البرجقمر ال
  ٤د 19:09 – سنبلة ٥  استمرار حتى 13:31 – سنبلة ٢  سرطان الفلكي 

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  زحل دريجانو  وجهثور 
  ٤٠١د   14:13 - سنبلة ٢  استمرار حتى  19:26 - سنبلة ٢

  نجمي البرج لا ١ وجه فيقمر ال

  مشتري  وجه جوزاء

  عطارد دريجانو 
  ٤٠٢د   08:32 - سنبلة ٣  استمرار حتى  14:13 - سنبلة ٢

   في البرج النجميقمر ال
  حد زحلثور 

  ٣٦٥د  8:38 - سنبلة ٢  استمرار حتى 23:14 - سنبلة ٢

   في البرج النجميقمر ال
  حد مريخثور 

  ٣٦٣د  14:13 - سنبلة ٢  استمرار حتى 8:38 - سنبلة ٢

  في البرج النجميقمر ال

  حد عطارد جوزاء 
  ٣٦١د  1:16 - سنبلة ٣  استمرار حتى 14:13 - سنبلة ٢

  في البرج شمس ال
  حد مشتريأسد  النجمي

  ٣٦٤د    05:14- سنبلة ٨   استمرار حتى  00:04 - سنبلة ٢

  في البرجتراجع رأس 
  عقرب النجمي 

  ٩١ج  20:20 – لةسنب ١٤  استمرار حتى 20:29 – سنبلة ٢

  في البرجتراجع ذنب 
 ثور النجمي 

  ٩٢ج  20:20 – سنبلة ١٤  استمرار حتى 20:29 – سنبلة ٢

  ٦٥٣د   17:48 – سنبلة ٣  استمرار حتى  12:50 – سنبلة ٢  منزل ھنعة+ قمر 

  ٥٢و  00:29 – سنبلة ٢ 23:32 – سنبلة ٢ 22:35 – سنبلة ٢  المنطقة قمر مقارنة

  ٥١و  05:11 – سنبلة ٢ 04:13 – سنبلة ٢ 03:17 – سنبلة ٢  سیفال قمر مقارنة

  ١٠و  05:11 – سنبلة ٢ 04:16 – سنبلة ٢ 03:19 – سنبلة ٢  ھقعة قمر مقارنة

  ١١و  06:51 – سنبلة ٢ 05:55 – سنبلة ٢ 04:58 – سنبلة ٢  جوزاءابط ال قمر مقارنة

  ٥٣و  18:01 – سنبلة ٢ 17:04 – ةسنبل ٢ 16:09 – سنبلة ٢  منكب ذي العنان قمر مقارنة

  ٥٤و  20:08 – سنبلة ٣ 19:13 – سنبلة ٣ 18:17 – سنبلة ٢  تحیاة قمر مقارنة
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في البرج : شمس مثلثة+بیت
  ١٧ط - ٥ز – ١ح 21:41 –میزان  ٢  استمرار حتى 00:04 – سنبلة ٢ أسد  النجمي

   ٢٠٤ھـ  23:00 - سنبلة ٦ 22:43 - سنبلة ٤ 21:00 - سنبلة ٢ القمر األسود توازي زھرة

  ١٦٢ھـ 4:00 - سنبلة ٨  استمرار حتى 1:00 - سنبلة ٢ مشتری تربیع عطارد

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 19:48 - سنبلة ٤ 19:52 - سنبلة ٣ 19:06 - سنبلة ٢ زھرة تسدیسقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 16:54 - سنبلة ٣ 19:17 - سنبلة ٣ 21:00 - سنبلة ٢ شیرون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:06 - سنبلة ٣ 20:30 - سنبلة ٣ 22:12 - سنبلة ٢ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:24 - سنبلة ٤ 22:46 - سنبلة ٣ 0:30 - سنبلة ٢ بلوتون مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 5:48 - سنبلة ٤ 8:25 - سنبلة ٣ 10:24 - سنبلة ٢ مشتری تسدیسقمر 

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 14:12 - سنبلة ٤ 16:04 - سنبلة ٣ 17:12 - لةسنب ٢ مریخ مقارنة قمر

٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 13:12 - سنبلة ٤ 15:59 - سنبلة ٣ 18:00 - سنبلة ٢ زحل تربیعقمر 
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  ٤١و  02:00 – سنبلة ٣ 01:05 – سنبلة ٣ 00:10 – سنبلة ٣  ھنعة قمر مقارنة

  ١٢و  11:00 – سنبلة ٣ 10:06 – سنبلة ٣ 09:12 – سنبلة ٣  یةيمان ىشعر قمر مقارنة

  ٤٨٤ج  19:49 - سنبلة ٥  استمرار حتى 16:04 - سنبلة ٣  قمر خالي الّسیر

  نجميالبرج ال ٢ وجه فيقمر ال

  زھرة دريجانمريخ و  وجه جوزاء 
  ٤٠٣د   02:23 - سنبلة ٤  استمرار حتى  08:32 - سنبلة ٣

  ي القمر في البرج النجم
  حد مشتريجوزاء 

  ٣٦٤د  12:09 - سنبلة ٣  استمرار حتى 1:16 - سنبلة ٣

  القمر في البرج النجمي
  حد زھرةجوزاء  

  ٣٦٢د  21:05 - سنبلة ٤  استمرار حتى 12:09 - سنبلة ٣

  ٦٥٤د   16:56 – سنبلة ٤  استمرار حتى  17:48 – سنبلة ٣  ذراعالمنزل + قمر 

 13:00 - سنبلة ٣ مشتری توازي عطارد
  2:31 - سنبلة ٧
 2:56 - سنبلة ١٥

   ١٦١ھـ  9:00 - سنبلة ١٨

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:12 - سنبلة ٤ 21:06 - سنبلة ٤ 23:18 - سنبلة ٣ القمر األسود تربیع قمر
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  ٤٠و  21:44 – سنبلة ٤ 20:50 – سنبلة ٤ 19:58 – سنبلة ٤  ذراع مقبوضة قمر مقارنة

  كاستور  ر مقارنةقم
  توأم المقدم

  ٥٥و  22:01 – سنبلة ٤ 21:08 – سنبلة ٤ 20:15 – سنبلة ٤

  ١٥و  07:49 – سنبلة ٤ 06:55 – سنبلة ٤ 06:03 – سنبلة ٤  غمیصاء قمر مقارنة شعرى

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  زحل دريجانشمس و  وجه جوزاء
  ٤٠٤د   19:48 - سنبلة ٥  استمرار حتى  02:23 - سنبلة ٤

  القمر في البرج النجمي 
  حد مريخجوزاء 

  ٣٦٣د  9:24 - سنبلة ٤  استمرار حتى 21:05 - سنبلة ٤

  في البرج النجميقمر ال
  حد زحل جوزاء 

  ٣٦٥د  19:48 - سنبلة ٥  استمرار حتى 9:24 - سنبلة ٤

   مکث بعد تراجع عطارد في
  البرج النجمي سرطان

  ١١٣ج   11:03 – سنبلة ٥  حتىاستمرار  15:03 – سنبلة ٤

  ٦٥٥د   21:13 – سنبلة ٦  استمرار حتى  16:56 – سنبلة ٤  نثرةالمنزل + قمر 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 12:36 - سنبلة ٤ 5:29 - سنبلة ٤ 21:30 - سنبلة ٤ بلوتون ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:36 - سنبلة ٦ 1:31 - سنبلة ٥ 4:48 - سنبلة ٤ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 8:42 - سنبلة ٦ 12:44 - سنبلة ٥ 16:18 - سنبلة ٤ مشتری تربیع قمر
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  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 21:49 – سنبلة ٧  استمرار حتى 19:47 – سنبلة ٥

  في البرجقمر ال
  ٥د 21:13 – سنبلة ٧  استمرار حتى 19:09 – سنبلة ٥ أسد  الفلكي 

  نجميالبرج ال ١ وجه فيقمر ال

  قمر دريجان و زھرة وجه سرطان 
  ٤٠٥د   12:48 - سنبلة ٥  استمرار حتى  19:48 - سنبلة ٥
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ية اإلنصرافنھا

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال

مريخ دريجانعطارد و  وجه سرطان
  ٤٠٦د   05:28 - سنبلة ٦  استمرار حتى  12:48 - سنبلة ٥

  في البرج النجميقمر ال
  حد مريخ سرطان 

  ٣٦٣د  7:45 - سنبلة ٥  استمرار حتى 19:48 - سنبلة ٥

   في البرج النجميقمر ال
  زھرةحد  سرطان

  ٣٦٢د  17:50 - سنبلة ٥  استمرار حتى 7:45 - سنبلة ٥

  في البرج النجميقمر ال
  حد عطاردسرطان  

  ٣٦١د  3:49 - سنبلة ٦  استمرار حتى 17:50 - سنبلة ٥

  في البرج النجمي الزھرة
  زھرةد حأسد  

  ٣٧٧د    05:48- سنبلة ٩   استمرار حتى   05:00- سنبلة ٥ 

  ٣٩و  08:00 – سنبلة ٥ 07:09 – سنبلة ٥ 06:18 – سنبلة ٥  سديم نثرة قمر مقارنة

   ٢٨٠ھـ  3:00 - عقرب ١٣ 4:49 - میزان ١٢ 3:00 - سنبلة ٥ شیرون توازي زحل

٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 16:00 - سنبلة ٦ 20:06 - سنبلة ٦ 23:42 - سنبلة ٥ زحل تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 20:42 - سنبلة ٧ 0:55 - سنبلة ٦ 4:42 - سنبلة ٥ القمر األسود تثلیث قمر

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 22:42 - سنبلة ٧ 2:48 - سنبلة ٦ 6:36 - سنبلة ٥ عطارد مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 19:30 - سنبلة ٦ 14:27 - سنبلة ٥ 9:12 - سنبلة ٥ مشتری توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 20:54 - سنبلة ٦ 16:11 - سنبلة ٥ 11:18 - سنبلة ٥ عطارد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:24 - سنبلة ٦ 21:36 - سنبلة ٦ 16:42 - سنبلة ٥ نبتون ضد توازي قمر
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٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٣٧الف   سنبلة ٧لیلة    استمرار حتى  سنبلة ٦لیلة  شھر آب اإلسكندري محذورم يو

  جبھةالطرفة و ال ینمنزل+ قمر 
  21:13 – سنبلة ٦

  16:28 – جبھة
  ٦٥٧، ٦٥٦د   06:21 – سنبلة ٧  استمرار حتى

  ٤٨٤ج  21:51 - سنبلة ٧  استمرار حتى 2:49 - سنبلة ٦  قمر خالي الّسیر
  برج النجمي ال ٣القمر في وجه 

  ٤٠٧د   21:50 - سنبلة ٧  استمرار حتى  05:28 - سنبلة ٦  و دريجان مشتريوجه قمر سرطان 

  في البرج النجميقمر ال
  حد مشتريسرطان  

  ٣٦٤د  15:19 - سنبلة ٦  استمرار حتى  3:49 - سنبلة ٦

   في البرج النجميقمر ال
  حد زحلسرطان 

  ٣٦٥د  21:50 - سنبلة ٧  استمرار حتى 15:19 - سنبلة ٦

  ١٧و 14:01 – سنبلة ٦ 13:10 – سنبلة ٦ 12:23 – سنبلة ٦  جبھة قمر مقارنة

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 7:24 - سنبلة ٦ 2:50 - سنبلة ٦ 22:06 - سنبلة ٦ القمر األسود توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:30 - سنبلة ٧ 20:11 - سنبلة ٧ 0:36 - سنبلة ٦ نبتون مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 13:12 - سنبلة ٦ 8:19 - سنبلة ٦ 3:12 - سنبلة ٦ زھرة توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 7:48 - سنبلة ٨ 6:04 - سنبلة ٧ 3:54 - سنبلة ٦ شمس مقارنةقمر 

  ٢،١ج – ٢ھـ 13:42 - سنبلة ٦ 8:55 - سنبلة ٦ 4:00 - سنبلة ٦ شمس توازيقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 21:12 - سنبلة ٨ 1:57 - سنبلة ٧ 6:30 - سنبلة ٦ شیرون مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:30 - سنبلة ٨ 5:17 - سنبلة ٧ 9:48 - سنبلة ٦ بلوتون تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 9:06 - سنبلة ٨ 12:10 - سنبلة ٧ 15:00 - سنبلة ٦ زھرة مقارنةقمر 

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ـھ 9:06 - سنبلة ٨ 13:58 - سنبلة ٧ 18:36 - سنبلة ٦ مشتری تثلیث قمر
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  في البرجقمر ال
  ٥ط - ٥ز – ٢ح 22:01 – سنبلة ٩  استمرار حتى 21:49 – سنبلة ٧ أسد  النجمي 

  في البرجقمر ال
  ٦د 21:25 – سنبلة ٩  استمرار حتى 21:13 – سنبلة ٧  سنبلة الفلكي 

  نجمي البرج ال ١ وجه فيقمر ال

  شمس دريجانزحل و  وجهأسد 
  ٤٠٨د   14:00 - سنبلة ٧  استمرار حتى  21:50 - سنبلة ٧

  نجمي البرج ال ٢ وجه فيقمر ال
  مشتري دريجانو  وجهأسد 

  ٤٠٩د   06:02 - سنبلة ٨  استمرار حتى  14:00 - سنبلة ٧
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  الساعة: يوم 
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  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  في البرج النجميقمر ال
  حد مشتريأسد  

  ٣٦٤د  7:33 - سنبلة ٧  استمرار حتى 21:50 - سنبلة ٧

  القمر في البرج النجمي

  حد زھرةأسد  
  ٣٦٢د  15:37 - سنبلة ٧  استمرار حتى 7:33 - سنبلة ٧

  القمر في البرج النجمي
  حد زحلأسد  

  ٣٦٥د  2:50 - سنبلة ٨  استمرار حتى 15:37 - سنبلة ٧

   مکث قبل تراجع مشتري
  في البرج النجمي حمل

  ١١٦ج   05:47 – سنبلة ١١  استمرار حتى  18:47 – سنبلة ٧

  ٦٥٨د   22:17 – سنبلة ٨  استمرار حتى  06:21 – سنبلة ٧  زبرةالمنزل + قمر 

  ٥٦و 11:47 – سنبلة ٧ 10:57 – سنبلة ٧ 10:09 – سنبلة ٧  سد ظھر األ قمر مقارنة

  ٥،٤ج – ١٨٥ھـ 1:00 - میزان ٢ 7:21 - سنبلة ٢٠ 4:00 - سنبلة ٧ مریخ تسدیس زھرة

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:24 - سنبلة ٧ 7:19 - سنبلة ٧ 3:12 - سنبلة ٧ شیرون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 21:12 - سنبلة ٩ 1:15 - سنبلة ٨ 5:06 - سنبلة ٧ مریخ تسدیسقمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:18 - سنبلة ٧ 11:16 - سنبلة ٧ 7:12 - سنبلة ٧ زحل ضد توازي قمر
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  ١٩و  04:17 – سنبلة ٨ 03:28 – سنبلة ٨ 02:40 – سنبلة ٨  صرفة قمر مقارنة

  عواءالصرفة و ال ینمنزل+ قمر 
  22:17 – سنبلة ٨

  13:34 – عواء
  ٦٥٩،٦٦٠د   22:04 – سنبلة ١٠  استمرار حتى

  ٤٨٤ج  22:03 - سنبلة ٩  استمرار حتى 1:15 - سنبلة ٨  قمر خالي الّسیر

  نجمي البرج ال ٣ وجه فيقمر ال

  مريخ دريجانو  وجهأسد 
  ٤١٠د   22:02 - سنبلة ٩  استمرار حتى  06:02 - سنبلة ٨

  القمر في البرج النجمي
   حد عطاردأسد  

  ٣٦١د  12:26 - سنبلة ٨  استمرار حتى 2:50 - سنبلة ٨

  القمر في البرج النجمي
  حد مريخأسد  

  ٣٦٣د  22:02 - سنبلة ٩  استمرار حتى 12:26 - سنبلة ٨

  الشمس في البرج النجمي
  حد زھرةأسد  

  ٣٦٢د    09:14- سنبلة ١٣   استمرار حتى   05:14- ةسنبل ٨ 

  في البرج النجميعطارد 
  حد مشتري سرطان  

  ٣٧٤د    21:19- سنبلة ١٦   استمرار حتى   06:05- سنبلة ٨ 

  المريخ في البرج النجمي
  حد مريخجوزاء  

  ٣٨٣د    03:18- سنبلة ١٩   استمرار حتى   01:32- سنبلة ٨ 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 3:48 - سنبلة ٨ 23:45 - سنبلة ٨ 19:42 - نبلةس ٨ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:48 - سنبلة ٨ 5:44 - سنبلة ٨ 3:54 - سنبلة ٨ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 22:18 - سنبلة ١٠ 3:08 - سنبلة ٩ 8:00 - سنبلة ٨ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:36 - سنبلة ١٠ 5:21 - لةسنب ٩ 10:12 - سنبلة ٨ بلوتون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 22:30 - سنبلة ٩ 18:24 - سنبلة ٨ 14:18 - سنبلة ٨ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 2:24 - سنبلة ٩ 22:12 - سنبلة ٩ 18:06 - سنبلة ٨ شیرون توازي قمر
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث إستمرار

باقي ٢٢ ماضي ٧١  الصیف سممو إستمرار  میزان  ١ إستمرار حتی  ٢الف    

سكندرياإل بآ شھر باقي ١٣ ماضي ١٧  سنبلة ٢٢ إستمرار حتی  ٣١الف    

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر إستمرار 

 القمر في البرج النجمي
  ٥ط - ٥ز – ٢ح 22:01 – سنبلة ٩  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢  أسد 

في : شمس مثلثة+بیت
  ١٧ط - ٥ز – ١ح 21:41 –میزان  ٢  إستمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٧  أسد  البرج النجمي

 عطارد في البرج النجمي
  ٣٠ط - ٦ز – ٣ح 14:39 – سنبلة ١٨  إستمرار حتی باقي ٩ ماضي ٢٤   سرطان

 الزھرة في البرج النجمي
  ٤١ط - ٥ز – ٤ح 12:47 – سنبلة ٢٤  إستمرار حتی باقي ١٥ ماضي ١٠  أسد 

 في البرج النجمي مريخ ال
  ٥١ط - ٣ز – ٥ح 19:17 – سنبلة ٢٩  إستمرار حتی باقي ٢٠ ماضي شھر١  جوزاء

في البرج : مشتري مثلثة
  حملالنجمي 

 شھر١٠ ماضي شھر٢ 
 باقي

  إستمرار حتی
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

 زحل في البرج النجمي
  سنبلة

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

 اورانوس في البرج النجمي
 حوت

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة٧ 
  إستمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

 نبتون في البرج النجمي 
١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  إستمرار حتی باقي شھر ٥ ماضي ٣١   جدي

   بلوتون في البرج النجمي
  قوس

 سنة١٢ ماضي سنة٣ 
 باقي

  إستمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

   رأس في البرج النجمي
  عقرب

  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ذنب في البرج النجمي
  ثور 

  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

في البرج  القمر األسود
  حوتالنجمي 

  ماضي شھر٦ 

 باقي شھر٣ 
١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 04:13 –قوس  ٢٩  إستمرار حتی

  دلوفي البرج النجمي شیرون 
  ماضي شھر٨ 

 باقي سنة٧ 
  إستمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤

 ش. ھـ ١٣٩٧
١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  إستمرار

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٦د 21:25 – سنبلة ٩  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢   سنبلة

برج ال الشمس في
  ٦ب-٢ج 12:05 –میزان  ١  إستمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٨   سنبلة فلكيال

 فلكيالبرج ال فيعطارد 
  ٥ب-٣ج 08:58 – سنبلة ١٨  إستمرار حتی باقي ٩ ماضي ٢٥   أسد
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 فلكيالبرج ال الزھرة في
  ٦ب-٤ج 05:40 – سنبلة ٢٤  إستمرار حتی باقي ١٥ ماضي ١٠   سنبلة

فلكي البرج ال المريخ في
  ٤ب-٥ج 04:51 – سنبلة ٢٨  إستمرار حتی باقي ١٩ ماضي شھر١   سرطان

في البرج مشتري ال
  ثور فلكيال

 شھر١٠ ماضي شھر٢ 
 باقي

  إستمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

 فلكيفي البرج الزحل 
  میزان

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج
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 يفلكفي البرج الاورانوس 
  حمل

  ماضي سنة١ 

 باقي سنة٧ 
  إستمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج

 فلكينبتون في البرج ال
 حوت

  ماضي ٣١ 

 باقي شھر ٥ 
  ١٢ب-٩ج 05:54 –أسد  ١٤  إستمرار حتی

 فلكيبلوتون في البرج ال
  جدي

  ماضي سنة٣ 

 باقي سنة١٢ 
  إستمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

 فلكيفي البرج الس رأ
 قوس

  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

 فلكيفي البرج الذنب 
 جوزاء

  ماضي شھر٧ 

 باقي سنة١ 
  إستمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٣ب-١٢ج

في البرج  القمر األسود
 حمل فلكيال

  ماضي شھر٦ 

 باقي شھر٣ 
  ١ب-١٤ج 20:56 –قوس  ٢٦  إستمرار حتی

  فلكيفي البرج الشیرون 
  حوت

  ماضي شھر٨ 

 باقي سنة٧ 
  إستمرار حتی

 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  إستمرار

  أسد القمر في البرج النجمي

  حد مريخ 
  ٣٦٣د  22:02 - سنبلة ٩  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ١ 

أسد  الشمس في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د    09:14- سنبلة ١٣   إستمرار حتی باقي ٤ ماضي ١ 

 عطارد في البرج النجمي
  سرطان حد مشتري 

  ٣٧٤د    21:19- سنبلة ١٦   إستمرار حتی باقي ٧ ماضي ١ 

أسد  الزھرة في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٧٧د    05:48- سنبلة ٩   إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٤ 

 جوزاءفي البرج النجمي مريخ ال

  حد مريخ
  ٣٨٣د    03:18- سنبلة ١٩   إستمرار حتی باقي ١٠ ماضي ١ 

  المشتري في البرج النجمي

  زھرةحمل حد  
  ٣٨٧د    23:52-میزان  ٢٩   إستمرار حتی باقي شھر٢ ماضي ٢٢ 

سنبلة زحل في البرج النجمي
  زھرة حد 

 شھر١ ماضي سنة ١ 
 يباق

  إستمرار حتی
  20:08 -  سنبلة ٣٠ 

   ش. ھـ ١٣٩٠
  ٣٩٢د 

  الشھر الماضي من الوجوه يف ةسبعالكواكب السیر إستمرار 

نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في
  وجه و دريجان مريخأسد 

  ٤١٠د   22:02 - سنبلة ٩  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ١ 

  نجميالبرج ال ١وجه  فيعطارد 

ان شمسوجه زحل و دريجأسد  
  ٤٨٠د  23:40 – سنبلة ٢٥ إستمرار حتی باقي ١٦ ماضي ٣٢ 

  لھاساير احواو  يالماض الشھر منقمر ال اتصاالت إستمرار

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 22:18 -  سنبلة ١٠ 3:08 - سنبلة ٩ باقي ١ ماضي ١  اورانوس مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 22:30 - سنبلة ٩ 18:24 - سنبلة ٨ باقي ٠ ماضي ١  زحل توازي قمر
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  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 2:24 - سنبلة ٩ 22:12 - سنبلة ٩ باقي ٠ ماضي ١  شیرون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 21:12 - سنبلة ٩ 1:15 - سنبلة ٨ باقي ٠ ماضي ٢  مریخ تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:36 -  سنبلة ١٠ 5:21 - سنبلة ٩ باقي ١ ماضي ١  بلوتون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 22:30 - سنبلة ٩ 18:24 - سنبلة ٨ باقي ٠ ماضي ١  زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 2:24 - سنبلة ٩ 22:12 - سنبلة ٩ باقي ١ ماضي ١  شیرون توازي قمر

  ٦٥٩،٦٦٠د   22:04 – سنبلة ١٠  إستمرار حتی باقي ١ ماضي ١   عواءال - صرفة ال ینمنزل+ قمر 

  ٤٩١ ج 20:29 – سنبلة ٩ إستمرار حتی باقي ٠ ضيما ١١  وجاالفلك  فيھابط قمر 

  ٤٨٤ج   22:03 – سنبلة ٩  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

 يمن الشھرالماض ةالفلکی األحداثساير  إستمرار
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  ١٣٢ھـ  16:00 -میزان ١٩  15:07 -أسد ٢٥ باقي شھر ١ ضيما ٦١   زھرة مقارنةشمس 

 ١٤٢ھـ 4:00 -  سنبلة ١٦ 2:26 - سنبلة ١ باقي ٧ ماضي ٢٣  نبتون  مقابلة شمس

  ٧،٥ج – ٢١٦ھـ 15:00 -  سنبلة ٢٠ 13:46 - سنبلة ٣ باقي ١١ ماضي ٢٢  زحل تربیعمریخ 

  ١٥٠ھـ 11:00 -  سنبلة ١٩ 17:39 - سنبلة ٤ باقي ١٠ ماضي ١٩ شیرون مقابلة شمس

  ١٤٤ھـ 3:00 -  سنبلة ٢٢ 18:12 - سنبلة ٦ باقي ١٣ ماضي ١٨  بلوتون تثلیثشمس 

  ٢٣٠ھـ 10:00 -  سنبلة ٢٤ 22:53 - سنبلة ٩ باقي ١٥ ماضي ١٥  القمر األسود تربیعمریخ 

  ١٧٨ھـ 8:00 -  سنبلة ١٥  إستمرار حتی باقي ٦ ماضي ١٤  القمر ألسود تثلیثعطارد 

  ٥،١ج – ١٣٣ھـ 7:00 -عقرب  ١٣ 9:43 - میزان  ٨ باقي شھر١ ماضي ١٣  مریخ تسدیسمس ش

  ١٦٤ھـ 12:00 -  سنبلة ١٤  إستمرار حتی باقي ٥ ماضي ١٣  زحل تسدیسعطارد 

  ٦،١ج – ١٣٥ھـ 3:00 -  سنبلة ٢٧ 6:59 -  سنبلة ١٢ باقي ١٨ ماضي ١٣  مشتری تثلیثشمس 

   ٣٢ھـ  2:00 -  سنبلة ١٦ 11:15 - سنبلة ٧ يباق ٧ ماضي ١٢  زھرة توازي شمس

 ١٩٦ھـ 16:00 - سنبلة ٩ 2:12 - سنبلة ٤ باقي ٠ ماضي ١١  بلوتون تثلیثزھرة 

  ١٨٧ھـ 14:00 -  سنبلة ١٥ 9:46 - سنبلة ٨ باقي ٦ ماضي ٨  مشتری تثلیثزھرة 

 باقي ٩ ماضي ٦  مشتری توازي عطارد
  2:31 - سنبلة ٧
 2:56 -  سنبلة ١٥

   ١٦١ھـ  9:00 -  نبلةس ١٨

   ٢٨٠ھـ  3:00 -عقرب  ١٣ 4:49 -میزان  ١٢ باقي شھر٢ ماضي ٤  شیرون توازي زحل

  ٥،٤ج – ١٨٥ھـ 1:00 - میزان  ٢ 7:21 -  سنبلة ٢٠ باقي شھر١ ماضي ٢  مریخ تسدیسزھرة 

 يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  إستمرار

:بلوتون تراجع  
وسقفي البرج النجمي    

باقي ١٤ ماضي ١٤٣   ٩٠ج   9:24 -  سنبلة ٢٣ إستمرار حتی 

في البرجتراجع نبتون   
نجمي جديال  

  شھر ٢ ماضي شھر ٣
 باقي

  ٨٩ج   9:54 -عقرب  ١٦ إستمرار حتی

في البرجتراجع شیرون   
نجمي دلوال  

   شھر ٢ ماضي شھر ٣
 باقي

  ٩٣ج   14:11 -عقرب  ١٨ إستمرار حتی

اورانوس في البرج تراجع 
حوت النجمي  

   شھر ٣ ماضي ٤٩
 باقي

  ٨٨ج   10:05 - قوس  ١٧ إستمرار حتی

رأس في البرج تراجع 
  عقرب النجمي

باقي ٥ ماضي ٧   ٩١ج  20:20 – سنبلة ١٤  إستمرار حتی 

  ذنب في البرج تراجع 

 ثور النجمي
باقي ٥ ماضي ٧   ٩٢ج  20:20 – سنبلة ١٤  إستمرار حتی 

  المشتريتراجع المکث قبل 

  حمل لبرج النجميفي ا 
باقي ٢ ماضي ٢   ١١٦ج   05:47 – سنبلة ١١  إستمرار حتی 

  ٢٠:٢١ ةساعال في: ةسنبل فلكيالبرج من ال ٨ ةدرج اليشمس التحويل  :شوال شھراّول  ةلیل

 ٦:٠٣ ةساعال في: أسد  يالنجمبرج من ال ٨ ةدرج اليشمس التحويل  :شوال شھراّول  ةلیل
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قمرالنور  ديادزا حتى إستمرار  اللیلة األولى  ١٥اللیلة     ٣٨الف  

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

  ٤٩٠ ج 09:12 – سنبلة ٢٤ إستمرار حتی 20:29 – سنبلة ٩ وجاالفلك  فيصاعد قمر 

  : قمر مثلثة

 في البرج النجمي سنبلة
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 22:24 – سنبلة ١١  مرار حتیإست 22:01 – سنبلة ٩

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٧د 21:48 – سنبلة ١١  إستمرار حتی 21:25 – سنبلة ٩  میزان

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
   سنبلة

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١١د   14:02 - سنبلة ٩  إستمرار حتی  22:02 - سنبلة ٩

 نجميالبرج ال ٢وجه  القمر في
   سنبلة

  و دريجان زحلزھرة وجه 
  ٤١٢د   06:09 -  سنبلة ١٠  إستمرار حتی  14:02 - سنبلة ٩

   القمر في البرج النجمي
  حد عطارد سنبلة

  ٣٦١د   14 :9 - سنبلة ٩  إستمرار حتی   22:02- سنبلة ٩ 

  القمر في البرج النجمي
  زھرة حد  سنبلة 

  ٣٦٢د   18:1 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی  14 :9 - سنبلة ٩

أسد  الزھرة في البرج النجمي

  حد زحل
  ٣٨٠د    21:14- سنبلة ١٥   إستمرار حتی   05:48- سنبلة ٩ 

القمر  ضد توازينبتون 
 األسود

   ٣٣٤ھـ  3:00 -عقرب  ١٨ 22:46 -میزان  ١٥ 15:00 - سنبلة ٩

  ٣٨و  12:02 – سنبلة ٩ 11:14 – سنبلة ٩ 10:26 – سنبلة ٩  عواء قمر مقارنة 

٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 17:12 -  سنبلة ١٠ 21:43 -  سنبلة ١٠ 2:24 - سنبلة ٩ زحل مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:00 -  سنبلة ١١ 2:26 -  سنبلة ١٠ 7:06 - سنبلة ٩ القمر األسود مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 23:48 -  سنبلة ١١ 3:28 -  سنبلة ١٠ 7:24 - سنبلة ٩ مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 18:06 - سنبلة ٩ 14:03 - سنبلة ٩ 10:06 - سنبلة ٩ زھرة ازيضد تو قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 3:00 -  سنبلة ١١ 6:24 -  سنبلة ١٠ 10:18 - سنبلة ٩ عطارد تسدیس قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 19:06 -  سنبلة ١٠ 15:01 - سنبلة ٩ 11:00 - سنبلة ٩ شمس ضد توازيقمر 
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  ٨٢الف   ٣لیلة   إستمرار حتی  ٢لیلة   شوال شھر ذوریوم مح

  ٤٨٤ج  26:22 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی 24:6 -  سنبلة ١٠  قمر خالي الّسیر

  ٦٦١د   19:00 – سنبلة ١١  إستمرار حتی 22:04 – سنبلة ١٠ ١  سماكالمنزل + قمر 

  ٢١و   07:58 – بلةسن ١٠  07:09 – سنبلة ١٠  06:22 – سنبلة ١٠  سماك األعزلال قمر مقارنة 

  ٢٢و   08:37 – سنبلة ١٠  07:48 – سنبلة ١٠  06:59 – سنبلة ١٠  سماك الرامحال قمر مقارنة 
  نجميالبرج ال ٣وجه  القمر في

  ٤١٣د   22:25 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی  06:09 -  سنبلة ١٠  زھرةوجه عطارد و دريجان  سنبلة 

  نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في
  ٤١٣د   22:25 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی  06:09 -  سنبلة ١٠  زھرةطارد و دريجان وجه ع سنبلة

  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري  سنبلة 

  ٣٦٤د   18:1 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی 46:7 -  سنبلة ١٠

  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  سنبلة 

  ٣٦٣د  09:19 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی 46:7 -  سنبلة ١٠

القمر  ضد توازي مرق
 ألسودا

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 7:30 -  سنبلة ١٠ 2:49 -  سنبلة ١٠ 22:12 -  سنبلة ١٠

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 16:18 -  سنبلة ١١ 20:35 -  سنبلة ١١ 1:12 -  سنبلة ١٠ نبتون  تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 12:18 -  سنبلة ١٠ 7:28 -  سنبلة ١٠ 2:48 -  سنبلة ١٠ نبتون  توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:00 -  سنبلة ١٢ 2:15 -  سنبلة ١١ 6:48 -  سنبلة ١٠ شیرون لیثتث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:18 -  سنبلة ١١ 14:10 -  سنبلة ١٠ 9:18 -  سنبلة ١٠ مشتری ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:48 -  سنبلة ١٢ 5:55 -  سنبلة ١١ 10:24 -  سنبلة ١٠ بلوتون تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 21:36 -  سنبلة ١١ 16:20 -  سنبلة ١٠ 11:18 -  سنبلة ١٠ عطارد ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 16:42 -  سنبلة ١٢ 13:40 -  سنبلة ١١ 11:24 -  سنبلة ١٠  شمس تسدیسقمر 
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 القمر في البرج النجمي
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 00:41 – سنبلة ١٣  إستمرار حتی 22:24 – سنبلة ١١  میزان

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٨د 00:03 – سنبلة ١٣  إستمرار حتی 21:48 – سنبلة ١١  عقرب

غفرالمنزل + قمر    ٦٦٢د   18:47 – سنبلة ١٢  إستمرار حتی  19:00 – سنبلة ١١ 

  ٢٣و   18:52 – سنبلة ١٢  18:02 – سنبلة ١١  17:12 – سنبلة ١١  )جنوبي(زبانا  قمر مقارنة 

 في البرج مشتريالتراجع 
  حمل و حوتالنجمي 

  ٨٦ج  07:38 –جدى  ٣  إستمرار حتی  05:47 – سنبلة ١١

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان 

  ٤١٤د   14:55 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی  22:25 – سنبلة ١١

  نجميالبرج ال ٢وجه  القمر في
  میزان وجه و دريجان زحل 

  ٤١٥د   07:40 -  سنبلة ١٢  حتی إستمرار  14:55 -  سنبلة ١١

  القمر في البرج النجمي
  حد زحل سنبلة  

  ٣٦٥د  25:22 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی 09:19 -  سنبلة ١١

میزان القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  17:8 -  سنبلة ١١  إستمرار حتی 25:22 -  سنبلة ١١

  
 

میزان  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  35:21 -  سنبلة ١٢  إستمرار حتی 17:8 -  بلةسن ١١

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:54 -  سنبلة ١٢ 14:50 -  سنبلة ١١ 19:06 -  سنبلة ١١ مشتری مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 20:18 -  سنبلة ١٣ 22:08 -  سنبلة ١٢ 0:30 -  سنبلة ١١ زھرة تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 4:36 -  سنبلة ١٣ 7:10 -  سنبلة ١٢ 10:12 -  سنبلة ١١ مریخ تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 9:12 -  سنبلة ١٣ 11:03 -  سنبلة ١٢ 13:36 -  سنبلة ١١ عطارد تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 6:12 -  سنبلة ١٢ 22:24 -  سنبلة ١٢ 15:30 -  سنبلة ١١ بلوتون توازي قمر
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  نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في
   میزان

  ه مشتري و دريجان عطاردوج
  ٤١٦د   00:43 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی  07:40 -  سنبلة ١٢

   05:54 – سنبلة ١٣  إستمرار حتی  04:17 -  سنبلة ١٢ةمحترقال الطريقة القمر في

  ٤٨٤ج  44:0 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی 03:11 -  سنبلة ١٢  قمر خالي الّسیر

زباناالمنزل + قمر    ٦٦٣د  18:55 – سنبلة ١٣  إستمرار حتی  18:47 – سنبلة ١٢ 

میزان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  21:9 -  سنبلة ١٢  إستمرار حتی 35:21 -  سنبلة ١٢  حد مشتري

  میزان القمر في البرج النجمي

  زھرةحد  
  ٣٦٢د  17:21 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی 21:9 -  سنبلة ١٢

  ٢٤و   02:03 – سنبلة ١٢  01:12 – سنبلة ١٢  00:21 – سنبلة ١٢  )شمالي(زبانا ال قمر مقارنة 

 ١٦٨ھـ 23:00 -  سنبلة ٢٢ 18:25 -  سنبلة ١٧ 7:00 -  سنبلة ١٢ نبتون  مقابلة عطارد

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:24 -  سنبلة ١٤ 22:41 -  سنبلة ١٣ 2:24 -  سنبلة ١٢ نبتون  تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 1:24 -  سنبلة ١٤ 4:34 -  سنبلة ١٣ 8:12 -  سنبلة ١٢ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 2:54 -  سنبلة ١٤ 5:58 -  سنبلة ١٣ 9:30 -  سنبلة ١٢ اورانوس تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 1:24 -  سنبلة ١٥ 20:39 -  سنبلة ١٤ 16:48 -  سنبلة ١٢ شمس تربیعقمر 
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  : ھبوط قمر

 عقربفي البرج النجمي 
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 05:43 – سنبلة ١٥  ر حتیإستمرا 00:41 – سنبلة ١٣

  : ھبوط قمر

  نجمي عقربالبرج ال ٣ ةدرج
  ٨ب – ٢،٧٠ج 05:54 – سنبلة ١٣ إستمرار حتی 04:10 – سنبلة ١٣

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٩د 05:03 – سنبلة ١٥  إستمرار حتی 00:03 – سنبلة ١٣ قوس

  نجميالبرج ال ١وجه  القمر في
  مريخ عقرب وجه و دريجان 

  ٤١٧د   18:04 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی  00:43 -  سنبلة ١٣
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  نجميالبرج ال ٢وجه  القمر في
عقرب وجه شمس و دريجان  

  مشتري
  ٤١٨د   11:45 -  سنبلة ١٤  إستمرار حتی  18:04 -  سنبلة ١٣

  الشمس في البرج النجمي
  حد زحلأسد  

  ٣٧٠د    14:23- سنبلة ٢٠   إستمرار حتی   09:14- سنبلة ١٣ 

  میزان  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  43:0 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی 17:21 -  سنبلة ١٣

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  50:12 -  سنبلة ١٣  إستمرار حتی 43:0 -  سنبلة ١٣

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  50:19 -  ةسنبل ١٤  إستمرار حتی 50:12 -  سنبلة ١٣

 -کلیل اال ینمنزل+ قمر 
قلبال  

   18:55 – سنبلة ١٣

 11:37 - قلب
  ۶۶۵،  ٦٦٤د   01:28 – سنبلة ١٤  إستمرار حتی

  ٣٧و   01:33 – سنبلة ١٣  00:40 – سنبلة ١٣  23:48 – سنبلة ١٣  كلیلاال قمر مقارنة 

  ٢٧و   12:55 – سنبلة ١٣  12:03 – سنبلة ١٣  11:11 – سنبلة ١٣  قلب العقرب قمر مقارنة 

 21:30 -  سنبلة ١٣ مریخ ضد توازي قمر
  11:48 -  سنبلة ١٣
 7:45 -  سنبلة ١٥

  ٥،٢ج – ٨ھـ 23:00 -  سنبلة ١٦

 2:36 -  سنبلة ١٣ رأس توازي قمر
  1:38 -  سنبلة ١٤
 14:34 -  سنبلة ١٤

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 14:24 -  سنبلة ١٥

 2:42 -  سنبلة ١٣ ذنب ضد توازي قمر
  1:44 -  سنبلة ١٤
 14:28 -  سنبلة ١٤

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 14:24 -  سنبلة ١٥

٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 0:54 -  سنبلة ١٥ 3:17 -  سنبلة ١٤ 6:12 -  سنبلة ١٣ زحل تسدیس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 12:50 – سنبلة ١٣  إستمرار حتی 7:48 -  سنبلة ١٣  زھرة تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  19:50 – سنبلة ١٤  إستمرار حتی 12:50 – سنبلة ١٣  زھرة تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 6:12 -  سنبلة ١٥ 8:31 -  سنبلة ١٤ 11:18 -  سنبلة ١٣ القمر األسود تثلیث قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 7:06 -  سنبلة ١٥ 9:40 -  سنبلة ١٤ 12:42 -  سنبلة ١٣ ذنب مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 7:06 -  سنبلة ١٥ 9:40 -  سنبلة ١٤ 12:42 -  سنبلة ١٣ رأس مقارنة قمر
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  ٥٧و   14:08 – سنبلة ١٤  13:13 – سنبلة ١٤  12:21 – سنبلة ١٤  لسعة العقرب قمر مقارنة 

  ٣٥و   15:07 – سنبلة ١٤  14:12 – سنبلة ١٤  13:19 – سنبلة ١٤  شولةال قمر مقارنة 

شولةالمنزل + قمر    ٦٦٦د  03:10 – سنبلة ١٥  إستمرار حتی  01:28 – سنبلة ١٤ 

  نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في

  ٤١٩د   05:45 -  سنبلة ١٥  إستمرار حتی  11:45 -  سنبلة ١٤  دريجان قمر وزھرة وجه  عقرب

  القمر في البرج النجمي
  عقرب حد عطارد  

  ٣٦١د  58:9 -  سنبلة ١٤  إستمرار حتی 50:19 -  سنبلة ١٤

  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  55:18 -  سنبلة ١٥  إستمرار حتی 58:9 -  سنبلة ١٤  عقرب حد مشترى  

رأس في البرج تراجع 
  عقرب النجمي

  ٩١ج  22:27 – سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 10:49 – سنبلة ١٤

  ذنب في البرج النجميتراجع 
 ثور 

  ٩٢ج  22:27 – سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 10:49 – سنبلة ١٤

  ٤٩٢ج  23:36 -  سنبلة ٢٩  إستمرار حتی  9:40 – سنبلة ١٤  رأسالمن  شمالي صاعدقمر 

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 6:36 -  سنبلة ١٥ 6:53 -  سنبلة ١٤  19:50 – سنبلة ١٤  زھرة تربیع قمر

  20:12 -  سنبلة ١٦ 20:05 -  سنبلة ١٥ 20:42 -  سنبلة ١٤  عطارد تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:18 -  سنبلة ١٦ 3:30 -  سنبلة ١٥ 6:06 -  سنبلة ١٤ نبتون  تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 7:30 -  سنبلة ١٦ 9:37 -  سنبلة ١٥ 12:06 -  سنبلة ١٤ شیرون تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:06 -  سنبلة ١٦ 11:09 -  سنبلة ١٥ 13:36 -  سنبلة ١٤ اورانوس تربیع قمر

  بلوتون مقارنة قمر
 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 12:06 -  سنبلة ١٦ 14:00 -  سنبلة ١٥ 16:18 -  سنبلة ١٤
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٧اللیلة )یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال حتى إستمرار  ١٤اللیلة     ٤١الف  

 القمر في البرج النجمي
  ٩ط - ٩ز – ٢ح 13:24 – سنبلة ١٧  إستمرار حتی 05:43 – سنبلة ١٥ قوس

 فلكيالبرج ال القمر في
  ١٠د 12:42 – سنبلة ١٧  إستمرار حتی 05:03 – سنبلة ١٥  جدي

  ٤٨٤ج  46:5 -  سنبلة ١٥  إستمرار حتی 05:20 -  سنبلة ١٥  مر خالي الّسیرق

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
  قوس 

  وجه عطارد و دريجان مشتري
  ٤٢٠د   00:02 -  سنبلة ١٦  إستمرار حتی  05:45 -  سنبلة ١٥

  عقرب  القمر في البرج النجمي

   حد زحل
  ٣٦٥د  45:5 -  سنبلة ١٥  إستمرار حتی 55:18 -  سنبلة ١٥

قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٦٤د  44:3 -  سنبلة ١٦  إستمرار حتی 45:5 -  سنبلة ١٥

أسد  الزھرة في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٧٦د    17:15- سنبلة ١٩   إستمرار حتی   21:14- سنبلة ١٥ 

نعامالمنزل + قمر    ٦٦٧د  07:10 – سنبلة ١٦  إستمرار حتی 03:10 – سنبلة ١٥ 

  ٥٨و   03:07 – سنبلة ١٥  02:13 – سنبلة ١٥  01:18 – سنبلة ١٥  النصل قمر مقارنة 

   ٢٠١ھـ  20:00 -  سنبلة ١٩ 22:16 -  سنبلة ١٧ 0:00 -  سنبلة ١٥ شیرون ضد توازيزھرة 

 ١٧٦ھـ  17:00 -  سنبلة ٢٣ 19:29 -  سنبلة ٢٠ 6:00 -  سنبلة ١٥ شیرون مقابلة عطارد

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 13:30 -  سنبلة ١٧ 7:07 -  سنبلة ١٦ 1:30 -  سنبلة ١٥ سشم تثلیثقمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 22:00 -  سنبلة ١٧ 23:49 -  سنبلة ١٦ 2:00 -  سنبلة ١٥ مشتری تثلیث قمر

٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 8:48 -  سنبلة ١٧ 10:11 -  سنبلة ١٦ 11:54 -  سنبلة ١٥ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:24 -  سنبلة ١٧ 15:41 -  سنبلة ١٦ 17:18 -  بلةسن ١٥ القمر األسود تربیع قمر

٨ 
ل 

وا
ش

ر 
ھ
ش

 =
٧ 

بر
م
بت

س
  

  ٥٩و   02:23 – سنبلة ١٦  01:27 – سنبلة ١٦  00:31 – سنبلة ١٦  عین الرامي قمر مقارنة 

  ٣٦و   02:40 – سنبلة ١٦  01:45 – سنبلة ١٦  00:49 – سنبلة ١٦  الفكة الجنوبیة قمر مقارنة 

  ٢٩و   04:53 – سنبلة ١٦  03:56 – سنبلة ١٦  03:01 – سنبلة ١٦  النسر الواقع رنةقمر مقا 

  ٤٨٩ج   میزان ١اللیلة  إستمرار حتی  سنبلة ١٦اللیلة   بطيء الّسیرقمر 

بلدةالمنزل + قمر    ٦٦٨د   - 12:48سنبلة ١٧  إستمرار حتی 07:10 – سنبلة ١٦ 

 البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  و دريجان مريخ وجه قمرقوس 

  ٤٢١د   18:36 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی  00:02 -  سنبلة ١٦

  قوس  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  00:13 -  سنبلة ١٦  إستمرار حتی 44:3 -  سنبلة ١٦

قوس  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  28:20 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی 00:13 -  سنبلة ١٦

 البرج النجميعطارد في 
  ٣٧٥د    14:59- سنبلة ١٨   إستمرار حتی   21:19- سنبلة ١٦   سرطان حد زحل 

  ٣٤و   16:02 – سنبلة ١٦  15:04 – سنبلة ١٦  14:08 – سنبلة ١٦  بلدةال قمر مقارنة 

   ١٦٨ھـ  22:00 -  سنبلة ٢١ 21:07 -  سنبلة ١٩ 5:00 -  سنبلة ١٦ نبتون  ضد توازي عطارد

   ١٨٩ھـ  2:00 -  سنبلة ٢٠ 5:59 -  سنبلة ١٨ 10:00 -  سنبلة ١٦ زحل ضد توازيزھرة 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 03:44 – سنبلة ١٦  إستمرار حتی 18:48 -  سنبلة ١٦ زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 14:00 – سنبلة ١٦  إستمرار حتی 03:44 – سنبلة ١٦ زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 20:24 -  سنبلة ١٨ 19:20 -  ةسنبل ١٧ 14:00 – سنبلة ١٦ زھرة تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 23:24 -  سنبلة ١٨ 23:35 -  سنبلة ١٧ 0:12 -  سنبلة ١٦ مریخ مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 4:42 -  سنبلة ١٧ 20:53 -  سنبلة ١٧ 12:18 -  سنبلة ١٦ بلوتون توازي قمر

٩
  

  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي في البرج النجمي 
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 23:10 – سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 13:24 – سنبلة ١٧

 فلكيالبرج ال القمر في
  ١١د 22:26 – سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 12:42 – سنبلة ١٧ دلو



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام

     التنجیمیة

  ٤٨٤ج  26:13 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی 35:23 -  سنبلة ١٧  قمر خالي الّسیر

  نجميالبرج ال ٣وجه  القمر في

  ٤٢٢د   13:25 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی  18:36 -  سنبلة ١٧وجه زحل و دريجان شمس قوس 

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
  جدي 

  وجه مشتري و دريجان زحل
  ٤٢٣د   08:28 -  سنبلة ١٨  إستمرار حتی  13:25 -  سنبلة ١٧

  قوس  القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  52:5 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی 28:20 -  سنبلة ١٧

  قوس مر في البرج النجميالق

  حد مريخ  
  ٣٦٣د  25:13 -  سنبلة ١٧  إستمرار حتی 52:5 -  سنبلة ١٧

جدي  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  44:2 -  سنبلة ١٨  إستمرار حتی 25:13 -  سنبلة ١٧

ذابحالسعد المنزل + قمر    ٦٦٩د  03:02 –سبنله  ١٨  إستمرار حتی  - 12:48سنبلة ١٧ 

  ٣٠و   11:42 – سنبلة ١٧  10:44 – سنبلة ١٧  09:47 – سنبلة ١٧  النسر الطائر مقارنة قمر 

 ١٧٠ھـ  6:00 -  سنبلة ٢٥ 8:27 -  سنبلة ٢١ 0:00 -  سنبلة ١٧ بلوتون تثلیث عطارد

   ٥٠ھـ  5:00 -  سنبلة ٢٢ 17:04 -  سنبلة ١٩ 5:00 -  سنبلة ١٧ شیرون ضد توازي شمس

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 17:42 -  سنبلة ١٨ 18:53 -  سنبلة ١٨ 20:24 -  لةسنب ١٧ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 7:06 -  سنبلة ١٩ 8:07 -  سنبلة ١٨ 9:24 -  سنبلة ١٧ مشتری تربیع قمر
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نجمي البرج ال ٢وجه  القمر في
  زھرةوجه مريخ و دريجان  جدي

  ٤٢٤د   03:44 -  سنبلة ١٩  إستمرار حتی  08:28 -  سنبلة ١٨

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  09:16 -  سنبلة ١٨  إستمرار حتی 44:2 -  سنبلة ١٨

  جدي  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  36:7 -  سنبلة ١٩  إستمرار حتی 09:16 -  سنبلة ١٨

منزل سعد بلع+ قمر    ٦٧٠ د 21:03 – سنبلة١٩  إستمرار حتی 03:02 –سبنله  ١٨ 

  ٣٣و   23:04 – سنبلة ١٨  22:07 – سنبلة ١٨  21:10 – سنبلة ١٨  ذابحالسعد ال قمر مقارنة 

  ٣١و   06:36 – سنبلة ١٨  05:38 – سنبلة ١٨  04:41 – سنبلة ١٨  سعد بلع قمر مقارنة 

  ٦٠و   14:37 – سنبلة ١٨  13:39 – سنبلة ١٨  12:41 – سنبلة ١٨  النیر قمر مقارنة 

 رج النجميعطارد في الب
  ٣١ط - ٧ز – ٣ح 04:59 –میزان  ٤  إستمرار حتی 14:39 – سنبلة ١٨  أسد 

 فلكيفي البرج العطارد 
  ٦ب-٣ج 00:09 –میزان  ٤  إستمرار حتی 08:58 – سنبلة ١٨  سنبلة

أسد  عطارد في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٧٤د    05:05- سنبلة ٢٢   إستمرار حتی   14:59- سنبلة ١٨ 

القمر  وازيت عطارد
 األسود

   ١٧٨ھـ  2:00 -  سنبلة ٢٢ 8:46 -  سنبلة ٢٠ 8:00 -  سنبلة ١٨

٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 18:54 -  سنبلة ٢٠ 19:31 -  سنبلة ١٩ 20:24 -  سنبلة ١٨ زحل تثلیث قمر

القمر  تسدیس قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 0:42 -  سنبلة ٢٠ 1:14 -  سنبلة ١٩ 2:00 -  سنبلة ١٨

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:24 -  سنبلة ١٨ 10:36 -  سنبلة ١٨ 4:36 -  سنبلة ١٨ مشتری ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 23:30 -  سنبلة ١٩ 17:16 -  سنبلة ١٨ 10:48 -  سنبلة ١٨ عطارد ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 23:18 -  سنبلة ١٩ 17:40 -  سنبلة ١٨ 11:54 -  سنبلة ١٨ نبتون  توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:24 -  سنبلة ١٩ 21:52 -  سنبلة ١٩ 16:18 -  سنبلة ١٨ ألسودالقمر ا ضد توازي قمر
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نجمي جديالبرج ال ٣وجه القمرفي

  ٤٢٥د   23:11 -  سنبلة ٢٠  إستمرار حتی  03:44 -  سنبلة ١٩  وجه شمس و دريجان عطارد

  الزھرة في البرج النجمي
  حد مريخأسد  

  ٣٧٨د    13:13- سنبلة ٢٤   إستمرار حتی   17:15- سنبلة ١٩ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام

     التنجیمیة

  جدى القمر في البرج النجمي

  حد زحل  
  ٣٦٥د  23:15 -  سنبلة ١٩  إستمرار حتی 36:7 -  سنبلة ١٩

  جدى  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  11:23 -  سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 23:15 -  سنبلة ١٩

المريخ في البرج النجمي جوزاء حد 
  زحل

  ٣٨٥د    20:11- سنبلة ٢٩   مرار حتیإست   03:18- سنبلة ١٩ 

  ٤٨٤ج  12:23 -  سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 31:19 -  سنبلة ١٩  قمر خالي الّسیر

منزل سعد السعود+ قمر    ٦٧١د  22:03 – سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 21:03 – سنبلة١٩ 

  ٦١ و  02:13 – سنبلة ١٩  01:15 – سنبلة ١٩  00:16 – سنبلة ١٩  ناشرةالسعد  قمر مقارنة 

  ٣٢و   05:03 – سنبلة ١٩  04:05 – سنبلة ١٩  03:06 – سنبلة ١٩  سعد السعود قمر مقارنة 

   ٣٨ھـ  13:00 -  سنبلة ٢٣ 5:36 -  سنبلة ٢١ 21:00 -  سنبلة ١٩ زحل ضد توازي شمس

 ١٦٢ھـ  21:00 -  سنبلة ٢٩ 4:43 -  سنبلة ٢٤ 3:00 -  سنبلة ١٩ مشتری تثلیث عطارد

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:00 -  سنبلة ٢١ 20:31 -  سنبلة ٢٠ 21:18 -  سنبلة ١٩ نبتون  مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 7:30 -  سنبلة ٢١ 4:06 -  سنبلة ٢٠ 1:12 -  سنبلة ١٩ عطارد مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:24 -  سنبلة ٢١ 2:54 -  سنبلة ٢٠ 3:42 -  سنبلة ١٩ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:36 -  سنبلة ٢١ 8:02 -  سنبلة ٢٠ 8:42 -  سنبلة ١٩ بلوتون تسدیس قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 10:34 – سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 23:10 – سنبلة ٢٠ دلو

 فلكيالبرج ال القمر في
  ١٢د 09:49 – سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 22:26 – سنبلة ٢٠ حوت

نجمي دلو البرج ال ١وجه  القمر في

  ٤٢٦د   18:49 -  سنبلة ٢١  إستمرار حتی  23:11 -  سنبلة ٢٠  و دريجان زحلزھرة  وجه

  دلو  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد 
  ٣٦١د  55:12 -  سنبلة ٢٠  إستمرار حتی 11:23 -  سنبلة ٢٠

  دلو  القمر في البرج النجمي

  زھرة حد 
  ٣٦٢د  45:0 -  لةسنب ٢١  إستمرار حتی 55:12 -  سنبلة ٢٠

  الشمس في البرج النجمي
  حد عطاردأسد  

  ٣٦٦د    18:18- سنبلة ٢٦   إستمرار حتی   14:23- سنبلة ٢٠ 

منزل سعد األخبیة+ قمر    ٦٧٢د  03:20 – سنبلة ٢١  إستمرار حتی 22:03 – سنبلة ٢٠ 

  ٦٢و   04:20 – سنبلة ٢٠  03:22 – سنبلة ٢٠  02:22 – سنبلة ٢٠  ذنب الدجاجة قمر مقارنة 

  ٤٦و   16:08 – سنبلة ٢٠  15:08 – سنبلة ٢٠  14:08 – سنبلة ٢٠  سعد األخبیة قمر مقارنة 

  ١٣٠ھـ  4:00 -میزان  ٣٠ 23:15 - میزان  ٧ 7:00 -  سنبلة ٢٠ عطارد مقارنة شمس

  ٢١٨ھـ  4:00 -میزان  ١٤ 14:24 - میزان  ١ 9:00 -  سنبلة ٢٠ اورانوس تثلیث مریخ

  ١٤٠ھـ  18:00 -میزان  ١٨ 3:15 - میزان  ٤ 9:00 -  سنبلة ٢٠ اورانوس مقابلة شمس

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 17:54 -  سنبلة ٢١ 18:16 -  سنبلة ٢٠ 18:54 -  سنبلة ٢٠ مشتری تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 14:30 -  سنبلة ٢٠ 9:23 -  سنبلة ٢٠ 4:18 -  سنبلة ٢٠ شیرون توازي قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 21:00 -  سنبلة ٢٣ 12:27 -  سنبلة ٢١ 4:18 -  سنبلة ٢٠ شمس مقابلةقمر 

  ١،٢ج – ٢ھـ 16:24 -  سنبلة ٢٠ 10:54 -  سنبلة ٢٠ 5:18 -  سنبلة ٢٠ شمس ضد توازيقمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 17:36 -  سنبلة ٢٠ 12:35 -  سنبلة ٢٠ 7:30 -  سنبلة ٢٠ زحل توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 1:24 -  سنبلة ٢١ 19:42 -  سنبلة ٢١ 14:00 -  سنبلة ٢٠ زھرة ضد توازي قمر
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  نجميالبرج ال ٢وجه  القمر في

  دلو وجه و دريجان عطارد 
  ٤٢٧د   14:37 -  سنبلة ٢١  إستمرار حتی  18:49 -  سنبلة ٢١

  نجميالبرج ال ٣وجه  القمر في
  زھرةو دريجان وجه قمر دلو  

  ٤٢٨د   10:35 -  سنبلة ٢٢  إستمرار حتی  14:37 -  سنبلة ٢١

  دلو  القمر في البرج النجمي

  حد مشتري 
  ٣٦٤د  37:14 -  سنبلة ٢١  إستمرار حتی 45:0 -  سنبلة ٢١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام

     التنجیمیة

  دلو  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ 
  ٣٦٣د  35:22 -  سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 37:14 -  سنبلة ٢١

ولاالفرغ المنزل + قمر    ٦٧٣د  13:28 – سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 03:20 – سنبلة ٢١ 

  ١٩٢ھـ 1:00 - میزان  ١ 14:05 -  سنبلة ٢٦ 3:00 -  سنبلة ٢١ اورانوس مقابلةزھرة 

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 37:14 -  سنبلة ٢١  إستمرار حتی 1:12 -  سنبلة ٢١ مریخ تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 35:22 -  سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 37:14 -  سنبلة ٢١ مریخ تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 7:36 -  سنبلة ٢٣ 4:45 -  سنبلة ٢٢ 2:12 -  لةسنب ٢١ زھرة مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 8:12 -  سنبلة ٢١ 7:54 -  سنبلة ٢١ 2:48 -  سنبلة ٢١ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:24 -  سنبلة ٢١ 13:22 -  سنبلة ٢١ 8:18 -  سنبلة ٢١ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:00 -  سنبلة ٢٣ 15:59 -  سنبلة ٢٢ 16:06 -  سنبلة ٢١ اورانوس مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 3:24 -  سنبلة ٢٢ 22:44 -  سنبلة ٢٢ 18:06 -  سنبلة ٢١ زھرة توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 1:24 -  سنبلة ٢٢ 19:42 -  سنبلة ٢٢ 14:00 -  سنبلة ٢١ زھرة ضد توازي قمر
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ستقبالإلا القمر في فترة ١٤لة اللی  حتى إستمرار  ٢٣اللیلة     ٤٢الف  

 القمر في البرج النجمي
  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 23:10 – سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 10:34 – سنبلة ٢٢ حوت

 فلكيالبرج ال القمر في
  ١د 22:25 – سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 09:49 – سنبلة ٢٢  حمل

  ٤٨٤ج  36:10 -  سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 45:4 -  سنبلة ٢٢  قمر خالي الّسیر

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
  حوت 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  ٤٢٩د   06:41 -  سنبلة ٢٣  إستمرار حتی  10:35 -  سنبلة ٢٢

  القمر في البرج النجمي

  دلو حد زحل  
  ٣٦٥د  35:10 -  سنبلة ٢٢  إستمرار حتی 35:22 -  سنبلة ٢٢

  حوت القمر في البرج النجمي

  زھرة حد  
  ٣٦٢د  43:10 -  سنبلة ٢٣  إستمرار حتی 35:10 -  بلةسن ٢٢

أسد  عطارد في البرج النجمي
  زھرة حد 

  ٣٧٢د    23:40- سنبلة ٢٥   إستمرار حتی   05:05- سنبلة ٢٢ 

خراآل فرغالمنزل + قمر    ٦٧٤د  20:22 – سنبلة ٢۴  إستمرار حتی 13:28 – سنبلة ٢٢ 

  ٤٧و   03:55 – سنبلة ٢٢  02:55 – سنبلة ٢٢  01:54 – سنبلة ٢٢  منكب الفرس قمر مقارنة 

  ١٤٤ھـ  21:00 -میزان  ٢٢ 12:37 - میزان  ٦ 4:00 -  سنبلة ٢٢ بلوتون تربیع شمس

  ١٩٦ھـ  19:00 - میزان  ٣ 4:07 -  سنبلة ٢٨ 13:00 -  سنبلة ٢٢ بلوتون تربیعزھرة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:48 -  سنبلة ٢٤ 19:38 -  سنبلة ٢٣ 19:42 -  سنبلة ٢٢ بلوتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 3:36 -  سنبلة ٢٣ 2:17 -  سنبلة ٢٢ 35:22 -  سنبلة ٢٢ مریخ تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 11:48 -  سنبلة ٢٢ 6:58 -  سنبلة ٢٢ 2:12 -  سنبلة ٢٢  شمس توازيقمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 14:36 -  سنبلة ٢٢ 9:21 -  سنبلة ٢٢ 4:06 -  سنبلة ٢٢ زحل ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 17:42 -  سنبلة ٢٢ 12:23 -  سنبلة ٢٢ 7:12 -  سنبلة ٢٢ شیرون ضد توازي قمر
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ايلول  شھر بدایة
  ٣٢الف  میزان  ٢١ إستمرار حتی سنبلة ٢٣ سكندرىإلا

نجمي البرج ال ٢وجه  القمر في
  حوت 

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د   02:54 -  ةسنبل ٢٤  إستمرار حتی  06:41 -  سنبلة ٢٣

حوت  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  50:20 -  سنبلة ٢٤  إستمرار حتی 43:10 -  سنبلة ٢٣

   ١٩١ھـ  16:00 -  سنبلة ٢٧ 16:11 -  سنبلة ٢٥ 16:00 -  سنبلة ٢٣ اورانوس توازيزھرة 
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   واألحكام

     التنجیمیة

  ٤٨و   23:33 – سنبلة ٢٣  22:31 – سنبلة ٢٣  21:31 – سنبلة ٢٣  جناح الفرس قمر مقارنة 

  ٤٩و   09:54 – سنبلة ٢٣  08:54 – سنبلة ٢٣  07:54 – سنبلة ٢٣  سرة الفرس قمر مقارنة 

بلوتونتراجع المکث بعد   

قوس في البرج النجمي   
  ١١٠ج   9:24 -  سنبلة ٢٨  إستمرار حتی  9:24 -  سنبلة ٢٣

٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 19:54 -  سنبلة ٢٥ 19:26 -  سنبلة ٢٤ 19:06 -  سنبلة ٢٣ زحل مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:54 -  سنبلة ٢٥ 1:25 -  سنبلة ٢٤ 1:00 -  سنبلة ٢٣ القمر األسود مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 19:42 -  سنبلة ٢٤ 14:44 -  سنبلة ٢٣ 9:54 -  سنبلة ٢٣ عطارد توازي قمر

  19:48 -  سنبلة ٢٦ 18:06 -  سنبلة ٢٤ 16:30 -  سنبلة ٢٣ مریخ تربیع قمر
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قمرالنور  انخفاض حتى إستمرار  ١٦اللیلة   الشھرآخر     ٣٩الف  

  ٤٩١ ج 03:56 – میزان ٦ إستمرار حتی 09:12 – سنبلة ٢٤ وجاالفلك  فيھابط قمر ال

في البرج : زھرةھبوط 
  ٤٢ط - ٦ز – ٤ح 15:56 –میزان  ١٧  إستمرار حتی 12:47 – سنبلة ٢٤  سنبلة النجمي 

  ٤٨٤ج  12:23 -  سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 06:18 -  سنبلة ٢٤  لي الّسیرقمر خا

نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في
  حوت وجه و دريجان مريخ

  ٤٣١د   23:11 -  سنبلة ٢٥  إستمرار حتی  02:54 -  سنبلة ٢٤

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  52:0 -  سنبلة ٢٤  إستمرار حتی 50:20 -  سنبلة ٢٤

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  07:19 -  سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 52:0 -  سنبلة ٢٤

  الزھرة في البرج النجمي
  حد عطارد سنبلة 

  ٣٧٦د    04:27- سنبلة ٣٠   إستمرار حتی   13:13- سنبلة ٢٤ 

بطن الحوت منزل+ قمر    ٦٧٥د  23:10 – سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 20:22 – سنبلة ٢۴ 

  ٤٥و   16:27 – سنبلة ٢٤  15:25 – سنبلة ٢٤  14:25 – سنبلة ٢٤  الرشاء قمر مقارنة 

 فلكيزھرة في البرج ال
  ٧ب-٤ج 08:50 –میزان  ١٧  إستمرار حتی 05:40 – سنبلة ٢٤  میزان

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:24 -  سنبلة ٢٦ 20:10 -  سنبلة ٢٥ 19:54 -  سنبلة ٢٤ نبتون  تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 8:18 -  سنبلة ٢٤ 2:11 -  سنبلة ٢٤ 20:18 -  سنبلة ٢٤ قمر األسودال توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 12:00 -  سنبلة ٢٤ 5:49 -  سنبلة ٢٤ 23:54 -  سنبلة ٢٤ نبتون  ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:48 -  سنبلة ٢٦ 2:35 -  سنبلة ٢٥ 2:24 -  سنبلة ٢٤ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 18:48 -  سنبلة ٢٥ 12:24 -  سنبلة ٢٤ 6:18 -  سنبلة ٢٤ مشتری توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 8:36 -  سنبلة ٢٦ 8:20 -  سنبلة ٢٥ 8:00 -  سنبلة ٢٤ بلوتون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 18:36 -  سنبلة ٢٧ 18:26 -  سنبلة ٢٦ 18:12 -  سنبلة ٢٤ مشتری مقارنة قمر
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 ايلول شھر یوم محذور
  دريسکنإلا

  ٣٧الف   سنبلة ٢٦لیلة   إستمرار حتی  سنبلة ٢٥لیلة 

 القمر في البرج النجمي
  ١ط - ١ز – ٢ح 11:50 – سنبلة ٢٧  إستمرار حتی 23:10 – سنبلة ٢٥  حمل

  ٢د 11:06 – سنبلة ٢٧  إستمرار حتی 22:25 – سنبلة ٢٥  ثور فلكيالبرج ال القمر في

 نجميالبرج ال ١وجه  القمر في
  حمل 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د   19:29 -  سنبلة ٢٦  إستمرار حتی  23:11 -  سنبلة ٢٥

  حوت القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  11:23 -  سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 07:19 -  سنبلة ٢٥

حمل  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  11:22 -  سنبلة ٢٥  إستمرار حتی 11:23 -  سنبلة ٢٥  حد مشتري

حمل حد  لقمر في البرج النجميا
  زھرة

  ٣٦٢د  21:31 -  سنبلة ٢٦  إستمرار حتی 11:22 -  سنبلة ٢٥

  أسد  عطارد في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٧٥د    18:01- سنبلة ٢٨   إستمرار حتی   23:40- سنبلة ٢٥ 

شرطانالمنزل + قمر    ٦٤٨د  19:16 – سنبلة ٢٦  إستمرار حتی 23:10 – سنبلة ٢٥ 
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  ٢و   01:45 – سنبلة ٢٥  00:44 – سنبلة ٢٥  23:43 – سنبلة ٢٥  شرطانال مقارنة قمر 

  ١و   04:05 – سنبلة ٢٥  03:04 – سنبلة ٢٥  02:03 – سنبلة ٢٥  كف الخضیبال قمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 21:31 -  سنبلة ٢٦  إستمرار حتی 20:48 -  سنبلة ٢٥ عطارد تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 8:54 -  سنبلة ٢٨ 0:19 -  سنبلة ٢٧ 15:18 -  سنبلة ٢٥  شمس تثلیثقمر 
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نجمي البرج ال ٢وجه  القمر في
  حمل وجه و دريجان شمس

  ٣٩٧د   15:45 -  سنبلة ٢٦  إستمرار حتی  19:29 -  سنبلة ٢٦

  البرج النجمي  ٣القمر في وجه 
  ٣٩٨د   11:52 -  سنبلة ٢٧  إستمرار حتی  15:45 -  سنبلة ٢٦  حمل وجه زھرة و دريجان مشتري

  حمل  القمر في البرج النجمي

  حدعطارد
  ٣٦١د   15:45 -  سنبلة ٢٦  إستمرار حتی 21:31 -  سنبلة ٢٦

حمل  القمر في البرج النجمي
  حدمريخ

  ٣٦٣د  1:50 -  سنبلة ٢٧  إستمرار حتی  15:45 -  سنبلة ٢٦

  الشمس في البرج النجمي
  حد مريخأسد  

  ٣٦٨د    21:40-میزان  ٢   إستمرار حتی   18:18- ةسنبل ٢٦ 

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 6:18 -  سنبلة ٢٧ 1:35 -  سنبلة ٢٦ 21:31 -  سنبلة ٢٦ عطارد تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:42 -  سنبلة ٢٨ 15:00 -  سنبلة ٢٧ 15:00 -  سنبلة ٢٦ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:30 -  سنبلة ٢٨ 16:51 -  سنبلة ٢٧ 16:54 -  سنبلة ٢٦ اورانوس تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 22:24 -  سنبلة ٢٩ 20:02 -  سنبلة ٢٨ 17:12 -  سنبلة ٢٦ زھرة تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 18:42 -  سنبلة ٢٨ 4:24 -  سنبلة ٢٧ 17:24 -  سنبلة ٢٦ مریخ توازي قمر

   ٢٤٦ھـ  22:00 -قرب ع ١٣ 6:50 -میزان  ٢١ 12:00 -  سنبلة ٢٦ نبتون  ضد توازي مشتری

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 15:54 -  سنبلة ٢٦ 6:13 -  سنبلة ٢٦ 21:36 -  سنبلة ٢٦  بلوتون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 11:12 -  سنبلة ٢٨ 10:09 -  سنبلة ٢٧ 8:42 -  سنبلة ٢٦ مریخ تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:36 -  سنبلة ٢٨ 8:46 -  سنبلة ٢٧ 8:42 -  سنبلة ٢٦ نبتون  تربیع قمر

بطین المنزل + قمر    ٦٤٩د   00:24 – سنبلة ٢٧  إستمرار حتی 19:16 – سنبلة ٢٦ 

  ٥٠و   03:21 – سنبلة ٢٦  02:21 – سنبلة ٢٦  01:19 – سنبلة ٢٦  المنقار قمر مقارنة 

  ٤٤و   12:01 – سنبلة ٢٦  10:58 – سنبلة ٢٦  09:58 – سنبلة ٢٦  بطینال قمر مقارنة 
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في البرج : قمر مثلثة+ شرف  
 ثور النجمي 

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 22:36 – سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 11:50 – سنبلة ٢٧

  : شرف قمر
  ثور البرج النجمي ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 17:54 – سنبلة ٢٧ إستمرار حتی 15:53 – سنبلة ٢٧

  ٣د 21:53 – نبلةس ٣٠  إستمرار حتی 11:06 – سنبلة ٢٧ وزاءج القمر في البرج الفلكي

  ٤٨٤ج  53:11 -  سنبلة ٢٧  إستمرار حتی 09:10 -  سنبلة ٢٧  قمر خالي الّسیر

  نجميالبرج ال ١وجه  القمر في
  ٣٩٩د   07:46 -  سنبلة ٢٨  إستمرار حتی  11:52 -  سنبلة ٢٧  زھرةوجه عطارد و دريجان  ثور 

  حمل  القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  11:52 -  سنبلة ٢٧  حتی إستمرار 1:50 -  سنبلة ٢٧

  ثور القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  3:49 -  سنبلة ٢٨  إستمرار حتی 11:52 -  سنبلة ٢٧

ثریاالمنزل + قمر    ٦٥٠د  20:18 – سنبلة ٢٨  إستمرار حتی  00:24 – سنبلة ٢٧ 

  ٤و   22:45 – سنبلة ٢٧  21:43 – سنبلة ٢٧  20:43 – سنبلة ٢٧  الغول  قمر مقارنة 

  ٤٣و   11:33 – سنبلة ٢٧  10:34 – سنبلة ٢٧  09:34 – سنبلة ٢٧  سديم الثريا قمر مقارنة 

   ١٩٢ھـ  8:00 -  سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 17:00 -  سنبلة ٢٧ اورانوس ضد توازيزھرة 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 6:12 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 15:30 -  سنبلة ٢٧ رأس ضد توازي قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 6:12 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 15:30 -  سنبلة ٢٧ نبذ توازي قمر
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  ٣و   01:59 – سنبلة ٢٨  01:00 – سنبلة ٢٨  23:59 – سنبلة ٢٨  دبرانال قمر مقارنة 

  نجميالبرج ال ٢وجه  القمر في
  و دريجان عطاردوجه قمر ثور  

  ٤٠٠د   03:23 -  سنبلة ٢٩  إستمرار حتی  07:46 -  سنبلة ٢٨

  ثور  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  15:39 -  سنبلة ٢٨  إستمرار حتی 3:49 -  سنبلة ٢٨

  ثور القمر في البرج النجمي

  حد مشترى 
  ٣٦٤د  07:16 -  سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 15:39 -  سنبلة ٢٨

 فلكيالبرج ال المریخ في
  ٥ب-٥ج 07:16 – عقرب ٢٠  إستمرار حتی 04:51 – سنبلة ٢٨ أسد 

أسد  عطارد في البرج النجمي
  ٣٧١د    23:09-میزان  ١   إستمرار حتی   18:01- سنبلة ٢٨   حد عطارد 

دبرانالمنزل + قمر    ٦٥١د   18:52 – سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 20:18 – سنبلة ٢٨ 

   ٣٢ھـ  6:00 -  سنبلة ٣٠ 3:36 -  سنبلة ٢٩ 1:00 -  سنبلة ٢٨ زھرة ضد توازي شمس

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 3:30 -  سنبلة ٣٠ 0:29 -  سنبلة ٢٩ 20:36 -  سنبلة ٢٨ عطارد تربیع قمر

٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 20:42 -  سنبلة ٣٠ 21:20 -  سنبلة ٢٩ 21:30 -  سنبلة ٢٨ زحل تثلیث قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 22:36 -  سنبلة ٣٠ 23:36 -  سنبلة ٢٩ 0:06 -  سنبلة ٢٨ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 22:36 -  سنبلة ٣٠ 23:36 -  سنبلة ٢٩ 0:06 -  سنبلة ٢٨ بذن مقارنة قمر

القمر  تسدیس قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 2:12 -  سنبلة ٣٠ 3:03 -  سنبلة ٢٩ 3:18 -  سنبلة ٢٨

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 23:06 -  سنبلة ٣١ 16:38 -  سنبلة ٢٩ 9:00 -  سنبلة ٢٨ قمر تربیع شمس
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  ٨و   23:59 – سنبلة ٢٩  22:59 – سنبلة ٢٩  22:00 – سنبلة ٢٩  الناجذ مقارنة قمر 

  ٤٢و   01:44 – سنبلة ٢٩  00:45 – سنبلة ٢٩  23:46 – سنبلة ٢٩  العیوق قمر مقارنة 

  ٥٢و   08:31 – سنبلة ٢٩  07:33 – سنبلة ٢٩  06:35 – سنبلة ٢٩  المنطقةقمر مقارنة  

  ٥١و   13:20 – سنبلة ٢٩  12:23 – سنبلة ٢٩  11:24 – سنبلة ٢٩  السیف قمر مقارنة 

  ١٠و   13:22 – سنبلة ٢٩  12:24 – سنبلة ٢٩  11:26 – سنبلة ٢٩  ھقعةقمر مقارنة ال 

  ١١و   15:04 – سنبلة ٢٩  14:05 – سنبلة ٢٩  13:09 – سنبلة ٢٩  جوزاءابط ال قمر مقارنة 

من  جنوبي ھابطقمر ال
  ذنبال

  ٤٩٣ج  13:49 –میزان  ١٠  حتی إستمرار 23:36 -  سنبلة ٢٩

ھقعةالمنزل + قمر    ٦٥٢د   21:12 – سنبلة ٣٠  إستمرار حتی  18:52 – سنبلة ٢٩ 

  ٤٨٤ج  38:22 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 39:16 -  سنبلة ٢٩  قمر خالي الّسیر

نجمي البرج ال ٣وجه  القمر في
  ثور وجه و دريجان زحل

  ٤٠١د   22:37 -  بلةسن ٣٠  إستمرار حتی  03:23 -  سنبلة ٢٩

  ثور  القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  16:53 -  سنبلة ٢٩  إستمرار حتی 07:16 -  سنبلة ٢٩

  ثور  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  22:37 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 16:53 -  سنبلة ٢٩

 في البرج النجمي مريخ ال
  حد مريخ سرطان

  ٣٨٣د    10:50-میزان  ٩   مرار حتیإست   20:11- سنبلة ٢٩ 

في :مريخ مثلثة+ھبوط 
  ٥٢ط - ٤ز – ٥ح 00:47 –عقرب  ٢١  إستمرار حتی 19:17 – سنبلة ٢٩  سرطانالبرج النجمي 

رأس في البرج تراجع 
  عقرب النجمي

  ٩١ج   17:01 –میزان  ١٠  إستمرار حتی  17:01 – سنبلة ٢٩

  ٩٢ج   17:01 –میزان  ١٠  إستمرار حتی  17:01 – سنبلة ٢٩ تراجع ذنب في البرج النجمي ثور

   ٤٠ھـ  5:00 - میزان  ٣ 12:56 -  سنبلة ٣١ 21:00 -  سنبلة ٢٩ اورانوس توازي شمس

 ٢١٤ھـ  6:00 -میزان  ٢٤ 8:21 -میزان  ١١ 7:00 -  سنبلة ٢٩ مشتری تربیع مریخ
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   ١٦٤ھـ  22:00 - میزان  ١ 17:29 -  سنبلة ٣٠ 12:00 -  سنبلة ٢٩ زحل ضد توازي عطارد

   ١٧٦ھـ  13:00 -  سنبلة ٣١ 6:35 -  سنبلة ٣٠ 0:00 -  سنبلة ٢٩ شیرون ضد توازي عطارد

 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 18:06 -  سنبلة ٣٠ 19:33 -  سنبلة ٣٠ 20:24 -  سنبلة ٢٩ نبتون  تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:42 -  سنبلة ٣١ 1:23 -  سنبلة ٣٠ 2:30 -  سنبلة ٢٩ شیرون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:24 -  سنبلة ٣١ 3:10 -  سنبلة ٣٠ 4:18 -  سنبلة ٢٩ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 5:24 -  سنبلة ٣١ 7:09 -  سنبلة ٣٠ 8:18 -  سنبلة ٢٩ بلوتون مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 13:00 -  سنبلة ٣١ 12:38 -  سنبلة ٣٠ 11:24 -  سنبلة ٢٩ زھرة تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 13:42 -  سنبلة ٣١ 15:52 -  سنبلة ٣٠ 17:24 -  سنبلة ٢٩ شتریم تسدیس قمر
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   حتى إستمرار  ٢٨اللیلة     ٤٣الف  

 القمر في البرج النجمي
  ٣ط - ٣ز – ٢ح 05:34 – میزان ١  إستمرار حتی 22:36 – سنبلة ٣٠ جوزاء

في البرج الفلكي  القمر
  ٤د 04:55 –میزان  ١  إستمرار حتی 21:53 – سنبلة ٣٠  سرطان

نجمي البرج ال ١وجه  القمر في
   جوزاء

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د   17:25 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی  22:37 -  سنبلة ٣٠

 البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  زھرةوجه مريخ و دريجان  جوزاء

  ٤٠٣د   11:45 -  سنبلة ٣١  إستمرار حتی  17:25 -  سنبلة ٣٠

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد حد

  ٣٦١د  09:57 -  سنبلة ٣٠  إستمرار حتی 22:37 -  سنبلة ٣٠

 جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  21:07 -  سنبلة ٣١  إستمرار حتی 09:57 -  سنبلة ٣٠

  الزھرة في البرج النجمي
  ٣٧٧د    05:29-میزان  ٧   إستمرار حتی   04:27- سنبلة ٣٠   زھرة حد سنبلة  

  زحل في البرج النجمي
  حد مشتري سنبلة  

  ٣٩٤د    22:08-عقرب  ٢   إستمرار حتی  20:08 -  سنبلة ٣٠ 

ھنعةالمنزل + قمر    ٦٥٣د  02:56 – سنبلة ٣١  إستمرار حتی  21:12 – سنبلة ٣٠ 

  ٥٣و   02:30 – سنبلة ٣٠  01:33 – سنبلة ٣٠  00:36 – سنبلة ٣٠  منكب ذي العنان قمر مقارنة 

  ٥٤و   04:40 – سنبلة ٣٠  03:43 – سنبلة ٣٠  02:47 – سنبلة ٣٠  تحیاةال قمر مقارنة 

  ٤١و   10:42 – سنبلة ٣٠  09:46 – سنبلة ٣٠  08:50 – سنبلة ٣٠  ھنعةال قمر مقارنة 

  ١٢و   19:58 – سنبلة ٣١  19:02 – سنبلة ٣١  18:05 – سنبلة ٣٠  یمانیةال ىشعرال قمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:30 -  سنبلة ٣١ 21:21 -  سنبلة ٣١ 8:00 -  سنبلة ٣٠ مریخ توازي قمر

٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 4:18 - میزان  ١ 6:37 -  سنبلة ٣١ 8:18 -  سنبلة ٣٠ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:24 - یزان م ١ 11:55 -  سنبلة ٣١ 13:42 -  سنبلة ٣٠ القمر األسود تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 18:42 - میزان  ٢ 18:17 -  سنبلة ٣١ 16:48 -  سنبلة ٣٠ عطارد تسدیس قمر
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 البرج النجمي ٣وجه  القمر في
وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٠٤د   05:36 - میزان  ١  إستمرار حتی  11:45 -  سنبلة ٣١

  جوزاء النجميالقمر في البرج 

  زھرةحد  
  ٣٦٢د  06:18 -  سنبلة ٣١  إستمرار حتی 21:07 -  سنبلة ٣١

   جوزاء القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  18:56 - میزان  ١  إستمرار حتی 06:18 -  سنبلة ٣١

ذراعالمنزل + قمر    ٦٥٤د   02:40 –میزان  ١  إستمرار حتی 02:56 – سنبلة ٣١ 

  ٤٠و   06:58 – سنبلة ٣١  06:03 – سنبلة ٣١  05:08 – سنبلة ٣١  مقبوضةالذراع ال قمر مقارنة 

  ٥٥و   07:16 – سنبلة ٣١  06:21 – سنبلة ٣١  05:26 – سنبلة ٣١  كاستورتوأم المقدم قمر مقارنة 

  ١٥و   17:17 – سنبلة ٣١  16:23 – سنبلة ٣١  15:29 – سنبلة ٣١)غمیصاء(ىشعرال قمر مقارنة 
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 ٤،٧ج – ١٩٠ھـ 05:29 –میزان  ٧  إستمرار حتی 3:00 -  سنبلة ٣١  زحل مقارنةزھرة 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 8:12 - میزان  ٢ 4:22 - میزان  ١ 23:12 -  سنبلة ٣١ قمر تسدیس شمس

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:00 - میزان  ١ 12:23 -  سنبلة ٣١ 3:42 -  سنبلة ٣١  بلوتون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 7:00 - میزان  ٢ 9:24 - یزان م ١ 11:06 -  سنبلة ٣١ مریخ مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 6:12 - میزان  ٢ 9:38 - میزان  ١ 12:24 -  سنبلة ٣١  اورانوس تثلیث قمر
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الخریف موسم ٣الف  08:30 –جدي  ١ إستمرار حتی 12:05 –میزان  ١   

  ٤٨٤ج  37:5 - ن میزا ١  إستمرار حتی 22:4 - میزان  ١  قمر خالي الّسیر

  ٤٨٨ج   میزان ١٣اللیلة  إستمرار حتی  میزان ١اللیلة   سريع الّسیرقمر 

  :بیت قمر

 سرطانفي البرج النجمي 
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 08:25 – میزان ٣  إستمرار حتی 05:34 – میزان ١

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٥د 07:49 –میزان  ٣  إستمرار حتی 04:55 –میزان  ١ أسد 

   البرج النجمي ١وجه  ر فيالقم

  ٤٠٥د   22:58 - میزان  ٢  إستمرار حتی  05:36 - میزان  ١  دريجان قمر وزھرة وجه  سرطان

حد جوزاء  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  05:36 - میزان  ١  إستمرار حتی 18:56 - میزان  ١

  سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  17:48 - میزان  ١  إستمرار حتی 05:36 - میزان  ١  حد مريخ

  القمر في البرج النجمي
  زھرةسرطان حد  

  ٣٦٢د  04:05 - میزان  ٢  إستمرار حتی 17:48 - میزان  ١

أسد  عطارد في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٧٣د    05:17-میزان  ٤   إستمرار حتی   23:09-میزان  ١ 

نثرةالمنزل + قمر    ٦٥٥د   07:31 –میزان  ٢  إستمرار حتی  02:40 –میزان  ١ 

  ٣٩و   18:05 –میزان  ١  17:13 –میزان  ١  16:21 –میزان  ١  نثرةالسديم  قمر مقارنة 

برج ال الشمس في
  ٧ب-٢ج 21:30 –عقرب  ٢  إستمرار حتی 12:05 –میزان  ١  میزان فلكيال

 ١٦٠ھـ  10:00 -میزان  ١٤ 10:27 - میزان  ٧ 22:00 - میزان  ١ مریخ تسدیس عطارد

   ١٥٨ھـ  14:00 - میزان  ٢ 19:28 - میزان  ٢ 1:00 - میزان  ١ زھرة د توازيض عطارد

  ١٦٦ھـ  5:00 - میزان  ٩ 9:30 - میزان  ٥ 16:00 - میزان  ١ اورانوس مقابلة عطارد

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 17:24 - میزان  ٢ 21:15 - میزان  ٢ 0:30 - میزان  ١ مشتری تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 21:54 - میزان  ٣ 23:49 - یزان م ٢ 0:54 - میزان  ١ زھرة تسدیس قمر

٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 7:36 - میزان  ٣ 11:36 - میزان  ٢ 15:00 - میزان  ١ زحل تسدیس قمر
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الشمس في البرج 
  ١٨ط - ٦ز – ١ح 06:58 –عقرب  ٢  إستمرار حتی 21:41 –میزان  ٢  سنبلة النجمي

  ٤٨٤ج  28:8 - میزان  ٣  إستمرار حتی 36:11 -  میزان ٢  قمر خالي الّسیر

 البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  سرطان

  وجه عطارد و دريجان مريخ 
  ٤٠٦د   15:45 - میزان  ٢  إستمرار حتی  22:58 - میزان  ٢

 البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه قمر سرطان

  و دريجان مشتري 
  ٤٠٧د   08:27 - میزان  ٣  إستمرار حتی  15:45 - میزان  ٢

   القمر في البرج النجمي
  حد عطارد سرطان

  ٣٦١د  14:13 - میزان  ٢  إستمرار حتی 04:05 - میزان  ٢

   القمر في البرج النجمي
  حد مشتري سرطان

  ٣٦٤د  01:52 - میزان  ٣  إستمرار حتی 14:13 - میزان  ٢

 الشمس في البرج النجمي
  ٣٦٦د    00:55-میزان  ٩   إستمرار حتی   21:40-میزان  ٢   حد عطاردسنبلة 
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طرفةالمنزل + قمر    ٦٥٦د  17:00 –میزان  ٣  إستمرار حتی  07:31 –میزان  ٢ 

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 12:24 - میزان  ٣ 16:28 - میزان  ٢ 20:00 - میزان  ٢ القمر األسود تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 7:06 - میزان  ٢ 1:54 - میزان  ٢ 20:30 - میزان  ٢ مشتری توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 11:00 - میزان  ٢ 5:59 - میزان  ٢ 0:48 - میزان  ٢ نبتون  ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:42 - میزان  ٢ 7:47 - میزان  ٢ 2:42 - میزان  ٢ القمر األسود توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:06 - میزان  ٤ 5:39 - میزان  ٣ 9:48 - میزان  ٢ نبتون  مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 5:48 - میزان  ٤ 10:32 - میزان  ٣ 14:48 - میزان  ٢ ونشیر مقابلة قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٥ط - ٥ز – ٢ح 08:25 – میزان ٥  إستمرار حتی 08:25 – میزان ٣ أسد 

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٦د 07:51 –میزان  ٥  إستمرار حتی 07:49 –میزان  ٣  سنبلة

  البرج النجمي ١وجه  في القمر
وجه زحل و دريجان شمسأسد  

  ٤٠٨د   00:40 - میزان  ٤  إستمرار حتی  08:27 - میزان  ٣

جبھة و ال ینمنزل+ قمر 
زبرةال  

  03:02 –میزان  ٣

 17:00 - زبرة
    ٦٥٨، ٦٥٧د   08:56 –میزان  ٤  إستمرار حتی

   القمر في البرج النجمي
  حد زحل سرطان

  ٣٦٥د  08:27 - میزان  ٣  مرار حتیإست 01:52 - میزان  ٣

أسد  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  18:13 - میزان  ٣  إستمرار حتی 08:27 - میزان  ٣

  أسد  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  02:16 - میزان  ٤  إستمرار حتی 18:13 - میزان  ٣

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 11:06 - میزان  ٤ 15:49 - میزان  ٣ 20:12 - میزان  ٣ بلوتون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 17:48 - میزان  ٤ 22:47 - میزان  ٤ 3:24 - میزان  ٣ مشتری تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 19:48 - میزان  ٤ 15:33 - میزان  ٣ 11:18 - میزان  ٣ شیرون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 20:48 - میزان  ٤ 16:36 - میزان  ٣ 12:24 - میزان  ٣ زحل ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 23:42 - میزان  ٤ 19:52 - میزان  ٤ 16:00 - میزان  ٣ زھرة ضد توازي قمر

  ١٧٠ھـ  17:00 -میزان  ١٠ 17:26 - میزان  ٦ 21:00 - میزان  ٣ بلوتون تربیع عطارد

   ٤٠ھـ  20:00 - میزان  ٥  إستمرار حتی 6:00 - میزان  ٣ اورانوس ضد توازي شمس

   ١٩٠ھـ  17:00 - میزان  ٧ 12:23 - میزان  ٥ 9:00 - میزان  ٣ لزح توازيزھرة 

   ٣٠ھـ  6:00 - میزان  ٥ 9:46 - میزان  ٤ 14:00 - میزان  ٣ عطارد ضد توازي شمس

 جبھة قمر مقارنة 

  
  ١٧و  00:33 –میزان  ٣  23:43 –میزان  ٣  22:54 –میزان  ٣
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  ٥٦و  22:27 –میزان  ٤  21:37 –میزان  ٤  20:49 –ان میز ٤  سد ظھر األ قمر مقارنة 

  ١٩و   14:53 –میزان  ٤  14:06 –میزان  ٤  13:17 –میزان  ٤  صرفةال قمر مقارنة 

صرفةالمنزل + قمر    ٦٥٩د   00:05 –میزان  ٥  إستمرار حتی  08:56 –میزان  ٤ 

  ٤٨٤ج  27:8 - میزان  ٥  إستمرار حتی 47:22 - میزان  ٤  قمر خالي الّسیر

 البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان مشتريأسد 

  ٤٠٩د   16:38 - میزان  ٤  إستمرار حتی  00:40 - میزان  ٤

 البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه و دريجان مريخأسد 

  ٤١٠د   08:26 - میزان  ٥  إستمرار حتی  16:38 - میزان  ٤

  أسد  القمر في البرج النجمي

  حد زحل
  ٣٦٥د  13:28 - میزان  ٤  إستمرار حتی 02:16 - میزان  ٤

  أسد  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  22:58 - میزان  ٥  إستمرار حتی 13:28 - میزان  ٤

في البرج : شرف عطارد
  ٣٢ط - ٨ز – ٣ح 19:25 –میزان  ٢٢  إستمرار حتی 04:59 –میزان  ٤  النجمي سنبلة
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  اإلختیارات 

   واألحكام

     التنجیمیة

 فلكيفي البرج العطارد 
  ٧ب-٣ج 13:52 –میزان  ٢١  إستمرار حتی 00:09 –ان میز ٤  میزان

   عطارد في البرج النجمي
  حد عطاردسنبلة 

  ٣٧١د    02:39-میزان  ٨   إستمرار حتی   05:17-میزان  ٤ 

   ٢٠١ھـ  23:00 - میزان  ٨ 21:57 - میزان  ٦ 21:00 - میزان  ٤ شیرون توازيزھرة 

   ١٦٥ھـ  18:00 - میزان  ٦ 11:14 - ن میزا ٥ 5:00 - میزان  ٤ اورانوس توازي عطارد

  ١،٧ج – ١٣٨ھـ 4:00 - عقرب  ٩ 0:13 -میزان  ٢٢ 16:00 - میزان  ٤ زحل مقارنة شمس

   ٢٢٢ھـ  14:00 -میزان  ١٨ 20:57 -میزان  ١٢ 18:00 - میزان  ٤ بلوتون ضد توازي مریخ

القمر  توازي مشتری
 األسود

   ٢٥٦ھـ  15:00 - ب عقر ١ 20:00 -میزان  ١٩ 15:00 - میزان  ٤

 ٢٠٤ھـ  19:00 -میزان  ١٧ 14:52 -میزان  ١٠ 11:00 - میزان  ٤ القمر األسود مقابلةزھرة 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 13:12 - میزان  ٤ 8:29 - میزان  ٤ 3:42 - میزان  ٤ عطارد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 12:30 - میزان  ٤ 8:44 - میزان  ٤ 4:54 - میزان  ٤ شمس ضد توازيقمر 

  

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 16:06 - میزان  ٤ 12:03 - میزان  ٤ 8:00 - میزان  ٤ اورانوس توازي مرق

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 15:18 - میزان  ٦ 14:09 - میزان  ٥ 12:54 - میزان  ٤ شمس مقارنةقمر 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 20:36 - میزان  ٥ 17:00 - میزان  ٤ 13:24 - میزان  ٤ عطارد ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 22:54 - میزان  ٥ 18:34 - میزان  ٥ 14:12 - ان میز ٤ شمس توازيقمر 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 9:30 - میزان  ٦ 12:08 - میزان  ٥ 14:42 - میزان  ٤ عطارد مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:42 - میزان  ٥  إستمرار حتی 16:12 - میزان  ٤ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 6:36 - میزان  ٦ 11:49 - میزان  ٥ 17:00 - میزان  ٤ اورانوس مقابلة قمر
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حتى إستمرار  ٢٨اللیلة  القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر 

  في البرج النجمي: قمر مثلثة

 سنبلة 
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 07:40 – میزان ٧  إستمرار حتی 08:25 – میزان ٥

 فلكيالبرج ال القمر في
  ٧د 07:05 –میزان  ٧  ستمرار حتیإ 07:51 –میزان  ٥  میزان

 البرج النجمي ١وجه  القمر في
   سنبلة

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١٠د   00:10 - میزان  ٦  إستمرار حتی  08:26 - میزان  ٥

حد أسد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  08:28 - میزان  ٥  إستمرار حتی 22:58 - میزان  ٥

   سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  19:27 - میزان  ٦  إستمرار حتی 08:28 - میزان  ٥  حد عطارد

عواءالمنزل + قمر    ٦٦٠د  08:00 - میزان  ٦  إستمرار حتی  00:05 –میزان  ٥ 

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 11:30 - میزان  ٦ 15:55 - میزان  ٥ 20:18 - میزان  ٥ مریخ تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 6:06 - میزان  ٧ 9:33 - میزان  ٦ 13:06 - میزان  ٥ زھرة مقارنة قمر

٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 7:42 - میزان  ٧ 12:37 - میزان  ٦ 17:42 - میزان  ٥ زحل مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 10:24 - میزان  ٦ 15:35 - میزان  ٥ 20:42 - میزان  ٥ بلوتون تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 14:24 - میزان  ٥ 9:54 - میزان  ٥ 5:24 - میزان  ٥ زھرة توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 14:18 - میزان  ٥ 10:06 - میزان  ٥ 6:00 - میزان  ٥ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 15:06 - میزان  ٥ 10:55 - میزان  ٥ 6:48 - میزان  ٥ شیرون توازي قمر
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 البرج النجمي ٢وجه  القمر في
   سنبلة

  و دريجان زحلزھرة وجه 
  ٤١٢د   15:53 - میزان  ٦  إستمرار حتی  00:10 - میزان  ٦

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  وجه عطارد سنبلة
  زھرةو دريجان  

  ٤١٣د   08:41 - میزان  ٧  إستمرار حتی  15:53 - میزان  ٦
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام

     التنجیمیة

   القمر في البرج النجمي
  زھرة حد  سنبلة

  ٣٦٢د  11:10 - میزان  ٦  إستمرار حتی 19:27 - میزان  ٦

   القمر في البرج النجمي
  د مشتري حسنبلة 

  ٣٦٤د  27:17 - میزان  ٦  إستمرار حتی 11:10 - میزان  ٦

   القمر في البرج النجمي
  حد مريخ سنبلة 

  ٣٦٣د  31:4 - میزان  ٧  إستمرار حتی 27:17 - میزان  ٦

  ٤٩٠ ج 14:25 – میزان ٢٠ إستمرار حتی  ٠٣:٥٦ – میزان ٦ وجاالفلك  فيصاعد  قمرال

  ٤٨٤ج  42:7 - میزان  ٧  إستمرار حتی 37:12 - میزان  ٦  قمر خالي الّسیر

سماكالمنزل + قمر    ٦٦١د  04:22 –میزان  ٧  إستمرار حتی 08:00 - میزان  ٦  

  ٢٢و   18:16 –میزان  ٧  17:29 –میزان  ٦  16:41 –میزان  ٦  سماك الرامحال قمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:12 - میزان  ٧ 17:08 - میزان  ٦ 22:12 - میزان  ٦ القمر األسود مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:54 - میزان  ٨ 4:51 - میزان  ٧ 10:00 - میزان  ٦ نبتون  تثلیث قمر

القمر  ضد توازي قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:36 - میزان  ٧ 17:44 - میزان  ٦ 13:06 - میزان  ٦

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 23:42 - میزان  ٧ 18:50 - میزان  ٧ 14:12 - میزان  ٦ نبتون  توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:36 - میزان  ٨ 9:28 - میزان  ٧ 14:36 - میزان  ٦ شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 2:42 - میزان  ٧ 21:47 - میزان  ٧ 17:06 - میزان  ٦ مشتری ضد توازي قمر
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث إستمرار

الخریف موسم إستمرار يباق ٨٣ ماضي ٧  ٣الف  08:30 –جدي  ١ إستمرار حتی   

ايلول شھر إستمرار  

سكندرىإلا  باقي ١٤ ماضي ١٥  میزان  ٢١ إستمرار حتی  ٣٢الف    

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر إستمرار 

  : قمر مثلثة

 في البرج النجمي سنبلة
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 07:40 – میزان ٧  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢ 

 الشمس في البرج النجمي
  ١٨ط - ٦ز – ١ح 06:58 –عقرب  ٢  إستمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٥   سنبلة

في البرج : شرف عطارد
  ٣٢ط - ٨ز – ٣ح 19:25 –میزان  ٢٢  إستمرار حتی باقي ١٥ ماضي ٣   النجمي سنبلة

في البرج : زھرةھبوط 
  ٤٢ط - ٦ز – ٤ح 15:56 –زان می ١٧  إستمرار حتی باقي ١٠ ماضي ١٤   النجمي سنبلة

في :مريخ مثلثة+ھبوط 
  ٥٢ط - ٤ز – ٥ح 00:47 –عقرب  ٢١  إستمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٩   سرطانالبرج النجمي 

في البرج : مشتري مثلثة
  حملالنجمي 

 شھر٩ ماضي شھر٣ 
 باقي

  إستمرار حتی
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

 ميزحل في البرج النج
  سنبلة

 سنة١ ماضي سنة١ 
 باقي

  إستمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

 اورانوس في البرج النجمي
 حوت

 سنة٧ ماضي سنة١ 
 باقي

  إستمرار حتی
 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

 في البرج النجمي  نبتون
  جدي

  ماضي ٦١ 

 باقي شھر ٤ 
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –و دل ٢٦  إستمرار حتی

 بلوتون في البرج النجمي
  قوس

 سنة١٢ ماضي سنة٣ 
 باقي

  إستمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

 رأس في البرج النجمي
  عقرب

 سنة١ ماضي شھر٨ 
 باقي

  إستمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

 سنة١ ماضي شھر٨   ثور ذنب في البرج النجمي
 باقي

  إستمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

في البرج  القمر األسود
  حوت النجمي 

 شھر٢ ماضي شھر٧ 
 باقي

١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 04:13 –قوس  ٢٩  إستمرار حتی

  دلوفي البرج النجمي شیرون 
 سنة٧ ماضي شھر٩ 

 باقي
  إستمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤

 ش. ھـ ١٣٩٧
١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  إستمرار

القمر في البرج الفلكي 
  ٧د 07:05 –میزان  ٧  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢   میزان

الشمس في البرج الفلكي 
  ٧ب-٢ج 21:30 –عقرب  ٢  إستمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٦   میزان

في البرج الفلكي عطارد 
  ٧ب-٣ج 13:52 –میزان  ٢١  إستمرار حتی باقي ١٦ ماضي ٣   یزانم
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الزھرة في البرج الفلكي 
  ٧ب-٤ج 08:50 –میزان  ١٧  إستمرار حتی باقي ١٠ ماضي ١٤   میزان

المریخ في البرج الفلكي 
  ٥ب-٥ج 07:16 –عقرب  ٢٠  إستمرار حتیباقي شھر١ ماضي ١٠  أسد 

في البرج الفلكي مشتري ال
  ثور

 شھر٩ ماضي رشھ٣ 
 باقي

  إستمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

 سنة١ ماضي سنة١   میزانفي البرج الفلكي زحل 
 باقي

  إستمرار حتی
 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج
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  كي في البرج الفلاورانوس 
  حمل

 سنة٧ ماضي سنة١ 
 باقي

  إستمرار حتی
 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج

  ١٢ب-٩ج 05:54 –أسد  ١٤  إستمرار حتیباقي شھر ٤ ماضي ٦١ حوتنبتون في البرج الفلكي 

بلوتون في البرج الفلكي 
  جدي

 سنة١٢ ماضي سنة٣ 
 باقي

  إستمرار حتی
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

 سنة١ ماضي شھر٨  قوسفي البرج الفلكي  رأس
 باقي

  إستمرار حتی
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

 سنة١ ماضي شھر٨  في البرج الفلكي جوزاءذنب 
 باقي

  إستمرار حتی
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٣ب-١٢ج

في البرج  القمر األسود
 حملالفلكي 

 شھر٢ ماضي شھر٧ 
 باقي

  ١ب-١٤ج 20:56 –س قو ٢٦  إستمرار حتی

  في البرج الفلكي شیرون 
  حوت

 سنة٧ ماضي شھر٩ 
 باقي

  إستمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  إستمرار

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  31:4 - میزان  ٧  إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ١ 

  الشمس في البرج النجمي
  حد عطارد سنبلة 

  ٣٦٦د    00:55-میزان  ٩   إستمرار حتی باقي ٢ ماضي ٥ 

 سنبلة عطارد في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٧١د    02:39-میزان  ٨   إستمرار حتی باقي ١ ماضي ٣ 

سنبلة الزھرة في البرج النجمي
  زھرة حد  

  ٣٧٧د    05:29- میزان ٧   إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ٧ 

  في البرج النجميريخ الم
  حد مريخ سرطان 

  ٣٨٣د    10:50-میزان  ٩   إستمرار حتی باقي ٢ ماضي ٨ 

حمل  المشتري في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٨٧د    23:52-میزان  ٢٩   إستمرار حتی باقي ٢٢ ماضي ٥١ 

   سنبلة زحل في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٩٤د    22:08-عقرب  ٢   ستمرار حتیإباقي شھر ١ ماضي ٧ 

  ھااحوال ايرسو  الماضي شھرال منقمر ال اتصاالت إستمرار

 ٢ج 6:06 - میزان  ٧ 9:33 - میزان  ٦ باقي ١ ماضي ٢  زھرة مقارنة قمر

 ٢ج 7:42 - میزان  ٧ 12:37 - میزان  ٦ باقي ١ ماضي ٢  زحل مقارنة قمر

  ٢٢و   18:16 –میزان  ٧  17:29 –میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١   سماك الرامحال قمر مقارنة 

 ٢ج 12:12 - میزان  ٧ 17:08 - میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١  القمر األسود مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:54 - میزان  ٨ 4:51 - میزان  ٧ باقي ١ ماضي ١  نبتون  تثلیث قمر

القمر  ضد توازي قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:36 - میزان  ٧ 17:44 - میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١ 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 23:42 - میزان  ٧ 18:50 - میزان  ٧ باقي ٠ ماضي ١  نبتون  توازي قمر
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  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:36 - میزان  ٨ 9:28 - میزان  ٧ باقي ١ ماضي ١  شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 2:42 - میزان  ٧ 21:47 - میزان  ٧ باقي ٠ ماضي ١  مشتری ضد توازي قمر

  ٤٩٠ ج 14:25 – میزان ٢٠ إستمرار حتی باقي ١٣ ماضي ١  وجاالفلك  فيصاعد  قمرال

  ٤٨٨ج   میزان ١٣اللیلة  إستمرار حتی باقي ٦ ماضي ٦   سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  7:42 –میزان  ٧ إستمرار حتی باقي ٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

سماكالمنزل + قمر    ٦٦١د  04:22 –میزان  ٧  تمرار حتیإس باقي ٠ ماضي ١   
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 يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  إستمرار

  ١٣٢ھـ  16:00 -میزان ١٩  15:07 -أسد ٢٥ باقي ١٢ ماضي ٩٠   زھرة مقارنةشمس 

  ٥،١ج – ١٣٣ھـ 7:00 -عقرب  ١٣ 9:43 - میزان  ٨باقي شھر ١ ماضي ٣٢ مریخ تسدیسشمس 

   ٢٨٠ھـ  3:00 -عقرب  ١٣ 4:49 -میزان  ١٢باقي شھر ١ ماضي ٣٢ شیرون توازي زحل

القمر  ضد توازينبتون 
 األسود

   ٢٦٠٠ھـ  3:00 -عقرب  ١٨ 22:46 -میزان  ١٥باقي شھر ١ ماضي ٢٨

  ١٣٠ھـ  4:00 -میزان  ٣٠ 23:15 - یزان م ٧ باقي ٢٣ ماضي ١٨  عطارد مقارنةشمس 

  ٢١٨ھـ  4:00 -میزان  ١٤ 14:24 - میزان  ١ باقي ٧ ماضي ١٨  اورانوس تثلیثمریخ 

  ١٤٠ھـ  18:00 -میزان  ١٨ 3:15 - میزان  ٤ باقي ١١ ماضي ١٨  اورانوس مقابلةشمس 

  ١٤٤ھـ  21:00 -میزان  ٢٢ 12:37 - میزان  ٦ باقي ١٥ ماضي ١٦  بلوتون تربیعشمس 

   ٢٤٦ھـ  22:00 -عقرب  ١٣ 6:50 -میزان  ٢١ شھر باقي١ماضي  ١١  نبتون  ضد توازي مشتری

 ٢١٤ھـ  6:00 -میزان  ٢٤ 8:21 -میزان  ١١ باقي ١٧ ماضي ٨  مشتری تربیعمریخ 

 ١٦٠ھـ  10:00 -میزان  ١٤ 10:27 - میزان  ٧ باقي ٧ ماضي ٦  مریخ تسدیسعطارد 

  ١٦٦ھـ  5:00 - میزان  ٩ 9:30 - میزان  ٥ باقي ٢ ماضي ٦  ورانوسا مقابلةعطارد 

  ١٧٠ھـ  17:00 -میزان  ١٠ 17:26 - میزان  ٦ باقي ٣ ماضي ٤  بلوتون تربیععطارد 

   ١٩٠ھـ  17:00 - میزان  ٧ 12:23 - میزان  ٥ باقي ٠ ماضي ٤  زحل توازيزھرة 

   ٢٠١ھـ  23:00 - میزان  ٨ 21:57 - میزان  ٦ باقي ١ ماضي ٣  شیرون توازيزھرة 

  ١،٧ج – ١٣٨ھـ 4:00 - عقرب  ٩ 0:13 -میزان  ٢٢باقي شھر ١ ماضي ٣  زحل مقارنةشمس 

   ٢٢٢ھـ  14:00 -میزان  ١٨ 20:57 -میزان  ١٢ باقي ١١ ماضي ٣  بلوتون ضد توازي مریخ

القمر  توازي مشتری
 األسود

   ٢٥٦ھـ  15:00 - عقرب  ١ 20:00 -میزان  ١٩ باقي شھر ١ماضي ٣ 

 ٢٠٤ھـ  19:00 -میزان  ١٧ 14:52 -میزان  ١٠ باقي ١٠ ماضي ٣  القمر األسود مقابلةزھرة 

 يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  إستمرار

في البرجتراجع نبتون   
نجمي جديال  

  شھر ١ ماضي شھر ٤
 باقي

  ٨٩ج   9:54 -عقرب  ١٦ إستمرار حتی

في البرجتراجع شیرون   
 نجمي دلو

   شھر ١ ماضي شھر ٤
 باقي

  ٩٣ج   14:11 -عقرب  ١٨ إستمرار حتی

اورانوس في البرج النجميتراجع 
حوت   

   شھر ٢ ماضي ٧٩
 باقي

  ٨٨ج   10:05 - قوس  ١٧ إستمرار حتی

 تراجع مشتري
  حمل و حوتفي البرج النجمي 

   شھر ٣ ماضي شھر ١
 باقي

  ٨٦ج  07:38 –جدى  ٣  إستمرار حتی

 رأس في البرج النجمي تراجع
  عقرب

  ٩١ج   17:01 –میزان  ١٠  إستمرار حتی باقي ٣ماضي  ٨

  تراجع ذنب 
 ثورفي البرج النجمي 

  ٩٢ج   17:01 –میزان  ١٠  إستمرار حتی باقي ٣ماضي  ٨

  ١٤:٥٥ ةساعال يف:میزان فلكيالبرج من ال ٧ ةدرج اليشمس التحويل  :ذي القعدة شھراّول  یوم



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٤٥  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

 ٠:٠٣ ةساعال يف:سنبلة البرج النجميمن  ٦ ةدرجالي شمس التحويل  ذي القعدة رشھّول ا ةلیل
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قمرالنور  زديادا حتى إستمرار  اللیلة األولى  ١٥اللیلة     ٣٨الف  

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

 القمر في البرج النجمي
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 08:18 – میزان ٩  إستمرار حتی 07:40 – میزان ٧  میزان

القمر في البرج الفلكي 
  ٨د 07:42 –میزان  ٩  إستمرار حتی 07:05 –میزان  ٧  عقرب

  البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان  

  ٤١٤د   23:39 - میزان  ٨  إستمرار حتی  08:41 - میزان  ٧

   رج النجميالزھرة في الب
  حد مشتري  سنبلة

  ٣٧٩د    10:41-میزان  ١٠   إستمرار حتی   05:29-میزان  ٧ 

   سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  41:7 - میزان  ٧  إستمرار حتی 31:4 - میزان  ٧

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  14:17 - میزان  ٧  إستمرار حتی 41:7 - میزان  ٧

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  06:6 - میزان  ٨  إستمرار حتی 14:17 - میزان  ٧

غفرالمنزل + قمر    ٦٦٢د  03:23 –میزان  ٨  إستمرار حتی 04:22 –میزان  ٧ 

  ١٩٠ھـ  3:00 -میزان  ١٦ 2:48 - میزان  ٨   05:29-میزان  ٧  زحل مقارنةزھرة 

   ١٦٦ھـ  10:00 - میزان  ٧  إستمرار حتی 19:00 - میزان  ٧ اورانوس ضد توازي عطارد

   ٣٠ھـ  19:00 -میزان  ١٣ 4:01 -میزان  ١٠ 15:00 - میزان  ٧ عطارد توازي شمس

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 10:12 - میزان  ٨ 14:55 - میزان  ٧ 19:54 - میزان  ٧ بلوتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 13:18 - میزان  ٨ 17:12 - میزان  ٧ 21:24 - میزان  ٧ مریخ تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:24 - میزان  ٨ 21:12 - میزان  ٨ 2:18 - میزان  ٧ مشتری مقابلة قمر
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  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  میزان وجه و دريجان زحل 

  ٤١٥د   15:51 - میزان  ٨  إستمرار حتی  23:39 - میزان  ٨

 میزان النجميالبرج  ٣وجه  القمر في
  ٤١٦د   08:20 - میزان  ٩  إستمرار حتی  15:51 - میزان  ٨  وجه مشتري و دريجان عطارد

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  29:17 - میزان  ٨  إستمرار حتی 06:6 - میزان  ٨

  میزان  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  00:5 - میزان  ٩  إستمرار حتی 29:17 - میزان  ٨

   13:22 –میزان  ٩  إستمرار حتی   12:36-میزان  ٨   ةمحترقال ةالطريق القمر في

 سنبلة عطارد في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    21:18-میزان  ١٤   إستمرار حتی   02:39-میزان  ٨ 

زباناالمنزل + قمر    ٦٦٣د   02:43 –میزان  ٩  إستمرار حتی  03:23 –میزان  ٨ 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:00 - میزان  ٨ 9:05 - میزان  ٨ 2:06 - میزان  ٨  بلوتون يتواز قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:54 - میزان  ٩ 12:44 - میزان  ٨ 5:36 - میزان  ٨ مریخ ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:24 -میزان  ١٠ 5:17 - میزان  ٩ 9:42 - میزان  ٨ نبتون  تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:12 -میزان  ١٠ 10:04 - میزان  ٩ 14:24 - میزان  ٨ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 7:48 -میزان  ١٠ 11:38 - میزان  ٩ 15:54 - میزان  ٨ اورانوس تثلیث قمر

القمر  مقابلة شمس
 األسود

  ١٥٢ھـ  0:00 -عقرب  ١٢ 1:48 -میزان  ٢٥ 23:00 - میزان  ٨

  ٢٣و   03:28 –میزان  ٨  02:39 –زان می ٨  01:50 –میزان  ٨  )جنوبي(زبانا ال قمر مقارنة 

  ٢٤و   10:24 –میزان  ٨  09:36 –میزان  ٨  08:48 –میزان  ٨  )شمالي(زبانا ال قمر مقارنة 

٣ 
  

  : ھبوط قمر

 عقرب في البرج النجمي 
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 11:55 – میزان ١١  إستمرار حتی 08:18 – میزان ٩
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   :ھبوط قمر

  عقرب البرج النجمي ٣ ةدرج
  ٨ب – ٢،٧٠ج 13:22 –میزان  ٩ إستمرار حتی 11:41 – میزان ٩

القمر في البرج الفلكي 
  ٩د 11:16 –میزان  ١١  إستمرار حتی 07:42 –میزان  ٩ قوس

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  عقرب وجه و دريجان مريخ

  ٤١٧د   01:09 -میزان  ١٠  إستمرار حتی  08:20 - میزان  ٩

  ان میز القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  20:8 - میزان  ٩  إستمرار حتی 00:5 - میزان  ٩

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  04:20 -میزان  ١٠  إستمرار حتی 20:8 - میزان  ٩

   في البرج النجمي خ المري
  زھرةسرطان حد 

  ٣٨٢د    17:05-میزان  ١٩   إستمرار حتی   10:50-میزان  ٩ 

   رج النجميالشمس في الب
  زھرة حد  سنبلة

  ٣٦٧د    04:27-میزان  ١٩   إستمرار حتی   00:55-میزان  ٩ 

کلیلاإل منزل+ قمر     ٦٦٤د  08:20–میزان  ١٠  إستمرار حتی  02:43 –میزان  ٩ 

 ١٦٤ھـ  23:00 -میزان  ٢١ 1:01 -میزان  ١٥ 10:00 - میزان  ٩ زحل مقارنة عطارد

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 1:18 -میزان  ١١ 21:30 -میزان  ١٠ 18:48 - میزان  ٩  شمس تسدیسقمر 

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 17:54 -میزان  ١٠ 20:29 -میزان  ١٠ 23:42 - میزان  ٩ مریخ تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 23:15 –میزان  ١٠  إستمرار حتی 3:06 - میزان  ٩ عطارد تسدیس قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 18:24 -زان می ١٢  إستمرار حتی 11:48 - میزان  ٩ ذنب ضد توازي قمر

 

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 18:24 -میزان  ١٢  إستمرار حتی 11:48 - میزان  ٩ رأس توازي قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 10:42 -میزان  ١١ 13:49 -میزان  ١٠ 17:30 - میزان  ٩ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 10:42 -میزان  ١١ 13:49 -میزان  ١٠ 17:30 - میزان  ٩ ذنب مقابلة قمر

  ٣٧و   09:08 –میزان  ٩  08:18 –میزان  ٩  07:28 –میزان  ٩  كلیلاال قمر مقارنة 
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  ٢٧و   20:09 –میزان  ١٠  19:18 –میزان  ١٠  18:27 –میزان  ١٠  قلب العقرب قمر مقارنة 

قلب و ال ینمنزل+ قمر 
شولةال  

   18:45 –میزان  ١٠

 08:20–شولة 
  ٦٦٦، ٦٦٥د   09:24 –میزان  ١١  إستمرار حتی

  البرج النجمي  ٢القمر في وجه 
  ٤١٨د   18:21 -میزان  ١١  إستمرار حتی  01:09 -میزان  ١٠  عقرب وجه شمس و دريجان مشتري

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  51:2 -میزان  ١٠  إستمرار حتی 04:20 -میزان  ١٠

القمر في البرج النجمي عقرب 
  عطارد د ح

  ٣٦١د  37:16 -میزان  ١٠  إستمرار حتی 51:2 -میزان  ١٠

عقرب  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  20:1 -میزان  ١١  إستمرار حتی 37:16 -میزان  ١٠

الزھرة في البرج النجمي سنبلة 
  ٣٧٨د    01:47-میزان  ١٦   إستمرار حتی   10:41-میزان  ١٠   حد مريخ 

  ٤٩٢ج  3:10 -میزان  ٢٥  إستمرار حتی 13:49 -میزان  ١٠  رأسمن اللي صاعدشماقمر ال

 ١٩٤ھـ 15:00 -میزان  ٢١ 2:28 -میزان  ١٦ 14:00 -میزان  ١٠ نبتون  تثلیثزھرة 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 1:36 -میزان  ١١ 1:57 -میزان  ١٠ 23:15 –میزان  ١٠ عطارد تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 12:48 -میزان  ١١ 15:36 -میزان  ١٠ 19:00 -میزان  ١٠ زحل تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 20:24 -میزان  ١٢ 21:02 -میزان  ١١ 22:24 -میزان  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 17:54 -میزان  ١١ 20:32 -میزان  ١١ 23:48 -میزان  ١٠ القمر األسود تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:06 -میزان  ١٢ 8:37 -میزان  ١١ 11:42 -میزان  ١٠ نبتون  تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:12 -میزان  ١٢ 13:40 -میزان  ١١ 16:42 -میزان  ١٠ شیرون تسدیس قمر

٥ 
  

 القمر في البرج النجمي
  ٩ط - ٩ز – ٢ح 19:00 – میزان ١٤  إستمرار حتی 11:55 – میزان ١١ قوس



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  عةالسا:يوم 
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  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

القمر في البرج الفلكي 
  ١٠د 18:18 –میزان  ١٤  إستمرار حتی 11:16 –میزان  ١١  جدي

  ٤٨٤ج  57:11 -میزان  ١١  إستمرار حتی 03:21 -میزان  ١١  قمر خالي الّسیر

 عقرب البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤١٩د   11:56 -میزان  ١١  إستمرار حتی  18:21 -میزان  ١١  دريجان قمر وزھرة وجه 

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  قوس 

  ه عطارد و دريجان مشتريوج
  ٤٢٠د   05:55 -میزان  ١٢  إستمرار حتی  11:56 -میزان  ١١

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  56:11 -میزان  ١١  إستمرار حتی 20:1 -میزان  ١١

  قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٦٤د  34:9 -میزان  ١٢  إستمرار حتی 56:11 -میزان  ١١

نعامالمنزل + مر ق   ٦٦٧د  12:58 –میزان  ١٢  إستمرار حتی  09:24 –میزان  ١١ 

  ٥٧و   20:38 –میزان  ١١  19:45 –میزان  ١١  18:54 –میزان  ١١  لسعة العقرب قمر مقارنة 

  ٣٥و   21:37 –میزان  ١١  20:45 –میزان  ١١  19:53 –میزان  ١١  شولةال قمر مقارنة 

  ٥٨و   09:22 –میزان  ١١  08:28 –میزان  ١١  07:34 – میزان ١١  النصل قمر مقارنة 

   ١٦٤ھـ  5:00 -میزان  ١٤ 19:19 -میزان  ١٣ 10:00 -میزان  ١١ زحل توازي عطارد

   ١٧٥ھـ  3:00 -میزان  ١٤ 18:44 -میزان  ١٣ 11:00 -میزان  ١١ شیرون توازي عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:54 -میزان  ١٢ 15:19 -میزان  ١١ 18:18 -میزان  ١١ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:54 -میزان  ١٢ 20:08 -میزان  ١٢ 22:54 -میزان  ١١ بلوتون مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 12:12 -میزان  ١٣ 6:15 -میزان  ١٢ 1:24 -میزان  ١١  شمس تربیعقمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 0:12 -میزان  ١٣ 2:23 -میزان  ١٢ 5:12 -میزان  ١١ مشتری تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 16:30 -میزان  ١٣ 14:47 -میزان  ١٢ 13:54 -میزان  ١١ عطارد تربیع قمر
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  ٥٩و   08:14 –میزان  ١٢  07:18 –میزان  ١٢  06:24 –میزان  ١٢  عین الرامي قمر مقارنة 

  ٣٦و   08:32 –میزان  ١٢  07:36 –میزان  ١٢  06:43 –میزان  ١٢  الفكة الجنوبیة قمر مقارنة 

  ٢٩و   10:40 –میزان  ١٢  09:45 –میزان  ١٢  08:50 –میزان  ١٢  النسر الواقع قمر مقارنة 

بلدةالمنزل + قمر    ٦٦٨د  08:37 –میزان  ١٤  إستمرار حتی 12:58 –میزان  ١٢ 

  ٤٨٩ج   میزان ٢٩اللیلة  إستمرار حتی  میزان ١٣اللیلة   بطيء الّسیرقمر 

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  و دريجان مريخوجه قمر قوس 

  ٤٢١د   00:18 -میزان  ١٣  إستمرار حتی  05:55 -میزان  ١٢

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  45:18 -میزان  ١٣  إستمرار حتی 34:9 -میزان  ١٢

تراجع رأس في البرج النجمي 
  عقرب

  ٩١ج   23:57 –میزان  ٢٥  إستمرار حتی  06:13 –میزان  ١٢

  ٩٢ج   23:57 –میزان  ٢٥  إستمرار حتی  06:13 –میزان  ١٢ثور ذنب في البرج النجميتراجع 

   ةدرج :عطاردشرف 

  سنبلة البرج النجمي ١٥
  ٦ب – ٣،٦٩ج 17:02 –میزان  ١٢ إستمرار حتی 03:00 –میزان  ١٢

   ٥٠ھـ  4:00 -میزان  ١٨ 10:43 -میزان  ١٥ 18:00 -میزان  ١٢ شیرون توازي شمس

 ١٧٨ھـ  11:00 -میزان  ٢١ 19:51 -میزان  ١٧ 9:00 -میزان  ١٢ القمر األسود مقابلة عطارد

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 20:30 -میزان  ١٤ 21:52 -میزان  ١٣ 23:48 -میزان  ١٢ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:48 -میزان  ١٤ 3:05 -میزان  ١٣ 4:54 -میزان  ١٢ القمر األسود تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 10:06 -میزان  ١٤ 8:58 -میزان  ١٣ 8:30 -میزان  ١٢ زھرة تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 7:48 -میزان  ١٣ 23:44 -میزان  ١٣ 14:42 -میزان  ١٢ بلوتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:30 -میزان  ١٣ 1:10 -میزان  ١٣ 15:48 -میزان  ١٢ مریخ ضد توازي قمر

٧
)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال   ٧اللیلة   حتى إستمرار  ١٤اللیلة     ٤١الف  
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  قوس البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤٢٢د   19:01 -میزان  ١٤  إستمرار حتی  00:18 -میزان  ١٣  وجه زحل و دريجان شمس 

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  09:2 -میزان  ١٣  ر حتیإستمرا 45:18 -میزان  ١٣  عطارد 

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  29:11 -میزان  ١٣  إستمرار حتی 09:2 -میزان  ١٣

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  01:19 -میزان  ١٤  إستمرار حتی 29:11 -میزان  ١٣

  ٤٨٤ج  02:19 -ان میز ١٤  إستمرار حتی 58:8 -میزان  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ٣٤و   21:44 –میزان  ١٣  20:49 –میزان  ١٣  19:52 –میزان  ١٣  بلدةال قمر مقارنة 

  ٣٠و   17:17 –میزان  ١٣  16:20 –میزان  ١٣  15:24 –میزان  ١٣  النسر الطائر قمر مقارنة 

  ٢٠٢ھـ  18:00 -میزان  ٢٤ 6:43 -میزان  ١٨ 20:00 -میزان  ١٣ شیرون تثلیثزھرة 

   ٣٨ھـ  17:00 -میزان  ١٨ 17:36 -میزان  ١٥ 19:00 -میزان  ١٣ زحل توازي مسش

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:18 -میزان  ١٥ 22:26 -میزان  ١٤ 0:00 -میزان  ١٣ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:48 -میزان  ١٥ 9:52 -میزان  ١٤ 11:24 -میزان  ١٣ مشتری تربیع قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 2:54 -میزان  ١٦ 19:14 -میزان  ١٥ 12:18 - میزان ١٣ شمس تثلیثقمر 

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 14:30 -میزان  ١٥ 14:08 -میزان  ١٤ 14:18 -میزان  ١٣ مریخ مقابلة قمر
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  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي في البرج النجمي 
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 04:57 – میزان ١٦  إستمرار حتی 19:00 – میزان ١٤

  ١١د 04:13 –میزان  ١٦  إستمرار حتی 18:18 –میزان  ١٤ دلوالقمر في البرج الفلكي 

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  جدي وجه مشتري و دريجان زحل

  ٤٢٣د   14:04 -میزان  ١٤  إستمرار حتی  19:01 -میزان  ١٤

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  زھرةجدي وجه مريخ و دريجان 

  ٤٢٤د   19:24 -میزان  ١٥  إستمرار حتی  14:04 -میزان  ١٤

جدي حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  19:8 -میزان  ١٤  إستمرار حتی 01:19 -میزان  ١٤  عطارد

القمر في البرج النجمي جدي 
  ٣٦٤د  46:21 -میزان  ١٥  إستمرار حتی 19:8 -میزان  ١٤  حدمشترى 

 سنبلة عطارد في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٧٤د    06:39-میزان  ١٦   إستمرار حتی   21:18-میزان  ١٤ 

ذابح السعد ال ینمنزل+ قمر 
 و سعد بلع

   18:24 –میزان  ١۴

 08:37 -سعد بلع
  ٦٧٠، ٦٦٩د  02:41 –میزان  ١٥  إستمرار حتی

  ٣٣و   04:40 –میزان  ١٤  03:43 –میزان  ١٤  02:45 –میزان  ١٤  ذابحالسعد ال قمر مقارنة 

  ٣١و   12:11 –میزان  ١٤  11:13 –میزان  ١٤  10:16 –میزان  ١٤  سعد بلع قمر مقارنة 

البرج  ٢٧ ةدرج :زھرةھبوط 
  سنبلة النجمي

  ٦ب – ٤،٧٠ج  06:29 –میزان  ١٥ إستمرار حتی  11:11 –میزان  ١٤

 ٢١٥ھـ  0:13 –میزان  ١٧  إستمرار حتی 7:00 -میزان  ١٤ زحل تسدیس مریخ

  ٣١و  11:30 -میزان  ١٦ 8:21 -میزان  ١٥ 5:42 -میزان  ١٤ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 7:06 -میزان  ١٦ 7:26 -میزان  ١٥ 8:06 -میزان  ١٤ زحل تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:12 -میزان  ١٥ 19:21 -میزان  ١٥ 13:18 -میزان  ١٤ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 12:36 -میزان  ١٦ 12:51 -میزان  ١٥ 13:30 -میزان  ١٤ القمر األسود تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 2:48 -میزان  ١٥ 21:02 -میزان  ١٥ 15:06 -میزان  ١٤ نبتون  توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:48 -میزان  ١٥ 21:03 -میزان  ١٥ 15:12 -میزان  ١٤ القمر األسود ضد توازي قمر

٩ 
دة

قع
ال
ي 

ذ
 

  

  ٦٠و   20:14 –میزان  ١٥  19:15 –میزان  ١٥  18:18 –میزان  ١٥  یرالن قمر مقارنة 

  ٦١و   07:51 –میزان  ١٥  06:53 –میزان  ١٥  05:53 –میزان  ١٥  سعد ناشرة قمر مقارنة 

  ٣٢و   10:46 –میزان  ١٥  09:47 –میزان  ١٥  08:50 –میزان  ١٥  سعد السعود قمر مقارنة 

منزل سعد السعود+ قمر    ٦٧١د  03:50 –میزان  ١٦  إستمرار حتی 02:41 –میزان  ١٥ 

 جدي البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤٢٥د   04:58 -میزان  ١٦  إستمرار حتی  19:24 -میزان  ١٥  وجه شمس و دريجان عطارد
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جدي حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  18:13 -میزان  ١٥  إستمرار حتی 46:21 -میزان  ١٥

جدى حد  لنجميالقمر في البرج ا
  زحل 

  ٣٦٥د  07:21 -میزان  ١٦  إستمرار حتی 18:13 -میزان  ١٥

 ١٤٢ھـ  1:00 -عقرب  ١٥ 2:57 -میزان  ٣٠ 5:00 -میزان  ١٥ نبتون  تثلیث شمس

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 3:18 -میزان  ١٧ 0:58 -میزان  ١٦ 23:00 -میزان  ١٥ زھرة تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:42 -میزان  ١٧ 1:08 -میزان  ١٦ 1:48 -میزان  ١٥ نبتون  مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:42 -میزان  ١٥ 11:46 -میزان  ١٥ 6:48 -میزان  ١٥ زھرة توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:12 -میزان  ١٧ 6:34 -میزان  ١٦ 7:12 -میزان  ١٥ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 13:54 -میزان  ١٧ 14:06 -میزان  ١٦ 14:36 -میزان  ١٥ بلوتون تسدیس قمر
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  ١٢د 15:57 –میزان  ١٨  إستمرار حتی 04:13 –میزان  ١٦ حوتالقمر في البرج الفلكي 

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 16:41 – میزان ١٨  إستمرار حتی 04:57 – میزان ١٦ دلو القمر في البرج النجمي

  ٤٨٤ج  59:4 -میزان  ١٦  إستمرار حتی 59:0 -میزان  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٦٢و   10:07 –میزان  ١٦  09:09 –میزان  ١٦  08:08 –میزان  ١٦  ذنب الدجاجة قمر مقارنة 

منزل سعد األخبیة+ قمر    ٦٧٢د  09:18 –میزان  ١٧  إستمرار حتی 03:50 –میزان  ١٦ 

  دلو  البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤٢٦د   00:44 -میزان  ١٧  إستمرار حتی  04:58 -زان می ١٦  و دريجان زحلزھرة  وجه

جدى حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  58:4 -میزان  ١٦  إستمرار حتی 07:21 -میزان  ١٦

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  47:18 -میزان  ١٧  إستمرار حتی 58:4 -میزان  ١٦

   سنبلة الزھرة في البرج النجمي
  د زحل ح

  ٣٨٠د    16:23-میزان  ١٧   إستمرار حتی   01:47-میزان  ١٦ 

حد  سنبلة عطارد في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٧٣د    13:42-میزان  ٢٠   إستمرار حتی   06:39-میزان  ١٦ 

  ١٩٥ھـ  3:00 -میزان  ٢٧ 10:42 -میزان  ٢١ 19:00 -میزان  ١٦ بلوتون تسدیسزھرة 

  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  إستمرار حتی 3:00 -ن میزا ١٦ نبتون  تثلیث زحل

  ١٦٨ھـ  22:00 -میزان  ٢٥ 13:10 -میزان  ٢٠ 8:00 -میزان  ١٦ نبتون  تثلیث عطارد

  ١٨٨ھـ  16:00 -میزان  ٢٩ 2:53 -میزان  ٢٣ 13:00 -میزان  ١٦ مشتری مقابلةزھرة 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 4:24 -ان میز ١٦ 23:51 -میزان  ١٦ 19:18 -میزان  ١٦ عطارد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:24 -میزان  ١٨ 19:50 -میزان  ١٧ 20:30 -میزان  ١٦ مشتری تسدیس قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 15:06 -میزان  ١٦ 10:16 -میزان  ١٦ 5:24 -میزان  ١٦ قمر توازي شمس

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:36 -میزان  ١٦ 11:29 -میزان  ١٦ 6:18 -میزان  ١٦ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 17:18 -میزان  ١٦ 12:09 -میزان  ١٦ 6:54 -میزان  ١٦ شیرون توازي قمر
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في البرج : زھرةبیت 
  ٤٣ط - ٧ز – ٤ح 18:57 –عقرب  ١٢  إستمرار حتی 15:56 –میزان  ١٧  زانمی النجمي 

الزھرة في البرج الفلكي 
  ٨ب-٤ج 11:51 –عقرب  ١١  یإستمرار حت 08:50 –میزان  ١٧  عقرب

  ٤٨٤ج  44:16 -میزان  ١٨  إستمرار حتی 51:19 -میزان  ١٧  قمر خالي الّسیر

دلو  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان عطارد

  ٤٢٧د   20:40 -میزان  ١٨  إستمرار حتی  00:44 -میزان  ١٧

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة 

  ٣٦٢د  42:6 -میزان  ١٧  تمرار حتیإس 47:18 -میزان  ١٧

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  مشتري 

  ٣٦٤د  57:15 -میزان  ١٨  إستمرار حتی 42:6 -میزان  ١٧
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  میزان  الزھرة في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٨٠د    12:12-میزان  ٢٢   إستمرار حتی   16:23-میزان  ١٧ 

ولاالفرغ المنزل + قمر    ٦٧٣د  19:37 –میزان  ١٩  إستمرار حتی 09:18 –میزان  ١٧ 

  ٤٦و   22:02 –میزان  ١٧  21:02 –میزان  ١٧  20:02 –میزان  ١٧  سعد األخبیة قمر مقارنة 

  ٢١٦ھـ   00:13 –میزان  ٢٧  إستمرار حتی 0:13 –میزان  ١٧ زحل تسدیس مریخ

  ١٥٧ھـ  7:00 -قوس  ٣  إستمرار حتی 22:00 -میزان  ١٧ زھرة مقارنة عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:42 -میزان  ١٧  إستمرار حتی 10:42 -میزان  ١٧ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 22:00 -میزان  ١٨ 16:54 -میزان  ١٧ 11:48 -میزان  ١٧ اورانوس توازي قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 05:20 – میزان ٢١  إستمرار حتی 16:41 – میزان ١٨ حوت

القمر في البرج الفلكي 
  ١د 04:35 –میزان  ٢١  إستمرار حتی 15:57 –میزان  ١٨  حمل

دلو  البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  زھرةو دريجان وجه قمر 

  ٤٢٨د   16:43 -میزان  ١٨  إستمرار حتی  20:40 -میزان  ١٨

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  ن مشتريوجه زحل و دريجا حوت

  ٤٢٩د   12:52 -میزان  ١٩  إستمرار حتی  16:43 -میزان  ١٨

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  40:4 -میزان  ١٨  إستمرار حتی 57:15 -میزان  ١٨

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  43:16 -میزان  ١٨  إستمرار حتی 40:4 -میزان  ١٨

حوت حد  ميالقمر في البرج النج
  زھرة 

  ٣٦٢د  55:16 -میزان  ١٩  إستمرار حتی 43:16 -میزان  ١٨

  ٤٧و   10:04 –میزان  ١٨  09:02 –میزان  ١٨  08:02 –میزان  ١٨  منكب الفرس قمر مقارنة 

  ١٧٦ھـ  15:00 -میزان  ٢٦ 5:19 -میزان  ٢٢ 23:00 -میزان  ١٨ شیرون تثلیث عطارد

  ١٥٠ھـ  13:00 -عقرب  ١٧ 16:37 - عقرب  ٢ 23:00 -میزان  ١٨ شیرون تثلیث شمس

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:00 -میزان  ٢٠ 19:58 -میزان  ١٩ 20:00 -میزان  ١٨ اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:18 -میزان  ٢٠ 2:06 -میزان  ١٩ 2:00 -میزان  ١٨ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:24 -میزان  ١٩ 21:02 -میزان  ١٩ 15:42 -میزان  ١٨ شیرون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:30 -میزان  ١٩ 22:07 -میزان  ١٩ 16:48 -میزان  ١٨ زحل ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 20:30 -میزان  ٢١ 19:03 -میزان  ٢٠ 17:42 -میزان  ١٨ مریخ تثلیث قمر
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  ٤٨و   05:42 –میزان  ١٩  04:42 –میزان  ١٩  03:41 –میزان  ١٩  جناح الفرس قمر مقارنة 

  ٤٩و   16:09 –میزان  ١٩  15:07 –میزان  ١٩  14:06 –میزان  ١٩  سرة الفرس قمر مقارنة 

خراآلفرغ المنزل + قمر    ٦٧٤د  02:34 –میزان  ٢٠  إستمرار حتی 19:37 –میزان  ١٩ 

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  ن قمردريجا وجه مشتري وحوت 

  ٤٣٠د   09:06 -میزان  ٢٠  إستمرار حتی  12:52 -میزان  ١٩

  حوت  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  01:3 -میزان  ٢٠  إستمرار حتی 55:16 -میزان  ١٩

   في البرج النجمي مريخ ال
  د عطاردح سرطان

  ٣٨١د    07:39-میزان  ٣٠   إستمرار حتی   17:05-میزان  ١٩ 

   لبرج النجميالشمس في ا
  حد مشتري  سنبلة

  ٣٦٩د    05:30-میزان  ٢٣   إستمرار حتی   04:27-میزان  ١٩ 

البرج  ١٩درجة  :ھبوط شمس
  ٧ب – ١،٧٠ج  06:34 –میزان  ٢٠ إستمرار حتی  06:41 –میزان  ١٩  میزان النجمي

   ١٩٣ھـ  8:00 -میزان  ٢٣ 2:36 -میزان  ٢١ 22:00 -میزان  ١٩ نبتون  توازيزھرة 

   ١٨٨ھـ  4:00 -میزان  ٢٣ 2:59 -میزان  ٢١ 3:00 -میزان  ١٩ مشتری ضد توازيزھرة 

القمر  ضد توازيزھرة 
 األسود

   ٢٠٤ھـ  23:00 -میزان  ٢٤ 12:42 -میزان  ٢١ 4:00 -میزان  ١٩
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  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 14:12 -میزان  ٢١ 5:06 -میزان  ٢٠ 20:06 -میزان  ١٩ قمر مقابلة شمس

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:24 -میزان  ١٩ 4:26 -میزان  ١٩ 22:36 -میزان  ١٩ قمر وازيضد ت شمس

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 8:48 -میزان  ٢١ 8:17 -میزان  ٢٠ 7:48 -میزان  ١٩ زحل مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:18 -میزان  ٢١ 13:50 -میزان  ٢٠ 13:24 -میزان  ١٩ القمر األسود مقارنة قمر
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ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   حتى إستمرار  ٢٣اللیلة     ٤٢الف  

  ٤٩١ ج 15:19 – عقرب ٤ إستمرار حتی 14:25 – میزان ٢٠ وجاالفلك  في ھابطقمر ال

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  حوت وجه و دريجان مريخ

  ٤٣١د   05:21 -میزان  ٢١  إستمرار حتی  09:06 -میزان  ٢٠

  حوت  لقمر في البرج النجميا

  حد عطارد
  ٣٦١د  04:7 -میزان  ٢٠  إستمرار حتی 01:3 -میزان  ٢٠

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  18:1 -میزان  ٢١  إستمرار حتی 04:7 -میزان  ٢٠

   سنبلة عطارد في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٥د    19:46-میزان  ٢٢   إستمرار حتی   13:42-میزان  ٢٠ 

منزل بطن الحوت + قمر    ٦٧٥د  05:20 –میزان  ٢١  إستمرار حتی 02:34 –میزان  ٢٠ 

  ١٦٩ھـ  10:00 -میزان  ٢٩ 19:58 -میزان  ٢٥ 9:00 -میزان  ٢٠ بلوتون تسدیس عطارد

  ١٦٢ھـ  9:00 - عقرب  ١ 21:55 -میزان  ٢٦ 15:00 -میزان  ٢٠ مشتری مقابلة عطارد

  ٣،٢ج – ٤ھـ 9:00 -میزان  ٢٠ 1:52 -میزان  ٢٠ 19:00 -میزان  ٢٠ اردعط ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 7:12 -میزان  ٢٢ 3:08 -میزان  ٢١ 23:06 -میزان  ٢٠ عطارد مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:30 -میزان  ٢٢ 1:14 -میزان  ٢١ 1:00 -میزان  ٢٠ نبتون  تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 19:00 -میزان  ٢١ 11:54 -میزان  ٢٠ 5:06 -میزان  ٢٠ زھرة ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:54 -میزان  ٢٢ 6:42 -میزان  ٢١ 6:30 -میزان  ٢٠ شیرون تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:54 -میزان  ٢١ 13:36 -میزان  ٢٠ 7:30 -میزان  ٢٠ نبتون  ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:00 -میزان  ٢١ 13:48 -میزان  ٢٠ 7:48 -میزان  ٢٠ مشتری توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:00 -میزان  ٢١ 14:36 -میزان  ٢٠ 8:30 -میزان  ٢٠ القمر األسود توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 18:24 -میزان  ٢٣ 15:21 -میزان  ٢١ 12:12 -میزان  ٢٠ زھرة مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 15:12 -میزان  ٢٢ 14:52 -میزان  ٢١ 14:36 -میزان  ٢٠ بلوتون تثلیث قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ١ط - ١ز – ٢ح 17:59 – میزان ٢٤  إستمرار حتی 05:20 – میزان ٢١  حمل

  ٢د 17:15 –میزان  ٢٣  إستمرار حتی 04:35 –میزان  ٢١  ثورالقمر في البرج الفلكي 

  ٤٨٤ج  22:5 -میزان  ٢١  تمرار حتیإس 08:3 -میزان  ٢١  قمر خالي الّسیر

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  حمل وجه و دريجان مريخ

  ٣٩٦د   01:38 -میزان  ٢٢  إستمرار حتی  05:21 -میزان  ٢١

حوت حد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  21:5 -میزان  ٢١  إستمرار حتی 18:1 -میزان  ٢١

حمل حد  القمر في البرج النجمي 
  ٣٦٤د  ٣١:١٧ -میزان  ٢١  إستمرار حتی ٢١:٥ -میزان  ٢١  تريمش

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  39:3 -میزان  ٢٢  إستمرار حتی 31:17 -میزان  ٢١

شرطان المنزل + قمر    ٦٤٨د  01:24 –میزان  ٢٢  إستمرار حتی 05:20 –میزان  ٢١ 

  ٤٥و   22:39 –میزان  ٢١  21:36 –میزان  ٢١  20:35 –میزان  ٢١  الرشاء قمر مقارنة 

  ٢و   07:55 –میزان  ٢١  06:54 –میزان  ٢١  05:53 –میزان  ٢١  شرطانال قمر مقارنة 

  ١و   10:16 –میزان  ٢١  09:14 –میزان  ٢١  08:14 –میزان  ٢١  كف الخضیبال قمر مقارنة 

في البرج الفلكي عطارد 
  ٨ب-٣ج 19:54 –عقرب  ١٢  إستمرار حتی 13:52 –میزان  ٢١  عقرب

   ١٦٢ھـ  8:00 -میزان  ٢٤ 21:22 -میزان  ٢٣ 12:00 -میزان  ٢١ مشتری ضد توازي عطارد

   ١٦٧ھـ  13:00 -میزان  ٢٤ 0:06 -میزان  ٢٣ 12:00 -میزان  ٢١ نبتون  توازي عطارد
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 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  إستمرار حتی 15:00 -میزان  ٢١ نبتون  تسدیس مشتری

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:24 -میزان  ٢٣ 19:25 -میزان  ٢٢ 19:24 -میزان  ٢١ مشتری مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 12:18 -میزان  ٢٣ 10:54 -میزان  ٢٢ 9:24 -میزان  ٢١ مریخ تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:12 -میزان  ٢٢ 1:13 -میزان  ٢٢ 17:48 -میزان  ٢١ مریخ توازي قمر
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قمرالنور  انخفاض حتى إستمرار  ١٦اللیلة   الشھرآخر     ٣٩الف  

ّول أتشرين  شھر بدایة
 سكندرىإلا

  ٣٣الف  عقرب ٢٢ إستمرار حتی میزان ٢٢

  ٤٨٤ج  02:18 -میزان  ٢٤  إستمرار حتی 54:10 -میزان  ٢٢  قمر خالي الّسیر

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  حمل وجه و دريجان شمس

  ٣٩٧د   21:52 -میزان  ٢٣  إستمرار حتی  01:38 -میزان  ٢٢

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  52:21 -میزان  ٢٣  إستمرار حتی 39:3 -میزان  ٢٢

بطین المنزل + قمر    ٦٤٩د  06:31 –میزان  ٢٣  إستمرار حتی 01:24 –میزان  ٢٢ 

  ٥٠و   09:32 –میزان  ٢٢  08:30 –ن میزا ٢٢  07:29 –میزان  ٢٢  المنقار قمر مقارنة 

  ٤٤و   18:10 –میزان  ٢٣  17:09 –میزان  ٢٢  16:08 –میزان  ٢٢  بطینال قمر مقارنة 

میزان  الزھرة في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٧٦د    22:36-میزان  ٢٩   إستمرار حتی   12:12-میزان  ٢٢ 

في البرج : عطارد مثلثة
  ٣٣ط - ٩ز – ٣ح 02:24 –عقرب  ١٢  إستمرار حتی 19:25 –میزان  ٢٢  میزان النجمي 

میزان  عطارد في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٥د    15:38-میزان  ٢٥   إستمرار حتی   19:46-میزان  ٢٢ 

 ١٤٣ھـ  14:00 -عقرب  ٢٢ 6:11 - عقرب  ٧ 22:00 -میزان  ٢٢ بلوتون تسدیس شمس

القمر  ضد توازي عطارد
 األسود

   ١٧٨ھـ  0:00 -میزان  ٢٥ 9:06 -میزان  ٢٣ 19:00 -میزان  ٢٢

   ١٥٧ھـ  17:00 - عقرب  ٣ 7:56 -میزان  ٢٧ 6:00 -میزان  ٢٢ زھرة توازي عطارد

 ٢٢٩ھـ  0:00 -قوس  ١ 13:05 -عقرب  ١٠ 10:00 -میزان  ٢٢ القمر األسود تثلیث مریخ

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:48 -زان می ٢٣ 14:38 -میزان  ٢٢ 5:42 -میزان  ٢٢ بلوتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 13:48 -میزان  ٢٤ 13:51 -میزان  ٢٣ 13:42 -میزان  ٢٢ نبتون  تربیع قمر
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القمر في البرج الفلكي 
  ٣د 04:38 –میزان  ٢٦  إستمرار حتی 17:15 –میزان  ٢٣ جوزاء

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  دريجان مشتريو زھرة حمل وجه 

  ٣٩٨د   18:01 -میزان  ٢٤  إستمرار حتی  21:52 -میزان  ٢٣

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  57:7 -میزان  ٢٣  إستمرار حتی 52:21 -میزان  ٢٣

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  01:18 -میزان  ٢٤  إستمرار حتی 57:7 -میزان  ٢٣

   لنجميالشمس في البرج ا
  د مريخ سنبلة ح

  ٣٦٨د    06:44-میزان  ٣٠   إستمرار حتی   05:30-میزان  ٢٣ 

ثریا المنزل + قمر    ٦٥٠د  02:29 –میزان  ٢۴  إستمرار حتی 06:31 –میزان  ٢٣ 

  ٤و   04:52 –میزان  ٢٣  03:51 –میزان  ٢٣  02:50 –میزان  ٢٣  الغول  قمر مقارنة 

  ٤٣و   17:43 –میزان  ٢٣  16:43 –میزان  ٢٣  15:42 –زان می ٢٣  سديم الثريا قمر مقارنة 

  ١٨٦ھـ  6:00 -عقرب  ١٦ 1:23 - عقرب  ٥ 10:00 -میزان  ٢٣ مریخ تربیعزھرة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 19:06 -میزان  ٢٥ 19:13 -میزان  ٢٤ 19:06 -میزان  ٢٣ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:42 -میزان  ٢٥ 20:52 -میزان  ٢٤ 20:48 -میزان  ٢٣ اورانوس تسدیس قمر
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  ٣٧الف   میزان ٢٥لیلة   إستمرار حتی  میزان ٢٤لیلة   ولألتشرين ا یوم محذور

  : قمر مثلثة+ شرف  

 ثور في البرج النجمي 
  ٢ط - ٢ز – ٢ح 05:21 – میزان ٢٦  إستمرار حتی 17:59 – میزان ٢٤



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٥٣  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  : شرف قمر

  ثور البرج النجمي ٣درجة 
  ٢ب – ٢،٦٩ج 00:03 – میزان ٢٤ إستمرار حتی 22:03 –میزان  ٢٤

ثور  البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةوجه عطارد و دريجان 

  ٣٩٩د   14:02 -میزان  ٢٤  إستمرار حتی  18:01 -میزان  ٢٤

ثور  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  و دريجان عطاردوجه قمر 

  ٤٠٠د   09:50 -میزان  ٢٥  إستمرار حتی  14:02 -میزان  ٢٤

ثور حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  02:10 -میزان  ٢٤  إستمرار حتی 01:18 -میزان  ٢٤

ثور حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  59:21 -میزان  ٢٥  إستمرار حتی 02:10 -میزان  ٢٤

دبران المنزل + قمر    ٦٥١د   01:14 –میزان  ٢٥  إستمرار حتی 02:29 –میزان  ٢۴ 

  ٣و   08:12 –میزان  ٢٤  07:13 –میزان  ٢٤  06:12 –میزان  ٢٤  دبرانال قمر مقارنة 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 11:18 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی 22:42 -میزان  ٢٤ رأس ضد توازي قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 11:18 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی 22:48 -میزان  ٢٤ ذنب توازي قمر

  ١٣٦ھـ  10:00 -عقرب  ٢٠ 4:42 - عقرب  ٧ 22:00 -یزان م ٢٤ مشتری مقابلة شمس

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 2:42 -میزان  ٢٦ 2:06 -میزان  ٢٥ 1:06 -میزان  ٢٤  مریخ تسدیس قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 2:30 -میزان  ٢٦ 3:10 -میزان  ٢٥ 3:24 -میزان  ٢٤ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 2:30 -میزان  ٢٦ 3:10 -میزان  ٢٥ 3:24 -میزان  ٢٤ ذنب مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 0:06 -میزان  ٢٧ 16:37 -میزان  ٢٥ 8:18 -میزان  ٢٤ قمر تثلیث شمس

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:48 -میزان  ٢٦ 10:16 -میزان  ٢٥ 10:18 -میزان  ٢٤ زحل تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 15:00 -میزان  ٢٦ 15:32 -میزان  ٢٥ 15:42 -میزان  ٢٤ القمر األسود تسدیس قمر
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ثور  البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه و دريجان زحل

  ٤٠١د   05:22 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی  09:50 -میزان  ٢٥

حد القمر في البرج النجمي ثور 
  مشترى

  ٣٦٤د  ٤٦:١٣ -میزان  ٢٥  إستمرار حتی ٥٩:٢١ -میزان  ٢٥

ثورحد  جميالقمر في البرج الن
  زحل

  ٣٦٥د  32:23 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی 46:13 -میزان  ٢٥

  میزان عطارد في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٧١د    22:03-عقرب  ١   إستمرار حتی   15:38-میزان  ٢٥ 

  ٤٨٤ج  23:5 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی 37:16 -میزان  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  ٤٩٣ج  17:59 –عقرب  ٨  إستمرار حتی 3:10 -میزان  ٢٥  ذنبمن ال جنوبي ھابطقمر ال

ھقعةالمنزل + قمر    ٦٥٢د  03:56 –میزان  ٢٦  إستمرار حتی  01:14 –میزان  ٢٥ 

  ٨و   06:21 –میزان  ٢٥  05:22 –میزان  ٢٥  04:22 –میزان  ٢٥  الناجذ قمر مقارنة 

  ٤٢و   08:11 –یزان م ٢٥  07:11 –میزان  ٢٥  06:13 –میزان  ٢٥  العیوق قمر مقارنة 

  ٥٢و   15:02 –میزان  ٢٥  14:03 –میزان  ٢٥  13:05 –میزان  ٢٥  المنطقةقمر مقارنة  

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:18 -میزان  ٢٧ 1:17 -میزان  ٢٦ 1:48 -میزان  ٢٥ نبتون  تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 5:18 -میزان  ٢٧ 6:25 -میزان  ٢٦ 7:06 -میزان  ٢٥ شیرون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 6:48 -میزان  ٢٧ 7:57 -میزان  ٢٦ 8:36 -میزان  ٢٥ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:18 -میزان  ٢٧ 14:34 -میزان  ٢٦ 15:18 -میزان  ٢٥ بلوتون مقابلة قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٣ط - ٣ز – ٢ح 13:46 – میزان ٢٨  إستمرار حتی 05:21 – میزان ٢٦ جوزاء

القمر في البرج الفلكي 
  ٤د 13:06 –میزان  ٢٨  إستمرار حتی 04:38 –میزان  ٢٦  سرطان

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  ٤٠٢د   00:35 -میزان  ٢٧  إستمرار حتی  05:22 -میزان  ٢٦وجه مشتري و دريجان عطاردجوزاء 

ثور حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  22:5 -میزان  ٢٦  تمرار حتیإس 32:23 -میزان  ٢٦



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  56:16 -میزان  ٢٦  إستمرار حتی 22:5 -میزان  ٢٦

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  22:4 -میزان  ٢٧  إستمرار حتی 56:16 -میزان  ٢٦  حد مشتري

ھنعةالمنزل + قمر    ٦٥٣د   10:20 –میزان  ٢٧  ر حتیإستمرا 03:56 –میزان  ٢٦ 

  ٥١و   19:55 –میزان  ٢٦  18:57 –میزان  ٢٦  17:58 –میزان  ٢٦  السیف قمر مقارنة 

  ١٠و   19:58 –میزان  ٢٦  18:59 –میزان  ٢٦  18:00 –میزان  ٢٦  ھقعةقمر مقارنة ال 

  ١١و   21:42 –میزان  ٢٦  20:42 –میزان  ٢٦  19:44 –میزان  ٢٦  جوزاءابط ال قمر مقارنة 

  ٥٣و   09:20 –میزان  ٢٦  08:22 –میزان  ٢٦  07:23 –میزان  ٢٦  منكب ذي العنان قمر مقارنة 

  ٥٤و   11:35 –میزان  ٢٦  10:37 –میزان  ٢٦  09:40 –میزان  ٢٦  تحیاةال قمر مقارنة 

  ٤١و   17:43 –میزان  ٢٦  16:44 –میزان  ٢٦  15:47 –میزان  ٢٦  ھنعةال قمر مقارنة 

القمر  تسدیسنبتون 
 األسود

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠ 3:00 -میزان  ٢٦

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 22:06 -میزان  ٢٨ 20:30 -میزان  ٢٧ 18:00 -میزان  ٢٦ عطارد تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:00 -میزان  ٢٧ 17:32 -میزان  ٢٦ 18:36 -میزان  ٢٦ مشتری تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 4:48 -میزان  ٢٨ 4:00 -میزان  ٢٧ 2:30 -زان می ٢٦ زھرة تثلیث قمر
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   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  زھرةوجه مريخ و دريجان جوزاء 

  ٤٠٣د   19:24 -میزان  ٢٨  إستمرار حتی  00:35 -میزان  ٢٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  47:13 - میزان ٢٧  إستمرار حتی 22:4 -میزان  ٢٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  48:2 -میزان  ٢٨  إستمرار حتی 47:13 -میزان  ٢٧

ذراع المنزل + قمر    ٦٥٤د   10:46 –میزان  ٢٨  إستمرار حتی  10:20 –میزان  ٢٧ 

  ١٢و   03:12 –میزان  ٢٧  02:15 –میزان  ٢٧  01:17 –میزان  ٢٧  یمانیةال ىشعرال قمر مقارنة 

  ٤٠و   14:28 –میزان  ٢٧  13:33 –میزان  ٢٧  12:36 –میزان  ٢٧  مقبوضةالذراع ال قمر مقارنة 

  ٥٥و   14:48 –میزان  ٢٧  13:51 –میزان  ٢٧  12:54 –میزان  ٢٧كاستور توأم المقدم قمر مقارنة 

 ٢١٥ھـ  1:00 -عقرب  ٢٧ 12:38 - عقرب  ٤  00:13 –میزان  ٢٧ زحل تسدیس مریخ

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 18:30 -میزان  ٢٩ 20:21 -میزان  ٢٨ 21:36 -میزان  ٢٧ زحل تربیع مرق

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 11:36 -میزان  ٢٩ 6:30 -میزان  ٢٨ 0:12 -میزان  ٢٧  شمس تربیعقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:18 -میزان  ٢٩ 1:16 -میزان  ٢٨ 2:36 -میزان  ٢٧ القمر األسود تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:24 -میزان  ٢٨ 17:11 -میزان  ٢٧ 7:42 -میزان  ٢٧ بلوتون وازيضد ت قمر
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   حتى إستمرار  ٢٨اللیلة     ٤٣الف  

  ٤٨٤ج  48:13 -میزان  ٢٨  إستمرار حتی 30:6 -میزان  ٢٨  قمر خالي الّسیر

  : بیت قمر

 سرطان ج النجمي في البر
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 18:18 –عقرب  ١  إستمرار حتی 13:46 – میزان ٢٨

  ٥د 17:41 –میزان  ٣٠  إستمرار حتی 13:06 –میزان  ٢٨ أسد القمر في البرج الفلكي 

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٠٤ د  13:47 -میزان  ٢٨  إستمرار حتی  19:24 -میزان  ٢٨

   البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤٠٥د   07:44 -میزان  ٢٩  إستمرار حتی  13:47 -میزان  ٢٨  دريجان قمر وزھرة وجه  سرطان

   جوزاء القمر في البرج النجمي

  حد زحل
  ٣٦٥د  47:13 -میزان  ٢٨  إستمرار حتی 48:2 -میزان  ٢٨

سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  24:2 -میزان  ٢٩  إستمرار حتی 47:13 -میزان  ٢٨

 رأس في البرج النجميتراجع 
  عقرب

  ٩١ج   17:55 –عقرب  ٨  إستمرار حتی  06:44 –میزان  ٢٨



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  ٩٢ج   17:55 –عقرب  ٨  إستمرار حتی  06:44 –میزان  ٢٨ تراجع ذنب في البرج النجمي ثور

نثرةالمنزل + قمر     ٦٥٥د  16:35 -ان میز ٢٩  إستمرار حتی  10:46 –میزان  ٢٨ 

  ١٥و   01:07 –میزان  ٢٨  00:10 –میزان  ٢٨  23:16 –میزان  ٢٨  )غمیصاء(ى شعرال قمر مقارنة 

 ١٦٠ھـ  9:00 -عقرب  ١٦ 18:08 - عقرب  ٧ 3:00 -میزان  ٢٨ مریخ تربیع عطارد

   ١٦٠ھـ  20:00 - عقرب  ١ 10:50 -میزان  ٢٩ 3:00 -میزان  ٢٨ مریخ ضد توازي عطارد

   ١٨٦ھـ  21:00 - عقرب  ٢ 2:26 -میزان  ٣٠ 8:00 -میزان  ٢٨ مریخ ضد توازيزھرة 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 13:24 -میزان  ٢٩ 16:04 -میزان  ٢٨ 18:06 -میزان  ٢٨ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 21:30 -میزان  ٣٠ 0:37 -میزان  ٢٩ 3:06 -میزان  ٢٨ مشتری تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 19:30 -میزان  ٢٩ 12:45 -میزان  ٢٨ 5:24 -میزان  ٢٨ مریخ توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 10:18 -میزان  ٣٠ 10:57 -میزان  ٢٩ 10:42 -میزان  ٢٨ عطارد تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:00 -میزان  ٢٩ 16:36 -میزان  ٢٨ 10:54 -میزان  ٢٨ عطارد ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 23:36 -میزان  ٢٩ 17:59 -میزان  ٢٩ 12:06 -میزان  ٢٨ زھرة ضد توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 15:06 -میزان  ٣٠ 16:26 -میزان  ٢٩ 16:54 -میزان  ٢٨ زھرة تربیع قمر

٢
٣

 
ة 

د
قع

ال
ي 

ذ
=

٢
١

 
بر

تو
أک

  

  ٤٨٨ج   عقرب ١١ اللیلة إستمرار حتی  میزان ٢٩ اللیلة  سريع الّسیرقمر 
   البرج النجمي ٢وجه  القمر في

  ٤٠٦د   01:15 -میزان  ٣٠  إستمرار حتی  07:44 -میزان  ٢٩  وجه عطارد و دريجان مريخ انسرط

سرطان  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  02:13 -میزان  ٢٩  إستمرار حتی 24:2 -میزان  ٢٩

سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  31:23 -میزان  ٣٠  إستمرار حتی 02:13 -میزان  ٢٩  حد عطارد

   المشتري في البرج النجمي
  حد مشتريحمل 

  ٣٨٩د    21:23-جدي  ١   إستمرار حتی   23:52-میزان  ٢٩ 

میزان  الزھرة في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٧٩د    13:42-عقرب  ٤   إستمرار حتی   22:36-میزان  ٢٩ 

طرفةالمنزل + قمر    ٦٥٦د   12:44 –میزان  ٣٠  إستمرار حتی 16:35 -میزان  ٢٩ 

  ٣٩و   02:42 –میزان  ٢٩  01:47 –میزان  ٢٩  00:55 –میزان  ٢٩  نثرةالسديم  قمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 20:30 - عقرب  ١ 23:11 -میزان  ٣٠ 1:12 -میزان  ٢٩ مریخ مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:06 -میزان  ٢٩ 10:47 -میزان  ٢٩ 5:12 -میزان  ٢٩ القمر األسود توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 23:06 - عقرب  ١ 2:36 -میزان  ٣٠ 5:24 -میزان  ٢٩ زحل تسدیس مرق

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 18:18 -میزان  ٣٠ 13:05 -میزان  ٢٩ 7:36 -میزان  ٢٩ نبتون  ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:24 -میزان  ٣٠ 15:10 -میزان  ٢٩ 9:42 -میزان  ٢٩ مشتری توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 3:30 - عقرب  ١ 7:08 -میزان  ٣٠ 10:06 -میزان  ٢٩ األسودالقمر  تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 18:18 - عقرب  ٢ 15:34 -میزان  ٣٠ 11:42 -میزان  ٢٩ شمس تسدیسقمر 
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القمر في البرج الفلكي 
  ٦د 18:49 –عقرب  ٣  إستمرار حتی 17:41 –میزان  ٣٠  سنبلة

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤٠٧د   18:19 - عقرب  ١  إستمرار حتی  01:15 -میزان  ٣٠و دريجان مشتريوجه قمر  سرطان

سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  32:11 -میزان  ٣٠  إستمرار حتی 31:23 -میزان  ٣٠

سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  19:18 - عقرب  ١  إستمرار حتی 32:11 -میزان  ٣٠  حدزحل

  في البرج النجمي  المريخ
  سرطان حد مشتري 

  ٣٨٤د    06:52-عقرب  ١٣   إستمرار حتی   07:39-میزان  ٣٠ 

   الشمس في البرج النجمي
  حد زحل سنبلة 

  ٣٧٠د    06:57-عقرب  ٢   إستمرار حتی   06:44-میزان  ٣٠ 

  ٤٨٤ج  20:18 - عقرب  ١  إستمرار حتی 35:15 -میزان  ٣٠  قمر خالي الّسیر

جبھةالمنزل + قمر    ٦٥٧د   03:08 –عقرب  ١  إستمرار حتی  12:44 –میزان  ٣٠ 

  ١٧و  10:11 –میزان  ٣٠  09:19 –میزان  ٣٠  08:27 –میزان  ٣٠  جبھةال قمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 
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  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  ١،٢ج – ٢ھـ 3:12 -میزان  ٣٠ 22:37 -میزان  ٣٠ 17:54 -میزان  ٣٠  شمس ضد توازيقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:42 - عقرب  ١ 14:41 -میزان  ٣٠ 18:06 -میزان  ٣٠ نبتون  لةمقاب قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 15:00 - عقرب  ١ 19:04 - عقرب  ١ 22:36 -میزان  ٣٠ شیرون مقابلة قمر

  22:12 - عقرب  ٢ 2:27 - عقرب  ١ 6:12 -میزان  ٣٠ بلوتون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 23:24 - عقرب  ٢ 3:55 - عقرب  ١ 7:54 -میزان  ٣٠ مشتری تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:54 - عقرب  ١ 20:29 - عقرب  ١ 16:00 -میزان  ٣٠ زحل ضد توازي قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٥ط - ٥ز – ٢ح 19:24 –عقرب  ٣  إستمرار حتی 18:18 –عقرب  ١ أسد 

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  جه زحل و دريجان شمسأسد  و

  ٤٠٨د   11:00 - عقرب  ١  إستمرار حتی  18:19 - عقرب  ١

أسد  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان مشتري

  ٤٠٩د   03:21 - عقرب  ٢  إستمرار حتی  11:00 - عقرب  ١

 أسد  القمر في البرج النجمي
  حدمشتري

  ٣٦٤د  23:4 - عقرب  ١  إستمرار حتی 19:18 - عقرب  ١

 أسد  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد  
  ٣٦٢د  39:12 - عقرب  ١  إستمرار حتی 23:4 - عقرب  ١

حد أسد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  06:0 - عقرب  ٢  إستمرار حتی 39:12 - عقرب  ١

میزان  عطارد في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٧٤د    16:36-عقرب  ٥   إستمرار حتی   22:03-عقرب  ١ 

زبرةالمنزل + قمر    ٦٥٨د  10:57 –عقرب  ٢  إستمرار حتی  03:08 –عقرب  ١ 

  ٥٦و  08:43 –عقرب  ١  07:53 –عقرب  ١  07:04 –عقرب  ١  سد ظھر األ قمر مقارنة 

   ٣٦ھـ  3:00 - عقرب  ٦ 13:16 - عقرب  ٣ 1:00 - عقرب  ١ مشتری ضد توازي شمس

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 3:30 - عقرب  ١ 23:06 - عقرب  ١ 18:36 - عقرب  ١ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 17:18 - عقرب  ٢ 19:48 - عقرب  ٢ 21:42 - عقرب  ١ عطارد تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 23:4 - عقرب  ١  إستمرار حتی 2:12 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 39:12 - عقرب  ١  إستمرار حتی 23:4 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 20:48 - عقرب  ٣ 23:47 - عقرب  ٢ 39:12 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر
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  ١٩و   01:35 –عقرب  ٢  00:46 –عقرب  ٢  23:56 –عقرب  ٢  صرفةال قمر مقارنة 

في البرج : شمسط ھبو
  ١٩ط - ٧ز – ١ح 04:28 –قوس  ٢  إستمرار حتی 06:58 –عقرب  ٢  میزان النجمي 

  ٤٨٤ج  26:19 - عقرب  ٣  إستمرار حتی 47:23 - عقرب  ٢  قمر خالي الّسیر

الشمس في البرج الفلكي 
  ٨ب-٢ج 19:08 –قوس  ٢  إستمرار حتی 21:30 –عقرب  ٢  عقرب

  البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه و دريجان مريخأسد  

  ٤١٠د   19:26 - عقرب  ٣  إستمرار حتی  03:21 - عقرب  ٢

  أسد  البرج النجميالقمر في 

  حد عطارد
  ٣٦١د  ٤٩:٩ - عقرب  ٢  إستمرار حتی ٠٦:٠ - عقرب  ٢

حد أسد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  ٢٦:١٩ - عقرب  ٣  إستمرار حتی ٤٩:٩ - عقرب  ٢

  سنبلة زحل في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٩٣د    20:16-جدي  ١٣   إستمرار حتی   22:08-عقرب  ٢ 

میزان  لبرج النجميالشمس في ا
  حد زحل 

  ٣٧٠د    07:16-عقرب  ٨   إستمرار حتی   06:57-عقرب  ٢ 

صرفة و ین المنزل+ قمر 
عواءال  

  19:28 –عقرب  ٢

 10:57-عواء 
  ٦٦٠،  ٦٥٩د  15:27–عقرب  ٤  إستمرار حتی

  نبتون  مقابلة مریخ
 

 ٢٢٠ھـ  2:00 -قوس  ٣ 15:34 -عقرب  ١٦ 20:00 - عقرب  ٢
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  مركز اإلتصال
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  واألحكام 

     التنجیمیة

   ٤٢ھـ  5:00 - عقرب  ٨ 5:35 - عقرب  ٥ 8:00 - عقرب  ٢ نبتون  توازي شمس

   ١٦٩ھـ  17:00 - عقرب  ٦ 14:16 - عقرب  ٤ 15:00 - عقرب  ٢ بلوتون توازي عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 19:36 - عقرب  ٢  إستمرار حتی 18:54 - عقرب  ٢ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 4:06 - عقرب  ٢ 23:57 - عقرب  ٢ 19:42 - عقرب  ٢ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:06 - عقرب  ٣ 21:11 - عقرب  ٣ 2:00 - عقرب  ٢ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 22:06 - عقرب  ٤ 3:12 - عقرب  ٣ 8:00 - عقرب  ٢ بلوتون تربیع قمر
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  : قمر مثلثة

 سنبلة في البرج النجمي 
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 18:43 –عقرب  ٥  إستمرار حتی 19:24 –عقرب  ٣

القمر في البرج الفلكي 
  ٧د 18:08 –عقرب  ٥  إستمرار حتی 18:49 –عقرب  ٣  میزان

سنبلة البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤١١د   11:18 - عقرب  ٣  إستمرار حتی  19:26 - عقرب  ٣  وجه شمس و دريجان عطارد

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في

  ٤١٢د   03:02 - عقرب  ٤  إستمرار حتی  11:18 - عقرب  ٣  و دريجان زحلزھرة وجه  بلة سن

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  33:6 - عقرب  ٣  إستمرار حتی 26:19 - عقرب  ٣

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  زھرة  حد

  ٣٦٢د  19:22 - عقرب  ٤  إستمرار حتی 33:6 - عقرب  ٣

  ٣٨و   09:19 –عقرب  ٣  08:31 –عقرب  ٣  07:43 –عقرب  ٣  عواءال مقارنةقمر  

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:42 - عقرب  ٣ 23:26 - عقرب  ٣ 19:12 - عقرب  ٣ شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 6:30 - عقرب  ٣ 2:14 - عقرب  ٣ 22:00 - عقرب  ٣ زحل توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 0:18 - عقرب  ٥ 4:51 - عقرب  ٤ 9:18 - عقرب  ٣ مریخ تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 0:00 - عقرب  ٥ 5:04 - عقرب  ٤ 10:06 - عقرب  ٣ زحل مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:06 - عقرب  ٥ 9:08 - عقرب  ٤ 14:12 - عقرب  ٣ القمر األسود مقابلة قمر
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حتى إستمرار  ٢٨ صباح القمر تحت الشعاع رآخر الشھ    ٤٤الف  

ذي القعدة شھر یوم محذور ٢٨لیلة   ٢٩لیلة  إستمرار حتی   ٨٢الف  

  ٤٩٠ ج 16:06 – عقرب ١٧ إستمرار حتی 15:19 – عقرب ٤ وجاالفلك  فيصاعد قمر ال

  ٤٨٤ج  45:18 - عقرب  ٥  إستمرار حتی 04:5 - عقرب  ٤  قمر خالي الّسیر
  البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤١٣د   18:44 - عقرب  ٥  إستمرار حتی  03:02 - عقرب  ٤  زھرةو دريجان  وجه عطارد سنبلة 

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  37:4 - عقرب  ٤  إستمرار حتی 19:22 - عقرب  ٤

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  36:15 - عقرب  ٤  إستمرار حتی 37:4 - عقرب  ٤  مريخ 

حد  سنبلة نجميالقمر في البرج ال
  ٣٦٥د  44:18 - عقرب  ٥  إستمرار حتی 36:15 - عقرب  ٤  زحل 

میزان  الزھرة في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٧٧د    04:49-عقرب  ١٠   إستمرار حتی   13:42-عقرب  ٤ 

سماك و ال ینمنزل+ قمر 
غفرال  

  19:10 –عقرب  ٤

 15:27-غفر 
  ٦٦٢، ٦٦١د   14:09 –عقرب  ٥  إستمرار حتی

  ٢١و   04:50 –عقرب  ٤  04:01 –عقرب  ٤  03:14 –عقرب  ٤  سماك األعزلال مر مقارنةق 

  ٢٢و   05:26 –عقرب  ٤  04:39 –عقرب  ٤  03:52 –عقرب  ٤  سماك الرامحال قمر مقارنة 

القمر  ضد توازي شمس
 األسود

   ٥٢ھـ  14:00 -عقرب  ١٠ 4:37 - عقرب  ٧ 23:00 - عقرب  ٤

 ١٩٤ھـ  15:00 -عقرب  ١٥ 0:19 -عقرب  ١٠ 10:00 - رب عق ٤ نبتون  تربیعزھرة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:06 - عقرب  ٥ 15:18 - عقرب  ٤ 20:30 - عقرب  ٤ نبتون  تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 0:12 - عقرب  ٦ 22:56 - عقرب  ٥ 21:48 - عقرب  ٤ قمر مقارنة شمس
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٥٨  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:36 -  عقرب ٤ 3:49 - عقرب  ٤ 23:12 - عقرب  ٤ مشتری ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 10:12 - عقرب  ٤ 5:02 - عقرب  ٤ 0:00 - عقرب  ٤ قمر توازي شمس

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:12 - عقرب  ٥ 19:20 - عقرب  ٥ 0:36 - عقرب  ٤ شیرون تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 11:36 - عقرب  ٤ 6:42 - عقرب  ٤ 2:00 - عقرب  ٤ نبتون  توازي قمر

قمر ال ضد توازي قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:30 - عقرب  ٤ 9:29 - عقرب  ٤ 4:36 - عقرب  ٤

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 21:24 - عقرب  ٦ 2:28 - عقرب  ٥ 7:42 - عقرب  ٤ بلوتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 21:36 - عقرب  ٦ 2:53 - عقرب  ٥ 8:18 - عقرب  ٤ مشتری مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:36 - عقرب  ٥ 22:14 - ب عقر ٥ 17:06 - عقرب  ٤ مریخ ضد توازي قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 18:21 –عقرب  ٧  إستمرار حتی 18:43 –عقرب  ٥  میزان

القمر في البرج الفلكي 
  ٨د 17:45 –عقرب  ٦  إستمرار حتی 18:08 –عقرب  ٥  عقرب

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةدريجان  وجه قمر ومیزان 

  ٤١٤د   10:28 - عقرب  ٥  إستمرار حتی  18:44 - عقرب  ٥

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  میزان وجه و دريجان زحل

  ٤١٥د   02:19 - عقرب  ٦  إستمرار حتی  10:28 - عقرب  ٥

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  10:4 - عقرب  ٥  إستمرار حتی 44:18 - عقرب  ٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  48:16 - عقرب  ٥  إستمرار حتی 10:4 - عقرب  ٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  55:3 - عقرب  ٦  إستمرار حتی 48:16 - عقرب  ٥

میزان  عطارد في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    15:43-عقرب  ١٠   إستمرار حتی   16:36-عقرب  ٥ 

زباناالمنزل + قمر    ٦٦٣د   12:55 –عقرب  ٦  إستمرار حتی  14:09 –عقرب  ٥ 

  ٢٣و   14:14 –عقرب  ٥  13:27 –عقرب  ٥  12:39 –عقرب  ٥  )جنوبي(زبانا ال قمر مقارنة 

   ١٩٥ھـ  20:00 -عقرب  ١١ 18:16 - عقرب  ٨ 22:00 - عقرب  ٥ بلوتون توازيزھرة 

  ١٦٨ھـ  17:00 -عقرب  ١٥ 11:37 -عقرب  ١٠ 14:00 - عقرب  ٥ نبتون  تربیع عطارد

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  إستمرار حتی 3:00 - عقرب  ٥ شیرون تثلیث زحل

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 2:30 - عقرب  ٧ 5:08 - عقرب  ٦ 8:12 - عقرب  ٥ عطارد مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 0:06 - عقرب  ٦ 15:49 - عقرب  ٥ 8:36 - عقرب  ٥ زھرة توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 2:00 - عقرب  ٧ 5:56 - عقرب  ٦ 10:12 - عقرب  ٥ مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 4:30 - عقرب  ٧ 7:23 - عقرب  ٦ 10:42 - عقرب  ٥ زھرة مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 5:12 - عقرب  ٦ 21:04 - عقرب  ٦ 14:00 - عقرب  ٥ بلوتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 14:48 - عقرب  ٦ 2:53 - عقرب  ٦ 17:48 -  عقرب ٥ عطارد توازي قمر

٣
٠

 
ة 

د
قع

ال
ي 

ذ
 =

٢
٨

 
بر

تو
أک

  

القمر في البرج الفلكي 
  ٩د 19:39 –عقرب  ٩  إستمرار حتی 17:45 –عقرب  ٦ قوس

  ٤٨٤ج  23:18 - عقرب  ٧  إستمرار حتی 23:7 - عقرب  ٦  قمر خالي الّسیر
 میزان البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤١٦د   18:22 - عقرب  ٧  إستمرار حتی  02:19 - عقرب  ٦  ي و دريجان عطاردوجه مشتر

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  08:15 - عقرب  ٦  إستمرار حتی 55:3 - عقرب  ٦

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  22:18 - عقرب  ٧  إستمرار حتی 08:15 - عقرب  ٦

کلیلاالمنزل + قمر    ٦٦٤د   04:37 - عقرب  ٧  إستمرار حتی  12:55 –عقرب  ٦ 

  ٢٤و   21:01 –عقرب  ٦  20:13 –عقرب  ٦  19:25 –عقرب  ٦  )شمالي(زبانا ال قمر مقارنة 

  ٣٧و   19:09 –عقرب  ٧  18:20 –عقرب  ٧  17:32 –عقرب  ٦  كلیلاال قمر مقارنة 

  ٢٠٢ھـ  15:00 -ب عقر ١٧ 0:53 -عقرب  ١٢ 11:00 - عقرب  ٦ شیرون تربیعزھرة 
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  عةالسا:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  ٢٢٨ھـ  22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ 11:00 - عقرب  ٦ شیرون مقابلة مریخ

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:18 - عقرب  ٧ 14:49 - عقرب  ٦ 19:42 - عقرب  ٦ نبتون  تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:30 - عقرب  ٧ 18:56 - عقرب  ٧ 23:48 - عقرب  ٦ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 15:30 - عقرب  ٧ 19:57 - عقرب  ٧ 0:48 - عقرب  ٦ انوساور تثلیث قمر
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٣الف   جدي ١ استمرار حتى باقي ٥٣ ماضي ٣٧ الخریف موسم استمرار

ّول ألتشرين ا شھر استمرار
 سكندرىإلا

  ٣٣الف  عقرب ٢٢ استمرار حتى باقي ١٥ ماضي ١٥

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 18:21 –عقرب  ٧  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢   میزان القمر في البرج النجمي

 في البرج النجمي: شمسط ھبو
  ١٩ط - ٧ز – ١ح 04:28 –قوس  ٢  استمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٥   میزان

  : عطارد مثلثة
  ٣٣ط - ٩ز – ٣ح 02:24 –عقرب  ١٢  استمرار حتی باقي ٥ ماضي ١٥   میزان في البرج النجمي

  : زھرةبیت 
  ٤٣ط - ٧ز – ٤ح 18:57 –عقرب  ١٢  استمرار حتی باقي ٥ ماضي ٢٠   میزان في البرج النجمي

 في البرج النجمي:مريخ مثلثة+ھبوط 
  ٥٢ط - ٤ز – ٥ح 00:47 –عقرب  ٢١  استمرار حتی باقي ١٤ ماضي ٣٩   سرطان

  : مشتري مثلثة
  حمل في البرج النجمي

   ماضي شھر ٤  
 باقي شھر ٨

  استمرار حتی
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ١٥   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ١١

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ٧ حوت رج النجميفي الباورانوس 
 باقي شھر ٧و  سنة ٦

  استمرار حتی
 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

 شھر ٤ ماضي شھر ٣   جدي في البرج النجمي نبتون
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  استمرار حتی باقي

  ماضي شھر ١١و  سنة٢  قوس في البرج النجمي بلوتون
 قيبا شھر ٣و  سنة١٢ 

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ١٢٨ط -٨ز -١١ح 17:23 – سنبلة ٦  استمرار حتیباقي ١٠ماضي شھر ٨   عقرب في البرج النجميرأس 

  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح 17:23 – سنبلة ٦  استمرار حتیباقي ١٠ماضي شھر ٨   ثور في البرج النجميذنب 

  حوت في البرج النجمي قمر أسود
 شھر ٢ ماضي شھر ٧ 

 باقي
  ١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 04:13 –قوس  ٢٩  استمرار حتی

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ٨ 

 باقي شھر ٦و  سنة ٦
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ٩د 19:39 –عقرب  ٩  استمرار حتی باقي ٢ ماضي ١  فلکي قوسالقمر في البرج ال

  ٨ب-٢ج 19:08 –قوس  ٢  استمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٥   عقرب الفلکي البرج  الشمس في

  ٨ب-٣ج 19:54 –عقرب  ١٢  استمرار حتی باقي ٥ ماضي ١٥   عقربعطارد في البرج الفلکي 

  ٨ب-٤ج 11:51 –عقرب  ١١  استمرار حتی اقيب ٤ ماضي ٢٠   عقربالفلکي في البرج   الزھرة

  ٥ب-٥ج 07:16 –عقرب  ٢٠  استمرار حتی باقي ١٣ ماضي ١٠  أسد البرج الفلکي  المريخ في

  ماضي شھر ٥   ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  اضيم شھر ١٥  زحل في البرج الفلکي میزان
 باقي شھر ١١ 

  استمرار حتی
 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج

  ماضي شھر ٧   حملاورانوس في البرج الفلکي 
باقي شھر ٧و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج
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 شھر ٣ ماضي شھر ٣ في البرج الفلکي دلو  نبتون
  ١٢ب-٩ج 22:03 –دلو  ١٦  استمرار حتی باقي

ماضي شھر ١١و  سنة٢  في البرج الفلکي جدي  بلوتون
باقي شھر ٣و  سنة١٢ 

  استمرار حتی
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ٨  في البرج الفلکي قوس رأس 
 باقي شھر ١٠ 

  استمرار حتی
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

 رشھ ١٠ ماضي شھر ٨  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 
  ٣ب-١٢ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی باقي
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 شھر٢ ماضي شھر٧  في البرج الفلکي حمل  قمر أسود
 باقي

  ١ب-١٤ج 20:56 –قوس  ٢٦  استمرار حتی

  ماضي شھر ٩   الفلکي حوتفي البرج  شیرون 
باقي شھر ٦ و سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  ٣٦٣د  22:18 - عقرب  ٧  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ میزان حد مريخ القمر في البرج النجمي

میزان حد  النجميالشمس في البرج 
  زحل 

  ٣٧٠د    07:16-عقرب  ٨   رار حتىاستم باقي ١ ماضي ٥ 

  میزان في البرج النجميعطارد 

  زھرةحد  
  ٣٧٢د  15:43-عقرب  ١٠    استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٢ 

حد میزان  النجميالزھرة  في البرج  
  زھرة

  ٣٧٧د    04:49-عقرب  ١٠   استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٣ 

  سرطان البرج النجمي المريخ في
  حد مشتري 

  ٣٨٤د    06:52-عقرب  ١٣   استمرار حتى باقي ٦ اضيم ٧ 

  حمل البرج النجميالمشتري في 
  حد مشتري 

  ٣٨٩د    21:23-جدي  ١   استمرار حتى باقي شھر٢ ماضي ٨ 

  ٣٩٣د    20:16-جدي  ١٣   استمرار حتى باقي شھر٢ ماضي ٥ حد مريخ سنبلة النجمي البرج فيزحل 

   حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي شھر ٧
 باقي شھر ٢٠ 

  استمرار حتى
 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  جدي  في البرج النجمينبتون 
  )في التراجع(حد مريخ 

   ماضي شھر ٣
  باقي شھر ٤

  ٦٩٤د   12:34 -دلو ٢٦  استمرار حتى

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  )في التراجع(حد مشتري 

  ماضي شھر ٣٥
  باقي شھر ٢٧ 

  استمرار حتى
 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

  عقرب  في البرج النجميرأس 
  )في التراجع(حد عطارد 

  ماضي ٥٠
  باقي شھر ٤ 

  ٧٠٢د   08:29 -دلو ٢٣  استمرار حتى

  ثور  في البرج النجميذنب 
  )في التراجع(حد مشتري 

  ماضي شھر ٣
  باقي ١٢ 

  ٧١٠د   05:27 -عقرب ١٩  استمرار حتى

  حوت في البرج النجمي قمر أسود

  حد مريخ 
  ٧١٤د   10:57 - قوس ١١  استمرار حتى  باقي ٣٤ ماضي ٤٧

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار

   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د   18:22 - عقرب  ٧  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر  میزان 
  ٤٥٠د   07:14 -عقرب  ١٢  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٥

  عطارد در وجه سوم برج 
  وجه نجمي میزان 

  مشتري و دريجان عطارد
  ٤٨٨د  02:24 –عقرب  ١٢  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٢

   البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  مشتري و دريجان عطاردوجه میزان 
  ٥٢٤د  18:57 –عقرب  ١٢  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٣

   البرج النجمي ٣المريخ في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر سرطان 
  ٥٥١د  00:47 –عقرب  ٢١  استمرار حتى  باقي ١٤ ماضي ٥
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  واألحكام التنجیمیة

  البرج النجمي ١المشتري في وجه 
  )في التراجع( وجه ودريجان مريخحمل  

  ماضي شھر ٥
  باقي شھر ٢ 

  ٥٧٦د   21:09 -جدي ١  استمرار حتى

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

)في التراجع(زھرةوجه عطارد و دريجان 
   ماضي ١٤

  باقي سنة ١
  استمرار حتى

 02:15 –میزان  ١٨
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٦٢٩د 

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ٤٨٧ج 23:14 –عقرب  ٧  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١   محترقةالقمر في الطريقة ال

  ٤٩٣ج  17:59 –عقرب  ٨  استمرار حتى باقي ١ ماضي ١٢   قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٤٨٨ج   عقرب ١١ اللیلة استمرار حتی باقي ٤ ماضي ٨   سريع الّسیرقمر 

  ٤٩٠ ج 16:06 – عقرب ١٧ استمرار حتی باقي ١٠ ماضي ٣  قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٨٤ج  23:18 - عقرب  ٧  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

  ٦٦٤د   04:37 - عقرب  ٧  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١  کلیلاالمنزل + قمر 

  ٣٧و   19:09 –عقرب  ٧  18:20 –عقرب  ٧ باقي ٠ ماضي ١   اكلیلقمر مقارنة  

  ٢٢٨ھـ  22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ باقي شھر١ ماضي ١  شیرون مقابلة مریخ
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  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:18 - عقرب  ٧ 14:49 - عقرب  ٦ باقي ٠ ماضي ١  نبتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ـھ 14:30 - عقرب  ٧ 18:56 - عقرب  ٧ باقي ٠ ماضي ١  شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 15:30 - عقرب  ٧ 19:57 - عقرب  ٧ باقي ٠ ماضي ١  اورانوس تثلیث قمر

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ١٥٢ھـ  0:00 -عقرب  ١٢ 1:48 -میزان  ٢٥باقي ٥ ماضي شھر ١  قمر أسود مقابلة شمس

 ١٤٢ھـ  1:00 -عقرب  ١٥ 2:57 -ن میزا ٣٠ باقي ٨ ماضي ٢٢  نبتون تثلیث شمس

  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتیباقي شھر٧ ماضي ٢١  نبتون تثلیث زحل

  ١٥٧ھـ  7:00 -قوس  ٣  استمرار حتیباقي شھر١ ماضي ٢٠  زھرة مقارنة عطارد

  ١٥٠ھـ  13:00 -عقرب  ١٧ 16:37 - عقرب  ٢ باقي ١٠ ماضي ١٩  شیرون تثلیث شمس

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  استمرار حتیباقي شھر٥ ماضي ١٦  نبتون دیستس مشتری

 ١٤٣ھـ -٠٠ھـ 14:00 -عقرب  ٢٢ 6:11 - عقرب  ٧ باقي ١٥ ماضي ١٥  بلوتون تسدیس شمس

  ٥،٢ج – ٨ھـ 0:00 -قوس  ١ 13:05 -عقرب  ١٠باقي شھر١ ماضي ١٥  قمر أسود تثلیث مریخ

  ١٨٦ھـ -٠٠ھـ 6:00 -عقرب  ١٦ 1:23 - عقرب  ٥ باقي ٩ ماضي ١٤  مریخ تربیع زھرة

  ١٣٦ھـ  10:00 -عقرب  ٢٠ 4:42 - عقرب  ٧ باقي ١٣ ماضي ١٣  مشتری مقابلة شمس

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠باقي شھر٣ ماضي ١١  قمر أسود تسدیس نبتون

 ٢١٥ـ ھ 1:00 -عقرب  ٢٧ 12:38 - عقرب  ٤ باقي ٢٠ ماضي ١٠  زحل تسدیس مریخ

 ١٦٠ھـ -٠٠ھـ 9:00 -عقرب  ١٦ 18:08 - عقرب  ٧ باقي ٩ ماضي ٩  مریخ تربیع عطارد

 ٢٢٠ھـ  2:00 -قوس  ٣ 15:34 -عقرب  ١٦ باقي شھر١ ماضي ٥  نبتون مقابلة مریخ

   ٤٢ھـ  5:00 - عقرب  ٨ 5:35 - عقرب  ٥ باقي ١ ماضي ٥  نبتون توازي شمس

   ٥٢ھـ  14:00 -عقرب  ١٠ 4:37 - عقرب  ٧ باقي ٣ ماضي ٣  قمر أسود ضد توازي شمس

 ١٩٤ھـ  15:00 -عقرب  ١٥ 0:19 -عقرب  ١٠ باقي ٨ ماضي ٣  نبتون تربیع زھرة

   ١٩٥ھـ  20:00 -عقرب  ١١ 18:16 - عقرب  ٨ باقي ٤ ماضي ٢  بلوتون توازي زھرة

  ١٦٨ھـ  17:00 -عقرب  ١٥ 11:37 -عقرب  ١٠ باقي ٨ ماضي ٢  نبتون تربیع عطارد

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  استمرار حتیباقي شھر ٥ ماضي ٢  شیرون تثلیث زحل

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 2:30 - عقرب  ٧ 5:08 - عقرب  ٦ باقي ٠ ماضي ٢  عطارد مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 2:00 - عقرب  ٧ 5:56 - عقرب  ٦ باقي ٠ ماضي ٢  مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 4:30 - عقرب  ٧ 7:23 - عقرب  ٦ اقيب ٠ ماضي ٢  زھرة مقارنة قمر

  شیرون تربیع زھرة
 

  ٢٠٢ھـ  15:00 -عقرب  ١٧ 0:53 -عقرب  ١٢ باقي ١٠ ماضي ١ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٨٩ج   9:54 -عقرب  ١٦  استمرار حتی باقي٩ ماضي شھر ٥ جدي في البرج النجميتراجع نبتون 

  ٩٣ج   14:11 -عقرب  ١٨  استمرار حتیباقي ١١ ماضي شھر ٥دلو في البرج النجميع شیرون تراج

  تراجع مشتري
  حمل و حوت في البرج النجمي

  ماضي شھر ٢
 باقي شھر ٢ 

  ٨٦ج  07:38 –جدى  ٣  استمرار حتى

  تراجع اورانوس در برج
  نجمي حوت

  ماضي ١٠٩
 باقي شھر ١ 

  ٨٨ ج  10:05 - قوس  ١٧  استمرار حتی

  ٩١ج   17:55 –عقرب  ٨  استمرار حتى باقي١ ماضي ٩  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   17:55 –عقرب  ٨  استمرار حتى باقي١ ماضي ٩ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  )كرمةحسب التوقیت العالمي مكة الم ٠٠:٠٠ساعة ( ةدرجة كواكب في البروج النجمی

  '25°14رأس  '36°21زحل  '55°4مشتري  '39°22مريخ  '1°24زھرة'52°22عطارد  '28°3قمر  '42°4شمس

  ٢١:٤٩ ةساعي الف: عقرب فلكيالبرج ال ٦ ةدرجالي شمس التحويل  :الحجه ذي شھراّول  لیلة

 ٧:١٥ ةاعسال يف: میزاننجمي البرج ال ٦ ةدرجي الشمس التحويل  :الحجه ذي شھراّول  یوم

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 20:17 –عقرب  ٩  استمرار حتی 18:21 –عقرب  ٧عقرب في البرج النجمي: ھبوط قمر

  : ھبوط قمر
  جمي عقربالبرج الن ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 23:14 –عقرب  ٧ استمرار حتى 21:37 –عقرب  ٧

  ٢٧و   05:50 –عقرب  ٧  05:00 –عقرب  ٧  04:12 –عقرب  ٧  قلب العقربقمر مقارنة  

   04:37 –عقرب  ٧ قلب و شولة منزلین+ قمر 
 17:37  - شولة 

  ٦٦٦، ٦٦٥د   17:51 –عقرب  ٩  استمرار حتى

عقرب  نجميالبرج ال ١القمر في وجه 
  وجه و دريجان مريخ

  ٤١٧د   10:40 - عقرب  ٧  استمرار حتى  18:22 - عقرب  ٧

   البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري
  ٤١٨د   03:18 - عقرب  ٨  استمرار حتى  10:40 - عقرب  ٧

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  45:5 - عقرب ٧  استمرار حتى  22:18 - عقرب ٧

  ٣٦٢د  19:12 - عقرب ٧  استمرار حتى 45:5 - عقرب ٧زھرةحد عقرب  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  37:1 - عقرب ٨  استمرار حتى 19:12 - عقرب ٧حد عطارد عقرب  القمر في البرج النجمي

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 1:30 - عقرب  ٩  استمرار حتی 21:48 - عقرب  ٧ ذنب ضد توازي قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 1:36 - عقرب  ٩  استمرار حتی 21:48 - عقرب  ٧ رأس توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:00 - عقرب  ٩ 6:17 - عقرب  ٨ 10:12 - عقرب  ٧ زحل تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 6:30 - عقرب  ٩ 9:03 - عقرب  ٨ 12:18 - عقرب  ٧ مریخ تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 7:24 - عقرب  ٩ 10:37 -  عقرب ٨ 14:24 - عقرب  ٧ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٧٦ھـ  16:00 -عقرب  ١٧ 7:48 -عقرب  ١٢ 8:00 - عقرب  ٧ شیرون تربیع عطارد
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  '24°14رأس  '44°21زحل  '47°4مشتري  '11°23مريخ  '15°25زھرة'17°24عطارد  '1°18قمر  '42°5شمس

  ٤٨٤ج  19:20 - عقرب  ٩  استمرار حتی 03:9 - عقرب  ٨  قمر خالي الّسیر

  ٤٩٢ج  6:04 -عقرب  ٢٢  استمرار حتى 17:59 –عقرب  ٨  قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٥٧و   05:30 –عقرب  ٨  04:38 –عقرب  ٨  03:47 –عقرب  ٨  لسعة العقربقمر مقارنة  

  ٣٥و   06:28 –عقرب  ٨  05:37 –عقرب  ٨  04:47 –عقرب  ٨  شولةقمر مقارنة  

  ٥٨و   17:49 –عقرب  ٩  16:58 –عقرب  ٨  16:06 –عقرب  ٨  النصلقمر مقارنة 
  عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤١٩د   20:18 - عقرب  ٩  استمرار حتى  03:18 - عقرب  ٨

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  مشترى 

  ٣٦٤د  03:10 - عقرب ٨  استمرار حتى 37:1 - عقرب ٨

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  18:20 - عقرب ٩  استمرار حتى 03:10 - عقرب ٨

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 13:18 - عقرب  ٩ 16:30 - عقرب  ٨ 20:18 - عقرب  ٨ نبتون تسدیس قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 17:48 -عقرب  ١٠ 20:51 - عقرب  ٩ 0:36 - عقرب  ٨ شیرون تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:48 -عقرب  ١٠ 21:53 - عقرب  ٩ 1:36 - عقرب  ٨ وساوران تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 13:24 -عقرب  ١٠ 8:33 - عقرب  ٩ 4:54 - عقرب  ٨ قمر تسدیس شمس

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:12 -عقرب  ١٠ 4:19 - عقرب  ٩ 8:00 - عقرب  ٨ مشتری تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 2:12 -عقرب  ١٠ 4:58 - عقرب  ٩ 8:24 - عقرب  ٨ بلوتون مقارنة قمر

 ١٦٦ھـ  0:00 -عقرب  ١٨ 16:58 -عقرب  ١٢ 18:00 - عقرب  ٨ اورانوس تثلیث عطارد

میزان حد  النجميالشمس في البرج 
  عطارد 

  ٣٦٦د    07:03-عقرب  ١٦   استمرار حتى   07:16-عقرب  ٨ 
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  '25°14رأس  '51°21زحل  '38°4مشتري  '43°23مريخ  '30°26زھرة'42°25عطارد  '8°2قمر  '41°6شمس

  ٥٩و   15:58 –عقرب  ٩  15:04 –عقرب  ٩  14:11 –عقرب  ٩  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   16:15 –عقرب  ٩  15:21 –عقرب  ٩  14:28 –عقرب  ٩  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   18:18 –عقرب  ١٠  17:25 –رب عق ٩  16:32 –عقرب  ٩  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ٦٦٧د   20:23 –عقرب   ١٠  استمرار حتى  17:51 –عقرب  ٩ منزل نعام+ قمر 

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 01:48 –عقرب  ١١  استمرار حتی 20:17 –عقرب  ٩ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 01:08 –عقرب  ١١  استمرار حتی 19:39 –عقرب  ٩  القمر في البرج الفلکي جدي

قوس  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري
  ٤٢٠د   13:43 - عقرب  ٩  استمرار حتى  20:18 - عقرب  ٩

   البرج النجمي قوس ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر 
  ٤٢١د   07:33 -عقرب  ١٠  استمرار حتى  13:43 - عقرب  ٩

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  15:17 - عقرب ٩  استمرار حتى 18:20 - قربع ٩  مشترى

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  09:2 - عقرب ١٠  استمرار حتى 15:17 - عقرب ٩

  ٣،٢ج – ٣ھـ 16:30 - عقرب  ٩ 6:47 - عقرب  ٩ 18:12 - عقرب  ٩ عطارد توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 6:00 -ب عقر ١٠ 22:08 -عقرب  ١٠ 13:12 - عقرب  ٩ زھرة توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:30 -عقرب  ١١ 11:15 -عقرب  ١٠ 13:36 - عقرب  ٩ زحل تربیع قمر

   ٣٤ھـ  9:00 -عقرب  ١٣ 6:37 -عقرب  ١١ 6:00 - عقرب  ٩ مریخ ضد توازي شمس
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  '27°14رأس  '58°21زحل  '30°4مشتري  '15°24مريخ  '45°27زھرة  '5°27عطارد'47°15قمر  '41°7شمس

  ٣٤و   05:04 –عقرب  ١٠  04:09 –عقرب  ١٠  03:15 –عقرب  ١٠  بلدةقمر مقارنة 

  ٦٦٨د  01:51 –عقرب  ١١  استمرار حتى  20:23 –عقرب   ١٠ منزل بلدة+ قمر 
   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د   01:50 -قرب ع ١١  استمرار حتى  07:33 -عقرب  ١٠

  حد قوس  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  22:9 - عقرب ١٠  استمرار حتى 09:2 - عقرب ١٠

  حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  28:18 - عقرب ١١  استمرار حتى 22:9 - عقرب ١٠

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:12 -عقرب  ١١ 15:52 -عقرب  ١٠ 18:06 -عقرب  ١٠ قمر أسود تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 12:36 -عقرب  ١٠ 4:30 -عقرب  ١٠ 19:24 -عقرب  ١٠ بلوتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 09:2 - عقرب ١٠  استمرار حتى 22:42 -عقرب  ١٠ عطارد تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ-٠٠ھـ 0:00 -عقرب  ١٢ 22:55 -عقرب  ١١ 09:2 - عقرب ١٠ عطارد تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 0:48 -عقرب  ١٢ 23:59 -عقرب  ١١ 0:00 -عقرب  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:48 -عقرب  ١٢ 3:24 -عقرب  ١١ 5:36 -عقرب  ١٠ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:18 -عقرب  ١٢ 9:53 -عقرب  ١١ 12:06 -عقرب  ١٠ مشتری تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 2:54 -عقرب  ١٣ 19:38 -عقرب  ١٢ 13:30 -عقرب  ١٠ قمر تربیع شمس

   ١٧٤ھـ  23:00 -عقرب  ١٦ 19:52 -عقرب  ١٣ 5:00 -عقرب  ١٠ ذنب ضد توازي عطارد

   ١٧١ھـ  22:00 -عقرب  ١٦ 19:46 -عقرب  ١٣ 5:00 -عقرب  ١٠ رأس توازي عطارد

  ٣٧٣د  02:24 –عقرب  ١٢  تمرار حتىاس   15:43-عقرب  ١٠  حد مريخ میزان  في البرج النجميعطارد

حد میزان  النجميالزھرة في البرج 
  مريخ

  ٣٧٨د  18:57 –عقرب  ١٢  استمرار حتى   04:49-عقرب  ١٠ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  '28°14رأس  '5°22زحل  '22°4مشتري  '47°24مريخ  '59°28زھرة'28°28عطارد  '0°29قمر  '41°8شمس

  : رقم مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 11:01 –عقرب  ١٣  استمرار حتی 01:48 –عقرب  ١١

  ٤٨٤ج  51:1 -عقرب  ١١  استمرار حتی 00:0 -عقرب  ١١  قمر خالي الّسیر

  ١١د 10:18 –عقرب  ١٣  استمرار حتی 01:08 –عقرب  ١١ في البرج الفلکي دلوالقمر 

  ديج البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل 
  ٤٢٣د   20:32 -عقرب  ١٢  استمرار حتى  01:50 -عقرب  ١١

  ٣٦٣د  50:1 - عقرب ١١  استمرار حتى 28:18 - عقرب ١١  مريخ  حدقوس  القمر في البرج النجمي

  حد جدي  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  53:14 - عقرب ١١  استمرار حتى 50:1 - عقرب ١١

  جدي  ر في البرج النجميالقم
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  07:4 - عقرب ١٢  استمرار حتى 53:14 - عقرب ١١

  سعد ذابح منزلین+ قمر 
 و سعد بلع  

  01:51 –عقرب  ١١
 15:10 -سعد بلع 

  ٦٧٠، ٦٦٩د   08:58 –عقرب  ١٢  استمرار حتى

  ٣٠و   00:07 –عقرب  ١١  23:11 –عقرب  ١١  22:15 –عقرب  ١١  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ٣٣و   11:16 –عقرب  ١١  10:19 –عقرب  ١١  09:24 –عقرب  ١١  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   18:41 –عقرب  ١٢  17:44 –عقرب  ١٢  16:46 –عقرب  ١١  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٩ب-٤ج 15:36 –قوس  ٥  استمرار حتی 11:51 –عقرب  ١١ قوسالفلکي في البرج   الزھرة

  ١،٢ج – ٢ھـ 18:48 -عقرب  ١٢ 13:10 -عقرب  ١١ 7:18 -عقرب  ١١ قمر توازي شمس

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:24 -عقرب  ١٢ 14:01 -عقرب  ١١ 7:24 -عقرب  ١١ مریخ ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:42 -عقرب  ١٢ 20:55 -عقرب  ١٢ 14:54 -عقرب  ١١ قمر أسود ضد توازي قمر
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  '29°14رأس  '12°22زحل  '14°4مشتري  '19°25مريخ  '14°0زھرة'50°29عطارد'49°11قمر  '42°9شمس

  : زھرة مثلثة+وبال
  ٤٤ط - ٨ز – ٤ح 22:43 –قوس  ٦  استمرار حتی 18:57 –عقرب  ١٢  عقرب في البرج النجمي

  ٦٠و   02:38 –عقرب  ١٢  01:41 –عقرب  ١٢  00:44 –عقرب  ١٢  النیرقمر مقارنة 

  ٦١و   14:07 –عقرب  ١٢  13:07 –عقرب  ١٢  12:10 –عقرب  ١٢  سعد ناشرةمقارنة قمر 

  ٣٢و   16:56 –عقرب  ١٢  15:58 –عقرب  ١٢  15:00 –عقرب  ١٢  سعد السعودقمر مقارنة 

  ٦٧١د  09:55 –عقرب  ١٣  استمرار حتى  08:58 –عقرب  ١٢ منزل سعد السعود+ قمر 

  البرج النجمي جدي ٢القمر في وجه

  زھرةه مريخ و دريجان وج
  ٤٢٤د   15:38 -عقرب  ١٢  استمرار حتى  20:32 -عقرب  ١٢

   جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د   11:03 -عقرب  ١٣  استمرار حتى  15:38 -عقرب  ١٢

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  29:19 - عقرب ١٣  استمرار حتى 07:4 - عقرب ١٢

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:24 -عقرب  ١٢ 1:40 -عقرب  ١٢ 19:48 -عقرب  ١٢ نبتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 19:42 -عقرب  ١٤ 20:05 -عقرب  ١٣ 21:00 -عقرب  ١٢ زحل تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 13:00 -عقرب  ١٢ 7:19 -عقرب  ١٢ 1:30 -عقرب  ١٢ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:42 -عقرب  ١٤ 0:59 -عقرب  ١٣ 1:48 -عقرب  ١٢ ر أسودقم تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ-٠٠ھـ 3:42 -عقرب  ١٤ 3:06 -عقرب  ١٣ 3:00 -عقرب  ١٢ مریخ مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:12 -عقرب  ١٤ 6:40 -عقرب  ١٣ 7:30 -عقرب  ١٢ نبتون مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:12 -عقرب  ١٤ 11:36 -عقرب  ١٣ 12:24 -عقرب  ١٢ شیرون مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ-٠٠ھـ 17:36 -عقرب  ١٤ 15:02 -عقرب  ١٣ 12:54 -عقرب  ١٢ عطارد تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ- ٠٠ھـ 18:00 -عقرب  ١٥ 15:33 -عقرب  ١٣ 13:36 -عقرب  ١٢  زھرة تربیع قمر

 ٢١٤ھـ  6:00 - قوس  ١٢ 1:08 - عقرب ٢٦ 22:00 -عقرب  ١٢ مشتری تثلیث مریخ

   ٢٣٠ھـ  14:00 -عقرب  ٢٢ 10:02 -عقرب  ١٧ 7:00 -عقرب  ١٢ قمر أسود توازي مریخ

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
  مريخ 

  ٣٧٣د    11:47-عقرب  ١٧   استمرار حتى 02:24 –عقرب  ١٢

حد عقرب  الزھرة في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٧٨د    10:37-عقرب  ١٧   ار حتىاستمر 18:57 –عقرب  ١٢



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  البرج النجمي ٢الشمس في وجه 

  وجه و دريجان زحلمیزان 
  ٤٥١د   06:26 -عقرب  ٢٢  استمرار حتى  07:14 -عقرب  ١٢

   البرج النجمي١عطارد في وجه 

  وجه و دريجان مريخعقرب 
  ٤٨٩د  23:35 –عقرب  ٢٠  استمرار حتى 02:24 –عقرب  ١٢

  برج النجميال ١الزھرة في وجه 

  وجه و دريجان مريخعقرب  
  ٥٢٥د   20:34 -عقرب ٢٠  استمرار حتى 18:57 –عقرب  ١٢

  ٣٤ط -  ١٠ز – ٣ح 15:40 –جدي  ١٨  استمرار حتی 02:24 –عقرب  ١٢  عقرب في البرج النجميعطارد 

  ٩ب-٣ج 09:34 –جدي  ١٨  استمرار حتی 19:54 –عقرب  ١٢ قوسعطارد في البرج الفلکي 

  ٩١ج   03:30 –عقرب  ٢٢  استمرار حتى  19:33 –عقرب  ١٢  رأس في البرج النجمي عقربتراجع 

  ٩٢ج   03:30 –عقرب  ٢٢  استمرار حتى  19:33 –عقرب  ١٢ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '28°14رأس  '19°22زحل  '6°4مشتري  '51°25مريخ  '28°1زھرة  '11°1عطارد'20°24قمر  '42°10شمس

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

  ٤٨٤ج  04:11 -عقرب  ١٣  استمرار حتی 06:3 -عقرب  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 22:47 –عقرب  ١٦  استمرار حتی 11:01 –عقرب  ١٣ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 22:02 –عقرب  ١٦  استمرار حتی 10:18 –عقرب  ١٣ الفلکي حوتالبرج  القمر في
  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د   04:46 -عقرب  ١٤  استمرار حتى  11:03 -عقرب  ١٣

حد جدى  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  14:3 - عقرب ١٣  استمرار حتى 29:19 - عقرب ١٣

حد جدى  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  03:11 - عقرب ١٣  استمرار حتى 14:3 - عقرب ١٣

  ٣٦١د  49:0 - عقرب ١٤  استمرار حتى 03:11 - عقرب ١٣  حد عطارد دلو  القمر في البرج النجمي

  ٦٧٢د  15:19 –عقرب  ١٤  استمرار حتى 09:55 –عقرب  ١٣ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٦٢و   16:11 –عقرب  ١٣  15:12 –عقرب  ١٣  14:13 –عقرب  ١٣  ذنب الدجاجةقارنة قمر م

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 18:24 -عقرب  ١٥ 18:55 -عقرب  ١٤ 19:48 -عقرب  ١٣ مشتری تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 20:54 -عقرب  ١٥ 21:06 -عقرب  ١٤ 21:36 -عقرب  ١٣ بلوتون تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 19:48 -عقرب  ١٦ 11:04 -عقرب  ١٤ 3:00 -ب عقر ١٣ شمس تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:30 -عقرب  ١٣ 10:19 -عقرب  ١٣ 5:06 -عقرب  ١٣ زحل توازي قمر

٧
  

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 20:48 -عقرب  ١٤ 15:35 -عقرب  ١٣ 10:18 -عقرب  ١٣ شیرون توازي قمر

 ١٣٤ھـ - ٠٠ھـ 16:00 -جدی  ٤ 16:08 - قوس  ١١ 8:00 -عقرب  ١٣ مریخ تربیع شمس

  سرطان  البرج النجمي المريخ في
  زحل حد

  ٣٨٥د  00:47 –عقرب  ٢١  استمرار حتى   06:52-عقرب  ١٣ 
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  '25°14رأس  '26°22زحل  '58°3مشتري  '22°26مريخ  '43°2زھرة  '31°2عطارد  '35°6قمر  '42°11شمس

  ٣٧الف   ٩ لیلة  استمرار حتى  ٨لیلة  حجهالذی  شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  49:22 -عقرب  ١٦  استمرار حتی 05:11 -عقرب  ١٤  قمر خالي الّسیر

   النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د   02:42 -عقرب  ١٥  استمرار حتى  04:46 -عقرب  ١٤

  دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرةحد 

  ٣٦٢د  43:12 - عقرب ١٤  استمرار حتى 49:0 - عقرب ١٤

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  42:2 -عقرب  ١٥  استمرار حتى 43:12 - عقرب ١٤

  ٦٧٣د  01:43 –عقرب  ١٦  استمرار حتى 15:19 –عقرب  ١٤ فرغ األولمنزل + قمر 

  سعد األخبیةقمر مقارنة 
  

  ٤٦و   04:03 –عقرب  ١٤  03:03 –عقرب  ١٤  02:03 –عقرب  ١٤

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:36 -عقرب  ١٥ 20:26 -عقرب  ١٥ 15:18 -عقرب  ١٤ اورانوس توازي قمر

  ٢٠٠ھـ  5:00 -قوس  ٣ 22:49 -عقرب  ٢٤ 17:00 -عقرب  ١٤ ذنب مقابلة زھرة

  ١٩٨ھـ  5:00 -قوس  ٣ 22:49 -عقرب  ٢٤ 17:00 -عقرب  ١٤ رأس مقارنة زھرة

  ر أسودقم مقارنةمشتری 
 

 15:00 -عقرب  ١٤
  14:39 - قوس  ٢٩
  10:02 -حوت  ٢٨

  ٢٥٦ھـ  3:00 - جوزاء ١٢



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  '21°14رأس  '33°22زحل  '50°3مشتري  '53°26مريخ  '58°3زھرة  '49°3عطارد'38°18قمر  '42°12شمس

  ٤٧و   16:05 –رب عق ١٥  15:05 –عقرب  ١٥  14:05 –عقرب  ١٥  منكب الفرسقمر مقارنة 

  دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د   22:48 -عقرب  ١٦  استمرار حتى  02:42 -عقرب  ١٥

  ٣٦٣د  44:10 -عقرب  ١٥  استمرار حتى 42:2 -عقرب  ١٥حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  48:22 -عقرب  ١٦  استمرار حتى 44:10 -عقرب  ١٥حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:24 -عقرب  ١٧ 0:15 -عقرب  ١٦ 0:12 -عقرب  ١٥ اورانوس مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ-٠٠ھـ 13:24 -عقرب  ١٧ 10:16 -عقرب  ١٦ 7:12 -عقرب  ١٥ عطارد تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 13:30 - عقرب ١٧ 10:26 -عقرب  ١٦ 7:30 -عقرب  ١٥ زھرة تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 9:30 -عقرب  ١٧ 9:15 -عقرب  ١٦ 9:06 -عقرب  ١٥ بلوتون تربیع قمر

 20:00 -عقرب  ١٥ رأس مقارنة عطارد
  17:45 -عقرب  ٢٥

  11:59 -قوس  ١١
 22:42 - جدی  ٦

 ١٧٢ھـ  17:00 -جدی  ١٤

 20:00 -عقرب  ١٥ ذنب مقابلة عطارد
  17:45 -عقرب  ٢٥

  11:59 -قوس  ١١
  22:42 - جدی  ٦

 ١٧٤ھـ  17:00 -جدی  ١٤

 ١٤٢ھـ  22:00 - قوس  ١٥ 23:42 -عقرب  ٣٠ 2:00 -عقرب  ١٥ نبتون تربیع شمس

 ٢٢١ھـ  12:00 - قوس  ٢٣ 17:06 -قوس  ٢ 12:00 -عقرب  ١٥ بلوتون تثلیث مریخ

   ٢٨ درجة :ھبوط مريخ
  برج نجمي سرطان

  ٤ب – ٥،٧٠ج  03:26 – عقرب ١٧ استمرار حتى  04:55 – عقرب ١٥
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  '16°14رأس  '40°22زحل  '42°3مشتري  '24°27مريخ  '12°5زھرة  '7°5عطارد  '35°0قمر  '42°13شمس

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 11:30 –عقرب  ١٨  استمرار حتی 22:47 –عقرب  ١٦ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 10:45 –عقرب  ١٨  استمرار حتی 22:02 –عقرب  ١٦  ملالقمر في البرج الفلکي ح

  ٤٨و   11:50 –عقرب  ١٦  10:49 –عقرب  ١٦  09:48 –عقرب  ١٦  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٦٧٤د  08:44 –عقرب  ١٧  استمرار حتى 01:43 –عقرب  ١٦ الثانيمنزل فرغ + قمر 

  حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ريوجه زحل و دريجان مشت
  ٤٢٩د   19:01 -عقرب  ١٧  استمرار حتى  22:48 -عقرب  ١٦

  حوت القمر في البرج النجمي
   زھرةحد  

  ٣٦٢د  04:23 -عقرب  ١٧  استمرار حتى 48:22 -عقرب  ١٦

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:48 -عقرب  ١٦ 4:22 -عقرب  ١٦ 23:00 -عقرب  ١٦ شیرون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:00 -عقرب  ١٦ 10:23 -عقرب  ١٦ 4:54 -عقرب  ١٦ زحل ضد توازي قمر

   ٢٠٠ھـ  20:00 -عقرب  ٢٥ 20:02 -عقرب  ٢٠ 20:00 -عقرب  ١٦ ذنب ضد توازي زھرة

   ١٩٧ھـ  20:00 -عقرب  ٢٥ 19:53 -عقرب  ٢٠ 20:00 -عقرب  ١٦ رأس توازي زھرة
  میزان الشمس في البرج النجمي

  ٣٦٩د    06:17-عقرب  ٢٣   حتى استمرار   07:03-عقرب  ١٦   حد مشتري 

  تراجع نبتون مكث بعد 
  جدي في البرج النجمي

  ١١٩ج  9:54 -عقرب  ٢١  استمرار حتی  9:54 -عقرب  ١٦
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  '11°14رأس  '47°22زحل  '34°3مشتري  '55°27مريخ  '27°6زھرة  '23°6عطارد'27°12قمر  '42°14شمس

  ٤٩١ج  02:14 –قوس  ٣ استمرار حتی 16:06 – عقرب ١٧ األوج قمر ھابط في فلك

  ٤٩و   22:15 –عقرب  ١٧  21:15 –عقرب  ١٧  20:13 –عقرب  ١٧  سرة الفرسقمر مقارنة 

  ٦٧٥د  11:30 –عقرب  ١٨  استمرار حتى 08:44 –عقرب  ١٧ منزل بطن الحوت+ قمر 

  حوتالبرج النجمی ٢القمر في وجه

  قمردريجان  وجه مشتري و 
  ٤٣٠د   15:16 -عقرب  ١٧  استمرار حتى  19:01 -عقرب  ١٧

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  وجه و دريجان مريخحوت 

  ٤٣١د   11:32 -عقرب  ١٨  استمرار حتى  15:16 -عقرب  ١٧

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   مشتري

  ٣٦٤د  11:9 -عقرب  ١٧  استمرار حتى 04:23 -عقرب  ١٧

  ٣٦١د  15:13 -عقرب  ١٧  استمرار حتى 11:9 -عقرب  ١٧حد عطاردحوت  لبرج النجميالقمر في ا

  ٣٦٣د  29:7 -عقرب  ١٨  استمرار حتى 15:13 -عقرب  ١٧حد مريخحوت  القمر في البرج النجمي

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 21:36 -عقرب  ١٩ 21:10 -عقرب  ١٨ 20:42 -عقرب  ١٧ زحل مقابلة قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:42 -عقرب  ١٩ 2:13 -عقرب  ١٨ 1:42 -عقرب  ١٧ أسودقمر  مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:12 -عقرب  ١٩ 6:59 -عقرب  ١٨ 6:42 -عقرب  ١٧ نبتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 18:42 -عقرب  ١٨ 12:38 -عقرب  ١٧ 6:48 -عقرب  ١٧ مشتری توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 10:06 -عقرب  ١٩ 8:46 -عقرب  ١٨ 7:24 -عقرب  ١٧ مریخ تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:18 -عقرب  ١٩ 12:03 -عقرب  ١٨ 11:48 -عقرب  ١٧ شیرون تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:18 -عقرب  ١٨ 20:00 -عقرب  ١٨ 13:54 -عقرب  ١٧ نبتون ضد توازي قمر

   ٢٢٠ھـ  21:00 -عقرب  ٣٠ 11:58 -عقرب  ٢٣ 7:00 -عقرب  ١٧ نبتون ضد توازي مریخ

  ٤٣٨ھـ  15:00 - حمل  ٢٤ 8:02 -جدی  ١٤ 3:00 -عقرب  ١٧ شیرون تسدیس قمر أسود

  ١٥٠ھـ  14:00 - قوس  ١٧ 12:13 -قوس  ٢ 14:00 -عقرب  ١٧ شیرون تربیع شمس

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
   زھرة

  ٣٧٢د    20:30-عقرب  ٢١   استمرار حتى   11:47-عقرب  ١٧ 

حد عقرب  النجمية  في البرج الزھر
  زھرة

  ٣٧٧د    15:53-عقرب  ٢٠   استمرار حتى   10:37-عقرب  ١٧ 
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  '5°14رأس  '54°22زحل  '27°3مشتري  '26°28مريخ  '41°7زھرة  '37°7عطارد'18°24قمر  '42°15شمس

  ٤٨٤ج  33:11 -عقرب  ١٨  استمرار حتی 46:8 -عقرب  ١٨  قمر خالي الّسیر

  ١ط - ١ز – ٢ح 23:54 –عقرب  ٢١  استمرار حتی 11:30 –عقرب  ١٨  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 23:10 –عقرب  ٢١  استمرار حتی 10:45 –عقرب  ١٨  الفلکي ثورالقمر في البرج 

  حمل  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د   07:45 -عقرب  ١٩  استمرار حتى  11:32 -عقرب  ١٨

  ٣٦٥د  32:11 -عقرب  ١٨  استمرار حتى  29:7 -عقرب  ١٨  حد زحلحوت  القمر في البرج النجمي

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  40:23 -عقرب  ١٩  استمرار حتى 32:11 -عقرب  ١٨  مشتري

  ٦٤٨د  07:32 –عقرب  ١٩  استمرار حتى 11:30 –عقرب  ١٨ منزل شرطان+ قمر 

  ٤٥و   04:48 –عقرب  ١٨  03:47 –عقرب  ١٨  02:47 –عقرب  ١٨  الرشاءقمر مقارنة 

  ٢و   14:08 –عقرب  ١٨  13:05 –عقرب  ١٨  12:06 –عقرب  ١٨  شرطانقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 18:18 -عقرب  ٢٠ 18:20 -عقرب  ١٩ 18:18 -عقرب  ١٨ مشتری مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:48 -عقرب  ١٨ 1:33 -عقرب  ١٨ 19:30 -عقرب  ١٨ مریخ توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:00 -عقرب  ١٨ 2:22 -عقرب  ١٨ 20:00 -عقرب  ١٨ قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 22:18 -عقرب  ٢٠ 22:08 -عقرب  ١٩ 21:48 -عقرب  ١٨ بلوتون تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ-٠٠ھـ 8:00 -عقرب  ٢١ 23:16 -عقرب  ٢٠ 14:12 -عقرب  ١٨ قمر مقابلة شمس

  ١٤٠ھـ  5:00 - قوس  ١٧ 13:14 -قوس  ٢ 23:00 -عقرب  ١٨ اورانوس تثلیث شمس
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  '0°14رأس  '1°23زحل  '19°3مشتري  '57°28مريخ  '56°8زھرة  '50°8عطارد  '9°6قمر  '43°16شمس

  ٥٠و   15:35 –عقرب  ١٩  14:34 –قرب ع ١٩  13:33 –عقرب  ١٩  المنقارقمر مقارنة 

  ٦٤٩د  12:30 –عقرب  ٢٠  استمرار حتى 07:32 –عقرب  ١٩ منزل بطین+ قمر 

   البرج النجمي حمل ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس
  ٣٩٧د   03:54 -عقرب  ٢٠  استمرار حتى  07:45 -عقرب  ١٩

  ٣٦٢د  46:9 -عقرب  ١٩  تمرار حتىاس 40:23 -عقرب  ١٩زھرةحد حمل  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  54:3 -عقرب  ٢٠  استمرار حتى 46:9 -عقرب  ١٩حد عطاردحمل  القمر في البرج النجمي

  ١و   22:28 –عقرب  ١٩  21:27 –عقرب  ١٩  20:26 –عقرب  ١٩  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:42 -عقرب  ١٩ 1:48 -عقرب  ١٩ 17:42 -عقرب  ١٩ شمس ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 8:06 -عقرب  ٢٠ 21:42 -عقرب  ٢٠ 12:36 -عقرب  ١٩ بلوتون ضد توازي قمر
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  '57°13رأس  '8°23زحل  '11°3مشتري  '27°29مريخ  '10°10زھرة  '1°10عطارد  '3°18قمر  '43°17شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢ة اللیل استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٤٤و   00:11 –عقرب  ٢٠  23:10 –عقرب  ٢٠  22:10 –عقرب  ٢٠  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   10:51 –عقرب  ٢٠  09:51 –عقرب  ٢٠  08:50 –عقرب  ٢٠  الغول قمر مقارنة 

  ٦٥٠د  08:21 –عقرب  ٢١  استمرار حتى 12:30 –عقرب  ٢٠ منزل ثریا+ قمر 

   حمل البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه 
  ٣٩٨د   23:56 -عقرب  ٢١  استمرار حتى  03:54 -عقرب  ٢٠



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ٣٦٣د  56:13 -عقرب  ٢٠  استمرار حتى 54:3 -عقرب  ٢٠حد مريخحمل  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  56:23 -عقرب  ٢١  استمرار حتى 56:13 -عقرب  ٢٠حد زحلحمل  القمر في البرج النجمي

   ھبوط شمس
  )میزان البرج النجمي ١٩درجة (

   24:6-عقرب  ٢١  استمرار حتى 6:34-عقرب  ٢٠

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:18 -عقرب  ٢٢ 19:26 -عقرب  ٢١ 19:24 -عقرب  ٢٠ نبتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 0:42 -عقرب  ٢٢ 23:52 -عقرب  ٢١ 22:48 -عقرب  ٢٠ مریخ تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ- ٠٠ھـ 0:12 -عقرب  ٢٢ 0:27 -عقرب  ٢١ 0:24 -رب عق ٢٠ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:54 -عقرب  ٢٢ 1:07 -عقرب  ٢١ 1:12 -عقرب  ٢٠ اورانوس تسدیس قمر

  ٣٧٦د    02:30-عقرب  ٢٧   استمرار حتى   15:53-عقرب  ٢٠ حد عطارد عقرب  النجميالزھرة في البرج  

   يالبرج النجم ٢عطارد في وجه 

  وجه شمس و دريجان مشتريعقرب 
  ٤٩٠د  13:15 –قوس  ١٤  استمرار حتى 23:35 –عقرب  ٢٠

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 

  وجه شمس و دريجان مشتريعقرب  
  ٥٢٦د   21:50 -عقرب ٢٨  استمرار حتى  20:34 -عقرب ٢٠

  استمرار حتی 07:16 –عقرب  ٢٠  سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
 15:31 – سرطان ١٣
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  '55°13رأس  '15°23زحل  '4°3مشتري  '57°29مريخ  '25°11زھرة'10°11عطارد  '2°0قمر  '43°18شمس

  : شرف قمر
  البرج النجمي ثور ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 05:57 –عقرب  ٢١ استمرار حتى 03:57 –عقرب  ٢١

  ٤٨٤ج  57:23 -عقرب  ٢١  استمرار حتی 52:23 -عقرب  ٢١  قمر خالي الّسیر

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 11:01 –عقرب  ٢٣  استمرار حتی 23:54 –عقرب  ٢١  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 10:19 –عقرب  ٢٣  استمرار حتی 23:10 –عقرب  ٢١ القمر في البرج الفلکي جوزاء

ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  زھرةو دريجان وجه عطارد 

  ٣٩٩د   19:49 -عقرب  ٢٢  استمرار حتى  23:56 -عقرب  ٢١

  ٣٦٢د  51:15 -عقرب  ٢١  استمرار حتى 56:23 -عقرب  ٢١زھرةحد ثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  44:3 -عقرب  ٢٢  استمرار حتى 51:15 -عقرب  ٢١حد عطاردثور  القمر في البرج النجمي

  ٦٥١د  06:58 –عقرب  ٢٢  استمرار حتى 08:21 –عقرب  ٢١ منزل دبران+ قمر 

  ٤٣و   23:38 –عقرب  ٢١  22:37 –عقرب  ٢١  21:38 –عقرب  ٢١  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ٣و   14:05 –عقرب  ٢١  13:03 –عقرب  ٢١  12:05 –عقرب  ٢١  دبرانقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ-٠٠ھـ 2:06 -عقرب  ٢٣ 0:22 -عقرب  ٢٢ 22:12 -عقرب  ٢١ عطارد مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٦،٦ھـ 3:24 -عقرب  ٢٣ 1:14 -عقرب  ٢٢ 22:42 -عقرب  ٢١ زھرة مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 5:24 -عقرب  ٢٣ 6:04 -عقرب  ٢٢ 6:24 -عقرب  ٢١ ذنب مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 5:24 -عقرب  ٢٣ 6:04 -عقرب  ٢٢ 6:24 -عقرب  ٢١ رأس مقابلة قمر

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
  عطارد

  ٣٧١د    06:44-عقرب  ٣٠   استمرار حتى   20:30-عقرب  ٢١ 

  أسد المريخ في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٨٤د    12:54-قوس  ٣   استمرار حتى 00:47 –عقرب  ٢١

  البرج النجمي ١المريخ في وجه 
  وجه زحل و دريجان شمس أسد 

  ٥٥٢د  14:35 - قوس ١٢  حتىاستمرار  00:47 –عقرب  ٢١

  استمرار حتی 00:47 –عقرب  ٢١ أسد المريخ في البرج النجمي
08:17 –سرطان  ١٤
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  '54°13رأس  '22°23زحل  '56°2مشتري  '27°0مريخ  '39°12زھرة'16°12عطارد  '6°12قمر  '44°19شمس

قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦لة اللی    ٣٩الف  

 ٤٩٣ج  5:04 -قوس  ٥  استمرار حتى 6:04 -عقرب  ٢٢  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٨و   12:07 –عقرب  ٢٢  11:06 –عقرب  ٢٢  10:08 –عقرب  ٢٢  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   13:54 –عقرب  ٢٢  12:54 –عقرب  ٢٢  11:56 –عقرب  ٢٢  العیوققمر مقارنة 

  ٦٥٢د  09:36 –عقرب  ٢٣  استمرار حتى 06:58 –عقرب  ٢٢ منزل ھقعة+ مر ق

   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د   15:33 -عقرب  ٢٢  استمرار حتى  19:49 -عقرب  ٢٢



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ثور البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل 
  ٤٠١د   11:03 -قرب ع ٢٣  استمرار حتى  15:33 -عقرب  ٢٢

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 21:48 -عقرب  ٢٤ 22:22 -عقرب  ٢٣ 22:36 -عقرب  ٢٢ زحل تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 2:36 -عقرب  ٢٤ 3:13 -عقرب  ٢٣ 3:30 -عقرب  ٢٢ قمر أسود تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:48 -عقرب  ٢٤ 6:42 -عقرب  ٢٣ 7:12 -عقرب  ٢٢ نبتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 10:36 -عقرب  ٢٤ 11:34 -عقرب  ٢٣ 12:12 -عقرب  ٢٢ شیرون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:06 -عقرب  ٢٤ 12:06 -عقرب  ٢٣ 12:48 -عقرب  ٢٢ اورانوس تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 13:24 -عقرب  ٢٤ 13:28 -عقرب  ٢٣ 13:06 -عقرب  ٢٢ مریخ تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 15:06 -عقرب  ٢٤ 16:22 -عقرب  ٢٣ 17:18 -عقرب  ٢٢ مشتری تسدیس قمر

  البرج النجمي ٣الشمس في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطاردمیزان  
  ٤٥٢د   04:28 -قوس  ٢  استمرار حتى  06:26 -عقرب  ٢٢
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  '54°13رأس  '29°23زحل  '49°2ريمشت  '57°0مريخ  '54°13زھرة'19°13عطارد'19°24قمر  '44°20شمس

  ٣٤الف  قوس  ٢٢ استمرار حتى عقرب ٢٣ تشرين آخر اسكندرىشھر 

  ٤٨٤ج  04:11 -عقرب  ٢٣  استمرار حتی 22:22 -عقرب  ٢٣  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 19:58 –عقرب  ٢٦  استمرار حتی 11:01 –عقرب  ٢٣ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 19:17 –عقرب  ٢٦  استمرار حتی 10:19 –عقرب  ٢٣  الفلکي سرطانالبرج القمر في 

 جوزاء البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د   06:19 -عقرب  ٢٤  استمرار حتى  11:03 -عقرب  ٢٣

  ٣٦٥د  13:5 -عقرب  ٢٣  استمرار حتى 28:19 -عقرب  ٢٣  حد زحلثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  03:11 -عقرب  ٢٣  استمرار حتى 13:5 -عقرب  ٢٣  حد مريخثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  39:22 -عقرب  ٢٤  استمرار حتى 03:11 -عقرب  ٢٣  حد عطارد جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٦٥٣د  16:09 –عقرب  ٢٤  استمرار حتى 09:36 –عقرب  ٢٣ منزل ھنعة+ قمر 

  ٥٢و   20:46 –عقرب  ٢٣  19:46 –عقرب  ٢٣  18:48 –عقرب  ٢٣  المنطقةارنة قمر مق

  ٥١و   01:40 –عقرب  ٢٣  00:40 –عقرب  ٢٣  23:42 –عقرب  ٢٣  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   01:42 –عقرب  ٢٣  00:42 –عقرب  ٢٣  23:44 –عقرب  ٢٣  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   03:25 –عقرب  ٢٣  02:25 –ب عقر ٢٣  01:28 –عقرب  ٢٣  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ٥٣و   15:01 –عقرب  ٢٣  14:04 –عقرب  ٢٣  13:04 –عقرب  ٢٣  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   17:16 –عقرب  ٢٣  16:18 –عقرب  ٢٣  15:20 –عقرب  ٢٣  تحیاةقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:24 -عقرب  ٢٥ 21:26 -عقرب  ٢٤ 22:06 -عقرب  ٢٣ بلوتون مقابلة قمر

  ١٨٩ھـ    21:42-عقرب  ٢٦   استمرار حتى 13:00 -عقرب  ٢٣ زحل تسدیس زھرة

حد میزان  النجميالشمس في البرج 
  زھرة

  ٣٦٧د    04:57-عقرب  ٣٠   استمرار حتى   06:17-عقرب  ٢٣ 
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  '55°13رأس  '35°23زحل  '41°2تريمش  '27°1مريخ  '8°15زھرة'20°14عطارد  '42°6قمر  '44°21شمس

  ٤١و   23:24 –عقرب  ٢٤  22:28 –عقرب  ٢٤  21:30 –عقرب  ٢٤  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   08:57 –عقرب  ٢٤  07:59 –عقرب  ٢٤  07:03 –عقرب  ٢٤  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٦٥٤د   16:55 –عقرب  ٢٥  استمرار حتى 16:09 –عقرب  ٢٤ منزل ذراع + قمر 

   البرج النجمي جوزاء ٢ر في وجهالقم

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د   01:19 -عقرب  ٢٥  استمرار حتى  06:19 -عقرب  ٢٤

  حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  09:10 -عقرب  ٢٤  استمرار حتى 39:22 -عقرب  ٢٤

  ٣٦٢د  39:19 -عقرب  ٢٥  تىاستمرار ح 09:10 -عقرب  ٢٤  حد زھرةالقمر في البرج النجمي جوزاء 

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 13:00 -عقرب  ٢٦ 7:03 -عقرب  ٢٥ 0:06 -عقرب  ٢٤ شمس تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ-٠٠ھـ 6:42 -عقرب  ٢٦ 8:22 -عقرب  ٢٥ 9:30 -عقرب  ٢٤ زحل تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 5:42 -عقرب  ٢٥ 21:09 -عقرب  ٢٥ 11:18 -عقرب  ٢٤ بلوتون ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:18 -عقرب  ٢٦ 13:00 -عقرب  ٢٥ 14:12 -عقرب  ٢٤ قمر أسود تربیع قمر

   ٤٤ھـ  12:00 -قوس  ٢ 0:27 -عقرب  ٢٨ 23:00 -عقرب  ٢٤ بلوتون توازي شمس

  ١٦٣ھـ  17:00 -قوس  ٩  استمرار حتی 8:00 -عقرب  ٢٤ زحل تسدیس عطارد

  ٢٤٢ھـ  15:00 -حوت  ١٦  استمرار حتی 15:00 -رب عق ٢٤ زحل مقابلةمشتری 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '57°13رأس  '42°23زحل  '34°2مشتري  '56°1مريخ  '23°16زھرة'17°15عطارد'17°19قمر  '45°22شمس

  ٤٨٤ج  00:20 -عقرب  ٢٦  استمرار حتی 22:8 -عقرب  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  ٤٠و   20:21 –عقرب  ٢٥  19:24 –عقرب  ٢٥  18:26 –عقرب  ٢٥  ضةذراع مقبوقمر مقارنة 

  ٥٥و   20:39 –عقرب  ٢٥  19:43 –عقرب  ٢٥  18:45 –عقرب  ٢٥  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 

  ١٥و   07:06 –عقرب  ٢٥  06:10 –عقرب  ٢٥  05:14 –عقرب  ٢٥  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

    ٦٥٥د  23:25 –عقرب  ٢٧  مرار حتىاست  16:55 –عقرب  ٢٥ منزل نثرة+ قمر 

 جوزاء البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان زحل
  ٤٠٤د   19:59 -عقرب  ٢٦  استمرار حتى  01:19 -عقرب  ٢٥

  ٣٦٣د  49:8 -عقرب  ٢٥  استمرار حتى 39:19 -عقرب  ٢٥حد مريخ جوزاء القمر في البرج النجمي

حد  ءجوزا القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  59:19 -عقرب  ٢٦  استمرار حتى 49:8 -عقرب  ٢٥

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:48 -عقرب  ٢٧ 20:54 -عقرب  ٢٦ 22:30 -عقرب  ٢٥ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 22:12 -عقرب  ٢٧ 0:33 -عقرب  ٢٦ 2:24 -عقرب  ٢٥ مشتری تربیع قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:30 -عقرب  ٢٥ 3:16 - عقرب ٢٥ 19:12 -عقرب  ٢٥ قمر ضد توازي شمس
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  '59°13رأس  '49°23زحل  '27°2مشتري  '26°2مريخ  '37°17زھرة'10°16عطارد  '9°2قمر  '45°23شمس

  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 01:57 –عقرب  ٢٨  استمرار حتی 19:58 –عقرب  ٢٦

  ٥د 01:19 –عقرب  ٢٨  استمرار حتی 19:17 –عقرب  ٢٦ الفلکي أسدالبرج  القمر في
   سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤٠٥د   14:20 -عقرب  ٢٦  استمرار حتى  19:59 -عقرب  ٢٦

   النجمي سرطانالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه عطارد و دريجان مريخ
  ٤٠٦د   08:20 -عقرب  ٢٧  ر حتىاستمرا  14:20 -عقرب  ٢٦

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  52:8 -عقرب  ٢٦  استمرار حتى 59:19 -عقرب  ٢٦  مريخ

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  47:19 -عقرب  ٢٧  استمرار حتى 52:8 -عقرب  ٢٦

  ٣٩و   09:11 –عقرب  ٢٦  08:16 –عقرب  ٢٦  07:20 –عقرب  ٢٦  سديم نثرةقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 1:30 -عقرب  ٢٨ 3:08 -عقرب  ٢٧ 4:00 -عقرب  ٢٦ عطارد تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:12 -عقرب  ٢٦ 11:31 -عقرب  ٢٦ 5:36 -عقرب  ٢٦ قمر أسود توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 6:12 -عقرب  ٢٨ 6:59 -عقرب  ٢٧ 7:06 -عقرب  ٢٦ زھرة تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 22:12 -عقرب  ٢٩ 18:09 -عقرب  ٢٨ 13:06 -عقرب  ٢٦ شمس تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:18 -عقرب  ٢٧ 18:51 -عقرب  ٢٧ 13:12 -عقرب  ٢٦ نبتون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:24 -عقرب  ٢٧ 21:50 -عقرب  ٢٧ 16:06 -عقرب  ٢٦ مریخ توازي قمر

  ١٩٠ھـ 9:00 -قوس  ٩ 11:19 -قوس  ١   21:42- عقرب ٢٦  زحل تسدیس زھرة
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  '0°14رأس  '56°23زحل  '20°2مشتري  '55°2مريخ  '52°18زھرة'58°16عطارد'20°15قمر  '46°24شمس

  ٤٨٨ج   قوس ٩ اللیلة استمرار حتی  عقرب ٢٧ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

  ١٧و  17:33 –عقرب  ٢٧  16:40 –عقرب  ٢٧  15:48 –عقرب  ٢٧  جبھةقمر مقارنة 

  ٦٥٦د  20:12–عقرب  ٢٨  استمرار حتى 23:25 –عقرب  ٢٧ منزل طرفة+ قمر 

سرطان  البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  ٤٠٧د   01:59 -عقرب  ٢٨  استمرار حتى  08:20 -عقرب  ٢٧

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  33:6 -عقرب  ٢٧  استمرار حتى 47:19 -عقرب  ٢٧

  سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  58:18 -عقرب  ٢٨  استمرار حتى 33:6 -عقرب  ٢٧

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 12:30 -عقرب  ٢٨ 15:28 -عقرب  ٢٧ 17:54 -عقرب  ٢٧ زحل تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 8:36 -عقرب  ٢٧ 3:23 -عقرب  ٢٧ 22:00 -عقرب  ٢٧ مشتری توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 16:48 -عقرب  ٢٨ 19:50 -عقرب  ٢٨ 22:18 -عقرب  ٢٧ قمر أسود تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ- ٠٠ھـ 18:48 -عقرب  ٢٩ 22:05 -عقرب  ٢٨ 0:48 -عقرب  ٢٧ نبتون مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:06 -عقرب  ٢٩ 2:29 -عقرب  ٢٨ 5:18 -عقرب  ٢٧ شیرون مقابلة قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ٦،٢ج – ١٠ھـ 2:12 -عقرب  ٢٩ 5:50 -عقرب  ٢٨ 8:54 -عقرب  ٢٧ مشتری تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 5:24 -عقرب  ٢٩ 8:12 -عقرب  ٢٨ 10:24 -عقرب  ٢٧ مریخ مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 8:00 -عقرب  ٢٩ 11:32 -عقرب  ٢٨ 14:36 -عقرب  ٢٧ بلوتون تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 2:54 -عقرب  ٢٨ 22:11 -عقرب  ٢٨ 17:24 -عقرب  ٢٧ زحل ضد توازي قمر

   ٢١٤ھـ  16:00 - قوس  ١٣ 7:37 -قوس  ٥ 2:00 -عقرب  ٢٧ مشتری توازي مریخ

 ٢٠٣ھـ 20:00 - قوس  ١٠ 15:43 -قوس  ٣ 12:00 -عقرب  ٢٧ قمر أسود تثلیث زھرة

  ١٤الف   09:20 - قوس  ١١  استمرار حتى 09:20 –قرب ع ٢٧  ايام محذور الكسوف 

  عقرب  الزھرة في البرج  النجمي
  حد مشترى 

  ٣٧٩د    03:10-قوس  ١   استمرار حتى   02:30-عقرب  ٢٧ 
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  '0°14رأس  '2°24زحل  '13°2مشتري  '24°3مريخ  '6°20زھرة'42°17عطارد'51°28قمر  '46°25شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٤٨٤ج  00:2 -عقرب  ٢٨  استمرار حتى 09:18 -عقرب  ٢٨  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 04:53 –عقرب  ٣٠  استمرار حتی 01:57 –عقرب  ٢٨ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 04:16 –عقرب  ٣٠  استمرار حتی 01:19 –رب عق ٢٨  سنبلةالقمر في البرج الفلکی

   أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٠٨د   19:16 -عقرب  ٢٩  استمرار حتى  01:59 -عقرب  ٢٨

  سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  59:1 -عقرب  ٢٨  استمرار حتى 58:18 -عقرب  ٢٨

   أسد ميالقمر في البرج النج
  حد مشتري

  ٣٦٤د  24:12 -عقرب  ٢٨  استمرار حتى 59:1 -عقرب  ٢٨

  ٣٦٢د  59:20 -عقرب  ٢٩  استمرار حتى 24:12 -عقرب  ٢٨زھرةحد  أسد القمر في البرج النجمي

  20:12 –عقرب  ٢٨ جبھة و زبرة منزلین+ قمر 
 11:07  - زبرة 

  ٦٥٨،  ٦٥٧د   04:03 –عقرب  ٢٩  استمرار حتى

  ٥٦و  16:52 –عقرب  ٢٨  16:01 –عقرب  ٢٨  15:09 –عقرب  ٢٨  سدظھر األقارنة قمر م

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:54 -عقرب  ٢٨ 5:18 -عقرب  ٢٨ 0:36 -عقرب  ٢٨ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 6:30 -عقرب  ٣٠ 9:51 -عقرب  ٢٩ 12:30 -عقرب  ٢٨ عطارد تربیع قمر

  ١٩٣ھـ -٠٠ھـ 21:00 - قوس  ١٠ 4:52 -قوس  ٤ 13:00 -عقرب  ٢٨ نبتون تسدیس زھرة

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  و دريجان قمر زھرةوجه عقرب  

  ٥٢٧د  22:43 –قوس  ٦  استمرار حتى  21:50 -عقرب ٢٨

  ٩١ج   03:49 –قوس  ٥  استمرار حتى  18:23 –عقرب  ٢٨  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   03:49 –قوس  ٥  استمرار حتى  18:23 –عقرب  ٢٨ ثور يفي البرج النجمتراجع ذنب 
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  '59°13رأس  '9°24زحل  '7°2مشتري  '52°3مريخ  '21°21زھرة'20°18عطارد'45°12قمر  '47°26شمس

  ١٩و   10:23 –عقرب  ٢٩  09:32 –عقرب  ٢٩  08:42 –عقرب  ٢٩  صرفةقمر مقارنة 

  ٦٥٩د  20:07 –عقرب  ٣٠  استمرار حتى  04:03 –عقرب  ٢٩ فةمنزل صر+ قمر 

   البرج النجمي أسد ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان مشتري

  ٤٠٩د   12:14 -عقرب  ٢٩  استمرار حتى  19:16 -عقرب  ٢٩

   أسد البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٠د   04:54 -عقرب  ٣٠  استمرار حتى  12:14 -عقرب  ٢٩

  القمر في البرج النجمي

  حد زحل أسد 
  ٣٦٥د  52:8 -عقرب  ٢٩  استمرار حتى 59:20 -عقرب  ٢٩

   أسد القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  56:18 -عقرب  ٣٠  استمرار حتى 52:8 -عقرب  ٢٩

  ٤،٢ج – ٣٤،٦ھـ 59:20 -عقرب  ٢٩  استمرار حتى ١٧:٤٢ - عقرب ٢٩ زھرة تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٦ھـ-٠٠ھـ ١٣:٣٦ - عقرب ٣٠ ١٥:٥٤ - عقرب ٢٩ 59:20 -عقرب  ٢٩ زھرة تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 3:42 -قوس  ١ 1:21 -عقرب  ٣٠ 22:18 -عقرب  ٢٩ شمس تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 13:48 -عقرب  ٢٩ 9:24 -عقرب  ٢٩ 5:00 -عقرب  ٢٩ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:12 -قوس  ١ 5:35 -عقرب  ٣٠ 9:36 -رب عق ٢٩ اورانوس مقابلة قمر

  زھرة توازي عطارد
 

   ١٥٧ھـ  5:00 -قوس  ٧ 1:25 -قوس  ٤ 15:00 -عقرب  ٢٩



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '58°13رأس  '15°24زحل  '0°2مشتري  '21°4مريخ  '35°22زھرة'52°18عطارد  '2°27قمر  '47°27شمس

  ٤٨٤ج  55:4 -عقرب  ٣٠  استمرار حتی 21:1 -عقرب  ٣٠  رقمر خالي الّسی

  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 05:34 –قوس  ٢  استمرار حتی 04:53 –عقرب  ٣٠

  ٧د 04:58 –قوس  ٢  استمرار حتی 04:16 –عقرب  ٣٠  الفلکي میزانالقمر في البرج 
   سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 

  شمس و دريجان عطارد وجه
  ٤١١د   21:19 -قوس  ١  استمرار حتى  04:54 -عقرب  ٣٠

  ٣٦٣د  54:4 -عقرب  ٣٠  استمرار حتى 56:18 -عقرب  ٣٠  حد مريخ أسد القمر في البرج النجمي

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  25:16 -عقرب  ٣٠  استمرار حتى 54:4 -عقرب  ٣٠

حد  سنبلة ج النجميالقمر في البر
   زھرة

  ٣٦٢د  40:8 -قوس  ١  استمرار حتى 25:16 -عقرب  ٣٠

  ٦٦٠د   05:52 –قوس ١  استمرار حتى 20:07 –عقرب  ٣٠ منزل عواء+ قمر 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ-٠٠ھـ 9:36 -قوس  ١ 14:04 -عقرب  ٣٠ 18:12 -عقرب  ٣٠ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 14:00 -عقرب  ٣٠ 9:33 -رب عق ٣٠ 5:12 -عقرب  ٣٠ شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:12 -قوس  ١ 16:40 -عقرب  ٣٠ 12:12 -عقرب  ٣٠ زحل توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 8:12 -قوس  ٢ 12:39 -قوس  ١ 16:48 -عقرب  ٣٠ عطارد تسدیس قمر

  ٢٠١ھـ  0:00 - قوس  ١٢ 6:35 -قوس  ٦ 14:00 -عقرب  ٣٠ شیرون تسدیس زھرة

  ١٨٨ھـ  19:00 - قوس  ١٤ 0:23 -قوس  ٧ 8:00 -عقرب  ٣٠ مشتری تثلیث زھرة

  ١٩٢ھـ  19:00 - قوس  ١٢ 5:27 -قوس  ٦ 16:00 -عقرب  ٣٠ اورانوس تربیع زھرة

  میزان  النجميالشمس في البرج 
  حد مريخ

  ٣٦٨د    04:28-قوس  ٢   استمرار حتى   04:57-عقرب  ٣٠ 

  قربع في البرج النجميعطارد 

  حد مشترى  
  ٣٧٤د    08:35-قوس  ٦   استمرار حتى   06:44-عقرب  ٣٠ 
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  '56°13رأس  '22°24زحل  '53°1مشتري  '49°4مريخ  '50°23زھرة'17°19عطارد'38°11قمر  '48°28شمس

  ٣٨و   19:16 –قوس  ١  18:26 –قوس  ١  17:39 –قوس  ١  عواءقمر مقارنة 

  ٢١و   15:21 –قوس  ١  14:32 –قوس  ١  13:43 –قوس  ١  سماك األعزلر مقارنة قم

  ٢٢و   15:58 –قوس  ١  15:10 –قوس  ١  14:21 –قوس  ١  سماك الرامحقمر مقارنة 

  ٦٦١د   02:14 –قوس  ٢  استمرار حتى  05:52 –قوس ١ منزل سماك+ قمر 

  البرج النجمي  ٢القمر في وجه
  زحل و دريجان زھرةوجه سنبلة 

  ٤١٢د   13:31 -قوس  ١  استمرار حتى  21:19 -قوس  ١

  سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان  
  ٤١٣د   05:35 -قوس  ٢  استمرار حتى  13:31 -قوس  ١

   سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  08:15 - قوس ١  استمرار حتى 40:8 -قوس  ١

حد  سنبلة لبرج النجميالقمر في ا
  مريخ 

  ٣٦٣د   23:2 - قوس ٢  استمرار حتى 08:15 - قوس ١

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 18:24 -قوس  ٣ 21:30 -قوس  ٢ 0:24 -قوس  ١ زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ-٠٠ھـ 16:00 -قوس  ٢ 20:43 -قوس  ٢ 1:12 -قوس  ١ زحل مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 13:30 -قوس  ١ 8:45 -قوس  ١ 4:06 -قوس  ١ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ- ٠٠ھـ 20:00 -قوس  ٣ 0:43 -قوس  ٢ 5:18 -قوس  ١ قمر أسود مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 15:42 -قوس  ١ 10:58 -قوس  ١ 6:24 -قوس  ١ مریخ ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 21:12 -قوس  ٣ 2:04 -قوس  ٢ 6:48 -قوس  ١ نبتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 1:18 -قوس  ٣ 6:07 -قوس  ٢ 10:54 -قوس  ١ شیرون تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 22:00 -قوس  ٢ 17:01 -قوس  ١ 12:12 -قوس  ١ نبتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 3:24 -قوس  ٣ 8:25 -قوس  ٢ 13:18 -قوس  ١ مشتری مقابلة قمر

  عقرب  الزھرة  في البرج النجمي
  حد زحل 

  
  ٣٨٠د  22:43 –قوس  ٦  استمرار حتى   03:10-قوس  ١ 
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  '54°13رأس  '28°24زحل  '47°1مشتري  '17°5مريخ'4°25زھرة'34°19عطارد  '30°26قمر  '48°29شمس

  ٤٨٤ج  36:5 -قوس  ٢  استمرار حتى 30:21 -قوس  ٢  قمر خالي الّسیر

  ٤٨٤ج  35:5 -قوس  ٤  استمرار حتى 30:14 -قوس  ٢  رقمر خالي الّسی

  ٨د 04:57 –قوس  ٤  استمرار حتی 04:58 –قوس  ٢  القمر في البرج الفلکي عقرب

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 05:33 –قوس  ٤  استمرار حتی 05:34 –قوس  ٢  میزان القمر في البرج النجمي

  ٦٦٢د  01:16 –قوس  ٣  استمرار حتى  02:14 –قوس  ٢ منزل غفر+ قمر 

  میزان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر  
  ٤١٤د   21:34 -قوس  ٣  استمرار حتى  05:35 -قوس  ٢

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  35:5 - قوس ٢  استمرار حتى 23:2 - قوس ٢

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  11:15 - قوس ٢  تىاستمرار ح 35:5 - قوس ٢

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  57:3 - قوس ٣  استمرار حتى 11:15 - قوس ٢

  ٥،٢ج – ٨ھـ 10:12 -قوس  ٣ 14:30 -قوس  ٢ 18:42 -قوس  ٢ مریخ تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 5:48 -قوس  ٢ 0:28 -قوس  ٢ 19:18 -قوس  ٢ قمر أسود ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 9:42 -قوس  ٣ 14:35 -قوس  ٢ 19:24 -قوس  ٢ بلوتون تسدیس قمر

  ١٤٦ھـ  22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ 21:00 -قوس  ٢ رأس مقارنة شمس

  ١٤٨ھـ  22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ 21:00 -قوس  ٢ ذنب مقابلة شمس

  ٢٠ط - ٨ز – ١ح 17:48 –جدي  ٢  استمرار حتی 04:28 –قوس  ٢  عقرب النجميالشمس في البرج 

  ٩ب-٢ج 08:30 –جدي  ١  استمرار حتی 19:08 –قوس  ٢ قوس الفلکي البرج  الشمس في

  عقرب النجميالشمس في البرج 
  حد مريخ 

  ٣٦٨د    02:28-قوس  ٩   استمرار حتى   04:28-قوس  ٢ 

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 

  وجه و دريجان مريخ عقرب
  ٤٥٣د   01:30 - قوس  ١٢  استمرار حتى  04:28 -قوس  ٢
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  '52°13رأس  '35°24زحل  '41°1مشتري  '45°5مريخ  '19°26زھرة'42°19عطارد'31°11قمر  '49°0شمس

  ٤٨٧ج 10:25 –قوس  ٤  استمرار حتى  10:21 –قوس  ٣  القمر في الطريقة المحترقة

  ٤٩٠ج  04:06 –قوس  ١٥ استمرار حتی 02:14 –قوس  ٣ األوج قمر صاعد في فلك

  ٢٣و   01:22 –قوس  ٣  00:33 –قوس  ٣  23:47 –قوس  ٣  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   08:11 –قوس  ٣  07:23 –قوس  ٣  06:34 –قوس  ٣  زبانا شماليقمر مقارنة 

  ٦٦٣د  00:09–قوس  ٤  استمرار حتى 01:16 –قوس  ٣ منزل زبانا+ قمر 

   البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان زحل
  ٤١٥د   13:32 -قوس  ٣  استمرار حتى  21:34 -قوس  ٣

   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د   05:34 -قوس  ٤  استمرار حتى  13:32 -قوس  ٣

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  08:15 - قوس ٣  استمرار حتى 57:3 - وسق ٣

  ٣٦٢د  21:2 - قوس ٤  استمرار حتى 08:15 - قوس ٣زھرةحد میزان  القمر في البرج النجمي

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:00 -قوس  ٣ 8:41 -قوس  ٣ 1:30 -قوس  ٣  بلوتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ـھ 21:24 -قوس  ٥ 2:04 -قوس  ٤ 6:54 -قوس  ٣ نبتون تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 11:18 -قوس  ٥ 9:10 -قوس  ٤ 7:24 -قوس  ٣ شمس مقارنة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 8:18 -قوس  ٤ 19:32 -قوس  ٤ 10:12 -قوس  ٣ شمس توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 1:30 -قوس  ٥ 6:09 -قوس  ٤ 10:54 -قوس  ٣ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 1:30 -قوس  ٥ 6:09 -قوس  ٤ 11:00 -قوس  ٣ اورانوس تثلیث قمر

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرة

  ٣٨٢د    00:19-قوس  ١٥   استمرار حتى   12:54-قوس  ٣ 

في البرج  مکث قبل تراجع عطارد
  عقرب النجمي

  ١١٣ج  20:19 –قوس  ٤  استمرار حتى 0:19 –قوس  ٣



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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٧٦  

وف في مساكن المسلمینالكس  

 ا��
 بداية

 الكسوف

 ارتفاع

الشمس

 ذروة

 الکسوف

 ارتفاع

 الشمس

 سمت

 الشمس

 نھاية

 الكسوف

 ارتفاع

 الشمس

 مقدار 
 الکسوف

Mag. 

 الحد 
 األعلى للجزء 

 المكسوف

تاون بكی  
جنوب أفريقیا   

06:28 10 06:52 15 105 07:18 20 0.105 %4.10 

Hobart 
 تاسمانیا

17:30 19 18:07 15 256 18:07 12 0.056 %1.60 

Fortrose 
 نیوزلندا

19:03 10 19:40 04 244 20:06 00 0.302 %1.96 

Milford Sound 
 نیوزلندا

19:07 09 19:43 03 244 20:04 00 0.263 %1.56 
 

 

  الھیئة الفلكیة لذروة الكسوف
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  '51°13رأس  '41°24زحل  '35°1مشتري  '12°6مريخ  '33°27زھرة'42°19عطارد'31°26قمر  '50°1شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 06:41 –قوس  ٦  استمرار حتی 05:33 –قوس  ٤عقرب في البرج النجمي: ھبوط قمر

   :ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 10:25 –قوس  ٤ استمرار حتى 08:49 –قوس  ٤

  ٩د 06:04 –قوس  ٦  استمرار حتی 04:57 –قوس  ٤ القمر في البرج الفلکي قوس

عقرب  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٧د   21:44 -قوس  ٥  استمرار حتى  05:34 -قوس  ٤

  ٣٦٣د  34:5 - قوس ٤  استمرار حتى 21:2 - قوس ٤حد مريخمیزان  النجمي في البرج القمر

  ٣٦٣د  52:16 - قوس ٤  استمرار حتى 34:5 - قوس ٤حد مريخعقرب  القمرفي البرج النجمي

  ٣٦٢د  21:23 - قوس ٥  استمرار حتى 52:16 - قوس ٤زھرةحد عقرب  القمرفي البرج النجمي

  00:09 –قوس  ٤ اکلیل و قلب منزلین+ قمر 
 15:45 - قلب 

  ٦٦٥،  ٦٦٤د   04:35 –قوس  ٥  استمرار حتى

  ٣٧و   06:21 –قوس  ٤  05:31 –قوس  ٤  04:44 –قوس  ٤  اكلیلقمر مقارنة 

  ٢٧و   16:57 –قوس  ٤  16:09 –قوس  ٤  15:19 –قوس  ٤  قلب العقربمر مقارنة ق

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 12:12 -قوس  ٥ 16:06 -قوس  ٤ 20:12 -قوس  ٤ مریخ تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ 9:42 -قوس  ٤ ذنب مقابلة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ 9:42 -قوس  ٤ رأس مقارنة قمر

  ٨٣ج  18:43 –قوس  ٢٣  استمرار حتى 20:19 –قوس  ٤  عقرب في البرج النجميتراجع عطارد 
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  '51°13رأس  '47°24زحل  '29°1مشتري  '40°6مريخ  '48°28زھرة'31°19عطارد'23°11قمر  '50°2شمس

  ٤٩٢ج  10:12  -  قوس ١٨  استمرار حتى 5:04 -قوس  ٥  قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٥٧و   16:14 –قوس  ٥  15:25 –قوس  ٥  14:35 –قوس  ٥  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   17:13 –قوس  ٥  16:22 –قوس  ٥  15:33 –قوس  ٥  شولةقمر مقارنة 

  ٦٦٦د  04:19 –قوس ٦  استمرار حتى  04:35 –قوس  ٥ منزل شولة+ قمر 

  البرج النجمي عقرب ٢ي وجهالقمر ف

  وجه شمس و دريجان مشتري 
  ٤١٨د   14:05 -قوس  ٥  استمرار حتى  21:44 -قوس  ٥

   عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤١٩د   06:43 -قوس  ٦  استمرار حتى  14:05 -قوس  ٥  دريجان قمر و زھرةوجه 

  عقرب القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  27:12 - قوس ٥  مرار حتىاست 21:23 - قوس ٥  حد عطارد  

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  مشترى 

  ٣٦٤د  42:20 - قوس ٦  استمرار حتى 27:12 - قوس ٥

  ٣،٢ج – ٤ھـ 8:24 -قوس  ٦ 13:03 -قوس  ٥ 17:54 -قوس  ٥ عطارد مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:30 -قوس  ٧ 22:12 -قوس  ٦ 2:24 -قوس  ٥ زحل تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 22:48 -قوس  ٧ 2:23 -قوس  ٦ 6:30 -قوس  ٥ قمر أسود تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ- ٠٠ھـ 23:24 -قوس  ٧ 3:06 -قوس  ٦ 7:18 -قوس  ٥ نبتون تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ-٠٠ھـ 5:48 -قوس  ٧ 7:27 -قوس  ٦ 9:42 -قوس  ٥ زھرة مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 3:36 -قوس  ٧ 7:16 -قوس  ٦ 11:24 -قوس  ٥ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 3:42 -قوس  ٧ 7:22 -قوس  ٦ 11:30 -قوس  ٥ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 5:18 -قوس  ٧ 9:01 -قوس  ٦ 13:12 -قوس  ٥ مشتری تثلیث قمر

  ١٨٦ھـ  4:00 - قوس  ٢٤ 18:06 - قوس  ١٥ 20:00 -قوس  ٥ مریخ تثلیث زھرة

  ١٩٥ھـ -٠٠ھـ 12:00 - قوس  ١٦ 16:50 - قوس  ١٠ 22:00 -قوس  ٥ بلوتون مقارنة ھرةز

  ١٠ب-٤ج 21:26 –قوس  ٣٠  استمرار حتی 15:36 –قوس  ٥  جديالفلکي في البرج   الزھرة
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٣الف   جدي ١ ار حتىاستمر باقي ٢٥ ماضي ٦٦ الخریف موسم استمرار

  ٣٤الف  قوس  ٢٢ استمرار حتى باقي١٦ ماضي ١٣ )سكندرىاال(خر اآلتشرين  شھر

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 06:41 –قوس  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢ عقرب في البرج النجمي: ھبوط قمر

  ٢٠ط - ٨ز – ١ح 17:48 –جدي  ٢  استمرار حتی باقي شھر ١ ماضي ٤   عقرب جميالنالشمس في البرج 

  ٣٤ط -  ١٠ز – ٣ح 15:40 –جدي  ١٨  استمرار حتی باقي ٤٢ ماضي ٢٤   عقرب في البرج النجميعطارد 

  : زھرة مثلثة+وبال
  ٤٤ط - ٨ز – ٤ح 22:43 –قوس  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي شھر ١   عقرب في البرج النجمي

  استمرار حتیباقي شھر ٧ ماضي ١٥  أسد البرج النجمي المريخ في
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

  : مشتري مثلثة
  حمل في البرج النجمي

   ماضي شھر ٥  

 باقي شھر ٧
  استمرار حتی

 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ضيما شھر ١٦   سنبلة في البرج النجميزحل 

 باقي شھر ١٠
  استمرار حتی

 02:15 –میزان  ١٨
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ٨ حوت في البرج النجمياورانوس 

 باقي شھر ٦و  سنة ٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  ماضي شھر ٤   جدي في البرج النجمي نبتون
 باقي شھر ٣ 

  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  استمرار حتی

  ماضي سنة ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون
باقي شھر ٢و سنة١٢ 

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ٩   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٩ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر ٩   ثور ميفي البرج النجذنب 
 باقي شھر ٩ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

  ١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 04:13 –قوس  ٢٩  استمرار حتیباقي ٢٣ماضي شھر ٨   حوت في البرج النجمي قمر أسود

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ٩ 

 باقي شھر ٥و  سنة ٦
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ٩د 06:04 –قوس  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢  القمر في البرج الفلکي قوس

  ٩ب-٢ج 08:30 –جدي  ١  استمرار حتی باقي شھر ١ ماضي ٤  قوس الفلکي البرج  الشمس في

 شھر ١ ماضي شھر ١  قوسالفلکي عطارد في البرج 
  ٩ب-٣ج 09:34 –جدي  ١٨  استمرار حتی باقي

  ١٠ب-٤ج 21:26 –قوس  ٣٠  استمرار حتی باقي ٢٤ ماضي ١   جديالفلکي في البرج   الزھرة

  ماضي ١٦   سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
 باقي شھر ٧ 

  استمرار حتی
 15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦ب-٥ج

  ماضي شھر ٦   ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٧  

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ١٦  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ١٠ 
  استمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧ب-٧ج

  ماضي شھر ٨   اورانوس في البرج الفلکي حمل 

باقي شھر ٦و  سنة ٦ 
  تمرار حتیاس

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج
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 شھر٢ ماضي شھر٤   في البرج الفلکي دلو  نبتون
 باقي

  ١٢ب-٩ج 22:03 –دلو  ١٦  استمرار حتی

  ماضي سنة٣  في البرج الفلکي جدي  بلوتون
باقي شھر ٢و  سنة١٢ 

  استمرار حتی
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ٩  في البرج الفلکي قوس رأس 

 باقي شھر ٩ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٩ب-١١ج

  ماضي شھر ٩  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 

 باقي شھر ٩ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب-١٢ج

  ١ب-١٤ج 20:56 –قوس  ٢٦  استمرار حتیباقي ٢٠ ماضي شھر٨  في البرج الفلکي حمل  ر أسودقم

  في البرج الفلکي شیرون 
  حوت

  ماضي شھر ١٠ 
باقي شھر ٥و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  عقرب  برج النجميفي القمرال

  حد مشترى 
  ٣٦٤د  42:20 - قوس ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

حد عقرب النجميالشمس في البرج 
  مريخ

  ٣٦٨د    02:28-قوس  ٩   استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٤ 

  عقرب في البرج النجميعطارد 

  حد مشترى  
  ٣٧٤د    08:35-قوس  ٦   استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٦ 

  عقرب  النجميفي البرج الزھرة  
  حد زحل 

  ٣٨٠د  22:43 –قوس  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٥ 

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرة

  ٣٨٢د    00:19-قوس  ١٥   استمرار حتى باقي ٩ ماضي ٣ 

حد حمل  البرج النجميالمشتري في 
  ٣٨٩د    21:23-جدي  ١   استمرار حتىباقي شھر١ ماضي ٣٧   مشتري

حد  سنبلة في البرج النجميزحل 
  مريخ 

  ٣٩٣د    20:16-جدي  ١٣   استمرار حتىباقي شھر١ ماضي ٣٤ 

   حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي شھر ٨

 باقي شھر ١٩ 
  استمرار حتى

 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  جدي  في البرج النجمينبتون 
  )في التراجع(حد مريخ 

   ماضي شھر ٤

  باقي شھر ٣
  ٦٩٤د   12:34 -دلو ٢٦  استمرار حتى

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  )في التراجع(حد مشتري 

  ماضي شھر ٣٦

  باقي شھر ٢٦ 
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

  عقرب  في البرج النجميرأس 

  )في التراجع(حد عطارد 

  ماضي شھر ٣

  باقي شھر ٣ 
  ٧٠٢د   08:29 -دلو ٢٣  ىاستمرار حت

  ثور  في البرج النجميذنب 

  )في التراجع(حد عطارد 

  ماضي شھر ١

  باقي شھر ٤ 
  ٧٠٧د   06:01 -حوت ٢١  استمرار حتى

حوت حد  في البرج النجمي قمر أسود
  مريخ 

  ٧١٤د   10:57 - قوس ١١  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٧٧

  لھااير احواس و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار
   عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤١٩د   06:43 -قوس  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 
  وجه و دريجان مريخ عقرب 

  ٤٥٣د   01:30 - قوس  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٤

  عقرب البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  شمس و دريجان مشتري  وجه 

  )في التراجع(
  ٤٩٠د  13:15 –قوس  ١٤  استمرار حتى باقي ٨ ماضي ١٦

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  ٥٢٧د  22:43 –قوس  ٦  استمرار حتى  باقي ٠ ماضي ٨  و دريجان قمر زھرةوجه  عقرب 

  البرج النجمي ١المريخ في وجه 
  وجه زحل و دريجان شمس أسد 

  ٥٥٢د  14:35 - قوس ١٢  استمرار حتى قيبا ٦ ماضي ١٥
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  البرج االنجمي  ١وجه في  المشتري 
)في التراجع( وجه و دريجان مريخحمل 

  ماضي شھر ٦

 باقي شھر ١ 
  ٥٧٦د   21:09 -جدي ١  استمرار حتى

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

)في التراجع(زھرةوجه عطارد و دريجان 
   ماضي ٤٤

  باقي شھر ١١
  ر حتىاستمرا

 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ باقي ٠ ماضي ٢  ذنب مقابلة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 0:42 -قوس  ٦ 5:04 -قوس  ٥ باقي ٠ ماضي ٢  رأس مقارنة قمر
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  ٣،٢ج – ٤ھـ 8:24 -قوس  ٦ 13:03 -قوس  ٥ باقي ٠ ماضي ١  عطارد مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:30 -قوس  ٧ 22:12 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  زحل تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 22:48 -قوس  ٧ 2:23 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  قمر أسود تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ- ٠٠ھـ 23:24 -قوس  ٧ 3:06 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  نبتون تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ-٠٠ھـ 5:48 -قوس  ٧ 7:27 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  زھرة مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 3:36 -قوس  ٧ 7:16 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 3:42 -قوس  ٧ 7:22 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 5:18 -قوس  ٧ 9:01 -قوس  ٦ باقي ١ ماضي ١  مشتری تثلیث قمر

  ٤٨٨ج   قوس ٩ اللیلة استمرار حتی باقي ٣ ماضي ٩   سريع الّسیرقمر 

  ٤٩٠ج  04:06 –قوس  ١٥ استمرار حتی باقي ٩ ماضي ٣  قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٨٤ج  44:6 -قوس  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

  ٦٦٦د  04:19 –قوس ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١  منزل شولة+ قمر 

  ٤٩٢ج  10:12  -  قوس ١٨  استمرار حتى باقي ١٢ ماضي ١   قمر شمالي صاعد من الرأس

  يالشھر الماضمن  ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٢٢٨ھـ  22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ باقي ٣ ماضي شھر١  شیرون مقابلة مریخ

  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتیباقي شھر ٦ ماضي ٥١ نبتون تثلیث زحل

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  استمرار حتیباقي شھر ٤ ماضي ٤٦ نبتون تسدیس مشتری

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠باقي شھر٢ ماضي ٤١  قمر أسود تسدیس نبتون

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  استمرار حتیباقي شھر ٤ ماضي ٣٢ شیرون تثلیث زحل

 ٢١٤ھـ  6:00 - قوس  ١٢ 1:08 -عقرب  ٢٦باقي ٦ ماضي شھر ١  مشتری تثلیث مریخ

  ماضي ٢٣  مریخ تربیع شمس
 باقي شھر ١ 

 ١٣٤ھـ -٠٠ھـ 16:00 -دی ج ٤ 16:08 - قوس  ١١

 قمر أسود مقارنةمشتری 
  ماضي ٢٢ 
 باقي شھر٦ 

  14:39 - قوس  ٢٩
  10:02 -حوت  ٢٨

  ٢٥٦ھـ  3:00 - جوزاء ١٢

 رأس مقارنة عطارد
  ماضي ٢١ 
 باقي شھر ١ 

  17:45 -عقرب  ٢٥
  11:59 -قوس  ١١
 22:42 -جدی  ٦

 ١٧٢ھـ  17:00 -جدی  ١٤

 ذنب مقابلة عطارد
  ماضي ٢١ 
 باقي شھر ١ 

  17:45 -عقرب  ٢٥
  11:59 -قوس  ١١
  22:42 -جدی  ٦

 ١٧٤ھـ  17:00 -جدی  ١٤

 ١٤٢ھـ  22:00 - قوس  ١٥ 23:42 -عقرب  ٣٠ باقي ٩ ماضي ٢١  نبتون تربیع شمس

 ٢٢١ھـ  12:00 - قوس  ٢٣ 17:06 -قوس  ٢ باقي ١٧ ماضي ٢١  بلوتون تثلیث مریخ

  ٤٣٨ھـ  15:00 - حمل  ٢٤ 8:02 -جدی  ١٤باقي شھر ٥ ماضي ١٩ شیرون تسدیس قمر أسود

  ١٥٠ھـ  14:00 - قوس  ١٧ 12:13 -قوس  ٢ باقي ١١ ماضي ١٩  شیرون تربیع شمس

  ١٤٠ھـ  5:00 - قوس  ١٧ 13:14 -قوس  ٢ باقي ٩ ماضي ١٧  اورانوس تثلیث شمس

  ١٦٣ھـ  17:00 -قوس  ٩  استمرار حتی باقي ٣ ماضي ١٢  زحل تسدیس عطارد

  ٢٤٢ھـ  15:00 -حوت  ١٦  استمرار حتیباقي شھر ٣ ماضي ١٢ زحل مقابلةمشتری 

  ١٩٠ھـ 9:00 -قوس  ٩ 11:19 -قوس  ١ باقي ٣ ماضي ١٠  زحل تسدیس زھرة

   ٢١٤ھـ  16:00 - قوس  ١٣ 7:37 -قوس  ٥ باقي ٧ ماضي ٩  مشتری توازي مریخ

 ٢٠٣ھـ 20:00 - قوس  ١٠ 15:43 -قوس  ٣ باقي ٤ ماضي ٩  قمر أسود تثلیث زھرة

   ١٥٧ھـ  5:00 -قوس  ٧ 1:25 -قوس  ٤ باقي ١ ماضي ٧  زھرة توازي عطارد



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٨١  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ١٨٨ھـ  19:00 - قوس  ١٤ 0:23 -قوس  ٧ باقي ٨ ماضي ٦  مشتری تثلیث زھرة

  ١٩٢ھـ  19:00 - قوس  ١٢ 5:27 -قوس  ٦ باقي ٦ ماضي ٦  اورانوس تربیع زھرة

  ٢٠١ھـ  0:00 - قوس  ١٢ 6:35 -قوس  ٦ باقي ٦ ضيما ٦  شیرون تسدیس زھرة

  ١٤٦ھـ  22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ باقي ٢٤ ماضي ٤  رأس مقارنة شمس

  ١٤٨ھـ  22:00 - قوس  ٣٠ 22:15 - قوس  ١٦ باقي ٢٤ ماضي ٤  ذنب مقابلة شمس

  ١٨٦ھـ  4:00 - قوس  ٢٤ 18:06 - قوس  ١٥ باقي ١٨ ماضي ١  مریخ تثلیث زھرة

  ١٩٥ھـ -٠٠ھـ 12:00 - قوس  ١٦ 16:50 - قوس  ١٠ باقي ١٠ ماضي ١  بلوتون مقارنة زھرة
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  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  تراجع مشتري
  حمل و حوت في البرج النجمي

  ماضي شھر ٣
 باقي شھر ١ 

  ٨٦ج  07:38 –جدى  ٣  استمرار حتى

  ٨٨ج   10:05 - قوس  ١٧  استمرار حتی باقي ١١ماضي ١٣٩  ع اورانوس في البرج النجمي حوتتراج

  ٨٣ج  18:43 –قوس  ٢٣  استمرار حتى باقي ١٩ ماضي ٢  تراجع عطارد في البرج النجمي عقرب

  ١٤الف   09:20 - قوس  ١١  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٩  ايام محذور الكسوف 

  )حسب التوقیت العالمي مكة المكرمة ٠٠:٠٠ساعة ( ةمیدرجة كواكب في البروج النج

  '51°13رأس  '54°24زحل  '23°1مشتري  '7°7مريخ  '2°0زھرة'10°19عطارد  '58°25قمر  '51°3شمس

  ١٨:٠٣ ةساعال يف:قوس فلكيالبرج ال ٥ ةدرجي الشمس التحويل  :محرم شھراّول  لیلة

  ٣:٢٣ ةساعال يف:عقربنجمي البرج ال ٥ ةرجد اليشمس التحويل : محرم شھراّول  لیلة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٤٨٤ج  44:6 -قوس  ٦ استمرار حتى 12:22 -قوس  ٦  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 10:41 –قوس  ٨  استمرار حتی 06:41 –قوس  ٦ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 10:02 –قوس  ٨  استمرار حتی 06:04 –قوس  ٦  القمر في البرج الفلکي جدي

 ٦٦٧د  06:18  -قوس  ٧  استمرار حتى 04:19 –قوس  ٦ منزل نعام+ قمر 
  قوس البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
  ٤٢٠د   23:40 -قوس  ٧  استمرار حتى  06:43 -قوس  ٦

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  43:6 - قوس ٦  استمرار حتى 42:20 - قوس ٦

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  06:3 - قوس ٧  استمرار حتى 43:6 - قوس ٦

  ٥٨و   04:17 –قوس  ٦  03:27 –قوس  ٦  02:36 –قوس  ٦  النصلقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 13:06 -قوس  ٧ 16:25 -قوس  ٦ 20:18 -قوس  ٦ بلوتون مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 16:42 -قوس  ٧ 19:23 -قوس  ٧ 22:36 -قوس  ٦ مریخ تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 4:36 -قوس  ٧ 18:44 -قوس  ٧ 5:24 -قوس  ٦ قمر توازي شمس

  ١٣٠ھـ  20:00 - قوس  ٢١ 11:52 - قوس  ١٣ 6:00 -وس ق ٦ عطارد مقارنة شمس

  ٤٥ط - ٩ز – ٤ح 04:36 –قوس  ٣٠  استمرار حتی 22:43 –قوس  ٦ قوس الزھرة  في البرج  النجمي

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
  ٣٧١د    19:42-قوس  ١٤   استمرار حتى   08:35-قوس  ٦   عطارد

حد قوس  الزھرة  في البرج  النجمي
  ٣٧٩د    15:33-قوس  ١٥   استمرار حتى 22:43 –قوس  ٦  ترىمش

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  وجه عطارد و دريجان مشتريقوس  

  ٥٢٨د   00:48 - قوس ١٤  استمرار حتى 22:43 –قوس  ٦
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  '52°13سرأ  '0°25زحل  '18°1مشتري  '34°7مريخ  '17°1زھرة'38°18عطارد  '11°10قمر  '52°4شمس

  ٣٧الف   قوس ٨  استمرار حتی  قوس ٧  یوم المحذور  تشرين آألخر اإلسکندري

  ٥٩و   01:51 –قوس  ٧  00:58 –قوس  ٧  00:07 –قوس  ٧  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   02:06 –قوس  ٧  01:15 –قوس  ٧  00:23 –قوس  ٧  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   04:08 –قوس  ٧  03:15 –قوس  ٧  02:24 –قوس  ٧  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ٣٤و   14:33 –قوس  ٧  13:39 –قوس  ٧  12:47 –قوس  ٧  بلدةقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

   النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر 
  ٤٢١د   16:59 -قوس  ٧  استمرار حتى  23:40 -قوس  ٧

   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  ان شمسوجه زحل و دريج
  ٤٢٢د   10:43 -قوس  ٨  استمرار حتى  16:59 -قوس  ٧

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  45:11 - قوس ٧  استمرار حتى 06:3 - قوس ٧

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  44:18 - قوس ٨  استمرار حتى 45:11 - قوس ٧

 ٦٦٨د  10:34 –قوس  ٨  ار حتىاستمر 06:18  -قوس  ٧ منزل بلدة+ قمر 
  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 20:42 -قوس  ٨ 12:48 -قوس  ٧ 3:48 -قوس  ٧ بلوتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 23:42 -قوس  ٩ 2:01 -قوس  ٨ 4:54 -قوس  ٧ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:24 -قوس  ٩ 6:31 -قوس  ٨ 9:18 -قوس  ٧ قمر أسود تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:06 -قوس  ٩ 11:16 -قوس  ٨ 14:06 -قوس  ٧ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:30 -قوس  ٩ 12:49 -قوس  ٨ 15:42 -قوس  ٧ مشتری تربیع قمر
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  '53°13رأس  '6°25زحل'12°1مشتري  '0°8مريخ  '31°2زھرة'55°17عطارد  '59°23قمر  '53°5شمس

  ٤٨٤ج  44:10 -قوس  ٨  استمرار حتى 01:2 -قوس  ٨  الي الّسیرقمر خ

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 18:28 –قوس  ١١  استمرار حتی 10:41 –قوس  ٨

  ١١د 17:45 –قوس  ١١  استمرار حتی 10:02 –قوس  ٨ في البرج الفلکي دلوالقمر 

 ٦٦٩د  23:40 -قوس  ٩  استمرار حتى 10:34 –قوس  ٨ منزل سعد ذابح+ قمر 
جدي البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل 
  ٤٢٣د   04:52 -قوس  ٩  استمرار حتى  10:43 -قوس  ٨

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  34:3 - قوس ٨  استمرار حتى 44:18 - قوس ٨

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  يخ مر

  ٣٦٣د  43:10 - قوس ٨  استمرار حتى 34:3 - قوس ٨

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  23:23 - قوس ٩  استمرار حتى 43:10 - قوس ٨

  ٣٠و   09:03 –قوس  ٨  08:08 –قوس  ٨  07:14 –قوس  ٨  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ- ٠٠ھـ 5:24 - قوس  ١٠ 23:08 -قوس  ٩ 18:12 -قوس  ٨ شمس تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 5:24 -قوس  ٩ 23:33 -قوس  ٩ 17:30 -قوس  ٨ قمر أسود ضد توازي قمر

   ١٧٤ھـ  7:00 - قوس  ١٢ 5:04 - قوس  ١٠ 19:00 -قوس  ٨ ذنب ضد توازي عطارد

   ١٧١ھـ  7:00 - قوس  ١٢ 5:09 - قوس  ١٠ 19:00 -قوس  ٨ رأس توازي عطارد
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  '53°13رأس  '12°25زحل  '7°1مشتري  '27°8مريخ  '45°3زھرة  '2°17عطارد  '20°7قمر  '53°6شمس

  ٤٨٩ج   قوس ٢٤ اللیلة استمرار حتی  قوس ٩ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٣٣و   19:51 –قوس  ٩  18:57 –قوس  ٩  18:02 –قوس  ٩  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   03:04 –قوس  ٩  02:09 –قوس  ٩  01:13 –قوس  ٩  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و   10:47 –قوس  ٩  09:50 –قوس  ٩  08:55 –قوس  ٩  النیرقمر مقارنة 

  سعد بلع  منزلین+ قمر 
 و سعد السعود

 23:40 –قوس  ٩
 16:59 -سعد السعود

 17:23 –قوس  ١٠  استمرار حتى
 ٦٧١،  ٦٧٠د 

  النجمي جديالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةجه مريخ و دريجان و
  ٤٢٤د   23:28 - قوس  ١٠  استمرار حتى  04:52 -قوس  ٩

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  16:12 - قوس ٩  استمرار حتى 23:23 - قوس ٩

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  15:3 -  قوس ١٠  استمرار حتى 16:12 - قوس ٩

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:18 - قوس  ١٠ 16:36 -قوس  ٩ 20:06 -وس ق ٩ عطارد تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 15:12 -قوس  ٩ 9:32 -قوس  ٩ 3:48 -قوس  ٩ نبتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 8:54 - قوس  ١١ 9:37 - قوس  ١٠ 10:54 -قوس  ٩ زحل تثلیث قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:42 - قوس  ١٠ 20:17 - قوس  ١٠ 14:48 -قوس  ٩ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:54 - قوس  ١١ 14:30 - قوس  ١٠ 15:42 -قوس  ٩ قمر أسود تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ- ٠٠ھـ 13:36 - قوس  ١١ 14:26 - قوس  ١٠ 15:48 -قوس  ٩ نبتون مقارنة قمر

   ٤٦ھـ  17:00 - قوس  ٢٩ 22:00 - قوس  ١٦ 5:00 -قوس  ٩ رأس توازي شمس

   ٤٨ھـ  19:00 - قوس  ٣٠ 22:17 - قوس  ١٦ 5:00 -قوس  ٩ ذنب ضد توازي شمس

 ١٦٠ھـ  9:00 - قوس  ١٩ 2:19 - قوس  ١٤ 10:00 -قوس  ٩ مریخ تربیع عطارد

حد عقرب  النجميالشمس في البرج 
  زھرة

  ٣٦٧د    01:10-قوس  ١٣   استمرار حتى   02:28-قوس  ٩ 
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  '54°13رأس  '18°25زحل  '2°1مشتري  '53°8مريخ  '0°5زھرة'58°15ردعطا  '16°20قمر  '54°7شمس

  ٤٨٤ج  30:18 - قوس  ١١  استمرار حتى 37:9 - قوس  ١٠  قمر خالي الّسیر

  ٦١و   21:57 –قوس  ١٠  21:02 –قوس  ١٠  20:05 –قوس  ١٠  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   00:46 –قوس  ١٠  23:49 –قوس  ١٠  22:53 –قوس  ١٠  سعد السعودقمر مقارنة 

 ٦٧٢د  22:21 –قوس  ١٢  استمرار حتى 17:23 –قوس  ١٠ منزل سعد األخبیة+ قمر 
   جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د   18:29 - قوس  ١١  استمرار حتى  23:28 - قوس  ١٠

حد جدى  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  50:10 -  قوس ١٠  حتى استمرار 15:3 -  قوس ١٠

  ٣٦٣د  29:18 -  قوس ١١  استمرار حتى 50:10 -  قوس ١٠حد مريخجدى  القمر في البرج النجمي

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:54 - قوس  ١٠ 23:22 - قوس  ١٠ 17:42 - قوس  ١٠ مریخ ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 18:42 - قوس  ١٢ 19:24 - قوس  ١١ 20:36 - قوس  ١٠ شیرون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:30 - قوس  ١٢ 20:23 - قوس  ١١ 21:48 - قوس  ١٠ مشتری تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ-٠٠ھـ 9:36 - قوس  ١٢ 7:19 - قوس  ١١ 5:48 - قوس  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 17:00 - قوس  ١٠ 11:49 - قوس  ١٠ 6:36 - قوس  ١٠ زحل توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 5:30 - قوس  ١٢ 5:54 - قوس  ١١ 6:48 - قوس  ١٠ بلوتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 13:30 - قوس  ١٢ 13:02 - قوس  ١١ 13:00 - قوس  ١٠ مریخ مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:06 - قوس  ١١ 21:58 - قوس  ١١ 16:48 - قوس  ١٠ شیرون توازي قمر

   13:36 - قوس  ١٢ 14:26 - قوس  ١١ 15:48 - قوس  ١٠  نبتون مقارنةقمر 

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 21:12 - قوس  ١٣ 12:52 - قوس  ١١ 5:30 - قوس  ١٠ قمر تربیع شمس

   ٣٠ھـ  2:00 - قوس  ١٣ 12:48 - قوس  ١١ 23:00 - قوس  ١٠ عطارد توازي شمس
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  '54°13رأس  '24°25زحل  '57°0مشتري  '19°9مريخ  '14°6زھرة'47°14عطارد  '51°2قمر  '55°8شمس

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 05:35 –قوس  ١٣  استمرار حتی 18:28 –قوس  ١١ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 04:51 –قوس  ١٣  استمرار حتی 17:45 –قوس  ١١ الفلکي حوتالقمر في البرج 
  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د   13:54 - قوس  ١١  مرار حتىاست  18:29 - قوس  ١١

   النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د   09:38 - قوس  ١٢  استمرار حتى  13:54 - قوس  ١١

  ٣٦١د  02:8 -  قوس ١١  استمرار حتى 29:18 -  قوس ١١حد عطارد دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  47:19 -  قوس ١٢  استمرار حتى 02:8 -  قوس ١١زھرةحد دلو  القمر في البرج النجمي

  ٦٢و   23:31 –قوس  ١١  22:35 –قوس  ١١  21:36 –قوس  ١١  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٤٦و   11:12 –قوس  ١١  10:12 –قوس  ١١  09:15 –قوس  ١١  سعد األخبیةقمر مقارنة 

  ٧٣ج  1:18 –قوس  ١٦ 11:52 - قوس  ١٣ 22:35 –قوس  ١١  احتراق عطارد

  ٣،٢ج – ٤ھـ 18:30 - قوس  ١٣ 21:06 - قوس  ١٢ 23:54 - قوس  ١١ عطارد تربیع قمر

  ٩١ج   21:28 –قوس  ١٦  استمرار حتى  12:55 –قوس  ١١عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   21:28 –قوس  ١٦  استمرار حتى  12:55 –قوس  ١١ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '54°13رأس  '30°25زحل  '52°0مشتري  '44°9مريخ  '29°7زھرة'29°13عطارد  '8°15قمر  '56°9شمس

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

  ٤٨٤ج  38:5 - قوس  ١٣  استمرار حتى 06:21 - قوس  ١٢  قمر خالي الّسیر

  ٦٧٣د  08:31 –قوس  ١٣  استمرار حتى 22:21 –قوس  ١٢ فرغ األولمنزل + قمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د   05:37 - قوس  ١٣  استمرار حتى  09:38 - قوس  ١٢

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  38:9 - قوس  ١٢  استمرار حتى 47:19 -  قوس ١٢

  ٣٦٣د  36:17 - قوس  ١٢  استمرار حتى 38:9 - قوس  ١٢  د مريخ حدلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  37:5 - قوس  ١٣  استمرار حتى 36:17 - قوس  ١٢  حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 7:12 - قوس  ١٢ 2:07 - قوس  ١٢ 21:00 - قوس  ١٢ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 6:18 - قوس  ١٤ 6:10 - قوس  ١٣ 6:18 - قوس  ١٢ اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 18:00 - قوس  ١٥ 17:40 - قوس  ١٤ 17:30 - قوس  ١٢ بلوتون تربیع قمر

  ١٣٨ھـ 14:00 -جدی  ١٤ 19:24 - قوس  ٢٩ 15:00 - قوس  ١٢ زحل تسدیس شمس

  البرج النجمي  ٢الشمس في وجه 
  وجه شمس و دريجان مشتريعقرب 

  ٤٥٤د   21:57 - قوس  ٢٢  ر حتىاستمرا  01:30 - قوس  ١٢

  البرج النجمي٢المريخ  وجه 
  ٥٥٣د   07:53 -جدي ١٢  استمرار حتى 14:35 - قوس ١٢  وجه و دريجان مشتري أسد 
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  '54°13رأس  '36°25زحل  '48°0مشتري  '10°10مريخ  '43°8زھرة  '8°12عطارد'11°27قمر  '57°10شمس

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 18:19 –قوس  ١٦  استمرار حتی 05:35 –قوس  ١٣ حوت برج النجميالقمر في ال

  ١د 17:34 –قوس  ١٥  استمرار حتی 04:51 –قوس  ١٣  القمر في البرج الفلکي حمل

  ٦٧٤د  15:31 –قوس  ١٤  استمرار حتى 08:31 –قوس  ١٣ منزل فرغ آخر+ قمر 
  حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ل و دريجان مشتريوجه زح
  ٤٢٩د   01:48 - قوس  ١٤  استمرار حتى  05:37 - قوس  ١٣

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  51:5 - قوس  ١٤  استمرار حتى 37:5 - قوس  ١٣

  ٤٧و   22:57 –قوس  ١٣  21:56 –قوس  ١٣  20:56 –قوس  ١٣  منكب الفرسقمر مقارنة 

  ٤٨و   18:38 –قوس  ١٤  17:37 –قوس  ١٣  16:36 –قوس  ١٣  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٧٤ج  14:32 –قوس  ١٣ 11:52 - قوس  ١٣ 09:12 –قوس  ١٣  تصمیم عطارد

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 15:36 - قوس  ١٥ 6:20 - قوس  ١٤ 21:18 - قوس  ١٣ شمس تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 5:06 - قوس  ١٥ 1:56 - قوس  ١٤ 23:00 - قوس  ١٣ زھرة تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 0:48 - قوس  ١٥ 3:00 - قوس  ١٤ 5:24 - قوس  ١٣ عطارد تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 16:36 - قوس  ١٣ 11:13 - قوس  ١٣ 5:54 - قوس  ١٣ شیرون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:12 - قوس  ١٤ 22:32 - قوس  ١٤ 17:00 - قوس  ١٣ زحل ضد توازي قمر

  عقرب  الشمس في البرج النجمي
  عطارد حد 

  ٣٦٦د    22:20-قوس  ٢١   استمرار حتى   01:10-قوس  ١٣ 
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  '54°13رأس  '42°25زحل  '43°0مشتري  '35°10مريخ  '57°9زھرة'45°10عطارد  '6°9قمر  '58°11شمس

  ٤٩و   05:04 –قوس  ١٤  04:02 –قوس  ١٤  03:03 –قوس  ١٤  سرة الفرسقمر مقارنة 

 ٦٧٥د  18:19 –قوس ١٦  استمرار حتى 15:31 –قوس  ١٤ نزل بطن الحوتم+ قمر 
  النجمي حوتالبرج  ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د   22:04 - قوس  ١٥  استمرار حتى  01:48 - قوس  ١٤

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  59:15 - قوس  ١٤  استمرار حتى 51:5 - قوس  ١٤   مشتري

  حوت  ر في البرج النجميالقم
  حد عطارد

  ٣٦١د  02:20 - قوس  ١٥  استمرار حتى 59:15 - قوس  ١٤

  ٥،٢ج – ٨ھـ 13:18 - قوس  ١٤ 7:39 - قوس  ١٤ 2:06 - قوس  ١٤ مریخ توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 19:48 - قوس  ١٥ 13:54 - قوس  ١٤ 8:06 - قوس  ١٤ مشتری توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 10:24 - قوس  ١٦ 9:56 - قوس  ١٥ 9:24 - قوس  ١٤ زحل مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 14:30 - قوس  ١٦ 14:12 - قوس  ١٥ 13:54 - قوس  ١٤ نبتون تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 15:42 - قوس  ١٦ 15:16 - قوس  ١٥ 14:42 - قوس  ١٤ قمر أسود مقارنة قمر

  عقرب  في البرج النجميعطارد 

   زھرةحد 
  ٣٧٢د    22:46-قوس  ١٧   مرار حتىاست   19:42-قوس  ١٤ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  عقرب البرج النجمي٢عطارد في وجه
في (وجه شمس ودريجان مشتري 

  )التراجع
  ٤٩٠د  13:02 –جدي  ١١  استمرار حتى 13:15 –قوس  ١٤

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  وجه قمر و دريجان مريخقوس  

  ٥٢٩د   02:44 - قوس ٢٢  استمرار حتى  00:48 - قوس ١٤
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  '54°13رأس  '47°25زحل'39°0مشتري  '59°10مريخ  '12°11زھرة  '24°9عطارد'57°20قمر  '58°12شمس

  ٤٨٤ج  22:18 - قوس  ١٦  استمرار حتى 56:9 - قوس  ١٥  قمر خالي الّسیر

  ٤٩١ ج 05:50 –جدی  ١ استمرار حتی 04:06 –قوس  ١٥ قمر ھابط في فلك األوج

  ٢د 05:52 –قوس  ١٨  استمرار حتی 17:34 –قوس  ١٥  مر في البرج الفلکي ثورالق

  ٤٥و   11:38 –قوس  ١٥  10:36 –قوس  ١٥  09:35 –قوس  ١٥  الرشاءقمر مقارنة 

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت 
  ٤٣١د   18:21 - قوس  ١٦  استمرار حتى  22:04 - قوس  ١٥

  حوت النجميالقمر في البرج 

  حد مريخ 
  ٣٦٣د   18:14 - قوس  ١٥  استمرار حتى 02:20 - قوس  ١٥

  حوت  القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د   21:18 - قوس  ١٦  استمرار حتى  18:14 - قوس  ١٥

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 19:48 - قوس  ١٧ 19:33 - قوس  ١٦ 19:12 - قوس  ١٥ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:42 - قوس  ١٧ 19:36 - قوس  ١٦ 19:24 - وس ق ١٥ مشتری مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:24 - قوس  ١٥ 2:03 - قوس  ١٥ 19:54 - قوس  ١٥ نبتون ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 6:48 - قوس  ١٧ 6:38 - قوس  ١٦ 6:18 - قوس  ١٥ بلوتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:30 - قوس  ١٦ 14:36 - قوس  ١٥ 8:00 - قوس  ١٥ قمر أسود توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 18:54 - قوس  ١٨ 18:02 - قوس  ١٧ 17:00 - قوس  ١٥ مریخ تثلیث قمر

   ١٦٩ھـ  18:00 - قوس  ٢١ 1:51 - قوس  ١٧ 19:00 - قوس  ١٥ بلوتون توازي عطارد

 ١٤١ھـ -٠٠ھـ 2:00 -جدی  ١٥ 23:46 - قوس  ٣٠ 23:00 - قوس  ١٥ نبتون تسدیس شمس

 ١٥١ھـ  13:00 -جدی  ١٨ 0:39 -جدی  ٢ 12:00 - قوس  ١٥ قمر أسود لیثتث شمس

حد قوس  الزھرة في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٧٧د    16:31-قوس  ١٩   استمرار حتى   15:33-قوس  ١٥ 

حد  أسد المريخ في البرج النجمي
  زحل

  ٣٨٥د    16:50-جدي  ٤   استمرار حتى   00:19-قوس  ١٥ 
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  '53°13رأس  '53°25زحل'35°0مشتري  '24°11مريخ  '26°12زھرة  '7°8عطارد  '47°2قمر  '59°13شمس

  ١ط - ١ز – ٢ح 06:36 –قوس  ١٨  استمرار حتی 18:19 –قوس  ١٦  حمل القمر في البرج النجمي

 18:19 - قوس  ١٦ شرطان و بطین منزلین+ قمر 
 14:21 –بطین 

 19:16 –قوس  ١٨  استمرار حتى
 ٦٤٩،  ٦٤٨د 

  حمل  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د   14:35 - قوس  ١٦  استمرار حتى  18:21 - قوس  ١٦

   النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس
  ٣٩٧د   10:41 - قوس  ١٧  استمرار حتى  14:35 - قوس  ١٦

  حمل  القمر في البرج النجمي
  مشتريحد 

  ٣٦٤د  30:6 - قوس  ١٦  استمرار حتى 21:18 - قوس  ١٦

  حمل  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  36:16 - قوس  ١٦  استمرار حتى 30:6 - قوس  ١٦

  حمل  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  41:10 - قوس  ١٧  استمرار حتى 36:16 - قوس  ١٦

  ٢و   20:55 –قوس  ١٦  19:54 –وس ق ١٦  18:54 –قوس  ١٦  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   05:18 –قوس  ١٦  04:17 –قوس  ١٦  03:16 –قوس  ١٦  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ - ٠٠ھـ 0:30 - قوس  ١٨  استمرار حتى 18:48 - قوس  ١٦  زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 36:16 - قوس  ١٦  استمرار حتى 30:6 - قوس  ١٦ زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ - ٠٠ھـ 0:30 - قوس  ١٨ 21:46 - قوس  ١٧ 36:16 - قوس  ١٦ زھرة تثلیث رقم

  شیرون تربیع عطارد
 

  ١٧٦ھـ  13:00 -جدی  ١  استمرار حتی 11:00 - قوس  ١٦



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  '54°13رأس  '59°25زحل'32°0مشتري  '48°11مريخ  '40°13زھرة  '56°6عطارد'40°14قمر  '0°15شمس

  ٤٨٤ج  39:6 - قوس  ١٨  استمرار حتى 47:21 - قوس  ١٧  قمر خالي الّسیر

  ٥٠و   22:24 –قوس  ١٧  21:25 –قوس  ١٧  20:24 –قوس  ١٧  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   06:59 –قوس  ١٧  05:58 –قوس  ١٧  04:58 –قوس  ١٧  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   17:38 –قوس  ١٧  16:38 –قوس  ١٧  15:37 –قوس  ١٧  الغول قمر مقارنة 

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 

  ٣٩٨د   06:38 - قوس  ١٨  استمرار حتى  10:41 - قوس  ١٧

  حمل  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  41:20 - قوس  ١٨  استمرار حتى 41:10 - قوس  ١٧

  ١٣الف   قوس ٢٣  استمرار حتى  قوس ١٧  محذور الخسوفايام 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 15:06 - قوس  ١٧ 4:39 - قوس  ١٧ 19:30 - قوس  ١٧ بلوتون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:06 - قوس  ١٧ 4:17 - قوس  ١٧ 20:18 - قوس  ١٧ عطارد ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:18 - قوس  ١٩ 2:39 - قوس  ١٨ 2:42 - قوس  ١٧ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 6:42 - قوس  ١٩ 7:09 - قوس  ١٨ 7:18 - قوس  ١٧ نوساورا تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ- ٠٠ھـ 7:36 - قوس  ١٩ 7:56 - قوس  ١٨ 8:00 - قوس  ١٧ شیرون تربیع قمر

  ١٤٠ھـ -٠٠ھـ 0:00 -جدی  ١٧ 1:14 -جدی  ٢ 6:00 - قوس  ١٧ اورانوس تربیع شمس

  ١٤٩ھـ  6:00 -جدی  ١٨ 20:48 -جدی  ٣ 15:00 - قوس  ١٧ شیرون تسدیس شمس

  ١٦٦ھـ  17:00 - قوس  ٣٠  استمرار حتی 18:00 - قوس  ١٧ اورانوس تثلیث عطارد

  عقرب في البرج النجميعطارد 
  حد مريخ 

  ٣٧٣د    08:53-قوس  ٣٠   استمرار حتى   22:46-قوس  ١٧ 

  تراجع اورانوسمكث بعد 
  حوت في البرج النجمي 

  ١١٨ج   10:05 - وس ق ٢١  استمرار حتی  10:05 - قوس  ١٧
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  '54°13رأس'4°26زحل  '28°0مشتري  '12°12مريخ  '54°14زھرة  '55°5عطارد  '39°26قمر  '1°16شمس

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 12:37 – قوس ١٨ استمرار حتى 10:38 –قوس  ١٨

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 17:08 –قوس  ٢٠  استمرار حتی 06:36 –قوس  ١٨  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 16:26 –قوس  ٢٠  استمرار حتی 05:52 –قوس  ١٨ في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

 19:16 –قوس  ١٨ ثریا و دبران منزلین+ قمر 
 15:00 –دبران 

 ٦٥١،  ٦٥٠د  13:25 –قوس  ١٩  استمرار حتى
  ر ثو البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د   02:22 - قوس  ١٩  استمرار حتى  06:38 - قوس  ١٨

  حمل القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  38:6 - قوس  ١٨  استمرار حتى 41:20 - قوس  ١٨

  ثور القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  27:22 - قوس  ١٩  استمرار حتى 38:6 - قوس  ١٨

  ٤٣و   06:21 –قوس  ١٨  05:21 –قوس  ١٨  04:21 –قوس  ١٨  يم الثرياسدقمر مقارنة 

  ٣و  15:18 - قوس  ١٩ 17:07 - قوس  ١٨ 19:00 - قوس  ١٨ عطارد مقابلة قمر

 7:00 - قوس  ١٨ رأس ضد توازي قمر
  8:32 -قوس  ١٩
 0:53 -قوس  ٢٠

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 1:42 - قوس  ٢١

 7:06 - قوس  ١٨ ذنب توازي قمر
  8:38 -قوس  ١٩
  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 1:42 - قوس  ٢١ 0:47 -قوس  ٢٠

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 7:42 - قوس  ٢٠ 7:44 - قوس  ١٩ 7:18 - قوس  ١٨ مریخ تربیع قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ- ٠٠ھـ 1:00 - قوس  ٢١ 17:36 - قوس  ١٩ 9:30 - قوس  ١٨ شمس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ- ٠٠ھـ 8:48 - قوس  ٢٠ 9:43 - قوس  ١٩ 10:12 - قوس  ١٨ ذنب مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 8:48 - قوس  ٢٠ 9:43 - قوس  ١٩ 10:12 - قوس  ١٨ رأس مقابلة قمر

  شمس ضد توازي قمر
 

  ٢،١ج – ٢ھـ 16:30 - قوس  ٢٠  استمرار حتى 12:12 - قوس  ١٨

  زحل ضد توازي مریخ
 

   ٢١٦ھـ  20:00 -جدی  ٢ 9:20 - قوس  ٢٤ 22:00 - قوس  ١٨



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  لمركز اإلتصا

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  '54°13رأس  '10°26زحل'25°0مشتري  '36°12مريخ  '9°16زھرة  '3°5عطارد  '47°8قمر  '2°17شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٩٣ج  13:12  - جدی ٢  استمرار حتى 9:43  -  قوس ١٩  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٣و   20:38 –قوس  ١٩  19:39 –قوس  ١٩  18:40 –قوس  ١٩  دبرانقمر مقارنة 

  ٨و   18:29 –قوس  ٢٠  17:30 –قوس  ١٩  16:33 –قوس  ١٩  الناجذقمر مقارنة 

 ٦٥٢د  15:44 –قوس  ٢٠  استمرار حتى 13:25 –قوس  ١٩ منزل  ھقعة+ قمر 
   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د   21:53 - قوس  ٢٠  استمرار حتى  02:22 - قوس  ١٩

  ثور  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  13:10 - قوس  ١٩  استمرار حتى 27:22 - قوس  ١٩

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  46:1 - قوس  ٢٠  استمرار حتى 13:10 - قوس  ١٩

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 9:06 - قوس  ٢١ 10:05 - قوس  ٢٠ 10:42 - قوس  ١٩ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 12:12 - قوس  ٢١ 13:24 - قوس  ٢٠ 14:12 - قوس  ١٩ نبتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:18 - قوس  ٢١ 15:19 - قوس  ٢٠ 16:00 - قوس  ١٩ قمر أسود تسدیس قمر

   0:00 - قوس  ٢٨  استمرار حتی 2:00 - قوس  ١٩ نبتون تربیععطارد 

  قوس النجميي البرج  الزھرة  ف
  حد عطارد  

  ٣٧٦د    22:09-قوس  ٢٣   استمرار حتى   16:31-قوس  ١٩ 

  تراجع رأس 
  عقرب في البرج النجمي

  ٩١ج   03:55 –قوس  ٢٧  استمرار حتى  10:35 –قوس  ١٩

  تراجع ذنب 
 ثور في البرج النجمي

  ٩٢ج   03:55 –قوس  ٢٧  استمرار حتى  10:35 –قوس  ١٩
  

  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٨٨  

 ���١٤٣٣م      �١٥ی�ة   و ا����ی  یک� ا� �وف � 
٢٠١١دسامبر  ١١لیلة = قوس  ٢٠= ١٤٣٣محرم  ١٥ لیلة  

 

 

 ةعدم رؤي
خسوفال  

خسوفال ةرؤي  
خسوف ال

  عند
القمرطلوع   

  عندخسوف ال
 عروب القمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٨٩  

 ا�سوف � ا�الد ا�قدسة

  بداية الخسوف ا��
 )U1(الجزئي 

  خسوف ال  بداية
 )U2( يکلال

  ذروة

  الخسوف 

خسوف ال نھاية
 )U3( يکلال

  نھاية الخسوف

  )U4(الجزئي  

ةمكرمال ةمك   ------- 17:36:00  ------- 17:57:24 19:17:58 

ةمنورال ةمدينال   ------- 17:31:00  ------- 17:57:24 19:17:58 

شرفاالنجف ال  16:55:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

ىمعلال ءكربال  16:55:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

المباركة ةكاظمی  16:51:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

مقدسالمشھد ال  16:15:42 17:36:16 18:01:48 18:27:24 19:47:58 

غريبال ءسامرا  16:51:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

 18:17:58 16:57:24 -------  16:39:00 -------  بیت المقدس
 

  سالم� بالد اإلا�سوف 

 نام ب�
  بداية 

  الخسوف
  الجزئي 

)U1( 

    بداية
  خسوف ال

  يکلال
 )U2( 

  ذروة 

  الخسوف

  نھاية
  خسوف ال 

   يکلال
)U3( 

  نھاية

  الخسوف 

  الجزئي 

 )U4(  

)بحرين( ةمنامال  16:42:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

)ايران( تھران  16:46:00 17:36:16 18:01:48 18:27:24 19:47:58 

)لبنان(بیروت    ------- 16:27:00 16:31:48 16:57:24 18:17:58 

)یمن( عدنصنعا و   ------- 17:30:00 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

 21:47:58 20:27:24 19:01:48 18:36:16 17:15:42 افغانستان

 اجیكستانط -تركمنستان - اکستانب
)ساگیز(غرب قزاقستان-یزستانغقر  

18:45:42 19:06:16 19:31:48 19:57:24 21:17:58 

)بايجانآذر( باكو  ------- 17:09:00 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

)کویتال(كويت ال  16:46:00 17:06:16 17:31:48 17:57:24 19:17:58 

)اردن(عمان    ------- 16:30:00 16:31:48 16:57:24 18:17:58 

)اتركی(نكارا ا  ------- 16:21:00 16:31:48 16:57:24 18:17:58 

)لیبیا(بنغازي   17:35:00 -------  ------- ------- 18:17:58 

)مصر(قاھره ال  ------- 16:54:00 ------- 16:57:24 18:17:58 

)اسوری( دمشق   ------- 16:24:00 16:31:48 16:57:24 18:17:58 
 

  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٩٠  

سلمینمالمساكن  فيخسوف ال  

 نام ب�
  بداية 

  الخسوف
  الجزئي 

)U1( 

خسوف ال  بداية
  يکلال
 )U2( 

  ذروة

  الخسوف 

خسوف ال يةنھا
   يکلال
)U3( 

  نھاية

  الخسوف 

)U4(الجزئي  

)كندا(نكور و  04:45:42 06:06:16 06:31:48 06:57:24 08:03:00 

 ------- 06:51:00 06:31:48 06:06:16 04:45:42  )الواليات المتحدة(آنجلس  لوس

 07:18:00 06:57:24 06:31:48 06:06:16 04:45:42  )الواليات المتحدة(سانفرانسیسكو 

 06:59:00 ------- ------- ------- 06:45:42  )مكزيك( مكزيكوسیتي

 16:17:58 ------- ------- ------- 15:51:00 لندن 

 17:17:58 ------- ------- ------- 16:38:00 )ايتالیا(رم 

 17:17:58 ------- ------- ------- 16:07:00 )ابوسنی( يڤوسارا

 17:17:58 ------- ------- ------- 16:10:00 )اآلبانی(تیرانا 

 17:17:58 ------- ------- ------- 16:53:00 ) فرانس(اریس ب

 17:17:58 15:57:24 ------- 15:50:00 ------ )یاآلمان(برلین 

 18:17:58 16:57:24 16:31:48 16:06:16 15:49:00  )یاناوكرا(كیف  

 18:17:58 ------- ------- ------- 17:18:00  )سودان(خارطوم 

 21:47:58 20:27:24 20:01:48 19:36:16 18:15:42 سريالنكا -ھند ال

   -بوتان -شيالدغبن
 )Omsk(اروسی-)آستانه(شرق قزاقستان

18:45:42 20:06:16 20:31:48 20:57:24 22:17:58 

 22:47:58 21:27:24 21:01:48 20:36:16 19:15:42  جزاير كوكوس –) میانمار(برمه 

 -ويتنام -كامبوج - الئوس -ندتايال - یسیااندون غرب
 )Novosibirsk( اروسی

19:45:42 21:06:16 21:31:48 21:57:24 23:17:58 

 جكن جھن-ماكائو-الصین- )پرت(استرالیا غرب
-تايوان-امالزي-ینبفلی-برونئي- نغولیام

 )بايكال(اروسی

20:45:42 22:06:16 22:31:48 22:57:24 00:17:58 

  -ةجنوبیالو  ةشمالیال رياوك -الیابان

)Yakutsk(اروسی شرق-) ديلي(یسیاشرق اندون
21:45:42 23:06:16 23:31:48 23:57:24 01:17:58 

 الجديدة اینغ - تاسمانیا -)سیدني(استرالیا شرق
 )Vladlvostok(اشرق روسی-وامغ-سیامیكرون

22:45:42 00:06:16 00:31:48 00:57:24 02:17:58 
 

خسوفال لذروة ةفلكیال ةھیئال  

 
  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 
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  '54°13رأس  '15°26زحل'21°0يمشتر  '59°12مريخ  '23°17زھرة  '22°4عطارد  '5°21قمر  '3°18شمس

  ٤٨٤ج  11:17 - قوس  ٢٠  استمرار حتى 05:10 - قوس  ٢٠  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 01:29 –قوس  ٢٣  استمرار حتی 17:08 –قوس  ٢٠ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 00:48 –قوس  ٢٣  استمرار حتی 16:26 –قوس  ٢٠  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

  ٦٥٣د  21:55 –قوس  ٢٢  استمرار حتى 15:44 –قوس  ٢٠ منزل ھنعة+ قمر 
  ثور  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل
  ٤٠١د   17:10 - قوس  ٢٠  استمرار حتى  21:53 - قوس  ٢٠

 جوزاء البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د   12:12 - قوس  ٢١  استمرار حتى  17:10 - قوس  ٢٠

  ٣٦٥د  24:11 - قوس  ٢٠  استمرار حتى 46:1 - قوس  ٢٠حد زحلثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  10:17 - قوس  ٢٠  استمرار حتى 24:11 - قوس  ٢٠حد مريخثور  القمر في البرج النجمي

   جوزاء القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  37:4 - قوس  ٢١  استمرار حتى 10:17 - قوس  ٢٠

  ٤٢و   20:15 –قوس  ٢٠  19:16 –قوس  ٢٠  18:18 –قوس  ٢٠  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   03:01 –قوس  ٢٠  02:04 –قوس  ٢٠  01:05 –قوس  ٢٠  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   07:51 –قوس  ٢٠  06:54 –قوس  ٢٠  05:55 –قوس  ٢٠  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   07:53 –قوس  ٢٠  06:55 –قوس  ٢٠  05:57 –قوس  ٢٠  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   09:37 –قوس  ٢٠  08:39 –قوس  ٢٠  07:40 –قوس  ٢٠  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ- ٠٠ھـ 16:24 - قوس  ٢١ 17:40 - قوس  ٢١ 18:36 - قوس  ٢٠ اورانوس تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 16:30 - قوس  ٢١ 17:48 - قوس  ٢١ 18:48 - قوس  ٢٠ مشتری تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 17:18 - قوس  ٢١ 18:34 - قوس  ٢١ 19:24 - قوس  ٢٠ شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 3:42 - قوس  ٢٢ 5:03 - قوس  ٢١ 6:06 - قوس  ٢٠ بلوتون مقابلة قمر

 ١٩٠ھـ 12:00 -جدی  ٥ 17:18 - قوس  ٢٧ 22:00 - قوس  ٢٠ زحل تربیع زھرة

   ٣٢ھـ  0:00 - قوس  ٢٨ 2:24 - قوس  ٢٤ 23:00 - قوس  ٢٠ ةزھر توازي شمس
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  '54°13رأس  '21°26زحل'18°0مشتري  '22°13مريخ  '37°18زھرة  '53°3عطارد  '34°3قمر  '4°19شمس

قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٥٣و   21:08 –قوس  ٢١  20:09 –قوس  ٢١  19:13 –قوس  ٢١  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   23:19 –قوس  ٢١  22:21 –قوس  ٢١  21:24 –قوس  ٢١  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   05:22 –قوس  ٢١  04:25 –قوس  ٢١  03:29 –قوس  ٢١  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   14:48 –قوس  ٢١  13:52 –قوس  ٢١  12:55 –قوس  ٢١  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان  
  ٤٠٣د   06:58 - قوس  ٢٢  استمرار حتى  12:12 - قوس  ٢١

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  58:15 - قوس  ٢١  استمرار حتى 37:4 - قوس  ٢١

  ٣٦٢د  22:1 - قوس  ٢٢  مرار حتىاست 58:15 - قوس  ٢١زھرةحد  جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٥،٢ج – ٨ھـ 18:06 - قوس  ٢٣ 19:08 - قوس  ٢٢ 19:42 - قوس  ٢١ مریخ تسدیس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ-٠٠ھـ 58:15 - قوس  ٢١  استمرار حتى 6:30 - قوس  ٢١  زھرة مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 22:1 - قوس  ٢٢  استمرار حتى 58:15 - قوس  ٢١ زھرة مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ-٠٠ھـ 7:54 - قوس  ٢٣ 7:27 - قوس  ٢٢ 22:1 - قوس  ٢٢ زھرة قابلةم قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 10:54 - قوس  ٢٢ 2:25 - قوس  ٢٢ 16:36 - قوس  ٢١ بلوتون ضد توازي قمر

حد عقرب  النجميالشمس في البرج 
  مشترى 

  ٣٦٩د    20:21-قوس  ٢٦   استمرار حتى   22:20-قوس  ٢١ 
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  '53°13رأس  '26°26زحل'16°0مشتري  '44°13مريخ  '51°19زھرة  '35°3عطارد  '16°16قمر  '5°20شمس

  ٤٠و   02:05 –قوس  ٢٢  01:08 –قوس  ٢٢  00:12 –قوس  ٢٢  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  ٥٥و   02:23 –قوس  ٢٢  01:27 –قوس  ٢٢  00:31 –قوس  ٢٢  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 

  ١٥و   12:43 –قوس  ٢٢  11:48 –قوس  ٢٢  10:51 –قوس  ٢٢  غمیصاء عرىشقمر مقارنة 

 ٣٥٤د  22:27 –قوس  ٢٣  استمرار حتى 21:55 –قوس  ٢٢ منزل ذراع+ قمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان زحل جوزاء
  ٤٠٤د   01:30 - قوس  ٢٣  استمرار حتى  06:58 - قوس  ٢٢

  ٣٦٣د  25:14 - قوس  ٢٢  استمرار حتى 22:1 - قوس  ٢٢حد مريخ جوزاء القمر في البرج النجمي
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حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  30:1 - قوس  ٢٣  استمرار حتى 25:14 - قوس  ٢٢

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ-٠٠ھـ 17:12 - قوس  ٢٣ 19:05 - قوس  ٢٣ 20:36 - قوس  ٢٢ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:18 - قوس  ٢٤ 0:13 - قوس  ٢٣ 1:48 - قوس  ٢٢ قمر أسود بیعتر قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 19:48 - قوس  ٢٣ 12:16 - قوس  ٢٢ 3:48 - قوس  ٢٢ عطارد ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 23:42 - قوس  ٢٤ 1:56 - قوس  ٢٣ 3:48 - قوس  ٢٢ مشتری تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 23:54 - قوس  ٢٤ 1:59 - وس ق ٢٣ 3:48 - قوس  ٢٢ اورانوس تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 5:48 - قوس  ٢٤ 7:53 - قوس  ٢٣ 9:54 - قوس  ٢٢ عطارد تثلیث قمر
 البرج النجمي  ٣الشمس في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  عقرب
  ٤٥٥د   17:48 -جدي  ٢  استمرار حتى  21:57 - قوس  ٢٢

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  و دريجان شمس وجه زحل قوس 
  ٥٣٠د  04:36 –قوس  ٣٠  استمرار حتى  02:44 - قوس ٢٢
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  '52°13رأس  '31°26زحل  '13°0مشتري  '6°14مريخ  '5°21زھرة  '28°3عطارد  '10°29قمر  '6°21شمس

  ٣٥الف  جدى  ٢٣ استمرار حتى قوس ٢٣ بدایة شھر كانون االّول اإلسكندرى

  ٤٨٤ج  31:1 - قوس  ٢٣  استمرار حتى 05:19 - قوس  ٢٣  لي الّسیرقمر خا

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 07:38 –قوس  ٢٥  استمرار حتی 01:29 –قوس  ٢٣ سرطان في البرج النجمي:بیت قمر

  ٥د 06:58 –قوس  ٢٥  استمرار حتی 00:48 –قوس  ٢٣ الفلکي أسدالقمر في البرج 

 ٦٥٥د  04:53 - قوس  ٢٤  ر حتىاستمرا 22:27 –قوس  ٢٣ منزل نثرة+ قمر 
   سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤٠٥د   19:48 - قوس  ٢٤  استمرار حتى  01:30 - قوس  ٢٣

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  20:14 - قوس  ٢٣  استمرار حتى 30:1 - قوس  ٢٣  مريخ

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  14:1 - قوس  ٢٤  استمرار حتى 20:14 - قوس  ٢٣

  ٣٩و   14:38 –قوس  ٢٣  13:43 –قوس  ٢٣  12:49 –قوس  ٢٣  سديم نثرةقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:48 - قوس  ٢٤ 11:51 - قوس  ٢٣ 5:36 - قوس  ٢٣ قمر أسود توازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 23:42 - قوس  ٢٦ 19:06 - قوس  ٢٥ 13:48 - قوس  ٢٣ قمر تثلیث شمس

   ٢٠٠ھـ  19:00 -جدی  ٢ 19:28 - قوس  ٢٨ 20:00 - قوس  ٢٣ ذنب ضد توازي زھرة

 ١٨٨ھـ  12:00 -جدی  ٧ 5:19 - قوس  ٣٠ 3:00 - قوس  ٢٣ مشتری تربیع زھرة

   ١٩٧ھـ  20:00 -جدی  ٢ 19:37 - قوس  ٢٨ 20:00 - قوس  ٢٣ رأس توازي زھرة

 ١٤٤ھـ  16:00 -جدی  ٢٣ 10:42 -جدی  ٨ 5:00 - قوس  ٢٣ بلوتون مقارنة شمس

حد قوس  النجميفي البرج الزھرة 
  زحل 

  ٣٨٠د    23:18-قوس  ٢٧   استمرار حتى   22:09-قوس  ٢٣ 

في البرج تراجع عطارد مکث بعد 
  عقرب النجمي

  ١١٣ج   14:43 –قوس  ٢٣  استمرار حتى 18:43 –قوس  ٢٣
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  '51°13رأس  '36°26زحل'11°0مشتري  '28°14مريخ  '20°22زھرة  '31°3عطارد  '18°12قمر  '7°22شمس

  ٤٨٨ج   جدي ٧ اللیلة استمرار حتی  قوس ٢٤ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

 ٦٥٦د  01:49 –قوس  ٢٥  استمرار حتى 04:53 - قوس  ٢٤ منزل طرفة+ قمر 
   النجمي سرطانالبرج  ٢القمر في وجه

  ارد و دريجان مريخوجه عط
  ٤٠٦د   13:50 - قوس  ٢٤  استمرار حتى  19:48 - قوس  ٢٤

   سرطان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  ٤٠٧د   07:39 - قوس  ٢٥  استمرار حتى  13:50 - قوس  ٢٤

حد سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  03:12 - قوس  ٢٤  استمرار حتى 14:1 - قوس  ٢٤  عطارد

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  33:0 - قوس  ٢٥  استمرار حتى 03:12 - قوس  ٢٤

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:18 - قوس  ٢٤ 0:52 - قوس  ٢٤ 19:12 - قوس  ٢٤ نبتون ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 23:06 - قوس  ٢٦ 1:50 - قوس  ٢٥ 4:12 - قوس  ٢٤ زحل تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 17:12 - قوس  ٢٤ 12:06 - قوس  ٢٤ 6:48 - قوس  ٢٤ ریمشت توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ- ٠٠ھـ 1:24 - قوس  ٢٦ 4:20 - قوس  ٢٥ 6:54 - قوس  ٢٤ نبتون مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 4:06 - قوس  ٢٦ 6:51 - قوس  ٢٥ 9:18 - قوس  ٢٤ قمر أسود تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 4:54 - قوس  ٢٦ 7:55 - قوس  ٢٥ 10:36 - قوس  ٢٤ مشتری تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:18 - قوس  ٢٦ 9:12 - قوس  ٢٥ 11:48 - قوس  ٢٤ شیرون مقابلة قمر

  

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 12:12 - قوس  ٢٦ 14:36 - قوس  ٢٥ 16:54 - قوس  ٢٤ عطارد تربیع قمر

  ٢٠٤ھـ  12:00 -جدی  ٦ 7:01 - قوس  ٣٠ 2:00 - قوس  ٢٤ قمر أسود تربیع زھرة
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  '50°13رأس  '42°26زحل  '8°0مشتري  '50°14مريخ  '34°23زھرة  '43°3عطارد  '41°25قمر  '8°23شمس

  ٣٧الف   قوس ٢٦لیلة  استمرار حتی  قوس ٢٥ةلیل  دريسکنإلول األمحذور كانون ا یوم

  ٤٨٤ج  40:7 - قوس  ٢٥  استمرار حتى 50:1 - قوس  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 11:44 –قوس  ٢٧  استمرار حتی 07:38 –قوس  ٢٥ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 11:06 –قوس  ٢٧  استمرار حتی 06:58 –قوس  ٢٥  سنبلةالقمر في البرج الفلکی

 01:49 - قوس  ٢٥ منزل جبھة و زبرة+ قمر 
 16:55 –زبرة 

 10:13 –قوس  ٢٦  استمرار حتى
 ٦٥٨،  ٦٥٧د 

   أسد البرج النجمي ١ي وجه القمر ف

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٠٨د   01:14 - قوس  ٢٦  استمرار حتى  07:39 - قوس  ٢٥

  سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  39:7 - قوس  ٢٥  استمرار حتى 33:0 - قوس  ٢٥

  حد أسد القمر في البرج النجمي
  مشتري 

  ٣٦٤د  14:18 - قوس  ٢٦  استمرار حتى 39:7 - قوس  ٢٥

  ١٧و  23:08 –قوس  ٢٥  22:14 –قوس  ٢٥  21:21 –قوس  ٢٥  جبھةقمر مقارنة 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:12 - قوس  ٢٥ 23:20 - قوس  ٢٥ 18:24 - قوس  ٢٥ زحل ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:42 - قوس  ٢٥ 23:45 - قوس  ٢٥ 18:42 - قوس  ٢٥ مریخ توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 15:48 - قوس  ٢٦ 18:55 - قوس  ٢٦ 21:42 - قوس  ٢٥ بلوتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 15:48 - قوس  ٢٥ 11:09 - قوس  ٢٥ 6:24 - قوس  ٢٥ شیرون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 7:42 - قوس  ٢٧ 10:34 - قوس  ٢٦ 13:06 - قوس  ٢٥ مریخ مقارنة قمر

  ١٩١ھـ  -٠٠ھـ 4:00 -جدی  ٦ 10:56 - قوس  ٣٠ 19:00 - قوس  ٢٥ اورانوس تسدیس زھرة

٢
١

 
م
را

ح
ال
  
م
حّر

م
 =

١
٧

 
بر

م
س

دی
  

  '49°13رأس  '47°26زحل  '6°0مشتري  '11°15مريخ  '48°24زھرة  '4°4عطارد  '17°9قمر  '9°24شمس

  ٥٦و  22:49 –قوس  ٢٦  21:56 –قوس  ٢٦  21:04 –قوس  ٢٦  سدظھر األقمر مقارنة 

  ١٩و   16:43 –قوس  ٢٦  15:51 –قوس  ٢٦  15:01 –قوس  ٢٦  صرفةقمر مقارنة 

 ٦٥٩د  02:42 –قوس  ٢٧  استمرار حتى 10:31 –قوس  ٢٦ منزل صرفة+ قمر 
   أسد القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  59:2 - قوس  ٢٦  استمرار حتى 14:18 - قوس  ٢٦

   أسد القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  09:15 - قوس  ٢٦  استمرار حتى 59:2 - قوس  ٢٦

   أسد قمر في البرج النجميال

  حد عطارد
  ٣٦١د  29:1 - قوس  ٢٧  استمرار حتى 09:15 - قوس  ٢٦

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 7:12 - قوس  ٢٨ 3:48 - قوس  ٢٧ 23:48 - قوس  ٢٦ شمس تربیع قمر 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ-٠٠ھـ 3:48 - قوس  ٢٨ 5:29 - قوس  ٢٧ 6:48 - قوس  ٢٦ زھرة تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:12 - قوس  ٢٦  استمرار حتی 7:36 - قوس  ٢٦ انوساور ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 20:18 - قوس  ٢٧ 15:49 - قوس  ٢٦ 11:18 - قوس  ٢٦ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ- ٠٠ھـ 8:30 - قوس  ٢٨ 12:15 - قوس  ٢٧ 15:42 - قوس  ٢٦ اورانوس مقابلة قمر

   ١٦٩ھـ  9:00 -جدی  ٤ 17:38 - قوس  ٣٠ 21:00 - قوس  ٢٦ بلوتون توازي عطارد

  عقرب النجميالشمس في البرج 
  حد زحل  

  ٣٧٠د    17:48-جدي  ٢   استمرار حتى   20:21-قوس  ٢٦ 

  الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
  استمرار حتی 20:56 –قوس  ٢٦

 05:20 – سنبلة ٢٢
  ش. ھـ ١٣٩١

  ٢ب-١٤ج



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 
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  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  '49°13رأس  '52°26زحل  '5°0مشتري  '32°15مريخ  '2°26زھرة  '34°4عطارد  '7°23قمر  '10°25شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٨٢الف   ٢٣ لیلة  استمرار حتى  ٢٢ لیلة  محرم شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  46:11 - قوس  ٢٧  استمرار حتى 29:5 - قوس  ٢٧  قمر خالي الّسیر

   في البرج النجمي: قمر مثلثة
 سنبلة

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 14:09 –قوس  ٢٩  استمرار حتی 11:44 –قوس  ٢٧

  ٧د 13:33 –قوس  ٢٩  استمرار حتی 11:06 –قوس  ٢٧  القمر في البرج الفلکي میزان

  ٦٦٠د  13:08 –قوس  ٢٨  استمرار حتى 02:42 –قوس  ٢٧ منزل عواء+ قمر 
   أسد البرج النجمي ٣ه القمر في وج

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٠د   11:46 - قوس  ٢٧  استمرار حتى  18:36 - قوس  ٢٧

   سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه شمس و دريجان عطارد

  ٤١١د   04:44 - قوس  ٢٨  استمرار حتى  11:46 - قوس  ٢٧

  ٣٦٣د  46:11 - قوس  ٢٧  ىاستمرار حت 29:1 - قوس  ٢٧  حد مريخ أسد القمر في البرج النجمي

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  39:23 - قوس  ٢٨  استمرار حتى 46:11 - قوس  ٢٧

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 17:36 - قوس  ٢٨ 20:24 - قوس  ٢٨ 23:00 - قوس  ٢٧ عطارد تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ- ٠٠ھـ 19:00 - قوس  ٢٩ 22:45 - قوس  ٢٨ 2:18 - قوس  ٢٧ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 20:48 - قوس  ٢٨ 16:14 - قوس  ٢٧ 11:42 - قوس  ٢٧ شیرون توازي قمر

حد قوس  الزھرة  في البرج  النجمي
  مريخ 

  ٣٧٨د  04:36 –قوس  ٣٠  استمرار حتى   23:18-قوس  ٢٧ 
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  '49°13رأس  '56°26زحل  '3°0مشتري  '53°15مريخ  '16°27زھرة  '10°5عطارد  '12°7قمر  '11°26شمس

  ٣٨و   02:37 –قوس  ٢٨  01:46 –قوس  ٢٨  00:56 –قوس  ٢٨  عواءقمر مقارنة 
  سنبلةالبرج النجمی ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه  
  ٤١٢د   21:31 - قوس  ٢٩  استمرار حتى  04:44 - قوس  ٢٨

  ٣٦٢د  30:16 - قوس  ٢٨  استمرار حتى 39:23 - قوس  ٢٨زھرةحد  سنبلة القمر في البرج النجمي

  ٣٦٤د  12:23 -  قوس ٢٩  استمرار حتى 30:16 - قوس  ٢٨حد مشتري  سنبلة القمر في البرج النجمي

  ٦٦١د  10:42 – قوس ٢٩  استمرار حتى 13:08 –قوس  ٢٨ منزل سماک + قمر 
  ٥،٢ج – ٨ھـ 6:06 -  قوس ٢٨ 1:34 - قوس  ٢٨ 21:06 - قوس  ٢٨ مریخ ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 8:42 - قوس  ٢٨ 3:59 - قوس  ٢٨ 23:18 - قوس  ٢٨ زحل توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 12:54 - قوس  ٣٠ 10:17 - قوس  ٢٩ 7:18 - قوس  ٢٨ شمس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 18:54 - قوس  ٢٩ 14:03 - قوس  ٢٨ 9:18 - قوس  ٢٨ مشتری ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ-٠٠ھـ 5:18 - قوس  ٣٠ 9:19 - قوس  ٢٩ 13:12 - قوس  ٢٨ لزح مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٦ھـ 10:30 - قوس  ٣٠ 12:48 - قوس  ٢٩ 15:00 - قوس  ٢٨ زھرة تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:06 - قوس  ٣٠ 11:13 - قوس  ٢٩ 15:12 - قوس  ٢٨ نبتون تثلیث قمر
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  '50°13رأس  '1°27زحل  '2°0مشتري  '13°16مريخ  '30°28زھرة  '52°5عطارد'28°21مرق  '12°27شمس

  ٤٨٤ج  12:14 - قوس  ٢٩  استمرار حتى 49:12 - قوس  ٢٩  قمر خالي الّسیر

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 15:39 –جدي  ١  استمرار حتی 14:09 –قوس  ٢٩  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 15:03 –جدي  ١  استمرار حتی 13:33 –قوس  ٢٩  القمر في البرج الفلکي عقرب

 ٦٦٢د  10:34 –قوس  ٣٠  استمرار حتى 10:42 – قوس ٢٩ منزل غفر+ قمر 
   سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٤١٣د   14:11 - قوس  ٢٩  استمرار حتى  21:31 - قوس  ٢٩

میزان  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر 
  ٤١٤د   06:44 - قوس  ٣٠  استمرار حتى  14:11 - قوس  ٢٩

  ٣٦٣د  52:10 -  قوس ٢٩  استمرار حتى 12:23 -  قوس ٢٩حد مريخ  سنبلة القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  11:14 -  قوس ٢٩  استمرار حتى 52:10 -  قوس ٢٩  حد زحل  سنبلة القمر في البرج النجمي

  میزان  برج النجميالقمر في ال

  حد زحل 
  ٣٦٥د  07:0 -  قوس ٣٠  استمرار حتى 11:14 -  قوس ٢٩

  ٢١و   23:25 –قوس  ٢٩  22:35 –قوس  ٢٩  21:44 –قوس  ٢٩  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   00:03 –قوس  ٢٩  23:13 –قوس  ٢٩  22:23 –قوس  ٢٩  سماك الرامحقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٩٥  
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تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:12 - قوس  ٣٠ 14:14 - قوس  ٢٩ 18:06 - قوس  ٢٩ قمر أسود مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:00 - قوس  ٣٠ 14:14 - قوس  ٢٩ 18:18 - قوس  ٢٩ مشتری مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:36 - قوس  ٢٩ 0:24 - قوس  ٢٩ 19:24 - قوس  ٢٩ نبتون توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 11:42 - قوس  ٣٠ 15:54 - قوس  ٢٩ 19:54 - قوس  ٢٩ شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 20:48 -جدی  ١ 1:01 - قوس  ٣٠ 5:06 - قوس  ٢٩ بلوتون تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:18 - قوس  ٣٠ 13:30 - قوس  ٢٩ 8:00 - قوس  ٢٩ قمر أسود ضد توازي قمر

  :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي 

  استمرار حتی 04:13 –قوس  ٢٩
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح
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  '51°13رأس  '6°27زحل  '0°0مشتري  '32°16مريخ  '44°29زھرة  '41°6عطارد  '55°5قمر  '13°28شمس

  ٢٣و   10:40 –قوس  ٣٠  09:50 –قوس  ٣٠  09:01 –قوس  ٣٠  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   17:44 –جدي  ١  16:54 –قوس  ٣٠  16:05 – قوس ٣٠  زبانا شماليقمر مقارنة 

  ٦٦٣د  10:07 –جدی  ١  استمرار حتى 10:34 –قوس  ٣٠ منزل زبانا+ قمر 
   البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان زحل
  ٤١٥د   23:13 -جدى  ١  استمرار حتى  06:44 - قوس  ٣٠

  میزان حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  20:13 -  قوس ٣٠  استمرار حتى 07:0 -  سقو ٣٠

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  52:0 - جدی ١  استمرار حتى 20:13 -  قوس ٣٠

 ١٥٧ھـ  3:00 -جدی  ١٧  استمرار حتی 21:00 - قوس  ٣٠ زھرة تسدیس عطارد

  ٥،٢ج – ٨ـھ 14:06 -جدی  ١ 17:57 -جدی  ١ 21:42 - قوس  ٣٠ مریخ تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 4:06 -جدی  ١ 18:27 -جدی  ١ 10:18 - قوس  ٣٠ عطارد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 3:00 -جدی  ١ 18:23 -جدی  ١ 10:54 - قوس  ٣٠ بلوتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:36 -جدی  ٢ 12:49 -جدی  ١ 17:06 - قوس  ٣٠ نبتون تربیع قمر

  ٤٦ط -  ١٠ز – ٤ح 16:04 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 04:36 –قوس  ٣٠  يجد الزھرة  في البرج  النجمي

  ١١ب-٤ج 08:47 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 21:26 –قوس  ٣٠ دلوالزھرة في البرج  الفلکي 

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  وجه مشتري و دريجان زحلجدي  

  ٥٣١د   08:01 -جدي ٨  استمرار حتى 04:36 –قوس  ٣٠

  عقرب  برج النجميفي العطارد 

   زھرةحد 
  ٣٧٢د    08:06-جدي  ٤    استمرار حتى   08:53-قوس  ٣٠ 

حد جدي  الزھرة  في البرج  النجمي
  عطارد

  ٣٧٦د    21:29-جدي  ٦   استمرار حتى 04:36 –قوس  ٣٠

 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٩٦  
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١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  رافنھاية اإلنص

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  '52°13رأس  '11°27زحل  '59°29مشتري  '52°16مريخ  '58°0زھرة  '34°7عطارد'28°20قمر  '14°29شمس

  ٤الف   20:12 –حمل  ١ استمرار حتى 08:30 –جدي  ١  الشتاء موسم

  ٤٨٤ج  41:15 -جدی  ١  استمرار حتى 57:17 -جدی  ١  الّسیرقمر خالي 

  ٤٨٧ج 20:38 –جدي  ٢  استمرار حتی  19:56 -جدى  ١  القمر في الطريقة المحترقة

  : ھبوط قمر
 عقرب في البرج النجمي

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 17:24 –جدي  ٣  استمرار حتی 15:39 –جدي  ١

  ٩د 16:47 –جدي  ٣  ستمرار حتیا 15:03 –جدي  ١ القمر في البرج الفلکي قوس

 ٦٦٤د  02:04 –جدی ٢  استمرار حتى 10:07 –جدی  ١ منزل اکلیل+ قمر 
   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د   15:40 -جدى  ١  استمرار حتى  23:13 -جدى  ١

عقرب  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٧د   08:10 -جدى  ٢  استمرار حتى  15:40 -جدى  ١

  ٣٦٢د  23:12 - جدی ١  استمرار حتى 52:0 - جدی ١زھرةحد میزان  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  40:15 - جدی ١  استمرار حتى 23:12 - جدی ١حد مريخمیزان  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  12:3 - جدی ٢  استمرار حتى 40:15 - جدی ١حد مريخعقرب  القمر في البرج النجمي

  ٤٩٠ ج 23:16 –جدی  ١٣ استمرار حتی 05:50 –جدی  ١ قمر صاعد في فلك األوج

  ٣٧و   16:29 –جدي  ١  15:38 –جدي  ١  14:50 –جدي  ١  اكلیلقمر مقارنة 

  ١٣٦ھـ  15:00 -جدی  ١٦ 17:32 -جدی  ١ 21:28 –جدى  ١  مشتری تثلیثشمس 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 12:00 -جدی  ٢ 16:12 -جدی  ١ 20:30 -جدی  ١ رانوساو تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 16:30 -جدی  ٢ 18:53 -جدی  ٢ 21:24 -جدی  ١ زھرة تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 13:18 -جدی  ٢ 17:30 -جدی  ١ 21:42 -جدی  ١ شیرون تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 6:12 -جدی  ٢ 15:35 -جدی  ١ 5:30 -جدی  ١ زھرة توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 3:30 -جدی  ٣ 6:10 -جدی  ٢ 9:00 -جدی  ١ عطارد مقارنة قمر

 15:00 -جدی  ١ ذنب ضد توازي قمر
  9:53 -جدی  ٢
 6:56 -جدی  ٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 2:12 -جدی  ٤

 15:00 -جدی  ١ رأس توازي قمر
  9:50 -جدی  ٢
 7:00 -جدی  ٣

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 2:12 -جدی  ٤

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 9:00 -جدی  ٣ 13:12 -جدی  ٢ 17:30 -جدی  ١ رأس مقارنة قمر
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  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ- ٠٠ھـ 9:00 -جدی  ٣ 13:12 -جدی  ٢ 17:30 -جدی  ١ ذنب مقابلة قمر

  ١٠ب-٢ج 19:10 –دلو  ٢  استمرار حتی 08:30 –جدي  ١  جدي الفلکي البرج  الشمس في

  ٧٢ط– ١٢ز –٦ح 05:45 –جدى  ٩  استمرار حتی 21:28 –جدى  ١حوت ميفي البرج النج: بیت مشتري

حد حوت  البرج النجميالمشتري في 
  زحل

  ٣٩٠د    05:45-جدي  ٩   استمرار حتى   21:23-جدي  ١ 

  البرج النجمي ٣في وجه  المشتري 

)في التراجع(وجه و دريجان مريخ حوت 
  ٦١١د   45 :05 -جدي ٩  استمرار حتى  21:09 -جدي ١
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  '53°13رأس  '15°27زحل'59°29مشتري  '11°17مريخ  '12°2زھرة  '31°8عطارد  '2°5قمر  '15°0شمس

  : ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 20:38 –جدي  ٢ استمرار حتى 18:59 – جدي ٢

  ٩٢ج  14:45  – جدی ١٦  ر حتىاستمرا 13:12  - جدی ٢  قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٢٧و   03:17 –جدي  ٢  02:28 –جدي  ٢  01:38 –جدي  ٢  قلب العقربقمر مقارنة 

 02:04 –جدی  ٢ قلب و شوله منزلین+ قمر 
 15:07 –شولة 

 15:02 –جدی  ٣  استمرار حتى
 ٦٦٦،  ٦٦٥د 

  البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري 
  ٤١٨د   00:43 -جدى  ٣  استمرار حتى  08:10 -جدى  ٢

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  49:9 - جدی ٢  استمرار حتى 12:3 - جدی ٢

  حدعقرب  القمر في البرج النجمي
  عطارد  

  ٣٦١د  04:23 - جدی ٣  استمرار حتى 49:9 - جدی ٢

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 16:54 -جدی  ٣ 20:30 -جدی  ٣ 0:18 -جدی  ٢ مریخ تربیع قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  رافنھاية اإلنص

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:18 -جدی  ٤ 13:03 -جدی  ٣ 17:00 -جدی  ٢ زحل تسدیس قمر

  :شمس مثلثة
  ٢١ط - ٩ز – ١ح 04:30 –دلو  ٢  استمرار حتی 17:48 –جدي  ٢ قوس في البرج النجمي 

  قوس  النجميالشمس في البرج 
  حد مشترى

  ٣٦٩د    12:23-جدي  ١٣   استمرار حتى   17:48-جدي  ٢ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 

  وجه عطارد و قوس 
  دريجان مشتري

  ٤٥٦د   13:17 -جدي  ١١  استمرار حتى  17:48 -جدي  ٢

  ٩١ج   09:04 –جدى  ١١  استمرار حتى  14:45 –جدى  ٢  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   09:04 –جدى  ١١  استمرار حتى  14:45 –جدى  ٢ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '53°13رأس  '20°27زحل  '58°29مشتري  '29°17مريخ  '26°3زھرة  '32°9عطارد  '33°19قمر  '17°1شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٤٨٤ج  26:17 -جدی  ٣  استمرار حتى 24:17 -جدی  ٣  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 20:53 –جدي  ٦  استمرار حتی 17:24 –جدي  ٣ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 20:14 –جدي  ٦  استمرار حتی 16:47 –جدي  ٣  القمر في البرج الفلکي جدي

  ٦٦٧د 16:54 –جدی  ٤  استمرار حتى 15:02 –جدی  ٣ منزل نعام + قمر 
   عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤١٩د   17:26 -جدى  ٣  استمرار حتى  00:43 -جدى  ٣

  قوس البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
  ٤٢٠د   10:19 -جدى  ٤  استمرار حتى  17:26 -جدى  ٣

  ٣٦٤د  23:7 - جدی ٣  استمرار حتى 04:23 - جدی ٣حد مشترى عقرب  القمر في البرج النجمي

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  26:17 - جدی ٣  استمرار حتى 23:7 - جدی ٣

  حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  44:13 - جدی ٤  استمرار حتى 26:17 - جدی ٣

  ٥٧و   02:54 –جدي  ٣  02:03 –جدي  ٣  01:13 –جدي  ٣  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   03:52 –جدي  ٣  03:02 –جدي  ٣  02:11 –جدي  ٣  لةشوقمر مقارنة 

  ٥٨و   15:00 –جدي  ٣  14:09 –جدي  ٣  13:19 –جدي  ٣  النصلقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ- ٠٠ھـ 0:36 -جدی  ٥ 21:06 -جدی  ٤ 18:12 -جدی  ٣ شمس مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ- ٠٠ھـ 10:48 -جدی  ٤ 14:36 -جدی  ٣ 18:36 -جدی  ٣ نبتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ-٠٠ھـ 13:36 -جدی  ٤ 17:24 -جدی  ٣ 21:24 -جدی  ٣ مشتری تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 14:18 -جدی  ٤ 18:00 -جدی  ٤ 22:00 -جدی  ٣ اورانوس تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:42 -جدی  ٤ 18:15 -جدی  ٤ 22:06 -جدی  ٣ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 15:48 -جدی  ٤ 19:26 -جدی  ٤ 23:24 -جدی  ٣ یرونش تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:12 -جدی  ٥ 4:42 -جدی  ٤ 8:30 -جدی  ٣ بلوتون مقارنة قمر

  ١٦٠ھـ -٠٠ھـ 2:00 -جدی  ١٨ 9:06 -جدی  ١١ 23:00 -جدی  ٣ مریخ تربیع عطارد

  ١٥٧ھـ  15:00 - جدی ٦ 23:31 -جدی  ٥ 7:00 -جدی  ٣ زھرة توازي عطارد

  ٢٥٦ھـ  3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨ 7:38 –جدی  ٣ قمر أسود مقارنة مشتری

  تراجع مشتري مکث بعد 
  حوت في البرج النجمي

  ١١٦ج  18:38 –جدی  ٧  استمرار حتى 07:38 –جدى  ٣
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  '52°13رأس  '24°27زحل'58°29تريمش  '47°17مريخ  '40°4زھرة'37°10عطارد  '53°3قمر  '18°2شمس

  ٥٩و   12:27 –جدي  ٤  11:36 –جدي  ٤  10:44 –جدي  ٤  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   12:46 –جدي  ٤  11:54 –جدي  ٤  11:03 –جدي  ٤  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   14:46 –جدي  ٤  13:54 –جدي  ٤  13:03 –جدي  ٤  النسر الواقعقمر مقارنة 

 ٦٦٨د   20:55 – جدى ٦  استمرار حتى 16:54 –جدی  ٤ منزل بلدة+ ر قم
  النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر  
  ٤٢١د   03:28 -جدى  ٥  استمرار حتى  10:19 -جدى  ٤

  قوس  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  18:22 - جدی ٥  استمرار حتى 44:13 - جدی ٤
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  ٤،٢ج  – ٥ھـ 21:42 -جدی  ٥ 10:59 -جدی  ٤ 19:42 -جدی  ٤ زھرة توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 21:30 -جدی  ٦ 0:11 -جدی  ٥ 3:18 -جدی  ٤ مریخ تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 22:00 -جدی  ٥ 13:47 -جدی  ٤ 4:00 -جدی  ٤ عطارد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 7:12 -جدی  ٥ 23:21 -جدی  ٥ 14:24 -جدی  ٤ بلوتون توازي قمر

   ٤٨ھـ  4:00 -جدی  ٢٥ 10:25 -جدی  ١٨ 14:00 -جدی  ٤ ذنب ضد توازي شمس

   ٤٦ھـ  4:00 -جدی  ٢٥ 10:43 -جدی  ١٨ 15:00 -جدی  ٤ رأس توازي شمس

 ١٣٣ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:46 -جدی  ٢٣ 17:00 -جدی  ٤ مریخ تثلیث شمس

  عقرب في البرج النجميعطارد 

  حد عطارد  
  ٣٧١د    19:06-جدي  ١١   استمرار حتى   08:06-جدي  ٤  

  أسد البرج النجمي المريخ في
  حد عطارد 

  ٣٨١د    06:39-حوت  ٢   استمرار حتى   16:50-جدي  ٤ 
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  '50°13رأس  '28°27زحل  '58°29مشتري  '5°18مريخ  '54°5زھرة'45°11عطارد  '59°17قمر  '19°3شمس

  ٣٤و   01:02 –جدي  ٥  00:11 –جدي  ٥  23:20 –جدي  ٥  بلدةقمر مقارنة 

  ٣٠و   19:16 –جدي  ٦  18:23 –جدي  ٦  17:31 –جدي  ٥  النسر الطائرقمر مقارنة 
  قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس 
  ٤٢٢د   20:55 -جدى  ٦  استمرار حتى  03:28 -جدى  ٥

  قوس رج النجميالقمر في الب
  حد عطارد  

  ٣٦١د  12:5 - جدی ٥  استمرار حتى 18:22 - جدی ٥

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  54:13 - جدی ٥  استمرار حتى 12:5 - جدی ٥

  قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  55:20 - جدی ٦  استمرار حتى 54:13 - جدی ٥

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 13:54 -جدی  ٦ 16:36 -جدی  ٥ 19:42 -ی جد ٥ زحل تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٩ھـ 18:12 -جدی  ٧ 20:53 -جدی  ٦ 0:00 -جدی  ٥ مشتری تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 19:00 -جدی  ٧ 21:34 -جدی  ٦ 0:42 -جدی  ٥ اورانوس تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:48 -جدی  ٧ 22:12 -جدی  ٦ 1:12 -جدی  ٥ قمر أسود تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ-٠٠ھـ 10:30 -جدی  ٧ 10:33 -جدی  ٦ 11:18 -جدی  ٥  زھرة مقارنة قمر

   ١٩٥ھـ  10:00 -جدی  ١١ 14:02 -جدی  ٨ 13:00 -جدی  ٥ بلوتون توازي زھرة
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٤الف   20:12 –حمل  ١ حتىاستمرار  باقي ٨٤ ماضي ٥  الشتاء موسم استمرار 

  ٣٥الف  جدى  ٢٣ استمرار حتى باقي ١٧ ماضي ١٣ كانون اّول اسكندرى شھر استمرار

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 20:53 –جدي  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٣  قوس القمر في البرج النجمي

  :  شمس مثلثة
 قوس البرج النجمي في

  ماضي ٤ 
 باقي شھر١ 

  ٢١ط - ٩ز – ١ح 04:30 –دلو  ٢  استمرار حتی

  ٣٤ط -  ١٠ز – ٣ح 15:40 –جدي  ١٨  استمرار حتی باقي ١٢ ماضي ٥٤   عقرب في البرج النجميعطارد 

  ٤٦ط -  ١٠ز – ٤ح 16:04 –جدي  ٢٤  استمرار حتی باقي ١٨ ماضي ٦  جدي النجميالزھرة  في البرج  

  ماضي ٤٥  أسد البرج النجمي لمريخ فيا
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

  : مشتري مثلثة
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر٦ 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ١٧   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٩

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ٩ حوت في البرج النجمياورانوس 
 باقي شھر ٥و  سنة ٦

  استمرار حتی
 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  ماضي شھر ٥   جدي في البرج النجمي نبتون
 باقي ٤٩ 

  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  استمرار حتی

ماضي شھر ١و  سنة ٣  قوس في البرج النجمي بلوتون
باقي شھر ١و  سنة١٢ 

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ١٠   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر ١٠   ثور نجميفي البرج الذنب 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي ٧ 
 باقي شھر ٩ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ١٠

 باقي شھر ٤و  سنة ٦
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ١٠د 20:14 –جدي  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٣   في البرج الفلکي جديالقمر 

  ١٠ب-٢ج 19:10 –دلو  ٢  استمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٥   جدي الفلکي البرج  الشمس في

  ٩ب-٣ج 09:34 –جدي  ١٨  استمرار حتیباقي ١٢ ماضي شھر ٢ قوسعطارد في البرج الفلکي 

  ١١ب-٤ج 08:47 –جدي  ٢٤  استمرار حتی باقي ١٨ ماضي ٦  دلوالفلکي في البرج   الزھرة

  ماضي ٤٦   سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦ب-٥ج

  ماضي شھر ٧   ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ١٧  زحل في البرج الفلکي میزان
 باقي شھر ٩ 

  استمرار حتی
 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج

  اورانوس في البرج الفلکي حمل 
  حمل

  ماضي شھر ٩ 
باقي شھر ٥و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج
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  ماضي شھر ٥     في البرج الفلکي دلو  نبتون
 باقي شھر١ 

  ١٢ب-٩ج 22:03 –دلو  ١٦  استمرار حتی

ماضي شھر ١و سنة٣   في البرج الفلکي جدي  بلوتون
باقي شھر ١و سنة١٢ 

  استمرار حتی
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ١٠  في البرج الفلکي قوس رأس 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

  ماضي شھر ١٠  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٣ب-١٢ج

  ماضي ١١   الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
 باقي شھر ٩ 

  استمرار حتی
 05:20 – سنبلة ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  في البرج الفلکي شیرون 
  حوت

  ماضي شھر ١١
باقي شھر ٤و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف ةالسبعكواكب السیر  استمرار

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  55:20 - جدی ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  قوس  النجميالشمس في البرج 
  حد مشترى

  ٣٦٩د    12:23-جدي  ١٣   استمرار حتى باقي ٧ ماضي ٤ 

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
  عطارد 

  ٣٧١د    19:06-جدي  ١١   مرار حتىاست باقي ٥ ماضي ٢ 

حد جدي  النجميالزھرة  في البرج  
  ٣٧٦د    21:29-جدي  ٦   استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٦   عطارد

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  عطارد

  ٣٨١د    06:39-حوت  ٢   استمرار حتىباقي شھر ٢ ماضي ٢ 

  حوت  البرج النجميالمشتري في 

  حد زحل
  ٣٩٠د    05:45-جدي  ٩   استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٥ 

   سنبلة في البرج النجميزحل 

  حد مريخ 
  ٣٩٣د    20:16-جدي  ١٣   استمرار حتى باقي ٧ ماضي ٦٤ 

   حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي شھر ٩
 باقي شھر ١٨ 

  استمرار حتى
 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  جدي  برج النجميفي النبتون 
  )في التراجع(حد مريخ 

   ماضي شھر ٥
  باقي شھر ٢

  ٦٩٤د   12:34 -دلو ٢٦  استمرار حتى

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  )في التراجع(حد مشتري 

  ماضي شھر ٣٧
  باقي شھر ٢٥ 

  استمرار حتى
 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

  عقرب  في البرج النجميرأس 
  )راجعفي الت(حد عطارد 

  ماضي شھر ٤
  باقي شھر ٢ 

  ٧٠٢د   08:29 -دلو ٢٣  استمرار حتى

  ثور  في البرج النجميذنب 
  )في التراجع(حد عطارد 

  ماضي شھر ٢
  باقي شھر ٣ 

  ٧٠٧د   06:01 -حوت ٢١  استمرار حتى

  حمل في البرج النجمي قمر أسود
  حد مشتري 

  ٧١٥د   08:39 -دلو ٢٤  استمرار حتى  باقي شھر ٢ ماضي ٧

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس 
  ٤٢٢د   20:55 -جدى  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتريقوس 
  ٤٥٦د   13:17 -جدي  ١١  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٤

   البرج النجمي ٢عطارد في وجه 

  وجه شمس و عقرب 
  )في التراجع(دريجان مشتري 

  ٤٩٠د  13:02 –جدي  ١١  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٢٢

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحلجدي  
  ٥٣١د   08:01 -جدي ٨  استمرار حتى باقي ٢ ماضي ٦

  جميالبرج الن٢المريخ  وجه 

  وجه و دريجان مشتري أسد 
  ٥٥٣د   07:53 -جدي ١٢  استمرار حتى باقي ٦ ماضي ٢٤
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  مشتري در وجه سوم برج 

  وجه و نجمي حوت 
  )في التراجع(دريجان مريخ 

  ٦١١د   05:46 -جدي ٩  استمرار حتى  باقي ٣ ماضي ٥

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  )في التراجع(

   ماضي ٧٤
  باقي شھر ١٠

  استمرار حتى
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
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  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 13:54 -جدی  ٦ 16:36 -جدی  ٥ باقي ٠ ماضي ١  زحل تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،١٠ھـ- ٠٠ھـ 18:12 -جدی  ٧ 20:53 -جدی  ٦ باقي ١ ماضي ١  مشتری تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 19:00 -جدی  ٧ 21:34 -جدی  ٦ باقي ١ ماضي ١  اورانوس تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:48 -جدی  ٧ 22:12 -جدی  ٦ باقي ١ ماضي ١  قمر أسود تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ-٠٠ھـ 10:30 -جدی  ٧ 10:33 -جدی  ٦ باقي ١ ماضي ١  زھرة ةمقارن قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 21:30 -جدی  ٦ 0:11 -جدی  ٥ باقي ٠ ماضي ٢  مریخ تثلیث قمر

  ٤٨٨ج   جدي ٧ اللیلة استمرار حتی باقي ١ ماضي ١١   سريع الّسیرقمر 

  ٤٩٠ ج 23:16 –جدی  ١٣ استمرار حتی باقي ٧ ماضي ٥  قمر صاعد في فلك األوج

  ٩٢ج  14:45  – جدی ١٦  استمرار حتى باقي ١٠ ماضي ٤   قمر شمالي صاعد من الرأس

منزل بلدة+ قمر  ٦٦٨د   20:55 –جدی  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٢    
  ٣٠و   19:16 –جدي  ٦  18:23 –جدي  ٦ باقي ٠ ماضي ١   النسر الطائرقمر مقارنة 

  يمن الشھر الماض ةالفلکی ثاألحداساير  ستمرارا

  ١٣٨ھـ  14:00 -جدی  ١٤ 19:24 - قوس  ٢٩باقي ٨ ماضي شھر ١  زحل تسدیس شمس

 ١٤١ھـ -٠٠ھـ 2:00 -جدی  ١٥ 23:46 - قوس  ٣٠ باقي ٩ ماضي ٢١  نبتون تسدیس شمس

 ١٥١ھـ  13:00 -جدی  ١٨ 0:39 -جدی  ٢ باقي ١٢ ماضي ٢١  قمر أسود تثلیث شمس

  ١٤٠ھـ -٠٠ھـ 0:00 -جدی  ١٧ 1:14 -جدی  ٢ باقي ١١ ماضي ١٩  اورانوس عتربی شمس

  ١٣٦ھـ  15:00 -جدی  ١٦ 17:32 -جدی  ١ باقي ١٠ ماضي ٥  مشتری تثلیثشمس 

  ١٤٩ھـ  6:00 -جدی  ١٨ 20:48 -جدی  ٣ باقي ١٢ ماضي ١٩  شیرون تسدیس شمس

 ١٨٨ھـ  12:00 -جدی  ٧ 5:19 - قوس  ٣٠ باقي ١ ماضي ١٣  مشتری تربیع زھرة

 ١٤٤ھـ  16:00 -جدی  ٢٣ 10:42 -جدی  ٨ باقي ١٧ ماضي ١٣  بلوتون مقارنة شمس

  ١٩١ھـ  -٠٠ھـ 4:00 -جدی  ٦ 10:56 - قوس  ٣٠ باقي ٠ ماضي ١١  اورانوس تسدیس زھرة

 ١٥٧ھـ  3:00 -جدی  ١٧  استمرار حتی باقي ١١ ماضي ٧  زھرة تسدیس عطارد

  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨باقي شھر ٥ ماضي ٣  ر أسودقم مقارنة مشتری

  ١٦٠ھـ -٠٠ھـ 2:00 -جدی  ١٨ 9:06 -جدی  ١١ باقي ١٢ ماضي ٣  مریخ تربیع عطارد

  ١٥٧ھـ  15:00 -جدی  ٦ 23:31 -جدی  ٥ باقي ٠ ماضي ٣  زھرة توازي عطارد

   ٤٨ھـ  4:00 -جدی  ٢٥ 10:25 -جدی  ١٨ باقي ١٩ ماضي ٢  ذنب ضد توازي شمس

   ٤٦ھـ  4:00 -جدی  ٢٥ 10:43 -جدی  ١٨ باقي ١٩ ماضي ٢  رأس توازي شمس

 مریخ تثلیث شمس
  ماضي ٢ 

 باقي شھر ١ 
 ١٣٣ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:46 -جدی  ٢٣

   ١٩٥ھـ  10:00 -جدی  ١١ 14:02 -جدی  ٨ باقي ٥ ماضي ١  بلوتون توازي زھرة

 وننبت تثلیث زحل
 شھر ٥ ماضي شھر ٣ 

 باقي
  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتی

 نبتون تسدیس مشتری
  ماضي ٧٦ 
 باقي شھر ٣ 

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  استمرار حتی

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠باقي شھر١ ماضي ٧١  قمر أسود تسدیس نبتون

 شیرون تثلیث زحل
 شھر ٣ ماضي شھر٢ 

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  رار حتیاستم باقي

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

   في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   09:04 –جدى  ١١  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٤

   في البرج النجميتراجع ذنب 
 ثور

  ٩٢ج   09:04 –جدى  ١١  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٤
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  )مكرمهال ةمك العالميت یوقالت حسب 00:00 ةساع( ةالبروج النجمی فيكواكب  درجة

  '48°13رأس  '33°27زحل  '58°29مشتري  '22°18مريخ  '8°7زھرة'55°12عطارد  '44°1قمر   '20°4شمس

  ٦:١٥ ةساعال يف:جدی فلكيالبرج ال ٦ ةدرجي الشمس التحويل  :صفر شھراّول  لیلة

 ١٥:٣٣ ةساعي الف :قوسنجمي البرج ال ٦ ةدرجي الشمس التحويل  :صفر شھراّول  یوم

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٤٨٤ج  55:20 -جدی  ٦  استمرار حتى 53:20 -جدی  ٦  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 03:27 –جدي  ٨  استمرار حتی 20:53 –جدي  ٦

  ١١د 02:45 –جدي  ٨  استمرار حتی 20:14 –جدي  ٦ القمر في البرج الفلکي دلو

  سعد ذابح و  منزلین+ قمر 
  سعد بلع 

 20:55 –جدی  ٦
 09:37 –سعد بلع 

  ٦٧٠،  ٦٦٩د  02:33 –جدی  ٧  استمرار حتى

جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٤٢٣د  43:14 -جدی  ٦  استمرار حتى 55:20 -جدی  ٦  وجه مشتري و دريجان زحل

  جديالبرج النجمی ٢القمر في وجه
  ٤٢٤د  53:8 -جدی  ٧  استمرار حتى 43:14 -جدی  ٦  زھرةوجه مريخ و دريجان  

  ٣٦١د  20:9 - جدی ٦  استمرار حتى 55:20 - جدی ٦عطاردحد جدي  القمر في البرج النجمي

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  مشترى 

  ٣٦٤د  56:21 - جدی ٧  استمرار حتى 20:9 - جدی ٦

  ٣٣و   05:54 –جدي  ٦  04:59 –جدي  ٦  04:07 –جدي  ٦  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   12:56 –ي جد ٦  12:02 –جدي  ٦  11:08 –جدي  ٦  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 20:9 - جدی ٦  استمرار حتى 22:30 -جدی  ٦ عطارد تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ-٠٠ھـ 22:24 -جدی  ٨ 22:00 -جدی  ٧ 20:9 - جدی ٦ عطارد تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:42 -جدی  ٦ 4:46 -جدی  ٦ 22:36 -جدی  ٦ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 1:54 -جدی  ٧ 20:28 -جدی  ٧ 14:48 -جدی  ٦ توننب توازي قمر
حد جدي  الزھرة  في البرج  النجمي

  ٣٧٩د    14:12-جدي  ١١   استمرار حتى   21:29-جدي  ٦   مشترى 
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  '44°13رأس  '37°27زحل  '58°29مشتري  '39°18مريخ  '21°8زھرة  '8°14عطارد  '7°15قمر   '21°5شمس

  ٤٨٩ج   جدي ٢٠ اللیلة استمرار حتی  جدي ٧ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٦٠و   20:30 –جدي  ٧  19:35 –جدي  ٧  18:40 –جدي  ٧  النیرقمر مقارنة 

  ٦١و   07:25 –جدي  ٧  06:30 –جدي  ٧  05:36 –جدي  ٧  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   10:10 –جدي  ٧  09:13 –جدي  ٧  08:18 –جدي  ٧  سعد السعودقمر مقارنة 

منزل سعد السعود + قمر     ٦٧١د  02:23 –جدی  ٨  استمرار حتى 02:33 –جدی  ٧ 
   جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  ٤٢٥د  29:3 -جدی  ٨  استمرار حتى 53:8 -جدی  ٧  وجه شمس و دريجان عطارد

  ٣٦٢د  34:12 - جدی ٧  استمرار حتى 56:21 - جدی ٧  زھرةحد  جدي القمر في البرج النجمي

  جدى  القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  00:20 - جدی ٨  استمرار حتى 34:12 - جدی ٧

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 22:00 -جدی  ٩ 23:10 -جدی  ٨ 1:00 -جدی  ٧ زحل تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ ٢٢:٢٤ - جدی ٨ ١٧:١٧ - جدی ٧ ١٢:٠٦ - جدی ٧ زحل توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 12:30 -جدی  ٧ 7:16 -جدی  ٧ 1:54 -جدی  ٧ مشتری وازيضد ت قمر

٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 23:18 -جدی  ٩ 0:31 -جدی  ٨ 2:18 -جدی  ٧ نبتون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 2:18 -جدی  ٩ 3:28 -جدی  ٨ 5:12 -جدی  ٧ مشتری تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:24 -جدی  ٩ 5:20 -جدی  ٨ 6:54 -جدی  ٧ قمر أسود تسدیس قمر

١٤،٢ج -  ٢٥ھـ-٠٠ھـ 5:00 -جدی  ٩ 6:05 -جدی  ٨ 7:42 -جدی  ٧ شیرون مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 0:36 -جدی  ١٠ 16:56 -جدی  ٨ 10:24 -جدی  ٧ قمر تسدیس شمس
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  '41°13رأس  '41°27زحل  '59°29مشتري  '55°18مريخ  '35°9زھرة'22°15عطارد  '8°28قمر   '23°6شمس

  ٤٨٤ج  29:3 -جدی  ٨  استمرار حتى 28:3 -جدی  ٨  قمر خالي الّسیر

  ١٢د 12:48 –جدي  ١٠  استمرار حتی 02:45 –جدي  ٨ الفلکي حوتالقمر في البرج 
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منزل سعد  األخبیة+ قمر    ٦٧٢د   06:46 –جدی  ٩  استمرار حتى 02:23 –جدی  ٨ 
  دلو  برج النجميال ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  28:22 -جدی  ٩  استمرار حتى 29:3 -جدی  ٨

  ٣٦٣د  29:3 - جدی ٨  استمرار حتى 00:20 - جدی ٨  حد مريخجدى  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  44:16 - جدی ٨  استمرار حتى 29:3 - جدی ٨  حد عطارد دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  15:4 - جدی ٩  استمرار حتى 44:16 - جدی ٨   زھرةحد دلو  ي البرج النجميالقمر ف
  ٦٢و   08:25 –جدي  ٨  07:27 –جدي  ٨  06:31 –جدي  ٨  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 15:36 -جدی  ٩ 16:27 -جدی  ٨ 17:48 -جدی  ٨ بلوتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:12 -جدی  ٨ 2:00 -جدی  ٨ 20:48 -جدی  ٨ مریخ ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 13:00 -جدی  ٨ 7:55 -جدی  ٨ 2:48 -جدی  ٨ شیرون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ-٠٠ھـ 15:06 -جدی  ١٠ 12:39 -جدی  ٩ 11:00 -جدی  ٨ عطارد تربیع قمر

   ١٧١ھـ  3:00 -جدی  ١٧ 0:57 -جدی  ١٢ 4:00 -جدی  ٨ رأس توازي عطارد

  

   ١٧٤ھـ  3:00 -جدی  ١٧ 1:05 -جدی  ١٢ 4:00 -جدی  ٨ ذنب ضد توازي عطارد

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 16:42 -جدی  ١٠ 16:37 -جدی  ٩ 17:00 -جدی  ٨ مریخ مقابلة قمر

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 

  زھرةوجه مريخ و دريجان جدي  
  ٥٣٢د   11:45 -جدي ١٦  استمرار حتى  08:01 -جدي ٨
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  '38°13رأس  '45°27زحل  '0°0مشتري  '11°19مريخ  '49°10زھرة'39°16عطارد  '47°10قمر '24°7شمس

  ٤٨٤ج  35:13 -جدی  ١٠  استمرار حتى 37:16 -جدی  ٩  قمر خالي الّسیر

  ٤٦و   19:49 –جدي  ٩  18:52 –جدي  ٩  17:53 –جدي  ٩  سعد األخبیةقمر مقارنة 

٦٧٣د  16:26 –جدی  ١٠  استمرار حتى 06:46 –جدی  ٩  فرغ األولمنزل + قمر   
   النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  51:17 -جدی  ١٠  استمرار حتى 28:22 -جدی  ٩

  دلو  القمر في البرج النجمي

  حد مشتري 
  ٣٦٤د  51:17 -جدی  ١٠  استمرار حتى 15:4 - جدی ٩

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 16:06 -جدی  ٩ 11:04 -جدی  ٩ 6:00 -جدی  ٩ انوساور توازي قمر

٨،٢ج – ١٣ھـ-٠٠ھـ 14:30 -جدی  ١١ 14:28 -جدی  ١٠ 14:48 -جدی  ٩ اورانوس مقارنة قمر
حمل في البرج النجمي: مشتري مثلثة   ٦١ط - ١ز – ٦ح 11:09 – جوزاء ٢٤  استمرار حتى  05:45 –جدي  ٩ 

  حمل  يالبرج النجمالمشتري في 

  حد مشتري
  ٣٨٤د    13:29-حوت  ٨   استمرار حتى   05:45-جدي  ٩ 

  البرج النجمي ١المشتري في وجه 

  وجه و دريجان مريخحمل  
  ٥٧٦د   11:27 -حوت ٢٩  استمرار حتى  05:46 -جدي ٩
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  '36°13رأس  '49°27لزح  '1°0مشتري  '26°19مريخ  '3°12زھرة'57°17عطارد  '8°23قمر   '25°8شمس

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 02:01 –جدي  ١٣  استمرار حتی 13:32 –جدي  ١٠ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 01:16 –جدي  ١٣  استمرار حتی 12:48 –جدي  ١٠  في البرج الفلکي حملالقمر 

منزل فرغ آخر+ قمر  ٦٧٤د  23:14 –جدی  ١٢  استمرار حتى 16:26 –جدی  ١٠   
  دلو  البرج النجمي ٣ي وجه القمر ف

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  34:13 -جدی  ١٠  استمرار حتى 51:17 -جدی  ١٠

حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  ٤٢٩د  34:9 -جدی  ١١  استمرار حتى 34:13 -جدی  ١٠

  ٣٦٣د  42:1 -جدی  ١٠  مرار حتىاست 51:17 -جدی  ١٠حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  34:13 -جدی  ١٠  استمرار حتى 42:1 -جدی  ١٠حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  36:13 -جدی  ١١  استمرار حتى 34:13 -جدی  ١٠   زھرةحد حوت  القمر في البرج النجمي

  ٤٧و   06:58 –ي جد ١٠  05:58 –جدي  ١٠  04:59 –جدي  ١٠  منكب الفرسقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 3:36 -جدی  ١٢ 3:25 -جدی  ١١ 3:30 -جدی  ١٠ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:42 -جدی  ١١ 18:21 -جدی  ١١ 13:06 -جدی  ١٠ شیرون ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 21:06 -جدی  ١٣ 18:03 -جدی  ١٢ 15:18 -جدی  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 18:24 -جدی  ١٣ 9:14 -جدی  ١١ 0:42 -جدی  ١٠ قمر تربیع شمس

  ١٦٤ھـ  19:00 -جدی  ٢٤ 11:13 -جدی  ١٧ 17:00 -جدی  ١٠ زحل تسدیس عطارد

   ٢٢٨ھـ  18:00 - دلو  ٩  استمرار حتی 11:00 -جدی  ١٠ شیرون ضد توازي مریخ
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  '35°13رأس  '53°27زحل  '2°0مشتري  '41°19مريخ  '16°13زھرة'16°19عطارد  '13°5قمر   '26°9شمس

  ٤٨و   02:27 –جدي  ١١  01:27 –جدي  ١١  00:26 –جدي  ١١  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٤٩و   12:47 –جدي  ١١  11:47 –جدي  ١١  10:47 –جدي  ١١  سرة الفرسقمر مقارنة 

  النجمي حوتالبرج  ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د  46:5 -جدی  ١٢  استمرار حتى 34:9 -جدی  ١١

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  41:23 -جدی  ١٢  ر حتىاستمرا 36:13 -جدی  ١١   مشتري

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:54 -جدی  ١١ 23:35 -جدی  ١١ 18:18 -جدی  ١١ مریخ توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ-٠٠ھـ 41:23 -جدی  ١٢  استمرار حتى 4:42 -جدی  ١١ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:18 -جدی  ١١ 10:34 -جدی  ١١ 5:00 -جدی  ١١ زحل ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 3:18 -جدی  ١٢ 21:22 -جدی  ١٢ 15:36 -جدی  ١١ مشتری توازي رقم

   ٣٠ھـ  17:00 -جدی  ١٧ 3:49 -جدی  ١٤ 22:00 -جدی  ١١ عطارد توازي شمس

حد عقرب  في البرج النجميعطارد 
  مشتري 

  ٣٧٤د    11:00-جدي  ١٤   استمرار حتى   19:06-جدي  ١١ 

حد ي جد النجميالزھرة  في البرج  
  زھرة

  ٣٧٧د    03:01-جدي  ١٨   استمرار حتى   14:12-جدي  ١١ 

  البرج النجمي ٢الشمس في وجه 

  و دريجان مريخوجه قمر قوس  
  ٤٥٧د   08:50 -جدي  ٢١  استمرار حتى  13:17 -جدي  ١١

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 

  و دريجان قمر زھرةوجه  عقرب 
  ٤٩١د  15:40 – جدي ١٨  استمرار حتى 13:02 –جدي  ١١
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  '35°13رأس  '57°27زحل  '3°0مشتري  '55°19مريخ  '30°14زھرة'37°20عطارد  '9°17قمر   '27°10شمس

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

  ٢و   19:19 –جدي  ١٣  18:17 –جدي  ١٣  17:16 –جدي  ١٢  الرشاءقمر مقارنة 

منزل بطن الحوت+ قمر  ٦٧٥د  02:01 –جدی  ١٣  استمرار حتى 23:14 –جدی  ١٢   
   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت 
  ٤٣١د  03:2 -جدی  ١٣  استمرار حتى 46:5 -جدی  ١٢

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  44:3 -ی جد ١٢  استمرار حتى 41:23 -جدی  ١٢

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د   59:21 -جدی  ١٣  استمرار حتى 44:3 -جدی  ١٢

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 44:3 -جدی  ١٢  استمرار حتی 41:23 -جدی  ١٢ عطارد تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ-٠٠ھـ 11:24 -جدی  ١٣ 7:56 -جدی  ١٢ 44:3 -جدی  ١٢ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 22:24 -جدی  ١٤ 22:01 -جدی  ١٣ 21:36 -جدی  ١٢ زحل مقابلة رقم

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 23:30 -جدی  ١٤ 23:07 -جدی  ١٣ 22:48 -جدی  ١٢ نبتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 2:36 -جدی  ١٤ 2:14 -جدی  ١٣ 1:54 -جدی  ١٢ مشتری مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:00 -جدی  ١٢ 8:46 -جدی  ١٢ 2:42 -جدی  ١٢ نبتون ضد توازي قمر

١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 5:42 -جدی  ١٤ 5:11 -جدی  ١٣ 4:42 -جدی  ١٢ قمر أسود مقارنة قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 5:42 -جدی  ١٤ 5:20 -جدی  ١٣ 4:54 -جدی  ١٢ شیرون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 16:36 -دی ج ١٤ 16:19 -جدی  ١٣ 15:54 -جدی  ١٢ بلوتون تثلیث قمر

 ١٦١ھـ  4:00 -جدی  ٢٥ 21:05 -جدی  ١٩ 8:00 -جدی  ١٢ مشتری تثلیث عطارد

 ١٦٧ھـ -٠٠ھـ 15:00 -جدی  ٢٢ 18:15 -جدی  ١٨ 17:00 -جدی  ١٢ نبتون تسدیس عطارد

  3:00 -دلو  ١٧  استمرار حتی 11:00 -جدی  ١٢ بلوتون تسدیسزحل 

  أسد النجميالبرج  ٣المريخ في وجه 

  )في التراجع(وجه و دريجان مريخ  
  ٥٥٤د   14:07 -دلو ٢٥  استمرار حتى  07:53 -جدي ١٢
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  '36°13رأس  '0°28زحل  '5°0مشتري  '09°20مريخ  '44°15زھرة'59°21عطارد'59°28قمر   '28°11شمس

  ٤٨٤ج  03:2 -جدی  ١٣  استمرار حتى 01:22 -جدی  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ٤٩١ ج 00:16 –جدی  ٢٨ استمرار حتی 23:16 –جدی  ١٣ قمر ھابط في فلك األوج

  ١ط - ١ز – ٢ح 14:28 –جدي  ١٥  استمرار حتی 02:01 –جدي  ١٣  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 13:44 –جدي  ١٥  استمرار حتی 01:16 –جدي  ١٣  الفلکي ثورالقمر في البرج 
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منزل شرطان+ قمر  ٦٤٨د  22:06 –جدی  ١٤  استمرار حتى 02:01 –جدی  ١٣   
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حمل  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د  20:22 -جدی  ١٤  استمرار حتى 03:2 -جدی  ١٣

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد زحل
  ٣٦٥د  03:2 -جدی  ١٣  استمرار حتى 59:21 -جدی  ١٣

حد حمل  لبرج النجميالقمر في ا
  ٣٦٤د  13:14 -جدی  ١٣  استمرار حتى 03:2 -جدی  ١٣  مشتري

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  21:0 -جدی  ١٤  استمرار حتى 13:14 -جدی  ١٣

  ٢و   04:38 –جدي  ١٣  03:35 –جدي  ١٣  02:35 –جدي  ١٣  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   13:00 –جدي  ١٣  12:00 –جدي  ١٣  11:00 –جدي  ١٣  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 12:36 -جدی  ١٥ 3:43 -جدی  ١٤ 18:30 -جدی  ١٣ شمس تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:30 -جدی  ١٣ 4:14 -جدی  ١٣ 21:24 -جدی  ١٣ قمر أسود توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ـھ-٠٠ھـ 13:14 -جدی  ١٣  استمرار حتى 10:48 -جدی  ١٣ زھرة تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 21:0 -جدی  ١٤  استمرار حتى 13:14 -جدی  ١٣ زھرة تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 3:24 -جدی  ١٤ 20:04 -جدی  ١٤ 13:12 -جدی  ١٣ زھرة ضد توازي قمر

حد قوس  النجميالشمس في البرج 
  زھرة

  ٣٦٧د    10:09-جدي  ١٨   استمرار حتى   12:23-جدي  ١٣ 

  ٣٩٥د    06:37-حوت  ٢٦   استمرار حتى   20:16-جدي  ١٣ حد زحل سنبلة النجمي في البرجزحل 
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  '38°13رأس'4°28زحل  '6°0مشتري  '23°20مريخ  '57°16زھرة'22°23عطارد  '49°10قمر   '29°12شمس

  ٥٠و   06:11 –جدي  ١٤  05:10 –جدي  ١٤  04:10 –جدي  ١٤  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   14:48 –جدي  ١٤  13:47 –جدي  ١٤  12:46 –جدي  ١٤  بطینمقارنة  قمر

منزل بطین + قمر  ٦٤٩د  03:07 –جدی  ١٥  استمرار حتى 22:06 –جدی  ١٤   
  النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس 
  ٣٩٧د  31:18 -جدی  ١٥  استمرار حتى 20:22 -جدی  ١٤

  ٣٦١د  31:18 -جدی  ١٥  استمرار حتى 21:0 -جدی  ١٤حد عطارد حمل القمر في البرج النجمي

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:30 -جدی  ١٥ 13:49 -جدی  ١٤  21:0 -جدی  ١٤ زھرة تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:54 -جدی  ١٦ 19:38 -جدی  ١٥ 19:00 -جدی  ١٤ مریخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 23:24 -جدی  ١٥ 12:54 -جدی  ١٤ 3:42 -جدی  ١٤ بلوتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 11:30 -جدی  ١٦ 11:46 -جدی  ١٥ 11:42 -جدی  ١٤ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 15:12 -جدی  ١٦ 15:36 -جدی  ١٥ 15:36 -جدی  ١٤ اورانوس تسدیس قمر

 ١٦٦ھـ  22:00 -جدی  ٢٤ 2:23 -جدی  ١٩ 3:00 -جدی  ١٤ اورانوس تربیع عطارد

 ١٣٨ھـ -٠٠ھـ 1:00 -دلو  ١٦ 0:18 - دلو  ١ 15:00 -جدی  ١٤ زحل تربیع سشم

  عقرب  في البرج النجميعطارد 

  حد زحل 
  ٣٧٥د  15:40 –جدي  ١٨  استمرار حتى   11:00-جدي  ١٤ 
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  '40°13رأس  '7°28زحل  '8°0مشتري  '35°20مريخ  '11°18زھرة'45°24عطارد  '43°22قمر   '31°13شمس

  ٨٢الف   ١١ لیلة  استمرار حتى  ١٠ لیلة  صفر شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  31:14 -جدی  ١٥  استمرار حتى 38:19 -جدی  ١٥  قمر خالي الّسیر

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 00:47 –جدي  ١٨  استمرار حتی 14:28 –جدي  ١٥  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 00:05 –جدي  ١٨  استمرار حتی 13:44 –جدي  ١٥ في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

منزل ثریا + قمر  ٦٥٠د  22:52 –جدی  ١٦  استمرار حتى 03:07 –جدی  ١٥   
  حمل البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه  
  ٣٩٨د  30:14 -جدی  ١٥  استمرار حتى 31:18 -جدی  ١٥

  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةن وجه عطارد و دريجا
  ٣٩٩د   15:10 -جدی  ١٦  استمرار حتى 30:14 -جدی  ١٥

  ٣٦٣د  32:4 -جدی  ١٥  استمرار حتى 31:18 -جدی  ١٥  حد مريخحمل  القمر في البرج النجمي

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  30:14 -جدی  ١٥  استمرار حتى 32:4 -جدی  ١٥
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  ٣٦٢د  19:6 -جدی  ١٦  استمرار حتى 30:14 -جدی  ١٥زھرةحد ثور  القمر في البرج النجمي

  ٤و   01:28 –جدي  ١٥  00:27 –جدي  ١٥  23:27 –جدي  ١٥  الغول قمر مقارنة 

  ٤٣و   14:12 –جدي  ١٥  13:13 –جدي  ١٥  12:13 –جدي  ١٥  سديم الثرياقمر مقارنة 

١٣،٢ج -  ٢٤ھـ-٠٠ھـ 17:36 -جدی  ١٦ 17:57 -جدی  ١٦ 17:54 -جدی  ١٥ شیرون تربیع قمر

 12:42 -جدی  ١٥ ذنب توازي قمر
  9:33 -جدی  ١٦
 16:05 -جدی  ١٧

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 12:06 -جدی  ١٨
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 12:42 -جدی  ١٥ رأس ضد توازي قمر
  9:30 -جدی  ١٦
 16:0٨ -جدی  ١٧

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 12:06 -جدی  ١٨

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 13:48 -جدی  ١٧ 14:45 -جدی  ١٦ 15:18 -جدی  ١٥ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 13:48 -جدی  ١٧ 14:45 -جدی  ١٦ 15:18 -جدی  ١٥ ذنب مقارنة قمر

 17:42 -جدی  ١٥ قمر ضد توازي شمس
  19:08 -جدی  ١٧
 11:33 -جدی  ١٧

  ٢،١ج – ٢ھـ 12:12 -جدی  ١٨

 ١٧٥ھـ  -٠٠ھـ 21:00 -جدی  ٢٥ 0:13 -جدی  ٢٠ 23:00 -جدی  ١٥ شیرون تسدیس عطارد

 ١٧٨ھـ  8:00 -جدی  ٢٥ 6:18 -جدی  ٢٠ 0:00 -جدی  ١٥ قمر أسود تثلیث عطارد
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  '41°13رأس  '11°28زحل  '11°0مشتري  '47°20مريخ  '24°19زھرة'10°26عطارد  '47°4قمر   '32°14شمس

                                              : شرف قمر
  ٢ب – ٢،٦٩ج 20:29 –جدي  ١٦ استمرار حتى 18:30 –جدي  ١٦  برج نجمي ثور ٣

  ٤٩٣ج  18:52 - لو د ١  استمرار حتى 14:45 -جدی  ١٦  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٣و   04:31 –جدي  ١٦  03:32 –جدي  ١٦  02:33 –جدي  ١٦  دبرانقمر مقارنة 

منزل دبران+ قمر  ٦٥١د  21:15 –جدی  ١٧  استمرار حتى 22:52 –جدی  ١٦   
   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه
  و دريجان عطاردوجه قمر 

  ٤٠٠د  41:5 -جدی  ١٧  استمرار حتى 15:10 -جدی  ١٦

  ٣٦١د  04:18 -جدی  ١٧  استمرار حتى 19:6 -جدی  ١٦حدعطاردثور  القمر في البرج النجمي

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:36 -جدی  ١٧  استمرار حتی 5:06 -جدی  ١٦ عطارد ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 8:54 -جدی  ١٨ 7:40 -جدی  ١٧ 5:48 -جدی  ١٦ زھرة تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 6:54 -جدی  ١٨ 7:44 -جدی  ١٧ 8:06 -جدی  ١٦ مریخ تربیع قمر

 ١٣٥ھـ  -٠٠ھـ 0:00 -دلو  ٢٠ 9:35 - دلو  ٣ 16:00 -جدی  ١٦ مشتری تربیع شمس

   ٢٠٤ھـ  21:00 -جدی  ٢١ 16:29 -جدی  ١٨ 10:00 -جدی  ١٦ قمر أسود ضد توازي زھرة

  ١٨٩ھـ  3:00 - دلو  ٢ 12:05 -جدی  ٢٣ 20:00 -جدی  ١٦ زحل تثلیث زھرة
   البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  ٥٣٣د  16:04 –جدي  ٢٤  استمرار حتى  11:45 -جدي ١٦  وجه شمس و دريجان عطاردجدي 

  ٩١ج   12:15 –جدى  ٢٦  استمرار حتى  17:34 –جدى  ١٦  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   12:15 –جدى  ٢٦  ىاستمرار حت  17:34 –جدى  ١٦ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '41°13رأس  '14°28زحل  '13°0مشتري  '59°20مريخ  '37°20زھرة'35°27عطارد  '3°17قمر   '33°15شمس

  ٨و   02:19 –جدي  ١٧  01:20 –جدي  ١٧  00:22 –جدي  ١٧  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   04:05 –دي ج ١٧  03:06 –جدي  ١٧  02:08 –جدي  ١٧  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   10:48 –جدي  ١٧  09:50 –جدي  ١٧  08:51 –جدي  ١٧  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   15:37 –جدي  ١٧  14:38 –جدي  ١٧  13:41 –جدي  ١٧  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   15:38 –جدي  ١٧  14:40 –جدي  ١٧  13:43 –جدي  ١٧  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   17:20 –جدي  ١٧  16:22 –جدي  ١٧  15:24 –جدي  ١٧  جوزاءابط القمر مقارنة 

منزل ھقعة+ قمر  ٦٥٢د   23:24 -جدی  ١٨  استمرار حتى 21:15 –جدی  ١٧   
  ثور  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل
  ٤٠١د  49:0 -جدی  ١٨  استمرار حتى 41:5 -جدی  ١٧

  حدثور  القمر في البرج النجمي
  مشترى 

  ٣٦٤د  33:9 -جدی  ١٧  استمرار حتى 04:18 -جدی  ١٧

  ٣٦٥د  07:19 -جدی  ١٨  استمرار حتى 33:9 -جدی  ١٧حد زحلثور  القمر في البرج النجمي

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ-٠٠ھـ 0:12 -جدی  ١٩ 22:52 -جدی  ١٨ 20:54 -جدی  ١٧ عطارد مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 20:12 -جدی  ١٩ 21:35 -جدی  ١٨ 22:30 -جدی  ١٧ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 20:54 -جدی  ١٩ 22:21 -جدی  ١٨ 23:18 -جدی  ١٧ نبتون تثلیث قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٠٨  
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تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 23:54 -جدی  ١٩ 1:20 -جدی  ١٨ 2:18 -جدی  ١٧ مشتری تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:30 -جدی  ١٩ 1:58 -جدی  ١٨ 3:00 -جدی  ١٧ اورانوس تربیع قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 2:48 -جدی  ١٩ 4:20 -جدی  ١٨ 5:24 -جدی  ١٧ شیرون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:24 -جدی  ١٩ 4:47 -جدی  ١٨ 5:42 -جدی  ١٧ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 12:36 -جدی  ١٩ 14:23 -جدی  ١٨ 15:42 -جدی  ١٧ بلوتون مقابلة قمر

 ١٣٩ھـ  13:00 -دلو  ١٨ 4:20 - دلو  ٣ 1:00 -جدی  ١٧ اورانوس تسدیس شمس

 ١٨٧ھـ -٠٠ھـ 4:00 - دلو  ٤ 5:47 -جدی  ٢٥ 13:00 -جدی  ١٧ مشتری تسدیس زھرة
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  '40°13رأس  '17°28زحل  '15°0مشتري  '10°21مريخ  '51°21زھرة'2°29عطارد  '33°29قمر   '34°16شمس

  ٤٨٤ج  49:0 -جدی  ١٨  حتى استمرار 52:22 -جدی  ١٨  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 08:15 –جدي  ٢٠  استمرار حتی 00:47 –جدي  ١٨ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 07:35 –جدي  ٢٠  استمرار حتی 00:05 –جدي  ١٨  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

منزل ھنعة+ قمر    ٦٥٣د   05:11 –جدی  ١٩  استمرار حتى  23:24 -جدی  ١٨ 
 جوزاء البرج النجمي ١قمر في وجه ال

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د  37:19 -جدی  ١٩  استمرار حتى 49:0 -جدی  ١٨

  ٣٦٣د  49:0 -جدی  ١٨  استمرار حتى 07:19 -جدی  ١٨  حد مريخثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  08:12 -جدی  ١٨  استمرار حتى 49:0 -جدی  ١٨حد عطارد جوزاء القمر في البرج النجمي

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  20:23 -جدی  ١٩  استمرار حتى 08:12 -جدی  ١٨

  ٥٣و   04:42 –جدي  ١٨  03:45 –جدي  ١٨  02:48 –جدي  ١٨  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   06:54 –جدي  ١٨  05:57 –جدي  ١٨  05:00 –جدي  ١٨  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   12:54 –جدي  ١٨  11:57 –جدي  ١٨  11:02 –جدي  ١٨  ھنعةر مقارنة قم

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 16:00 -جدی  ٢٠ 10:30 -جدی  ١٩ 4:12 -جدی  ١٨ قمر مقابلة شمس

  ١٩٣ھـ -٠٠ھـ 16:00 -جدی  ٢٩ 18:17 -جدی  ٢٤ 21:00 -جدی  ١٨ نبتون مقارنة زھرة

  ١٥٢ھـ  16:00 -دلو  ٢٢ 2:06 - و دل ٦ 14:00 -جدی  ١٨ قمر أسود تربیع شمس

حد قوس  النجميالشمس في البرج 
  عطارد 

  ٣٦٦د    08:24-جدي  ٢٢   استمرار حتى   10:09-جدي  ١٨ 

  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 02:36 –دلو  ٩  استمرار حتی 15:40 –جدي  ١٨ قوس في البرج النجمي :وبال عطارد

  ١٠ب-٣ج 21:12 –دلو  ٩  رار حتیاستم 09:34 –جدي  ١٨  جديعطارد في البرج الفلکي 

حد قوس  في البرج النجميعطارد 
  مشتري 

  ٣٧٤د    17:28-جدي  ٢٦   استمرار حتى 15:40 –جدي  ١٨

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه عطارد و قوس  

  دريجان مشتري
  ٤٩٢د  09:55 –جدي  ٢٥  استمرار حتى 15:40 –جدي  ١٨

  جدى النجميالزھرة  في البرج  
  حد زحل  

  ٣٨٠د    09:43-جدي  ٢١   استمرار حتى   03:01-جدي  ١٨ 
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  '37°13رأس  '20°28زحل  '18°0مشتري  '21°21مريخ'4°23زھرة  '28°0عطارد  '21°12قمر   '35°17شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ١٢و   22:11 –جدي  ١٩  21:15 –جدي  ١٩  20:19 –جدي  ١٩  ةيمانی شعرىقمر مقارنة 

  ٤٠و   09:17 –جدي  ١٩  08:22 –جدي  ١٩  07:26 –جدي  ١٩  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  كاستور توأمقمر مقارنة 
  المقدم 

  ٥٥و   09:35 –جدي  ١٩  08:40 –جدي  ١٩  07:45 –جدي  ١٩

  ١٥و   19:44 –جدي  ٢٠  18:49 – جدي ٢٠  17:54 –جدي  ١٩  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

منزل ذراع+ قمر  ٦٥٤د  05:17 –جدی  ٢٠  استمرار حتى  05:11 –جدی  ١٩   
  النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان  
  ٤٠٣د  06:14 -جدی  ١٩  استمرار حتى 37:19 -جدی  ١٩

 البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زحلوجه شمس و دريجان  جوزاء 
  ٤٠٤د  17:8 -جدی  ٢٠  استمرار حتى 06:14 -جدی  ١٩

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  35:8 -جدی  ١٩  استمرار حتى 20:23 -جدی  ١٩



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  حد جوزاء القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  24:21 -جدی  ٢٠  استمرار حتى 35:8 -جدی  ١٩

  ٥،٢ج – ٨ھـ 35:8 -جدی  ١٩  ستمرار حتىا 18:24 -جدی  ١٩ مریخ تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 14:42 -جدی  ٢٠ 16:48 -جدی  ١٩ 35:8 -جدی  ١٩ مریخ تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 18:18 -جدی  ٢٠ 9:55 -جدی  ١٩ 0:12 -جدی  ١٩ بلوتون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ- ٠٠ھـ 3:00 -جدی  ٢١ 5:25 -جدی  ٢٠ 7:30 -جدی  ١٩ زحل تربیع قمر

  

  ٦،٢ج – ٩ھـ 6:30 -جدی  ٢١ 8:58 -جدی  ٢٠ 11:06 -جدی  ١٩ مشتری تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 6:54 -جدی  ٢١ 9:29 -جدی  ٢٠ 11:36 -جدی  ١٩ اورانوس تثلیث قمر

١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 10:06 -جدی  ٢١ 12:32 -جدی  ٢٠ 14:36 -جدی  ١٩ قمر أسود تربیع قمر

  ١٦٩ھـ -٠٠ھـ 9:00 -جدی  ٢٨ 16:03 -جدی  ٢٣ 20:00 -جدی  ١٩ بلوتون مقارنة عطارد

  ٣٦٠ھـ  3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠ 15:00 -جدی  ١٩ قمر أسود تثلیث بلوتون
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  '33°13رأس  '23°28زحل  '21°0مشتري  '31°21مريخ'17°24زھرة  '56°1عطارد  '25°25قمر   '36°18شمس

  ٤٨٤ج  17:8 -جدی  ٢٠  استمرار حتى 25:5 -جدی  ٢٠  الي الّسیرقمر خ

  ٤٨٨ج   دلو ٦ اللیلة استمرار حتی  جدي ٢٠ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 13:23 –جدي  ٢٢  استمرار حتی 08:15 –جدي  ٢٠

  ٥د 12:44 –جدي  ٢٢  تمرار حتیاس 07:35 –جدي  ٢٠ الفلکي أسدالقمر في البرج 

منزل نثرة+ قمر  ٦٥٥د   11:07 –جدی  ٢١  استمرار حتى 05:17 –جدی  ٢٠   
 سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤٠٥د  12:2 -جدی  ٢١  استمرار حتى 17:8 -جدی  ٢٠

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  17:8 -جدی  ٢٠  ار حتىاستمر 24:21 -جدی  ٢٠

   سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  51:20 -جدی  ٢١  استمرار حتى 17:8 -جدی  ٢٠

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:00 -جدی  ٢١ 13:56 -جدی  ٢٠ 7:30 -جدی  ٢٠ قمر أسود توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ـھ 2:24 -جدی  ٢١ 19:53 -جدی  ٢١ 13:00 -جدی  ٢٠ زھرة ضد توازي قمر

  ٢٠١ھـ  16:00 - دلو  ٣ 14:12 -جدی  ٢٦ 14:00 -جدی  ٢٠ شیرون مقارنة زھرة
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قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٣٩و   21:09 –جدي  ٢١  20:15 –جدي  ٢١  19:22 –جدي  ٢١  سديم نثرةمقارنة  قمر

منزل طرفة+ قمر  ٦٥٦د  07:40 –جدی  ٢٢  استمرار حتى  11:07 –جدی  ٢١   
   النجمي سرطانالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه عطارد و دريجان مريخ
  ٤٠٦د  54:19 -جدی  ٢٢  استمرار حتى 12:2 -جدی  ٢١

  سرطان ج النجميالقمر في البر
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  32:7 -جدی  ٢١  استمرار حتى 51:20 -جدی  ٢١

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  08:18 -جدی  ٢٢  استمرار حتى 32:7 -جدی  ٢١

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 14:12 -جدی  ٢١ 8:54 -جدی  ٢١ 3:24 -جدی  ٢١ نبتون ضد توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 7:18 -جدی  ٢٣ 8:28 -جدی  ٢٢ 9:18 -دی ج ٢١ زھرة مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 22:24 -جدی  ٢٢ 17:24 -جدی  ٢١ 12:12 -جدی  ٢١ مشتری توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 7:42 -جدی  ٢٣ 10:49 -جدی  ٢٢ 13:42 -جدی  ٢١ زحل تسدیس قمر

٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 8:12 -جدی  ٢٣ 11:23 -جدی  ٢٢ 14:18 -جدی  ٢١ نبتون مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 11:06 -جدی  ٢٣ 14:18 -جدی  ٢٢ 17:12 -جدی  ٢١ مشتری تثلیث قمر

  ٢٠٤ھـ  14:00 - دلو  ٤ 5:49 -جدی  ٢٧ 22:00 -جدی  ٢١ قمر أسود تسدیس زھرة

  جدى النجميالزھرة  في البرج  
  حد مريخ 

  ٣٧٨ د 16:04 –جدي  ٢٤  استمرار حتى   09:43-جدي  ٢١ 

  البرج النجمي ٣الشمس في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس قوس 
  ٤٥٨د   04:30 - دلو  ٢  استمرار حتى  08:50 -جدي  ٢١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  '20°13رأس  '29°28زحل  '28°0مشتري  '49°21مريخ  '43°26زھرة  '53°4عطارد  '19°22قمر  '38°20شمس

  ٤٨٤ج  25:13 -جدی  ٢٢  رار حتىاستم 49:10 -جدی  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 17:06 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 13:23 –جدي  ٢٢ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 16:28 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 12:44 –جدي  ٢٢  سنبلةالقمر في البرج الفلکي 

منزل جبھة+ قمر  ٦٥٧د   22:33  -جدی  ٢٣  استمرار حتى 07:40 –جدی  ٢٢   
   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر  سرطان
  ٤٠٧د  24:13 -جدی  ٢٢  استمرار حتى 54:19 -جدی  ٢٢

 أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٠٨د  45:6 -جدی  ٢٣  استمرار حتى 24:13 -جدی  ٢٢

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  25:6 -جدی  ٢٢  استمرار حتى 08:18 -جدی  ٢٢

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  24:13 -جدی  ٢٢  استمرار حتى 25:6 -جدی  ٢٢

  أسد القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  50:23 -جدی  ٢٣  استمرار حتى 24:13 -جدی  ٢٢

  ١٧و  05:01 –جدي  ٢٢  04:08 –جدي  ٢٢  03:16 –جدي  ٢٢  جبھةقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 13:54 -جدی  ٢٣ 17:04 -جدی  ٢٢ 20:00 -جدی  ٢٢ شیرون مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:48 -جدی  ٢٣ 17:57 -جدی  ٢٢ 20:48 -جدی  ٢٢ قمر أسود تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 7:48 -جدی  ٢٢ 2:58 -جدی  ٢٢ 22:00 -جدی  ٢٢ زحل ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ-٠٠ھـ 23:42 -جدی  ٢٤ 0:33 -جدی  ٢٣ 1:12 -جدی  ٢٢ عطارد تثلیث رقم

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 22:54 -جدی  ٢٤ 2:12 -جدی  ٢٣ 5:18 -جدی  ٢٢ بلوتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:42 -جدی  ٢٣ 16:05 -جدی  ٢٢ 11:24 -جدی  ٢٢ مریخ توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:18 -جدی  ٢٣ 18:41 -جدی  ٢٣ 14:00 -جدی  ٢٢ شیرون ضد توازي قمر

  قوس الشمس في البرج النجمي

  حد زحل  
  ٣٧٠د    06:13-جدي  ٢٧   استمرار حتى   08:24-جدي  ٢٢ 
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  '14°13رأس  '32°28زحل  '31°0مشتري  '57°21مريخ  '56°27زھرة  '22°6عطارد  '5°6قمر   '40°21شمس

  ٥٦و  04:22 –جدي  ٢٣  03:30 –جدي  ٢٣  02:38 –جدي  ٢٣  سدظھر األ قمر مقارنة

زبرة و صرفة منزلین+ قمر   22:33 –جدی  ٢٣ 
  15:39  -صرفة 

٦٥٩،  ٦٥٨د   08:04 –جدی  ٢٤  استمرار حتى  
   النجمي أسدالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان مشتري
  ٤٠٩د  59:23 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 45:6 -جدی  ٢٣

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  29:8 -جدی  ٢٣  استمرار حتى 50:23 -جدی  ٢٣

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  33:20 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 29:8 -جدی  ٢٣

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 8:36 -جدی  ٢٥ 4:58 -جدی  ٢٤ 1:06 -جدی  ٢٣ شمس تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 0:18 -جدی  ٢٥ 3:36 -جدی  ٢٤ 6:48 -جدی  ٢٣ مریخ مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ  16:12 -جدی  ٢٣ 14:30 -جدی  ٢٣ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:12 -جدی  ٢٤ 20:46 -جدی  ٢٤ 16:18 -جدی  ٢٣ اورانوس توازي قمر

 ١٣٠ھـ  8:00 - حوت  ٨ 12:02 -دلو  ١٩ 15:00 -جدی  ٢٣ عطارد مقارنة شمس
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  '9°13رأس  '34°28زحل  '35°0مشتري  '4°22مريخ  '9°29زھرة  '52°7عطارد  '0°20قمر   '41°22شمس

  ٣٦الف  دلو  ٢٥ استمرار حتى جدى ٢٤ سكندرىإلخر االكانون آ شھر دایةب

  ٤٨٤ج  08:17 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 58:4 -جدی  ٢٤  قمر خالي الّسیر

  : قمر ثةمثل
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 20:11 –جدي  ٢٧  استمرار حتی 17:06 –جدي  ٢٤

  ٧د 19:33 –جدي  ٢٧  استمرار حتی 16:28 –جدي  ٢٤  الفلکي میزانالقمر في البرج 

منزل عواء+ قمر  ٦٦٠د  18:42–جدی  ٢٦  استمرار حتى  08:04 –جدی  ٢٤   
  أسد البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٠د  08:17 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 59:23 -جدی  ٢٤



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

   سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١١د  12:10 -جدی  ٢٥  استمرار حتى 08:17 -جدی  ٢٤

   أسد القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  51:6 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 33:20 -جدی  ٢٤

  ٣٦٣د  08:17 -جدی  ٢٤  استمرار حتى 51:6 -جدی  ٢٤حد مريخ أسد القمر في البرج النجمي

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  05:5 -جدی  ٢٥  استمرار حتى 08:17 -جدی  ٢٤

  ١٩و   22:05 –جدي  ٢٤  21:15 –جدي  ٢٤  20:23 –جدي  ٢٤  صرفةقمر مقارنة 

٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 14:54 -جدی  ٢٥ 18:28 -جدی  ٢٥ 21:54 -جدی  ٢٤ اورانوس لةمقاب قمر
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  ١٠،٢ج – ١٨ھـ-٠٠ھـ 2:18 -جدی  ٢٦ 5:50 -جدی  ٢٥ 9:18 -جدی  ٢٤ بلوتون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ-٠٠ھـ 9:06 -جدی  ٢٦ 10:15 -جدی  ٢٥ 11:18 -جدی  ٢٤ عطارد تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 1:18 -جدی  ٢٥ 20:41 -جدی  ٢٥ 16:12 -جدی  ٢٤ شیرون توازي قمر

   ١٩٣ھـ  5:00 -جدی  ٢٨ 0:48 -جدی  ٢٦ 19:00 -جدی  ٢٤ نبتون توازي زھرة

  ٤٧ط -  ١١ز – ٤ح 16:31 –دلو  ٢٠  استمرار حتی 16:04 –جدي  ٢٤ دلو النجميالزھرة  في البرج  

  ١٢ب-٤ج 09:01 –دلو  ٢٠  استمرار حتی 08:47 –جدي  ٢٤ حوتالفلکي في البرج   الزھرة

حد دلو  النجميالزھرة  في البرج  
  عطارد 

  ٣٧٦د    11:11-دلو  ١   استمرار حتى 16:04 –جدي  ٢٤

  دلو  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٥٣٤د   22:49 - دلو ٤  استمرار حتى 16:04 –جدي  ٢٤
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  '5°13رأس  '37°28زحل  '39°0مشتري  '11°22مريخ  '22°0زھرة  '22°9عطارد  '1°4قمر   '42°23شمس

  ٣٨و   08:04 –جدي  ٢٥  07:13 –جدي  ٢٥  06:21 –جدي  ٢٥  عواءقمر مقارنة 
  البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  13:3 -جدی  ٢٦  استمرار حتى 12:10 -جدی  ٢٥

  حد سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرة 

  ٣٦٢د  07:22 -جدی  ٢٦  استمرار حتى 05:5 -جدی  ٢٥

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:48  - جدی ٢٥  23:10  - جدی ٢٥ 18:36  - جدی ٢٥ مریخ ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 17:12  - جدی ٢٥ 12:23  - جدی ٢٥ 7:42  - جدی ٢٥ زحل توازي قمر

  15:30  - جدی ٢٧ 12:08  - جدی ٢٦ 8:42  - جدی ٢٥ شمس تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ  3:06  - جدی ٢٦ 22:03  - جدی ٢٦ 17:06  - جدی ٢٥ مشتری ضد توازي قمر

 ١٩٥ھـ -٠٠ھـ 22:00  -  دلو ٨ 23:32  -  دلو ٢ 01:00  - جدی ٢٥ بلوتون تسدیس زھرة

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 

  وجه قمر و دريجان مريخقوس  
  ٤٩٣د  21:22 –دلو  ٣  استمرار حتى 09:55 –جدي  ٢٥
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  '4°13رأس  '39°28زحل  '43°0مشتري  '17°22مريخ  '35°1زھرة'53°10عطارد  '6°18قمر   '43°24شمس

  ٤٨٤ج  13:20 -جدی  ٢٧  استمرار حتى 00:18 -جدی  ٢٦  قمر خالي الّسیر

  ٢١و   05:09 –جدي  ٢٦  04:18 –جدي  ٢٦  03:26 –جدي  ٢٦  سماك األعزلة قمر مقارن

  ٢٢و   05:50 –جدي  ٢٦  04:58 –جدي  ٢٦  04:08 –جدي  ٢٦  سماك الرامحقمر مقارنة 

سماک و غفر منزلین+ قمر   18:42 –جدی  ٢٦ 
 16:39 –غفر 

٦٦٢،  ٦٦١د   17:08 –جدی  ٢٧  استمرار حتى  
  سنبلة نجميالبرج ال ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان  
  ٤١٣د  13:20 -جدی  ٢٧  استمرار حتى 13:3 -جدی  ٢٦

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري  

  ٣٦٤د  55:4 - جدی ٢٦  استمرار حتى  07:22 -جدی  ٢٦

  ٣٦٣د  49:16 - جدی ٢٦  استمرار حتى 55:4 - جدی ٢٦حد مريخ  سنبلة القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  13:20 - جدی ٢٧  استمرار حتى 49:16 - جدی ٢٦حد زحل  سنبلة القمر في البرج النجمي

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ- ٠٠ھـ 14:24 -جدی  ٢٧ 18:00 -جدی  ٢٦ 21:36 -جدی  ٢٦ زحل مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 14:48 -جدی  ٢٧ 18:28 -جدی  ٢٧ 22:06 -جدی  ٢٦ نبتون تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 10:36 -جدی  ٢٦ 5:23 -جدی  ٢٦ 0:18 -جدی  ٢٦ نبتون توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 9:42 -جدی  ٢٦ 4:58 -جدی  ٢٦ 0:18 -جدی  ٢٦ زھرة توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ٦،٢ج – ٥١،١٠ھـ- ٠٠ھـ 18:00 -جدی  ٢٧ 21:34 -جدی  ٢٧ 1:06 -جدی  ٢٦ مشتری مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 23:18 -جدی  ٢٨ 1:05 -جدی  ٢٧ 2:48 -جدی  ٢٦ زھرة تثلیث قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 20:36 -جدی  ٢٨ 0:11 -جدی  ٢٧ 3:48 -جدی  ٢٦ شیرون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:54 -جدی  ٢٨ 1:27 -جدی  ٢٧ 5:00 -جدی  ٢٦ قمر أسود مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 5:18 -جدی  ٢٨ 8:57 -جدی  ٢٧ 12:36 -جدی  ٢٦ بلوتون تسدیس قمر

  قوس في البرج النجميعطارد 
   زھرةحد  

  ٣٧٢د    23:20-دلو  ١   استمرار حتى   17:28-جدي  ٢٦ 
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  '3°13رأس  '42°28زحل  '47°0مشتري  '23°22مريخ  '48°2زھرة'25°12عطارد  '13°2قمر   '44°25شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   رار حتىاستم  ٢٨اللیلة     ٤٣الف  

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 23:06 –جدي  ٢٩  استمرار حتی 20:11 –جدي  ٢٧  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 22:29 –جدي  ٢٩  استمرار حتی 19:33 –جدي  ٢٧  القمر في البرج الفلکي عقرب

  ٢٣و   17:14 –جدي  ٢٧  16:22 –جدي  ٢٧  15:32 –جدي  ٢٧  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

منزل زبانا+ قمر    ٦٦٣د   17:24 –جدی  ٢٨  استمرار حتى  17:08 –جدی  ٢٧ 
   البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان 
  ٤١٤د  11:13 -جدی  ٢٧  استمرار حتى 13:20 -جدی  ٢٧

  البرج النجمي ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان زحلمیزان 
  ٤١٥د  09:6 -جدی  ٢٨  استمرار حتى 11:13 -جدی  ٢٧

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  24:6 - جدی ٢٧  استمرار حتى 13:20 - جدی ٢٧

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  58:19 - جدی ٢٨  استمرار حتى 24:6 - جدی ٢٧

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 7:00 -جدی  ٢٧ 0:49 -جدی  ٢٧ 18:54 -جدی  ٢٧ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 18:12 -جدی  ٢٩ 19:24 -جدی  ٢٨ 20:36 -جدی  ٢٧ عطارد تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 6:48 -جدی  ٢٩ 10:24 -جدی  ٢٨ 14:00 -جدی  ٢٧ مریخ تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 22:30 - دلو  ١ 19:00 -جدی  ٢٩ 15:36 -جدی  ٢٧ قمر تسدیس شمس

  قوس ي البرج النجميالشمس ف
  حد مريخ  

  ٣٦٨د    04:30-دلو  ٢   استمرار حتى   06:13-جدي  ٢٧ 
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  '5°13رأس  '44°28زحل  '52°0مشتري  '28°22مريخ  '1°4زھرة'57°13عطارد  '22°16قمر   '45°26شمس

  ٣٧الف   جدي ٢٩لیلة   استمرار حتی  جدي ٢٨لیلة    دريسکنإلاخر ألامحذور  كانون  یوم

  ٤٩٠ج  20:42 –دلو  ١٢ استمرار حتی 00:16 –جدی  ٢٨ قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٨٧ج 04:15 –جدي  ٢٩  استمرار حتی  02:47 –جدي  ٢٨  القمر في الطريقة المحترقة

  ٢٤و   00:30 –جدي  ٢٨  23:38 –جدي  ٢٨  22:47 –جدي  ٢٨  زبانا شماليقمر مقارنة 

منزل اکلیل+ قمر  ٦٦٤د   09:51 –جدی  ٢٩  استمرار حتى  17:24 –جدی  ٢٨   
   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د  08:23 -جدی  ٢٩  استمرار حتى 09:6 -جدی  ٢٨

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  51:7 - جدی ٢٨  استمرار حتى 58:19 - جدی ٢٨  مشتري

  میزان  النجمي القمر في البرج
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  44:19 - جدی ٢٩  استمرار حتى 51:7 - جدی ٢٨

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 10:54 -جدی  ٢٨ 1:56 -جدی  ٢٨ 18:12 -جدی  ٢٨ بلوتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:54 -جدی  ٢٩ 21:31 -جدی  ٢٩ 1:06 -جدی  ٢٨ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 21:06 - دلو  ١ 0:41 -جدی  ٢٩ 4:18 -جدی  ٢٨ اورانوس تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 1:00 -جدی  ٢٩ 14:00 -جدی  ٢٨ 5:12 -جدی  ٢٨ شمس توازي قمر

  شیرون تربیع قمر
 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:48 - دلو  ١ 3:19 -جدی  ٢٩ 6:54 -جدی  ٢٨

  زھرة تربیع قمر
 

  ٤،٢ج  – ٥ھـ-٠٠ھـ 7:06 - دلو  ١ 8:47 -جدی  ٢٩ 10:30 -جدی  ٢٨

  مریخ تثلیث عطارد
  

  ١٦٠ھـ  11:00 - دلو  ٩ 14:15 - دلو  ٤ 9:00 -جدی  ٢٨



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة
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  '6°13رأس  '46°28زحل  '57°0مشتري  '32°22مريخ  '13°5زھرة'29°15عطارد  '30°0قمر   '46°27شمس

  ٤٨٤ج  08:23 -جدی  ٢٩  استمرار حتى 00:19 -جدی  ٢٩  قمر خالي الّسیر

  : رھبوط قم
 عقرب في البرج النجمي

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 02:18 –دلو  ٢  استمرار حتی 23:06 –جدي  ٢٩

   :ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 04:15 –جدي  ٢٩ استمرار حتى 02:33 –جدي  ٢٩

  ٩د 01:40 –دلو  ٢  استمرار حتی 22:29 –جدي  ٢٩ القمر في البرج الفلکي قوس

لب منزل ق+ قمر  ٦٦٥د   23:18  - دلو  ١  استمرار حتى  09:51 –جدی  ٢٩   
   البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخعقرب 
  ٤١٧د  08:16 -جدی  ٢٩  استمرار حتى 08:23 -جدی  ٢٩

  البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري 
  ٤١٨د  12:9 - دلو  ١  استمرار حتى 08:16 -جدی  ٢٩

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  08:23 - جدی ٢٩  استمرار حتى 44:19 - جدی ٢٩

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  02:11 - جدی ٢٩  استمرار حتى 08:23 - جدی ٢٩

  عقرب القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢ د 51:17 - جدی ٢٩  استمرار حتى 02:11 - جدی ٢٩

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  29:7 -  دلو ١  استمرار حتى 51:17 - جدی ٢٩

  ٣٧و   23:58 –جدي  ٢٩  23:07 –جدي  ٢٩  22:15 –جدي  ٢٩  اكلیلقمر مقارنة 

  ٢٧و   11:07 –جدي  ٢٩  10:16 –جدي  ٢٩  09:25 –جدي  ٢٩  قلب العقربقمر مقارنة 

 21:12 - جدی ٢٩ رأس توازي قمر
  14:30 -جدی  ٢٩
 20:01 - دلو  ٢

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 13:30 - دلو  ٢

 21:18 -جدی  ٢٩ ذنب ضد توازي قمر
  14:32 -جدی  ٢٩
 19:58 - دلو  ٢

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 13:30 - دلو  ٢

  ١١،٢ج – ١٩ھـ - ٠٠ھـ 15:12 - دلو  ١ 18:52 - دلو  ١ 22:36 -جدی  ٢٩ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 15:12 - دلو  ١ 18:52 - دلو  ١ 22:36 -ی جد ٢٩ ذنب مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 10:18 - دلو  ٢ 13:41 - دلو  ١ 17:12 -جدی  ٢٩ مریخ تربیع قمر
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  '6°13رأس  '48°28زحل  '1°1مشتري  '35°22مريخ'26°6زھرة  '2°17عطارد  '36°14قمر   '47°28شمس

 ٤٩٢ج  20:39  - دلو ١٥  استمرار حتى 18:52 - دلو  ١  من الرأسقمر شمالي صاعد 

  ٥٧و   11:26 –دلو  ١  10:34 –دلو  ١  09:42 –دلو  ١  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   12:24 –دلو  ١  11:33 –دلو  ١  10:43 –دلو  ١  شولةقمر مقارنة 

منزل شولة+ قمر    ٦٦٦د   23:53 –دلو  ٢  استمرار حتى  23:18  - دلو  ١ 
  عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤١٩د  20:2 - دلو  ٢  استمرار حتى 12:9 - دلو  ١

  عقرب  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  02:16 -  دلو ١  استمرار حتى 29:7 -  دلو ١  حد مشترى 

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  20:2 -  دلو ٢  استمرار حتى 02:16 -  دلو ١

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:00 - دلو  ٣ 0:21 - دلو  ٢ 3:48 - دلو  ١ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 21:30 - دلو  ٣ 0:49 - دلو  ٢ 4:18 - دلو  ١ نبتون تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:48 - دلو  ٣ 4:02 - دلو  ٢ 7:30 - دلو  ١ اورانوس تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ  1:06 - دلو  ٣ 4:17 - دلو  ٢ 7:36 - دلو  ١ مشتری تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:36 - دلو  ٣ 6:47 - دلو  ٢ 10:12 - دلو  ١ شیرون تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 5:24 - دلو  ٣ 8:28 - دلو  ٢ 11:48 - دلو  ١ قمر أسود تثلیث قمر

   ٤٤ھـ  12:00 - دلو  ٩ 12:17 - دلو  ٥ 2:00 - دلو  ١ بلوتون توازي شمس

  قوس  في البرج النجميعطارد 
   عطاردحد 

  ٣٧١د    12:35-دلو  ٣   استمرار حتى   23:20-دلو  ١ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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حد دلو  النجميالزھرة  في البرج  
   زھرة

  ٣٧٧د    10:35-دلو  ٦   استمرار حتى   11:11-دلو  ١ 

  ٩١ج   06:58 –دلو  ١٢  استمرار حتى  21:32 –دلو  ١عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   06:58 –دلو  ١٢  استمرار حتى  21:32 –دلو  ١ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '5°13رأس  '50°28زحل  '7°1مشتري  '38°22مريخ  '39°7زھرة'36°18عطارد  '38°28قمر '48°29شمس

  ٤٨٤ج  21:2 - دلو  ٢  استمرار حتى 21:0 - دلو  ٢  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 06:32 –دلو  ٤  استمرار حتی 02:18 –دلو  ٢ قوس ر في البرج النجميالقم

  ١٠د 05:53 –دلو  ٤  استمرار حتی 01:40 –دلو  ٢  في البرج الفلکي جديالقمر 

منزل نعام+ قمر  ٦٦٧د   02:16 –دلو  ٣  استمرار حتى  23:53 –دلو  ٢   
  قوس البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه عطارد  
  ٤٢٠د  35:19 - دلو  ٣  استمرار حتى 20:2 - دلو  ٢

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  03:23 -  دلو ٣  استمرار حتى 20:2 -  دلو ٢

  ٥٨و   23:50 –دلو  ٢  23:00 –دلو  ٢  22:07 –دلو  ٢  النصلقمر مقارنة 

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ-٠٠ھـ 15:48 - دلو  ٣ 17:00 - دلو  ٢ 18:24 - دلو  ٢ زھرة تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 12:24 - دلو  ٣ 15:31 - دلو  ٢ 18:54 - دلو  ٢ بلوتون مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 44:7 -  دلو ٣  استمرار حتی 15:30 - دلو  ٢ عطارد مقارنة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 13:30 - دلو  ٣ 4:16 - دلو  ٣ 16:48 - دلو  ٢ قمر توازي شمس

   ١٩٠ھـ  0:00 - دلو  ٦ 0:18 - دلو  ٤ 0:00 - دلو  ٢ زحل وازيت زھرة

  ٢٢ط -  ١٠ز – ١ح 18:45 –حوت  ٢  استمرار حتی 04:30 –دلو  ٢  جدي النجميالشمس في البرج 

  ١١ب-٢ج 09:18 –حوت  ١  استمرار حتی 19:10 –دلو  ٢ دلو الفلکي البرج  الشمس في

  جدي النجميالشمس في البرج 
  حد عطارد 

  ٣٦٦د    01:38-دلو  ٩   استمرار حتى   04:30-دلو  ٢ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحلجدي 
  ٤٥٩د   00:30 -دلو  ١٢  استمرار حتى  04:30 - دلو  ٢
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  '2°13رأس  '52°28زحل'12°1مشتري  '40°22مريخ  '51°8زھرة'10°20عطارد  '32°12قمر   '50°0شمس

  ٥٩و   21:47 –دلو  ٣  20:54 –دلو  ٣  20:02 –دلو  ٣  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   22:03 –دلو  ٣  21:11 –دلو  ٣  20:18 –دلو  ٣  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   00:03 –دلو  ٣  23:12 –دلو  ٣  22:19 –دلو  ٣  النسر الواقعقمر مقارنة 

منزل بلدة+ قمر  ٦٦٨د   05:58 –دلو  ٤  مرار حتىاست  02:16 –دلو  ٣   
  ٣٤و   10:32 –دلو  ٣  09:39 –دلو  ٣  08:47 –دلو  ٣  بلدةقمر مقارنة 

  النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر  
  ٤٢١د  59:12 - دلو  ٣  استمرار حتى 35:19 - دلو  ٣

   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  وجه زحل و دريجان شمس

  ٤٢٢د  34:6 - دلو  ٤  استمرار حتى 59:12 - و دل ٣

  حدقوس  القمر في البرج النجمي
  زھرة 

  ٣٦٢د  44:7 -  دلو ٣  استمرار حتى 03:23 -  دلو ٣

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  44:14 -  دلو ٣  استمرار حتى 44:7 -  دلو ٣

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  30:23 -  دلو ٤  استمرار حتى 44:14 -  دلو ٣

  ٣،٢ج – ٣ھـ 15:00 - دلو  ٤ 15:01 - دلو  ٣ 44:7 -  دلو ٣ عطارد مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 15:54 –دلو  ٣  استمرار حتى 20:48 - دلو  ٣ مریخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:06 - دلو  ٣ 9:03 - دلو  ٣ 23:48 - دلو  ٣ بلوتون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 15:48 - دلو  ٥ 10:39 - دلو  ٤ 6:12 - دلو  ٣ شمس ةمقارن قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 2:00 - دلو  ٥ 4:38 - دلو  ٤ 7:36 - دلو  ٣ زحل تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 5:54 - دلو  ٥ 8:27 - دلو  ٤ 11:18 - دلو  ٣ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ-٠٠ھـ 6:30 - دلو  ٥ 8:55 - دلو  ٤ 11:42 - دلو  ٣ مشتری تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:00 - دلو  ٥ 13:19 - دلو  ٤ 16:00 - دلو  ٣ قمر أسود تربیع قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  اإلتصالمركز 

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام التنجیمیة

  ١٦٤ھـ   23:00  – دلو ١٤  12:19  -  دلو ٨ 20:00  -  دلو ٣ زحل تربیع عطارد

   ١٧٢ھـ  8:00 -دلو  ١١ 4:12 - دلو  ٨ 17:00 - دلو  ٣ رأس توازي عطارد

   ١٧٤ھـ  8:00 -دلو  ١١ 4:04 - دلو  ٨ 17:00 - دلو  ٣ بذن ضد توازي عطارد

  قوس في البرج النجميعطارد 
  حد زحل 

  ٣٧٥د    15:51-دلو  ٦   استمرار حتى   12:35-دلو  ٣ 

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس قوس 
  ٤٩٤د  02:36 –دلو  ٩  استمرار حتى 21:22 –دلو  ٣

   مريخمکث قبل تراجع
  أسد في البرج النجمي

  ١١٥ج  15:54 –دلو  ٦  استمرار حتى 15:54 –دلو  ٣
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  '56°12رأس  '54°28زحل'17°1مشتري  '41°22مريخ  '3°10زھرة'45°21عطارد  '16°26قمر '51°1شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٤٨٤ج  34:6 - دلو  ٤  استمرار حتى 38:4 - لو د ٤  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 12:52 –دلو  ٦  استمرار حتی 06:32 –دلو  ٤

  ١١د 12:11 –دلو  ٦  استمرار حتی 05:53 –دلو  ٤ في البرج الفلکي دلوالقمر 

منزل سعد ذابح+ قمر  ٦٦٩د  19:18 –دلو  ٥  استمرار حتى  05:58 –دلو  ٤   
جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل
  ٤٢٣د   23:0 - دلو  ٥  استمرار حتى 34:6 - دلو  ٤

  قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  34:6 -  دلو ٤  استمرار حتى 30:23 -  دلو ٤

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  01:19 -  دلو ٥  استمرار حتى 34:6 -  دلو ٤

  ٣٠و   04:55 –دلو  ٤  04:02 –دلو  ٤  03:08 –دلو  ٤  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ٣٣و   15:34 –دلو  ٤  14:41 –دلو  ٤  13:46 –دلو  ٤  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:06 - دلو  ٤ 9:59 - دلو  ٤ 3:30 - دلو  ٤ قمر أسود ضد توازي قمر

  ١٦١ھـ -٠٠ھـ 1:00 -دلو  ١٦ 7:08 -دلو  ١٠ 9:00 - دلو  ٤ مشتری تربیع اردعط

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 

  وجه و دريجان عطارددلو  
  ٥٣٥د   06:46 -دلو ١٢  استمرار حتى  22:49 - دلو ٤
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  '48°12رأس  '55°28زحل'23°1مشتري  '42°22مريخ  '16°11زھرة'20°23عطارد  '46°9قمر   '52°2شمس

  ٣١و  22:37 –دلو  ٥ 21:43 –دلو  ٥ 20:50 –دلو  ٥ سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و  06:09 –دلو  ٥ 05:14 –دلو  ٥ 04:21 –دلو  ٥ النیرقمر مقارنة 

  ٦١و  16:59 –دلو  ٥ 16:06 –دلو  ٥ 15:10 –دلو  ٥ سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و  19:44 –دلو  ٦ 18:49 –دلو  ٦ 17:54 –و دل ٥ سعد السعودقمر مقارنة 

سعد بلع  منزلین+ قمر   
و سعد السعود   

 19:18 –دلو  ٥
 12:11 – سعد السعود

 11:50 –دلو  ۶  استمرار حتى
٦٧١،  ٦٧٠د   

  جديالبرج النجمی ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان  
  ٤٢٤د  29:18 - دلو  ٦  استمرار حتى  23:0 - دلو  ٥

  جدي  لقمر في البرج النجميا
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  35:7 -  دلو ٥  استمرار حتى 01:19 -  دلو ٥

  جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  09:22 -  دلو ٦  استمرار حتى 35:7 -  دلو ٥

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 13:36 - دلو  ٥ 8:11 - دلو  ٥ 2:36 - دلو  ٥ نبتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:12 - دلو  ٦ 13:56 - دلو  ٥ 8:30 - دلو  ٥ مشتری ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 9:30 - دلو  ٧ 10:59 - دلو  ٦ 13:00 - دلو  ٥ زحل تثلیث قمر

٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 10:06 - دلو  ٧ 11:33 - دلو  ٦ 13:30 - دلو  ٥ نبتون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 14:30 - دلو  ٧ 15:47 - دلو  ٦ 17:36 - دلو  ٥ مشتری تسدیس قمر

 ١٦٥ھـ  4:00 -دلو  ١٤ 21:26 -دلو  ١٠ 12:00 - دلو  ٥ اورانوس تسدیس عطارد
  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١١٦  

 ١٤٣٣اّول را    ااث

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

١ 
ل 

ألّو
 ا
ع
بی

 ر
ھر

ش
 =

٢
٥

 
ير

نا
ي

 
 =

٦ 
و 

دل
  
=

ر 
را

م
ست

ا
ث

دا
ح

أل
ا

 
ي

ض
ما

ال
ر 

ھ
ش

ال
ن 

م
ة 

كی
فل

ال
 

  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٤الف   20:12 –حمل  ١ استمرار حتى باقي ٥٥ ماضي ٣٤  الشتاء موسم استمرار 

  ٣٦الف  دلو  ٢٥ استمرار حتى باقي ١٩ ضيما ٩ سكندرىاإلخر اآلكانون  شھر

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 12:52 –دلو  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢ 

  ٢٢ط -  ١٠ز – ١ح 18:45 –حوت  ٢  استمرار حتی باقي شھر١ ماضي ٤ جدي الشمس في البرج النجمي

 في البرج النجمي :وبال عطارد
  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 02:36 –دلو  ٩  استمرار حتی باقي ٣ ماضي ١٨  قوس

  ٤٧ط -  ١١ز – ٤ح 16:31 –دلو  ٢٠  استمرار حتی باقي ١٤ ماضي ١٢  دلو الزھرة  في البرج  النجمي

  ماضي شھر ٢  أسد المريخ في البرج النجمي
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

: مشتري مثلثة  
حمل في البرج النجمي  

  ماضي شھر ٧ 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتى
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ١٨   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ١٠ حوت في البرج النجمياورانوس 

 باقي شھر ٤و  سنة٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  استمرار حتیباقي٢٠ ماضي شھر٦   جدي في البرج النجمي نبتون

 شھر ٢و  ةسن ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون
 باقي سنة١٢ ماضي

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر١١   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر٧ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر١١   ثور في البرج النجميذنب 
 باقي شھر٧ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ١ 
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر١١ 

باقي شھر ٣و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ١١د 12:11 –دلو  ٦  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢  القمر في البرج الفلکي دلو

  ١١ب-٢ج 09:18 –حوت  ١  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٤  دلو الشمس في البرج الفلکي 

  ١٠ب-٣ج 21:12 –دلو  ٩  رار حتیاستم باقي ٣ ماضي ١٨   جديعطارد في البرج الفلکي 

  ١٢ب-٤ج 09:01 –دلو  ٢٠  استمرار حتی باقي ١٤ ماضي ١٢  حوتالزھرة في البرج  الفلکي 

 شھر ٥ ماضي شھر ٣   سنبلة المريخ في البرج الفلکي 
 باقي

  ٦ب-٥ج 15:31 –سرطان  ١٣  استمرار حتی

  ماضي شھر ٨   ثورفي البرج الفلکي  المشتري 
 باقي شھر ٥ 

  ستمرار حتیا
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ١٨  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ٨ 
  استمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧ب-٧ج

اورانوس في البرج الفلکي حمل 
  حمل

  ماضي شھر ١٠ 

باقي شھر ٤و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج

  ١٢ب-٩ج 22:03 –دلو  ١٦  استمرار حتیباقي ٢٠ماضي شھر٦   في البرج الفلکي دلو  نبتون
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   شھر ٢و  سنة٣   في البرج الفلکي جدي  بلوتون

 باقي سنة١٢  ماضي
  استمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢
 ش. ھـ ١٤٠٢

  ١٠ب-١٠ج

 شھر٧ ماضي شھر١١  في البرج الفلکي قوس رأس 
  ٩ب-١١ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی باقي

 شھر٧ ماضي شھر١١  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 
 باقي

  ٣ب-١٢ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی

  ماضي شھر ١   في البرج الفلکي ثور  قمر أسود
 باقي شھر ٨ 

  استمرار حتی
 05:20 – سنبلة ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  ماضي سنة ١  في البرج الفلکي حوت شیرون 
باقي شھر ٣و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  09:22 -  دلو ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

جدي  الشمس في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦٦د    01:38-دلو  ٩   استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٤ 

حد قوس  في البرج النجميعطارد 
  زحل

  ٣٧٥د    15:51-دلو  ٦   استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٣ 

  دلو  الزھرة  في البرج  النجمي
   زھرةحد 

  ٣٧٧د    10:35- دلو ٦   استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٥ 

حد أسد المريخ في البرج النجمي
  عطارد

 شھر ١ ماضي شھر١ 
 باقي

  ٣٨١د    06:39-حوت  ٢   استمرار حتى

   المشتري في البرج النجمي
  حمل حد مشتري

   ماضي ٢٦
 باقي شھر ١

  ٣٨٤د    13:29-حوت  ٨   استمرار حتى

  سنبلة في البرج النجميزحل 
  حد زحل 

  ماضي ٢٣ 
 باقي شھر ١ 

  ٣٩٥د    06:37-حوت  ٢٦   استمرار حتى

 حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي شھر ١٠

 باقي شھر ١٧ 
  استمرار حتى

 14:22 -سرطان ١٠
 ش. ھـ ١٣٩٢

  ٦٨٨د 

حد جدي  في البرج النجمينبتون 
  ٦٩٤د   12:34 -دلو ٢٦  استمرار حتىباقي ٢٠ ماضي شھر ٦  مريخ 

   قوس ج النجميفي البربلوتون 
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٣٨

  باقي شھر ٢٤ 
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧
  ش. ھـ ١٣٩٢

  ٧٠٠د 

حد عقرب  في البرج النجميرأس 
  عطارد 

  ٧٠٢د   08:29 -دلو ٢٣  استمرار حتىباقي ١٧ ماضي شھر ٥

  ٧٠٧د   06:01 -حوت ٢١  استمرار حتى  باقي ٤٦شھر ماضي  ٣ثور حد عطارد  في البرج النجميذنب 

   في البرج النجمي قمر أسود

  حد مشتري  حمل
  ٧١٥د   08:39 -دلو ٢٤  استمرار حتى  باقي ١٨ ماضي ٣٦

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  جديالبرج النجمی ٢القمر في وجه
  زھرةوجه مريخ و دريجان  

  ٤٢٤د  29:18 - دلو  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 
  وجه مشتري و دريجان زحلجدي  

  ٤٥٩د   00:30 -دلو  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٣

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس قوس 
  ٤٩٤د  02:36 –دلو  ٩  استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٢

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  ان عطاردوجه و دريجدلو  

  ٥٣٥د   06:46 -دلو ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ١

  البرج النجمي ٣المريخ في وجه 
في (وجه و دريجان مريخ  أسد 

  )التراجع
  ٥٥٤د   14:07 -دلو ٢٥  استمرار حتى  باقي ١٩ ماضي ٢٢

  البرج النجمي ١المشتري في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل  

  ٥٧٦د   11:27 -حوت ٢٩  استمرار حتىباقي شھر ٢ ماضي ٢٥

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 
)في التراجع(زھرةوجه عطارد و دريجان 

   ماضي شھر ٣
  باقي شھر ٩

  استمرار حتى
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 
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  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:12 - دلو  ٦ 13:56 - دلو  ٥ باقي ٠ ماضي ١  مشتری ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 9:30 - دلو  ٧ 10:59 - دلو  ٦ باقي ١ ماضي ١  زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 10:06 - دلو  ٧ 11:33 - دلو  ٦ باقي ١ ماضي ١  نبتون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ- ٠٠ھـ 14:30 - دلو  ٧ 15:47 - دلو  ٦ باقي ١ ماضي ١  مشتری تسدیس قمر

  ٤٨٨ج   دلو ٦ اللیلة استمرار حتی باقي ٠ ماضي ١٦   سريع الّسیرقمر 
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  ٤٩٠ج  20:42 –دلو  ١٢ استمرار حتی باقي ٦ ماضي ٨  قمر صاعد في فلك األوج

 ٤٩٢ج  20:39  - دلو ١٥  استمرار حتى باقي ٩ ماضي ٥   قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٣٢و  19:44 –دلو  ٦ 18:49 –دلو  ٦ باقي ٠ ماضي ١  سعد السعودقمر مقارنة 

سعد السعود منزل+ قمر  ٦٧١،  ٦٧٠د  11:50 –دلو  ٦  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١    
  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

 ١٣٣ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:46 -جدی  ٢٣ باقي ٣ ماضي ٣١  یخمر تثلیث شمس

   ٢٢٨ھـ  18:00 - دلو  ٩  استمرار حتی باقي ٣ ماضي ٢٦  شیرون ضد توازي مریخ

  3:00 -دلو  ١٧  استمرار حتی باقي ١١ ماضي ٢٤  بلوتون تسدیسزحل 

 ١٣٨ ھـ-٠٠ھـ 1:00 -دلو  ١٦ 0:18 - دلو  ١ باقي ١٠ ماضي ٢٢  زحل تربیع شمس

 ١٣٥ھـ  0:00 -دلو  ٢٠ 9:35 - دلو  ٣ باقي ١٤ ماضي ٢٢  مشتری تربیع شمس

 ١٣٩ھـ  13:00 -دلو  ١٨ 4:20 - دلو  ٣ باقي ١٢ ماضي ١٩  اورانوس تسدیس شمس

  ١٥٢ھـ  16:00 -دلو  ٢٢ 2:06 - دلو  ٦ باقي ١٦ ماضي ١٨   قمر أسود تربیع شمس

  ٣٦٠ھـ  3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠باقي رشھ ٣ ماضي ١٥ قمر أسود تثلیث بلوتون

 ١٣٠ھـ  8:00 - حوت  ٨ 12:02 -دلو  ١٩باقي شھر ١ ماضي ١٣ عطارد مقارنة شمس

 ١٩٥ھـ -٠٠ھـ 22:00 - دلو  ٨ 23:32 - دلو  ٢ باقي ٢ ماضي ١١  بلوتون تسدیس زھرة

  ١٦٠ھـ  11:00 - دلو  ٩ 14:15 - دلو  ٤ باقي ٣ ماضي ٨   مریخ تثلیث عطارد

   ٤٤ھـ  12:00 - دلو  ٩ 12:17 - دلو  ٥ باقي ٣ ماضي ٥  بلوتون توازي شمس

   ١٩٠ھـ  0:00 - دلو  ٦ 0:18 - دلو  ٤ باقي ٠ ماضي ٤  زحل توازي زھرة

  ١٦٤ھـ  23:00 -دلو  ١٤ 12:19 - دلو  ٨ باقي ٨ ماضي ٣   زحل تربیع عطارد

   ١٧٢ھـ  8:00 -دلو  ١١ 4:12 - دلو  ٨ باقي ٥ ماضي ٣  رأس توازي عطارد

   ١٧٤ھـ  8:00 -دلو  ١١ 4:04 - دلو  ٨ باقي ٥ ماضي ٣  ذنب ضد توازي عطارد

  ١٦١ھـ -٠٠ھـ 1:00 -دلو  ١٦ 7:08 -دلو  ١٠ باقي ١٠ ماضي ٢  مشتری تربیع عطارد

 ١٦٥ھـ  4:00 -دلو  ١٤ 21:26 -دلو  ١٠ باقي ٨ ماضي ١  اورانوس تسدیس عطارد

 مر أسودق مقارنة مشتری
 شھر ٤ ماضي شھر ١ 

  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨ باقي

 نبتون تثلیث زحل
 شھر ٤ ماضي شھر ٤ 

 باقي
  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتی

 نبتون تسدیس مشتری
 شھر ٢ ماضي شھر٤ 

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  استمرار حتی باقي

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠باقي ٣ ماضي شھر ٣  قمر أسود تسدیس نبتون

 شیرون تثلیث زحل
 شھر ٢ ماضي شھر ٣ 

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  استمرار حتی باقي

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

 في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   06:58 –دلو  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٥

  ٩٢ج   06:58 –دلو  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٥ ثور في البرج النجمينب تراجع ذ

  مريخ در مکث قبل تراجع
  أسدبرج نجمي 

  ١١٥ج  15:54 –دلو  ٦  استمرار حتى  باقي ٠ ماضي ٣



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  )ةمكرمال ةمكحسب التوقیت العالمي  00:00 ةساع(البروج النجمة  فيكواكب  درجة

  '39°12رأس  '57°28زحل'29°1مشتري  '41°22مريخ  '28°12زھرة'56°24عطارد  '0°23قمر   '53°3شمس

  ١٧:٠٤ ةساعي الف: دلو فلكيالبرج ال ٦ ةدرج اليشمس التحويل  :ربیع األّول شھراّول  یوم

 ٢:٥٠ ةساعال في:جدینجمي البرج ال ٥ ةدرج يالشمس التحويل  :ربیع األّول شھراّول  لیلة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٤٨٩ج   دلو ١٨ اللیلة استمرار حتی  دلو ٦ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  54:12 - دلو  ٦  استمرار حتى 59:10 - دلو  ٦  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 22:11 –دلو  ٩  استمرار حتی 12:52 –دلو  ٦  دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 21:28 –دلو  ٩  استمرار حتی 12:11 –دلو  ٦ القمر في البرج الفلکي حوت

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطاردجدي  
  ٤٢٥د  54:12 - دلو  ٦  استمرار حتى 29:18 - دلو  ٦

دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  و دريجان زحل زھرةوجه 

  ٤٢٦د  39:7 - دلو  ٧  استمرار حتى 54:12 - دلو  ٦

  جدى القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  30:5 -  دلو ٦  استمرار حتى 09:22 -  دلو ٦

جدى  القمر في البرج النجمي
  حدمريخ

  ٣٦٣د  54:12 -  دلو ٦  استمرار حتى 30:5 -  دلو ٦

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  00:2 -  دلو ٧  استمرار حتى 54:12 -  دلو ٦

  ٦٧٢د   15:50 –دلو  ٧  استمرار حتى 11:50  - دلو  ٦  د األخبیةمنزل سع+ قمر 

  ٦٢و   17:44 –دلو  ٦  16:49 –دلو  ٦  15:53 –دلو  ٦  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 16:54 - دلو  ٧ 18:13 - دلو  ٧ 20:00 - دلو  ٦ رونشی مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 6:36 - دلو  ٦ 1:31 - دلو  ٦ 20:18 - دلو  ٦ زحل توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:24 - دلو  ٨ 20:29 - دلو  ٧ 22:06 - دلو  ٦ قمر أسود تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 13:12 -  دلو ٦ 7:30 - دلو  ٦ 1:42 - دلو  ٦ زھرة توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 2:24 - دلو  ٨ 3:30 - دلو  ٧ 5:06 - دلو  ٦ بلوتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:48 - دلو  ٧ 15:48 - دلو  ٦ 10:48 - دلو  ٦ مریخ ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 0:54 - دلو  ٧ 19:56 - دلو  ٧ 14:54 - دلو  ٦ شیرون توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ - ٠٠ھـ 00:2 -  دلو ٧  استمرار حتى 15:18 - دلو  ٦ ھرةز مقارنة قمر

   ١٤٦ھـ  22:00 - حوت  ٨ 14:12 -دلو  ٢٣ 13:00 - دلو  ٦ نبتون ضد توازي مشتری

حد قوس  في البرج النجميعطارد 
  ٣٧٣د  02:36 –دلو  ٩  استمرار حتى   15:51-دلو  ٦   مريخ

حد دلو  الزھرة  في البرج  النجمي
  تري مش

  ٣٧٩د    06:46-دلو  ١٢   استمرار حتى   10:35-دلو  ٦ 

 المريخ في البرج النجميتراجع 
  أسد

  ٨٥ج  18:53 –حمل  ٢٥  استمرار حتى 15:54 –دلو  ٦
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  '29°12رأس  '58°28زحل'34°1مشتري  '40°22مريخ  '40°13زھرة'33°26عطارد  '56°5قمر   '54°4شمس

  ٤٦و   05:02 –دلو  ٧  04:05 –دلو  ٧  03:10 –دلو  ٧  سعد األخبیةقمر مقارنة 

   البرج النجمي دلو ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  46:2 - دلو  ٨  استمرار حتى 39:7 - دلو  ٧

حد دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  21:13 -  دلو ٧  استمرار حتى 00:2 -  دلو ٧

حد دلو  في البرج النجمي القمر
  مشتري 

  ٣٦٤د  46:2 - دلو  ٨  استمرار حتى 21:13 -  دلو ٧

  ٦٧٣د   01:03 –دلو   ٩  استمرار حتى 15:50 –دلو  ٧  فرغ األولمنزل + قمر  

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 21:13 -  دلو ٧  استمرار حتى 00:2 -  دلو ٧  زھرة مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ - ٠٠ھـ 17:48 - دلو  ٨ 16:12 - دلو  ٧ 21:13 -  دلو ٧ زھرة مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 7:12 - دلو  ٩ 7:52 - دلو  ٨ 9:00 - دلو  ٧ مریخ مقابلة قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ٨،٢ج – ١٣ھـ 3:24 - دلو  ٨ 22:24 - دلو  ٨ 17:24 - دلو  ٧ اورانوس توازي قمر

   ١٨٦ھـ  2:00 -دلو  ١١ 7:42 - دلو  ٩ 13:00 - دلو  ٧ مریخ ضد توازي زھرة

 ١٧٨ھـ  8:00 -دلو  ١٦ 22:09 -دلو  ١٢ 9:00 - دلو  ٧ قمر أسود تربیع عطارد
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  '20°12رأس  '59°28زحل'41°1مشتري  '39°22مريخ'52°14زھرة'10°28عطارد  '33°18قمر   '55°5شمس

  ٤٧ و  15:42 –دلو  ٨  14:42 –دلو  ٨  13:45 –دلو  ٨  منكب الفرسقمر مقارنة 

دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  13:22 - دلو  ٩  استمرار حتى 46:2 - دلو  ٨

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  30:10 - دلو  ٨  استمرار حتى 46:2 - دلو  ٨

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  13:22 - دلو  ٩  استمرار حتى 30:10 - دلو  ٨

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 1:00 -دلو  ١٠ 21:30 - دلو  ٩ 18:48 - دلو  ٨ عطارد تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ-٠٠ھـ 0:30 -دلو  ١٠ 0:39 - دلو  ٩ 1:18 - دلو  ٨ اورانوس مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ- ٠٠ھـ 21:48 -دلو  ١١ 13:00 - دلو  ٩ 5:00 - دلو  ٨ شمس تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:48 -دلو  ١٠ 13:47 - دلو  ٩ 14:12 - دلو  ٨ لوتونب تربیع قمر

  ١٨٦ھـ  1:00 -دلو  ٢٠ 2:41 -دلو  ١٤ 20:00 - دلو  ٨ مریخ مقابلة زھرة

٤ 
ل 

ألّو
 ا
ع
بی

ر
=

٢
٨

 
ير

نا
ي

  

  '12°12رأس  '0°29زحل'47°1مشتري  '36°22مريخ'4°16زھرة  '48°29عطارد  '54°0قمر   '56°6شمس

  ٨٢الف  ۵ لیلة استمرار حتى ۴ لیلة  ربیع األّول شھر محذور یوم

  ٤٨٤ج  14:22 - دلو  ٩  استمرار حتى 30:21 - دلو  ٩  قمر خالي الّسیر

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 10:13 –دلو  ١١  استمرار حتی 22:11 –دلو  ٩ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 09:28 –لو د ١١  استمرار حتی 21:28 –دلو  ٩  القمر في البرج الفلکي حمل

حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه زحل و دريجان مشتري

  ٤٢٩د  00:18 - دلو  ٩  استمرار حتى 13:22 - دلو  ٩

  حوتالبرج النجمی ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و 
  ٤٣٠د  02:14 -دلو  ١٠  استمرار حتى 00:18 - دلو  ٩

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  59:21 -دلو  ١٠  استمرار حتى 13:22 - دلو  ٩

منزل فرغ آخر+ قمر  ٦٧٤د  07:33 –دلو  ١٠  استمرار حتى  01:03 –دلو   ٩   

  ٤٨و   10:57 –دلو  ٩  09:56 –دلو  ٩  08:57 –دلو  ٩  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:48 - دلو  ٩ 1:32 - دلو  ٩ 20:18 - دلو  ٩  شیرون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 12:06 - دلو  ٩ 6:41 - دلو  ٩ 1:18 - دلو  ٩ مریخ توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 11:36 - دلو  ٩ 6:48 - دلو  ٩ 2:00 - دلو  ٩ زھرة ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:12 -دلو  ١٠ 21:31 -دلو  ١٠ 16:00 - دلو  ٩ زحل ضد توازي قمر

   ٢٠١ھـ  7:00 -دلو  ١٣ 6:56 -دلو  ١١ 7:00 - دلو  ٩ شیرون توازي زھرة

  ١١ب-٣ج 04:38 –دلو  ٢٦  استمرار حتی 21:12 –دلو  ٩ دلوعطارد في البرج الفلکي 

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح 09:28 –دلو  ٢٦  استمرار حتی 02:36 –دلو  ٩  جدي في البرج النجميعطارد 
حد جدي  الشمس في البرج النجمي

  ٣٦٩د    23:05-دلو  ١٦   ىاستمرار حت   01:38-دلو  ٩   مشترى 

حد جدي  في البرج النجميعطارد 
  ٣٧١د    08:17-دلو  ١٣   استمرار حتى 02:36 –دلو  ٩  عطارد

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه مشتري و دريجان زحلجدي  

  ٤٩٥د  02:49 –دلو  ١٥  استمرار حتى 02:36 –دلو  ٩
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  '6°12رأس  '2°29زحل  '53°1مشتري  '33°22مريخ  '16°17زھرة  '26°1عطارد  '0°13قمر   '57°7شمس

  ٤٩و   21:12 –دلو  ١٠  20:10 –دلو  ١٠  19:11 –دلو  ١٠  سرة الفرسقمر مقارنة 

  ١٦٣و  22:10 –دلو  ١٩ 10:12 –دلو  ١٤ 22:13 –دلو  ١٠  كف الخضیب مقارنة قمرأسود

حوت  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  يجان مريخوجه و در
  ٤٣١د  15:10 -دلو  ١١  استمرار حتى 02:14 -دلو  ١٠

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   مشتري

  ٣٦٤د  00:8 -دلو  ١٠  استمرار حتى 59:21 -دلو  ١٠



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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حد حوت  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  01:12 -دلو  ١٠  استمرار حتى 00:8 -دلو  ١٠  عطارد

د ححوت  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د   12:6 -دلو  ١١  استمرار حتى 01:12 -دلو  ١٠

منزل بطن الحوت+ قمر  ٦٧٥د  10:13 –دلو  ١١  استمرار حتى 07:33 –دلو  ١٠   

  ٦،٢ج – ٩ھـ 17:30 -دلو  ١٠ 11:22 -دلو  ١٠ 5:24 -دلو  ١٠ مشتری توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 8:42 -دلو  ١٢ 8:21 -دلو  ١١ 8:06 -دلو  ١٠ زحل مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 9:30 -دلو  ١٢ 9:08 -دلو  ١١ 8:54 -دلو  ١٠ نبتون تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 22:24 -دلو  ١١ 16:11 -دلو  ١٠ 10:12 -دلو  ١٠ نبتون ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 15:00 -دلو  ١٢ 14:28 -دلو  ١١ 14:00 -دلو  ١٠ مشتری مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 23:36 -دلو  ١٣ 19:14 -دلو  ١٢ 15:00 -دلو  ١٠ عطارد تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 17:06 -دلو  ١٢ 16:40 -دلو  ١١ 16:18 -دلو  ١٠ شیرون تسدیس قمر
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  '3°12رأس  '3°29زحل  '0°2مشتري  '29°22مريخ  '28°18زھرة'5°3عطارد  '55°24قمر   '58°8شمس

  ٤٨٤ج  16:10 -دلو  ١١  استمرار حتى 21:8 -دلو  ١١  قمر خالي الّسیر

  ١ط - ١ز – ٢ح 22:59 –دلو  ١٤  استمرار حتی 10:13 –دلو  ١١  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 22:14 –دلو  ١٤  استمرار حتی 09:28 –دلو  ١١  القمر في البرج الفلکي ثور

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  مل ح

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د  34:6 -دلو  ١٢  استمرار حتى 15:10 -دلو  ١١

  حوت القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  15:10 -دلو  ١١  استمرار حتى 12:6 -دلو  ١١

  حمل  القمر في البرج النجمي
  مشتريحد 

  ٣٦٤د  26:22 -دلو  ١٢  استمرار حتى 15:10 -دلو  ١١

  ٦٤٨د   06:21 –دلو  ١٢  استمرار حتى 10:13 –دلو  ١١  منزل شرطان+ قمر 

  ٤٥و   03:30 –دلو  ١١  02:29 –دلو  ١١  01:27 –دلو  ١١  الرشاءقمر مقارنة 

  ٢و   12:50 –دلو  ١١  11:49 –دلو  ١١  10:47 –دلو  ١١  شرطانقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 20:12 -دلو  ١٣ 19:38 -دلو  ١٢ 19:06 -دلو  ١١ قمر أسود مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ- ٠٠ھـ 16:18 -دلو  ١٣ 7:09 -دلو  ١٢ 21:54 -دلو  ١١ شمس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 2:48 -دلو  ١٣ 2:25 -دلو  ١٢ 2:06 -دلو  ١١ بلوتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:00 -دلو  ١٢ 19:15 -دلو  ١٢ 12:00 -دلو  ١١ قمر أسود توازي قمر
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  '1°12رأس  '3°29زحل  '7°2مشتري  '24°22مريخ  '40°19زھرة  '45°4عطارد  '45°6قمر   '59°9شمس

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

  ٤٩١ ج 21:43 –دلو  ٢٤ استمرار حتی 20:42 –دلو  ١٢ قمر ھابط في فلك األوج

  ٥٠و   14:28 –دلو  ١٢  13:27 –دلو  ١٢  12:25 –دلو  ١٢  المنقارقمر مقارنة 

البرج النجمي حمل ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس 
  ٣٩٧د  51:2 -دلو  ١٣  استمرار حتى 34:6 -دلو  ١٢

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  36:8 -دلو  ١٢  استمرار حتى 26:22 -دلو  ١٢

حد حمل  قمر في البرج النجميال
  عطارد

  ٣٦١د  51:2 -دلو  ١٣  استمرار حتى 36:8 -دلو  ١٢

  ١و   21:14 –دلو  ١٢  20:13 –دلو  ١٢  19:12 –دلو  ١٢  كف الخضیب مقارنةقمر 

منزل بطین+ قمر  ٦٤٩د  11:32 –دلو  ١٣   استمرار حتى  06:21 –دلو  ١٢   

  ٧٣ج  2:37 –دلو  ٢٧ 12:02 -دلو  ١٩ 18:56 –دلو  ١٢  احتراق عطارد

  ٢،١ج – ٢ھـ 14:48 -دلو  ١٢ 6:56 -دلو  ١٢ 23:42 -دلو  ١٢ شمس ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 36:8 -دلو  ١٢  استمرار حتى 2:06 -دلو  ١٢ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ- ٠٠ھـ 7:54 -دلو  ١٤ 5:07 -دلو  ١٣ 36:8 -دلو  ١٢ زھرة تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:18 -دلو  ١٤ 7:28 -دلو  ١٣ 7:24 -دلو  ١٢ مریخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 9:36 -دلو  ١٣ 22:42 -دلو  ١٣ 13:18 -دلو  ١٢ بلوتون ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٢٢  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

  البرج النجمي ٢الشمس في وجه 
  زھرةوجه مريخ و دريجان جدي  

  ٤٦٠د   21:14 -دلو  ٢٢  استمرار حتى  00:30 -دلو  ١٢

حد دلو  ة  في البرج  النجميالزھر
  مريخ 

  ٣٧٨د    11:35-دلو  ١٦   استمرار حتى   06:46-دلو  ١٢ 

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  زھرةوجه قمر و دريجان دلو  

  ٥٣٦د  16:31 –دلو  ٢٠  استمرار حتى  06:46 -دلو ١٢
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  '2°12رأس  '4°29زحل  '14°2مشتري  '18°22مريخ  '51°20زھرة  '25°6عطارد  '35°18قمر '0°11شمس

  ٤٨٤ج  01:23 -دلو  ١٤  استمرار حتى 28:7 -دلو  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ٤٤و   23:07 –دلو  ١٣  22:06 –دلو  ١٣  21:05 –دلو  ١٣  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   09:52 –دلو  ١٣  08:51 –دلو  ١٣  07:50 –دلو  ١٣  الغول قمر مقارنة 

   البرج النجمي ٣ر في وجه القم

  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 
  ٣٩٨د  01:23 -دلو  ١٤  استمرار حتى 51:2 -دلو  ١٣

  ٣٦٣د  58:12 -دلو  ١٣  استمرار حتى 51:2 -دلو  ١٣حد مريخالقمر في البرج النجمي حمل 

  ٣٦٥د  01:23 -دلو  ١٤  استمرار حتى 58:12 -دلو  ١٣  حد زحلالقمر في البرج النجمي حمل 

منزل ثريا + قمر  ٦٥٠د  07:28 –دلو  ١٤  استمرار حتى 11:32 –دلو  ١٣    

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 22:00 -دلو  ١٥ 22:06 -دلو  ١٤ 21:48 -دلو  ١٣ نبتون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 21:12 -دلو  ١٤ 10:18 -دلو  ١٣ 1:00 -دلو  ١٣ عطارد ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:48 -دلو  ١٥ 1:54 -دلو  ١٤ 1:42 -دلو  ١٣ اورانوس تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ-٠٠ھـ 5:30 -دلو  ١٥ 5:39 -دلو  ١٤ 5:24 -دلو  ١٣ شیرون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 20:54 -دلو  ١٦ 17:41 -دلو  ١٤ 13:48 -دلو  ١٣ عطارد تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 8:36 -دلو  ١٦ 1:01 -دلو  ١٥ 16:24 -دلو  ١٣ قمر تثلیث شمس

   ١٦٩ھـ  20:00 -دلو  ١٨ 20:07 -دلو  ١٦ 14:00 -دلو  ١٣ بلوتون توازي عطارد
حد جدي  في البرج النجميعطارد 

  ٣٧٤د    10:42-دلو  ١٧   استمرار حتى   08:17-دلو  ١٣   مشتري
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  '2°12رأس  '5°29زحل  '21°2مشتري  '12°22مريخ  '3°22زھرة  '6°8عطارد  '29°0قمر   '0°12شمس

  ٢ب – ٢،٦٩ج 05:03 –دلو  ١٤ استمرار حتى 03:03 –دلو  ١٤  برج نجمي ثور ٣ درجة: شرف قمر

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 09:46 –دلو  ١٦  استمرار حتی 22:59 –دلو  ١٤  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 09:04 –دلو  ١٦  استمرار حتی 22:14 –دلو  ١٤ القمر في البرج الفلکي جوزاء

ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  57:18 -دلو  ١٥  استمرار حتى 01:23 -دلو  ١٤

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  59:14 -دلو  ١٤  استمرار حتى 01:23 -دلو  ١٤

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  50:2 -دلو  ١٥  استمرار حتى 59:14 -دلو  ١٤

منزل دبران+ قمر  ٦٥١د  06:03 –دلو  ١٥  استمرار حتى 07:28 –دلو  ١٤   

  ٤٣و   22:42 –دلو  ١٤  21:42 –دلو  ١٤  20:41 –دلو  ١٤  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ٣و   13:10 –دلو  ١٤  12:11 –دلو  ١٤  11:11 –دلو  ١٤  دبرانقمر مقارنة 

 20:48 -دلو  ١٤ ذنب زيتوا قمر
  16:57 -دلو  ١٤
 3:28 -دلو  ١٦

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 22:36 -دلو  ١٧

 20:48 -دلو  ١٤ رأس ضد توازي قمر
  16:55 -دلو  ١٤
  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 22:36 -دلو  ١٧ 3:31 -دلو  ١٦

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ- ٠٠ھـ 19:54 -دلو  ١٦ 20:39 -دلو  ١٥ 20:54 -دلو  ١٤ ذنب مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ- ٠٠ھـ 19:54 -دلو  ١٦ 20:39 -دلو  ١٥ 20:54 -دلو  ١٤ رأس مقابلة قمر

   ٥٢ھـ  0:00 -دلو  ٢٠ 23:51 -دلو  ١٧ 21:00 -دلو  ١٤ قمر أسود ضد توازي شمس
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  '3°12رأس  '5°29زحل  '28°2مشتري'4°22مريخ  '14°23زھرة  '48°9عطارد  '33°12قمر '1°13شمس

  ٤٩٣ج  22:08 -دلو  ٢٨  استمرار حتى 20:39 -دلو  ١٥  از ذنب حنوبي ھابطقمر 

  ٨و   11:08 –دلو  ١٥  10:10 –دلو  ١٥  09:12 –دلو  ١٥  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   12:54 –دلو  ١٥  11:56 –دلو  ١٥  10:58 –دلو  ١٥  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   19:42 –دلو  ١٦  18:44 –دلو  ١٦  17:45 –دلو  ١٥  المنطقةقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

   البرج النجمي ثور ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د  33:14 -دلو  ١٥  استمرار حتى 57:18 -دلو  ١٥

ثور  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل
  ٤٠١د  48:9 -دلو  ١٦  استمرار حتى 33:14 -دلو  ١٥

حد  ثور القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  26:18 -دلو  ١٦  استمرار حتى 50:2 -دلو  ١٥

منزل ھقعة+ قمر  ٦٥٢د  08:23 –دلو ١٦  استمرار حتى 06:03 –دلو  ١٥   

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:00 -دلو  ١٦ 18:24 -دلو  ١٦ 19:12 -دلو  ١٥ مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 0:12 -دلو  ١٧ 23:03 -دلو  ١٦ 21:12 -دلو  ١٥ زھرة تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 6:42 -دلو  ١٧ 8:06 -دلو  ١٦ 9:00 -دلو  ١٥ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:42 -دلو  ١٧ 9:06 -دلو  ١٦ 9:54 -دلو  ١٥ نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:12 -دلو  ١٧ 12:43 -دلو  ١٦ 13:36 -دلو  ١٥ اورانوس تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ- ٠٠ھـ 13:30 -دلو  ١٧ 14:53 -دلو  ١٦ 15:42 -لو د ١٥ مشتری تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 14:48 -دلو  ١٧ 16:23 -دلو  ١٦ 17:18 -دلو  ١٥ شیرون تثلیث قمر

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  زھرةوجه مريخ و دريجان جدي  

  ٤٩٦د  20:50 –دلو  ٢١  استمرار حتى 02:49 –دلو  ١٥

 في البرج النجميأس تراجع ر
  عقرب

  ٩١ج   20:08 –دلو  ٢٧  استمرار حتى  23:05 –دلو  ١٥

  في البرج النجميتراجع ذنب 
 ثور 

  ٩٢ج   20:08 –دلو  ٢٧  استمرار حتى  23:05 –دلو  ١٥
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  '2°12رأس  '6°29زحل  '35°2مشتري  '56°21مريخ  '25°24زھرة'30°11عطارد  '52°24قمر '2°14شمس

  ٤٨٤ج  48:9 -دلو  ١٦  استمرار حتى 06:8 -دلو  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 17:03 –دلو  ١٨  استمرار حتی 09:46 –دلو  ١٦ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 16:24 –دلو  ١٨  استمرار حتی 09:04 –دلو  ١٦  القمر في البرج الفلکي سرطان

جوزاء برج النجميال ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد 
  ٤٠٢د  38:4 -دلو  ١٧  استمرار حتى 48:9 -دلو  ١٦

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  04:4 -دلو  ١٦  استمرار حتى 26:18 -دلو  ١٦

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  48:9 -دلو  ١٦  استمرار حتى 04:4 -دلو  ١٦

حد  جوزاء لقمر في البرج النجميا
  ٣٦١د  09:21 -دلو  ١٧  استمرار حتى 48:9 -دلو  ١٦  عطارد

ة منزل ھنع+ قمر  ٦٥٣د  14:11 –دلو  ١٧  استمرار حتى 08:23 –دلو  ١٦   

  ٥١و   00:32 –دلو  ١٦  23:33 –دلو  ١٦  22:34 –دلو  ١٦  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   00:33 –دلو  ١٦  23:35 –لو د ١٦  22:37 –دلو  ١٦  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   02:15 –دلو  ١٦  01:17 –دلو  ١٦  00:19 –دلو  ١٦  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ٥٣و   13:42 –دلو  ١٦  12:45 –دلو  ١٦  11:47 –دلو  ١٦  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   15:54 –دلو  ١٦  14:57 –دلو  ١٦  14:01 –دلو  ١٦  تحیاةقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:00 -دلو  ١٧ 19:35 -دلو  ١٧ 20:30 -دلو  ١٦ قمر أسود تسدیس مرق

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 23:18 -دلو  ١٨ 1:07 -دلو  ١٧ 2:24 -دلو  ١٦ بلوتون مقابلة قمر

 ١٣٧ھـ  6:00 -حوت  ١٥ 19:02 - حوت  ١ 2:00 -دلو  ١٦ زحل تثلیث شمس

 ١٤٢ھـ -٠٠ھـ 11:00 -حوت  ١٧ 23:41 -  حوت ٢ 14:00 -دلو  ١٦ نبتون مقارنة شمس

 ١٩١ھـ  11:00 -دلو  ٢٨ 5:29 -دلو  ٢٢ 2:00 -دلو  ١٦ اورانوس مقارنة زھرة

  استمرار حتی 22:03 –دلو  ١٦ في البرج الفلکي حوت  نبتون
 15:01 –حمل  ١١

 ش. ھـ ١٤٠٤
  ١٢ب-٩ج

حد جدي  الشمس في البرج النجمي
  ٣٦٧د    20:41-دلو  ٢٤   حتى استمرار   23:05-دلو  ١٦   زھرة

   الزھرة  في البرج  النجمي
  حد زحل دلو 

  
  ٣٨٠د  16:31 –دلو  ٢٠  استمرار حتى   11:35-دلو  ١٦ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة
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  '59°11رأس  '6°29زحل  '43°2مشتري  '47°21مريخ  '37°25زھرة'14°13عطارد  '30°7قمر   '3°15شمس

  ٤١و   21:54 –دلو  ١٧  20:57 –دلو  ١٧  20:01 –دلو  ١٧  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   07:11 –دلو  ١٧  06:15 –دلو  ١٧  05:18 –دلو  ١٧  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٤٠و   18:17 –دلو  ١٨  17:21 –دلو  ١٧  16:27 –دلو  ١٧  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  ٥٥و   18:34 –دلو  ١٨  17:39 –دلو  ١٧  16:44 –دلو  ١٧  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 

البرج النجمي جوزاء ٢القمر في وجه
  زھرةوجه مريخ و دريجان  

  ٤٠٣د  03:23 -دلو  ١٨  استمرار حتى 38:4 -دلو  ١٧

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  حدمشتري

  ٣٦٤د  21:8 -دلو  ١٧  استمرار حتى 09:21 -دلو  ١٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  34:17 -دلو  ١٧  استمرار حتى 21:8 -دلو  ١٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د   19:6 -دلو  ١٨  استمرار حتى 34:17 -دلو  ١٧

منزل ذراع+ قمر  ٦٥٤د  14:07 –دلو  ١٨  استمرار حتى 14:11 –دلو  ١٧   

  ٥،٢ج – ٨ھـ 23:12 -دلو  ١٩ 2:01 -دلو  ١٨ 4:18 -دلو  ١٧ مریخ تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 3:12 -دلو  ١٨ 18:44 -دلو  ١٨ 8:48 -دلو  ١٧ بلوتون ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 34:17 -دلو  ١٧  استمرار حتى 12:30 -دلو  ١٧ زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ- ٠٠ھـ 11:42 -دلو  ١٩ 12:28 -دلو  ١٨ 34:17 -دلو  ١٧ زھرة تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ-٠٠ھـ 12:42 -دلو  ١٩ 15:31 -دلو  ١٨ 17:48 -دلو  ١٧ زحل تربیع قمر

حد جدي  في البرج النجميعطارد 
  زھرة

  ٣٧٢د    23:48-دلو  ٢٢   استمرار حتى   10:42-دلو  ١٧ 
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  '53°11رأس  '6°29زحل  '51°2مشتري  '38°21مريخ  '48°26زھرة'58°14عطارد  '30°20قمر '4°16شمس

  ٤٨٤ج  05:17 -دلو  ١٨  استمرار حتى 31:15 -دلو  ١٨  قمر خالي الّسیر

  ٤٨٨ج   حوت ٢ اللیلة استمرار حتی  دلو ١٨ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 21:10 –دلو  ٢١  استمرار حتی 17:03 –دلو  ١٨

  ٥د 20:32 –دلو  ٢١  استمرار حتی 16:24 –دلو  ١٨ القمر في البرج الفلکي أسد

جوزاء البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان زحل
  ٤٠٤د  05:17 -دلو  ١٨  استمرار حتى 03:23 -دلو  ١٨

سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  45:10 -دلو  ١٩  استمرار حتى 05:17 -دلو  ١٨

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  05:17 -دلو  ١٨  استمرار حتى 19:6 -دلو  ١٨

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  29:5 -دلو  ١٩  استمرار حتى 05:17 -دلو  ١٨

منزل نثرة+ قمر  ٦٥٥د  19:30 –دلو  ٢٠  استمرار حتى 14:07 –دلو  ١٨   

  ١٥و   04:39 –دلو  ١٨  03:45 –دلو  ١٨  02:51 –دلو  ١٨  صاءغمی شعرىقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:18 -دلو  ١٨ 4:34 -دلو  ١٨ 18:18 -دلو  ١٨ عطارد ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 17:06 -دلو  ١٩ 20:00 -دلو  ١٩ 22:24 -دلو  ١٨ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 19:36 -دلو  ٢٠ 22:23 -دلو  ١٩ 0:42 -دلو  ١٨ مشتری تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 23:48 -دلو  ٢٠ 2:43 -دلو  ١٩ 5:06 -دلو  ١٨ قمر أسود تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:18 -دلو  ١٩ 17:57 -دلو  ١٨ 11:12 -دلو  ١٨ قمر أسود توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 4:42 -دلو  ١٩ 22:02 -دلو  ١٩ 14:54 -دلو  ١٨ قمر ضد توازي شمس

  در  زحلمکث قبل تراجع
  سنبلةبرج نجمي 

  ١١٧ج  03:03 –دلو  ٢١  استمرار حتى 07:03 –دلو  ١٨
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  '45°11رأس  '7°29زحل  '59°2مشتري  '27°21مريخ  '59°27زھرة'42°16عطارد  '53°3قمر   '5°17شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٣٩و   05:47 –دلو  ١٩  04:53 –دلو  ١٩  04:01 –دلو  ١٩  سديم نثرةقمر مقارنة 
  البرج النجمي سرطان ٢القمر في وجه

  وجه عطارد و دريجان مريخ 
  ٤٠٦د  06:4 -دلو  ٢٠  استمرار حتى 45:10 -دلو  ١٩



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٢٥  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  ٣٦٢د  59:15 -و دل ١٩  استمرار حتى 29:5 -دلو  ١٩  زھرة

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  23:2 -دلو  ٢٠  استمرار حتى 59:15 -دلو  ١٩

  ٧٤ج  20:35 –دلو  ٢٠ 12:02 -دلو  ١٩ 03:25 –دلو  ١٩  تصمیم عطارد

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ- ٠٠ھـ 4:24 -دلو  ٢١ 0:54 -دلو  ٢٠ 20:36 -دلو  ١٩ شمس مقابلة قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 1:06 -دلو  ٢١ 1:41 -دلو  ٢٠ 1:42 -دلو  ١٩ عطارد لةمقاب قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:30 -دلو  ٢٠ 19:19 -دلو  ٢٠ 13:54 -دلو  ١٩ نبتون ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 1:42 -دلو  ٢٠ 20:35 -دلو  ٢٠ 15:18 -دلو  ١٩ مشتری توازي قمر

   ١٩٢ھـ  16:00 -دلو  ١٩  ر حتیاستمرا 2:00 -دلو  ١٩ اورانوس ضد توازي زھرة

   ١٩١ھـ  15:00 -دلو  ٢٣ 16:14 -دلو  ٢١ 17:00 -دلو  ١٩ اورانوس توازي زھرة

   ١٧٨ھـ  21:00 -دلو  ٢٣ 8:47 -دلو  ٢١ 18:00 -دلو  ١٩ قمر أسود ضد توازي عطارد
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  '35°11رأس  '7°29زحل  '7°3مشتري  '16°21يخمر  '9°29زھرة'28°18عطارد  '37°17قمر '5°18شمس

  ١٧و  13:01 –دلو  ٢٠  12:10 –دلو  ٢٠  11:19 –دلو  ٢٠  جبھةقمر مقارنة 

سرطان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  ٤٠٧د  12:21 -دلو  ٢١  استمرار حتى 06:4 -دلو  ٢٠

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  23:14 -دلو  ٢٠  استمرار حتى 23:2 -دلو  ٢٠

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  12:21 -دلو  ٢١  استمرار حتى 23:14 -دلو  ٢٠

طرفة و جبھة منزلین+ قمر   19:30 –دلو  ٢٠ 
 15:35 –جبھة 

 06:06 –دلو  ٢١  استمرار حتى
٦٥٧،  ٦٥٦د   

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:54 -دلو  ٢١ 19:42 -دلو  ٢١ 23:12 -دلو  ٢٠ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 17:06 -دلو  ٢١ 20:51 -دلو  ٢١ 0:18 -دلو  ٢٠ نبتون مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:36 -دلو  ٢٠ 10:51 -دلو  ٢٠ 6:00 -دلو  ٢٠ زحل ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 23:06 -دلو  ٢٢ 2:45 -دلو  ٢١ 6:06 -دلو  ٢٠ مشتری تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:48 -دلو  ٢٢ 3:34 -دلو  ٢١ 7:06 -دلو  ٢٠ شیرون مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:06 -دلو  ٢٢ 6:48 -دلو  ٢١ 10:18 -دلو  ٢٠ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 7:12 -دلو  ٢٢ 11:08 -دلو  ٢١ 14:48 -دلو  ٢٠ بلوتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 0:06 -دلو  ٢١ 19:34 -دلو  ٢١ 15:00 -دلو  ٢٠ مریخ يتواز قمر

 ١٣٥ھـ  -٠٠ھـ 0:00 -حوت  ٢٦ 13:32 - حوت  ٧ 1:00 -دلو  ٢٠ مشتری تسدیس شمس

 ١٥٠ھـ  12:00 -حوت  ٢٢ 12:06 - حوت  ٦ 15:00 -دلو  ٢٠ شیرون مقارنة شمس

  : زھرة مثلثة+شرف
  ٤٨ط -  ١٢ز – ٤ح 21:25 –حوت  ١٧  استمرار حتی 16:31 –دلو  ٢٠  حوت في البرج النجمي

  ١ب-٤ج 13:25 –حوت  ١٦  استمرار حتی 09:01 –دلو  ٢٠  حملالزھرة في البرج  الفلکي 

حدحوت  الزھرة  في البرج  النجمي
   زھرة 

  ٣٧٧د    23:58-حوت  ١   استمرار حتى 16:31 –دلو  ٢٠

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  و دريجان مشتريوجه زحل حوت  

  ٥٣٧د   06:28 -دلو ٢٩  استمرار حتى 16:31 –دلو  ٢٠
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  '24°11رأس  '6°29زحل  '15°3مشتري'4°21مريخ  '20°0زھرة'14°20عطارد  '38°1قمر   '6°19شمس

قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٤٨٤ج  12:21 -دلو  ٢١  استمرار حتى 42:19 -دلو  ٢١  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 23:31 –دلو  ٢٣  استمرار حتی 21:10 –دلو  ٢١ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 22:54 –دلو  ٢٣  استمرار حتی 20:32 –دلو  ٢١  سنبلةالقمر في البرج الفلکی

أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  مسوجه زحل و دريجان ش 
  ٤٠٨د  06:14 -دلو  ٢١  استمرار حتى 12:21 -دلو  ٢١

 البرج النجمي أسد ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان مشتري
  ٤٠٩د  51:6 -دلو  ٢٢  استمرار حتى 06:14 -دلو  ٢١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٢٦  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

  أسد القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  21:7 -دلو  ٢١  استمرار حتى 12:21 -دلو  ٢١

  أسد جميالقمر في البرج الن
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  46:15 -دلو  ٢١  استمرار حتى 21:7 -دلو  ٢١

  حد أسد القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  31:3 -دلو  ٢٢  استمرار حتى 46:15 -دلو  ٢١

منزل زبرة+ قمر  ٦٥٨د  22:45 –دلو٢٢  استمرار حتى 06:06 –دلو  ٢١   

  ٥٦و  11:45 –دلو  ٢١  10:55 –دلو  ٢١  10:05 –دلو  ٢١  سدظھر األقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:36 -دلو  ٢١ 5:07 -دلو  ٢١ 0:30 -دلو  ٢١ شیرون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 3:48 -دلو  ٢٣ 8:11 -دلو  ٢٢ 12:24 -دلو  ٢١ مریخ مقارنة قمر

 ١٦٤ھـ  18:00 -دلو  ٣٠ 21:44 -دلو  ٢٦ 23:00 -دلو  ٢١ زحل تثلیث عطارد
   البرج النجمي ٣في وجه عطارد 

  ٤٩٧د  09:28 –دلو  ٢٦  استمرار حتى 20:50 –دلو  ٢١  وجه شمس و دريجان عطاردجدي 

زحلتراجع   
سنبلة في البرج النجمي  

  استمرار حتى 03:03 –دلو  ٢١
  01:00 –سرطان ٤

  ھـ ش ١٣٩١
  ٨٧ج 
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  '13°11رأس  '6°29زحل  '23°3مشتري  '52°20مريخ  '31°1زھرة  '1°22عطارد  '53°15قمر '7°20شمس

  ٤٨٤ج  33:23 -دلو  ٢٣  استمرار حتى 11:8 -دلو  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  ١٩و   05:02 –دلو  ٢٢  04:12 –دلو  ٢٢  03:22 –دلو  ٢٢  صرفةقمر مقارنة 

أسد البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٠د  33:23 -دلو  ٢٣  ار حتىاستمر 51:6 -دلو  ٢٢

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  32:13 -دلو  ٢٢  استمرار حتى 31:3 -دلو  ٢٢  عطارد

   أسد القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  33:23 -دلو  ٢٣  استمرار حتى 32:13 -دلو  ٢٢

صرفة و عواء منزلین+ قمر   22:45 –دلو ٢٢ 
 14:43 –عواء 

٦٦٠،  ٦٥٩د  00:32 –دلو  ٢٤  ار حتىاستمر  

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 5:36 -دلو  ٢٢ 1:36 -دلو  ٢٢ 21:36 -دلو  ٢٢ زھرة توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 6:48 -دلو  ٢٢ 2:28 -دلو  ٢٢ 22:06 -دلو  ٢٢ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 22:36 -دلو  ٢٤ 2:36 -دلو  ٢٣ 6:36 -دلو  ٢٢ اورانوس مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 2:06 -دلو  ٢٤ 4:24 -دلو  ٢٣ 6:42 -دلو  ٢٢ زھرة مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ- ٠٠ھـ 9:24 -دلو  ٢٤ 13:23 -دلو  ٢٣ 17:24 -دلو  ٢٢ بلوتون تربیع قمر

 ١٥٢ھـ  6:00 -حوت  ٢٦ 9:32 - حوت  ٩ 17:00 -دلو  ٢٢ قمر أسود تسدیس شمس

  ١٦٨ھـ  6:00 -دلو  ٣٠ 9:47 -دلو  ٢٦ 12:00 - دلو ٢٢ نبتون مقارنة عطارد

  ١٩٥ھـ  2:00 - حوت  ٤ 21:32 -دلو  ٢٨ 19:00 -دلو  ٢٢ بلوتون تربیع زھرة
  البرج النجمي  ٣الشمس في وجه 

  ٤٦١د  18:45 –حوت  ٢  استمرار حتى  21:14 -دلو  ٢٢  وجه شمس و دريجان عطاردجدي 

حد جدي  في البرج النجميعطارد 
  زحل

  ٣٧٥د    05:08-دلو  ٢٤   استمرار حتى   23:48-دلو  ٢٢ 
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  '3°11رأس  '6°29زحل  '32°3مشتري  '38°20مريخ  '41°2زھرة'48°23عطارد  '16°0قمر   '8°21شمس

  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 01:38 –دلو  ٢٥  استمرار حتی 23:31 –دلو  ٢٣

  ٧د 01:01 –دلو  ٢٥  استمرار حتی 22:54 –دلو  ٢٣  البرج الفلکي میزانالقمر في 
 سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١١د  13:16 -دلو  ٢٣  استمرار حتى 33:23 -دلو  ٢٣

البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  54:8 -دلو  ٢٤  استمرار حتى 13:16 -دلو  ٢٣

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  13:11 -دلو  ٢٣  استمرار حتى 33:23 -دلو  ٢٣

  سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرةحد  

  ٣٦٢د  54:3 -دلو  ٢٤  استمرار حتى 13:11 -دلو  ٢٣



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٢٧  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

  ٣٨و   14:08 –دلو  ٢٣  13:18 –دلو  ٢٣  12:28 –دلو  ٢٣  عواءقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 5:54 -دلو  ٢٣ 1:28 -دلو  ٢٣ 21:00 -دلو  ٢٣ شیرون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:06 -دلو  ٢٣ 12:21 -دلو  ٢٣ 7:42 -دلو  ٢٣ مریخ ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 16:30 -دلو  ٢٥ 13:27 -دلو  ٢٤ 10:36 -دلو  ٢٣ شمس تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:12 -دلو  ٢٤ 19:28 -دلو  ٢٤ 14:48 -دلو  ٢٣ زحل توازي قمر

   ٣٠ھـ  7:00 -دلو  ٢٨ 19:10 -دلو  ٢٦ 22:00 -دلو  ٢٣ عطارد توازي شمس

 ١٦١ھـ  3:00 - حوت  ٤ 19:07 -دلو  ٢٩ 11:00 -دلو  ٢٣ مشتری تسدیس عطارد

  عقرب  في البرج النجميرأس 

   زھرةحد 
  استمرار حتى  08:29 -دلو ٢٣

 19:18 - حمل ٣

  ش. ھـ ١٣٩١ 
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  '55°10رأس  '6°29زحل  '40°3مشتري  '24°20مريخ  '52°3زھرة'37°25عطارد  '39°14قمر '8°22شمس

  ٢١و   10:49 –دلو  ٢٤  09:58 –دلو  ٢٤  09:08 –دلو  ٢٤  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   11:29 –دلو  ٢٤  10:38 –دلو  ٢٤  09:47 –دلو  ٢٤  سماك الرامحقمر مقارنة 
  سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان  
  ٤١٣د  40:1 -دلو  ٢٥  استمرار حتى 54:8 -دلو  ٢٤

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري  

  ٣٦٤د   35:10 - دلو ٢٤  استمرار حتى 54:3 -دلو  ٢٤

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  19:22 - دلو ٢٥  استمرار حتى 35:10 - دلو ٢٤

سماك منزلین+ قمر  ٦٦١د  22:09 –دلو  ٢٥  استمرار حتى 00:32 –دلو  ٢٤   

  ٤٩٠ ج 17:04 –حوت  ٩ استمرار حتی 21:43 –دلو  ٢٤ قمر صاعد في فلك األوج

  ٣،٢ج – ٤ھـ 20:06 -و دل ٢٦ 20:59 -دلو  ٢٥ 22:06 -دلو  ٢٤ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 20:18 -دلو  ٢٦ 0:09 -دلو  ٢٥ 4:06 -دلو  ٢٤ زحل مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 15:30 -دلو  ٢٤ 10:19 -دلو  ٢٤ 5:18 -دلو  ٢٤ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 21:48 -دلو  ٢٦ 1:36 -دلو  ٢٥ 5:30 -دلو  ٢٤ نبتون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 15:54 -دلو  ٢٤ 10:37 -دلو  ٢٤ 5:30 -دلو  ٢٤ مشتری يضد تواز قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ-٠٠ھـ 4:42 -دلو  ٢٦ 8:11 -دلو  ٢٥ 11:54 -دلو  ٢٤ مشتری مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ- ٠٠ھـ 4:48 -دلو  ٢٦ 8:27 -دلو  ٢٥ 12:18 -دلو  ٢٤ شیرون تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 1:18 -دلو  ٢٥ 20:09 -لو د ٢٥ 15:12 -دلو  ٢٤ قمر توازي شمس

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 8:24 -دلو  ٢٦ 12:00 -دلو  ٢٥ 15:42 -دلو  ٢٤ قمر أسود مقابلة قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 2:42 -دلو  ٢٥ 21:49 -دلو  ٢٥ 17:06 -دلو  ٢٤ عطارد توازي قمر

جدى  الشمس في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٠د    19:39-دلو  ٢٨   استمرار حتى   20:41-دلو  ٢٤ 

  جدي  في البرج النجميعطارد 
  حد مريخ

  ٣٧٣د  09:28 –دلو  ٢٦  استمرار حتى   05:08-دلو  ٢٤ 
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  '51°10رأس  '5°29زحل  '49°3مشتري  '9°20مريخ  '2°5زھرة  '25°27عطارد  '0°29قمر   '9°23شمس

  ٤٨٤ج  41:1 -دلو  ٢٥  مرار حتىاست 09:0 -دلو  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 04:34 –دلو  ٢٧  استمرار حتی 01:38 –دلو  ٢٥  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 03:56 –دلو  ٢٧  استمرار حتی 01:01 –دلو  ٢٥  القمر في البرج الفلکي عقرب

  میزان البرج النجمي ١ في وجه القمر

  زھرة دريجان ووجه قمر  
  ٤١٤د  32:18 -دلو  ٢٦  استمرار حتى 40:1 -دلو  ٢٥

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  40:1 - دلو ٢٥  استمرار حتى 19:22 - دلو ٢٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  46:11 - دلو ٢٥  استمرار حتى 40:1 - دلو ٢٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  18:1 - دلو ٢٦  استمرار حتى 46:11 - دلو ٢٥

منزل غفر+ قمر  ٦٦٢د   22:27 –دلو  ٢٦  استمرار حتى 22:09 –دلو  ٢٥   

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 12:06 -دلو  ٢٦ 15:45 -دلو  ٢٥ 19:36 -دلو  ٢٥ بلوتون تسدیس قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٢٨  

ال
خ
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:42 -دلو  ٢٦ 12:04 -دلو  ٢٥ 5:54 -دلو  ٢٥ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:12 -دلو  ٢٧ 11:07 -دلو  ٢٦ 15:12 -دلو  ٢٥ مریخ تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 23:48 -دلو  ٢٨ 20:04 -دلو  ٢٧ 16:36 -دلو  ٢٥ قمر تربیع شمس

 ١٤٣ھـ  -٠٠ھـ 16:00 -حوت  ٢٥ 10:15 -حوت  ١٠ 5:00 -دلو  ٢٥ بلوتون تسدیس شمس

 ١٧٥ھـ  15:00 - حوت  ٢ 17:14 -دلو  ٢٨ 19:00 -دلو  ٢٥ نشیرو مقارنة عطارد

  البرج النجمي٢المريخ  وجه 
  وجه و دريجان مشتري  أسد

  ٥٥٣د   08:23 -حوت ٢٣  استمرار حتى  14:07 -دلو ٢٥
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  '49°10رأس  '4°29زحل  '58°3مشتري  '53°19مريخ'12°6زھرة'15°29عطارد  '13°13قمر '10°24شمس

  ٣٧الف  حوت ٢٣ استمرار حتى دلو ٢٦ سكندرىإلط اشبا شھر

  ٤٨٧ج 09:47 –دلو  ٢٧  استمرار حتی  08:07 –دلو  ٢٦  القمر في الطريقة المحترقة

  ٢٣و   22:34 –دلو  ٢٦  21:42 –دلو  ٢٦  20:51 –دلو  ٢٦  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   05:50 –دلو  ٢٦  04:58 –دلو  ٢٦  04:07 –دلو  ٢٦  زبانا شماليقمر مقارنة 

البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان زحل 

  ٤١٥د  30:11 -دلو  ٢٦  استمرار حتى 32:18 -دلو  ٢٦

 میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  وجه مشتري و دريجان عطارد

  ٤١٦د  36:4 -دلو  ٢٧  استمرار حتى 30:11 -دلو  ٢٦

  میزان في البرج النجميالقمر 
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  12:13 - دلو ٢٦  استمرار حتى 18:1 - دلو ٢٦

حد میزان  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  10:1 - دلو ٢٧  استمرار حتى 12:13 - دلو ٢٦

منزل زبانا+ قمر  ٦٦٣د  22:49 –دلو ٢٧  استمرار حتى 22:27 –دلو  ٢٦   

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 18:06 -دلو  ٢٦ 8:50 -دلو  ٢٦ 0:54 -دلو  ٢٦ بلوتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 7:18 -دلو  ٢٨ 7:28 -دلو  ٢٧ 7:54 -دلو  ٢٦  عطارد تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:24 -دلو  ٢٨ 4:40 -دلو  ٢٧ 8:06 -دلو  ٢٦ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 4:54 -دلو  ٢٨ 8:06 -دلو  ٢٧ 11:30 -دلو  ٢٦ اورانوس تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 8:36 -دلو  ٢٨ 11:47 -دلو  ٢٧ 15:12 -دلو  ٢٦ شیرون تربیع قمر

   ١٦٢ھـ  19:00 -دلو  ٢٩ 14:12 -دلو  ٢٧ 8:00 -دلو  ٢٦ مشتری ضد توازي عطارد

   ١٦٧ھـ  6:00 -دلو  ٢٩ 22:53 -دلو  ٢٨ 14:00 -دلو  ٢٦ نبتون توازي عطارد

 ١٧٧ھـ  1:00 - حوت  ٤ 0:13 -دلو  ٣٠ 0:00 -دلو  ٢٦ ودقمر أس تسدیس عطارد
  دلو  البرج النجمي١عطارد في وجه 

  ٤٩٨د   20:04 -حوت ٢  استمرار حتى 09:28 –دلو  ٢٦  و دريجان زحل زھرة وجه

  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 21:32 –حوت  ١٤  استمرار حتی 09:28 –دلو  ٢٦  دلو في البرج النجمي: عطارد مثلثة

حد دلو  البرج النجميفي عطارد 
  ٣٧١د    05:03-دلو  ٣٠   استمرار حتى 09:28 –دلو  ٢٦  عطارد

  ١٢ب-٣ج 14:41 –حوت  ١٣  استمرار حتی 04:38 –دلو  ٢٦ حوتعطارد في البرج الفلکي 
  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح 23:35 –عقرب  ١٦  استمرار حتی 18:17 –دلو  ٢٦  دلو في البرج النجمي: شرف نبتون

  دلو  برج النجميفي النبتون 
  عطارد  حد

  استمرار حتى  12:34 -دلو ٢٦
 11:00 -عقرب ٨

  ش. ھـ ١٣٩١
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  '48°10رأس  '4°29زحل  '7°4مشتري  '37°19مريخ  '22°7زھرة'5°1عطارد  '18°27قمر '10°25شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٤٨٤ج  36:4 -دلو  ٢٧  استمرار حتى 04:20 -دلو  ٢٧  قمر خالي الّسیر

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 08:42 –دلو  ٢٩  استمرار حتی 04:34 –دلو  ٢٧عقرب في البرج النجمي:ھبوط قمر

  : ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 09:47 –دلو  ٢٧ استمرار حتى 08:03 –دلو  ٢٧

  ٩د 08:03 –دلو  ٢٩  استمرار حتی 03:56 –دلو  ٢٧ البرج الفلکي قوس القمر في

عقرب البرج النجمي ١القمر في وجه

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٧د  50:21 -دلو  ٢٨  استمرار حتى 36:4 -دلو  ٢٧

حد میزان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  36:4 - دلو ٢٧  استمرار حتى 10:1 - دلو ٢٧  مريخ



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

حد عقرب  ي البرج النجميالقمر ف
  ٣٦٣د  39:16 - دلو ٢٧  استمرار حتى 36:4 - دلو ٢٧  مريخ

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  34:23 - دلو ٢٨  استمرار حتى 39:16 - دلو ٢٧

اكلیل و قلب منزلین+ قمر   22:49 –دلو  ٢٧ 
 15:27 –قلب 

٦٦٥،  ٦٦٤د  05:08 –دلو ٢٨  استمرار حتى  

  ٣٧و   05:26 –دلو  ٢٧  04:34 –دلو  ٢٧  03:43 –دلو  ٢٧  اكلیلر مقارنة قم

  ٢٧و   16:44 –دلو  ٢٧  15:53 –دلو  ٢٧  15:00 –دلو  ٢٧  قلب العقربقمر مقارنة 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ- ٠٠ھـ 39:16 - دلو ٢٧  استمرار حتى 20:24 -دلو  ٢٧ زھرة تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 17:36 -دلو  ٢٨ 18:53 -دلو  ٢٨ 39:16 - دلو ٢٧ زھرة تثلیث قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 18:54 -دلو  ٢٩ 22:08 -دلو  ٢٨ 1:36 -دلو  ٢٧ ذنب مقابلة قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ- ٠٠ھـ 18:54 -دلو  ٢٩ 22:08 -دلو  ٢٨ 1:36 -دلو  ٢٧ رأس مقارنة قمر

 3:00 -دلو  ٢٧ رأس توازي قمر
  20:25 -دلو  ٢٨
 3:01 -دلو  ٢٩

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 20:54 -دلو  ٣٠

 3:00 -دلو  ٢٧ ذنب ضد توازي قمر
  20:28 -دلو  ٢٨
 2:58 -دلو  ٢٩

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 20:54 -دلو  ٣٠

  ٥،٢ج – ٨ھـ 10:18 -دلو  ٢٩ 13:47 -دلو  ٢٨ 17:24 -دلو  ٢٧ مریخ تربیع قمر

   ٤٢ھـ  9:00 - حوت  ٣ 11:32 -دلو  ٣٠ 12:00 -دلو  ٢٧ نبتون توازي شمس

  ١٦٩ھـ  21:00 - حوت  ٥ 0:23 - حوت  ١ 5:00 -دلو  ٢٧ بلوتون تسدیس اردعط

   ٢١٦ھـ  17:00 -حوت  ١٠ 11:05 - حوت  ٤ 15:00 -دلو  ٢٧ زحل ضد توازي مریخ
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  '48°10رأس  '3°29زحل  '16°4مشتري  '20°19مريخ  '31°8زھرة  '55°2عطارد  '14°11قمر '11°26شمس

  ٤٩٢ج  02:14  - حوت ١٢  استمرار حتى 22:08 -دلو  ٢٨  قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٥٧و   17:28 –دلو  ٢٨  16:37 –دلو  ٢٨  15:43 –دلو  ٢٨  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   18:28 –دلو  ٢٩  17:36 –دلو  ٢٨  16:43 –دلو  ٢٨  شولةقمر مقارنة 

البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  شمس و دريجان مشتري وجه 
  ٤١٨د  13:15 -دلو  ٢٨  استمرار حتى 50:21 -دلو  ٢٨

 عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  دريجان قمر و زھرةوجه 

  ٤١٩د  44:8 -دلو  ٢٩  استمرار حتى 13:15 -دلو  ٢٨

عقرب  القمر في البرج النجمي
  حدعطارد 

  ٣٦١د  28:13 - دلو ٢٨  استمرار حتى 34:23 - دلو ٢٨

  عقرب  القمر في البرج النجمي
  حدمشترى 

  ٣٦٤د  12:22 - دلو ٢٩  استمرار حتى 28:13 - دلو ٢٨

منزل شولة+ قمر  ٦٦٦د  06:13 –دلو  ٢٩  استمرار حتى 05:08 –دلو ٢٨   

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ- ٠٠ھـ 8:42 -دلو  ٣٠ 4:07 -دلو  ٢٩ 23:54 -دلو  ٢٨ شمس تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:12 -دلو  ٣٠ 7:03 -دلو  ٢٩ 10:06 -دلو  ٢٨ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:12 -دلو  ٣٠ 8:56 -دلو  ٢٩ 11:54 -دلو  ٢٨ نبتون تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:48 -دلو  ٣٠ 12:30 -دلو  ٢٩ 15:24 -دلو  ٢٨ اورانوس تربیع قمر

   ٢٠٢ھـ  7:00 - حوت  ٢ 10:52 -دلو  ٣٠ 15:00 -دلو  ٢٨ شیرون ضد توازي زھرة

   الشمس في البرج النجمي
  حد مريخجدى 

  ٣٦٨د  18:45 –حوت  ٢  استمرار حتى   19:39-دلو  ٢٨ 

 في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   00:47 –حوت  ١٢  استمرار حتى  23:23 –دلو  ٢٨

  ٩٢ج   00:47 –حوت  ١٢  استمرار حتى  23:23 –دلو  ٢٨ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '48°10رأس  '2°29زحل'25°4مشتري  '2°19مريخ  '41°9زھرة  '46°4عطارد  '1°25قمر '11°27شمس

  ٤٨٤ج  44:8 -دلو  ٢٩  استمرار حتى 03:7 -دلو  ٢٩  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 14:08 –حوت  ١  استمرار حتی 08:42 –دلو  ٢٩ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 13:28 –حوت  ١  استمرار حتی 08:03 –دلو  ٢٩  القمر في البرج الفلکي جدي

قوس البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
  ٤٢٠د  24:2 -دلو  ٣٠  استمرار حتى 44:8 -دلو  ٢٩



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل
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  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  44:8 - دلو ٢٩  حتىاستمرار  12:22 - دلو ٢٩

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  56:5 - دلو ٣٠  استمرار حتى 44:8 - دلو ٢٩

منزل نعام+ قمر  ٦٦٧د    09:14 –دلو  ٣٠  استمرار حتى 06:13 –دلو  ٢٩   

  ٥٨و   06:11 –دلو  ٢٩  05:18 –دلو  ٢٩  04:25 –دلو  ٢٩  النصلقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 13:42 -دلو  ٣٠ 16:20 -دلو  ٢٩ 19:12 -دلو  ٢٩ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 14:12 -دلو  ٣٠ 16:44 -دلو  ٢٩ 19:30 -دلو  ٢٩ مشتری تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ- ٠٠ھـ 20:30 - حوت  ١ 19:51 -دلو  ٣٠ 19:30 -دلو  ٢٩ عطارد تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:54 -دلو  ٣٠ 20:24 -دلو  ٣٠ 23:12 -دلو  ٢٩ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 21:00 - حوت  ١ 23:41 -دلو  ٣٠ 2:30 -دلو  ٢٩ بلوتون مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ- ٠٠ھـ 3:42 - حوت  ١ 4:16 -دلو  ٣٠ 5:12 -دلو  ٢٩ زھرة تربیع قمر

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  ن قمروجه مشتري و دريجاحوت  

  ٥٣٧د   23:40 -حوت ٨  استمرار حتى  06:28 -دلو ٢٩
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  '45°10رأس  '1°29زحل'35°4مشتري  '44°18مريخ  '51°10زھرة  '37°6عطارد  '38°8قمر '12°28شمس

  ٥٩و   04:39 –دلو  ٣٠  03:44 –دلو  ٣٠  02:51 –دلو  ٣٠  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   04:56 –دلو  ٣٠  04:02 –دلو  ٣٠  03:09 –دلو  ٣٠  الفكة الجنوبیة قمر مقارنة

  ٢٩و   07:00 –دلو  ٣٠  06:07 –دلو  ٣٠  05:14 –دلو  ٣٠  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ٣٤و   17:42 –دلو  ٣٠  16:47 –دلو  ٣٠  15:55 –دلو  ٣٠  بلدةقمر مقارنة 

البرج النجمي  ٢القمر في وجه
   قوس

  يجان مريخو دروجه قمر 
  ٤٢١د  12:20 - حوت  ١  استمرار حتى 24:2 -دلو  ٣٠

  قوس القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  50:14 - دلو ٣٠  استمرار حتى 56:5 - دلو ٣٠

  قوس  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  59:21 - حوت ١  استمرار حتى 50:14 - دلو ٣٠

منزل بلدة+ قمر  ٦٦٨د  13:35 –حوت ١  استمرار حتى   09:14 –دلو  ٣٠   

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:30 - حوت  ١ 17:33 -دلو  ٣٠ 20:48 -دلو  ٣٠  مریخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 0:00 - حوت  ١ 15:34 -دلو  ٣٠ 5:48 -دلو  ٣٠ بلوتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 10:06 - حوت  ٢ 12:22 - حوت  ١ 14:54 -دلو  ٣٠ زحل تربیع قمر

   ١٦٤ھـ  0:00 - حوت  ٣ 19:09 - حوت  ٢ 14:00 -دلو  ٣٠ زحل توازي اردعط

  دلو  في البرج النجميعطارد 
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    11:19-حوت  ٣   استمرار حتى   05:03-دلو  ٣٠ 
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  '40°10رأس  '0°29زحل  '44°4مشتري  '25°18مريخ  '0°12زھرة  '27°8عطارد  '7°22قمر '13°29شمس

  ٤٨٤ج  11:14 - حوت  ١  استمرار حتى 22:12 - حوت  ١  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 21:12 –حوت  ٤  استمرار حتی 14:08 –حوت  ١

  ١١د 20:31 –حوت  ٤  استمرار حتی 13:28 –حوت  ١ القمر في البرج الفلکي دلو
   قوس البرج النجمي ٣جه القمر في و

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د  10:14 - حوت  ١  استمرار حتى 12:20 - حوت  ١

جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل
  ٤٢٣د  19:8 - حوت  ٢  استمرار حتى 10:14 - حوت  ١

 قوس القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  58:6 - حوت ١  استمرار حتى 59:21 - حوت ١

 قوس القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٦٣د  10:14 - حوت ١  استمرار حتى 58:6 - حوت ١

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  51:2 - حوت ٢  استمرار حتى 10:14 - حوت ١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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منزل سعد ذابح+ قمر  ٦٦٩د  03:08 –حوت  ٢  استمرار حتى 13:35 –حوت ١   
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  ٣٠و   12:29 –حوت  ١  11:35 –حوت  ١  10:41 –حوت  ١  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 16:06 - حوت  ٢ 18:14 - حوت  ١ 20:36 - حوت  ١  اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،١٠ھـ-٠٠ھـ 21:12 - حوت  ٣ 23:02 - حوت  ٢ 1:12 - حوت  ١ مشتری تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:42 - حوت  ٣ 2:37 - حوت  ٢ 4:48 - حوت  ١ قمر أسود عتربی قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:06 - حوت  ٢ 12:31 - حوت  ١ 5:24 - حوت  ١ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ- ٠٠ھـ 15:42 - حوت  ٣ 15:28 - حوت  ٢ 15:36 - حوت  ١ زھرة تسدیس قمر

   ١٦٠ھـ  5:00 - حوت  ٣ 5:16 - حوت  ٢ 5:00 - حوت  ١ مریخ ضد توازي عطارد

  استمرار حتی 09:18 –حوت  ١ حوت الشمس في البرج الفلکي 
 08:14 –حمل  ١

  ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢ب-٢ج

  حوت الزھرة  في البرج  النجمي
   مشتريحد  

  ٣٧٩د    11:27-حوت  ٤   استمرار حتى   23:58-حوت  ١ 
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  '31°10رأس  '59°28زحل'54°4مشتري  '5°18مريخ  '9°13زھرة'18°10عطارد'25°5قمر   '13°0شمس

  ٤٩٤ج   حوت ٣ اللیلة استمرار حتی   حوت ٢ اللیلة  وسط الّسیرقمر 

  ٣٣و   23:20 –حوت  ٢  22:26 –حوت  ٢  21:31 –حوت  ٢  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   06:31 –ت حو ٢  05:36 –حوت  ٢  04:42 –حوت  ٢  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و   14:08 –حوت  ٢  13:14 –حوت  ٢  12:19 –حوت  ٢  النیرقمر مقارنة 

  جديالبرج النجمی ٢القمر في وجه
  زھرةوجه مريخ و دريجان  

  ٤٢٤د  40:2 - حوت  ٣  استمرار حتى 19:8 - حوت  ٢

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  38:15 - حوت ٢  استمرار حتى 51:2 - حوت ٢

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  22:6 - حوت ٣  استمرار حتى 38:15 - حوت ٢

منزل سعد بلع+ قمر  ٦٧٠د  20:18 –حوت  ٣  استمرار حتى 03:08 –حوت  ٢   

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 20:12 - حوت  ٣ 14:41 - حوت  ٢ 9:00 - حوت  ٢ مشتری ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 23:42 - حوت  ٣ 18:12 - حوت  ٢ 12:30 - حوت  ٢ نبتون توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 4:48 - حوت  ٣ 22:57 - حوت  ٣ 16:54 - حوت  ٢ قمر توازي شمس

 ١٦٠ھـ  10:00 - حوت  ٩ 14:25 - حوت  ٥ 22:00 - حوت  ٢ مریخ مقابلة عطارد

  : وبال شمس
  استمرار حتی 18:45 –حوت  ٢  دلو في البرج النجمي

 17:52 –حمل  ١
  ش. ھـ ١٣٩١

  ٢٣ط -  ١١ز – ١ح

 البرج النجمي دلو١الشمس في وجه 

  ٤٦٢د   17:11 -حوت  ١١  استمرار حتى 18:45 –حوت  ٢  و دريجان زحل زھرة وجه

  دلو  الشمس في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦٦د    17:32-حوت  ٨   استمرار حتى   18:45-حوت  ٢ 

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  و دريجان عطاردوجه دلو  

  ٤٩٩د   09:30 -حوت ٧  استمرار حتى  20:04 -حوت ٢

حد  أسد المريخ في البرج النجمي
  زحل

  ٣٨٥د    17:14-حوت  ٢٠   استمرار حتى   06:39-حوت  ٢ 
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  '20°10رأس  '57°28زحل  '3°5مشتري  '45°17مريخ  '18°14زھرة  '8°12عطارد  '32°18قمر '14°1شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٤٨٩ج   حوت ١٦ اللیلة استمرار حتی  حوت ٣ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٦١و   01:11 –حوت  ٣  00:16 –حوت  ٣  23:21 –حوت  ٣  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   03:56 –حوت  ٣  02:59 –حوت  ٣  02:04 –حوت  ٣  سعد السعودقمر مقارنة 
 جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د  15:21 - حوت  ٤  استمرار حتى 40:2 - حوت  ٣

  جدى القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  47:13 - حوت ٣  استمرار حتى 22:6 - حوت ٣
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  جدى القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  15:21 - حوت ٤  حتى استمرار 47:13 - حوت ٣

منزل سعد السعود+ قمر  ٦٧١د    20:10 –حوت  ٤  استمرار حتى 20:18 –حوت  ٣   

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 8:24 - حوت  ٥ 1:34 - حوت  ٤ 19:24 - حوت  ٣ شمس مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 17:48 - حوت  ٤ 19:16 - حوت  ٤ 21:06 - حوت  ٣ زحل تثلیث قمر
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  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:24 - حوت  ٥ 21:47 - حوت  ٤ 23:30 - حوت  ٣ نبتون مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:48 - حوت  ٣ 10:32 - حوت  ٣ 5:12 - حوت  ٣ زحل توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 16:24 - حوت  ٣ 11:21 - حوت  ٣ 6:12 - حوت  ٣ مریخ ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:48 - حوت  ٥ 5:54 -  حوت ٤ 7:24 - حوت  ٣ شیرون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ- ٠٠ھـ 6:12 - حوت  ٥ 7:09 - حوت  ٤ 8:30 - حوت  ٣ مشتری تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:36 - حوت  ٥ 10:38 - حوت  ٤ 12:00 - حوت  ٣ قمر أسود تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 1:30 - حوت  ٤ 19:12 - حوت  ٤ 12:48 - حوت  ٣ عطارد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ- ٠٠ھـ 12:18 - حوت  ٥ 13:23 - حوت  ٤ 14:54 - حوت  ٣ بلوتون تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 2:36 - حوت  ٤ 22:02 - حوت  ٤ 17:24 - حوت  ٣ زھرة ضد توازي قمر

   ١٥٨ھـ  23:00 - حوت  ٥ 5:55 - حوت  ٤ 13:00 - حوت  ٣ زھرة ضد توازي عطارد

  دلو في البرج النجميعطارد 
  ريحد مشت 

  ٣٧٤د    09:30-حوت  ٧   استمرار حتى   11:19-حوت  ٣ 
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  '6°10رأس  '56°28زحل'13°5مشتري  '25°17مريخ  '27°15زھرة'58°13عطارد  '28°1قمر   '14°2شمس

  ٤٨٤ج  15:21 - حوت  ٤  استمرار حتى 17:19 - حوت  ٤  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 06:31 –حوت  ٦  استمرار حتی 21:12 –حوت  ٤ دلو يالقمر في البرج النجم

  ١٢د 05:48 –حوت  ٦  استمرار حتی 20:31 –حوت  ٤  القمر في البرج الفلکي حوت
  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  04:16 - حوت  ٤  استمرار حتى 15:21 - حوت  ٤

   ج النجمي دلوالبر ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  10:11 - حوت  ٥  استمرار حتى 04:16 - حوت  ٤

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  24:10 - حوت ٤  استمرار حتى 15:21 - حوت ٤

  دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرةحد 

  ٣٦٢د  46:21 - حوت ٥  استمرار حتى 24:10 - حوت ٤

منزل سعد األخبیة+ قمر  ٦٧٢د   00:16 –حوت  ٥  استمرار حتى   20:10 –حوت  ٤   

  ٦٢و   02:06 –حوت  ٤  01:11 –حوت  ٤  00:15 –حوت  ٤  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٤٦و   13:25 –حوت  ٤  12:28 –حوت  ٤  11:31 –حوت  ٤  سعد األخبیةقمر مقارنة 

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 6:36 - وت ح ٦ 3:35 - حوت  ٥ 1:06 - حوت  ٤  عطارد مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 12:42 - حوت  ٤ 7:36 - حوت  ٤ 2:30 - حوت  ٤ شیرون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:54 - حوت  ٦ 5:24 - حوت  ٥ 7:18 - حوت  ٤ مریخ مقابلة قمر

  ١٣٤ھـ  19:00 -حوت  ٢٦ 23:10 -حوت  ١٥ 4:00 - حوت  ٤ مریخ مقابلة شمس

  حوت الزھرة  في البرج  النجمي
  حد عطارد 

  ٣٧٦د    02:32-حوت  ٧   استمرار حتى   11:27-حوت  ٤ 
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  '52°9رأس  '54°28زحل'23°5مشتري  '4°17مريخ  '36°16زھرة'46°15عطارد  '9°14قمر   '15°3شمس

  ٤٨٤ج  33:6 - حوت  ٦  استمرار حتى 24:5 - حوت  ٥  قمر خالي الّسیر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 4:48 - حوت  ٥  استمرار حتی 0:00 - حوت  ٥  اورانوس يضد تواز قمر

دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  33:6 - حوت  ٦  استمرار حتى 10:11 - حوت  ٥

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  10:11 - حوت  ٥  استمرار حتى 46:21 - حوت ٥

  دلو  ي البرج النجميالقمر ف
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  53:18 - حوت  ٦  استمرار حتى 10:11 - حوت  ٥
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  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  ختیارات اإل

     واألحكام التنجیمیة

٦٧٣د  09:22 –حوت  ٦  استمرار حتى 00:16 –حوت  ٥  فرغ األولمنزل + قمر   

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 15:06 - حوت  ٥ 9:58 - حوت  ٥ 4:54 - حوت  ٥  اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:12 - حوت  ٧ 11:26 - حوت  ٦ 12:06 - حوت  ٥ اورانوس مقارنة قمر

   ٣٤ھـ  12:00 - حوت  ٩ 14:40 - حوت  ٧ 16:00 - حوت  ٥ مریخ ضد توازي شمس

   ١٧٥ھـ  21:00 - حوت  ٨ 16:31 - حوت  ٦ 12:00 - حوت  ٥ شیرون توازي عطارد
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١٣٤  

 ١٤٣٣ر اا    ااث

ال
خ
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٤الف   20:12 –حمل  ١ استمرار حتى باقي ٢٥ ضيما ٦٥  الشتاء موسم استمرار 

  ٣٧الف  حوت ٢٣ استمرار حتى باقي ١٧ ماضي ٩ سكندرىاالاط شب شھر

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 06:31 –حوت  ٦  استمرار حتی باقي٠ ماضي ٢  دلو القمر في البرج النجمي

   :وبال شمس
  ٢٣ط -  ١١ز – ١ح  17:52 –حمل  ١  استمرار حتی باقي ٢٥ ماضي ٤   دلو في البرج النجمي

في البرج النجمي: عطارد مثلثة
  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 21:32 –حوت  ١٤  استمرار حتی باقي ٨ ماضي ١٠   دلو

  : زھرة مثلثة+شرف
  حوت في البرج النجمي

  ماضي ١٦ 
 باقي ١١ 

  ٤٨ط -  ١٢ز – ٤ح 21:25 –حوت  ١٧  استمرار حتی

 شھر ٤ ماضي شھر ٣  أسد البرج النجمي المريخ في
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح 08:17 –سرطان  ١٤  استمرار حتی باقي

: مشتري مثلثة  
حمل في البرج النجمي  

  ماضي شھر ٨ 
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتى
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ١٩   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٧ 

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ١١حوت في البرج النجمياورانوس 

باقي شھر ٣و  سنة ٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

 في البرج النجمي: نبتونشرف 
  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح 23:35 –عقرب  ١٦  استمرار حتیباقي شھر ٨ ماضي ١٠  دلو

ماضي شھر ٣و  سنة ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون

باقي شھر١١و  سنة١١ 
  استمرار حتی

 08:35 –دلو  ١٣
  ش. ھـ ١٤٠٢

  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي سنة ١   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي سنة ١   ثور في البرج النجميذنب 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ٢ 
 باقي شھر ٧ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي سنة ١ 

باقي شھر ٢و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ١٢د 05:48 –حوت  ٦  استمرار حتی باقي٠ ماضي ٢   الفلکي حوتالقمر في البرج 

  ١٢ب-٢ج  08:14 –حمل  ١  یاستمرار حت باقي ٢٥ ماضي ٥ حوت الفلکي البرج  الشمس في

  ١٢ب-٣ج 14:41 –حوت  ١٣  استمرار حتی باقي ٧ ماضي ١٠  حوتعطارد في البرج الفلکي 

  ١ب-٤ج 13:25 –حوت  ١٦  استمرار حتی باقي ١٠ ماضي ١٦   حملالفلکي في البرج   الزھرة

 شھر ٤ ماضي شھر ٤ سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
  ٦ب-٥ج15:31 – سرطان ١٣  استمرار حتی باقي

  ماضي شھر ٩ ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ١٩  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ٧ 
  ٧ب-٧ج 23:34 –میزان  ١٥  استمرار حتی
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اورانوس في البرج الفلکي حمل 
  حمل

  ماضي شھر ١١ 

باقي شھر ٣و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج

  ماضي ٢٠  الفلکي حوتفي البرج   نبتون

باقي شھر ١و  سنة ١٣
  استمرار حتی

 15:01 –حمل  ١١
 ش. ھـ ١٤٠٤

  ١٢ب-٩ج
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ماضي شھر ٣و  سنة٣   ج الفلکي جديفي البر  بلوتون

باقي شھر ١١و  سنة١١
  استمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢
 ش. ھـ ١٤٠٢

  ١٠ب-١٠ج

 شھر٦ ماضي سنة ١  في البرج الفلکي قوس رأس 
  ٩ب-١١ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی باقي

  ماضي سنة ١  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 

 باقي شھر٦ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب-١٢ج

  ماضي شھر ٢ الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
 باقي شھر ٧ 

  استمرار حتی
 05:20 – سنبلة ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  ماضي شھر ١٣  الفلکي حوتفي البرج  شیرون 
باقي شھر ٢و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  ٣٦٣د  53:18 - حوت  ٦  استمرار حتى باقي٠ ماضي ١ حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي
حد دلو  النجميالشمس في البرج 

  ٣٦٦د    17:32-حوت  ٨   استمرار حتى باقي٢ ماضي ٤   عطارد 

حد دلو  في البرج النجميعطارد 
  ٣٧٤د    09:30-حوت  ٧   مرار حتىاست باقي ١ ماضي ٣   مشتري

حد حوت  النجميالزھرة  في البرج  
  ٣٧٦د    02:32-حوت  ٧   استمرار حتى باقي ١ ماضي ٢   عطارد

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  زحل

  ٣٨٥د    17:14-حوت  ٢٠   استمرار حتى باقي ١٤ ماضي ٤ 

   البرج النجميالمشتري في 
  حمل حد مشتري

   ماضي شھر ٢
 باقي ٢

  ٣٨٤د    13:29-حوت  ٨   استمرار حتى

   سنبلة في البرج النجميزحل 
  ٣٩٥د    06:37-حوت  ٢٦   استمرار حتىباقي ٢٠  ماضي شھر ٢  حد زحل

   حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي شھر ١١
 باقي شھر ١٦ 

  استمرار حتى
 14:22 -سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  دلو  ي البرج النجميفنبتون 
  عطارد  حد

  ماضي ١٠
  باقي شھر ٨ 

  استمرار حتى
 11:00 -عقرب ٨

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٩٢د 

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٣٩

  باقي شھر ٢٣ 
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧
  ش. ھـ ١٣٩٢

  ٧٠٠د 

حد عقرب  في البرج النجميرأس 
   زھرة

  ماضي ١٣
  باقي شھر ١ 

  ٧٠٣د   19:18 - حمل ٣  استمرار حتى

ثور حد  في البرج النجميذنب 
  ٧٠٧د   06:01 -حوت ٢١  استمرار حتىباقي ١٥ ماضي شھر ٤  عطارد 

   في البرج النجمي قمر أسود

   زھرةحد  حمل
  استمرار حتىباقي شھر ١ ماضي ١٢

 09:34 -حمل ١٨

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧١٣د 

  الشھر الماضي من وجوهال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  زھرةو دريجان وجه قمر 

  ٤٢٨د  33:6 - حوت  ٦  استمرار حتى باقي٠ ماضي ١ 

النجمي دلوالبرج ١الشمس في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٦٢د   17:11 -حوت  ١١  استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٤

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  وجه و دريجان عطارددلو  

  ٤٩٩د   09:30 -حوت ٧  استمرار حتى  باقي ١ ماضي ٤

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  وجه مشتري و دريجان قمرحوت  

  ٥٣٧د   23:40 -حوت ٨  استمرار حتى  باقي ٢ ماضي ٧

  البرج النجمي٢المريخ  وجه 
  وجه و دريجان مشتري  أسد 

  ٥٥٣د   08:23 -حوت ٢٣  استمرار حتى  باقي ١٧ ماضي ١١

البرج النجمي ١المشتري في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل  

  ٥٧٦د   11:27 -حوت ٢٩  استمرار حتىباقي ٢٣ ماضي شھر ٢
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سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
   ماضي شھر ٤
  باقي شھر ٨

  استمرار حتى
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت مراراست

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 6:36 - حوت  ٦ 3:35 - حوت  ٥ باقي٠ ماضي ٢   عطارد مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:54 - حوت  ٦ 5:24 - حوت  ٥ باقي٠ ماضي ٢  مریخ مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:12 - حوت  ٧ 11:26 - حوت  ٦ باقي١ ماضي ١  اورانوس مقارنة قمر

  ٤٩٠ ج 17:04 –حوت  ٩ استمرار حتی باقي ٣ ماضي ١٢  قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٩٢ج  02:14  - حوت ١٢  استمرار حتى باقي ٦ ماضي ٨   قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٤٨٩ج   حوت ١٦ اللیلة استمرار حتی باقي ١٠ ماضي ٣   بطيء الّسیرقمر 
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  ٤٨٤ج  33:6 - حوت  ٦  استمرار حتى باقي٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

٦٧٣د  09:22 –حوت  ٦  استمرار حتى باقي٠ ماضي ١   فرغ األولمنزل + قمر   

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

   ١٤٦ھـ  22:00 - حوت  ٨ 14:12 -دلو  ٢٣ باقي٢ ماضي شھر١  نبتون ضد توازي مشتری

 ١٣٠ھـ  8:00 - حوت  ٨ 12:02 -دلو  ١٩ باقي ٢ ماضي ٤٣  عطارد مقارنة شمس

 ١٣٧ھـ  6:00 -حوت  ١٥ 19:02 - حوت  ١ باقي٩ ماضي ٢٠  زحل تثلیث شمس

 ١٤٢ھـ -٠٠ھـ 11:00 -حوت  ١٧ 23:41 - حوت  ٢ باقي١١ ماضي ٢٠  نبتون مقارنة شمس

 ١٣٥ھـ  -٠٠ھـ 0:00 -حوت  ٢٦ 13:32 - حوت  ٧ باقي٢٠ ماضي ١٦  مشتری تسدیس شمس

 ١٥٠ھـ  12:00 -حوت  ٢٢ 12:06 - حوت  ٦ باقي١٦ ماضي ١٦  شیرون مقارنة شمس

 ١٥٢ھـ  6:00 -حوت  ٢٦ 9:32 - حوت  ٩ باقي٢٠ ماضي ١٤  قمر أسود تسدیس شمس

 ١٤٣ھـ  -٠٠ھـ 16:00 -حوت  ٢٥ 10:15 -وت ح ١٠ باقي١٩ ماضي ١١  بلوتون تسدیس شمس

   ٢١٦ھـ  17:00 -حوت  ١٠ 11:05 - حوت  ٤ باقي٤ ماضي ٩  زحل ضد توازي مریخ

 ١٦٠ھـ  10:00 - حوت  ٩ 14:25 - حوت  ٥ باقي٣ ماضي ٤  مریخ مقابلة عطارد

  ١٣٤ھـ  19:00 -حوت  ٢٦ 23:10 -حوت  ١٥ باقي٢٠ ماضي ٢  مریخ مقابلة شمس

   ٣٤ھـ  12:00 - حوت  ٩ 14:40 - حوت  ٧ باقي٣ ماضي ١  مریخ د توازيض شمس

   ١٧٥ھـ   21:00 - حوت  ٨ 16:31 - حوت  ٦ باقي٢ ماضي ١  شیرون توازي عطارد

 قمر أسود تثلیث بلوتون
 شھر ٢ ماضي شھر ١ 

  ٣٦٠ھـ  3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠ باقي

 قمر أسود مقارنة مشتری
 شھر ٣ ماضي شھر ٢ 

 اقيب
  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨

 نبتون تثلیث زحل
 شھر ٣ ماضي شھر ٣ 

 باقي
  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتی

 نبتون تسدیس مشتری
 شھر ١ ماضي شھر٥ 

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  استمرار حتی باقي

 شیرون تثلیث زحل
 شھر ١ ماضي شھر ٤ 

 باقي
  ٢٨٠ھـ  15:00 -ل حم ٣  استمرار حتی

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٨٥ج  18:53 –حمل  ٢٥  استمرار حتىباقي ٤٩ ماضي شھر ١أسد في البرج النجميتراجع مريخ

 البرج النجمي زحل فيتراجع 
 سنبلة

  ٨٧ج   01:00 –سرطان ٤  استمرار حتىباقي شھر ٤ ماضي ١٥

  ٩١ج   00:47 –حوت  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٨  عقرب نجميفي البرج التراجع رأس 

  ٩٢ج   00:47 –حوت  ١٢  استمرار حتى  باقي ٦ ماضي ٨ثور في البرج النجميتراجع ذنب 

١
  

  )ةمكرمال ةمك حسب التوقیت العالمي 00:00 ةساع( یةنجمالبروج ال فيكواكب  درجة

  '39°9رأس  '53°28زحل  '33°5مشتري  '42°16مريخ  '44°17زھرة'33°17عطارد  '37°26قمر '15°4شمس

  ٨:٢٠ ةساعالي ف: حوت فلكيالبرج ال ٦ ةدرج اليشمس التحويل  :ربیع اآلخر شھراّول  یوم

 ١٧:٤٩ ةساعال يف:دلونجمي البرج ال ٦ ةدرج اليشمس التحويل  :ربیع اآلخر شھراّول  یوم



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٣٧  

ال
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

قمرالنور  زديادا حتى استمرار  اللیلة األولى  ١٥اللیلة     ٣٨الف  

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

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 18:14 –حوت  ٨  استمرار حتی 06:31 –حوت  ٦ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 17:29 –حوت  ٨  استمرار حتی 05:48 –حوت  ٦  في البرج الفلکي حملالقمر 

   البرج النجمي ١ه القمر في وج

وجه زحل و دريجان مشتري  حوت
  ٤٢٩د  13:2 - حوت  ٧  استمرار حتى 33:6 - حوت  ٦

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  33:6 - حوت  ٦  استمرار حتى 53:18 - حوت  ٦

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  11:6 - حوت  ٧  استمرار حتى 33:6 - حوت  ٦

   ٦٧٤د  15:41 –حوت  ٧  استمرار حتى 09:22 –حوت  ٦  منزل فرغ آخر + ر قم

  ٤٧و   00:02 –حوت  ٦  23:04 –حوت  ٦  22:05 –حوت  ٦  منكب الفرسقمر مقارنة 

  ٤٨و   19:12 –حوت  ٧  18:12 –حوت  ٦  17:14 –حوت  ٦  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 23:24 - وت ح ٨ 23:31 - حوت  ٧ 0:00 - حوت  ٦ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:48 - حوت  ٦ 7:36 - حوت  ٦ 2:24 - حوت  ٦ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:24 - حوت  ٦ 8:59 - حوت  ٦ 4:36 - حوت  ٦ عطارد ضد توازي قمر

   ٣٨ھـ  18:00 -حوت  ١١ 0:04 - حوت  ٩ 5:00 - حوت  ٦ زحل توازي شمس

   ١٩٠ھـ  2:00 -حوت  ١٠ 3:37 - حوت  ٨ 6:00 - حوت  ٦ زحل ضد توازي زھرة

 6:00 - حوت  ٦ بلوتون تثلیث مریخ
  3:24 -حوت  ٢٦
 19:26 -ثور  ٢٨

 ٢٢٢ھـ  4:00 - جوزاء ١٧
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  '27°9رأس  '51°28زحل  '44°5مشتري  '20°16مريخ  '53°18زھرة'19°19عطارد  '52°8قمر   '15°5شمس

  ٣٧الف   حوت  ٨لیلة  استمرار حتی  حوت ٧ةلیلدريسکناالط شبا شھرذور مح یوم

  ٤٩و   05:23 –حوت  ٧  04:23 –حوت  ٧  03:23 –حوت  ٧  سرة الفرسقمر مقارنة 

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  ٤٣٠د  08:22 - حوت  ٨  استمرار حتى 13:2 - حوت  ٧  دريجان قمر وجه مشتري وحوت

  حوت القمر في البرج النجمي
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  08:16 - حوت  ٧  استمرار حتى 11:6 - حوت  ٧

  حوت القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  08:20 - حوت  ٨  استمرار حتى 08:16 - حوت  ٧

منزل بطن الحوت + قمر  ٦٧٥د  18:14 –حوت  ٨  استمرار حتى 15:41 –حوت ٧   

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 0:42 - حوت  ٩ 22:00 - حوت  ٨ 19:42 - حوت  ٧ زھرة مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 9:12 - حوت  ٧ 2:48 - حوت  ٧ 20:36 - حوت  ٧ زھرة توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 11:30 - حوت  ٧ 5:47 - حوت  ٧ 0:12 - حوت  ٧ زحل ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:24 - حوت  ٧ 8:23 - حوت  ٧ 2:36 - حوت  ٧ مریخ توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 14:24 - حوت  ٧ 9:06 - حوت  ٧ 3:54 - حوت  ٧  سشم ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 16:06 - حوت  ٩ 15:52 - حوت  ٨ 15:54 - حوت  ٧ زحل مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 5:36 - حوت  ٨ 23:21 - حوت  ٨ 17:24 - حوت  ٧ نبتون ضد توازي قمر

   ٣٢ھـ  15:00 - حوت  ٩ 12:02 - حوت  ٨ 9:00 - حوت  ٧ زھرة ضد توازي شمس

   ١٨٦ھـ  18:00 -حوت  ١٢ 19:51 -حوت  ١٠ 0:00 - حوت  ٧ مریخ توازي زھرة

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  زھرةوجه قمر و دريجان دلو  

  ٥٠٠د  21:32 –حوت  ١٤  استمرار حتى  09:30 -حوت ٧

حد دلو  في البرج النجميعطارد 
  مريخ

  ٣٧٣د    10:08-حوت  ١٠   استمرار حتى   09:30-حوت  ٧ 

   حوت النجميالزھرة  في البرج 

  حد مريخ
  ٣٧٨د    02:40-حوت  ١٥   استمرار حتى   02:32-حوت  ٧ 
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  '17°9رأس  '49°28زحل  '54°5مشتري  '58°15مريخ  '1°20زھرة  '2°21عطارد  '55°20قمر '16°6شمس

  ٤٨٤ج  17:18 - حوت  ٨  استمرار حتى 52:15 - حوت  ٨  قمر خالي الّسیر

  ١ط - ١ز – ٢ح 07:12 –حوت  ١١  استمرار حتی 18:14 –حوت  ٨  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 06:27 –حوت  ١١  استمرار حتی 17:29 –حوت  ٨  الفلکي ثورالقمر في البرج 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت  
  ٤٣١د  16:18 - حوت  ٨  استمرار حتى 08:22 - حوت  ٨

  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحمل  
  ٣٩٦د  34:14 - حوت  ٩  استمرار حتى 16:18 - حوت  ٨

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د   14:14 - حوت  ٨  استمرار حتى 08:20 - حوت  ٨

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  16:18 - وت ح ٨  استمرار حتى 14:14 - حوت  ٨

  حمل القمر في البرج النجمي
  مشتريحد 

  ٣٦٤د  26:6 - حوت  ٩  استمرار حتى 16:18 - حوت  ٨

منزل شرطان+ قمر  ٦٤٨د  14:20حوت  ٩  استمرار حتى 18:14 –حوت  ٨   

  ٤٥و   11:32 –حوت  ٨  10:32 –حوت  ٨  09:31 –حوت  ٨  الرشاءقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 19:36 -حوت  ١٠ 19:14 - حوت  ٩ 19:06 - حوت  ٨  نبتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 12:24 - حوت  ٨ 5:46 - حوت  ٨ 23:24 - حوت  ٨ مشتری توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 19:12 -حوت  ١١ 9:52 - حوت  ٩ 0:48 - حوت  ٨ شمس تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:48 -حوت  ١٠ 4:18 - حوت  ٩ 4:00 - حوت  ٨ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 7:24 -حوت  ١٠ 6:42 - حوت  ٩ 6:06 - حوت  ٨ مشتری مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 10:24 -حوت  ١٠ 9:51 - حوت  ٩ 9:24 - حوت  ٨ قمر أسود مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 12:18 -حوت  ١٠ 11:55 - حوت  ٩ 11:36 - حوت  ٨ بلوتون تثلیث قمر

 ١٩٠ھـ  11:00 -حوت  ٢٣ 14:18 -حوت  ١٥ 20:00 - حوت  ٨ زحل مقابلة زھرة

  

دلو  النجميالشمس في البرج 
   زھرةحد 

  ٣٦٧د    16:58-حوت  ١٤   استمرار حتى   17:32-حوت  ٨ 

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت  
  ٥٣٩د  21:25 –حوت  ١٧  استمرار حتى  23:40 -حوت ٨

حمل لنجميالبرج االمشتري في 
  زھرةحد  

  استمرار حتى   13:29-حوت  ٨ 
 22:29 -حمل  ٩ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٨٧د 
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  '11°9رأس  '47°28زحل'4°6مشتري  '35°15مريخ  '9°21زھرة'42°22عطارد  '49°2قمر   '16°7شمس

  ٤٩١ ج 13:07 –حوت  ٢١ استمرار حتی 17:04 –حوت  ٩ قمر ھابط في فلك األوج

  ٢و   20:50 –حوت  ٩  19:48 –حوت  ٩  18:49 –حوت  ٩  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   05:13 –حوت  ٩  04:12 –حوت  ٩  03:11 –حوت  ٩  كف الخضیب مقارنةقمر 

النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان شمس

  ٣٩٧د  55:10 -حوت  ١٠  استمرار حتى 34:14 - حوت  ٩

حد حمل  النجمي القمر في البرج
  زھرة

  ٣٦٢د  36:16 - حوت  ٩  استمرار حتى 26:6 - حوت  ٩

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  55:10 -حوت  ١٠  استمرار حتى 36:16 - حوت  ٩  عطارد

منزل بطین+ قمر  ٦٤٩د  19:39 –حوت ١١  استمرار حتى 14:20–حوت  ٩   

  ٥،٢ج – ٨ھـ 0:42 -حوت  ١١ 1:08 -حوت  ١٠ 1:36 - حوت  ٩ مریخ تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 18:54 -حوت  ١٠ 10:31 - حوت  ٩ 2:48 - حوت  ٩ قمر أسود توازي قمر

  ٢٣٠ھـ  22:00 - حمل  ١٧ 23:25 -حوت  ٢٥ 23:00 - حوت  ٩ قمر أسود تثلیث مریخ
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  '7°9رأس  '45°28زحل  '15°6مشتري  '12°15مريخ  '17°22زھرة'20°24عطارد  '38°14قمر '16°8شمس

  ٥٠و   22:29 –حوت  ١٠  21:27 –حوت  ١٠  20:25 –حوت  ١٠  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   07:10 –حوت  ١٠  06:07 –حوت  ١٠  05:06 –حوت  ١٠  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   17:56 –حوت  ١٠  16:55 –حوت  ١٠  15:54 –حوت  ١٠  الغول قمر مقارنة 

حمل  البرج النجمي ٣هالقمر في وج
  و دريجان مشتري زھرةوجه 

  ٣٩٨د  14:7 -حوت  ١١  استمرار حتى 55:10 -حوت  ١٠

  حمل  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  05:21 -حوت  ١١  استمرار حتى 55:10 -حوت  ١٠

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ-٠٠ھـ 2:24 -حوت  ١٢ 22:45 -حوت  ١١ 18:36 -حوت  ١٠  عطارد تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:24 -حوت  ١١ 8:57 -حوت  ١٠ 23:12 -حوت  ١٠ بلوتون ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 8:36 -حوت  ١٢ 8:23 -حوت  ١١ 8:00 -حوت  ١٠ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 13:00 -حوت  ١٢ 12:49 -حوت  ١١ 12:24 -حوت  ١٠ اورانوس تسدیس قمر

  ١٣،٢ج - ٢٤ھـ 17:42 -حوت  ١٢ 17:35 -حوت  ١١ 17:12 -وت ح ١٠ شیرون تربیع قمر

   ١٦٦ھـ  19:00 -حوت  ١٢ 12:02 -حوت  ١١ 8:00 -حوت  ١٠ اورانوس ضد توازي عطارد

 ٢١٤ھـ  8:00 - حمل  ١٤ 12:51 -حوت  ٢٥ 22:00 -حوت  ١٠ مشتری تثلیث مریخ

  دلو  في البرج النجميعطارد 
  حد زحل

  ٣٧٥د  21:32 –حوت  ١٤  مرار حتىاست   10:08-حوت  ١٠ 
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  '6°9رأس  '43°28زحل'26°6مشتري  '49°14مريخ  '24°23زھرة'53°25عطارد  '25°26قمر '17°9شمس

  : شرف قمر
  البرج النجمي ثور ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 13:19 – حوت ١١ استمرار حتى 11:18 –حوت  ١١

  ٤٨٤ج  14:7 -حوت  ١١  استمرار حتى 46:22 -حوت  ١١  قمر خالي الّسیر

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 18:51 –حوت  ١٤  استمرار حتی 07:12 –حوت  ١١  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 18:08 –حوت  ١٣  استمرار حتی 06:27 –حوت  ١١ القمر في البرج الفلکي جوزاء

ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرة وجه عطارد و دريجان
  ٣٩٩د  24:3 -حوت  ١٢  استمرار حتى 14:7 -حوت  ١١

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  14:7 -حوت  ١١  استمرار حتى 05:21 -حوت  ١١

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  23:23 -حوت  ١٢  استمرار حتى 14:7 -حوت  ١١

ثريا و دبران منزلین+ قمر    19:39 –حوت  ١١ 
 15:46 –دبران 

٦٥١،  ٦٥٠د  14:40 –حوت  ١٢  استمرار حتى  

  ٤٣و   06:56 –حوت  ١١  05:54 –حوت  ١١  04:53 –حوت  ١١  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 12:42 -حوت  ١٣ 4:21 -حوت  ١٢ 19:18 -حوت  ١١  شمس تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ-٠٠ھـ 2:00 -حوت  ١٣ 2:14 -حوت  ١٢ 2:06 -حوت  ١١  ذنب مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ-٠٠ھـ 2:00 -حوت  ١٣ 2:14 -حوت  ١٢ 2:06 -حوت  ١١ رأس مقابلة قمر

 5:54 -حوت  ١١ ذنب توازي قمر
  3:10 -حوت  ١٢
 11:25 -حوت  ١٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 7:48 -حوت  ١٤

 5:54 -حوت  ١١ رأس ضد توازي قمر
  3:07 -حوت  ١٢
 11:28 -حوت  ١٣

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 7:48 -حوت  ١٤

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 10:48 -حوت  ١٣ 11:53 -حوت  ١٢ 12:36 -حوت  ١١ مریخ تربیع قمر

 22:00 -حوت  ١١ اورانوس مقارنة عطارد
  14:35 -حوت  ١٦
 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 11:00 -حمل  ٧ 20:22 -حوت  ٣٠

  ١٩٣ھـ -٠٠ھـ 7:00 -حوت  ٢٤ 15:25 -حوت  ١٧ 4:00 -حوت  ١١ نبتون تسدیس زھرة

البرج النجمي ٢الشمس في وجه 
  وجه و دريجان عطارددلو  

  ٤٦٣د   16:55 -حوت  ٢١  استمرار حتى  17:11 -حوت  ١١
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  '5°9رأس  '41°28زحل'37°6مشتري  '26°14مريخ  '32°24زھرة'23°27عطارد  '18°8قمر '17°10شمس

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

  ٣٧الف   حوت ١٣  استمرار حتی  حوت ١٢دريسکنإلط اشبا شھرمحذور  یوم

  ٤٩٣ج  1:18 -حوت  ٢٥  استمرار حتى 2:14 -حوت  ١٢  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٣و   21:32 –حوت  ١٢  20:32 –حوت  ١٢  19:31 –حوت  ١٢  دبرانقمر مقارنة 

  ٨و   19:51 –حوت  ١٣  18:51 –حوت  ١٣  17:51 –حوت  ١٢  الناجذقمر مقارنة 

 النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د  19:23 -حوت  ١٣  استمرار حتى 24:3 -حوت  ١٢

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  24:11 -حوت  ١٢  استمرار حتى 23:23 -حوت  ١٢

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  16:3 -حوت  ١٣  استمرار حتى 24:11 -حوت  ١٢  مشترى

منزل ھقعة+ قمر  ٦٥٢د   17:27 –حوت  ١٣  استمرار حتى 14:40 –حوت  ١٢   

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ - ٠٠ھـ 12:42 -حوت  ١٤ 4:21 -حوت  ١٣ 19:18 -حوت  ١٢  شمس تربیعقمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٤٠  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 2:00 -حوت  ١٤ 2:14 -حوت  ١٣ 2:06 -حوت  ١٢ ذنب مقارنةقمر 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 2:00 -حوت  ١٤ 2:14 -حوت  ١٣ 2:06 -حوت  ١٢ رأس مقابلةقمر 

 5:54 -حوت  ١٢ ذنب توازي قمر
  3:10 -حوت  ١٣
  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 7:48 -حوت  ١٥ 11:25 -حوت  ١٤

 5:54 -حوت  ١٢ رأس ضد توازي قمر
  3:07 -حوت  ١٣
  11:28 -حوت  ١٤

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 7:48 -حوت  ١٥

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 10:48 -حوت  ١٤ 11:53 -حوت  ١٣ 12:36 -حوت  ١٢  مریخ تربیعقمر 

   ١٦٥ھـ  13:00 -حوت  ١٤ 3:09 -حوت  ١٣ 20:00 -حوت  ١٢ اورانوس توازي عطارد

   ١٩٤ھـ  4:00 -حوت  ١٦ 2:45 -حوت  ١٤ 3:00 -حوت  ١٢ نبتون ضد توازي زھرة

 في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   23:35 –حوت  ٢٥  استمرار حتى  05:03 –حوت  ١٢

  ٩٢ج   23:35 –حوت  ٢٥  استمرار حتى  05:03 –حوت  ١٢ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '5°9رأس  '39°28زحل  '47°6مشتري'2°14مريخ  '39°25زھرة'47°28عطارد  '20°20قمر '17°11شمس

  ٤د 02:17 –حوت  ١٦  استمرار حتی 18:08 –حوت  ١٣القمر في البرج الفلکي سرطان

  ٤٢و   21:38 –حوت  ١٣  20:38 –حوت  ١٣  19:39 –حوت  ١٣  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   04:35 –حوت  ١٣  03:34 –حوت  ١٣  02:36 –حوت  ١٣  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   09:27 –حوت  ١٣  08:27 –حوت  ١٣  07:29 –حوت  ١٣  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   09:29 –حوت  ١٣  08:30 –حوت  ١٣  07:31 –حوت  ١٣  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   11:12 –حوت  ١٣  10:14 –حوت  ١٣  09:15 –حوت  ١٣  جوزاءابط القمر مقارنة 

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحلثور  
  ٤٠١د  53:18 -حوت  ١٤  استمرار حتى 19:23 -ت حو ١٣

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  03:13 -حوت  ١٣  استمرار حتى 16:3 -حوت  ١٣

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  53:18 -حوت  ١٤  استمرار حتى 03:13 -حوت  ١٣

منزل ھنعة+ قمر  ٦٥٣د  23:45 –حوت ١٥  استمرار حتى  17:27 –حوت  ١٣   

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:06 -حوت  ١٥ 20:11 -حوت  ١٤ 20:42 -حوت  ١٣ نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 23:18 -حوت  ١٥ 0:29 -حوت  ١٤ 1:00 -حوت  ١٣ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج - ٢٣ھـ-٠٠ھـ 3:48 -حوت  ١٥ 5:04 -حوت  ١٤ 5:42 -حوت  ١٣ شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 26:6 -حوت  ١٤  استمرار حتی 8:54 -حوت  ١٣ مشتری یستسد قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:18 -حوت  ١٥ 10:43 -حوت  ١٤ 11:24 -حوت  ١٣ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 10:12 -حوت  ١٥ 11:46 -حوت  ١٤ 12:42 -حوت  ١٣ بلوتون مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 1:48 -حوت  ١٦ 19:58 -حوت  ١٥ 12:48 -حوت  ١٣ شمس تثلیث قمر

  استمرار حتی 14:41 –حوت  ١٣  حملعطارد في البرج الفلکي 
 16:22 –حمل  ٤

  ش. ھـ ١٣٩١
  ١ب-٣ج

بیست و  درجة :زھرةشرف 
  برج نجمي حوت ھفتم

  ١٢ب – ٤،٦٩ج  05:05 – حوت ١٤ استمرار حتى  07:34 – حوت ١٣
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  '4°9رأس'36°28زحل'58°6مشتري  '38°13مريخ  '46°26زھرة  '6°0عطارد  '38°2قمر '17°12شمس

  ٤٨٤ج  54:18 -حوت  ١٤  استمرار حتى 33:18 -حوت  ١٤  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 02:57 –حوت  ١٦  استمرار حتی 18:51 –حوت  ١٤ جوزاء القمر في البرج النجمي

جوزاء رج النجميالب ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د  03:14 -حوت  ١٤  استمرار حتى 53:18 -حوت  ١٤

النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  45:8 -حوت  ١٥  استمرار حتى 03:14 -حوت  ١٤

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد حد

  ٣٦١د  26:6 -حوت  ١٤  ار حتىاستمر 53:18 -حوت  ١٤

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٦٤د  50:17 -حوت  ١٤  استمرار حتى 26:6 -حوت  ١٤

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  11:3 -حوت  ١٥  استمرار حتى 50:17 -حوت  ١٤



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ٥٣و   22:50 –حوت  ١٤  21:53 –حوت  ١٤  20:56 –حوت  ١٤  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   01:04 –حوت  ١٤  00:07 –حوت  ١٤  23:07 –حوت  ١٤  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   07:12 –حوت  ١٤  06:15 –حوت  ١٤  05:17 –حوت  ١٤  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   16:38 –حوت  ١٤  15:41 –حوت  ١٤  14:44 –حوت  ١٤  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 7:18 -حوت  ١٥ 8:26 -حوت  ١٤ 26:6 -وت ح ١٤ مشتری تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:48 -حوت  ١٥ 20:18 -حوت  ١٥ 22:12 -حوت  ١٤ مریخ تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:54 -حوت  ١٥ 3:01 -حوت  ١٥ 16:30 -حوت  ١٤ بلوتون ضد توازي قمر

  : وبال عطارد
  تمرار حتیاس 21:32 –حوت  ١٤ حوت في البرج النجمي

 06:33 –حمل  ٤
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح

  حوت في البرج النجميعطارد 
  زھرةحد  

  استمرار حتى 21:32 –حوت  ١٤
 05:44 -حمل  ٤ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٧٢د 

دلو  النجميالشمس في البرج 
  حد مشتري 

  ٣٦٩د    16:55-حوت  ٢١   استمرار حتى   16:58-حوت  ١٤ 

  النجمي البرج١عطارد في وجه 
وجه زحل و دريجان مشتري حوت  

  استمرار حتى 21:32 –حوت  ١٤
 06:33 –حمل  ٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٠١د 
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  ٤٠و   03:54 –حوت  ١٥  02:58 –حوت  ١٥  02:03 –حوت  ١٥  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  كاستور توأم قمر مقارنة 
  المقدم

  ٥٥و   04:11 –حوت  ١٥  03:15 –حوت  ١٥  02:19 –حوت  ١٥

  ١٥و   14:24 –حوت  ١٥  13:31 –حوت  ١٥  12:35 –حوت  ١٥  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

جوزاء البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  وجه شمس و دريجان زحل

  ٤٠٤د  59:2 -حوت  ١٦  استمرار حتى 45:8 -حوت  ١٥

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  06:16 -حوت  ١٥  استمرار حتى 11:3 -حوت  ١٥

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  59:2 -حوت  ١٦  استمرار حتى 06:16 -حوت  ١٥

منزل ذراع + قمر  ٦٥٤د  00:00 –حوت  ١٦  استمرار حتى 23:45 –حوت  ١٥   

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ-٠٠ھـ 0:24 -حوت  ١٧ 1:17 -حوت  ١٦ 1:18 -حوت  ١٥  زھرة تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 21:36 -حوت  ١٧ 0:20 -حوت  ١٦ 2:24 -حوت  ١٥ زحل تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 6:36 -حوت  ١٧ 7:57 -حوت  ١٦ 8:18 -حوت  ١٥ عطارد تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 5:36 -حوت  ١٧ 8:24 -حوت  ١٦ 10:36 -حوت  ١٥ وساوران تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 5:00 -حوت  ١٦ 22:08 -حوت  ١٦ 14:36 -حوت  ١٥ قمر أسود توازي قمر

 ١٧٠ھـ  22:00 -حمل  ٢  استمرار حتی 11:00 -حوت  ١٥ بلوتون تربیع عطارد

  ٢٠١ھـ -٠٠ھـ 5:00 -حوت  ٢٩ 5:28 -حوت  ٢٢ 11:00 -حوت  ١٥ شیرون تسدیس زھرة

   ١٨٧ھـ  7:00 -حوت  ٢٠ 17:39 -حوت  ١٧ 6:00 -حوت  ١٥ مشتری توازي زھرة

 ١٨٧ھـ  5:00 -حمل  ٦ 8:54 -حوت  ٢٥ 8:00 -حوت  ١٥ مشتری مقارنة زھرة

 20:00 -حوت  ١٥ شیرون مقابلة مریخ
  18:21 -حمل  ٣

 9:56 -ثور  ٢٨
 ٢٢٨ھـ  7:00 - جوزاء ١٩

حوت  في البرج  النجمي الزھرة 
  حد زحل

  ٣٨٠د  21:25 –حوت  ١٧  استمرار حتى   02:40-حوت  ١٥ 
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  ٤٨٤ج  00:3 -حوت  ١٦  استمرار حتى 17:1 -حوت  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٤٨٨ج   حوت ٢٩ اللیلة استمرار حتی  حوت ١٦ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 07:04 –حوت  ١٨  استمرار حتی 02:57 –حوت  ١٦

  ٥د 06:27 –حوت  ١٨  استمرار حتی 02:17 –حوت  ١٦ الفلکي أسدالقمر في البرج 
سرطان يالبرج النجم ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  46:20 -حوت  ١٧  استمرار حتى 59:2 -حوت  ١٦



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  29:15 -حوت  ١٦  استمرار حتى 59:2 -حوت  ١٦

سرطان القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  01:2 -حوت  ١٧  استمرار حتى 29:15 -حوت  ١٦

منزل نثرة+ قمر  ٦٥٥د  05:32 –حوت  ١٧  استمرار حتى 00:00 –حوت  ١٦   

  ٣٩و   15:47 –حوت  ١٦  14:52 –حوت  ١٦  13:59 –حوت  ١٦  سديم نثرةقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 13:30 -حوت  ١٧ 16:20 -حوت  ١٦ 18:30 -حوت  ١٦ مشتری تربیع قمر

  ١٤،٢ج - ٢٦ھـ-٠٠ھـ 15:06 -حوت  ١٧ 18:07 -حوت  ١٦ 20:30 -حوت  ١٦ قمر أسود تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 3:06 -حوت  ١٧ 21:35 -حوت  ١٧ 15:54 -حوت  ١٦ مشتری توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 4:12 -حوت  ١٧ 23:17 -حوت  ١٧ 18:12 -حوت  ١٦ زھرة توازي قمر

  استمرار حتی 13:25 –حوت  ١٦  ثورالفلکي في البرج   الزھرة
 18:18 –حمل  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٤ج
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البرج النجمي سرطان ٢القمر في وجه

  ٤٠٦د  07:14 -حوت  ١٧  استمرار حتى 46:20 -حوت  ١٧  وجه عطارد و دريجان مريخ

سرطان لبرج النجميا ٣القمر في وجه 
  ٤٠٧د  06:7 -حوت  ١٨  استمرار حتى 07:14 -حوت  ١٧  و دريجان مشتريوجه قمر 

سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  24:12 -حوت  ١٧  استمرار حتى 01:2 -حوت  ١٧

سرطان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  21:0 -حوت  ١٨  استمرار حتى 24:12 -حوت  ١٧

منزل طرفة+ قمر  ٦٥٦د  01:32 –حوت  ١٨  استمرار حتى 05:32 –حوت  ١٧   

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 12:06 -حوت  ١٧ 6:52 -حوت  ١٧ 1:30 -حوت  ١٧ نبتون ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 16:42 -حوت  ١٧ 11:48 -حوت  ١٧ 6:42 -حوت  ١٧ مریخ توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:24 -حوت  ١٩ 4:27 - حوت ١٨ 8:06 -حوت  ١٧ زحل تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ - ٠٠ھـ 7:24 -حوت  ١٩ 9:52 -حوت  ١٨ 11:48 -حوت  ١٧ زھرة تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 4:24 -حوت  ١٩ 8:30 -حوت  ١٨ 12:06 -حوت  ١٧ نبتون مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:06 -حوت  ١٨ 22:18 -حوت  ١٨ 17:24 -حوت  ١٧ زحل ضد توازي قمر

   ٥٠ھـ  2:00 -حوت  ٢٣ 8:57 -حوت  ٢٠ 16:00 -حوت  ١٧ شیرون توازي شمس

   ١٧٦ھـ  19:00 -حوت  ٢٢ 3:54 -حوت  ١٩ 7:00 -حوت  ١٧ شیرون ضد توازي عطارد

   ٢٢٠ھـ  10:00 -حمل  ٣ 4:06 -حوت  ٢٤ 2:00 -حوت  ١٧ نبتون ضد توازي مریخ

  : زھرةوبال 
  استمرار حتی 21:25 –حوت  ١٧  حمل في البرج النجمي

 03:52 –حمل  ١٦
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣٧ط - ١ز – ٤ح

حمل الزھرة  في البرج  النجمي
  مشتريحد  

  ٣٧٩د    10:02-حوت  ٢٢   استمرار حتى 21:25 –حوت  ١٧

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل  

  ٥٠٤د   03:46 -حوت ٢٦  استمرار حتى 21:25 –حوت  ١٧
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  ٤٨٤ج  06:7 -حوت  ١٨  استمرار حتى 27:4 -حوت  ١٨  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 08:26 –حوت  ٢٠  استمرار حتی 07:04 –حوت  ١٨ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 07:50 –حوت  ٢٠  استمرار حتی 06:27 –حوت  ١٨  سنبلةالقمر في البرج الفلکی

أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس 
  ٤٠٨د  46:23 -حوت  ١٩  استمرار حتى 06:7 -حوت  ١٨

سرطان القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  06:7 -حوت  ١٨  استمرار حتى 21:0 -حوت  ١٨

  أسد القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  08:17 -حوت  ١٨  استمرار حتى 06:7 -حوت  ١٨

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  25:1 -حوت  ١٩  استمرار حتى 08:17 -حوت  ١٨



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٤٣  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

جبھة منزلین+ قمر   
و زبرة   

 01:32 –حوت  ١٨
 15:54 –زبرة 

٦٥٨،  ٦٥٧د  08:16 -حوت  ١٩  استمرار حتى  

  ١٧و  22:59 –حوت  ١٨  22:08 –حوت  ١٨  21:18 –حوت  ١٨  جبھةقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:18 -حوت  ١٩ 16:25 -حوت  ١٨ 20:12 -حوت  ١٨  شیرون مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 16:12 -حوت  ١٩ 20:17 -حوت  ١٩ 23:54 -حوت  ١٨ مشتری تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 17:30 -حوت  ١٩ 21:40 -حوت  ١٩ 1:30 -حوت  ١٨ سودقمر أ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:36 -حوت  ١٩ 21:55 -حوت  ١٩ 1:54 -حوت  ١٨ بلوتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 21:36 -حوت  ٢٠ 2:28 -حوت  ١٩ 7:06 -حوت  ١٨ مریخ مقارنة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 19:42 -حوت  ١٩ 14:51 -حوت  ١٨ 9:54 -حوت  ١٨ شمس ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ-٠٠ھـ 14:48 -حوت  ٢٠ 12:39 -حوت  ١٩ 10:00 -حوت  ١٨ شمس مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:12 -حوت  ١٩ 17:47 -حوت  ١٨ 13:18 -حوت  ١٨ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 22:42 -حوت  ١٩ 18:38 -حوت  ١٩ 14:30 -حوت  ١٨ عطارد توازي قمر

   ١٣٠ھـ  0:00 -حوت  ٢١ 16:57 -حوت  ١٩ 13:00 -حوت  ١٨ عطارد ضد توازي شمس

 ١٩٥ھـ  22:00 -حمل  ٢ 4:27 -حوت  ٢٥ 15:00 -حوت  ١٨ بلوتون تثلیث زھرة

 ٢٠٤ھـ -٠٠ھـ 4:00 -حمل  ٣ 15:57 -حوت  ٢٥ 11:00 -حوت  ١٨ قمر أسود مقارنة زھرة
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  '24°8رأس  '23°28زحل'55°7مشتري  '40°11مريخ  '17°2زھرة  '58°4عطارد  '8°10قمر '18°17شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٤٨٤ج  28:8 -حوت  ٢٠  استمرار حتى 39:12 -حوت  ١٩  قمر خالي الّسیر

  البرج النجمي ٢القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه  أسد 
  ٤٠٩د  12:16 -حوت  ١٩  استمرار حتى 46:23 -حوت  ١٩

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ أسد 
  ٤١٠د  28:8 -حوت  ٢٠  استمرار حتى 12:16 -حوت  ١٩

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  56:12 -حوت  ١٩  استمرار حتى 25:1 -حوت  ١٩

حد  أسد البرج النجميالقمر في 
  ٣٦١د  43:22 -حوت  ٢٠  استمرار حتى 56:12 -حوت  ١٩  عطارد

منزل صرفة+ قمر  ٦٥٩د  23:52 –حوت  ٢٠  استمرار حتى 08:16 -حوت  ١٩   

  ٥٦و  21:29 –حوت  ١٩  20:38 –حوت  ١٩  19:49 –حوت  ١٩  سدظھر األقمر مقارنة 

  ١٩و   14:25 –حوت  ١٩  13:36 –حوت  ١٩  12:48 –حوت  ١٩  صرفةقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 14:00 -حوت  ١٩ 9:40 -حوت  ١٩ 5:18 -حوت  ١٩ اورانوس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:54 -حوت  ٢٠ 16:35 -حوت  ١٩ 14:06 -حوت  ١٩ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 9:12 -حوت  ٢١ 13:44 -حوت  ٢٠ 18:12 -حوت  ١٩ اورانوس مقابلة قمر

 ١٣١ھـ  5:00 - حمل  ٢٣  استمرار حتی 4:00 -حوت  ١٩ زھرة تسدیس شمس
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  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 09:00 –حوت  ٢٢  استمرار حتی 08:26 –حوت  ٢٠

  ٧د 08:24 –حوت  ٢٢  استمرار حتی 07:50 –حوت  ٢٠  الفلکي میزانالقمر في البرج 
سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١١د  39:0 -حوت  ٢١  استمرار حتى 28:8 -حوت  ٢٠

 أسد القمر في البرج النجمي
  حدمريخ

  ٣٦٣د  28:8 -حوت  ٢٠  حتى استمرار 43:22 -حوت  ٢٠

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  48:19 -حوت  ٢١  استمرار حتى 28:8 -حوت  ٢٠

منزل عواء+ قمر  ٦٦٠د  08:43 –حوت  ٢١  استمرار حتى 23:52 –حوت  ٢٠   

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ-٠٠ھـ 13:48 -حوت  ٢١ 18:01 -حوت  ٢٠ 22:00 -حوت  ٢٠ عطارد مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ-٠٠ھـ 18:18 -حوت  ٢١ 22:53 -حوت  ٢١ 3:30 -حوت  ٢٠ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 12:24 -حوت  ٢٠ 8:01 -حوت  ٢٠ 3:42 -حوت  ٢٠ شیرون توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 12:12 -حوت  ٢٠ 8:05 -حوت  ٢٠ 4:00 -حوت  ٢٠ شمس توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 15:06 -حوت  ٢٠ 10:24 -حوت  ٢٠ 5:42 -ت حو ٢٠ عطارد ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٤٤  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ١٤٠ھـ  0:00 - حمل  ٢٢ 21:20 -حمل  ٦ 22:00 -حوت  ٢٠ اورانوس مقارنة شمس

 ١٨٦ھـ  4:00 -حمل  ١ 10:27 -حوت  ٢٥ 23:00 -حوت  ٢٠ مریخ تثلیث زھرة

 أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرةحد 

  ٣٨٢د   15:59 -حمل  ٥   استمرار حتى   17:14-حوت  ٢٠ 
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قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٤٩٠ ج 09:11 –حمل  ٧ استمرار حتی  13:07 –حوت  ٢١ قمر صاعد في فلك األوج
البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  49:16 -حوت  ٢١  استمرار حتى 39:0 -حوت  ٢١

سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤١٣د  02:9 -حوت  ٢٢  استمرار حتى 49:16 -حوت  ٢١  زھرةوجه عطارد و دريجان 

  سنبلة القمر في البرج النجمي
   رةزھحد  

  ٣٦٢د  58:11 -حوت  ٢١  استمرار حتى 48:19 -حوت  ٢١

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري  

  ٣٦٤د   26:18 - حوت ٢١  استمرار حتى 58:11 -حوت  ٢١

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٦٣د  47:5 - حوت ٢٢  استمرار حتى 26:18 - حوت ٢١

منزل سماك+ قمر  ٦٦١د  05:37 –حوت  ٢٢  استمرار حتى 08:43 –حوت  ٢١   

  ٣٨و   22:38 –حوت  ٢١  21:49 –حوت  ٢١  21:00 –حوت  ٢١  عواءقمر مقارنة 

  ٢١و   18:40 –حوت  ٢٢  17:51 –حوت  ٢١  17:02 –حوت  ٢١  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   19:17 –حوت  ٢٢  18:29 –حوت  ٢٢  17:40 –حوت  ٢١  سماك الرامحقمر مقارنة 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 7:18 -حوت  ٢١ 2:40 -حوت  ٢١ 22:06 -حوت  ٢١ زحل توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:42 -حوت  ٢٢ 15:35 -حوت  ٢١ 10:36 -حوت  ٢١ مریخ ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 1:36 -حوت  ٢٣ 6:09 -حوت  ٢٢ 10:48 -حوت  ٢١ زحل مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 22:18 -حوت  ٢٢ 17:15 -حوت  ٢١ 12:24 -حوت  ٢١ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 6:18 -حوت  ٢٣ 10:38 -حوت  ٢٢ 15:12 -حوت  ٢١ نبتون تثلیث قمر

البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
  زھرةو دريجان وجه قمر دلو  

  ٤٦٤د   52 :17 -حمل  ١  استمرار حتى  16:55 -حوت  ٢١

  دلو النجميالشمس في البرج 
  مريخ  حد 

  ٣٦٨د    17:14-حوت  ٢٦   استمرار حتى   16:55-حوت  ٢١ 

  ١٥٣و  20:22 –حوت  ٢٢ 09:16 –حوت  ٢١  22:13 –حوت  ٢١  كَف الخضیب مقارنة زھرة

حد ثور  في البرج النجميذنب 
   زھرة

  ٧٠٨د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى  06:01 -حوت ٢١
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  ٤٨٤ج  02:9 -حوت  ٢٢  استمرار حتى 09:6 -حوت  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 10:31 –حوت  ٢٤  استمرار حتی 09:00 –حوت  ٢٢  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 09:53 –حوت  ٢٤  استمرار حتی 08:24 –حوت  ٢٢  القمر في البرج الفلکي عقرب

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان 

  ٤١٤د  21:1 -حوت  ٢٣  استمرار حتى 02:9 -حوت  ٢٢

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  02:9 - حوت ٢٢  استمرار حتى 47:5 - حوت ٢٢

زان حد می القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  48:18 - حوت ٢٣  استمرار حتى 02:9 - حوت ٢٢  زحل 

منزل غفر+ قمر  ٦٦٢د 05:10 –حوت  ٢٣  استمرار حتى 05:37 –حوت  ٢٢   

  ٤،٢ج – ٣٦،٦ھـ 16:48 -حوت  ٢٣ 19:31 -حوت  ٢٣ 22:30 -حوت  ٢٢ زھرة مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 9:36 - حوت ٢٢ 4:00 -حوت  ٢٢ 22:42 -حوت  ٢٢ مشتری ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج - ٢٣ھـ-٠٠ھـ 14:18 -حوت  ٢٣ 18:33 -حوت  ٢٣ 23:00 -حوت  ٢٢ شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 19:12 -حوت  ٢٤ 23:13 -حوت  ٢٣ 3:24 -حوت  ٢٢ مشتری مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 19:24 -حوت  ٢٤ 23:38 -حوت  ٢٣ 4:06 -حوت  ٢٢ بلوتون تسدیس قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:54 -حوت  ٢٤ 0:02 -حوت  ٢٣ 4:24 -حوت  ٢٢ قمر أسود مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:48 -حوت  ٢٤ 1:33 -حوت  ٢٣ 6:30 -حوت  ٢٢ مریخ تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 21:36 -حوت  ٢٣ 14:41 -حوت  ٢٢ 8:18 -حوت  ٢٢ زھرة ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 7:54 -حوت  ٢٣ 0:51 -حوت  ٢٣ 18:24 -حوت  ٢٢ قمر أسود ضد توازي قمر

حمل  النجميفي البرج  الزھرة 
  زھرةحد 

  ٣٧٧د    01:13-حوت  ٢٨   استمرار حتى   10:02-حوت  ٢٢ 
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  ٤٨٧ج 15:37 –حوت  ٢٤  استمرار حتى  14:33 –حوت  ٢٣  ر في الطريقة المحترقةالقم

  ٢٣و   05:17 –حوت  ٢٣  04:26 –حوت  ٢٣  03:38 –حوت  ٢٣  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   12:20 –حوت  ٢٣  11:29 –حوت  ٢٣  10:41 –حوت  ٢٣  زبانا شماليقمر مقارنة 

البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه
  ٤١٥د  51:17 -حوت  ٢٣  استمرار حتى 21:1 -حوت  ٢٣  ه و دريجان زحلوج

میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د  32:10 -حوت  ٢٤  استمرار حتى 51:17 -حوت  ٢٣

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  56:7 - حوت ٢٣  استمرار حتى 48:18 - حوت ٢٣

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  30:19 - حوت ٢٤  استمرار حتى 56:7 - حوت ٢٣

منزل زبانا+ قمر  ٦٦٣د  04:53 –حوت  ٢٤  استمرار حتى 05:10 –حوت  ٢٣   

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 0:36 -حوت  ٢٥ 21:30 -حوت  ٢٤ 19:00 -حوت  ٢٣ شمس تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:42 -حوت  ٢٥ 12:19 -حوت  ٢٤ 16:18 -حوت  ٢٣ نبتون تربیع قمر

 ١٣٠ھـ  11:00 - حمل  ١١ 22:20 -حمل  ٣ 3:00 -حوت  ٢٣ عطارد مقارنة شمس

  البرج النجمي ١المريخ في وجه 
وجه زحل و دريجان شمس  أسد 

  استمرار حتى  08:23 -حوت ٢٣
 09:11 -ثور ٣١

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٥٢د 

  طاردمکث قبل تراجع ع
  حوت في البرج النجمي 

  ١١٣ج  20:49 –حوت  ٢٤  استمرار حتى 0:49 –حوت  ٢٣
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  ٢٦الف  حمل ٢٤ استمرار حتى حوت ٢٤ آذار اسكندرىشھر 

  ٤٨٤ج  33:10 -حوت  ٢٤  استمرار حتى 30:21 -حوت  ٢٤  قمر خالي الّسیر

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 14:03 –حوت  ٢٦  استمرار حتی 10:31 –حوت  ٢٤عقرب في البرج النجمي:ھبوط قمر

   :ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 15:37 –حوت  ٢٤ استمرار حتى 13:56 –حوت  ٢٤

  ٩د 13:24 –حوت  ٢٦  استمرار حتی 09:53 –حوت  ٢٤ القمر في البرج الفلکي قوس

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه و دريجان مريخعقرب 

  ٤١٧د  28:3 -حوت  ٢٥  استمرار حتى 32:10 -حوت  ٢٤

حد میزان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٢د  11:7 - حوت ٢٤  استمرار حتى 30:19 - حوت ٢٤  زھرة

حد ان میز القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  32:10 - حوت ٢٤  استمرار حتى 11:7 - حوت ٢٤

  حدالقمر في البرج النجمي عقرب 
  مريخ 

  ٣٦٣د  22:22 - حوت ٢٥  استمرار حتى 32:10 - حوت ٢٤

منزل اكلیل+ قمر  ٦٦٤د  21:11 –حوت ٢٥  استمرار حتى 04:53 –حوت  ٢٤   

  ٣٧و   11:21 –حوت  ٢٤  10:31 –حوت  ٢٤  09:40 –حوت  ٢٤  اكلیلقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 12:54 -حوت  ٢٥ 16:25 -حوت  ٢٤ 20:18 -حوت  ٢٤ اورانوس تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 17:12 -حوت  ٢٥ 20:37 -حوت  ٢٥ 0:24 -حوت  ٢٤ شیرون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 17:18 -حوت  ٢٥ 21:09 -حوت  ٢٥ 1:12 -حوت  ٢٤ عطارد تثلیث قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 21:48 -حوت  ٢٦ 1:18 -حوت  ٢٥ 5:12 -حوت  ٢٤ رأس ارنةمق قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 21:48 -حوت  ٢٦ 1:18 -حوت  ٢٥ 5:12 -حوت  ٢٤ ذنب مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 22:24 -حوت  ٢٦ 2:23 -حوت  ٢٥ 6:42 -حوت  ٢٤ مریخ تربیع قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

 9:30 -حوت  ٢٤ رأس توازي قمر
  3:36 -حوت  ٢٥
 7:02 -حوت  ٢٦

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 1:54 -حوت  ٢٧

 9:30 -حوت  ٢٤ ذنب ضد توازي قمر
  3:38 -حوت  ٢٥
 6:59 -حوت  ٢٦

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 1:54 -حوت  ٢٧

   ٢٠٤ھـ  6:00 -حوت  ٢٩ 15:25 -حوت  ٢٦ 3:00 -حوت  ٢٤ قمر أسود توازي زھرة

  تراجع عطارد 
  حوت و دلو في البرج النجمي

  استمرار حتى 20:49 –حوت  ٢٤
  03:11 –حمل  ١٦

 ھـ ش ١٣٩١
  ٨٣ج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة
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سكندري اال ذارآشھر  حوت ٢٤  حمل ٢٦ استمرار حتی     ٣١الف  

  ٤٩٢ج  6:43 -حمل  ٩  استمرار حتى 1:18 -حوت  ٢٥  من الرأس شمالی صاعدقمر 

  ٢٧و   22:26 –حوت  ٢٥  21:36 –حوت  ٢٥  20:45 –حوت  ٢٥  قلب العقربقمر مقارنة 

البرج النجمي عقرب٢القمر في وجه
  ٤١٨د  39:20 -حوت  ٢٦  استمرار حتى 28:3 -حوت  ٢٥  وجه شمس و دريجان مشتري

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  10:5 - حوت ٢٥  استمرار حتى 22:22 - حوت ٢٥

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  55:18 - حوت ٢٦  ر حتىاستمرا 10:5 - حوت ٢٥

قلب و شولة منزلین+ قمر   21:11 –حوت  ٢٥ 
 10:40 –شولة 

٦٦٦،  ٦٦٥د  11:34 –حوت  ٢٦  استمرار حتى  

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 8:54 -حوت  ٢٧ 4:25 -حوت  ٢٦ 0:42 -حوت  ٢٥ شمس تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 7:36 -حوت  ٢٧ 10:34 -حوت  ٢٦ 13:54 -حوت  ٢٥ زحل تسدیس قمر

 ١٤٤ھـ  5:00 - حمل  ٢٦ 22:56 - حمل  ١١ 17:00 -حوت  ٢٥ بلوتون تربیع شمس
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  ٤٨٤ج  05:14 -حوت  ٢٦  استمرار حتى 34:10 -حوت  ٢٦  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 19:52 –حوت  ٢٩  استمرار حتی 14:03 –حوت  ٢٦ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 19:11 –حوت  ٢٩  استمرار حتی 13:24 –حوت  ٢٦  في البرج الفلکي جديالقمر 
عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤١٩د  05:14 -حوت  ٢٦  استمرار حتى 39:20 -حوت  ٢٦

قوس  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٤٢٠د  46:7 -حوت  ٢٧  استمرار حتى 05:14 -حوت  ٢٦  وجه عطارد و دريجان مشتري

عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد مشترى 
  ٣٦٤د  35:3 - حوت ٢٦  استمرار حتى 55:18 - حوت ٢٦

عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  05:14 - حوت ٢٦  مرار حتىاست 35:3 - حوت ٢٦

  قوس القمر في البرج النجمي

  حد مشترى
  ٣٦٤د  20:11 - حوت ٢٧  استمرار حتى 05:14 - حوت ٢٦

منزل نعام+ قمر  ٦٦٧د    14:40 –حوت  ٢٧  استمرار حتى 11:34 –حوت  ٢٦   

  ٥٧و   22:55 –حوت  ٢٦  22:03 –حوت  ٢٦  21:12 –حوت  ٢٦  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   23:55 –حوت  ٢٦  23:02 –حوت  ٢٦  22:11 –حوت  ٢٦  شولةقمر مقارنة 

  ٥٨و   11:32 –حوت  ٢٦  10:40 –حوت  ٢٦  09:47 –حوت  ٢٦  النصلقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 13:24 -حوت  ٢٧ 16:04 -حوت  ٢٦ 19:06 -حوت  ٢٦ نبتون تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 17:48 -حوت  ٢٧ 20:26 -حوت  ٢٧ 23:24 -حوت  ٢٦ اورانوس تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 20:30 -حوت  ٢٨ 23:53 -حوت  ٢٧ 3:30 -حوت  ٢٦ عطارد تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 22:24 -حوت  ٢٨ 0:52 -حوت  ٢٧ 3:42 -حوت  ٢٦ شیرون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 2:12 -حوت  ٢٨ 5:18 -حوت  ٢٧ 8:42 -حوت  ٢٦ مریخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 3:30 -حوت  ٢٨ 6:00 -حوت  ٢٧ 8:54 -حوت  ٢٦ بلوتون مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 4:48 -حوت  ٢٨ 6:59 -حوت  ٢٧ 9:30 -حوت  ٢٦ مشتری تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:54 -حوت  ٢٨ 7:11 -حوت  ٢٧ 9:54 -حوت  ٢٦ قمر أسود تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ-٠٠ھـ 9:36 -حوت  ٢٨ 10:11 -حوت  ٢٧ 11:12 -حوت  ٢٦ زھرة تثلیث قمر

   ٤٠ھـ  4:00 -حمل  ١ 19:33 -حوت  ٢٩ 11:00 -حوت  ٢٦ اورانوس ضد توازي شمس

 ٢٢٠ھـ  10:00 -  جوزاء ٢  استمرار حتی 20:00 -حوت  ٢٦ نبتون مقابلة مریخ

  دلو النجميالشمس في البرج 

  حد زحل  
  ٣٧٠د   17:52 –حمل  ١  استمرار حتى   17:14-حوت  ٢٦ 

   البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 

  وجه و دريجان شمسحمل 
  استمرار حتى  03:46 -حوت ٢٦

 19:52 - حمل ٦

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٠٥د 
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  سنبلة في البرج النجميزحل 
  حد مريخ 

  استمرار حتى   06:37-حوت  ٢٦ 
  00:58 - میزان  ١ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٩٣د 

  تراجع رأس 
  عقرب في البرج النجمي

  استمرار حتى  04:42 –حوت  ٢٦
  03:14 –حمل  ٩

  ھـ ش ١٣٩١
  ٩١ج 

  تراجع ذنب 
 ثور في البرج النجمي

  استمرار حتى  04:42 –حوت  ٢٦
  03:14 –حمل  ٩

  ھـ ش ١٣٩١
  ٩٢ج 
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٥٩و   10:02 –حوت  ٢٧  09:07 –حوت  ٢٧  08:14 –حوت  ٢٧  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   10:20 –حوت  ٢٧  09:25 –حوت  ٢٧  08:33 –حوت  ٢٧  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   12:26 –حوت  ٢٧  11:32 –حوت  ٢٧  10:39 –حوت  ٢٧  النسر الواقعرنة قمر مقا

النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه
  و دريجان مريخوجه قمر 

  ٤٢١د  43:1 -حوت  ٢٨  استمرار حتى 46:7 -حوت  ٢٧

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٢د  18:20 - حوت ٢٨  استمرار حتى 20:11 - حوت ٢٧  زھرة

منزل بلدة+ ر قم ٦٦٨د  19:55 –حوت  ٢٩  استمرار حتى   14:40 –حوت  ٢٧   

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 20:00 -حوت  ٣٠ 14:11 -حوت  ٢٨ 9:00 -حوت  ٢٧ شمس تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 4:12 -حوت  ٢٨ 19:22 -حوت  ٢٨ 9:06 -حوت  ٢٧ بلوتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 13:54 -حوت  ٢٩ 16:00 -حوت  ٢٨ 18:24 -حوت  ٢٧ زحل تربیع قمر
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  ٤٨٤ج  54:19 -حوت  ٢٩  استمرار حتى 00:16 -حوت  ٢٨  قمر خالي الّسیر

  ٣٤و   23:11 –حوت  ٢٨  22:17 –حوت  ٢٨  21:22 –حوت  ٢٨  بلدةقمر مقارنة 

  ٣٠و   18:12 –حوت  ٢٨  17:16 –حوت  ٢٨  16:21 –حوت  ٢٨  النسر الطائرقمر مقارنة 
 قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د  54:19 -حوت  ٢٩  استمرار حتى 43:1 -حوت  ٢٨

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  31:3 - حوت ٢٨  استمرار حتى 18:20 - حوت ٢٨

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  36:12 - حوت ٢٨  استمرار حتى 31:3 - حوت ٢٨

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  54:19 - حوت ٢٩  استمرار حتى 36:12 - حوت ٢٨

  ٤،٢ج – ٦ھـ 14:00 -حوت  ٢٨ 7:16 -حوت  ٢٨ 0:00 -حوت  ٢٨ زھرة ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:18 -حوت  ٢٩ 12:08 -حوت  ٢٨ 4:18 -حوت  ٢٨ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:00 -حوت  ٣٠ 2:45 -حوت  ٢٩ 4:48 -حوت  ٢٨ اورانوس تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 0:48 -حوت  ٣٠ 3:45 -حوت  ٢٩ 6:54 -حوت  ٢٨ عطارد تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ-٠٠ھـ 46:8 - حوت ٢٩  استمرار حتى 16:00 -حوت  ٢٨ مشتری تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:42 -حوت  ٣٠ 14:10 -حوت  ٢٩ 16:00 -حوت  ٢٨ قمر أسود تربیع قمر

حمل  النجميالزھرة  في البرج  
  حد عطارد

  استمرار حتى   01:13-حوت  ٢٨ 
    19:52  -حمل  ٦ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٧٦د 
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  ٤٨٩ج   حمل ١٤ اللیلة استمرار حتی  حوت ٢٩ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  استمرار حتی 19:52 –حوت  ٢٩
 03:47 –حمل  ١

  ش. ھـ ١٣٩١
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح

  استمرار حتی 19:11 –حوت  ٢٩ في البرج الفلکي دلوالقمر 
 03:05 –حمل  ١

  ش. ھـ ١٣٩١
  ١١د

جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه مشتري و دريجان زحل

  ٤٢٣د  19:14 -حوت  ٢٩  استمرار حتى 54:19 -حوت  ٢٩

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  زھرةخ و دريجان وجه مريجدي

  ٤٢٤د  58:8 -حوت  ٣٠  استمرار حتى 19:14 -حوت  ٢٩
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 جدي  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  46:8 - حوت ٢٩  استمرار حتى 54:19 - حوت ٢٩
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  جدي القمر في البرج النجمي

  حد مشترى 
  ٣٦٤د  45:21 - حوت ٣٠  استمرار حتى 46:8 - حوت ٢٩

سعد ذابح منزلین+ قمر   
و سعد بلع   

 19:55 –حوت  ٢٩
 09:03 –سعد بلع 

٦٧٠،  ٦٦٩د  02:29 –حوت  ٣٠  استمرار حتى  

  ٣٣و   05:12 –حوت  ٢٩  04:17 –حوت  ٢٩  03:21 –حوت  ٢٩  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   12:29 –حوت  ٢٩  11:33 –حوت  ٢٩  10:39 –حوت  ٢٩  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و   20:16 –حوت  ٣٠  19:19 –حوت  ٣٠  18:24 –حوت  ٢٩  النیرارنة قمر مق

  ٧٣ج  2:50 –حمل  ٦ 22:20 -حمل  ٣ 15:35 – حوت ٢٩  احتراق عطارد

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 13:06 -حوت  ٣٠ 14:23 -حوت  ٢٩ 46:8 - حوت ٢٩ مشتری تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ-٠٠ھـ 22:06 -حمل  ١ 21:39 -حوت  ٣٠ 21:36 -حوت  ٢٩ زھرة تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 15:42 -حوت  ٢٩ 9:41 -حوت  ٢٩ 3:24 -حوت  ٢٩ مشتری ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:24 -حوت  ٣٠ 21:46 -حوت  ٣٠ 16:00 -حوت  ٢٩ مریخ ضد توازي قمر

   ١٧٦ھـ  5:00 -حمل  ٤ 0:48 -حمل  ٢ 5:00 -حوت  ٢٩ شیرون ضد توازي عطارد

   ١٩٦ھـ  13:00 -حمل  ٤ 20:16 -حمل  ٢ 6:00 -حوت  ٢٩ بلوتون وازيضد ت زھرة

  مشتري در وجه دوم برج نجمي
  وجه و دريجان شمسحمل  

  استمرار حتى  11:27 -حوت ٢٩
 22:47 -ثور ١٣

  ش. ھـ ١٣٩١
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  ٦١و   07:27 –حوت  ٣٠  06:31 –حوت  ٣٠  05:35 –حوت  ٣٠  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   10:15 –حوت  ٣٠  09:17 –حوت  ٣٠  08:22 –حوت  ٣٠  سعد السعودقمر مقارنة 
 جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د  49:3 -حمل  ١  ىاستمرار حت 58:8 -حوت  ٣٠

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  43:12 - حوت ٣٠  استمرار حتى 45:21 - حوت ٣٠

حد جدى  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  15:20 - حمل ١  استمرار حتى 43:12 - حوت ٣٠  زحل 

منزل سعد السعود+ قمر  ٦٧١د  02:43 –حمل   ١  استمرار حتى 02:29 –حوت  ٣٠   

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:18 -حوت  ٣٠ 1:40 -حوت  ٣٠ 19:54 -حوت  ٣٠ نبتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 22:12 -حمل  ٢ 23:31 -حمل  ١ 1:06 -حوت  ٣٠ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:12 -حمل  ٢ 6:17 -حمل  ١ 7:36 -حوت  ٣٠ نبتون مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:36 -حمل  ١ 19:15 -حمل  ١ 13:48 -حوت  ٣٠ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج - ٢٣ھـ-٠٠ھـ 15:12 -حمل  ٢ 16:01 -حمل  ١ 17:12 -حوت  ٣٠ شیرون مقارنة قمر
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  . شود
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  ١الف   02:09 – سرطان ١ استمرار حتى  08:14 –حمل  ١  الربیع موسم 

  ٤٨٤ج  50:3 -حمل  ١  استمرار حتى 31:23 -حمل  ١  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 13:41 –حمل  ٣  استمرار حتی  03:47 –حمل  ١ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 12:57 –حمل  ٣  استمرار حتی  03:05 –حمل  ١ الفلکي حوتر في البرج القم

  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  54:22 -حمل  ٢  استمرار حتى 49:3 -حمل  ١

حدجدى  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  49:3 - حمل ١  استمرار حتى 15:20 - حمل ١

  حددلو  ر في البرج النجميالقم
  عطارد  

  ٣٦١د  09:17 - حمل ١  استمرار حتى 49:3 - حمل ١

حد دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  40:4 - حمل ٢  استمرار حتى 09:17 - حمل ١

منزل سعداألخبیة+ قمر  ٦٧٢د  07:11 –حمل  ٢  استمرار حتى 02:43 –حمل   ١   

  ٦٢و   08:48 –حمل  ١  07:50 –حمل  ١  06:54 –حمل  ١  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٤٦و   20:15 –حمل  ٢  19:17 –حمل  ٢  18:20 –حمل  ١  سعد األخبیةقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 15:54 -حمل  ٢ 17:25 -حمل  ١ 19:12 -حمل  ١ مریخ مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 20:12 -حمل  ٣ 21:06 -حمل  ٢ 22:18 -حمل  ١ بلوتون تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:36 -حمل  ٣ 23:15 -حمل  ٢ 0:12 -حمل  ١ قمر أسود تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 23:30 -حمل  ٣ 23:55 -حمل  ٢ 0:42 -حمل  ١ مشتری تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:24 -حمل  ٢ 16:44 -حمل  ١ 11:00 -حمل  ١ عطارد ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 22:36 -حمل  ٢ 17:28 -حمل  ١ 12:18 -حمل  ١ یرونش توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ-٠٠ھـ 09:17 - حمل ١  استمرار حتى 10:36 -حمل  ١  زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 40:4 - حمل ٢  استمرار حتى 09:17 - حمل ١  زھرة تسدیس قمر

   ٤٠ھـ  21:00 -مل ح ٧ 4:24 -حمل  ٤ 12:00 -حمل  ١ اورانوس توازي شمس

  ٢٤ط -  ١٢ز – ١ح 05:00 –ثور  ١  استمرار حتی  17:52 –حمل  ١حوت النجميالشمس في البرج 

 08:14 –حمل  ١حمل الفلکي البرج  الشمس في
  ش. ھـ ١٣٩١

  ١ب-٢ج 19:12 –ثور  ١  استمرار حتی

حد حوت  النجميالشمس في البرج 
  ٣٦٧د    20:44-ل حم ١٤   استمرار حتى  17:52 –حمل  ١   زھرة

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 
  وجه زحل و دريجان مشتريحوت  

  ٤٦٥د   20:06 - حمل  ١٢  استمرار حتى  52 :17 -حمل  ١
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  ٤٨٤ج  43:13 -حمل  ٣  استمرار حتى 39:11 -مل ح ٢  قمر خالي الّسیر

 النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  12:18 -حمل  ٢  استمرار حتى 54:22 -حمل  ٢

دلو  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  43:13 -حمل  ٣  استمرار حتى 12:18 -حمل  ٢

حد دلو  البرج النجميالقمر في 
  مشتري 

  ٣٦٤د  12:18 -حمل  ٢  استمرار حتى 40:4 - حمل ٢

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  59:1 -حمل  ٣  استمرار حتى 12:18 -حمل  ٢

٦٧٣د  16:33 –حمل  ٣  استمرار حتى 07:11 –حمل  ٢  فرغ األولمنزل + قمر   

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 14:00 -حمل  ٢ 8:54 -حمل  ٢ 3:48 -حمل  ٢ اورانوس ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 2:00 -حمل  ٥ 17:37 -حمل  ٣ 9:54 -حمل  ٢ شمس مقارنة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 23:00 -حمل  ٣ 17:20 -حمل  ٢ 11:42 -حمل  ٢ شمس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:24 -حمل  ٣ 20:11 -حمل  ٣ 15:00 -حمل  ٢ اورانوس توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ-٠٠ھـ 13:06 -حمل  ٣ 11:39 -حمل  ٢ 40:4 - حمل ٢  زھرة تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 12:54 -حمل  ٤ 14:50 -حمل  ٣ 17:06 -حمل  ٢ عطارد مقارنة قمر
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٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٨٢الف   ٢٩ لیلة  استمرار حتى  ٢٨ لیلة  ربیع اآلخر شھرمحذور  یوم

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 01:28 –حمل  ٦  استمرار حتی 13:41 –حمل  ٣ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 00:43 –حمل  ٦  حتیاستمرار  12:57 –حمل  ٣  القمر في البرج الفلکي حمل

حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  ٤٢٩د  27:9 -حمل  ٤  استمرار حتى 43:13 -حمل  ٣

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  43:13 -حمل  ٣  استمرار حتى 59:1 -حمل  ٣

حد حوت  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  25:13 -حمل  ٤  استمرار حتى 43:13 -حمل  ٣

منزل فرغ آخر+ قمر  ٦٧٤د  22:56 –حمل  ٥  استمرار حتى 16:33 –حمل  ٣   
  ٤٧و   07:10 –حمل  ٣  06:11 –حمل  ٣  05:12 –حمل  ٣  منكب الفرسقمر مقارنة 

  تصمیم عطارد
  18:57 –حمل  ٣

١٣٩١ 
  ٧٤ج  1:43 –حمل  ٣ 22:20 -حمل  ٣

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:30 -حمل  ٥ 21:36 -حمل  ٤ 22:00 -حمل  ٣ اورانوس مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 13:12 -حمل  ٣ 8:29 -حمل  ٣ 3:48 -حمل  ٣ عطارد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 16:54 -حمل  ٣ 11:35 -حمل  ٣ 6:24 -حمل  ٣ شیرون ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:30 -حمل  ٥ 7:38 -حمل  ٤ 8:00 -حمل  ٣ بلوتون تربیع قمر

  14:00 - ثور  ٦  استمرار حتى 17:00 -حمل  ٣  زحل تسدیسمریخ 

  عقرب  في البرج النجميرأس 

  حد مريخ 
  ٧٠٤د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى  19:18 - حمل ٣
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  ٤٨و   02:23 –حمل  ٤  01:24 –حمل  ٤  00:24 –حمل  ٤  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٤٩و   12:35 –حمل  ٤  11:36 –حمل  ٤  10:35 –حمل  ٤  سرة الفرسقمر مقارنة 

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  دريجان قمر وجه مشتري وحوت

  ٤٣٠د  23:5 -حمل  ٥  استمرار حتى 27:9 -حمل  ٤

  حوت قمر في البرج النجميال
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  23:23 -حمل  ٥  استمرار حتى 25:13 -حمل  ٤

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:00 -حمل  ٤ 10:23 -حمل  ٤ 4:48 -حمل  ٤ زحل ضد توازي قمر

 في البرج النجمي: عطارد مثلثة
  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 11:26 –حمل  ٢٩  استمرار حتی 06:33 –حمل  ٤  دلو

  ٣٧٥د    19:10-حمل  ١١   استمرار حتى 06:33 –حمل  ٤حد زحلدلو  لبرج النجميفي اعطارد 

  ١٢ب-٣ج 01:42 –حمل  ٢٩  استمرار حتی  16:22 –حمل  ٤  حوتعطارد في البرج الفلکي 

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
   زھرةوجه قمر و دريجان دلو  

  ٥٠٠د  11:26 –حمل  ٢٩  استمرار حتى 06:33 –حمل  ٤
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ١الف   14:08 – جوزاء ٣١ استمرار حتىباقي شھر ٣ ماضي ٥  الربیع موسم استمرار 

  ٢٦الف  حمل ٢٤ استمرار حتى باقي ١٩ ماضي ٩ سكندرىاالآذار  شھر استمرار

  ضيالشھر الما من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 01:28 –حمل  ٦  استمرار حتی باقي ١ ماضي ٢  حوت القمر في البرج النجمي

  ٢٤ط -  ١٢ز – ١ح 05:00 –ثور  ١  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٤  حوت النجميالشمس في البرج 
  ٣٥ط -  ١١ز – ٣ح 11:26 –حمل  ٢٩  استمرار حتی باقي ٢٤ ماضي ١   دلو في البرج النجمي: عطارد مثلثة

  ٣٧ط - ١ز – ٤ح 03:52 –حمل  ١٦  استمرار حتی باقي ١١ ماضي ١٧ حمل في البرج النجمي: زھرةوبال 

  ماضي شھر ٤  أسد البرج النجمي المريخ في
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

: مشتري مثلثة  
حمل في البرج النجمي  

  اضيم شھر ٩   
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتى
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ٢٠   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي سنة ١ حوت في البرج النجمياورانوس 

باقي شھر ٢و  سنة ٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  : نبتونشرف 
  دلو في البرج النجمي

  ماضي ٤٠ 
 باقي شھر ٧ 

  استمرار حتی
 23:35 –عقرب  ١٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح

ماضي شھر ٤و  سنة ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون

باقي شھر١٠و  سنة١١ 
  استمرار حتی

 08:35 –دلو  ١٣
  ش. ھـ ١٤٠٢

  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ١٣   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر ١٣   ثور في البرج النجميذنب 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ٣ 
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ١٣ 

باقي شھر ١و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ١د 00:43 –حمل  ٦  استمرار حتی باقي ١ ماضي ٢   البرج الفلکي حمل فيالقمر 

  ١ب-٢ج 19:12 –ثور  ١  استمرار حتی باقي ٢٧ ماضي ٤   حمل الفلکي البرج  الشمس في

  ١٢ب-٣ج 01:42 –حمل  ٢٩  استمرار حتی باقي ٢٤ ماضي ١   حوتعطارد في البرج الفلکي 

  ماضي ١٨   ثورالفلکي في البرج   الزھرة
 باقي  ١٠ 

  استمرار حتی
 18:18 –حمل  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٤ج

  ماضي شھر ٥   سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦ب-٥ج

  ماضي شھر ١٠   ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ٢٠  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ٦ 
  استمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧ب-٧ج
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اورانوس في البرج الفلکي حمل 
  حمل

  ماضي سنة ١ 

باقي شھر ٢و سنة ٦ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج

  ماضي ٥٠  الفلکي حوتفي البرج   نبتون
 باقي سنة١٣

  استمرار حتی
 15:01 –حمل  ١١

 ش. ھـ ١٤٠٤
  ١٢ب-٩ج

ماضي شھر ٤و  سنة٣   في البرج الفلکي جدي  بلوتون

باقي شھر١٠و  سنة١١ 
  استمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢
 ش. ھـ ١٤٠٢

  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ١٣  لفلکي قوسفي البرج ا رأس 

 باقي شھر ٥ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٩ب-١١ج

  ماضي شھر ١٣  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 

 باقي شھر ٥ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب-١٢ج

  ماضي شھر ٣   الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
 باقي شھر ٦ 

  استمرار حتی
 05:20 – ةسنبل ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  ماضي شھر ١٤  الفلکي حوتفي البرج  شیرون 
باقي شھر ١و  سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  حوت القمر في البرج النجمي
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  23:23 -حمل  ٥  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  حوت  النجميالشمس في البرج 
   زھرةحد 

  ٣٦٧د    20:44-حمل  ١٤   استمرار حتى باقي ٩ ماضي ٤ 

  دلو في البرج النجميعطارد 
  حد زحل 

  ٣٧٥د    19:10-حمل  ١١   استمرار حتى باقي ٦ ماضي ١ 

  حمل النجميالزھرة  في البرج  
  حد عطارد 

  حتى استمرار باقي ١ ماضي  ٧ 
    19:52  -حمل  ٦ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٧٦د 

  أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرةحد  

  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١٥ 
 15:59 -حمل  ٥ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٨٢د 

حمل  البرج النجميالمشتري في 
  زھرةحد 

  استمرار حتىباقي ٤ ماضي شھر ١ 
 22:29 -حمل  ٩ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٨٧د 

   سنبلة برج النجميفي الزحل 
  حد مريخ    

  استمرار حتىباقي شھر ٦ ماضي ٩ 
  00:58 - میزان  ١ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٩٣د 

   حوت في البرج النجمياورانوس 
  )تراجع( زھرةحد 

  ماضي سنة ١
 باقي شھر ١٥ 

  استمرار حتى
 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  دلو  في البرج النجمينبتون 
  عطارد  حد

   ماضي شھر ١

  باقي شھر ٧
  استمرار حتى

 11:00 -عقرب ٨

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٩٢د 

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٤٠

  باقي شھر ٢٢ 
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

  عقرب  في البرج النجميرأس 

  حد مريخ 
  استمرار حتىباقي شھر ٥ ماضي ٢

 06:11 - سنبلة ٦

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٠٤د 

  ثور  في البرج النجميذنب 

   زھرةحد 
  استمرار حتىباقي شھر ٥ ماضي ١٤

 06:11 - سنبلة ٦

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٠٨د 

  حمل في البرج النجمي قمر أسود

   زھرةحد 
  استمرار حتى  باقي ١٣ ماضي ۴١

 09:34 -حمل ١٨

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧١٣د 

  ر الماضيالشھ من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  حوتالبرج النجمی ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و 
  ٤٣٠د  23:5 -حمل  ٥  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 
  وجه زحل و دريجان مشتريحوت 

  ٤٦٥د   20:06 - حمل  ١٢  استمرار حتى  باقي ٧ ماضي ٤

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
   زھرةو دريجان  وجه قمردلو  

  ٥٠٠د  11:26 –حمل  ٢٩  استمرار حتى باقي ٢٤ ماضي ١

   البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  وجه و دريجان شمسحمل 

  ٥٠٥د   19:52 - حمل ٦  استمرار حتى  باقي ١ ماضي ٩
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  البرج النجمي ١ المريخ في وجه
  وجه زحل و دريجان شمس  أسد 

  ٥٥٢د   09:11 -ثور ٣١  استمرار حتىباقي شھر ٢ ماضي ١٢

مشتري در وجه دوم برج نجمي حمل 
  ٥٧٧د   22:47 -ثور ١٣  استمرار حتى  باقي ٣٩ ماضي ٦  وجه و دريجان شمس

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
   ضيما شھر ٥
  باقي شھر ٧

  استمرار حتى
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 2:00 -حمل  ٥ 17:37 -حمل  ٣ باقي ٠ ماضي ٣  قمر مقارنة شمس

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:30 -حمل  ٥ 21:36 -حمل  ٤ باقي ٠ ماضي ٢  اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:30 -حمل  ٥ 7:38 -حمل  ٤ باقي ٠ ماضي ٢  بلوتون تربیع قمر

  ٤٩٠ ج 09:11 –حمل  ٧ استمرار حتی باقي ٢ ماضي ١٤  قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٩٢ج  6:43 -حمل  ٩  استمرار حتى باقي ٤ ماضي ١٠   من الرأس شمالی صاعدقمر 

  ٤٨٩ج   حمل ١٤ اللیلة استمرار حتی اقيب ٩ ماضي ٦   بطيء الّسیرقمر 

منزل فرغ آخر + قمر  ٦٧٤د  22:56 –حمل  ٥  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٢    
  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

باقي شھر ٢ ماضي ١  بلوتون تثلیث مریخ
  3:24 -حوت  ٢٦
 19:26 -ثور  ٢٨

 ٢٢٢ھـ  4:00 - جوزاء ١٧

 قمر أسود تثلیث مریخ
 ١٢ ماضي شھر ١ 

 باقي
  ٢٣٠ھـ  22:00 - حمل  ١٧ 23:25 -حوت  ٢٥

 ٢١٤ھـ  8:00 - حمل  ١٤ 12:51 -حوت  ٢٥ باقي ٩ ماضي ٢٥  مشتری تثلیث مریخ

 باقي ٢ ماضي ٢٤  اورانوس مقارنة عطارد
  14:35 -حوت  ١٦
 20:22 -حوت  ٣٠

 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 11:00 -حمل  ٧

باقي شھر٢ ماضي ٢٠ شیرون مقابلة مریخ
  18:21 -حمل  ٣

 ٢٢٨ھـ  7:00 - جوزاء ١٩ 9:56 -ثور  ٢٨

 ١٨٧ھـ  5:00 -حمل  ٦ 8:54 -حوت  ٢٥ باقي ١ ماضي ٢٠ مشتری مقارنة زھرة

 ١٣١ھـ  5:00 - حمل  ٢٣  استمرار حتی باقي ١٨ ماضي ١٦  زھرة تسدیس شمس

  ١٤٠ھـ  0:00 - حمل  ٢٢ 21:20 -حمل  ٦ باقي ١٧ ماضي ١٥  اورانوس مقارنة شمس

 ١٣٠ھـ  11:00 - حمل  ١١ 22:20 -حمل  ٣ باقي ٦ ماضي ١٢  عطارد مقارنة شمس

  ١٤٤ھـ  5:00 - حمل  ٢٦ 22:56 - حمل  ١١ باقي ٢١ ماضي ١٠  بلوتون تربیع شمس

 ٢٢٠ھـ  10:00 -  جوزاء ٢  استمرار حتیباقي شھر ٢ ماضي ٩  نبتون مقابلة مریخ

   ٤٠ھـ  21:00 -حمل  ٧ 4:24 -حمل  ٤ باقي ٢ ماضي ٤  اورانوس توازي شمس

   14:00 - ثور  ٦  استمرار حتىباقي شھر ١ ماضي ٢   زحل تسدیسمریخ 

 قمر أسود تثلیث بلوتون
 شھر ١ ماضي شھر ٢ 

  ٣٦٠ھـ  3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠ باقي

 قمر أسود مقارنة مشتری
 شھر ٢ ماضي شھر ٣ 

 باقي
  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨

 نبتون تثلیث زحل
 شھر ٢ ماضي شھر ٤ 

 باقي
  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتی

  ٧٣ج  2:50 –حمل  ٦ 22:20 -حمل  ٣  باقي ١ ماضي ٧  احتراق عطارد

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٨٥ج  18:53 –حمل  ٢٥  استمرار حتىباقي٢٠ ضيما شھر ٢أسد البرج النجمي المريخ فيتراجع 

  ٨٧ج   01:00 –سرطان  ٤  استمرار حتىباقي شھر ٣ ماضي ٤٤سنبلة في البرج النجميزحل تراجع 

  ٨٣ج  03:11 –حمل  ١٦  استمرار حتى  باقي ١١ ماضي ١١حوت و دلو في البرج النجميتراجع عطارد 

  ٩١ج   03:14 –حمل  ٩  استمرار حتى  باقي ٤ ماضي ٩عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   03:14 –حمل  ٩  استمرار حتى  باقي ٤ ماضي ٩ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 

١
  

  )ةمكرمال ةمك حسب التوقیت العالمي 00:00 ةساع( النجمیةبروج ال فيكواكب  درجة

  '35°6رأس  '27°27زحل  '9°11يمشتر  '11°6مريخ  '10°19زھرة'19°29عطارد  '18°17قمر '14°3شمس

  ٨:٥٦ ةساعفي ال :حمل فلكيالبرج ال ٥ ةدرج اليشمس التحويل  :جمادی االولی شھراّول  یوم

 ١٨:٣٥ ةساعال يف:حوتنجمي البرج ال ٥ ةدرج اليشمس التحويل  :جمادی االولی شھر ٢ لیلة



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٥٧  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨ الف 

جتماعإلا القمر في فترة ٧اللیلة  استمرار حتى اللیلة األولى    ٤٠الف  
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  ٢و   18:46 –حمل  ٦  17:47 –حمل  ٥  16:45 –حمل  ٥  الرشاءقمر مقارنة 

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت 
  ٤٣١د  30:1 -حمل  ٦  استمرار حتى 23:5 -حمل  ٥

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  23:3 -حمل  ٥  استمرار حتى 23:23 -حمل  ٥

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  28:21 -حمل  ٦  استمرار حتى 23:3 -حمل  ٥

  ٦٧٢د   01:28 –حمل  ٦  استمرار حتى 22:56 –حمل  ٥  بطن الحوتمنزل + قمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 20:24 -حمل  ٧ 20:17 -حمل  ٦ 20:24 - حمل ٥  زحل مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 11:30 -حمل  ٥ 5:14 -حمل  ٥ 23:12 -حمل  ٥ نبتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 4:48 -حمل  ٧ 4:27 -حمل  ٦ 4:18 -حمل  ٥ نبتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ـھ 19:12 -حمل  ٦ 12:36 -حمل  ٥ 6:12 -حمل  ٥ مریخ توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 13:06 -حمل  ٧ 13:13 -حمل  ٦ 13:30 -حمل  ٥ مریخ تثلیثقمر 

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 15:36 -حمل  ٧ 15:05 -حمل  ٦ 14:48 -حمل  ٥ شیرون تسدیس قمر

   ٣٠ھـ  7:00 -حمل  ٧ 5:50 -حمل  ٦ 4:00 -حمل  ٥ عطارد توازي شمس

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  ٣٨٤د    08:37-ثور  ١٧   استمرار حتى  15:59 -حمل  ٥   تري مش
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  '26°6رأس  '23°27زحل  '29°11مشتري  '55°5مريخ  '10°20زھرة'26°28عطارد  '15°29قمر '13°4شمس

  ١ط - ١ز – ٢ح 14:28 –حمل  ٨  استمرار حتی 01:28 –حمل  ٦  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 13:43 –حمل  ٨  استمرار حتی 00:43 –حمل  ٦  الفلکي ثورقمر في البرج ال

  ٤٨٤ج  31:1 -حمل  ٦  استمرار حتی 17:20 -حمل  ٦  قمر خالي الّسیر

  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحمل  
  ٣٩٦د  46:21 -حمل  ٧  استمرار حتى 30:1 -حمل  ٦

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  30:1 -حمل  ٦  استمرار حتى  28:21 -حمل  ٦

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  39:13 -حمل  ٦  استمرار حتى 30:1 -حمل  ٦

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  48:23 -حمل  ٧  استمرار حتى 39:13 -حمل  ٦

منزل شرطان + قمر    ٦٧٣د  21:23 –حمل  ٧  ر حتىاستمرا 01:28 –حمل  ٦ 

  ٤٥و   04:01 –حمل  ٦  03:02 –حمل  ٦  02:01 –حمل  ٦  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   12:25 –حمل  ٦  11:25 –حمل  ٦  10:24 –حمل  ٦  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ٦،٢ج – ٩ھـ 9:30 -حمل  ٦ 2:08 -حمل  ٦ 19:12 -حمل  ٦  مشتری توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 20:24 -حمل  ٨ 19:58 -حمل  ٧ 19:42 -حمل  ٦ بلوتون تثلیث قمر

١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 23:54 -حمل  ٨ 23:17 -حمل  ٧ 22:48 -حمل  ٦ قمر أسود مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 1:54 -حمل  ٨ 1:02 -حمل  ٧ 0:18 -حمل  ٦ مشتری مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:54 -حمل  ٧ 0:39 -حمل  ٧ 16:18 -حمل  ٦ قمر أسود توازي قمر

   ١٦٥ھـ  12:00 -حمل  ٩ 15:04 -حمل  ٧ 20:00 -حمل  ٦ اورانوس توازي عطارد

   ٢٠٠ھـ  2:00 - حمل  ١٢ 22:37 -حمل  ٩ 1:00 -حمل  ٦ ذنب توازي زھرة

 ١٩٨ھـ  1:00 - حمل  ١٢ 22:30 -حمل  ٩ 1:00 -حمل  ٦ رأس ضد توازي زھرة

 ١٥٨ھـ  16:00 - حمل  ١٦ 20:42 - حمل  ١١ 17:00 -حمل  ٦ زھرة تسدیسعطارد 

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 
  ٥٠٦د  03:52 –حمل  ١٦  استمرار حتى  19:52 - حمل ٦

حد حمل  النجميالزھرة  في البرج  
  مريخ

  ٣٧٨د    21:33-حمل  ١١   استمرار حتى    19:52  -حمل  ٦ 

٣
  

  '20°6رأس  '19°27زحل  '35°11مشتري  '39°5مريخ  '10°21زھرة'36°27عطارد  '5°11قمر   '13°5شمس

  ٥٠و   05:40 –حمل  ٧  04:39 –حمل  ٧  03:37 –حمل  ٧  المنقارقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٤٤و   14:21 –حمل  ٧  13:20 –حمل  ٧  12:20 –حمل  ٧  بطینقمر مقارنة 
  البرج النجمي ٢القمر في وجه

  مسوجه و دريجان شحمل 
  ٣٩٧د  08:18 -حمل  ٧  استمرار حتى 46:21 -حمل  ٧

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 

  ٣٩٨د  31:14 -حمل  ٨  استمرار حتى 08:18 -حمل  ٧

  ٣٦١د  08:18 -حمل  ٧  استمرار حتى 48:23 -حمل  ٧حد عطاردحمل  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  19:4 -حمل  ٨  استمرار حتى 08:18 -حمل  ٧حد مريخحمل  نجميالقمر في البرج ال

منزل بطین+ قمر  ٦٧٤د  02:52 –حمل  ٨  استمرار حتى 21:23 –حمل  ٧   

  

  ٤٩١ ج 20:05 –حمل  ٢٠ استمرار حتی 09:11 –حمل  ٧ قمر ھابط في فلك األوج

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ-٠٠ھـ 1:00 -حمل  ٩ 22:26 -حمل  ٨ 19:48 -حمل  ٧ زھرة مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 6:06 -حمل  ٨ 18:03 -حمل  ٧ 8:00 -حمل  ٧ بلوتون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 6:36 -حمل  ٩ 7:34 -حمل  ٨ 8:42 -حمل  ٧ عطارد تسدیسقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 18:00 -حمل  ٩ 17:39 -حمل  ٨ 17:12 -حمل  ٧ نبتون تربیع قمر
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  '17°6رأس  '15°27زحل  '48°11مشتري  '25°5مريخ  '10°22زھرة'49°26عطارد  '52°22قمر '12°6شمس

  ٤٨٤ج  31:14 -حمل  ٨  استمرار حتی 35:7 -حمل  ٨  قمر خالي الّسیر

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 02:51 –حمل  ١١  استمرار حتی 14:28 –حمل  ٨  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 02:07 –حمل  ١١  استمرار حتی 13:43 –حمل  ٨ البرج الفلکي جوزاء فيالقمر 

  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  50:10 -حمل  ٩  استمرار حتى 31:14 -حمل  ٨

  ٣٦٥د  31:14 -حمل  ٨  استمرار حتى 19:4 -حمل  ٨  حد زحلحمل  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  46:6 -حمل  ٩  استمرار حتى 31:14 -حمل  ٨  زھرةحد ثور  في البرج النجمي القمر

منزل ثريا+ قمر  ٦٧٥د  23:06 –حمل  ٩  استمرار حتى 02:52 –حمل  ٨   

  ٤و   01:12 –حمل  ٨  00:09 –حمل  ٨  23:09 –حمل  ٨  الغول قمر مقارنة 

  ٤٣و   14:11 –حمل  ٨  13:09 –حمل  ٨  12:07 –حمل  ٨  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 14:30 - حمل  ١٠ 5:38 -حمل  ٩ 20:18 -حمل  ٨ شمس تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 23:36 - حمل  ١٠ 23:15 -حمل  ٩ 22:42 -حمل  ٨ اورانوس تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 0:54 - حمل  ١٠ 1:04 -حمل  ٩ 1:06 -حمل  ٨ مریخ تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:48 - حمل  ١٠ 4:27 -حمل  ٩ 4:00 -مل ح ٨ شیرون تربیع قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 6:48 - حمل  ١٠ 6:43 -حمل  ٩ 6:30 -حمل  ٨ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 6:48 - حمل  ١٠ 6:43 -حمل  ٩ 6:30 -حمل  ٨ ذنب مقارنة قمر

 13:18 -حمل  ٨ رأس ضد توازي قمر
  11:36 -حمل  ٩
 17:58 -حمل  ١٠

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 15:36 - مل ح ١١

 13:24 -حمل  ٨ ذنب توازي قمر
  11:40 -حمل  ٩
  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 15:36 - حمل  ١١ 17:5٥ -حمل  ١٠

   ٥٠ھـ  13:00 - حمل  ١٣ 2:43 - حمل  ١١ 17:00 -حمل  ٨ شیرون ضد توازي شمس
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  '16°6رأس  '11°27زحل  '1°12مشتري  '11°5مريخ  '9°23زھرة  '6°26عطارد  '39°4قمر   '12°7شمس

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 20:38 –حمل  ٩ استمرار حتى 18:35 –حمل  ٩

٤٩٣ج  6:43 - حمل  ٢٢  استمرار حتى 6:43 -حمل  ٩ قمر جنوبي ھابط من الذنب  

  ٣و   04:55 –حمل  ٩  03:53 –حمل  ٩  02:53 –حمل  ٩  دبرانقمر مقارنة 

   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه
  و دريجان عطاردوجه قمر 

  ٤٠٠د  59:6 - حمل  ١٠  استمرار حتى 50:10 -حمل  ٩

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  55:18 - حمل  ١٠  استمرار حتى 46:6 -حمل  ٩

منزل دبران+ قمر    ٦٤٨د  22:13 –حمل  ١٠  استمرار حتى 23:06 –حمل  ٩ 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 15:48 - حمل  ١١ 17:05 - حمل  ١٠ 18:12 -حمل  ٩ عطارد تربیع قمر

حمل  البرج النجميالمشتري في 
  حد عطارد

  

  ٣٨٦د    22:46-ثور  ١٣   استمرار حتى  22:29 -حمل  ٩ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة: يوم 
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  '16°6رأس  '7°27زحل  '14°12مشتري  '58°4مريخ  '8°24زھرة'27°25عطارد  '31°16قمر '11°8شمس

  ٨و   03:27 –حمل  ١٠  02:26 –حمل  ١٠  01:26 –حمل  ١٠  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   05:16 –حمل  ١٠  04:16 –حمل  ١٠  03:15 –حمل  ١٠  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   12:16 –حمل  ١٠  11:18 –حمل  ١٠  10:16 –حمل  ١٠  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   17:17 –حمل  ١٠  16:15 –حمل  ١٠  15:16 –حمل  ١٠  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   17:18 –حمل  ١٠  16:17 –حمل  ١٠  15:19 –حمل  ١٠  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   19:04 –حمل  ١١  18:04 –حمل  ١٠  17:04 –حمل  ١٠  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ثور  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل
  ٤٠١د  53:2 - حمل  ١١  استمرار حتى 59:6 - حمل  ١٠

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  59:10 - حمل  ١٠  استمرار حتى 55:18 - حمل  ١٠

  ٣٦٥د  57:20 - حمل  ١١  استمرار حتى 59:10 - حمل  ١٠  حد زحلثور  القمر في البرج النجمي

منزل ھقعة+ قمر  ٦٤٩د  01:25 –حمل  ١١  استمرار حتى 22:13 –حمل  ١٠   

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 20:30 - حمل  ١٢ 21:04 - حمل  ١١ 21:12 - حمل  ١٠  زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 5:30 - حمل  ١٢ 6:05 - حمل  ١١ 6:12 - حمل  ١٠ نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 10:54 - حمل  ١٢ 11:37 - حمل  ١١ 11:48 - حمل  ١٠ اورانوس تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 10:54 - حمل  ١٢ 12:06 - حمل  ١١ 12:48 - حمل  ١٠ مریخ تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 5:36 - حمل  ١٣ 22:41 - حمل  ١٢ 14:36 - حمل  ١٠ شمس تربیع قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 15:48 - حمل  ١٢ 16:38 - حمل  ١١ 16:54 - حمل  ١٠ شیرون تثلیث قمر

   ١٦٦ھـ  19:00 - حمل  ١٧ 2:55 - مل ح ١٣ 14:00 - حمل  ١٠ اورانوس ضد توازي عطارد

 ١٩٣ھـ  16:00 - حمل  ٢٦ 4:49 - حمل  ١٨ 12:00 - حمل  ١٠ نبتون تربیع زھرة
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  '17°6رأس  '3°27زحل  '27°12مشتري  '46°4مريخ  '6°25زھرة'54°24عطارد  '32°28قمر '10°9شمس

)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال یلة السابعةالل  ١٤اللیلة  استمرار حتى    ٤١الف  

  ٤٨٤ج  53:2 - حمل  ١١  استمرار حتی 05:21 - حمل  ١١  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 12:16 –حمل  ١٣  استمرار حتی 02:51 –حمل  ١١ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 11:35 –حمل  ١٣  استمرار حتی 02:07 –حمل  ١١  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

 جوزاء البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه مشتري و دريجان عطارد

  ٤٠٢د  27:22 - حمل  ١٢  استمرار حتى 53:2 - حمل  ١١

  ٣٦٣د  53:2 - حمل  ١١  استمرار حتى 57:20 - حمل  ١١حدمريخثور  القمر في البرج النجمي

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  40:14 - حمل  ١١  تمرار حتىاس 53:2 - حمل  ١١

  جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  19:2 - حمل  ١٢  استمرار حتى 40:14 - حمل  ١١

منزل ھنعة + قمر  ٦٥٠د  08:23 –حمل  ١٢  استمرار حتى 01:25 –حمل  ١١   

  ٥٣و   06:56 –حمل  ١١  05:56 –حمل  ١١  04:56 –حمل  ١١  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   09:11 –حمل  ١١  08:12 –حمل  ١١  07:13 –حمل  ١١  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   15:27 –حمل  ١١  14:28 –حمل  ١١  13:29 –حمل  ١١  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:42 - حمل  ١٣ 20:47 - حمل  ١٢ 21:18 - حمل  ١١ بلوتون مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:00 - حمل  ١٣ 0:58 - حمل  ١٢ 1:18 - حمل  ١١ قمر أسود تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 40:14 - حمل  ١١  استمرار حتی 3:54 - حمل  ١١ مشتری تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 19:2 - حمل  ١٢  استمرار حتی 40:14 - حمل  ١١ مشتری تسدیس قمر

حد دلو  في البرج النجميعطارد 
  مريخ

  ٣٧٣د    13:29-حمل  ٢٢   استمرار حتى   19:10-حمل  ١١ 

  حمل  النجميالزھرة  في البرج  

  حد زحل
  ٣٨٠د  03:52 –حمل  ١٦  استمرار حتى   21:33-حمل  ١١ 

٨
  

  '18°6رأس  '58°26زحل  '40°12مشتري  '35°4مريخ'4°26زھرة'25°24عطارد  '47°10قمر   '10°10شمس

  ١٢و   01:06 –حمل  ١٢  00:07 –حمل  ١٢  23:09 –حمل  ١٢  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٤٠و   12:39 –حمل  ١٢  11:40 –حمل  ١٢  10:43 –حمل  ١٢  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٦٠  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٥٥و   12:55 –حمل  ١٢  11:58 –حمل  ١٢  11:01 –حمل  ١٢  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 

 النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  36:17 - حمل  ١٢  استمرار حتى 27:22 - حمل  ١٢

  جوزاء البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان زحل 
  ٤٠٤د  18:12 - حمل  ١٣  استمرار حتى 36:17 - حمل  ١٢

  ٣٦٢د  54:11 - حمل  ١٢  استمرار حتى 19:2 - حمل  ١٢زھرةحد  جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  09:1 - حمل  ١٣  استمرار حتى 54:11 - حمل  ١٢مريخ حد جوزاء القمر في البرج النجمي

منزل ذراع+ قمر  ٦٥١د   09:14 –حمل  ١٣  استمرار حتى 08:23 –حمل  ١٢   

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 2:48 - حمل  ١٣ 3:41 - حمل  ١٢ 19:2 - حمل  ١٢ مشتری تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:06 -  حمل ١٣ 9:37 - حمل  ١٢ 22:12 - حمل  ١٢ بلوتون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:48 - حمل  ١٤ 1:12 - حمل  ١٣ 3:06 - حمل  ١٢ عطارد تثلیث قمر

  

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 54:11 - حمل  ١٢  استمرار حتى 6:54 - حمل  ١٢ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ-٠٠ھـ 6:54 - حمل  ١٤ 7:20 - حمل  ١٣ 54:11 - حمل  ١٢ زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:24 - حمل  ١٤ 6:33 - حمل  ١٣ 8:06 - حمل  ١٢ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 8:24 - حمل  ١٣ 0:44 - حمل  ١٣ 16:12 - حمل  ١٢ قمر أسود توازي قمر

 ٢٠٠ھـ  5:00 - ثور  ٩ 8:57 - حمل  ٢٤ 19:00 - حمل  ١٢ ذنب مقارنة زھرة

 ١٩٨ھـ  5:00 - ثور  ٩ 8:57 - حمل  ٢٤ 19:00 - حمل  ١٢ رأس مقابلة زھرة

 ١٨٦ھـ  15:00 - حمل  ٢٩ 2:36 - حمل  ٢٠ 12:00 - حمل  ١٢ مریخ تربیع زھرة

  البرج النجمي  ٢الشمس في وجه 
  دريجان قمر وجه مشتري وحوت 

  ٤٦٦د   23:53 - حمل  ٢٢  استمرار حتى  20:06 - حمل  ١٢

 في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   03:44 –حمل  ٢٢  استمرار حتى  22:36 –حمل  ١٢

  ٩٢ج   03:44 –حمل  ٢٢  استمرار حتى  22:36 –حمل  ١٢ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '17°6رأس  '54°26زحل  '53°12مشتري  '24°4مريخ  '1°27زھرة  '2°24عطارد  '23°23قمر '9°11شمس

  ٤٨٤ج  19:12 - ل حم ١٣  استمرار حتی 20:7 - حمل  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 17:31 –حمل  ١٥  استمرار حتی 12:16 –حمل  ١٣ سرطان في البرج النجمي: بیت قمر

  ٥د 16:53 –حمل  ١٥  استمرار حتی 11:35 –حمل  ١٣ الفلکي أسدالقمر في البرج 
  سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  31:6 - حمل  ١٤  ار حتىاستمر 18:12 - حمل  ١٣

  ٣٦٥د  18:12 - حمل  ١٣  استمرار حتى 09:1 - حمل  ١٣حد زحل جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  07:1 - حمل  ١٤  استمرار حتى 18:12 - حمل  ١٣حد مريخ سرطان القمر في البرج النجمي

منزل نثرة+ قمر  ٦٥٢د  15:30 - حمل   ١٤  استمرار حتى  09:14 –حمل  ١٣   

  ١٥و   23:25 –حمل  ١٣  22:28 –حمل  ١٣  21:32 –حمل  ١٣  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:18 - حمل  ١٤ 20:42 - حمل  ١٤ 22:24 - حمل  ١٣ اورانوس تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 15:24 - حمل  ١٥ 11:11 - حمل  ١٤ 5:42 - حمل  ١٣ شمس تثلیث قمر

١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 6:36 - حمل  ١٥ 9:20 - حمل  ١٤ 11:24 - حمل  ١٣ قمر أسود تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 1:12 - حمل  ١٤ 19:00 - حمل  ١٤ 12:18 - حمل  ١٣ مشتری توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 9:36 - حمل  ١٥ 12:18 - حمل  ١٤ 14:12 - حمل  ١٣ مشتری تربیع قمر

 ١٩١ھـ 5:00 - حمل  ٣١ 19:51 - حمل  ٢٢ 14:00 - حمل  ١٣ اورانوس تسدیس زھرة

  ١٣٨ھـ  4:00 -ثور  ١١ 21:26 - حمل  ٢٨ 18:00 - حمل  ١٣ زحل مقابلة شمس
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  '14°6رأس  '50°26زحل  '6°13مشتري  '14°4مريخ  '57°27زھرة'45°23عطارد  '23°6قمر   '8°12شمس

  ٤٨٨ج   لحم ٢٦ اللیلة استمرار حتی  حمل ١٤ اللیلة  سريع الّسیرقمر 

  ٣٩و   01:25 –حمل  ١٤  00:30 –حمل  ١٤  23:35 –حمل  ١٤  سديم نثرةقمر مقارنة 
  النجمي سرطانالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه عطارد و دريجان مريخ 
  ٤٠٦د  16:0 - حمل  ١٥  استمرار حتى 31:6 - حمل  ١٤

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  ٣٦٢د  54:11 - مل ح ١٤  استمرار حتى 07:1 - حمل  ١٤  زھرة



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٦١  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

حد سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  31:22 - حمل  ١٥  استمرار حتى 54:11 - حمل  ١٤  عطارد

منزل طرفة+ قمر  ٦٥٣د  11:54 –حمل  ١٥  استمرار حتى 15:30 - حمل   ١٤   

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:12 - حمل  ١٤ 8:33 - حمل  ١٤ 2:36 - حمل  ١٤ مریخ توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:06 - حمل  ١٥ 17:43 - حمل  ١٤ 12:12 - حمل  ١٤ نبتون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 8:06 - حمل  ١٦ 11:56 - حمل  ١٥ 15:06 - حمل  ١٤ زحل تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ 14:18 - حمل  ١٦ 16:47 - حمل  ١٥ 18:30 - حمل  ١٤ زھرة تربیع قمر
حد حوت  النجميالشمس في البرج 

  ٣٦٩د    22:11-حمل  ١٨   استمرار حتى   20:44-ل حم ١٤    مشتري
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  '9°6رأس  '45°26زحل  '20°13مشتري  '5°4مريخ  '54°28زھرة'34°23عطارد  '50°19قمر '7°13شمس

  ٤٨٤ج  33:17 - حمل  ١٥  استمرار حتی 47:16 - حمل  ١٥  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 19:08 –حمل  ١٨  استمرار حتی 17:31 –حمل  ١٥ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 18:32 –حمل  ١٧  استمرار حتی 16:53 –حمل  ١٥  سنبلةالقمر في البرج الفلکی
 سرطان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  ٤٠٧د  33:17 - حمل  ١٥  استمرار حتى 16:0 - حمل  ١٥

 أسد ج النجميالبر ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٠٨د  25:10 - حمل  ١٦  استمرار حتى 33:17 - حمل  ١٥

حد سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  41:10 - حمل  ١٥  استمرار حتى 31:22 - حمل  ١٥  مشتري

حد سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  33:17 - حمل  ١٥  استمرار حتى 41:10 - حمل  ١٥  زحل

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  43:3 - حمل  ١٦  استمرار حتى 33:17 - حمل  ١٥

منزل جبھة+ قمر  ٦٥٤د  02:28 –حمل  ١۶  استمرار حتى 11:54 –حمل  ١٥   

  ١٧و  09:19 –حمل  ١٥  08:26 –حمل  ١٥  07:34 –حمل  ١٥  جبھةقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 16:42 - حمل  ١٦ 20:33 -  حمل ١٦ 23:54 - حمل  ١٥ نبتون مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:06 - حمل  ١٧ 0:16 - حمل  ١٦ 3:54 - حمل  ١٥ مریخ مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:06 - حمل  ١٥ 11:13 - حمل  ١٥ 6:12 - حمل  ١٥ زحل ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 1:42 - حمل  ١٧ 5:50 - حمل  ١٦ 9:24 - حمل  ١٥ شیرون مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 4:48 - حمل  ١٧ 9:01 - حمل  ١٦ 12:42 - حمل  ١٥ بلوتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:12 - حمل  ١٧ 13:25 - حمل  ١٦ 17:06 - حمل  ١٥ قمر أسود تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 2:06 - حمل  ١٦ 21:46 - حمل  ١٦ 17:24 - حمل  ١٥ شمس توازي قمر

  ٣ب-٤ج 16:43 – أسد ١٧  استمرار حتی  18:18 –حمل  ١٥ الزھرة في البرج  الفلکي جوزاء
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  '3°6رأس  '41°26زحل  '33°13مشتري  '57°3مريخ  '49°29زھرة'28°23عطارد  '47°3قمر   '6°14شمس

  ٥٦و  08:06 –حمل  ١٦  07:15 –حمل  ١٦  06:25 –حمل  ١٦  سدظھر األقمر مقارنة 

  النجمي أسدبرج ال ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان مشتري 
  ٤٠٩د  56:2 - حمل  ١٧  استمرار حتى 25:10 - حمل  ١٦

   أسد القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  05:12 - حمل  ١٦  استمرار حتى 43:3 - حمل  ١٦

  ٣٦٥د  39:23 - حمل  ١٧  استمرار حتى 05:12 - حمل  ١٦حد زحل أسد القمر في البرج النجمي

منزل زبرة +قمر  ٦٥٥د  18:58 –حمل  ١٧  استمرار حتى 02:28 –حمل  ١٦   

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 12:30 - حمل  ١٧ 16:35 - حمل  ١٦ 20:12 - حمل  ١٦  مشتری تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:24 - حمل  ١٦ 6:53 - حمل  ١٦ 2:18 - حمل  ١٦ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 17:24 - حمل  ١٦ 13:06 - حمل  ١٦ 8:48 - حمل  ١٦ عطارد ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 39:23 - حمل  ١٧  استمرار حتی 12:54 - حمل  ١٦ عطارد مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 21:42 - حمل  ١٧ 17:20 - حمل  ١٦ 12:54 - حمل  ١٦ اورانوس توازي قمر

  ٢٠١ھـ  1:00 - ثور  ٤ 1:06 - حمل  ٢٥ 12:00 - حمل  ١٦ شیرون تربیع زھرة

  البرج النجمي ١لزھرة في وجه ا
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  

  ٥٠٧د   21:27 -حمل ٢٨  استمرار حتى 03:52 –حمل  ١٦

  ٣٨ط - ٢ز – ٤ح 02:36 – أسد ١٨  استمرار حتی  03:52 –حمل  ١٦  ثور في البرج النجمي: زھرةبیت 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ثور النجميالزھرة  في البرج  

  زھرةحد  
  ٣٧٧د    09:19-حمل  ٢٥   تىاستمرار ح 03:52 –حمل  ١٦

  تراجع عطارد مکث بعد 
  دلو في البرج النجمي

  ١١٣ج  23:11 –حمل  ١٧  استمرار حتى 03:11 –حمل  ١٦
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  '55°5رأس  '36°26زحل  '46°13مشتري  '49°3مريخ  '44°0زھرة'27°23عطارد  '12°18قمر '5°15شمس

  ٣٧الف   حمل ١٨ةلیل  استمرار حتی  حمل ١٧ةلیل )دريسکناال(آذار  شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  10:19 - حمل  ١٨  استمرار حتی 37:8 - حمل  ١٧  قمر خالي الّسیر

  ٧د 18:17 –حمل  ١٩  استمرار حتی 18:32 –حمل  ١٧  القمر في البرج الفلکي میزان

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخأسد
  ٤١٠د  10:19 - حمل  ١٨  استمرار حتى 56:2 - حمل  ١٧

  ٣٦١د  27:9 - حمل  ١٧  استمرار حتى 39:23 - حمل  ١٧حد عطارد أسد القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  10:19 - حمل  ١٨  استمرار حتى 27:9 - حمل  ١٧حد مريخ أسد القمر في البرج النجمي

صرفة منزلین+ قمر   
و عواء   

 18:58 –حمل  ١٧
 10:36 –عواء 

٦٥٧،  ٦٥٦د  19:07 –حمل ١٩  استمرار حتى  

  ١٩و   01:07 –حمل  ١٧  00:19 –حمل  ١٧  23:28 –حمل  ١٧  صرفةقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ-٠٠ھـ 4:06 - حمل  ١٨ 8:37 - حمل  ١٧ 39:23 - حمل  ١٧ عطارد مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 18:00 - حمل  ١٨ 21:41 - حمل  ١٨ 1:00 - حمل  ١٧ زھرة تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 10:12 - حمل  ١٧ 5:50 - حمل  ١٧ 1:24 - حمل  ١٧ اورانوس ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 15:12 - حمل  ١٧ 10:44 - حمل  ١٧ 6:12 - حمل  ١٧ عطارد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 22:00 - حمل  ١٩ 2:54 - حمل  ١٨ 7:30 - حمل  ١٧ اورانوس مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 20:12 - حمل  ١٨ 15:50 - حمل  ١٧ 11:30 - حمل  ١٧ نشیرو توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 4:54 - حمل  ١٩ 9:51 - حمل  ١٨ 14:36 - حمل  ١٧ بلوتون تربیع قمر
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ستقبالإلا ر في فترةالقم ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 18:52 –حمل  ٢٠  استمرار حتی 19:08 –حمل  ١٨

   سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه شمس و دريجان عطارد

  ٤١١د  11:11 - حمل  ١٨  استمرار حتى 10:19 - حمل  ١٨

  البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه
  و دريجان زحل زھرةوجه 

  ٤١٢د  04:3 - حمل  ١٩  استمرار حتى 11:11 - حمل  ١٨

   سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  24:6 - حمل  ١٨  استمرار حتى 10:19 - حمل  ١٨

  سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرةحد  

  ٣٦٢د  19:22 - حمل  ١٩  حتىاستمرار  24:6 - حمل  ١٨

  ٣٨و   09:11 –حمل  ١٨  08:23 –حمل  ١٨  07:35 –حمل  ١٨  عواءقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ-٠٠ھـ 23:42 - حمل  ٢٠ 22:19 - حمل  ١٩ 20:42 - حمل  ١٨  شمس مقابلة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 9:24 - حمل  ١٨ 4:32 - حمل  ١٨ 23:48 - حمل  ١٨ شمس ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 14:42 - حمل  ١٨ 10:09 - حمل  ١٨ 5:42 - حمل  ١٨ زحل زيتوا قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 8:06 - حمل  ٢٠ 13:15 - حمل  ١٩ 18:24 - حمل  ١٨ زحل مقارنة قمر

   ١٧٥ھـ  20:00 - حمل  ٢٧  استمرار حتی 7:00 - حمل  ١٨ شیرون توازي عطارد

  حوت النجميالشمس في البرج 

  حد عطارد 
  ٣٦٦د    23:26-حمل  ٢١   استمرار حتى   22:11-حمل  ١٨ 

  حمل في البرج النجمي قمر أسود

  حد عطارد 
  ٧١٢د   13:33 -جوزاء ٢٨  استمرار حتى  09:34 -حمل ١٨
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  ٤٨٤ج  55:18 - حمل  ٢٠  مرار حتیاست 15:13 - حمل  ١٩  قمر خالي الّسیر

  ٨د 18:12 –حمل  ٢١  استمرار حتی 18:17 –حمل  ١٩  القمر في البرج الفلکي عقرب



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٦٣  

ال
خ

ري
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان  
  ٤١٣د  54:18 - حمل  ٢٠  استمرار حتى 04:3 - حمل  ١٩

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري  

  ٣٦٤د  39:4 - حمل ١٩  استمرار حتى 19:22 - حمل  ١٩

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٦٣د  44:15 - حمل ١٩  استمرار حتى 39:4 - حمل ١٩

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  54:18 - حمل ٢٠  استمرار حتى 44:15 - حمل ١٩

سماك و غفر منزلین+ قمر   19:07 - حمل  ١٩ 
 15:35 –غفر 

٦٥٨د  14:27 –حمل  ٢٠  استمرار حتى  

  ٢١و   04:53 –حمل  ١٩  04:05 –حمل  ١٩  03:18 –حمل  ١٩  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   05:30 –حمل  ١٩  04:42 –حمل  ١٩  03:54 –حمل  ١٩  سماك الرامحقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 7:12 - حمل  ١٩ 2:14 - حمل  ١٩ 21:30 - حمل  ١٩  نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 16:54 - حمل  ٢٠ 21:53 - حمل  ٢٠ 2:54 - حمل  ١٩ نبتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 16:00 - حمل  ١٩ 10:44 - حمل  ١٩ 5:42 - حمل  ١٩ مریخ ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 19:24 - حمل  ٢١ 0:31 - حمل  ٢٠ 5:42 - حمل  ١٩ مریخ تسدیس قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 1:54 - حمل  ٢١ 6:46 - حمل  ٢٠ 11:42 - حمل  ١٩ نشیرو تثلیث قمر

١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 4:30 - حمل  ٢١ 9:27 - حمل  ٢٠ 14:30 - حمل  ١٩ بلوتون تسدیس قمر

  

 ١٤١ھـ  6:00 -ثور  ١٩ 12:18 - ثور  ٣ 19:00 - حمل  ١٩ نبتون تسدیس شمس

   ٣٨ھـ  19:00 - حمل  ٢٤ 6:55 - حمل  ٢١ 20:00 - حمل  ١٩ زحل ضد توازي شمس
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قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٤٩٠ ج 17:02 –ر ثو ٣ استمرار حتی 20:05 –حمل  ٢٠ قمر صاعد في فلك األوج

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 18:48 –حمل  ٢٢  استمرار حتی 18:52 –حمل  ٢٠  میزان القمر في البرج النجمي

  ٢٣و   14:33 –حمل  ٢٠  13:45 –حمل  ٢٠  12:58 –حمل  ٢٠  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

میزان  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر 
  ٤١٤د  46:10 - حمل  ٢٠  ر حتىاستمرا 54:18 - حمل  ٢٠

 البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان زحل

  ٤١٥د  43:2 - حمل  ٢١  استمرار حتى 46:10 - حمل  ٢٠

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  25:4 - حمل ٢٠  استمرار حتى 54:18 - حمل ٢٠

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  08:17 - حمل ٢٠  استمرار حتى 25:4 - حمل ٢٠

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  19:4 - حمل ٢١  استمرار حتى 08:17 - حمل ٢٠

منزل زبانا+ قمر  ٦٦٠،  ٦٥٩د  13:22 –حمل  ٢١  استمرار حتى 14:27 –حمل  ٢٠   

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 7:06 - حمل  ٢٠ 0:58 - حمل  ٢٠ 19:12 - حمل  ٢٠  مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 9:36 - حمل  ٢١ 14:21 - حمل  ٢٠ 19:12 - حمل  ٢٠ قمر أسود مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ-٠٠ھـ 13:36 - حمل  ٢١ 18:08 - حمل  ٢٠ 22:48 - حمل  ٢٠ مشتری مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:54 - حمل  ٢١ 15:21 - حمل  ٢٠ 8:36 - حمل  ٢٠ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 6:00 - حمل  ٢٢ 9:56 - حمل  ٢١ 14:18 - حمل  ٢٠ عطارد تثلیث قمر

 ١٣٣ھـ  21:00 -ثور  ٢٥ 3:59 - ثور  ٥ 12:00 - حمل  ٢٠ مریخ تثلیث شمس

  بلوتونمکث قبل تراجع
  قوس في البرج النجمي 

  ١٢٠ج   07:25 –حمل  ٢٥  استمرار حتى  07:25 –حمل  ٢٠
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  ٤٨٤ج  50:18 - حمل  ٢٢  استمرار حتی 56:9 - حمل  ٢١  قمر خالي الّسیر

  ٤٨٧ج 23:43 –حمل  ٢٢  استمرار حتى  23:32 –حمل  ٢١  القمر في الطريقة المحترقة

  ٩د 20:02 –حمل  ٢٤  استمرار حتی 18:12 –حمل  ٢١ القمر في البرج الفلکي قوس



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد 
  ٤١٦د  50:18 - حمل  ٢٢  استمرار حتى 43:2 - حمل  ٢١

  میزان القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  35:15 - حمل ٢١  استمرار حتى 19:4 - حمل ٢١

  میزان النجميالقمر في البرج 
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  50:18 - حمل ٢٢  استمرار حتى 35:15 - حمل ٢١

منزل اكلیل+ قمر  ٦٦١د  05:06 –حمل ٢٢  استمرار حتى 13:22 –حمل  ٢١   

  ٢٤و   21:23 –حمل  ٢١  20:35 –حمل  ٢١  19:47 –حمل  ٢١  زبانا شماليقمر مقارنة 

  ٣٧و   19:38 –حمل  ٢٢  18:49 –حمل  ٢٢  18:02 –حمل  ٢١  اكلیلقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 12:42 - حمل  ٢١ 3:00 - حمل  ٢١ 19:00 - حمل  ٢١ بلوتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:42 - حمل  ٢٢ 21:59 - حمل  ٢٢ 2:36 - حمل  ٢١ نبتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:00 - حمل  ٢٣ 0:22 - حمل  ٢٢ 5:06 - حمل  ٢١ مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 0:30 - حمل  ٢٣ 3:27 - حمل  ٢٢ 6:54 - حمل  ٢١ زھرة ةمقابل قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 22:54 - حمل  ٢٣ 3:02 - حمل  ٢٢ 7:36 - حمل  ٢١ اورانوس تثلیث قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ-٠٠ھـ 2:30 - حمل  ٢٣ 6:43 - حمل  ٢٢ 11:18 - حمل  ٢١ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ-٠٠ھـ 2:30 - حمل  ٢٣ 6:43 - حمل  ٢٢ 11:18 - حمل  ٢١ ذنب مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 3:06 - حمل  ٢٣ 7:12 - حمل  ٢٢ 11:42 - حمل  ٢١ شیرون تربیع قمر

  

 17:18 - حمل  ٢١ رأس توازي قمر
  10:39 -حمل  ٢٢
  ١١،٢ج – ١٩ھـ 8:12 - حمل  ٢٤ 13:54 -حمل  ٢٣

 17:18 - حمل  ٢١ ذنب ضد توازي قمر
  10:41 -حمل  ٢٢
  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 8:06 - حمل  ٢٤  13:5١ -حمل  ٢٣

  حوت النجميالشمس في البرج 

  حد مريخ 
  ٣٦٨د    03:52-حمل  ٣٠   استمرار حتى   23:26-حمل  ٢١ 
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الرأس قمر شمالي صاعد من ٤٩٢ج  10:10  - ثور ٥  استمرار حتى 6:43 - حمل  ٢٢   

  : ھبوط قمر
 عقرب في البرج النجمي

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 20:39 –حمل  ٢٤  استمرار حتی 18:48 –حمل  ٢٢

  : ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 23:43 –حمل  ٢٢ استمرار حتى 22:05 –حمل  ٢٢

عقرب  النجمي البرج ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٧د  10:11 - حمل  ٢٢  استمرار حتى 50:18 - حمل  ٢٢

 البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه
  وجه شمس و دريجان مشتري

  ٤١٨د  46:3 - حمل  ٢٣  استمرار حتى 10:11 - حمل  ٢٢

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  14:6 - حمل ٢٢  استمرار حتى 50:18 - حمل ٢٢

  عقرب القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  49:12 - حمل ٢٢  استمرار حتى 14:6 - حمل ٢٢

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  06:2 - حمل ٢٣  استمرار حتى 49:12 - حمل ٢٢

قلب و شولة منزلین+ قمر   05:06 –حمل  ٢٢ 
 18:07 –شولة 

٦٦٢د   18:15 –مل ح ٢٣  استمرار حتى  

  ٢٧و   06:21 –حمل  ٢٢  05:31 –حمل  ٢٢  04:43 –حمل  ٢٢  قلب العقربقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ-٠٠ھـ 9:18 - حمل  ٢٤ 5:51 - حمل  ٢٣ 3:18 - حمل  ٢٢ شمس تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ-٠٠ھـ 06:2 - حمل ٢٣  استمرار حتى 16:18 - حمل  ٢٢ عطارد تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 10:30 - حمل  ٢٤ 14:05 - حمل  ٢٣ 18:06 - حمل  ٢٢ زحل یستسدقمر 

  البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
  وجه و دريجان مريخحوت  

  ٤٦٧د   05:00 - ثور  ١  استمرار حتى  23:53 - حمل  ٢٢

  دلو في البرج النجميعطارد 
  حد زحل 

  ٣٧٥د  11:26 –حمل  ٢٩  استمرار حتى   13:29-حمل  ٢٢ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة
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  ٤٨٤ج  42:20 - حمل  ٢٤  استمرار حتی 05:14 - حمل  ٢٣  قمر خالي الّسیر
  عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤١٩د  41:20 - حمل  ٢٤  تىاستمرار ح 46:3 - حمل  ٢٣

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  30:10 - حمل ٢٣  استمرار حتى 06:2 - حمل ٢٣

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  41:20 - حمل ٢٤  استمرار حتى 30:10 - حمل ٢٣

منزل نعام+ قمر  ٦٦٣د  20:41 –حمل  ٢٥  استمرار حتى 18:15 –حمل  ٢٣   

  ٥٧و   05:59 –حمل  ٢٣  05:08 –حمل  ٢٣  04:17 –حمل  ٢٣  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   06:55 –حمل  ٢٣  06:05 –حمل  ٢٣  05:15 –حمل  ٢٣  شولةقمر مقارنة 

  ٥٨و   18:14 –حمل  ٢٣  17:23 –حمل  ٢٣  16:32 –حمل  ٢٣  النصلقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 10:30 - حمل  ٢٤ 13:05 - ل حم ٢٣ 06:2 - حمل ٢٣ عطارد تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 20:54 - حمل  ٢٥ 0:06 - حمل  ٢٤ 3:48 - حمل  ٢٣ نبتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 23:12 - حمل  ٢٥ 2:23 - حمل  ٢٤ 6:06 - حمل  ٢٣ مریخ تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 2:30 - حمل  ٢٥ 5:33 - حمل  ٢٤ 9:06 - حمل  ٢٣ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 7:00 - حمل  ٢٥ 9:56 - حمل  ٢٤ 13:18 - حمل  ٢٣ شیرون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 9:36 - حمل  ٢٥ 12:30 - حمل  ٢٤ 15:54 - حمل  ٢٣ بلوتون مقارنة قمر
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  '32°5رأس  '5°26لزح  '21°15مشتري  '19°3مريخ  '51°6زھرة'47°25عطارد  '55°1قمر   '58°21شمس

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 01:28 –حمل  ٢٦  استمرار حتی 20:39 –حمل  ٢٤ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 00:48 –حمل  ٢٦  استمرار حتی 20:02 –حمل  ٢٤  في البرج الفلکي جديالقمر 

  قوس البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري 
  ٤٢٠د  56:13 - حمل  ٢٤  ر حتىاستمرا 41:20 - حمل  ٢٤

 النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر 
  ٤٢١د  33:7 - حمل  ٢٥  استمرار حتى 56:13 - حمل  ٢٤

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  26:17 - حمل ٢٤  استمرار حتى 41:20 - حمل ٢٤

  ٣٦٢د  13:2 - حمل ٢٥  استمرار حتى 26:17 - ملح ٢٤زھرةحد قوس  القمر في البرج النجمي

  ٥٩و   16:09 –حمل  ٢٤  15:16 –حمل  ٢٤  14:24 –حمل  ٢٤  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   16:26 –حمل  ٢٤  15:34 –حمل  ٢٤  14:42 –حمل  ٢٤  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   18:31 –ل حم ٢٤  17:37 –حمل  ٢٤  16:46 –حمل  ٢٤  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:06 - حمل  ٢٥ 18:41 - حمل  ٢٥ 21:48 - حمل  ٢٤ قمر أسود تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 21:30 - حمل  ٢٦ 23:44 - حمل  ٢٥ 2:30 - حمل  ٢٤ مشتری تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 19:12 - حمل  ٢٧ 13:49 - حمل  ٢٥ 9:24 - حمل  ٢٤ شمس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 8:18 - حمل  ٢٥ 23:22 - حمل  ٢٥ 12:48 - حمل  ٢٤ بلوتون وازيت قمر
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  '33°5رأس  '0°26زحل  '35°15مشتري'17°3مريخ  '41°7زھرة'25°26عطارد  '44°15قمر   '57°22شمس

  ٢٧الف  ثور ٢٣ استمرار حتى حمل ٢٥ نیسان اسكندرىشھر 

  ٣٤و   05:05 –حمل  ٢٥  04:11 –حمل  ٢٥  03:19 –حمل  ٢٥  ةبلدقمر مقارنة 
   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د  30:1 - حمل  ٢٦  استمرار حتى 33:7 - حمل  ٢٥

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  19:9 - حمل ٢٥  استمرار حتى 13:2 - حمل ٢٥

  ٣٦٥د  16:18 - حمل ٢٥  استمرار حتى 19:9 - حمل ٢٥حد زحل قوس  النجميالقمر في البرج 

  ٣٦٣د  30:1 - حمل ٢٦  استمرار حتى 16:18 - حمل ٢٥حد مريخ قوس  القمر في البرج النجمي

منزل بلدة+ قمر  ٦٦٥،  ٦٦٤د  00:54 –حمل ٢٦  استمرار حتى 20:41 –حمل  ٢٥   

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:54 - حمل  ٢٦ 18:12 - مل ح ٢٥ 21:00 - حمل  ٢٥ زحل تربیعقمر 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ-٠٠ھـ 13:2 - حمل ٢٥  استمرار حتی 21:36 - حمل  ٢٥ عطارد تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 19:9 - حمل ٢٥  استمرار حتی 13:2 - حمل ٢٥ عطارد تسدیس قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٦٦  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ـھ-٠٠ھـ 19:12 - حمل  ٢٧ 20:04 - حمل  ٢٦ 19:9 - حمل ٢٥ عطارد تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:06 - حمل  ٢٦ 11:32 - حمل  ٢٥ 3:06 - حمل  ٢٥ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 9:24 - حمل  ٢٧ 11:07 - حمل  ٢٦ 13:24 - حمل  ٢٥ اورانوس تسدیس قمر

 ١٤٩ھـ  22:00 -ثور  ٢٦ 20:52 -ثور  ١٠ 19:00 - حمل  ٢٥ شیرون تسدیس شمس

  ثور النجميرج  الزھرة  في الب

  حد عطارد 
  ٣٧٦د    07:22-ثور  ٢   استمرار حتى   09:19-حمل  ٢٥ 

بلوتونتراجع   
قوس في البرج النجمي  

  ٩٠ج   20:07 – سنبلة ٢٦  استمرار حتى  07:25 –حمل  ٢٥

  تراجع مريخ مکث بعد 
  أسد في البرج النجمي

  ١١٥ج  18:53 –حمل  ٢٨  استمرار حتى 18:53 –حمل  ٢٥

  رأستراجع 
  عقرب في البرج النجمي 

  ٩١ج   06:40 –ثور  ٥  استمرار حتى  14:03 –حمل  ٢٥

  تراجع ذنب 
 ثور في البرج النجمي

  ٩٢ج   06:40 –ثور  ٥  استمرار حتى  14:03 –حمل  ٢٥
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  '33°5رأس  '55°25زحل  '49°15مشتري'17°3مريخ  '30°8زھرة  '6°27عطارد  '10°29قمر   '56°23شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٤٩٤ج   حمل ٢٧ اللیلة استمرار حتی  حمل ٢٦ اللیلة  وسط الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  30:1 - حمل  ٢٦  استمرار حتی 05:20 - حمل  ٢٦  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 09:20 –حمل  ٢٨  استمرار حتی 01:28 –حمل  ٢٦

  ١١د 08:38 –حمل  ٢٨  استمرار حتی 00:48 –حمل  ٢٦ القمر في البرج الفلکي دلو

جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل
  ٤٢٣د  48:19 - حمل  ٢٧  استمرار حتى 30:1 - حمل  ٢٦

  جدي  ميالقمر في البرج النج
  حد عطارد

  ٣٦١د  16:14 - حمل ٢٦  استمرار حتى 30:1 - حمل ٢٦

  جدي  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  13:3 - حمل ٢٧  استمرار حتى 16:14 - حمل ٢٦

سعد ذابح  منزلین+ قمر   
 و سعد بلع

 00:54 –حمل ٢٦
 14:34 –سعد بلع 

٦٦٦د  07:57 –حمل  ٢٧  استمرار حتى  

  ٣٠و   23:51 –حمل  ٢٦  22:55 –حمل  ٢٦  22:01 –حمل  ٢٦  النسر الطائرارنة قمر مق

  ٣٣و   10:44 –حمل  ٢٦  09:48 –حمل  ٢٦  08:53 –حمل  ٢٦  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   17:58 –حمل  ٢٦  17:03 –حمل  ٢٦  16:08 –حمل  ٢٦  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 18:00 - حمل  ٢٧ 18:10 - حمل  ٢٦ 18:54 - حمل  ٢٦ زھرة تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:30 - حمل  ٢٦ 1:57 - حمل  ٢٦ 19:00 - حمل  ٢٦ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:00 - حمل  ٢٨ 1:18 - حمل  ٢٧ 3:06 - حمل  ٢٦ قمر أسود تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ-٠٠ھـ 16:14 - حمل ٢٦  استمرار حتى 8:42 - حمل  ٢٦ مشتری تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 13:3 - حمل ٢٧  استمرار حتى 16:14 - حمل ٢٦ مشتری تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:30 - حمل  ٢٧ 22:29 - حمل  ٢٧ 16:18 - حمل  ٢٦ مریخ ضد توازي قمر

   ١٦٦ھـ  3:00 - ثور  ٢ 5:46 - حمل  ٣٠ 3:00 - حمل  ٢٦ اورانوس ضد توازي عطارد

  ١٤٤ھـ  19:00 -ثور  ٢٦ 12:34 -ثور  ١٠ 6:00 - حمل  ٢٦ بلوتون تثلیثشمس 
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  '31°5رأس  '51°25زحل  '2°16مشتري'17°3مريخ  '18°9زھرة'52°27عطارد  '15°12قمر   '54°24شمس

  ٤٨٩ج   ثور ١١ اللیلة استمرار حتی  حمل ٢٧ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٦٠و   01:43 –حمل  ٢٧  00:48 –حمل  ٢٧  23:53 –حمل  ٢٧  النیرقمر مقارنة 

  ٦١و   12:55 –حمل  ٢٧  11:59 –حمل  ٢٧  11:03 –حمل  ٢٧  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  النجمي جديالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٢٤د  26:14 - حمل  ٢٧  استمرار حتى 48:19 - حمل  ٢٧

   جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  عطارد وجه شمس و دريجان
  ٤٢٥د  22:9 - حمل  ٢٨  استمرار حتى 26:14 - حمل  ٢٧



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

 جدي  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  12:18 - حمل ٢٧  استمرار حتى 13:3 - حمل ٢٧

  ٣٦٥د  46:1 - حمل ٢٨  استمرار حتى 12:18 - حمل ٢٧حد زحل جدى  القمر في البرج النجمي

منزل سعد السعود+ قمر  ٦٦٧د    08:15 –حمل  ٢٨  استمرار حتى 07:57 –حمل  ٢٧   

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ-٠٠ھـ 6:12 - حمل  ٢٨ 7:10 - حمل  ٢٧ 13:3 - حمل ٢٧ مشتری تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 8:54 - حمل  ٢٩ 1:41 - حمل  ٢٨ 19:18 - حمل  ٢٧  شمس تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 13:30 - حمل  ٢٧ 7:47 - حمل  ٢٧ 2:00 - حمل  ٢٧ نبتون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:06 - حمل  ٢٩ 1:20 - حمل  ٢٨ 3:00 - حمل  ٢٧ زحل تثلیثقمر 

  ٢،١ج – ٢ھـ 19:18 - حمل  ٢٨ 14:11 - حمل  ٢٧ 9:00 - حمل  ٢٧ شمس ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 12:36 - حمل  ٢٩ 13:25 - حمل  ٢٨ 14:42 - حمل  ٢٧ نبتون مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:54 - حمل  ٢٩ 15:44 - حمل  ٢٨ 16:54 -  حمل ٢٧  مریخ مقابلة قمر

 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 16:00 - ثور  ٩ 23:29 - ثور  ٤ 15:00 - حمل  ٢٧ اورانوس مقارنة عطارد
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  '28°5رأس  '46°25زحل  '16°16مشتري  '18°3مريخ  '5°10زھرة'40°28عطارد  '4°25قمر   '53°25شمس

  ٤٨٤ج  22:9 - حمل  ٢٨  استمرار حتی 42:1 - حمل  ٢٨  ي الّسیرقمر خال

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 19:42 –حمل  ٣١  استمرار حتی 09:20 –حمل  ٢٨ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 18:59 –حمل  ٣١  استمرار حتی 08:38 –حمل  ٢٨ القمر في البرج الفلکي حوت
  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل ةزھر وجه
  ٤٢٦د  35:4 - حمل  ٢٩  استمرار حتى 22:9 - حمل  ٢٨

  جدى القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  22:9 - حمل ٢٨  استمرار حتى 46:1 - حمل ٢٨

  دلو القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  48:22 - حمل ٢٩  استمرار حتى 22:9 - حمل ٢٨

منزل سعد األخبیة+ قمر  ٦٦٨د  12:57 –حمل  ٢٩  استمرار حتى   08:15 –حمل  ٢٨   

  ٦٢و   14:22 –حمل  ٢٨  13:24 –حمل  ٢٨  12:27 –حمل  ٢٨  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:18 - حمل  ٢٨ 3:56 - حمل  ٢٨ 22:30 - حمل  ٢٨ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ـھ 0:00 - حمل  ٣٠ 0:35 - حمل  ٢٩ 1:36 - حمل  ٢٨ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:18 - حمل  ٣٠ 2:58 - حمل  ٢٩ 4:00 - حمل  ٢٨ بلوتون تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ -٠٠ھـ 48:22 - حمل ٢٩ 6:40 - حمل  ٢٩ 6:12 - حمل  ٢٨ زھرة تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:30 - حمل  ٣٠ 10:52 - حمل  ٢٩ 11:36 - حمل  ٢٨ قمر أسود تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 24:10 - حمل ٢٩ 17:34 - حمل  ٢٩ 17:54 - حمل  ٢٨ مشتری تسدیس قمر

   ٤٢ھـ  13:00 - ثور  ٢ 16:44 - حمل  ٣٠ 22:00 - حمل  ٢٨ نبتون ضد توازي شمس

  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  وجه قمر و دريجان عطاردثور  

  ٥٠٨د   11:11 -ثور ١٢  استمرار حتى  21:27 -حمل ٢٨
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  '23°5رأس  '42°25زحل  '30°16مشتري  '20°3مريخ  '51°10زھرة'32°29عطارد  '37°7قمر   '52°26شمس

  ٤٨٤ج  45:19 - حمل  ٣١  استمرار حتی 34:17 - حمل  ٢٩  قمر خالي الّسیر

  ٤٦و   01:55 –حمل  ٢٩  00:56 –حمل  ٢٩  23:59 –حمل  ٢٩  سعد األخبیةقمر مقارنة 

   النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان عطارد

  ٤٢٧د  03:0 - حمل  ٣٠  استمرار حتى 35:4 - حمل  ٢٩

  دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرةحد 

  ٣٦٢د  24:10 - حمل ٢٩  استمرار حتى 48:22 - حمل ٢٩

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  03:0 - حمل  ٣٠  استمرار حتى 24:10 - حمل ٢٩

فرغ األولمنزل + قمر  ٦٦٩د  22:36 –حمل  ٣١  استمرار حتى 12:57 –حمل  ٢٩   

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ 7:36 - حمل  ٣٠ 6:40 - حمل  ٢٩ 48:22 - حمل ٢٩ زھرة تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 17:30 - حمل  ٣٠ 17:34 - حمل  ٢٩ 24:10 - حمل ٢٩ مشتری تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 6:54 - حمل  ٢٩ 1:42 - حمل  ٢٩ 20:24 - حمل  ٢٩ شیرون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 15:12 - حمل  ٢٩ 9:41 - حمل  ٢٩ 4:06 - حمل  ٢٩ عطارد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:12 - حمل  ٢٩ 10:58 - حمل  ٢٩ 5:48 - حمل  ٢٩ اورانوس ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح 13:20 –ثور  ٢٠  ستمرار حتیا 11:26 –حمل  ٢٩ حوت في البرج النجمي: وبال عطارد

  ١ب-٣ج 08:14 –ثور  ٢٠  استمرار حتی 01:42 –حمل  ٢٩ حملعطارد في البرج الفلکي 

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه زحل و دريجان مشتريحوت  

  ٥٠١د   10:31 -ثور ٧  استمرار حتى 11:26 –حمل  ٢٩

  حوت  في البرج النجميعطارد 
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    22:41-ثور  ٩   استمرار حتى 11:26 –حمل  ٢٩
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  '17°5رأس  '37°25زحل  '44°16مشتري'22°3مريخ  '37°11زھرة  '27°0عطارد  '58°19قمر   '50°27شمس

  ٤٧و   13:07 –حمل  ٣٠  12:09 –حمل  ٣٠  11:09 –حمل  ٣٠  منكب الفرسقمر مقارنة 

  دلو  البرج النجمي ٣ه القمر في وج

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  45:19 - حمل  ٣١  استمرار حتى 03:0 - حمل  ٣٠

  ٣٦٣د  55:7 - حمل  ٣٠  استمرار حتى 03:0 - حمل  ٣٠حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  45:19 - حمل  ٣١  استمرار حتى 55:7 - حمل  ٣٠حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣،٢ج – ٤ھـ 0:30 - ثور  ١ 22:28 - حمل  ٣١ 20:54 - حمل  ٣٠  عطارد مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 10:12 - حمل  ٣٠ 4:51 - حمل  ٣٠ 23:36 - حمل  ٣٠ اورانوس توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 9:54 - حمل  ٣٠ 4:54 - حمل  ٣٠ 0:00 - حمل  ٣٠ عطارد ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ-٠٠ھـ 6:48 - ثور  ١ 6:45 - حمل  ٣١ 7:00 - حمل  ٣٠ اورانوس مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 19:24 - حمل  ٣١ 14:01 - حمل  ٣٠ 8:42 - حمل  ٣٠ شیرون ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:54 - ثور  ١ 13:57 - حمل  ٣١ 14:12 - حمل  ٣٠ بلوتون تربیع قمر

  ١٥٢ھـ -٠٠ھـ 11:00 -  وزاءج ٣ 22:01 -ثور  ١٧ 13:00 - حمل  ٣٠ قمر أسود مقارنة شمس

  حوت الشمس في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٧٠د    05:00-ثور  ١   استمرار حتى   03:52-حمل  ٣٠ 
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  '10°5رأس  '32°25زحل  '58°16مشتري  '25°3مريخ  '21°12زھرة  '25°1عطارد  '8°2قمر   '49°28شمس

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 07:50 –ثور  ٢  استمرار حتی 19:42 –حمل  ٣١ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 07:05 –ثور  ٢  استمرار حتی 18:59 –حمل  ٣١  في البرج الفلکي حملالقمر 

حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  ٤٢٩د  38:15 - حمل  ٣١  استمرار حتى 45:19 - حمل  ٣١

  النجمي حوتالبرج  ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د  41:11 - ثور  ١  استمرار حتى 38:15 - حمل  ٣١

  ٣٦٢د  38:19 - ثور  ١  استمرار حتى 45:19 - حمل  ٣١زھرةحد حوت  القمر في البرج النجمي

منزل فرغ آخر + قمر  ٦٧٠د   05:12 - ثور   ١  استمرار حتى 22:36 –حمل  ٣١   

  ٤٨و   08:33 –حمل  ٣١  07:33 –حمل  ٣١  06:33 –حمل  ٣١  فرسجناح القمر مقارنة 

  ٤٩و   18:50 –ثور  ١  17:49 –حمل  ٣١  16:50 –حمل  ٣١  سرة الفرسقمر مقارنة 

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 23:18 - ثور  ٢ 21:40 - ثور  ١ 20:18 - حمل  ٣١  زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 17:54 - حمل  ٣١ 12:12 - حمل  ٣١ 6:36 - حمل  ٣١ زحل ضد توازي قمر

 ١٧٠ھـ  20:00 -ثور  ١٢ 17:51 - ثور  ٦ 18:00 - حمل  ٣١ بلوتون تربیع عطارد

   ٣٤ھـ  15:00 - ثور  ٥ 4:18 - ثور  ٣ 18:00 - حمل  ٣١ مریخ توازي شمس
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  '4°5رأس  '28°25حلز  '12°17مشتري'29°3مريخ  '5°13زھرة  '26°2عطارد  '10°14قمر   '48°29شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٨٢الف   ٢٩ لیلة  استمرار حتى  ٢٨ لیلة  ولیجمادی األ شھرمحذور  یوم

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت  
  ٤٣١د  52:7 - ثور  ٢  استمرار حتى 41:11 - ثور  ١

  حوت نجميالقمر في البرج ال
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  39:5 - ثور  ١  استمرار حتى 38:19 - ثور  ١

  حوت القمر في البرج النجمي
  حدعطارد 

  ٣٦١د  40:9 - ثور  ١  استمرار حتى 39:5 - ثور  ١

  ٣٦٣د   50:3 - ثور  ٢  استمرار حتى 40:9 - ثور  ١حد مريخحوت  القمر في البرج النجمي

منزل بطن الحوت + قمر  ٦٧١د  07:50 –ثور  ٢  استمرار حتى  05:12 -  ثور  ١   

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 22:42 - ثور  ٣ 22:35 - ثور  ٢ 22:36 - ثور  ١ زحل مقابلةقمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 
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  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 19:30 - ثور  ٤ 10:18 - ثور  ٢ 1:24 - ثور  ١ شمس مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 16:06 - ثور  ١ 9:52 - ثور  ١ 3:48 - ثور  ١ نبتون ضد توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 21:06 - ثور  ٢ 14:02 - ثور  ١ 7:12 - ثور  ١ شمس توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 0:36 - ثور  ٢ 18:08 - ثور  ١ 11:54 - ثور  ١ مریخ توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 12:48 - ثور  ٣ 12:24 - ثور  ٢ 12:12 - ثور  ١ نبتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 15:42 - ثور  ٣ 15:12 - ر ثو ٢ 14:48 - ثور  ١ مریخ تثلیث قمر

  : شرف شمس
  ١٣ط - ١ز – ١ح 04:14 – جوزاء ١  استمرار حتی 05:00 –ثور  ١  حمل في البرج النجمي

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل  

  ٤٣٢د   11:27 -ثور  ١١  استمرار حتى  05:00 - ثور  ١

  حمل النجميالشمس في البرج 
  مشتريد ح 

  ٣٦٩د    08:41-ثور  ٧   استمرار حتى   05:00-ثور  ١ 
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  '58°4رأس  '23°25زحل  '26°17مشتري  '33°3مريخ  '47°13زھرة  '30°3عطارد  '6°26قمر   '46°0شمس

  ٤٨٤ج  52:7 - ثور  ٢  استمرار حتی 35:22 - ثور  ٢  قمر خالي الّسیر

  ١ط - ١ز – ٢ح 20:50 –ثور  ٥  استمرار حتی 07:50 –ثور  ٢  حمل نجميالقمر في البرج ال

  ٢د 20:05 –ثور  ٥  استمرار حتی 07:05 –ثور  ٢  القمر في البرج الفلکي ثور

حمل  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د  10:4 - ثور  ٣  استمرار حتى 52:7 - ثور  ٢

  ٣٦٥د  52:7 - ثور  ٢  استمرار حتى 50:3 - ثور  ٢حد زحلت حو القمر في البرج النجمي

  حمل  القمر في البرج النجمي
  مشتريحد 

  ٣٦٤د  02:20 - ثور  ٣  استمرار حتى 52:7 - ثور  ٢

منزل شرطان + قمر  ٦٧٢د  06:56 –ثور  ٣  استمرار حتى 07:50 –ثور  ٢   

  ٢و   01:07 –ثور  ٢  00:07 –ثور  ٢  23:06 –ثور  ٢  الرشاءقمر مقارنة 

  ٤٥و   10:26 –ثور  ٢  09:24 –ثور  ٢  08:24 –ثور  ٢  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   18:49 –ثور  ٣  17:48 –ثور  ٢  16:47 –ثور  ٢  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 0:54 - ثور  ٤ 0:25 - ثور  ٣ 0:06 - ثور  ٢ شیرون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:48 - ثور  ٤ 2:25 - ثور  ٣ 2:06 - ثور  ٢ بلوتون تثلیثقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 12:30 - ثور  ٤ 11:53 - ثور  ٣ 11:18 - ثور  ٢  قمر أسود مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 7:42 - ثور  ٣ 23:06 - ثور  ٣ 15:12 - ثور  ٢ مشتری توازي قمر

  ثور الزھرة  في البرج  النجمي

  حد مشترى 
  ٣٧٩د    10:12-ثور  ١٧   استمرار حتى   07:22-ثور  ٢ 
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  '53°4رأس  '19°25زحل  '40°17مشتري  '38°3مريخ  '28°14زھرة  '36°4عطارد  '56°7قمر   '45°1شمس

  ٤٩١ ج 06:39 –ثور  ١٧ استمرار حتی 17:02 –ثور  ٣ قمر ھابط في فلك األوج

  ٥٠و   12:03 –ثور  ٣  11:02 –ثور  ٣  10:01 –ثور  ٣  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   20:45 –ثور  ٤  19:42 –ثور  ٤  18:42 –ثور  ٣  بطینقمر مقارنة 

  النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس 
  ٣٩٧د  31:0 - ثور  ٤  استمرار حتى 10:4 - ثور  ٣

  حمل  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  12:6 - ثور  ٣  استمرار حتى 02:20 - ثور  ٣

  حمل القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  31:0 - ثور  ٤  استمرار حتى 12:6 - ثور  ٣

منزل بطین+ قمر  ٦٧٣د  09:15 –ثور  ٤  استمرار حتى 06:56 –ثور  ٣   

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 21:06 - ثور  ٥ 20:10 - ثور  ٤ 19:18 - ثور  ٣ مشتری مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:06 - ثور  ٤ 13:00 - ثور  ٣ 4:00 - ر ثو ٣ قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:48 - ثور  ٤ 1:19 - ثور  ٤ 15:00 - ثور  ٣ بلوتون ضد توازي قمر
  

 

  
  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  الربیع موسم استمرار 
 شھر ٢ ماضي شھر ١

  باقي
  ١الف   14:08 – ءجوزا ٣١ استمرار حتى

  ٢٧الف  ثور ٢٣ استمرار حتى  باقي ١٩ ماضي ٩ سكندرىاالنیسان  شھر استمرار

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ١ط - ١ز – ٢ح 20:50 –ثور  ٥  استمرار حتی باقي ١ ماضي ٢   حمل القمر في البرج النجمي

  : شرف شمس
  ملح في البرج النجمي

  ماضي ٣ 
 باقي ٢٨ 

  ١٣ط - ١ز – ١ح 04:14 – جوزاء ١  استمرار حتی

  : وبال و ھبوط عطارد
 حوت في البرج النجمي

  ماضي ٦ 
 باقي ١٦ 

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح 13:20 –ثور  ٢٠  استمرار حتی

  : زھرةبیت 
  ثور في البرج النجمي

  ماضي ١٩ 
 باقي شھر ٣ 

  ٣٨ط - ٢ز – ٤ح 02:36 – أسد ١٨  استمرار حتی

  ماضي شھر ٥  أسد البرج النجمي المريخ في
 باقي شھر ٢ 

  استمرار حتی
08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

  : مشتري مثلثة
 حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ١٠ 
 باقي شھر ٢ 

  استمرار حتى
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ٢١   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ١٣ حوت في البرج النجمياورانوس 

 باقي شھر ١و  سنة ٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  :نبتونشرف 
  دلو في البرج النجمي 

  ماضي شھر ٢ 
 باقي شھر ٦ 

  حتیاستمرار 
 23:35 –عقرب  ١٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح

ماضي شھر ٥و  سنة ٣  قوس في البرج النجمي بلوتون
باقي شھر٩و  سنة١١ 

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ١٤   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر ١٤   ثور في البرج النجميذنب 
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ٤ 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو يفي البرج النجمشیرون 
  ماضي شھر ١٤ 

 باقي سنة ٦ 
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ٢د 20:05 –ثور  ٥  استمرار حتی باقي ١ ماضي ٢   الفلکي ثورالقمر في البرج 

  ٢ب-٢ج 18:16 –ثور  ٣١  استمرار حتی باقي ٢٧ ماضي ٣   ثور الفلکي البرج  الشمس في

  ١ب-٣ج 08:14 –ثور  ٢٠  استمرار حتی باقي ١٦ ماضي ٦  حملعطارد في البرج الفلکي 

  ٣ب-٤ج 16:43 – أسد ١٧  استمرار حتیباقي شھر ٣ ماضي ٢٠ جوزاءالفلکي في البرج   الزھرة

  ماضي شھر ٦   سنبلة البرج الفلکي  المريخ في
 باقي شھر ٢ 

  ار حتیاستمر
15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦ب-٥ج

  ماضي شھر ١١   ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي شھر ٢ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج
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  ماضي شھر ٢١  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ٥ 
  استمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧ب-٧ج
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  ماضي شھر ١٣ حملاورانوس في البرج الفلکي حمل 

باقي شھر ١و  سنة ٦ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج

  ماضي شھر ٣  الفلکي حوتفي البرج   نبتون

باقي شھر١١و  سنة١٢ 
  استمرار حتی

 15:01 –حمل  ١١
 ش. ھـ ١٤٠٤

  ١٢ب-٩ج

ماضي شھر ٥و  سنة٣   في البرج الفلکي جدي  بلوتون
باقي شھر ٩و  سنة١١ 

  استمرار حتی
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ١٤  في البرج الفلکي قوس رأس 

 باقي شھر ٤ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٩ب-١١ج

  ماضي شھر ١٤  لکي جوزاءفي البرج الف ذنب 

 باقي شھر ٤ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب-١٢ج

  ماضي شھر ٤   الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 05:20 – سنبلة ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  ماضي شھر ١٥  الفلکي حوتفي البرج  شیرون 
 باقي سنة ٦ 

  استمرار حتی
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  31:0 - ثور  ٤  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٢ 

  حمل النجميالشمس في البرج 
  مشتريحد  

  ٣٦٩د    08:41-ثور  ٧   استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٣ 

  ٣٧٢د    22:41-ثور  ٩   استمرار حتى باقي ٥ ماضي ٦ زھرةحد حوت  في البرج النجميرد عطا

حد ثور النجميالزھرة  في البرج  
  ٣٧٩د    10:12-ثور  ١٧   استمرار حتى باقي ١٣ ماضي ٢   مشترى

  أسد البرج النجمي المريخ في
  حد مشتري  

  ٣٨٤د    08:37-ثور  ١٧   استمرار حتىباقي ١٣ ماضي شھر ١

  حمل البرج النجميالمشتري في 
  حد عطارد 

  ٣٨٦د    22:46-ثور  ١٣   استمرار حتىباقي ٩ ماضي شھر ١ 

 سنبلة في البرج النجميزحل 
  حدمريخ

  ٣٩٣د   00:58 - میزان  ١   استمرار حتىباقي شھر ٥ ماضي ٣٩

   حوت في البرج النجمياورانوس 
   زھرةحد 

  ماضي شھر ١٣
 باقي شھر ١٤ 

  تمرار حتىاس
 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

 حددلو  في البرج النجمينبتون 
  عطارد 

 شھر ٦ ماضي شھر ٢
  باقي

  ٦٩٢د   11:00 -عقرب ٨  استمرار حتى

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٤١

  باقي شھر ٢١
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

حد عقرب  النجمي في البرجرأس 
  مريخ 

 شھر ٤ ماضي شھر ١
  باقي

  ٧٠٤د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى

زھرةحد ثور  في البرج النجميذنب 
 شھر ٤ ماضي شھر ١

  باقي
  ٧٠٨د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى

  حمل في البرج النجمي قمر أسود

  حد عطارد 

  ماضي ١٧

  باقي شھر ٢ 
  ٧١٢د   13:33 -جوزاء ٢٨  استمرار حتى

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس 
  ٣٩٧د  31:0 - ثور  ٤  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي١الشمس في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل 

  ٤٣٢د   11:27 -ثور  ١١  استمرار حتى  باقي ٧ ماضي ٣

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه زحل و دريجان مشتريحوت  

  ٥٠١د   10:31 -ثور ٧  استمرار حتى باقي ٣ ماضي ٦
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  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  وجه قمر و دريجان عطاردثور  

  ٥٠٨د   11:11 -ثور ١٢  استمرار حتى  باقي ٨ ماضي ٧

  البرج النجمي ١المريخ في وجه 
  جان شمس وجه زحل و دري أسد 

  استمرار حتى  باقي ٢٧ ماضي ٤٢
 09:11 -ثور ٣١

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٥٢د 

  مشتري در وجه دوم برج نجمي 
  وجه و دريجان شمسحمل 

  استمرار حتى  باقي ٩ ماضي ٣٦
 22:47 -ثور ١٣

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٧٧د 

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
   ماضي شھر ٦
  باقي شھر ٦

  استمرار حتى
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 
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  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 19:30 - ثور  ٤ 10:18 - ثور  ٢ باقي ٠ ماضي ٣  شمس مقارنة قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 0:54 - ثور  ٤ 0:25 - ثور  ٣ باقي ٠ ماضي ٢  شیرون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:48 - ثور  ٤ 2:25 - ثور  ٣ باقي ٠ ماضي ٢  بلوتون تثلیثقمر 

١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 12:30 - ثور  ٤ 11:53 - ثور  ٣ باقي ٠ ماضي ٢   قمر أسود مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 21:06 - ثور  ٥ 20:10 - ثور  ٤ باقي ١ ماضي ١  مشتری مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:06 - ثور  ٤ 13:00 - ثور  ٣ باقي ٠ ماضي ١  قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:48 - ثور  ٤ 1:19 - ثور  ٤ باقي ٠ ماضي ١  بلوتون ضد توازي قمر

 ٤٩٢ج  10:10  - ثور ٥  مرار حتىاست باقي ١ ماضي ١٣   قمر شمالي صاعد من الرأس

  ٤٨٩ج   ثور ١١ اللیلة استمرار حتی باقي ٧ ماضي ٨   بطيء الّسیرقمر 

  ٤٤و   20:45 –ثور  ٤  19:42 –ثور  ٤ باقي ٠ ماضي ١   بطینقمر مقارنة 

 ٦٧٣د  09:15 –ثور  ٤  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١  منزل بطین+ قمر 

  ٤٩١ ج 06:39 –ثور  ١٧ استمرار حتی باقي ١٣ ضيما ١  قمر ھابط في فلك األوج

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

 بلوتون تثلیث مریخ
  ماضي شھر ١ 
 باقي شھر ١ 

  3:24 -حوت  ٢٦
 19:26 -ثور  ٢٨

 ٢٢٢ھـ  4:00 - جوزاء ١٧

 شیرون مقابلة مریخ
  ماضي ٥٠ 
 باقي شھر١ 

  18:21 -حمل  ٣
 9:56 -ثور  ٢٨

 ٢٢٨ھـ  7:00 - جوزاء ١٩

 ٢٢٠ھـ  10:00 -  جوزاء ٢  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٣٩ نبتون مقابلة مریخ

   14:00 - ثور  ٦  استمرار حتىباقي ٢ ماضي شھر ١   زحل تسدیسمریخ 

 ٢٠٠ھـ  5:00 - ثور  ٩ 8:57 - حمل  ٢٤ باقي ٥ ماضي ٢٢  ذنب مقارنة زھرة

 ١٩٨ھـ  5:00 - ثور  ٩ 8:57 - حمل  ٢٤ باقي ٥ ماضي ٢٢  رأس مقابلة زھرة

  ٢٠١ھـ  1:00 - ثور  ٤ 1:06 - حمل  ٢٥ باقي ٠ ماضي ١٩  شیرون تربیع زھرة

 ١٤١ھـ  6:00 -ثور  ١٩ 12:18 - ثور  ٣ باقي ١٥ ماضي ١٦  نبتون تسدیس شمس

 ١٣٣ھـ  21:00 -ثور  ٢٥ 3:59 - ثور  ٥ باقي ٢١ ماضي ١٥  مریخ تثلیث شمس

 ١٤٩ھـ  22:00 -ثور  ٢٦ 20:52 -ثور  ١٠ باقي ٢٢ ماضي ١١  شیرون دیستس شمس

  ١٤٤ھـ  19:00 -ثور  ٢٦ 12:34 -ثور  ١٠ باقي ٢٢ ماضي ٩  بلوتون تثلیثشمس 

 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 16:00 - ثور  ٩ 23:29 - ثور  ٤ باقي ٥ ماضي ٨  اورانوس مقارنة عطارد

  ١٥٢ھـ -٠٠ھـ 11:00 -  جوزاء ٣ 22:01 -ثور  ١٧باقي شھر ١ ماضي ٥  قمر أسود مقارنة شمس

 ١٧٠ھـ  20:00 -ثور  ١٢ 17:51 - ثور  ٦ باقي ٨ ماضي ٤  بلوتون تربیع عطارد

   ٣٤ھـ  15:00 - ثور  ٥ 4:18 - ثور  ٣ باقي ١ ماضي ٤  مریخ توازي شمس

  ٣٦٠ھـ  3:00 - ثور  ٦ 9:55 -حوت  ٢٠ باقي ٢ ماضي شھر ٣  قمر أسود تثلیث بلوتون

 قمر أسود مقارنة مشتری
 شھر ١ ماضي شھر ٤ 

  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨ باقي

  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  استمرار حتیباقي ٢٢ ماضي شھر ٥  نبتون تثلیث زحل

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٨٧ج   01:0 –سرطان ٤  استمرار حتى  باقي ھرش ٢ ماضي ٧٤ سنبلة في البرج النجميزحل تراجع 

  ٩٠ج   20:07 – سنبلة ٢٦  استمرار حتى  باقي شھر ٥ ماضي ١٠ قوس في البرج النجمي بلوتونتراجع 

  ٩١ج   06:40 –ثور  ٥  استمرار حتى  باقي ١ ماضي ١٠  عقرب في البرج النجميتراجع رأس  

  ٩٢ج   06:40 –ثور  ٥  ستمرار حتىا  باقي ١ ماضي ١٠ ثور في البرج النجميتراجع ذنب  
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  )ةمكرمال ةمك العالميت یوقحسب الت 00:00 ةساع(البروج النجمیة  فيكواكب  درجة

  '51°4رأس  '14°25زحل  '54°17مشتري  '44°3مريخ  '9°15زھرة  '45°5عطارد  '44°19قمر '43°2شمس

  ٢٠:٥٧ ةساعي الف :ثور ةفلكیالبرج ال ٤ ةدرج اليشمس اليل تحو :جمادی االخری شھراّول  لیلة

  ٦:٤٧ ةساعفي ال :حمل ةینجمالبرج ال ٤ ةدرج اليشمس التحويل  :جمادی االخری شھراّول  یوم

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٤٨٤ج  53:20 - ثور  ٥  استمرار حتى 10:20 - ثور  ٤  قمر خالي الّسیر

حمل  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه 
  ٣٩٨د  53:20 - ثور  ٥  استمرار حتى 31:0 - ثور  ٤

  ٣٦٣د  42:10 - ثور  ٤  استمرار حتى 31:0 - ثور  ٤حد مريخحمل  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  53:20 - ثور  ٥  استمرار حتى 42:10 - ثور  ٤حد زحلحمل  القمر في البرج النجمي

  ٦٥٠د  05:28 –ثور  ٥  استمرار حتى 09:15 –ثور  ٤  ثریامنزل + قمر 

  ٤و   07:35 –ثور  ٤  06:32 –ثور  ٤  05:31 –ثور  ٤  الغول قمر مقارنة 

  ٤٣و   20:34 –ثور  ٥  19:33 –ثور  ٥  18:31 –ثور  ٤  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 1:54 - ثور  ٦ 1:33 - ثور  ٥ 1:06 - ثور  ٤  نبتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 5:18 - ثور  ٦ 4:46 - ثور  ٥ 4:06 - ثور  ٤ مریخ تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 9:06 - ثور  ٦ 8:42 - ثور  ٥ 8:12 - ثور  ٤ اورانوس تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 15:24 - ثور  ٦ 12:17 - ثور  ٥ 9:06 - ثور  ٤ عطارد تسدیس قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 10:18 - ثور  ٦ 10:10 - ثور  ٥ 9:54 - ثور  ٤ ذنب مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 10:18 - ثور  ٦ 10:10 - ثور  ٥ 9:54 - ثور  ٤ رأس مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ-٠٠ھـ 14:00 - ثور  ٦ 13:42 - ثور  ٥ 13:12 - ثور  ٤ شیرون تربیع قمر

 17:48 - ثور  ٤ ذنب توازي قمر
  14:36 -ثور  ٥
 2:56 -ثور  ٧

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 23:18 - ثور  ٨

 17:48 - ثور  ٤ رأس ضد توازي قمر
  14:33 -ثور  ٥

 2:59 -ثور  ٧
  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 23:18 - ثور  ٨

  ١٣٦ھـ -٠٠ھـ 8:00 - جوزاء ١٤ 16:23 -ثور  ٢٤ 6:00 - ثور  ٤ مشتری مقارنة شمس
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  '50°4رأس  '10°25زحل  '8°18مشتري  '50°3مريخ  '48°15زھرة  '56°6عطارد  '31°1قمر   '42°3شمس

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 02:59 –ثور  ٥ استمرار حتى 00:58 –ثور  ٥

  ٤٩٣ج  14:32 -ثور  ١٨  استمرار حتى 10:10 - ثور  ٥  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 09:26 –ثور  ٧  استمرار حتی 20:50 –ثور  ٥  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 08:42 –ثور  ٧  استمرار حتی 20:05 –ثور  ٥  في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  رةزھوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  12:17 - ثور  ٥  استمرار حتى 53:20 - ثور  ٥

   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د  26:13 - ثور  ٦  استمرار حتى 12:17 - ثور  ٥

  ٣٦٢د  09:13 - ثور  ٥  استمرار حتى 53:20 - ثور  ٥زھرةحد ثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  19:1 - ثور  ٦  استمرار حتى 09:13 - ثور  ٥حد عطاردثور  يالقمر في البرج النجم

 ٦٥١د  04:38 –ثور  ٦  استمرار حتى 05:28 –ثور  ٥ منزل دبران+ قمر 

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 7:54 - ثور  ٧ 6:36 - ثور  ٦ 4:54 - ثور  ٥  زھرة مقارنة قمر

  ٣و   11:17 –ثور  ٥  10:16 –ثور  ٥  09:14 –ثور  ٥  دبرانقمر مقارنة 

  ١٥١و  17:30 –ثور  ٦ 05:11 –ثور  ٦ 16:51 –ثور  ٥  كف الخضیب مقارنةشمس 

 ١٩٠ھـ  23:0 - جوزاء ٢٠  استمرار حتی 13:00 - ثور  ٥ زحل تثلیث زھرة

٣
  

  '50°4رأس  '5°25زحل  '22°18مشتري  '58°3مريخ  '26°16زھرة  '10°8عطارد  '20°13قمر '40°4شمس

  ٨و   09:52 –ثور  ٦  08:51 –ثور  ٦  07:50 –ثور  ٦  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   11:43 –ثور  ٦  10:42 –ثور  ٦  09:41 –ثور  ٦  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   18:45 –ثور  ٧  17:45 –ثور  ٦  16:44 –ثور  ٦  المنطقةقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٧٤  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ة اإلنصرافنھاي

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ثور البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل 
  ٤٠١د  29:9 - ثور  ٧  ىاستمرار حت 26:13 - ثور  ٦

  ثور  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٦٤د  27:17 - ثور  ٦  استمرار حتى 19:1 - ثور  ٦

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  29:3 - ثور  ٧  استمرار حتى 27:17 - ثور  ٦

 ٦٥٢د  08:00 –ثور  ٧  استمرار حتى 04:38 –ثور  ٦ منزل ھقعة+ قمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 23:12 - ثور  ٨ 23:31 - ثور  ٧ 23:30 - ثور  ٦ زحل ثلیثتقمر 

  

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 6:12 - ثور  ٩ 22:31 - ثور  ٨ 14:00 - ثور  ٦ شمس تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ-٠٠ھـ 13:48 - ثور  ٨ 14:09 - ثور  ٧ 14:06 - ثور  ٦ نبتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:36 - ثور  ٨ 17:50 - ثور  ٧ 17:36 - ثور  ٦ مریخ تسدیسقمر 

 ١٦٥ھـ  3:18 -ثور  ١٠ 3:52 - ثور  ٨ 0:00 - ثور  ٦ اورانوس توازي عطارد

  ٢٢٠ھـ  23:00 -ثور  ٢٥ 21:25 -ثور  ١٧ 7:00 - ثور  ٦ نبتون ضد توازي مریخ
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  '51°4رأس  '1°25زحل  '36°18تريمش  '5°4مريخ  '3°17زھرة  '26°9عطارد  '15°25قمر '39°5شمس

  ٤٨٤ج  29:9 - ثور  ٧  استمرار حتى 31:23 - ثور  ٧  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 19:52 –ثور  ١٠  استمرار حتی 09:26 –ثور  ٧ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 19:10 –ثور  ١٠  استمرار حتی 08:42 –ثور  ٧  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

 جوزاء البرج النجمي ١قمر في وجه ال
  وجه مشتري و دريجان عطارد

  ٤٠٢د  17:5 - ثور  ٨  استمرار حتى 29:9 - ثور  ٧

  ٣٦٣د  29:9 - ثور  ٧  استمرار حتى 29:3 - ثور  ٧حد مريخثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  24:21 - ثور  ٨  استمرار حتى 29:9 - ثور  ٧حد عطارد جوزاء القمر في البرج النجمي

 ٦٥٣د  15:23 –ثور  ٨  استمرار حتى 08:00 –ثور  ٧ منزل ھنعة+ قمر 

  ٥١و   23:46 –ثور  ٧  22:47 –ثور  ٧  21:46 –ثور  ٧  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   23:48 –ثور  ٧  22:49 –ثور  ٧  21:48 –ثور  ٧  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   01:34 –ثور  ٧  00:34 –ثور  ٧  23:34 –ثور  ٧  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ٥٣و   13:34 –ثور  ٧  12:33 –ثور  ٧  11:34 –ثور  ٧  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   15:51 –ثور  ٧  14:51 –ثور  ٧  13:52 –ثور  ٧  تحیاةقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:48 - ثور  ٩ 21:17 - ثور  ٨ 21:18 - ثور  ٧ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 1:30 - ثور  ٩ 2:05 - ثور  ٨ 2:12 - ور ث ٧ شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:48 - ثور  ٩ 3:31 - ثور  ٨ 3:48 - ثور  ٧ بلوتون مقابلة قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ- ٠٠ھـ 9:36 - ثور  ٩ 7:34 - ثور  ٨ 4:54 - ثور  ٧ عطارد تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:06 -  ثور ٩ 13:49 - ثور  ٨ 14:00 - ثور  ٧ قمر أسود تسدیس قمر

حد حمل  النجميالشمس في البرج 
  زھرة

  ٣٦٧د    12:55-ثور  ١٣   استمرار حتى   08:41-ثور  ٧ 

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  وجه مشتري و دريجان قمرحوت  

  ٥٠٢د   11:18 -ثور ١٤  استمرار حتى  10:31 -ثور ٧
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  '53°4رأس  '56°24زحل  '50°18مشتري  '14°4مريخ  '38°17زھرة'44°10عطارد  '18°7قمر   '37°6شمس

   النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  47:0 - ثور  ٩  استمرار حتى 17:5 - ثور  ٨

 جوزاء القمر في البرج النجمي
  حدمشتري

  ٣٦٤د  13:9 - ثور  ٨  استمرار حتى 24:21 - ثور  ٨

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  58:18 - ثور  ٩  استمرار حتى 13:9 - ثور  ٨

 ٦٥٤د  16:46 –ثور  ٩  استمرار حتى 15:23 –ثور  ٨ منزل ذراع+ قمر 

  ٤١و   22:09 –ثور  ٨  21:10 –ثور  ٨  20:10 –ثور  ٨  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   07:59 –ثور  ٨  06:59 –ثور  ٨  05:59 –ثور  ٨  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٤٠و   19:41 –ثور  ٩  18:43 –ثور  ٨  17:44 –ثور  ٨  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  ٥٥و   20:01 –ثور  ٩  19:01 –ثور  ٩  18:04 –ثور  ٨  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٧٥  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ة اإلنصرافنھاي

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 13:9 - ثور  ٨  استمرار حتى 23:06 - ثور  ٨ مشتری تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 22:18 -ثور  ١٠ 22:59 - ثور  ٩ 13:9 - ثور  ٨ مشتری تسدیس مرق

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:42 - ثور  ٩ 14:49 - ثور  ٨ 2:48 - ثور  ٨ بلوتون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 8:36 -ثور  ١٠ 10:05 - ثور  ٩ 11:00 - ثور  ٨ زحل تربیعقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:06 - ثور  ٩ 1:37 - ثور  ٩ 15:54 - ثور  ٨ قمر أسود توازي قمر

 ١٥٧ھـ  11:00 -ثور  ٢٠ 6:01 -ثور  ١٥ 21:00 - ثور  ٨ زھرة تسدیس عطارد
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  '54°4رأس  '52°24زحل  '4°19مشتري  '23°4مريخ  '13°18زھرة  '4°12عطارد  '35°19قمر '35°7شمس

  ٤٨٤ج  55:19 -ثور  ١٠  تىاستمرار ح 05:10 - ثور  ٩  قمر خالي الّسیر

  ١٥و   06:43 –ثور  ٩  05:45 –ثور  ٩ 04:47 –ثور  ٩  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

 جوزاء البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان زحل
  ٤٠٤د  55:19 -ثور  ١٠  استمرار حتى 47:0 - ثور  ٩

  ٣٦٣د  29:8 - ثور  ٩  رار حتىاستم 58:18 - ثور  ٩حد مريخ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  55:19 -ثور  ١٠  استمرار حتى 29:8 - ثور  ٩  حد زحلالقمر في البرج النجمي جوزاء 

 ٦٥٥د  23:52 –ثور  ١١  استمرار حتى 16:46 –ثور  ٩ منزل نثرة+ قمر 

  ٦،٢ج – ٩ھـ 19:48 -ثور  ١٠ 12:26 - ثور  ٩ 4:18 - ثور  ٩ مشتری توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 18:18 -ثور  ١١ 12:57 -ثور  ١٠ 6:18 - ثور  ٩ شمس عتربی قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 5:24 -ثور  ١١ 7:18 -ثور  ١٠ 8:36 - ثور  ٩ اورانوس تثلیث قمر

   ١٧٦ھـ  8:00 -ثور  ١٢ 15:25 -ثور  ١٠ 21:00 - ثور  ٩ شیرون ضد توازي عطارد

  ٣٧٤د    19:07-ثور  ١٢   استمرار حتى   22:41-ور ث ٩ حد مشتريحوت  في البرج النجميعطارد 
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  '55°4رأس  '47°24زحل  '18°19مشتري  '32°4مريخ  '45°18زھرة'27°13عطارد  '9°2قمر   '34°8شمس

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

  : بیت قمر
 سرطان لبرج النجميفي ا

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 02:41 –ثور  ١٢  استمرار حتی 19:52 –ثور  ١٠

  ٥د 02:02 –ثور  ١٢  استمرار حتی 19:10 –ثور  ١٠ الفلکي أسدالقمر في البرج 
  سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  37:14 -ثور  ١٠  استمرار حتى 55:19 -ثور  ١٠

   النجمي سرطانالبرج  ٢لقمر في وجها

  وجه عطارد و دريجان مريخ
  ٤٠٦د  54:8 -ثور  ١١  استمرار حتى 37:14 -ثور  ١٠

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  03:9 -ثور  ١٠  استمرار حتى 55:19 -ثور  ١٠

  ٣٦٢د  09:20 -ثور  ١١  استمرار حتى 03:9 -ثور  ١٠زھرةحد  سرطان القمر في البرج النجمي

  ٣٩و   09:20 –ثور  ١٠  08:25 –ثور  ١٠  07:27 –ثور  ١٠  سديم نثرةقمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 23:42 -ثور  ١٢ 23:31 -ثور  ١١ 22:30 -ثور  ١٠ عطارد تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:54 -ثور  ١٠ 5:00 -ثور  ١٠ 22:42 -ثور  ١٠ شمس توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:54 -ثور  ١٢ 23:08 -ثور  ١١ 0:42 -ثور  ١٠ سودقمر أ تربیعقمر 

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 6:00 -ثور  ١٢ 7:55 -ثور  ١١ 9:00 -ثور  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 5:54 -ثور  ١٢ 8:14 -ثور  ١١ 9:54 -ثور  ١٠ مشتری تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:54 -ثور  ١١ 23:09 -ثور  ١١ 17:06 -ثور  ١٠ مریخ توازي قمر

  : عطاردھبوط 
  حوتبرج نجمي  پانزدھم درجة

  ١٢ب – ٣،٧٠ج 02:27 –ثور ١١ استمرار حتى 09:30 –ثور ١٠

  ٩١ج   12:35 –ثور  ١٨  استمرار حتى  12:53 –ثور  ١٠  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   12:35 –ثور  ١٨  استمرار حتى  12:53 –ثور  ١٠ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 

٨
  

  '55°4رأس  '43°24زحل  '32°19مشتري  '42°4مريخ  '17°19زھرة'51°14عطارد  '5°15قمر   '32°9شمس

  ٤٨٨ج   ثور ٢٤ لیلة استمرار حتی  ثور ١١ لیلة  سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  44:2 -ثور  ١٢  استمرار حتى 17:17 -ثور  ١١  قمر خالي الّسیر

  ١٧و  18:13 –ثور  ١١  17:19 –ثور  ١١  16:27 –ثور  ١١  ھةجبقمر مقارنة 

   سرطان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر 
  ٤٠٧د  43:2 -ثور  ١٢  استمرار حتى 54:8 -ثور  ١١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٧٦  

ال
خ
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ة اإلنصرافنھاي

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

   واألحكام التنجیمیة

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  05:7 -ثور  ١١  استمرار حتى 09:20 -ثور  ١١

  سرطان البرج النجميالقمر في 
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  39:19 -ثور  ١٢  استمرار حتى 05:7 -ثور  ١١

 ٦٥٦د  20:54–ثور  ١٢  استمرار حتى 23:52 –ثور  ١١ منزل طرفة+ قمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 14:12 -ثور  ١٢ 17:17 -ثور  ١١ 19:42 -ثور  ١١ زحل تسدیسقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:06 -ثور  ١١ 2:37 - ثور ١١ 20:54 -ثور  ١١ نبتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 3:42 -ثور  ١٣ 7:00 -ثور  ١٢ 9:42 -ثور  ١١ نبتون مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 8:12 -ثور  ١٣ 11:26 -ثور  ١٢ 14:00 -ثور  ١١ مریخ مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:12 -ثور  ١٢ 23:16 -ثور  ١٢ 18:12 -ثور  ١١ زحل ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 1:36 -ثور  ١٤ 22:34 -ثور  ١٣ 18:24 -ثور  ١١ قمر تثلیث شمس

  ١٦٤ھـ  5:00 -ثور  ٢٢ 4:07 -ثور  ١٧ 14:00 -ثور  ١١ زحل مقابلةعطارد 

  البرج النجمي ٢الشمس في وجه 
  وجه و دريجان شمسحمل  

  ٤٣٣د   19:19 -ثور  ٢٢  استمرار حتى  11:27 -ثور  ١١
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  '54°4رأس  '38°24زحل  '46°19مشتري'53°4مريخ  '47°19زھرة'18°16عطارد  '27°28قمر '30°10شمس

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 05:40 –ثور  ١٤  استمرار حتی 02:41 –ثور  ١٢ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 05:04 –ثور  ١٤  استمرار حتی 02:02 –ثور  ١٢  سنبلةالقمر في البرج الفلکی

  أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس 
  ٤٠٨د  07:20 -ثور  ١٣  استمرار حتى 43:2 -ثور  ١٢

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  43:2 -ثور  ١٢  استمرار حتى 39:19 -ثور  ١٢

  أسد القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  12:13 -ثور  ١٢  حتىاستمرار  43:2 -ثور  ١٢

  ٣٦٢د  50:21 -ثور  ١٣  استمرار حتى 12:13 -ثور  ١٢زھرةحد  أسد القمر في البرج النجمي

 20:54 –ثور  ١٢ جبھة و زبرة منزلین+ قمر 
 11:55 –زبرة 

 ٦٥٨،  ٦٥٧د  04:55 –ثور  ١٣  استمرار حتى

  ٥٦و  17:42 –ثور  ١٢  16:51 –ثور  ١٢  15:59 –ثور  ١٢  سدظھر األقمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:00 -ثور  ١٣ 17:38 -ثور  ١٢ 20:36 -ثور  ١٢ شیرون مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 14:48 -ثور  ١٣ 18:30 -ثور  ١٢ 21:36 -ثور  ١٢ بلوتون تثلیثقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:36 -ثور  ١٤ 4:26 -ثور  ١٣ 7:36 -ثور  ١٢ قمر أسود تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 17:24 -ثور  ١٢ 13:11 -ثور  ١٢ 8:54 -ثور  ١٢ عطارد وازيت قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:12 -ثور  ١٣ 18:32 -ثور  ١٢ 13:48 -ثور  ١٢ شیرون ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 9:30 -ثور  ١٤ 13:21 -ثور  ١٣ 16:36 -ثور  ١٢ مشتری تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ -٠٠ھـ 10:24 -ثور  ١٤ 13:58 -ثور  ١٣ 16:54 -ثور  ١٢ زھرة تربیع قمر

  حوت في البرج النجميعطارد 
  حد عطارد 

  ٣٧١د    19:36-ثور  ١٤   استمرار حتى   19:07-ثور  ١٢ 

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  وجه و دريجان زحل ثور  

  ٥٠٩د   06:22 - جوزاء ٩  استمرار حتى  11:11 -ثور ١٢
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  '52°4رأس'34°24زحل  '1°20مشتري  '4°5مريخ  '15°20زھرة'46°17عطارد  '15°12قمر '29°11شمس

  ٤٨٤ج  42:5 -ثور  ١٤  استمرار حتى 58:13 -ثور  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ١٩و   11:16 –ثور  ١٣  10:25 –ثور  ١٣  09:35 –ثور  ١٣  صرفةقمر مقارنة 

   مي أسدالنجالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان مشتري
  ٤٠٩د  05:13 -ثور  ١٣  استمرار حتى 07:20 -ثور  ١٣

   أسد البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤١٠د  42:5 -ثور  ١٤  استمرار حتى 05:13 -ثور  ١٣

  ٣٦٥د  43:9 -ثور  ١٣  استمرار حتى 50:21 -ثور  ١٣  حد زحل أسد القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  46:19 -ثور  ١٤  استمرار حتى 43:9 -ثور  ١٣حد عطارد أسد القمر في البرج النجمي

  ٦٥٩د  20:57 –ثور  ١٤  استمرار حتى 04:55 –ثور  ١٣ منزل صرفة+ قمر 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 4:36 -ثور  ١٣ 0:04 -ثور  ١٣ 19:30 -ثور  ١٣ اورانوس توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ٨،٢ج – ١٤ھـ 22:42 -ثور  ١٤ 18:15 -ثور  ١٣ 13:42 -ثور  ١٣ اورانوس ضد توازي قمر

  حمل  النجميالشمس في البرج 
  حد عطارد

  ٣٦٦د    19:19-ثور  ٢٢   استمرار حتى   12:55-ثور  ١٣ 

حمل  البرج النجميالمشتري في 
  حد مريخ

  ٣٨٨د    01:42- جوزاء ٣   استمرار حتى   22:46-ثور  ١٣ 

  مشتري در وجه سوم برج نجمي
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل  

  ٥٧٨د  11:09 – جوزاء ٢٤  استمرار حتى  22:47 -ثور ١٣
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  '50°4رأس  '30°24زحل  '15°20مشتري  '16°5مريخ  '41°20زھرة'17°19عطارد  '32°26قمر   '27°12شمس

  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 05:54 –ثور  ١٦  حتیاستمرار  05:40 –ثور  ١٤

  ٧د 05:20 –ثور  ١٦  استمرار حتی 05:04 –ثور  ١٤  القمر في البرج الفلکي میزان
   سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤١١د  00:22 -ثور  ١٥  استمرار حتى 42:5 -ثور  ١٤

   أسد القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  42:5 -ثور  ١٤  استمرار حتى 46:19 -ر ثو ١٤

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  08:17 -ثور  ١٤  استمرار حتى 42:5 -ثور  ١٤

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  16:9 -ثور  ١٥  استمرار حتى 08:17 -ثور  ١٤

 ٦٦٠د  06:02 –ثور  ١٥  حتىاستمرار  20:57 –ثور  ١٤ منزل عواء+ قمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:54 -ثور  ١٤ 23:27 -ثور  ١٤ 19:00 -ثور  ١٤  شیرون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 11:18 -ثور  ١٥ 15:58 -ثور  ١٤ 20:12 -ثور  ١٤ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 15:42 -ثور  ١٥ 20:27 -ثور  ١٥ 0:54 -ثور  ١٤ بلوتون تربیعقمر 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 14:54 -ثور  ١٤ 9:46 -ثور  ١٤ 4:42 -ثور  ١٤ عطارد ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:54 -ثور  ١٥ 17:19 -ثور  ١٤ 12:48 -ثور  ١٤ زحل توازي قمر

  ٣٨و   19:59 –ثور  ١٥  19:11 –ثور  ١٥  18:21 –ثور  ١٤  عواءقمر مقارنة 

 3:00 -ثور  ١٤ قمر أسود ضد توازي بلوتون
  16:16 - سرطان ٢٠
 19:48 - جوزاء ٢٤

  ٣٦٠ھـ  3:00 - أسد ٢٣

  ٣٧٣د    09:50-ثور  ١٩   استمرار حتى   19:36-ثور  ١٤   حد مريخعطارد في البرج النجمي حوت 

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  وجه و دريجان مريخحوت  

  ٥٠٣د  13:20 –ثور  ٢٠  استمرار حتى  11:18 -ثور ١٤
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  '47°4رأس  '26°24زحل  '29°20مشتري'29°5مريخ  '7°21زھرة'49°20عطارد  '13°11قمر '25°13شمس

  ٨٢الف   ١٣ لیلة  استمرار حتى  ١٢ لیلة  جمادی االخری شھرمحذور  یوم

  ٢١و   15:54 –ثور  ١٥  15:05 –ثور  ١٥  14:18 –ثور  ١٥  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   16:31 –ثور  ١٥  15:42 –ثور  ١٥  14:55 –ثور  ١٥  سماك الرامحة قمر مقارن
  البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  04:14 -ثور  ١٥  استمرار حتى 00:22 -ثور  ١٥

   سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٤١٣د  56:5 -ثور  ١٦  ىاستمرار حت 04:14 -ثور  ١٥

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  39:15 - ثور ١٥  استمرار حتى 16:9 -ثور  ١٥  مشتري 

  ٣٦٣د  46:2 - ثور ١٦  استمرار حتى 39:15 - ثور ١٥حد مريخ  سنبلة القمر في البرج النجمي

 ٦٦١د  02:37 –ثور  ١٦  استمرار حتى 06:02 –ثور  ١٥ منزل سماك + قمر 

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ-٠٠ھـ 14:24 -ثور  ١٦ 17:10 -ثور  ١٥ 19:42 -ثور  ١٥  عطارد مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 11:42 -ثور  ١٦ 16:16 -ثور  ١٥ 20:30 -ثور  ١٥ زھرة تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:54 -ثور  ١٦ 21:02 -ثور  ١٦ 2:00 -ثور  ١٥ زحل مقارنةقمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 16:54 -ثور  ١٥ 11:59 -ثور  ١٥ 7:12 -ثور  ١٥ نبتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:36 -ثور  ١٥ 12:44 -ثور  ١٥ 8:00 -ثور  ١٥ مریخ ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 4:48 -ثور  ١٧ 9:54 -ثور  ١٦ 14:54 -ثور  ١٥ نبتون تثلیث قمر

   ١٦٤ھـ  8:00 -ثور  ١٨ 21:43 -ثور  ١٧ 10:00 -ثور  ١٥ زحل ضد توازي عطارد



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '44°4رأس  '21°24زحل  '43°20مشتري'41°5مريخ  '30°21زھرة'23°22عطارد  '14°26قمر '23°14شمس

    ثور ١٧لیلة  استمرار حتی  ثور ١٦لیلة دريسکنإلنیسان ا شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  57:5 -ثور  ١٦  استمرار حتى 02:21 -ثور  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 05:14 –ثور  ١٨  استمرار حتی 05:54 –ثور  ١٦  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 04:39 –ثور  ١٨  استمرار حتی 05:20 –ثور  ١٦  القمر في البرج الفلکي عقرب

  میزان البرج النجمي ١القمر في وجه 
  زھرةدريجان  ووجه قمر  

  ٤١٤د  43:21 -ثور  ١٧  استمرار حتى 56:5 -ثور  ١٦

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  56:5 - ثور ١٦  استمرار حتى 46:2 - ثور ١٦

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  25:15 - ثور ١٦  استمرار حتى 56:5 - ثور ١٦

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  01:4 - ثور ١٧  ىاستمرار حت 25:15 - ثور ١٦

 ٦٦٢د  01:23 –ثور  ١٧  استمرار حتى 02:37 –ثور  ١٦ منزل غفر+ قمر 

  ٧٣ج  22:35 – جوزاء ٢ 16:23 -ثور  ٢٤ 11:02 -ثور ١٦  احتراق مشتری

  ٥،٢ج – ٨ھـ 10:18 -ثور  ١٧ 15:10 -ثور  ١٦ 19:54 -ثور  ١٦  مریخ تسدیسقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 14:36 -ثور  ١٧ 19:41 -ثور  ١٧ 0:42 -ثور  ١٦  شیرون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 15:00 -ثور  ١٧ 20:10 -ثور  ١٧ 1:18 -ثور  ١٦ بلوتون تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 7:48 -ثور  ١٨ 6:35 -ثور  ١٧ 5:24 -ثور  ١٦ شمس مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:06 -ثور  ١٨ 6:06 -ثور  ١٧ 11:06 -ثور  ١٦ قمر أسود مقابلة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 1:24 -ثور  ١٧ 18:12 -ثور  ١٦ 11:42 -ثور  ١٦ شمس ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 6:54 -ثور  ١٧ 23:40 -ثور  ١٧ 17:06 -ثور  ١٦ مشتری ضد توازي قمر

   ٣٦ھـ  22:00 -ثور  ٢٦ 15:38 -ثور  ٢٠ 23:00 -ثور  ١٦ مشتری توازي شمس

   ٢٥٦ھـ  15:00 - سرطان  ١٠ 11:25 -  جوزاء ٩ 3:00 -ثور  ١٦ مر أسودق توازي مشتری
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  '42°4رأس  '17°24زحل  '57°20مشتري'55°5مريخ  '51°21زھرة  '0°24عطارد  '26°11قمر '21°15شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٤٨٤ج  16:5 -ثور  ١٨  استمرار حتى 14:15 -ثور  ١٧  الّسیر قمر خالي
  ٤٨٧ج 01:10 - ثور ١٨  استمرار حتى 19:10 - ثور ١٧ القمر في الطريقة المحترقة

  ٤٩٠ج  19:28 –ثور  ٣١ استمرار حتی 06:39 –ثور  ١٧ قمر صاعد في فلك األوج

 البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان زحل
  ٤١٥د  28:13 -ثور  ١٧  استمرار حتى 43:21 -ثور  ١٧

   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د  16:5 -ثور  ١٨  استمرار حتى 28:13 -ثور  ١٧

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  03:15 - ثور ١٧  استمرار حتى 01:4 - ثور ١٧

  ٣٦٢د  06:2 - ثور ١٨  استمرار حتى 03:15 - ثور ١٧زھرةحد میزان  برج النجميالقمر في ال

 ٦٦٣د  23:55–ثور  ١٨  استمرار حتى 01:23 –ثور  ١٧ منزل زبانا+ قمر 

  ٢٣و   01:27 –ثور  ١٧  00:40 –ثور  ١٧  23:52 –ثور  ١٧  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   08:12 –ثور  ١٧  07:25 –ثور  ١٧  06:38 –ثور  ١٧  زبانا شماليقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 01:4 - ثور ١٧  استمرار حتى 20:06 -ثور  ١٧ مشتری مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 03:15 - ثور ١٧  استمرار حتى 01:4 - ثور ١٧ مشتری مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 10:30 -ثور  ١٨ 15:14 -ثور  ١٧ 03:15 - ثور ١٧ مشتری مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:42 -ثور  ١٧ 6:33 -ثور  ١٧ 23:24 -ثور  ١٧ قمر أسود ضد توازي رقم

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 23:54 -ثور  ١٨ 14:09 -ثور  ١٧ 6:06 -ثور  ١٧ بلوتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 4:24 -ثور  ١٩ 9:18 -ثور  ١٨ 14:24 -ثور  ١٧ نبتون تربیع قمر

حد  ثور النجميالزھرة  في البرج  
  زحل

  ٣٨٠د    16:02- جوزاء ٤   استمرار حتى   10:12-ثور  ١٧ 

حد  أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرة

  ٣٨٢د   06:59 -  جوزاء ٣  استمرار حتى   08:37-ثور  ١٧ 
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  '41°4سرأ  '13°24زحل  '12°21مشتري  '9°6مريخ  '11°22زھرة'38°25عطارد  '40°26قمر '19°16شمس

  ٤٩٢ج  13:14 -  جوزاء ١  استمرار حتى 14:32 -ثور  ١٨  قمر شمالي صاعد من الرأس

  : ھبوط قمر
 عقرب في البرج النجمي

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 05:36 –ثور  ٢٠  استمرار حتی 05:14 –ثور  ١٨

   :ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 01:10 –ثور  ١٨ استمرار حتى 08:28 – ثور ١٨

  ٩د 05:00 –ثور  ٢٠  استمرار حتی 04:39 –ثور  ١٨ القمر في البرج الفلکي قوس

  عقرب البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٧د  11:21 -ثور  ١٩  استمرار حتى 16:5 -ثور  ١٨

  ٣٦٣د  16:5 - ثور ١٨  استمرار حتى 06:2 - ثور ١٨حد مريخمیزان  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  23:16 - ثور ١٨  استمرار حتى 16:5 - ثور ١٨حد مريخعقرب  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  47:22 - ثور ١٩  استمرار حتى 23:16 - ثور ١٨زھرةحد عقرب  القمر في البرج النجمي

 23:55 –ثور  ١٨ اكلیل و قلب  منزلین+ قمر 
 15:17 - قلب 

 ٦٦٥،  ٦٦٤د  03:56 –ثور  ١٩  استمرار حتى

  ٣٧و   06:03 –ثور  ١٨  05:15 –ثور  ١٨  04:28 –ثور  ١٨  اكلیلقمر مقارنة 

  ٢٧و   16:29 –ثور  ١٨  15:41 –ثور  ١٨  14:54 –ثور  ١٨  قلب العقربقمر مقارنة 

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 9:42 -ثور  ١٩ 14:32 -ثور  ١٨ 19:36 -ثور  ١٨  ذنب مقابلةقمر 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 9:42 -ثور  ١٩ 14:32 -ثور  ١٨ 19:36 - ثور ١٨ رأس مقارنة قمر

٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 10:48 -ثور  ١٩ 15:18 -ثور  ١٨ 20:00 -ثور  ١٨ مریخ تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 10:48 -ثور  ١٩ 15:32 -ثور  ١٨ 20:30 -ثور  ١٨ اورانوس تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:30 -ثور  ١٩ 19:13 -ثور  ١٩ 0:12 -ثور  ١٨ شیرون تربیع قمر

 1:30 -ثور  ١٨ رأس توازي قمر
  16:39 -ثور  ١٨
 2:27 -ثور  ٢٠

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 18:18 -ثور  ٢٠

 1:36 -ثور  ١٨ ذنب ضد توازي قمر
  16:41 -ثور  ١٨
  2:2٦ -ثور  ٢٠

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 18:18 -ثور  ٢٠

 ١٦٧ھـ  -٠٠ھـ 20:00 -ثور  ٢٦ 0:59 -ثور  ٢٢ 23:00 -ثور  ١٨ نبتون تسدیس عطارد

 3:00 -ثور  ١٨ شیرون ضد توازي اورانوس
  4:12 -سرطان  ٤
 7:48 - سرطان  ٢٠

   ٣٠٦ھـ  15:00 - سنبلة ٧

١
٦

 
ما

ج
ی

د
 

ی 
خر

ال
ا

 =
٨ 

يو
ما

  

  '41°4رأس  '9°24زحل  '26°21مشتري'23°6مريخ  '29°22زھرة'18°27عطارد  '45°11قمر '17°17شمس

قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

 البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري
  ٤١٨د  17:13 -ثور  ١٩  استمرار حتى 11:21 -ثور  ١٩

   عقرب البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤١٩د  38:5 -ثور  ٢٠  استمرار حتى 17:13 -ثور  ١٩

حد عقرب  قمر في البرج النجميال
  عطارد 

  ٣٦١د  40:11 - ثور ١٩  استمرار حتى 47:22 - ثور ١٩

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  مشترى 

  ٣٦٤د  48:19 - ثور ٢٠  استمرار حتى 40:11 - ثور ١٩

 ٦٦٦د  03:17 –ثور  ٢٠  استمرار حتى 03:56 –ثور  ١٩ منزل شولة+ قمر 

  ٥٧و   15:24 –ثور  ١٩  14:36 –ثور  ١٩  13:47 –ثور  ١٩  عقربلسعة القمر مقارنة 

  ٣٥و   16:21 –ثور  ١٩  15:32 –ثور  ١٩  14:42 –ثور  ١٩  شولةقمر مقارنة 

  ٤،٢ج  – ٥ھـ -٠٠ھـ 13:42 -ثور  ٢٠ 17:39 -ثور  ١٩ 22:00 -ثور  ١٩ زھرة مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 15:36 -ثور  ٢٠ 19:58 -ثور  ٢٠ 0:42 -ثور  ١٩ زحل تسدیسقمر 

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 40:11 - ثور ١٩  استمرار حتى 6:30 -ثور  ١٩  عطارد تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ-٠٠ھـ 3:18 -ثور  ٢١ 4:34 -ثور  ٢٠ 40:11 - ثور ١٩ عطارد تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 6:00 -ثور  ٢١ 9:54 -ثور  ٢٠ 14:12 -ثور  ١٩ نبتون تسدیس قمر

  ١٤٢ھـ  16:00 - جوزاء ١٩ 23:55 -  جوزاء ٤ 7:00 -ثور  ١٩ نبتون عتربی شمس

 ١٥٩ھـ  20:00 -ثور  ٣٠ 23:54 -ثور  ٢٥ 18:00 -ثور  ١٩ مریخ تثلیث عطارد



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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   واألحكام التنجیمیة

  :شرف شمس
  برج نجمي حمل نوزدھم درجة 

  ١ب – ١،٦٩ج 18:28 –ثور  ٢٠ استمرار حتى 17:39 –ثور  ١٩

  ٣٧٥د  13:20 –ثور  ٢٠  استمرار حتى   09:50-ثور  ١٩   لحد زححوت  في البرج النجميعطارد 
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  '42°4رأس  '5°24زحل  '40°21مشتري'38°6مريخ  '44°22زھرة  '0°29عطارد  '33°26قمر '15°18شمس

  ٤٨٤ج  39:5 -ثور  ٢٠  استمرار حتى 34:4 -ثور  ٢٠  قمر خالي الّسیر

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 08:41 –ثور  ٢٢  استمرار حتی 05:36 –ثور  ٢٠ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 08:03 –ثور  ٢٢  استمرار حتی 05:00 –ثور  ٢٠  القمر في البرج الفلکي جدي

قوس  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه عطارد و دريجان مشتري
  ٤٢٠د  18:22 -ثور  ٢١  استمرار حتى 38:5 -ثور  ٢٠

  ٣٦٥د  38:5 - ثور ٢٠  استمرار حتى 48:19 - ثور ٢٠حد زحل عقرب  النجمي القمر في البرج

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  41:1 - ثور ٢١  استمرار حتى 38:5 - ثور ٢٠

 ٦٦٧د  04:49 –ثور  ٢١  استمرار حتى 03:17 –ثور  ٢٠ منزل نعام+ قمر 

  ٥٨و   03:16 –ثور  ٢٠  02:27 –ر ثو ٢٠  01:38 –ثور  ٢٠  النصلقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:54 -ثور  ٢١ 16:32 -ثور  ٢٠ 20:42 -ثور  ٢٠ اورانوس تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 13:36 -ثور  ٢١ 16:59 -ثور  ٢٠ 20:48 -ثور  ٢٠ مریخ تثلیثقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 16:48 -ثور  ٢١ 20:21 -ثور  ٢١ 0:24 -ثور  ٢٠ شیرون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 16:54 -ثور  ٢١ 20:34 -ثور  ٢١ 0:42 -ثور  ٢٠ بلوتون مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:54 -ثور  ٢٢ 8:05 -ثور  ٢١ 11:48 -ثور  ٢٠ قمر أسود تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 19:18 -ثور  ٢٣ 15:02 -ثور  ٢١ 11:54 -ثور  ٢٠ شمس تثلیث قمر

   ٥٢ھـ  16:00 -ثور  ٢٨ 0:35 -ثور  ٢٤ 20:00 -ثور  ٢٠ قمر أسود توازي شمس

   ١٦٠ھـ  23:00 -ثور  ٢٣ 19:27 -ثور  ٢٢ 15:00 -ثور  ٢٠ مریخ توازي عطارد

  ٢٥ط - ١ز – ٣ح 18:16 – جوزاء ٤  استمرار حتی 13:20 –ثور  ٢٠ حمل في البرج النجميعطارد 

  ٢ب-٣ج 14:12 – جوزاء ٤  استمرار حتی 08:14 –ثور  ٢٠  ثورعطارد في البرج الفلکي 

حمل  في البرج النجميعطارد 
  حدمشتري

  ٣٧٤د    22:08-ثور  ٢٤   استمرار حتى 13:20 –ثور  ٢٠

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه و دريجان مريخحمل  

  ٤٦٨د   01:12 -ثور ٢٦  استمرار حتى 13:20 –ثور  ٢٠
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  '43°4رأس  '1°24زحل  '54°21مشتري  '54°6مريخ  '58°22زھرة  '44°0طاردع  '8°11قمر '13°19شمس

  ٥٩و   00:27 –ثور  ٢١  23:35 –ثور  ٢١  22:45 –ثور  ٢١  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   00:43 –ثور  ٢١  23:52 –ثور  ٢١  23:01 –ثور  ٢١  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   02:44 –ثور  ٢١  01:53 –ثور  ٢١  01:01 –ثور  ٢١  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ٣٤و   12:56 –ثور  ٢١  12:06 –ثور  ٢١  11:13 –ثور  ٢١  بلدةقمر مقارنة 

   النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر 
  ٤٢١د  19:15 -ثور  ٢١  استمرار حتى 18:22 -ثور  ٢١

   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  دريجان شمسوجه زحل و 

  ٤٢٢د  44:8 -ثور  ٢٢  استمرار حتى 19:15 -ثور  ٢١

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  11:10 - ثور ٢١  استمرار حتى 41:1 - ثور ٢١

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  03:17 - ثور ٢١  استمرار حتى 11:10 - ثور ٢١

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  43:1 - ثور ٢٢  استمرار حتى 03:17 - ثور ٢١

 ٦٦٨د  08:44 –ثور  ٢٢  استمرار حتى 04:49 –ثور  ٢١ منزل بلدة+ قمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 14:54 -ثور  ٢١ 6:09 -ثور  ٢١ 19:42 -ثور  ٢١  بلوتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:18 -ثور  ٢٢ 18:57 -ثور  ٢٢ 22:12 -ثور  ٢١ مشتری تثلیثقمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 19:12 -ثور  ٢٣ 22:11 -ثور  ٢٢ 1:48 -ثور  ٢١ زحل تربیعقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:36 -ثور  ٢٢ 13:47 -ثور  ٢١ 4:54 -ثور  ٢١ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 1:00 -ثور  ٢٢ 18:04 -ثور  ٢١ 10:30 -ثور  ٢١ شمس ضد توازي قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ٦،٢ج – ١٠ھـ 3:00 -ثور  ٢٢ 19:45 -ثور  ٢٢ 11:48 -ثور  ٢١ مشتری يضد تواز قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 16:12 -ثور  ٢٣ 15:12 -ثور  ٢٢ 15:06 -ثور  ٢١ عطارد تربیع قمر

   ١٦٨ھـ  0:00 -ثور  ٢٤ 15:02 -ثور  ٢٢ 6:00 -ثور  ٢١ نبتون ضد توازي عطارد

 ١٧٠ھـ  0:00 -ثور  ٢٩ 11:09 -ر ثو ٢٥ 17:00 -ثور  ٢١ بلوتون تثلیثعطارد 

  ١٧٥ھـ  -٠٠ھـ 3:00 -ثور  ٢٩ 12:07 -ثور  ٢٥ 16:00 -ثور  ٢١ شیرون تسدیس عطارد
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  '44°4رأس  '57°23زحل  '8°22مشتري  '10°7مريخ  '10°23زھرة  '31°2عطارد  '0°25قمر '11°20شمس

  ٤٨٤ج  44:8 -ثور  ٢٢  استمرار حتى 11:22 -ثور  ٢٢  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 15:23 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 08:41 –ثور  ٢٢

  ١١د 14:42 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 08:03 –ثور  ٢٢ القمر في البرج الفلکي دلو

  جدي البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ان زحلوجه مشتري و دريج 
  ٤٢٣د  33:2 -ثور  ٢٣  استمرار حتى 44:8 -ثور  ٢٢

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  44:8 - ثور ٢٢  استمرار حتى 43:1 - ثور ٢٢

حد جدي  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  09:21 - ثور ٢٣  استمرار حتى 44:8 - ثور ٢٢

 ٦٦٩د  21:26 –ثور  ٢٣  استمرار حتى 08:44 –ثور  ٢٢ منزل سعد ذابح+ قمر 

  ٣٠و   07:06 –ثور  ٢٢  06:12 –ثور  ٢٢  05:19 –ثور  ٢٢  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ٣٣و   17:42 –ثور  ٢٢  16:49 –ثور  ٢٢  15:55 –ثور  ٢٢  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:18 -ثور  ٢٣ 20:33 -ثور  ٢٣ 23:24 -ثور  ٢٢ اورانوس تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:48 -ثور  ٢٤ 13:28 -ثور  ٢٣ 15:42 -ثور  ٢٢ قمر أسود تربیع قمر

 ١٤٦ھـ  1:00 - جوزاء ٢١ 5:07 -  جوزاء ٦ 11:00 -ثور  ٢٢ رأس مقابلة شمس

 ١٤٨ھـ  1:00 - جوزاء ٢١ 5:07 -  جوزاء ٦ 11:00 -ثور  ٢٢ ذنب مقارنة شمس

  حمل الشمس في البرج النجمي
  يخحد مر 

  ٣٦٨د    23:39-ثور  ٢٧   استمرار حتى   19:19-ثور  ٢٢ 

  البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل  

  ٤٣٤د   04:14 -  جوزاء ١  استمرار حتى  19:19 -ثور  ٢٢
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  '45°4رأس  '53°23زحل  '23°22مشتري  '26°7مريخ  '19°23زھرة  '19°4عطارد  '34°8قمر   '9°21شمس

  ٣١و   00:47 –ثور  ٢٣  23:52 –ثور  ٢٣  22:58 –ثور  ٢٣  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و   08:21 –ثور  ٢٣  07:25 –ثور  ٢٣  06:32 –ثور  ٢٣  النیرقمر مقارنة 

  ٦١و   19:19 –ثور  ٢٤  18:23 –ثور  ٢٣  17:29 –ثور  ٢٣  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  النجمي جدي البرج ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٢٤د  47:20 -ثور  ٢٤  استمرار حتى 33:2 -ثور  ٢٣

  جدي القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  47:9 - ثور ٢٣  استمرار حتى 09:21 - ثور ٢٣  حد مشترى  

  ٣٦٢د  29:0 - ثور ٢٤  استمرار حتى 47:9 - ثور ٢٣زھرةحد جدي  القمر في البرج النجمي

  سعد بلع منزلین+ قمر 
 و سعد السعود 

 21:26 –ثور  ٢٣
14:25 –سعد السعود 

 ٦٧١،  ٦٧٠د  14:20 –ثور  ٢٤  استمرار حتى

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 7:18 -ثور  ٢٥ 0:47 -ثور  ٢٤ 19:24 -ثور  ٢٣  شمس تربیعقمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 0:36 -ثور  ٢٥ 1:40 -ثور  ٢٤ 3:24 -ثور  ٢٣ مشتری تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ -٠٠ھـ 47:9 - ثور ٢٣ 3:13 -ثور  ٢٤ 5:06 -ثور  ٢٣ زھرة ثلیثت قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 29:0 - ثور ٢٤ 3:13 -ثور  ٢٤ 47:9 - ثور ٢٣ زھرة تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 2:18 -ثور  ٢٥ 3:52 -ثور  ٢٤ 6:00 -ثور  ٢٣ زحل تثلیثقمر 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 15:54 -ثور  ٢٣ 11:08 - ثور ٢٣ 6:12 -ثور  ٢٣ عطارد ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 20:12 -ثور  ٢٤ 14:35 -ثور  ٢٣ 8:54 -ثور  ٢٣ نبتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 1:00 -ثور  ٢٤ 19:20 -ثور  ٢٤ 13:36 -ثور  ٢٣ مریخ ضد توازي قمر

   ١٤٤ھـ  4:00 -  جوزاء ١ 11:37 -ثور  ٢٧ 7:00 -ثور  ٢٣ بلوتون ضد توازي شمس

 ١٤١ھـ -٠٠ھـ 23:00 - جوزاء ٢٥ 19:03 -  جوزاء ٩ 14:00 -ثور  ٢٣ اورانوس تسدیس شمس

 ١٥٢و  14:07 –ثور  ٢٣ 07:33 –ثور  ٢٣ 00:58 –ثور  ٢٣  كف الخضیب مقارنة عطارد



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٨٢  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  ة اإلنصرافنھاي

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 
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  '45°4رأس  '50°23لزح  '37°22مشتري  '43°7مريخ  '27°23زھرة  '8°6عطارد  '44°21قمر '7°22شمس

  ٢٨الف  جوزاء ٢٣ استمرار حتى ثور ٢٤ ايار اسكندرىشھر 

  ٤٨٩ج   جوزاء ٨ اللیلة استمرار حتی  ثور ٢٤ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  26:15 -ثور  ٢٤  استمرار حتى 52:3 -ثور  ٢٤  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 01:29 –ثور  ٢٧  حتیاستمرار  15:23 –ثور  ٢٤ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 00:45 –ثور  ٢٧  استمرار حتی 14:42 –ثور  ٢٤ القمر في البرج الفلکي حوت

وجه  جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  شمس و دريجان عطارد

  ٤٢٥د  26:15 -ثور  ٢٤  استمرار حتى 47:20 -ثور  ٢٤

  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  28:10 -ثور  ٢٥  استمرار حتى 26:15 -ثور  ٢٤

  ٣٦٥د  55:7 - ثور ٢٤  استمرار حتى 29:0 - ثور ٢٤حد زحل جدى  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  26:15 - ثور ٢٤  استمرار حتى 55:7 - ثور ٢٤حد مريخجدى  القمر في البرج النجمي

  ٣٦١د  43:4 - ثور ٢٥  استمرار حتى 26:15 - ثور ٢٤د عطارد حدلو  القمر في البرج النجمي

  ٦٧٢د  18:46 –ثور  ٢٥  استمرار حتى 14:20 –ثور  ٢٤ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٣٢و   22:04 –ثور  ٢٤  21:08 –ثور  ٢٤  20:13 –ثور  ٢٤  سعد السعودقمر مقارنة 

  ٦٢و   20:22 –ثور  ٢٥  19:25 –ثور  ٢٥  18:28 –ثور  ٢٤  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٧٤ج  1:10 –ثور  ٢٥ 16:23 -ثور  ٢٤ 7:35 –ثور  ٢٤  تصمیم مشتزی

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ -٠٠ھـ 1:54 -ثور  ٢٥ 3:13 -ثور  ٢٤ 29:0 - ثور ٢٤ زھرة تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 19:24 -ثور  ٢٦ 20:24 -ثور  ٢٥ 22:00 -ثور  ٢٤ نبتون مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 11:18 -ثور  ٢٦ 7:50 -ثور  ٢٥ 5:18 -ثور  ٢٤ عطارد تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 6:30 -ثور  ٢٦ 6:48 -ثور  ٢٥ 7:36 -ثور  ٢٤ مریخ مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:24 -ثور  ٢٤ 13:06 -ثور  ٢٤ 7:48 -ثور  ٢٤ زحل توازي قمر

١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 7:42 -ر ثو ٢٦ 8:29 -ثور  ٢٥ 9:42 -ثور  ٢٤ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:30 -ثور  ٢٦ 8:20 -ثور  ٢٥ 9:42 -ثور  ٢٤ بلوتون تسدیس قمر

  حمل  في البرج النجميعطارد 

  زھرةحد 
  ٣٧٢د    02:03-ثور  ٢٧   استمرار حتى   22:08-ثور  ٢٤ 

  مکث قبل تراجعزھرة
  ثور في البرج النجمي 

  ١١٤ج   17:33 –ثور  ٢٨  استمرار حتى  17:33 –ثور  ٢٤

  ٩١ج   11:57 – جوزاء ١  استمرار حتى  01:02 –ثور  ٢٤عقرب في البرج النجمي  تراجع رأس

  ٩٢ج   11:57 – جوزاء ١  استمرار حتى  01:02 –ثور  ٢٤ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '45°4رأس  '46°23زحل  '51°22مشتري  '0°8يخمر  '32°23زھرة  '0°8عطارد  '31°4قمر   '5°23شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

    جوزاء ٨  جوزاء ١  جوزاء ٢٤  كسوفالمحذور ايام 

  ٤٦و   07:49 –ثور  ٢٥  06:50 –ثور  ٢٥  05:53 –ثور  ٢٥  سعد األخبیةقمر مقارنة 

   لنجمي دلواالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  51:5 -ثور  ٢٦  استمرار حتى 28:10 -ثور  ٢٥

  ٣٦٢د  14:16 - ثور ٢٥  استمرار حتى 43:4 - ثور ٢٥زھرةحد دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٤د  51:5 -ثور  ٢٦  استمرار حتى 14:16 - ثور ٢٥حد مشتري دلو  القمر في البرج النجمي

 ٦٧٣د  04:23 –ثور  ٢٧  استمرار حتى 18:46 –ثور  ٢٥  فرغ األولزل من+ قمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:18 -ثور  ٢٧ 22:36 -ثور  ٢٦ 23:24 -ثور  ٢٥ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 14:48 -ثور  ٢٥ 9:35 -ثور  ٢٥ 4:24 -ثور  ٢٥ شیرون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 23:18 -ثور  ٢٨ 14:59 -ثور  ٢٦ 7:24 -ثور  ٢٥ شمس تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:48 -ثور  ٢٥ 13:35 -ثور  ٢٥ 8:24 -ثور  ٢٥ اورانوس ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 12:18 -ثور  ٢٧ 12:09 -ثور  ٢٦ 12:24 -ثور  ٢٥ مشتری تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ -٠٠ھـ 12:36 -ثور  ٢٧ 12:54 -ثور  ٢٦ 13:30 -ثور  ٢٥ زھرة تربیع قمر

 ١٣٤ھـ  21:00 - سرطان  ٢١ 5:30 - جوزاء ١٩ 22:00 -ثور  ٢٥ مریخ تربیع شمس

 ١٣٠ھـ  17:00 - جوزاء ٢٠ 14:19 -  جوزاء ٧ 3:00 -ثور  ٢٥ عطارد مقارنة شمس

 ١٧٨ھـ -٠٠ھـ 0:00 -  جوزاء ٢ 10:26 -ثور  ٢٩ 16:00 -ثور  ٢٥ قمر أسود مقارنة عطارد



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '44°4رأس  '42°23زحل  '5°23مشتري  '18°8مريخ  '35°23زھرة  '54°9عطارد  '59°16قمر '3°24شمس

  ٤٨٤ج  32:1 -ثور  ٢٧  استمرار حتى 59:14 -ثور  ٢٦  قمر خالي الّسیر

  ٤٧و   18:56 –ثور  ٢٧  17:57 –ثور  ٢٦  16:57 –ثور  ٢٦  منكب الفرسقمر مقارنة 

  دلو  البرج النجمي ٣ القمر في وجه

  زھرةو دريجان وجه قمر 
  ٤٢٨د  32:1 -ثور  ٢٧  استمرار حتى 51:5 -ثور  ٢٦

  ٣٦٣د  41:13 -ثور  ٢٦  استمرار حتى 51:5 -ثور  ٢٦حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  32:1 -ثور  ٢٧  استمرار حتى 41:13 -ثور  ٢٦حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:18 -ثور  ٢٦ 12:58 -ثور  ٢٦ 7:42 -ثور  ٢٦ اورانوس توازي قمر
  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:12 -ثور  ٢٧ 16:52 -ثور  ٢٦ 11:36 -ثور  ٢٦ شیرون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 15:18 -ثور  ٢٨ 15:11 -ثور  ٢٧ 15:18 -ثور  ٢٦ اورانوس مقارنة قمر

  ١٥٠ھـ -٠٠ھـ 14:00 - جوزاء ٢٦ 20:05 - جوزاء ١١ 23:00 -ثور  ٢٦ شیرون تربیع شمس
  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 

  وجه و دريجان شمسحمل  
  ٤٦٩د   01:37 -ثور ٣١  استمرار حتى  01:12 -ثور ٢٦
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  '43°4رأس  '39°23زحل  '20°23مشتري  '36°8مريخ  '35°23زھرة'50°11عطارد  '13°29قمر '1°25شمس
  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 13:48 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 01:29 –ثور  ٢٧ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 13:03 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 00:45 –ثور  ٢٧  القمر في البرج الفلکي حمل
حوت  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان مشتري
  ٤٢٩د  28:21 -ثور  ٢٨  استمرار حتى 32:1 -ثور  ٢٧

  ٣٦٢د  29:1 -ثور  ٢٨  استمرار حتى 32:1 -ثور  ٢٧زھرةحد حوت  القمر في البرج النجمي
 ٦٧٤د  11:05–ثور  ٢٨  استمرار حتى 04:23 –ثور  ٢٧ منزل فرغ آخر+ قمر 

  ٤٨و   14:22 –ثور  ٢٧  13:21 –ثور  ٢٧  12:21 –ثور  ٢٧  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 19:12 -ثور  ٢٩ 19:10 -ثور  ٢٨ 19:24 -ثور  ٢٧ بلوتون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 19:36 -ثور  ٢٨ 13:59 -ثور  ٢٧ 8:24 -ثور  ٢٧ زحل ضد توازي قمر

  حمل الشمس في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٠د    04:14- جوزاء ١   استمرار حتى   23:39-ثور  ٢٧ 

  حمل في البرج النجميعطارد 
  حد عطارد 

  ٣٧١د    01:37-ثور  ٣١   استمرار حتى   02:03-ثور  ٢٧ 
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  '42°4رأس  '35°23زحل  '34°23مشتري'54°8مريخ  '34°23زھرة'48°13عطارد  '15°11قمر '59°25شمس

  ٤٩و   00:40 –ثور  ٢٨  23:40 –ثور  ٢٨  22:39 –ثور  ٢٨  سرة الفرسقمر مقارنة 

  النجمي حوتالبرج  ٢لقمر في وجها

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د  35:17 -ثور  ٢٨  استمرار حتى 28:21 -ثور  ٢٨

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت  
  ٤٣١د  51:13 -ثور  ٢٩  استمرار حتى 35:17 -ثور  ٢٨

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  32:11 -ثور  ٢٨  تمرار حتىاس 29:1 -ثور  ٢٨   مشتري

  ٣٦١د  34:15 -ثور  ٢٨  استمرار حتى 32:11 -ثور  ٢٨حد عطاردحوت  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د   47:9 -ثور  ٢٩  استمرار حتى 34:15 -ثور  ٢٨حد مريخحوت  القمر في البرج النجمي

 ٦٧٥د  13:48 –ثور  ٢٩  استمرار حتى 11:05–ثور  ٢٨ منزل بطن الحوت+ قمر 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 11:24 -ثور  ٢٨ 5:38 -ثور  ٢٨ 0:00 -ثور  ٢٨ مریخ توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 0:54 -ثور  ٣٠ 0:44 -ثور  ٢٩ 0:42 -ثور  ٢٨ زحل مقابلةقمر 

  ٤،٢ج – ٦ھـ 0:42 -ثور  ٣٠ 0:40 -ثور  ٢٩ 0:42 -ثور  ٢٨ زھرة تسدیسقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:48 -ثور  ٢٩ 14:31 -ثور  ٢٨ 8:24 -ثور  ٢٨ نبتون ضد توازي قمر

  ٨٤ج  18:06 –سرطان ٥  استمرار حتى  17:33 –ثور  ٢٨ثور النجميالزھرة  في البرج  تراجع 
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  '41°4رأس  '32°23زحل  '48°23مشتري'13°9مريخ  '29°23زھرة'47°15عطارد  '10°23قمر '56°26شمس

  ٤٨٤ج  51:13 -ثور  ٢٩  استمرار حتى 44:0 -ثور  ٢٩  ّسیرقمر خالي ال

  ١ط - ١ز – ٢ح 02:50 – جوزاء ١  استمرار حتی 13:48 –ثور  ٢٩  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 02:05 – جوزاء ١  استمرار حتی 13:03 –ثور  ٢٩  الفلکي ثورالقمر في البرج 

حمل  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ن مريخوجه و دريجا
  ٣٩٦د  11:10 -ثور  ٣٠  استمرار حتى 51:13 -ثور  ٢٩

  ٣٦٥د  51:13 -ثور  ٢٩  استمرار حتى 47:9 -ثور  ٢٩حد زحلحوت  القمر في البرج النجمي
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حد حمل  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  03:2 -ثور  ٣٠  استمرار حتى 51:13 -ثور  ٢٩  مشتري

 ٦٤٨د   09:58 –ثور  ٣٠  استمرار حتى 13:48 –ثور  ٢٩ منزل شرطان + قمر 

  ٤٥و   07:06 –ثور  ٢٩  06:04 –ثور  ٢٩  05:04 –ثور  ٢٩  الرشاءقمر مقارنة 

  ٢و   16:23 –ثور  ٢٩  15:22 –ثور  ٢٩  14:21 –ثور  ٢٩  شرطانقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 19:42 -ثور  ٣١ 19:18 -ثور  ٣٠ 19:00 -ثور  ٢٩ نبتون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 8:06 -ثور  ٣١ 7:46 -ثور  ٣٠ 7:30 -ثور  ٢٩ بلوتون تثلیثر قم

  ١٣،٢ج - ٢٣ھـ-٠٠ھـ 8:48 -ثور  ٣١ 8:20 -ثور  ٣٠ 7:54 -ثور  ٢٩  شیرون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 10:36 -ثور  ٣١ 9:32 -ثور  ٣٠ 8:30 -ثور  ٢٩ مریخ تثلیث قمر
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  '40°4رأس  '28°23زحل  '2°24مشتري  '32°9مريخ  '23°23زھرة'48°17عطارد  '59°4قمر '54°27شمس

  ٥٠و   18:05 –ثور  ٣٠  17:03 –ثور  ٣٠  16:04 –ثور  ٣٠  المنقارقمر مقارنة 

   البرج النجمي حمل ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس
  ٣٩٧د  33:6 -ثور  ٣١  استمرار حتى 11:10 -ثور  ٣٠

  ٣٦٢د  13:12 -ثور  ٣٠  استمرار حتى 03:2 -ثور  ٣٠  حد زھرةلقمر في البرج النجمي حمل ا

  ٣٦١د  33:6 -ثور  ٣١  استمرار حتى 13:12 -ثور  ٣٠  حد عطاردالقمر في البرج النجمي حمل 

  ١و   00:50 –ثور  ٣٠  23:49 –ثور  ٣٠  22:48 –ثور  ٣٠  كف الخضیب مقارنةقمر 

 ٦٤٩د  15:16 –ثور  ٣١  استمرار حتى  09:58 –ثور  ٣٠ منزل بطین+ قمر 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 17:12 -ثور  ٣٠ 5:27 -ثور  ٣٠ 19:18 -ثور  ٣٠ عطارد توازي قمر

  ١٤،٢ج - ٢٦ھـ-٠٠ھـ 0:42 -  جوزاء ١ 0:07 -ثور  ٣١ 23:30 -ثور  ٣٠ قمر أسود مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:12 -ثور  ٣٠  استمرار حتى 2:06 -ثور  ٣٠ عطارد مقارنة قمر

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 33:6 -ثور  ٣١  استمرار حتى 13:12 -ثور  ٣٠ عطارد مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 7:00 -ثور  ٣١ 20:24 -ثور  ٣١ 11:06 -ثور  ٣٠ مشتری توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:12 -ثور  ٣١ 0:07 -ثور  ٣١ 14:30 -ثور  ٣٠ قمر أسود توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 16:24 -  جوزاء ١ 15:34 -ثور  ٣١ 14:42 -ثور  ٣٠ مشتری مقارنة قمر

١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 11:48 -  جوزاء ٢ 2:47 -  جوزاء ١ 17:36 -ثور  ٣٠ شمس مقارنة قمر
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  '39°4رأس  '25°23زحل  '16°24مشتري'52°9مريخ  '14°23زھرة'51°19عطارد  '46°16قمر '52°28شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

  ٤٩١ ج 16:22 – جوزاء ١٤ استمرار حتی 19:28 –ثور  ٣١ قمر ھابط في فلك األوج

  حمل البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه  
  ٣٩٨د  53:2 -  جوزاء ١  استمرار حتى 33:6 -ثور  ٣١

  ٣٦٣د  43:16 -ثور  ٣١  استمرار حتى 33:6 -ثور  ٣١  حد مريخحمل  في البرج النجميالقمر 

  ٣٦٥د  53:2 -  جوزاء ١  استمرار حتى 43:16 -ثور  ٣١  حد زحلحمل  القمر في البرج النجمي

  ٦٥٠د  11:27 – جوزاء ١  استمرار حتى 15:16 –ثور  ٣١  منزل ثريا+ قمر   

  ٤٤و   02:45 –ثور  ٣١  01:44 –ثور  ٣١  00:42 –ثور  ٣١  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   13:34 –ثور  ٣١  12:32 –ثور  ٣١  11:32 –ثور  ٣١  الغول قمر مقارنة 

  ٣،٢ج – ٤ھـ 13:12 -  جوزاء ١ 7:37 -ثور  ٣١ 33:6 -ثور  ٣١ عطارد مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:18 -  جوزاء ١ 7:35 -ثور  ٣١ 21:06 -ثور  ٣١ بلوتون ضد توازي قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 17:30 -  جوزاء ١ 19:15 -  جوزاء ١ 5:30 -ثور  ٣١ شمس توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 8:36 -  جوزاء ٢ 8:22 -  جوزاء ١ 8:00 -ثور  ٣١ نبتون تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 13:18 -  جوزاء ٢ 13:14 -  جوزاء ١ 13:00 -ثور  ٣١ ذنب مقارنةقمر 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 13:18 -  جوزاء ٢ 13:14 -  جوزاء ١ 13:00 -ور ث ٣١ رأس مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 17:30 -  جوزاء ٢ 17:13 -  جوزاء ١ 16:48 -ثور  ٣١ اورانوس تسدیس قمر

  ٣ب-٢ج 02:09 –سرطان  ١  استمرار حتی 18:16 –ثور  ٣١ جوزاء الفلکي البرج  الشمس في

  ٣٧٣د    10:49- جوزاء ٢    استمرار حتى   01:37-ور ث ٣١   حد مريخحمل  في البرج النجميعطارد 

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل  

  ٤٧٠د  18:16 – جوزاء ٤  استمرار حتى  01:37 -ثور ٣١

  البرج النجمي٢المريخ  وجه 
  وجه و دريجان مشتري أسد 

  ٥٥٣د   05:43 -جوزاء ٢٥  استمرار حتى  09:11 -ثور ٣١
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 الكسوف في مساكن المسلمین

 ا��
 بداية

 الكسوف

 ارتفاع

الشمس

 ذروة

 الکسوف

 ارتفاع

 الشمس

 سمت

 الشمس

 نھاية

 الكسوف

 ارتفاع

 الشمس

 مقدار
الکسوف   

Mag. 

الحد األعلى 
 للجزء 

 المكسوف

Magadan 
)اروسی(  

09:14 35 10:28 43 131 11:48 49 0.606 %50.2 

 مانیل
)ینبفلی(   

05:29 00 05:58 06 071 07:06 22 0.705 %61.5 

ولسی  
)ةجنوبیال ورياك(   

06:23 11 07:31 24 082 08:48 40 0.805 %73.4 

P'yongyang 
)ةشمالیال ورياك(   

06:26 11 07:33 24 083 08:49 39 0.767 %68.9 

 توكیو
)الیابان(  

06:19 20 07:34 35 089 09:02 53 0.939 %88.2 

نیکب  
)الصین(  05:31 06 06:33 17 078 07:41 30 0.670 %57.5 

Ulaanbaatar 
)نغولیام(   

05:51 06 06:46 14 076 07:45 20 0.480 %36.1 

San Francisco 
 الواليات المحدة

16:15 34 17:32 19 282 18:39 06 0.897 %84.2 

 لوس آنجلس
محدةالواليات ال  

16:24 28 17:38 13 286 18:42 01 0.848 %78.5 

Chicago 
 الواليات المحدة

18:22 07 19:06 00 298 19:06 00 0.600 %49.3 

Edmonton 
 كندا

17:01 29 18:09 19 278 19:12 10 0.657 %56.0 

Nuuk  
)ندرینالغ(  15:58 03 16:36 00 321 16:46 00 0.226 %12.2 

 

 

  وة الكسوفالھیئة الفلكیة لذر
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  '39°4رأس  '22°23زحل'31°24يمشتر  '12°10مريخ  '2°23زھرة'56°21عطارد  '34°28قمر   '50°29شمس

  ٤٨٤ج  53:2 -  جوزاء ١  استمرار حتى 47:2 -  جوزاء ١  قمر خالي الّسیر

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 09:00 – جوزاء ١ استمرار حتى 06:58 – جوزاء ١

  ٣د 14:31 – جوزاء ٣  استمرار حتی 02:05 – جوزاء ١ في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 15:15 – جوزاء ٣  استمرار حتی 02:50 – جوزاء ١  ثور القمر في البرج النجمي

  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  09:23 -  جوزاء ٢  استمرار حتى 53:2 -  جوزاء ١

  ثور القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  06:19 -  جوزاء ٢  مرار حتىاست 53:2 -  جوزاء ١

 ٦٥١د  10:32 – جوزاء ٢  استمرار حتى 11:27 – جوزاء ١  منزل دبران+ قمر   

  ٤٣و   02:33 – جوزاء ١  01:32 – جوزاء ١  00:29 – جوزاء ١  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ٣و   17:15 – جوزاء ١  16:13 – جوزاء ١  15:13 – جوزاء ١  دبرانقمر مقارنة 

  ٤٩٣ج  23:08  - جوزاء ١٥  استمرار حتی 13:14 -  جوزاء ١  جنوبي ھابط من الذنب قمر

 20:12 -  جوزاء ١ ذنب توازي قمر
  14:11 -  جوزاء ١
 14:32 -  جوزاء ٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 8:06 -  جوزاء ٤

 20:12 -  جوزاء ١ رأس ضد توازي قمر
  14:09 -  جوزاء ١
 14:34 -  جوزاء ٣

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 8:06 -  جوزاء ٤

  ١٣،٢ج - ٢٤ھـ-٠٠ھـ 21:36 -  جوزاء ٣ 21:25 -  جوزاء ٢ 21:06 -  جوزاء ١ شیرون تربیع قمر

٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 1:06 -  جوزاء ٣ 0:17 -  جوزاء ٢ 23:18 -  جوزاء ١ مریخ تربیع قمر

    ١٤ط - ٢ز – ١ح 12:15 –سرطان  ١  استمرار حتی 04:14 – جوزاء ١  ثور النجميالشمس في البرج 

  ثور النجميالشمس في البرج 
  زھرةحد  

  ٣٦٧د    12:05- جوزاء ٩   استمرار حتى   04:14- جوزاء ١ 

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  

  ٤٣٥د   14:09 - جوزاء ١١  استمرار حتى  04:14 -  جوزاء ١
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ١الف   14:08 – جوزاء ٣١ استمرار حتی  باقي ٢٩ ماضي ٦٤  الربیع موسم استمرار 

  ٢٨الف  جوزاء ٢٣ استمرار حتی  باقي ٢١ ماضي ٨ سكندرىاالايار  شھر استمرار

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 15:15 – جوزاء ٣  استمرار حتی باقي ١ ماضي ١   ثور القمر في البرج النجمي

    ١٤ط - ٢ز – ١ح 12:15 –سرطان  ١  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ١   ثور النجميالشمس في البرج 

  ٢٥ط - ١ز – ٣ح 18:16 – جوزاء ٤  استمرار حتی باقي ٢ ماضي ١٢  حمل في البرج النجميعطارد 

  : زھرةبیت 
  ثور في البرج النجمي

  ماضي ٥٠ 
 باقي شھر ٢ 

  ٣٨ط - ٢ز – ٤ح 02:36 – أسد ١٨  مرار حتیاست

  ماضي شھر ٥  أسد البرج النجمي المريخ في
 باقي ٤٢ 

  استمرار حتی
 08:17 –سرطان  ١٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح

  :مشتري مثلثة
 حمل في البرج النجمي 

  ماضي شھر ١١ 
 باقي ٢٢ 

  استمرار حتی
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

  ماضي شھر ٢٢   سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتی
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  ماضي شھر ١٤ حوت في البرج النجمياورانوس 

 باقي سنة ٦
  استمرار حتی

 15:31 – جوزاء ١
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  :نبتونشرف 
  دلو في البرج النجمي 

  يماض شھر ٣ 
 باقي شھر ٥ 

  استمرار حتی
 23:35 –عقرب  ١٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح

 ماضي شھر ٦و  سنة ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون
  استمرار حتی باقي شھر٨و  سنة١١

 08:35 –دلو  ١٣
  ش. ھـ ١٤٠٢

  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ١٥   عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 17:23 – لةسنب ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ماضي شھر ١٥   ثور في البرج النجميذنب 
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

   :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي

  ماضي شھر ٥ 
 باقي شھر ٣ 

  استمرار حتی
 13:02 – سنبلة ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٥٧ط -١ز -١٤ح

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ١٥ 

باقي شھر١١و  سنة٥ 
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ٣د 14:31 – جوزاء ٣  استمرار حتی باقي ١ ماضي ١  في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

  ٣ب-٢ج 02:09 –سرطان  ١  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٢  جوزاء الفلکي برج ال الشمس في

  ٢ب-٣ج 14:12 – جوزاء ٤  استمرار حتی باقي ٢ ماضي ١٢   ثورعطارد في البرج الفلکي 

  ٣ب-٤ج 16:43 – أسد ١٧  استمرار حتیباقي شھر ٢ ماضي شھر ٢  جوزاءالفلکي في البرج   الزھرة

  ماضي شھر ٧   سنبلة لفلکي البرج ا المريخ في
 باقي ٤٢ 

  استمرار حتی
 15:31 –سرطان  ١٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦ب-٥ج

  ماضي شھر ١٠  ثورالبرج الفلکي في  المشتري 
 باقي ٢١ 

  استمرار حتی
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

  ماضي شھر ٢٢  زحل في البرج الفلکي میزان

 باقي شھر ٤ 
  استمرار حتی

 23:34 –میزان  ١٥
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٧ب-٧ج

اورانوس في البرج الفلکي حمل 
  حمل

  ماضي شھر ١٤ 

 باقي سنة ٦ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج
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  ماضي شھر ٤  الفلکي حوتفي البرج   نبتون

باقي شھر١٠و  سنة١٢ 
  استمرار حتی

 15:01 –حمل  ١١
 ش. ھـ ١٤٠٤

  ١٢ب-٩ج

ماضي شھر ٦و  سنة٣   في البرج الفلکي جدي  بلوتون

باقي شھر ٨و  سنة١١ 
  استمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢
 ش. ھـ ١٤٠٢

  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ١٥  في البرج الفلکي قوس رأس 

 باقي شھر ٣ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٩ب-١١ج

  ماضي شھر ١٥  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 

 باقي شھر ٣ 
  استمرار حتی

 06:06 – سنبلة ٩
 ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب-١٢ج

  ماضي شھر ٥   الفلکي ثورفي البرج   قمر أسود
 باقي شھر ٤ 

  استمرار حتی
 05:20 – سنبلة ٢٢

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-١٤ج

  ماضي شھر ١٦  الفلکي حوتفي البرج  شیرون 

باقي شھر ١١و  سنة ٥ 
  استمرار حتی

 11:10 –حمل  ٢٨
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  ٣٦٢د  06:19 -  جوزاء ٢  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ١   زھرةحد ثور  القمر في البرج النجمي

  ثور  النجميالشمس في البرج 
  زھرةحد 

  ٣٦٧د    12:05- جوزاء ٩   حتیاستمرار  باقي ٧ ماضي ١ 

  حمل في البرج النجميعطارد 
  حد مريخ 

  ٣٧٣د    10:49- جوزاء ٢    استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٢ 

  ثور  النجميالزھرة  في البرج  
  حد زحل

  ٣٨٠د    16:02- جوزاء ٤   استمرار حتی باقي ٢ ماضي ١٤ 

  أسد البرج النجمي المريخ في
  زھرةحد  

  ٣٨٢د   06:59 -  جوزاء ٣  استمرار حتی قيبا ١ ماضي ١٤ 

حمل  البرج النجميالمشتري في 
  حد مريخ

  ٣٨٨د    01:42- جوزاء ٣   استمرار حتی باقي ١ ماضي ١٩ 

  سنبلة في البرج النجميزحل 
  حد مريخ 

   ماضي شھر ٢ 
 باقي شھر ٤

  استمرار حتی
  00:58 - میزان  ١ 

   ش. ھـ ١٣٩١
  ٣٩٣د 

   حوت نجميفي البرج الاورانوس 
   زھرةحد 

  ماضي شھر ١٤

 باقي شھر ١٣
  استمرار حتى

 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  دلو  في البرج النجمينبتون 
  عطارد  حد

   ماضي شھر ٣

  باقي شھر ٥
  استمرار حتى

 11:00 -عقرب ٨

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٩٢د 

   قوس في البرج النجميبلوتون 
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٤٢

  باقي شھر ٢٠
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

  عقرب  في البرج النجميرأس 

  حد مريخ 

  ماضي شھر ٢

  باقي شھر ٣ 
  استمرار حتى

 06:11 - سنبلة ٦

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٠٤د 

  ثور  في البرج النجميذنب 

   زھرةحد 

  ماضي شھر ٢

  باقي شھر ٣ 
  استمرار حتى

 06:11 - سنبلة ٦

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٠٨د 

حمل في البرج النجمي أسود قمر

  حد عطارد 

  ماضي ٤٨

  باقي ٢٦ 
  ٧١٢د   13:33 -جوزاء ٢٨  استمرار حتى

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  09:23 -  جوزاء ٢  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ١ 

  البرج النجمي ١س في وجه الشم
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  

  ٤٣٥د   14:09 - جوزاء ١١  استمرار حتى  باقي ٩ ماضي ١

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل  

  ٤٧٠د  18:16 – جوزاء ٤  استمرار حتى  باقي ٢ ماضي ٢

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  ن زحل وجه و دريجاثور  

  ٥٠٩د   06:22 - جوزاء ٩  استمرار حتى  باقي ٧ ماضي ٢١

  البرج النجمي٢المريخ  وجه 
  وجه و دريجان مشتري أسد 

  ٥٥٣د   05:43 -جوزاء ٢٥  استمرار حتى  باقي ٢٣ ماضي ٢
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  نجميالبرج ال ٣في وجه  المشتري 
  و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 

  ٥٧٨د  11:09 – جوزاء ٢٤  استمرار حتى  باقي ٢٢ ماضي ٢٠

  سنبلة البرج النجمي ٣زحل في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ماضي شھر ٧

  باقي شھر ٥ 
  استمرار حتى

 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦٢٩د 

  لھار احواساي و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

 ٦٥١د  10:32 – جوزاء ٢  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١   منزل دبران+ قمر   

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 11:48 -  جوزاء ٢ 2:47 -  جوزاء ١ باقي ٠ ماضي ٣  قمر مقارنة شمس

  ٩،٢ج – ١٦ھـ-٠٠ھـ 8:36 -  جوزاء ٢ 8:22 -  جوزاء ١ باقي ٠ ماضي ٢  نبتون تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 13:18 -  جوزاء ٢ 13:14 -  جوزاء ١ باقي ٠ ماضي ٢  نبذ مقارنة قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 13:18 -  جوزاء ٢ 13:14 -  جوزاء ١ باقي ٠ ماضي ٢  رأس مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 17:30 -  جوزاء ٢ 17:13 -  جوزاء ١ باقي ٠ ماضي ٢  اورانوس تسدیس قمر

 باقي ٢ ماضي ١  ذنب توازي قمر
  14:11 -  ءجوزا ١
 14:32 -  جوزاء ٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 8:06 -  جوزاء ٤

 باقي ٢ ماضي ١  رأس ضد توازي قمر
  14:09 -  جوزاء ١
 14:34 -  جوزاء ٣

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 8:06 -  جوزاء ٤

  ١٣،٢ج - ٢٤ھـ-٠٠ھـ 21:36 -  جوزاء ٣ 21:25 -  جوزاء ٢ باقي ١ ماضي ١  شیرون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 1:06 -  جوزاء ٣ 0:17 -  جوزاء ٢ باقي ١ ماضي ١  مریخ تربیع قمر

  ٤٨٩ج   جوزاء ٨ اللیلة استمرار حتی باقي ٦ ماضي ٨   بطيء الّسیرقمر 

  ٤٩١ ج 16:22 – جوزاء ١٤ استمرار حتی باقي ١٢ ماضي ٢  قمر ھابط في فلك األوج

  ٤٩٣ج  23:08  - وزاءج ١٥  استمرار حتی باقي ١٣ ماضي ١   قمر جنوبي ھابط من الذنب

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

 بلوتون تثلیث مریخ
  ماضي شھر ٢ 

 باقي١٥ 
  3:24 -حوت  ٢٦
 19:26 -ثور  ٢٨

 ٢٢٢ھـ  4:00 - جوزاء ١٧

 باقي ١٧  ماضي ٨١  شیرون مقابلة مریخ
  18:21 -حمل  ٣

 9:56 -ثور  ٢٨
 ٢٢٨ھـ  7:00 - جوزاء ١٩

 ٠٠ھـ  11:00 -  جوزاء ٣ 22:01 -ثور  ١٧باقي ١ ماضي شھر ١  قمر أسود ارنةمق شمس

 ٢٢٠ھـ  10:00 -  جوزاء ٢  استمرار حتی باقي ٠ ماضي ٧٠  نبتون مقابلة مریخ

  ١٣٦ھـ -٠٠ھـ 8:00 - جوزاء ١٤ 16:23 -ثور  ٢٤ باقي ١٢ ماضي شھر ١  مشتری مقارنة شمس

 ١٩٠ھـ  23:0 - جوزاء ٢٠  استمرار حتی اقيب ١٨ ماضي شھر ١  زحل تثلیث زھرة

باقي شھر٣ ماضي ١٨  قمر أسود ضد توازي بلوتون
  16:16 - سرطان ٢٠
 19:48 - جوزاء ٢٤

  ٣٦٠ھـ  3:00 - أسد ٢٣

   ٢٥٦ھـ  15:00 - سرطان  ١٠ 11:25 -  جوزاء ٩باقي شھر١ ماضي ١٦ قمر أسود توازي مشتری

 باقي شھر٣ ماضي ١٤  شیرون ضد توازي اورانوس
  4:12 -سرطان  ٤
 7:48 - سرطان  ٢٠

   ٣٠٦ھـ  15:00 - سنبلة ٧

  ١٤٢ھـ  16:00 - جوزاء ١٩ 23:55 -  جوزاء ٤ باقي ١٧ ماضي ١٣  نبتون تربیع شمس

 ١٤٦ھـ  1:00 - جوزاء ٢١ 5:07 -  جوزاء ٦ باقي ١٩ ماضي ١٠  رأس مقابلة شمس

 ١٤٨ھـ  1:00 - جوزاء ٢١ 5:07 -  جوزاء ٦ باقي ١٩ ماضي ١٠  ذنب مقارنة شمس

 ١٤١ھـ -٠٠ھـ 23:00 - جوزاء ٢٥ 19:03 -  جوزاء ٩ باقي ٢٣ ماضي ٩  اورانوس تسدیس شمس

 ١٣٤ھـ  21:00 - سرطان  ٢١ 5:30 - جوزاء ١٩باقي شھر ٢ ماضي ٧  مریخ تربیع شمس

 ١٣٠ھـ  17:00 - جوزاء ٢٠ 14:19 -  جوزاء ٧ باقي ١٨ ماضي ٧  عطارد مقارنة شمس

 ١٧٨ھـ -٠٠ھـ 0:00 -  جوزاء ٢ 10:26 -ثور  ٢٩ باقي ٠ ماضي ٧  قمر أسود مقارنة عطارد

  ١٥٠ھـ -٠٠ھـ 14:00 - جوزاء ٢٦ 20:05 - جوزاء ١١ باقي ٢٤ ماضي ٦  شیرون تربیع شمس

  ٢٥٦ھـ  -٠٠ھـ 3:00 - جوزاء ١٢  10:02 -حوت  ٢٨ باقي ١٠ ماضي شھر ٥  قمر أسود مقارنة مشتری

  ٧٣ج  22:35 – جوزاء ٢ 16:23 -ثور  ٢٤ باقي ٠ ماضي ١٧  حتراق مشتریا

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

  ٨٧ج   01:00 –سرطان  ٤  استمرار حتی  باقي شھر١ماضي شھر٣ سنبلة البرج النجمي زحل فيتراجع 

  ٩٠ج   20:07 – سنبلة ٢٦  ر حتیاستمرا  باقي شھر ٤ ماضي ٣٩ قوس في البرج النجمي بلوتونتراجع 

  ٨٤ج  18:06 –سرطان ٥  استمرار حتی  باقي شھر ١ ماضي ٤ ثور النجميالزھرة  في البرج  تراجع 
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  )ةمكرمال ةمك حسب التوقیت العالمي 00:00 ةساع( النجمیةبروج ال فيكواكب  درجة

  '39°4رأس  '18°23زحل  '45°24مشتري'33°10يخمر  '48°22زھرة  '2°24عطارد  '25°10قمر '47°0شمس

  ١٩:١١ ةساعي الف :جوزاء فلكيالبرج ال ٢ ةدرج الیشمس التحويل  :رجب شھراّول  لیلة

 ٥:١١ ةساعال في:ثورنجمي البرج ال ٢ة درج الیشمس التحويل  :رجب شھراّول  لیلة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٨و   15:45 – جوزاء ٢  14:45 – جوزاء ٢  13:44 – جوزاء ٢  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   17:35 – جوزاء ٢  16:35 – جوزاء ٢  15:35 – جوزاء ٢  العیوققمر مقارنة 

   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردقمر  وجه
  ٤٠٠د  18:19 -  جوزاء ٣  استمرار حتی 09:23 -  جوزاء ٢

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  13:7 -  جوزاء ٢  استمرار حتی 06:19 -  جوزاء ٢

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  19:23 -  جوزاء ٣  استمرار حتی 13:7 -  جوزاء ٢  مشترى

 ٦٥٢د  13:49 – جوزاء ٣  استمرار حتی 10:32 – جوزاء ٢  قعةھمنزل + قمر 

  ٧٣ج  11:23 – جوزاء ١٢ 14:19 -  جوزاء ٧ 15:28 – جوزاء ٢  احتراق عطارد

  ٤،٢ج – ٦ھـ 23:42 -  جوزاء ٤ 0:24 -  جوزاء ٣ 0:48 -  جوزاء ٢ زھرة مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 1:36 -  جوزاء ٤ 1:50 -  جوزاء ٣ 1:54 -  جوزاء ٢  زحل تثلیث قمر

  حمل في البرج النجميعطارد 
  حد زحل 

  ٣٧٥د  18:16 – جوزاء ٤  استمرار حتی   10:49- جوزاء ٢  
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  '39°4رأس  '15°23زحل  '59°24مشتري'54°10مريخ  '32°22زھرة'10°26عطارد  '20°22قمر '45°1شمس

  ٤٨٤ج  18:15 -  جوزاء ٣  یاستمرار حت 51:1 -  جوزاء ٣  قمر خالي الّسیر

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 01:54 – جوزاء ٦  استمرار حتی 15:15 – جوزاء ٣ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 01:11 – جوزاء ٦  استمرار حتی 14:31 – جوزاء ٣  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

  ثور البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل 
  ٤٠١د  18:15 -  جوزاء ٣  استمرار حتی 18:19 -  جوزاء ٣

جوزاء البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د  06:11 -  جوزاء ٤  استمرار حتی 18:15 -  جوزاء ٣

  ٣٦٥د  19:9 -  جوزاء ٣  استمرار حتی 19:23 -  جوزاء ٣حد زحلثور  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  18:15 -  جوزاء ٣  استمرار حتی 19:9 -  جوزاء ٣حد مريخر ثو القمر في البرج النجمي

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  12:3 -  جوزاء ٤  استمرار حتی 18:15 -  جوزاء ٣

 ٦٥٣د  21:13 – جوزاء ٥  استمرار حتی 13:49 – جوزاء ٣ منزل ھنعة+ قمر 

  ٥٢و   00:37 – جوزاء ٣  23:37 – زاءجو ٣  22:37 – جوزاء ٣  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   05:38 – جوزاء ٣  04:37 – جوزاء ٣  03:37 – جوزاء ٣  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   05:40 – جوزاء ٣  04:39 – جوزاء ٣  03:39 – جوزاء ٣  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   07:26 – جوزاء ٣  06:24 – جوزاء ٣  05:25 – جوزاء ٣  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ٥٣و   19:22 – جوزاء ٤  18:22 – جوزاء ٣  17:23 – جوزاء ٣  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 20:18 -  جوزاء ٥ 20:42 -  جوزاء ٤ 20:48 -  جوزاء ٣  نبتون تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 12:18 -  جوزاء ٤ 23:08 -  جوزاء ٤ 1:30 -  جوزاء ٣ شمس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 5:06 -  جوزاء ٥ 5:30 -  جوزاء ٤ 5:36 -  جوزاء ٣ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 8:00 -  جوزاء ٥ 8:34 -  جوزاء ٤ 8:48 -  جوزاء ٣ بلوتون مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 9:00 -  جوزاء ٥ 9:30 -  جوزاء ٤ 9:42 -  جوزاء ٣ شیرون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 14:00 -  جوزاء ٥ 13:59 -  جوزاء ٤ 13:36 -  جوزاء ٣ مریخ تسدیس قمر

 ١٦٨ھـ  5:00 -  جوزاء ٩ 0:37 -  جوزاء ٦ 19:00 -  جوزاء ٣ نبتون تربیع عطارد

   أسد البرج النجمي المريخ في
  حد زحل

  ٣٨٥د   19:11 - جوزاء ٢١  استمرار حتی  06:59 -  جوزاء ٣

حمل البرج النجميالمشتري في 
  حد زحل 

  ٣٩٠د  11:09 – جوزاء ٢٤  رار حتیاستم   01:42- جوزاء ٣ 
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  '39°4رأس  '12°23زحل'13°25مشتري  '15°11مريخ  '14°22زھرة'19°28عطارد  '22°4قمر  '43°2شمس

  ٥٤و   21:39 – جوزاء ٤  20:40 – جوزاء ٤  19:40 – جوزاء ٤  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   03:57 – جوزاء ٤  02:58 – جوزاء ٤  01:59 – جوزاء ٤  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   13:47 – جوزاء ٤  12:48 – جوزاء ٤  11:49 – جوزاء ٤  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

 النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  39:6 -  جوزاء ٥  استمرار حتی 06:11 -  جوزاء ٤

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  02:15 -  جوزاء ٤  استمرار حتی 12:3 -  اءجوز ٤

  ٣٦٢د  49:0 -  جوزاء ٥  استمرار حتی 02:15 -  جوزاء ٤زھرةحد  جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٣،٢ج – ٣ھـ 19:24 -  جوزاء ٥ 10:17 -  جوزاء ٤ 23:36 -  جوزاء ٤ عطارد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:00 -  جوزاء ٦ 1:36 -  جوزاء ٥ 1:54 -  جوزاء ٤ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 5:54 -  جوزاء ٥ 19:49 -  جوزاء ٥ 7:30 -  جوزاء ٤ بلوتون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 11:36 -  جوزاء ٦ 12:44 -  جوزاء ٥ 13:30 -  جوزاء ٤ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 11:18 -  جوزاء ٥ 2:11 -  جوزاء ٥ 15:30 -  جوزاء ٤ قمر أسود توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 12:36 -  جوزاء ٥ 3:46 -  جوزاء ٥ 17:36 -  جوزاء ٤ مشتری توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 16:48 -  جوزاء ٦ 17:33 -  جوزاء ٥ 17:48 -  جوزاء ٤ مشتری تسدیس قمر

   ٣٠ھـ  23:00 -  جوزاء ٩ 7:50 -  جوزاء ٦ 2:00 -  جوزاء ٤ عطارد توازي شمس

   ١٧٢ھـ  1:00 -  جوزاء ٨ 6:58 -  جوزاء ٦ 17:00 -  جوزاء ٤ رأس ضد توازي عطارد

   ١٧٤ھـ  1:00 -  جوزاء ٨ 7:01 -  جوزاء ٦ 17:00 -  جوزاء ٤ ذنب توازي عطارد

  ٢٦ط - ٢ز – ٣ح 18:43 – جوزاء ١٨  استمرار حتی 18:16 – جوزاء ٤  ثور في البرج النجميعطارد 

  ٣ب-٣ج 14:16 – جوزاء ١٨  استمرار حتی 14:12 – جوزاء ٤ جوزاءعطارد في البرج الفلکي 

  ثور في البرج النجميعطارد 
  زھرةحد  

  ٣٧٢د    10:17- جوزاء ٨   استمرار حتی 18:16 – جوزاء ٤

  ثور النجميالزھرة  في البرج  
  حد مشتري 

  ٣٧٩د    07:42- جوزاء ١٩   استمرار حتی   16:02- جوزاء ٤ 

  لنجميالبرج ا١عطارد في وجه 
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  

  ٤٧١د   08:07 - جوزاء ٩  استمرار حتى 18:16 – جوزاء ٤
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  '39°4رأس  '9°23زحل  '27°25مشتري  '37°11مريخ  '53°21زھرة  '29°0عطارد  '34°16قمر '40°3شمس

  ٤٨٤ج  56:1 -  جوزاء ٦  استمرار حتی 34:17 -  جوزاء ٥  قمر خالي الّسیر

  ٤٠و   01:31 – جوزاء ٥  00:33 – جوزاء ٥  23:34 – جوزاء ٥  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  ٥٥و   01:51 – جوزاء ٥  00:52 – جوزاء ٥  23:54 – جوزاء ٥  كاستور توأم المقدمقمر مقارنة 

  ١٥و   12:38 – جوزاء ٥  11:39 – جوزاء ٥  10:41 – جوزاء ٥  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

جوزاء البرج النجمي ٣جه القمر في و

  وجه شمس و دريجان زحل
  ٤٠٤د  56:1 -  جوزاء ٦  استمرار حتی 39:6 -  جوزاء ٥

  ٣٦٣د  24:14 -  جوزاء ٥  استمرار حتی 49:0 -  جوزاء ٥  حد مريخ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  56:1 -  جوزاء ٦  استمرار حتی 24:14 -  جوزاء ٥  حد زحل جوزاء القمر في البرج النجمي

 ٦٥٤د  22:45 – جوزاء ٦  استمرار حتی 21:13 – جوزاء ٥ منزل ذراع+ قمر 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 17:54 -  جوزاء ٧ 11:41 -  جوزاء ٦ 4:30 -  جوزاء ٥  شمس تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 11:42 -  جوزاء ٧ 8:32 -  جوزاء ٦ 4:36 -  جوزاء ٥ عطارد تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 14:12 -  جوزاء ٧ 15:44 -  جوزاء ٦ 16:48 -  اءجوز ٥ اورانوس تثلیث قمر

 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 8:00 - جوزاء ١١ 2:36 -  جوزاء ٨ 21:00 -  جوزاء ٥ اورانوس تسدیس عطارد
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  '39°4رأس  '6°23زحل  '41°25مشتري  '59°11مريخ  '30°21زھرة  '40°2عطارد  '59°28قمر '38°4شمس

  : بیت قمر
 سرطان ي البرج النجميف

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 09:46 – جوزاء ٨  استمرار حتی 01:54 – جوزاء ٦

  ٥د 09:06 – جوزاء ٨  استمرار حتی 01:11 – جوزاء ٦ الفلکي أسدالقمر في البرج 
 سرطان البرج النجمي ١القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه 
  ٤٠٥ د 54:20 -  جوزاء ٧  استمرار حتی 56:1 -  جوزاء ٦

حد  سرطان القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  15:15 -  جوزاء ٦  استمرار حتی 56:1 -  جوزاء ٦



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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     واألحكام التنجیمیة
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  ٣٦٢د  32:2 -  جوزاء ٧  استمرار حتی 15:15 -  جوزاء ٦زھرةحد  سرطان القمر في البرج النجمي

 ٦٥٥د   16:18 – جوزاء ٧  استمرار حتی 22:45 – جوزاء ٦ منزل نثرة+ قمر 

  ٣٩و   15:34 – جوزاء ٦  14:36 – جوزاء ٦  13:39 – جوزاء ٦  سديم نثرةقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج - ٢٦ھـ-٠٠ھـ 9:18 -  جوزاء ٨ 11:14 -  جوزاء ٧ 12:36 -  جوزاء ٦ قمر أسود تربیع قمر

 ١٧٦ھـ  5:00 - جوزاء ١٢ 23:59 -  جوزاء ٩ 19:00 -  جوزاء ٦ شیرون تربیع عطارد

 ١٦٠ھـ    10:17- جوزاء ٨   استمرار حتی 18:00 -  جوزاء ٦ مریخ تربیع عطارد

  ٩١ج   22:47 – جوزاء ٩  استمرار حتى  01:23 – جوزاء ٦  عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   22:47 – جوزاء ٩  استمرار حتى  01:23 – جوزاء ٦ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '39°4رأس  '4°23زحل  '55°25مشتري  '21°12مريخ  '30°21زھرة  '51°4عطارد  '38°11قمر '36°5شمس
  النجمي سرطانالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه عطارد و دريجان مريخ 
  ٤٠٦د  32:15 -  جوزاء ٧  استمرار حتی 54:20 -  جوزاء ٧

  سرطان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتريوجه قمر  
  ٤٠٧د  48:9 -  جوزاء ٨  استمرار حتی 32:15 -  جوزاء ٧

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  41:13 -  جوزاء ٧  استمرار حتی 32:2 -  جوزاء ٧

  سرطان القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  33:2 -  جوزاء ٨  استمرار حتی 41:13 -  جوزاء ٧  حد مشتري 

 ٦٥٦د  03:50 – جوزاء ٨  تیاستمرار ح  16:18 – جوزاء ٧ منزل طرفة+ قمر 

  ٧٤ج  19:29 – جوزاء ٨ 14:19 -  جوزاء ٧ 9:09 – جوزاء ٧  تصمیم عطارد

  ٤،٢ج – ٦ھـ 14:00 -  جوزاء ٨ 16:57 -  جوزاء ٧ 19:24 -  جوزاء ٧  زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:42 -  جوزاء ٨ 21:07 -  جوزاء ٨ 23:00 -  جوزاء ٧ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:06 -  جوزاء ٧ 9:26 -  جوزاء ٧ 3:36 -  جوزاء ٧ نبتون يضد تواز قمر

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 0:48 -  جوزاء ٩ 2:54 -  جوزاء ٨ 4:24 -  جوزاء ٧ مشتری تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 12:00 -  جوزاء ٩ 14:46 -  جوزاء ٨ 17:00 -  جوزاء ٧ نبتون مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ-٠٠ھـ 3:30 - جوزاء ١٠ 23:16 -  جوزاء ٩ 18:00 -  جوزاء ٧ شمس تربیع قمر

 ١٣٢ھـ  0:00 - جوزاء ٢٧ 4:09 - جوزاء ١٧ 9:00 -  جوزاء ٧ زھرة مقارنة شمس
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  '39°4رأس  '1°23زحل'9°26مشتري  '43°12مريخ  '37°20زھرة  '3°7عطارد  '36°24قمر '33°6شمس

)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال ٧لیلة   ١٤لیلة  استمرار حتى    ٤١الف  

    جوزاء ٩لیلة  استمرار حتی  جوزاء ٨لیلة دريايار اسکن شھرمحذور  یوم

  ٤٨٨ج   جوزاء ٢١ لیلة استمرار حتی  جوزاء ٨ لیلة  سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  48:9 -  جوزاء ٨  استمرار حتی 54:2 -  جوزاء ٨  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 14:23 – جوزاء ١٠  استمرار حتی 09:46 – جوزاء ٨ أسد جميالقمر في البرج الن

  ٦د 13:46 – جوزاء ١٠  استمرار حتی 09:06 – جوزاء ٨  سنبلة القمر في البرج الفلکي

 أسد البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٠٨د  43:3 -  جوزاء ٩  استمرار حتی 48:9 -  جوزاء ٨

سرطان  في البرج النجميالقمر 
  حدزحل

  ٣٦٥د  48:9 -  جوزاء ٨  استمرار حتی 33:2 -  جوزاء ٨

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  مشتري

  ٣٦٤د  36:20 -  جوزاء ٩  استمرار حتی 48:9 -  جوزاء ٨

 ٦٥٧د  19:16 –جوزاء ٩  استمرار حتی 03:50 – جوزاء ٨ منزل جبھة+ قمر 

   ١٧و  01:04 – جوزاء ٨  00:10 – جوزاء ٨  23:15 – جوزاء ٨  جبھةقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 8:12 -  جوزاء ٨ 2:51 -  جوزاء ٨ 21:24 -  جوزاء ٨ مریخ توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 3:48 - جوزاء ١٠ 2:53 -  جوزاء ٩ 1:06 -  جوزاء ٨ عطارد تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 13:48 -  جوزاء ٨ 8:47 -  جوزاء ٨ 3:36 -  جوزاء ٨ زحل ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 22:12 - جوزاء ١٠ 1:16 -  جوزاء ٩ 3:48 -  جوزاء ٨ بلوتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 23:24 - جوزاء ١٠ 2:25 -  جوزاء ٩ 4:54 -  جوزاء ٨ شیرون مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 6:54 - جوزاء ١٠ 9:29 -  جوزاء ٩ 11:30 -  جوزاء ٨ مریخ مقارنة قمر

 ١٦٠ھـ  18:00 - جوزاء ١٥ 3:20 - جوزاء ١١   10:17- جوزاء ٨  مریخ تربیع عطارد

 ١٨٦ھـ  19:00 - جوزاء ٢٣ 3:28 - جوزاء ١٦ 21:00 -  جوزاء ٨ مریخ تربیع زھرة



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ثور  في البرج النجميعطارد 
  حد عطارد

  ٣٧١د    03:55- جوزاء ١١   استمرار حتی   10:17- جوزاء ٨ 
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  '39°4رأس  '58°22زحل  '24°26مشتري  '6°13مريخ  '8°20زھرة  '15°9عطارد  '54°7قمر '31°7مسش

  ٥٦و  01:15 – جوزاء ٩  00:21 – جوزاء ٩  23:28 – جوزاء ٩  سدظھر األقمر مقارنة 

  ١٩و   19:21 – جوزاء ١٠  18:29 – جوزاء ٩  17:37 – جوزاء ٩  صرفةقمر مقارنة 

 النجمي أسد البرج ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان مشتري
  ٤٠٩د  15:21 - جوزاء ١٠  استمرار حتی 43:3 -  جوزاء ٩

  ٣٦٢د  29:5 -  جوزاء ٩  استمرار حتی 36:20 -  جوزاء ٩زھرةحد  أسد القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  46:17 -  جوزاء ٩  استمرار حتی 29:5 -  جوزاء ٩حد زحل أسد القمر في البرج النجمي

حد  أسد مر في البرج النجميالق
  عطارد

  ٣٦١د  09:4 - جوزاء ١٠  استمرار حتی 46:17 -  جوزاء ٩

 19:16 – جوزاء ٩ زبرة و صرفة منزلین+ قمر 
 12:48 –صرفة 

 ٦٥٩،  ٦٥٨د  05:22 – جوزاء ١٠  استمرار حتی

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:24 - جوزاء ١٠ 17:38 -  جوزاء ٩ 20:18 -  جوزاء ٩ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 8:30 -  جوزاء ٩ 3:41 -  جوزاء ٩ 22:48 -  جوزاء ٩ شیرون ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 16:30 - جوزاء ١٠ 20:43 - جوزاء ١٠ 0:24 -  جوزاء ٩ زھرة تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 10:12 -  جوزاء ٩ 5:28 -  جوزاء ٩ 0:42 -  جوزاء ٩ اورانوس توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 5:24 - جوزاء ١١ 8:50 - جوزاء ١٠ 11:42 -  جوزاء ٩ ریمشت تثلیث قمر

 ١٣٨ھـ  5:00 -سرطان  ٩ 15:12 - جوزاء ٢٤ 11:00 -  جوزاء ٩ زحل تثلیث شمس

   ٢١٦ھـ  10:00 - جوزاء ٢٠ 22:21 - جوزاء ١٥ 0:00 -  جوزاء ٩ زحل ضد توازي مریخ

  ثور  النجميالشمس في البرج 
  حد عطارد

  ٣٦٦د    18:24- جوزاء ١٥   استمرار حتی   12:05- زاءجو ٩ 

  البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  وجه قمر و دريجان عطاردثور  

  ٤٧٢د  22:38 -جوزاء ١٤  استمرار حتى  08:07 - جوزاء ٩

  ثور  البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  ٥٠٨د   12:28 -جوزاء ٢٦  استمرار حتى  06:22 - جوزاء ٩  وجه قمر و دريجان عطارد 
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  '39°4رأس  '56°22زحل'38°26مشتري  '30°13مريخ  '37°19زھرة'27°11عطارد  '35°21قمر '28°8شمس

  ٤٨٤ج  26:14 - جوزاء ١٠  استمرار حتی 50:8 - جوزاء ١٠  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة
 سنبلة في البرج النجمي

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 16:07 – زاءجو ١٢  استمرار حتی 14:23 – جوزاء ١٠

  ٧د 15:31 – جوزاء ١٢  استمرار حتی 13:46 – جوزاء ١٠  الفلکي میزانالقمر في البرج 

  أسد البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٠د  26:14 - جوزاء ١٠  استمرار حتی 15:21 - جوزاء ١٠

 سنبلة البرج النجمي ١القمر في وجه 
  دريجان عطاردوجه شمس و 

  ٤١١د  17:7 - جوزاء ١١  استمرار حتی 26:14 - جوزاء ١٠

  ٣٦٣د  26:14 - جوزاء ١٠  استمرار حتی 09:4 - جوزاء ١٠حد مريخ أسد القمر في البرج النجمي

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حدعطارد

  ٣٦١د  15:2 - جوزاء ١١  استمرار حتی 26:14 - جوزاء ١٠

  ٦٦٠د  15:34 – جوزاء ١١  استمرار حتی 05:22 – جوزاء ١٠ ءمنزل عوا+ قمر 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:06 - جوزاء ١٠ 4:30 - جوزاء ١٠ 23:48 - جوزاء ١٠ اورانوس ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 10:48 - جوزاء ١٠ 6:07 - جوزاء ١٠ 1:30 - جوزاء ١٠ شیرون توازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 9:12 - جوزاء ١٢ 6:48 - اءجوز ١١ 3:36 - جوزاء ١٠ شمس تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ -٠٠ھـ 22:54 - جوزاء ١٢ 2:56 - جوزاء ١١ 6:36 - جوزاء ١٠ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:42 - جوزاء ١٢ 4:54 - جوزاء ١١ 8:42 - جوزاء ١٠ بلوتون تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 14:42 - جوزاء ١٢ 15:43 - جوزاء ١١ 16:00 - جوزاء ١٠ عطارد تثلیث قمر

 ١٥٨ھـ  12:00 - جوزاء ١٥ 23:31 - جوزاء ١٣ 11:00 - جوزاء ١٠ زھرة مقارنة عطارد
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  '40°4رأس  '53°22زحل  '52°26مشتري'53°13مريخ  '4°19زھرة'38°13عطارد  '39°5قمر '26°9شمس

  ٣٨و   05:13 – جوزاء ١١  04:22 – جوزاء ١١  03:32 – جوزاء ١١  عواءقمر مقارنة 
  البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  50:23 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 17:7 - جوزاء ١١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرةحد  

  ٣٦٢د  54:18 - جوزاء ١١  استمرار حتی 15:2 - جوزاء ١١

  سنبلة برج النجميالقمر في ال
  حد مشتري  

  ٣٦٤د   29:1 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 54:18 - جوزاء ١١

 ٦٦١د  12:45 – جوزاء ١٢  استمرار حتی 15:34 – جوزاء ١١ منزل سماك+ قمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 4:36 - جوزاء ١١ 23:55 - جوزاء ١١ 19:12 - جوزاء ١١ زحل توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:36 - جوزاء ١١ 3:01 - جوزاء ١١ 22:30 - جوزاء ١١ مریخ ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 16:18 - جوزاء ١٢ 21:30 - جوزاء ١٢ 2:24 - جوزاء ١١ زھرة تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 23:54 - جوزاء ١٣ 4:31 - جوزاء ١٢ 8:48 - جوزاء ١١ زحل مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 2:18 - جوزاء ١٢ 21:10 - جوزاء ١٢ 16:12 - جوزاء ١١ نبتون توازي قمر

   ١٥٧ھـ  9:00 - جوزاء ١٤ 15:50 - جوزاء ١٢ 3:00 - جوزاء ١١ زھرة توازي عطارد

  ١٦٤ھـ  14:00 - جوزاء ١٩ 5:38 - جوزاء ١٥ 3:00 - جوزاء ١١ زحل تثلیث عطارد

  البرج النجمي ٢الشمس في وجه 
  و دريجان عطاردوجه قمر ثور  

  ٤٣٦د   00:58 - جوزاء ٢٢  استمرار حتى  14:09 - جوزاء ١١

  ٣٧٤د    21:17- جوزاء ١٥   استمرار حتی   03:55- جوزاء ١١ حد مشتريثور  في البرج النجميعطارد 
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  '40°4رأس  '51°22زحل'6°27مشتري  '17°14مريخ  '31°18زھرة'49°15عطارد  '5°20قمر  '23°10شمس

  ٤٨٤ج  09:16 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 31:4 - جوزاء ١٢  قمر خالي الّسیر

  ١٣الف  14:03 -جوزاء ١٨ 14:03 -جوزاء ١٥ 14:03 -جوزاء ١٢  جزئیالخسوف المحذور  ايام

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 16:07 – جوزاء ١٤  استمرار حتی 16:07 – جوزاء ١٢  میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 15:32 – جوزاء ١٤  استمرار حتی 15:31 – اءجوز ١٢  القمر في البرج الفلکي عقرب
  سنبلة البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان  
  ٤١٣د  09:16 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 50:23 - جوزاء ١٢

میزان  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةدريجان  ووجه قمر 
  ٤١٤د  16:8 - جوزاء ١٣  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٢

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  54:12 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 29:1 - جوزاء ١٢

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  09:16 - جوزاء ١٢  استمرار حتی 54:12 - جوزاء ١٢  زحل 

  ٣٦٥د  50:1 - جوزاء ١٣  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٢میزان حد زحل  القمر في البرج النجمي

 ٦٦٢د  11:59 – جوزاء ١٣  استمرار حتی 12:45 – جوزاء ١٢ منزل غفر+ قمر 

  ٢١و   01:42 – جوزاء ١٢  00:52 – جوزاء ١٢  00:03 – جوزاء ١٢  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   02:21 – جوزاء ١٢  01:32 – جوزاء ١٢  00:43 – جوزاء ١٢  سماك الرامحقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ-٠٠ھـ 15:48 - جوزاء ١٣ 20:37 - جوزاء ١٣ 1:06 - جوزاء ١٢ نبتون تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:00 - جوزاء ١٤ 5:55 - جوزاء ١٣ 10:36 - جوزاء ١٢ بلوتون تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ھـ 2:18 - جوزاء ١٤ 7:10 - جوزاء ١٣ 11:48 - جوزاء ١٢ شیرون تثلیث قمر
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  '41°4رأس  '49°22زحل  '20°27مشتري'41°14مريخ  '55°17زھرة'59°17عطارد  '51°4قمر  '21°11شمس

  ٨٢الف   ١٣ لیلة  استمرار حتی  ١٢ لیلة  رجب شھرمحذور  یوم

  ٢٣و   12:06 – جوزاء ١٣  11:17 – جوزاء ١٣  10:29 – جوزاء ١٣  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   18:56 – جوزاء ١٣  18:08 – جوزاء ١٣  17:20 – جوزاء ١٣  ا شماليزبانقمر مقارنة 

 البرج النجمي میزان ٢القمر في وجه
  وجه و دريجان زحل

  ٤١٥د  15:0 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 16:8 - جوزاء ١٣

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  40:14 - جوزاء ١٣  استمرار حتی 50:1 - جوزاء ١٣

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  50:1 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 40:14 - جوزاء ١٣  مشتري

 ٦٦٣د  10:47 -   جوزاء ١٤  استمرار حتی 11:59 – جوزاء ١٣ منزل زبانا+ قمر 

  ٧٣ج   23:32 – جوزاء ٢١ 4:09 - جوزاء ١٧  08:51 –جوزاء ١٣  زھرةاحتراق 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 11:48 - جوزاء ١٤ 16:14 - جوزاء ١٣ 20:30 - ءجوزا ١٣ مریخ تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:54 - جوزاء ١٤ 21:40 - جوزاء ١٤ 2:24 - جوزاء ١٣ قمر أسود مقابلة قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 6:12 - جوزاء ١٤ 21:10 - جوزاء ١٤ 13:30 - جوزاء ١٣  قمر أسود ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:00 - جوزاء ١٤ 22:31 - جوزاء ١٤ 14:36 - جوزاء ١٣ مشتری ضد توازي قمر
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  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 11:12 - جوزاء ١٤ 1:16 - جوزاء ١٤ 17:06 - جوزاء ١٣ بلوتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 50:1 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 17:06 - جوزاء ١٣ مشتری مقابلة قمر

  تراجع نبتون مکث قبل 
  دلو في البرج النجمي

  ١١٩ج   12:04 – جوزاء ١٨  استمرار حتی  12:04 – جوزاء ١٣
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  '41°4رأس  '46°22زحل  '34°27مشتري  '6°15مريخ  '19°17زھرة'79°20عطارد  '50°19قمر  '18°12شمس

  ٤٩٠ ج 04:32 – جوزاء ٢٧ استمرار حتی 16:22 – جوزاء ١٤ قمر صاعد في فلك األوج

  ٤٨٤ج  10:16 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 29:12 - جوزاء ١٤  یرقمر خالي الّس
 القمر في الطريقة المحترقة

  استمرار حتى 05:21 - جوزاء ١٤
 - جوزاء ١٥

54:20 
  ٤٨٧ج

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 16:07 – جوزاء ١٦  استمرار حتی 16:07 – جوزاء ١٤عقرب في البرج النجمي: ھبوط قمر

  ٩د 15:31 – جوزاء ١٦  استمرار حتی 15:32 – جوزاء ١٤ القمر في البرج الفلکي قوس
   میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤١٦د  09:16 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 15:0 - جوزاء ١٤

عقرب البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ 
  ٤١٧د  04:8 - جوزاء ١٥  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٤

  ٣٦٢د  59:12 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 50:1 - جوزاء ١٤زھرةحد میزان  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  09:16 - جوزاء ١٤  استمرار حتی 59:12 - جوزاء ١٤حد مريخمیزان  القمر في البرج النجمي

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  17:3 - جوزاء ١٥  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٤

 ٦٦٤د  02:11 –جوزاء ١٥  استمرار حتی 10:47 -   جوزاء ١٤ منزل اكلیل+ قمر 

  ٣٧و   16:56 – جوزاء ١٤  16:08 – جوزاء ١٤  15:20 – جوزاء ١٤  اكلیلقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٩ھـ-٠٠ھـ 7:48 - جوزاء ١٥ 12:29 - جوزاء ١٤ 50:1 - جوزاء ١٤ مشتری مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 15:36 - جوزاء ١٥ 20:33 - جوزاء ١٥ 1:30 - جوزاء ١٤ نبتون تربیع قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ-٠٠ھـ 18:06 - جوزاء ١٥ 23:08 - جوزاء ١٥ 4:12 - جوزاء ١٤ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 18:06 - جوزاء ١٥ 23:08 - جوزاء ١٥ 4:12 - جوزاء ١٤ ذنب مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 23:18 - جوزاء ١٦ 4:09 - جوزاء ١٥ 9:06 - جوزاء ١٤ نوساورا تثلیث قمر

 9:30 - جوزاء ١٤ رأس توازي قمر
  22:37 - جوزاء ١٥
 17:57 - جوزاء ١٦

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 7:24 - جوزاء ١٧

 9:30 - جوزاء ١٤ ذنب ضد توازي قمر
  22:39 - جوزاء ١٥
 17:55 - جوزاء ١٦

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 7:24 - جوزاء ١٧

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:06 - جوزاء ١٦ 7:00 - جوزاء ١٥ 12:00 - جوزاء ١٤ شیرون تربیع قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 15:54 - جوزاء ١٦ 14:11 - جوزاء ١٥ 12:48 - جوزاء ١٤ شمس مقابلة قمر

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  وجه و دريجان زحلثور  

  ٤٧٣  18:43 – جوزاء ١٨  استمرار حتى  22:38 -جوزاء ١٤
  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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١٤٣٣ ر�ب  ١٤  ا����ی��وف ا�   
٢٠١٢ژوئن  ٤=  جوزا ١٥ = ١٤٣٣ رجب ١٤  

 

 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

١٩٨  

التوقیت العالمي اإلسالميحسب خسوفالساعات  KMT )مّكة المكّرمة(الكعبة المشّرفة     

 بداية الخسوف
(الجزئي   U1( 

 ذروة الخسوف
 نھاية الخسوف

(الجزئي   U4( 

12:59:53 14:03:12 15:06:28 
 

  ةثانی ٣٥و  ةدقیق ٦و  ةساع ٢ :جزئيالخسوف مدت 
 

ج    

 الخسوف في مساكن المسلمین

 بداية الخسوف ا��
(الجزئي   U1( 

 ذروة الخسوف
 نھاية الخسوف

(الجزئي   U4( 

)الیابان(توكیو   18:59:53 20:03:12 21:06:28 

ولیس ) ةجنوبیيا الروک(   19:42:00 20:03:12 21:06:28 

P'yongyang )ةشمالیال ياروك(    19:51:00 20:03:12 21:06:28 

) الصین( بكین  19:33:00 ------ 20:06:28 

)امالزي( وربكواالالم  19:18:00 ------ 20:06:28 

) تايلند(بانكوك   18:41:00 ------ 19:06:28 

-غینة الجديدة -تاسمانیا -)سیدني(شرق استرالیا
(اشرق روسی-وامغ- سیامیكرون Vladlvostok( 

19:59:53 21:03:12 22:06:28 

)داروين –آداليد (استرالیا   19:29:53 20:33:12 21:36:28 

)مكزيك(مكزيكوسیتي   03:59:53 05:03:12 06:05:00 

)بولیوي(ز بال  05:59:53 ------ 06:50:00 

) شیليت( وغسانتیا  05:59:53 07:03:12 07:43:00 

)نتینجرا(بوینس آیرس   06:59:53 ------ 07:55:00 

)الواليات المتحدة( داالس  04:59:53 06:03:12 06:26:00 

لوس آنجلس  )الواليات المتحدة(   01:59:53 03:03:12 04:06:28 

Edmonton )كندا(   02:59:53 04:03:12 04:21:00 
 

لذروة الخسوففلكیة الئة الھی  
 

 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '41°4رأس  '44°22زحل'47°27مشتري  '31°15مريخ  '42°16زھرة'14°22عطارد  '55°4قمر  '16°13شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢ الف 

  ٤٩٢ج  16:37 - جوزاء ٢٨  استمرار حتی 23:08 - جوزاء ١٥  قمر شمالي صاعد من الرأس

  : ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣درجة 

  ٨ب – ٢،٧٠ج 54:20 – جوزاء ١٥ استمرار حتی 19:21 – جوزاء ١٥

 البرج النجمي عقرب ٢القمر في وجه

  وجه شمس و دريجان مشتري
  ٤١٨د  02:0 - جوزاء ١٦  ار حتیاستمر 04:8 - جوزاء ١٥

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  39:9 - جوزاء ١٥  استمرار حتی 17:3 - جوزاء ١٥

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  26:22 - جوزاء ١٦  استمرار حتی 39:9 - جوزاء ١٥  عطارد 

 02:11 – جوزاء ١٥ قلب و شولة منزلین+ قمر 
 14:46 –شولة 

 ٦٦٦،  ٦٦٥د  13:50 – جوزاء ١٦  استمرار حتی

  ٢٧و   03:23 – جوزاء ١٥  02:36 – جوزاء ١٥  01:48 – جوزاء ١٥  قلب العقربقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 13:06 - جوزاء ١٦ 17:21 - جوزاء ١٥ 21:42 - جوزاء ١٥  مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 12:30 - جوزاء ١٦ 18:02 - ءجوزا ١٥ 23:42 - جوزاء ١٥ زھرة مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ  6:00 - جوزاء ١٦ 6:42 - جوزاء ١٥  شمس ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 23:42 - جوزاء ١٧ 4:23 - جوزاء ١٦ 9:18 - جوزاء ١٥ زحل تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 6:42 - جوزاء ١٧ 8:08 - جوزاء ١٦ 9:54 - جوزاء ١٥  عطارد مقابلة قمر

   ٣٢ھـ  2:00 - جوزاء ٢٠ 13:22 - جوزاء ١٧ 3:00 - جوزاء ١٥ زھرة توازي شمس

 ١٩٨ھـ  8:00 - سرطان  ٢٨  استمرار حتی 14:00 - جوزاء ١٥ رأس مقابلة زھرة

  ٢٠٠ھـ  8:00 - سرطان  ٢٨  استمرار حتی 14:00 - جوزاء ١٥ ذنب مقارنة زھرة

 15:00 - جوزاء ١٥ شیرون تربیع زھرة
  0:23 - وزاءج ٢٨
 4:51 - سرطان  ١٨

 ٢٠٢ھـ 23:00 - سرطان  ٣١

حد ثور  النجميالشمس في البرج 
  ٣٦٩د    03:12- جوزاء ٢٤   استمرار حتی   18:24- جوزاء ١٥   شترىم

  ٣٧٥د    07:14- جوزاء ١٧   استمرار حتی   21:17- جوزاء ١٥   حد زحل ثور  في البرج النجميعطارد 

  ٩١ج   13:49 – جوزاء ٢٢  استمرار حتی  23:55 – جوزاء ١٥  عقرب جميفي البرج النتراجع رأس 

  ٩٢ج   13:49 – جوزاء ٢٢  استمرار حتی  23:55 – جوزاء ١٥ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '41°4رأس  '42°22زحل  '1°28مشتري  '56°15مريخ  '5°16زھرة  '19°24عطارد  '58°19قمر '13°14شمس

  ٤٨٤ج  09:16 - جوزاء ١٦  استمرار حتی 08:8 - جوزاء ١٦  مر خالي الّسیرق

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 17:54 – جوزاء ١٨  استمرار حتی 16:07 – جوزاء ١٦ قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 17:17 – جوزاء ١٨  استمرار حتی 15:31 – جوزاء ١٦  في البرج الفلکي جديالقمر 
  عقرب نجميالبرج ال ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤١٩د  09:16 - جوزاء ١٦  استمرار حتی 02:0 - جوزاء ١٦

قوس  البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه عطارد و دريجان مشتري

  ٤٢٠د  27:8 - جوزاء ١٧  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٦

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  28:6 - جوزاء ١٦  رار حتیاستم 26:22 - جوزاء ١٦

  عقرب القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  09:16 - جوزاء ١٦  استمرار حتی 28:6 - جوزاء ١٦

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  45:11 - جوزاء ١٧  استمرار حتی 09:16 - جوزاء ١٦  مشترى

  ٦٦٧د  14:49 – جوزاء ١٧  استمرار حتی 13:50 – جوزاء ١٦ منزل نعام+ قمر 

  ٥٧و   02:07 – جوزاء ١٦  01:19 – جوزاء ١٦  00:30 – جوزاء ١٦  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   03:03 – جوزاء ١٦  02:15 – جوزاء ١٦  01:27 – جوزاء ١٦  شولةقمر مقارنة 

  ٥٨و   13:47 – جوزاء ١٦  13:00 – جوزاء ١٦  12:11 – جوزاء ١٦  النصلقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 16:18 - جوزاء ١٧ 20:37 - جوزاء ١٧ 1:18 - جوزاء ١٦ نبتون تسدیس رقم

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:18 - جوزاء ١٨ 4:31 - جوزاء ١٧ 9:00 - جوزاء ١٦ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:42 - جوزاء ١٨ 5:54 - جوزاء ١٧ 10:30 - جوزاء ١٦ بلوتون مقارنة قمر
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  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:12 - جوزاء ١٨ 7:23 - جوزاء ١٧ 11:54 - جوزاء ١٦ نشیرو تسدیس قمر

  ١٦٨ھـ  23:00 - جوزاء ٢٤ 4:49 - جوزاء ٢٠ 17:00 - جوزاء ١٦ نبتون تثلیث عطارد
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  '40°4رأس  '40°22زحل'15°28مشتري  '21°16مريخ  '27°15زھرة  '23°26عطارد  '49°4قمر  '11°15شمس

قمرالنور  فاضانخ الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٥٩و   10:32 – جوزاء ١٧  09:43 – جوزاء ١٧  08:53 – جوزاء ١٧  عین الراميقمر مقارنة 

  ٣٦و   10:49 – جوزاء ١٧  09:59 – جوزاء ١٧  09:09 – جوزاء ١٧  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   12:45 – جوزاء ١٧  11:56 – جوزاء ١٧  11:07 – جوزاء ١٧  النسر الواقعقمر مقارنة 

 النجمي قوسالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان مريخوجه قمر 
  ٤٢١د  02:1 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 27:8 - جوزاء ١٧

  قوس القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  02:20 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 45:11 - جوزاء ١٧

 ٦٦٨د  17:57 – جوزاء ١٨  استمرار حتی 14:49 – جوزاء ١٧ منزل بلدة+ قمر 

  ٧٤ج  8:10 – جوزاء ١٧ 4:09 - جوزاء ١٧ 0:07 - جوزاء ١٧  زھرةتصمیم 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 16:18 - جوزاء ١٨ 19:33 - جوزاء ١٨ 23:18 - جوزاء ١٧ مریخ تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 19:30 - وزاءج ١٩ 23:05 - جوزاء ١٨ 3:12 - جوزاء ١٧ قمر أسود تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 0:12 - جوزاء ١٨ 15:37 - جوزاء ١٧ 5:18 - جوزاء ١٧ بلوتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:06 - جوزاء ١٨ 16:48 - جوزاء ١٧ 7:00 - جوزاء ١٧ مشتری ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 1:48 - جوزاء ١٩ 5:28 - جوزاء ١٨ 9:36 - جوزاء ١٧ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:30 - جوزاء ١٨ 19:24 - جوزاء ١٨ 10:00 - جوزاء ١٧ قمر أسود ضد توازي قمر

  ثور  في البرج النجميعطارد 

  حد مريخ 
  ٣٧٣د  18:43 – جوزاء ١٨  استمرار حتی   07:14- جوزاء ١٧ 
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  '39°4رأس  '38°22زحل'29°28مشتري  '47°16ريخم  '49°14زھرة'25°28عطارد  '22°19قمر '8°16شمس

  ٤٨٤ج  57:17 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 38:15 - جوزاء ١٨  قمر خالي الّسیر

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 23:02 – جوزاء ٢١  استمرار حتی 17:54 – جوزاء ١٨

  ١١د 22:22 – جوزاء ٢١  استمرار حتی 17:17 – جوزاء ١٨ في البرج الفلکي دلوالقمر 
   قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د  57:17 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 02:1 - جوزاء ١٨

جدي  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان زحل
  ٤٢٣د  14:11 - جوزاء ١٩  استمرار حتی 57:17 - جوزاء ١٨

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  43:2 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 02:20 - جوزاء ١٨

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  08:11 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 43:2 - جوزاء ١٨

  قوس القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٦٣د  57:17 - جوزاء ١٨  استمرار حتی 08:11 - جوزاء ١٨

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  00:6 - جوزاء ١٩  استمرار حتی 57:17 - جوزاء ١٨

 ٦٦٩د  06:16 – جوزاء ١٩  استمرار حتی 17:57 – جوزاء ١٨ منزل سعد ذابح+ قمر 

  ٣٤و   22:44 – جوزاء ١٨  21:53 – جوزاء ١٨  21:03 – جوزاء ١٨  بلدةقمر مقارنة 

  ٣٠و   16:20 – جوزاء ١٨  15:30 – جوزاء ١٨  14:39 – جوزاء ١٨  النسر الطائرارنة قمر مق

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 12:42 - جوزاء ١٩ 15:38 - جوزاء ١٨ 19:12 - جوزاء ١٨  مشتری تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 4:18 - جوزاء ٢٠ 7:08 - جوزاء ١٩ 10:36 - جوزاء ١٨ اورانوس تسدیس قمر

 8:00 - جوزاء ١٨ وساوران تسدیس زھرة
  3:56 -سرطان  ١
 5:35 - سرطان  ١٥

  ١٩٢ھـ  2:00 - سرطان  ٣٠

 ٢٤٣ھـ  -٠٠ھـ 21:00 -  سنبلة ٢٩ 7:04 - أسد ١ 15:00 - جوزاء ١٨ اورانوس تسدیس مشتری

  :عطارد مثلثة+بیت 
  ٢٧ط - ٣ز – ٣ح 12:46 –سرطان  ٦  استمرار حتی 18:43 – جوزاء ١٨ جوزاء في البرج النجمي 
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  جوزاء في البرج النجميعطارد 
  حد عطارد  

  ٣٧١د    22:02- جوزاء ٢٢   استمرار حتی 18:43 – جوزاء ١٨

  ٤ب-٣ج 05:24 –سرطان  ٦  استمرار حتی 14:16 – جوزاء ١٨  سرطانعطارد في البرج الفلکي 

  البرج النجمي١عطارد في وجه 
  وجه مشتري و دريجان عطارد جوزاء 

  ٤٧٤د   02:52 -جوزاء ٢٤  استمرار حتى 18:43 – جوزاء ١٨

  نبتونتراجع 
 دلو و جدی في البرج النجمي

  ٨٩ج  22:53 –عقرب  ١٩  استمرار حتی  12:04 – جوزاء ١٨
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  '38°4رأس  '37°22زحل'43°28مشتري  '13°17مريخ  '12°14زھرة  '24°0عطارد  '31°3قمر '5°17شمس

  ٣٣و   02:40 – جوزاء ١٩  01:49 – جوزاء ١٩  00:58 – جوزاء ١٩  بحسعد ذاقمر مقارنة 

  ٣١و   09:30 – جوزاء ١٩  08:38 – جوزاء ١٩  07:45 – جوزاء ١٩  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٦٠و   16:51 – جوزاء ١٩  15:58 – جوزاء ١٩  15:05 – جوزاء ١٩  النیرقمر مقارنة 

  النجمي جديالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةريجان وجه مريخ و د
  ٤٢٤د  56:4 - جوزاء ٢٠  استمرار حتی 14:11 - جوزاء ١٩

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  16:18 - جوزاء ١٩  استمرار حتی 00:6 - جوزاء ١٩

  ٣٦٢د  32:8 - جوزاء ٢٠  استمرار حتی 16:18 - جوزاء ١٩زھرةحد جدي  القمر في البرج النجمي

 ٦٧٠د   22:45 – جوزاء ٢٠  استمرار حتی 06:16 – جوزاء ١٩ بلعمنزل سعد + قمر 

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ -٠٠ھـ 7:00 - جوزاء ٢١ 1:34 - جوزاء ٢٠ 21:24 - جوزاء ١٩ شمس تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 14:18 - جوزاء ٢٠ 17:49 - جوزاء ١٩ 21:54 - جوزاء ١٩ زھرة تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:12 - جوزاء ٢١ 3:17 - جوزاء ٢٠ 6:00 - جوزاء ١٩ قمر أسود تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 7:30 - جوزاء ٢١ 9:35 - جوزاء ٢٠ 12:18 - جوزاء ١٩ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 4:30 - جوزاء ٢٠ 23:07 - جوزاء ٢٠ 17:36 - جوزاء ١٩ نبتون توازي قمر

 ١٤٢ھـ  19:00 - سرطان  ١٩ 6:54 -سرطان  ٤ 17:00 - جوزاء ١٩ نبتون تثلیث شمس

 ١٦٦ھـ -٠٠ھـ 22:00 - جوزاء ٢٧ 20:41 - جوزاء ٢٣ 3:00 - جوزاء ١٩ اورانوس تربیع عطارد

  ١٧٠ھـ  3:00 - جوزاء ٢٧ 4:04 - جوزاء ٢٣ 13:00 - جوزاء ١٩ بلوتون مقابلة عطارد

   ١٩٨ ھـ 22:00 - جوزاء ٢٧ 4:54 - جوزاء ٢٣ 19:00 - جوزاء ١٩ رأس ضد توازي زھرة

   ٢٠٠ھـ  22:00 - جوزاء ٢٧ 4:47 - جوزاء ٢٣ 19:00 - جوزاء ١٩ ذنب توازي زھرة

  ثور النجميالزھرة  في البرج  
  حد عطارد 

  ٣٧٦د    22:19-سرطان  ١   استمرار حتی   07:42- جوزاء ١٩ 
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  '36°4رأس  '35°22زحل'57°28مشتري  '39°17مريخ  '35°13زھرة  '21°2عطارد  '14°17قمر '3°18شمس

  ٦١و   03:30 – جوزاء ٢٠  02:36 – جوزاء ٢٠  01:43 – جوزاء ٢٠  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   06:10 – جوزاء ٢٠  05:16 – جوزاء ٢٠  04:21 – جوزاء ٢٠  سعد السعودقمر مقارنة 
   جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د  05:23 - جوزاء ٢١  استمرار حتی 56:4 - جوزاء ٢٠

  ٣٦٥د  46:15 - جوزاء ٢٠  استمرار حتی 32:8 - جوزاء ٢٠حد زحل جدى  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٣د  05:23 - جوزاء ٢١  استمرار حتی 46:15 - جوزاء ٢٠حد مريخجدى  القمر في البرج النجمي

 ٦٧١د  22:01 – جوزاء ٢١  استمرار حتی  22:45 – جوزاء ٢٠ منزل سعد السعود+ قمر 

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ 20:12 - جوزاء ٢٢ 21:32 - جوزاء ٢١ 23:30 - جوزاء ٢٠  مشتری تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:36 - جوزاء ٢٢ 4:09 - جوزاء ٢١ 6:18 - جوزاء ٢٠ نبتون مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 10:42 - ءجوزا ٢٢ 8:11 - جوزاء ٢١ 6:36 - جوزاء ٢٠ عطارد تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:18 - جوزاء ٢٢ 14:34 - جوزاء ٢١ 16:30 - جوزاء ٢٠ بلوتون تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:54 - جوزاء ٢١ 22:43 - جوزاء ٢١ 17:30 - جوزاء ٢٠ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ-٠٠ـھ 15:18 - جوزاء ٢٢ 16:28 - جوزاء ٢١ 18:18 - جوزاء ٢٠ شیرون مقارنة قمر

 ١٧٥ھـ  20:00 - جوزاء ٢٨ 18:08 - جوزاء ٢٣ 0:00 - جوزاء ٢٠ شیرون تثلیث عطارد
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  '35°4رأس  '33°22زحل  '10°29مشتري  '5°18مريخ  '58°12زھرة  '16°4عطارد  '29°0قمر '0°19شمس

  ٤٨٩ ج  سرطان ٥ اللیلة استمرار حتی  جوزاء ٢١ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  05:23 - جوزاء ٢١  استمرار حتی 33:21 - جوزاء ٢١  قمر خالي الّسیر

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 08:04 – جوزاء ٢٣  استمرار حتی 23:02 – جوزاء ٢١ دلو القمر في البرج النجمي
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  ١٢د 07:21 – جوزاء ٢٣  استمرار حتی 22:22 – جوزاء ٢١ الفلکي حوتالقمر في البرج 
  دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  40:17 - جوزاء ٢١  استمرار حتی 05:23 - جوزاء ٢١

   النجمي دلوالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان عطارد
  ٤٢٧د  42:12 - جوزاء ٢٢  استمرار حتی 40:17 - جوزاء ٢١

  ٣٦١د  03:12 - جوزاء ٢١  استمرار حتی 05:23 - جوزاء ٢١حد عطارد دلو  القمر في البرج النجمي

حد دلو  القمر في البرج النجمي
   زھرة

  ٣٦٢د  20:23 - جوزاء ٢٢  استمرار حتی 03:12 - جوزاء ٢١

 ٦٧٢د  01:49 – جوزاء ٢٢  استمرار حتی 22:01 – جوزاء ٢١ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٦٢و   03:55 – جوزاء ٢١  02:58 – جوزاء ٢١  02:03 – جوزاء ٢١  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٤٦و   15:04 – جوزاء ٢١  14:08 – جوزاء ٢١  13:12 – جوزاء ٢١  سعد األخبیةقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 10:00 - جوزاء ٢١ 4:40 - جوزاء ٢١ 23:18 - جوزاء ٢١ مریخ ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 20:12 - جوزاء ٢٣ 22:16 - جوزاء ٢٢ 0:54 - جوزاء ٢١ زھرة تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 21:24 - جوزاء ٢٤ 13:41 - جوزاء ٢٢ 7:06 - جوزاء ٢١ شمس تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 10:24 - جوزاء ٢٣ 10:16 - جوزاء ٢٢ 10:48 - جوزاء ٢١ مریخ مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:54 - جوزاء ٢٣ 11:25 - جوزاء ٢٢ 12:30 - جوزاء ٢١ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 23:18 - جوزاء ٢٢ 18:11 - جوزاء ٢١ 13:06 - جوزاء ٢١ شیرون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 0:00 - جوزاء ٢٢ 18:53 - جوزاء ٢١ 13:48 - جوزاء ٢١ اورانوس ضد توازي قمر

  ٣٨١د   15:32 -طان سر ٢  استمرار حتی  19:11 - جوزاء ٢١حد عطارد أسد البرج النجمي المريخ في
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  '34°4رأس  '32°22زحل'24°29مشتري  '32°18مريخ  '23°12زھرة  '9°6عطارد  '20°13قمر '58°19شمس

  دلو البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  زھرةو دريجان وجه قمر  
  ٤٢٨د  07:8 - جوزاء ٢٣  استمرار حتی 42:12 - جوزاء ٢٢

حد دلو  جميالقمر في البرج الن
  مشتري 

  ٣٦٤د  42:12 - جوزاء ٢٢  استمرار حتی 20:23 - جوزاء ٢٢

  ٣٦٣د  25:20 - جوزاء ٢٣  استمرار حتی 42:12 - جوزاء ٢٢  حد مريخ دلو  القمر في البرج النجمي

 ٦٧٣د  10:57 – جوزاء ٢٣  استمرار حتی 01:49 – جوزاء ٢٢ فرغ األولمنزل + قمر 

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 42:12 - جوزاء ٢٢  استمرار حتی 7:54 - اءجوز ٢٢ مشتری تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ-٠٠ھـ 7:42 - جوزاء ٢٤ 7:33 - جوزاء ٢٣ 42:12 - جوزاء ٢٢ مشتری تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 2:54 - جوزاء ٢٣ 21:38 - جوزاء ٢٣ 16:24 - جوزاء ٢٢ اورانوس توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 3:30 - جوزاء ٢٣ 22:16 - جوزاء ٢٣ 17:00 - جوزاء ٢٢ شیرون ضد توازي قمر

  البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
  وجه و دريجان زحلثور  

  ٤٣٧د  12:15 –سرطان  ١  استمرار حتى  00:58 - جوزاء ٢٢

   جوزاء في البرج النجميعطارد 
  حد مشتري 

  ٣٧٤د    06:18- جوزاء ٢٥   استمرار حتی   22:02- جوزاء ٢٢ 

  تراجع شیرون مکث قبل
  دلو في البرج النجمي 

  ١٢١ج   20:13 – جوزاء ٢٥  استمرار حتی  20:13 – جوزاء ٢٢
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  '34°4رأس  '31°22زحل'38°29مشتري  '59°18مريخ  '49°11زھرة  '59°7عطارد  '50°25قمر '55°20شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨ة اللیل استمرار حتى    ٤٣الف  

  ٤٨٤ج  07:8 - جوزاء ٢٣  استمرار حتی 34:7 - جوزاء ٢٣  قمر خالي الّسیر

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 20:06 – جوزاء ٢٦  استمرار حتی 08:04 – جوزاء ٢٣ حوت القمر في البرج النجمي

  ١د 19:22 – جوزاء ٢٦  استمرار حتی 07:21 – جوزاء ٢٣  في البرج الفلکي حملالقمر 

  حوت البرج النجمي ١وجه  القمر في

  وجه زحل و دريجان مشتري 
  ٤٢٩د  53:3 - جوزاء ٢٤  استمرار حتی 07:8 - جوزاء ٢٣

  ٣٦٥د  07:8 - جوزاء ٢٣  استمرار حتی 25:20 - جوزاء ٢٣  حد زحل دلو  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د  52:7 - اءجوز ٢٤  استمرار حتی 07:8 - جوزاء ٢٣ زھرةحد حوت  القمر في البرج النجمي

 ٦٧٤د   17:26 – جوزاء ٢٤  استمرار حتی 10:57 – جوزاء ٢٣ منزل فرغ آخر+ قمر 

  ٤٧و   01:36 – جوزاء ٢٣  00:37 – جوزاء ٢٣  23:39 – جوزاء ٢٣  منكب الفرسقمر مقارنة 

  ٤٨و   20:51 – جوزاء ٢٤  19:50 – جوزاء ٢٤  18:51 – جوزاء ٢٣  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ-٠٠ھـ 23:30 - جوزاء ٢٥ 23:28 - جوزاء ٢٤ 23:54 - جوزاء ٢٣ اورانوس قارنةم قمر
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  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 8:18 - جوزاء ٢٥ 4:05 - جوزاء ٢٤ 0:24 - جوزاء ٢٣ عطارد تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:24 - جوزاء ٢٥ 0:29 - جوزاء ٢٤ 1:00 - جوزاء ٢٣ بلوتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 15:12 - جوزاء ٢٣ 10:02 - جوزاء ٢٣ 4:54 - جوزاء ٢٣ مریخ وازيت قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 5:12 - جوزاء ٢٥ 6:09 - جوزاء ٢٤ 7:30 - جوزاء ٢٣ زھرة تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:18 - جوزاء ٢٤ 18:42 - جوزاء ٢٣ 13:12 - جوزاء ٢٣ زحل ضد توازي قمر

  استمرار حتی 20:22 – جوزاء ٢٣وزاءجالبرج الفلکي في  المشتري 
 04:40 –سرطان  ٥

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٣ب-٦ج
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  '35°4رأس  '29°22زحل'52°29مشتري  '26°19مريخ  '16°11زھرة  '47°9عطارد  '2°8قمر   '52°21شمس

  ٢٩الف  سرطان ٢٢ استمرار حتی جوزاء ٢٤ سكندرىإلحزيران ا شھر بدایة

  ٤٩و   07:04 – جوزاء ٢٤  06:04 – جوزاء ٢٤  05:05 – جوزاء ٢٤  سرة الفرسقمر مقارنة 

  النجمي حوتالبرج  ٢القمر في وجه

  دريجان قمر وجه مشتري و
  ٤٣٠د  55:23 - جوزاء ٢٥  استمرار حتی 53:3 - جوزاء ٢٤

  حوت القمر في البرج النجمي
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  53:17 - جوزاء ٢٤  استمرار حتی 52:7 - جوزاء ٢٤

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  54:21 - جوزاء ٢٥  استمرار حتی 53:17 - جوزاء ٢٤

 ٦٧٥د  20:06 – جوزاء ٢٦  استمرار حتی  17:26 – جوزاء ٢٤ منزل بطن الحوت+ قمر 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ-٠٠ھـ 15:12 - جوزاء ٢٦ 6:08 - جوزاء ٢٥ 21:30 - جوزاء ٢٤ شمس تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 5:12 - جوزاء ٢٦ 4:55 - جوزاء ٢٥ 4:54 - جوزاء ٢٤ زحل مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 3:06 - جوزاء ٢٥ 20:50 - جوزاء ٢٥ 14:48 - جوزاء ٢٤ نبتون ضد توازي قمر

  ثور النجميالشمس في البرج 
  حد زحل

  ٣٧٠د    08:49- جوزاء ٢٩   استمرار حتی   03:12- جوزاء ٢٤ 

  البرج النجمي ٢ارد في وجه عط
  زھرةوجه مريخ و دريجان  جوزاء 

  ٤٧٥د   04:36 -جوزاء ٣٠  استمرار حتى  02:52 -جوزاء ٢٤

  استمرار حتی  11:09 – جوزاء ٢٤  ثور البرج النجميالمشتري في 
 19:09 –سرطان  ٧

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٢ط - ٢ز – ٦ح

  ثور البرج النجميالمشتري في 
  زھرةحد  

  ٣٨٧د    17:19-سرطان  ٣١   استمرار حتی 11:09 – جوزاء ٢٤

  البرج النجمي ١المشتري في وجه 
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  

  ٥٧٩د   21:51 -أسد ١٢  استمرار حتى 11:09 – جوزاء ٢٤

٢
٤

 
ب 

ج
ر

 =
١
٤

 
یو

ون
ي

  

  '36°4رأس  '28°22زحل  '5°0مشتري  '53°19مريخ  '44°10زھرة'33°11عطارد  '2°20قمر  '50°22شمس

  ٣٧الف   جوزاء ٢٦ةلیل  استمرار حتی  جوزاء ٢٥ةلیل  )دريسکنإلمحذور حزيران ا یوم

  ٤٨٤ج  09:20 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 09:6 - جوزاء ٢٥  قمر خالي الّسیر

حوت  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٤٣١د  09:20 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 55:23 - جوزاء ٢٥

  ٣٦٣د   06:16 - جوزاء ٢٥  استمرار حتی 54:21 - جوزاء ٢٥حد مريخحوت  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٥د  09:20 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 06:16 - جوزاء ٢٥حد زحلحوت  القمر في البرج النجمي

  ٤٥و   13:24 – جوزاء ٢٥  12:23 – جوزاء ٢٥  11:21 – جوزاء ٢٥  الرشاءقمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:06 - جوزاء ٢٧ 1:42 - جوزاء ٢٦ 1:30 - جوزاء ٢٥ نبتون سدیست قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:12 - جوزاء ٢٧ 12:53 - جوزاء ٢٦ 12:36 - جوزاء ٢٥ بلوتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 15:36 - جوزاء ٢٧ 15:11 - جوزاء ٢٦ 14:48 - جوزاء ٢٥ شیرون تسدیس قمر

  ١٤٠ھـ  18:00 - سرطان  ٢٥ 23:10 - سرطان  ١٠ 0:00 - جوزاء ٢٥ اورانوس تربیع شمس

 ١٤٤ھـ  2:00 - سرطان  ٢٥ 18:02 -سرطان  ٩ 11:00 - جوزاء ٢٥ بلوتون مقابلة شمس

 ١٧٧ھـ  18:00 -سرطان  ٤ 7:41 - جوزاء ٣٠ 16:00 - جوزاء ٢٥ قمر أسود تسدیس عطارد

 ١٥٩ھـ  13:00 - سرطان  ١٥ 13:14 -سرطان  ١ 7:00 - جوزاء ٢٥ مریخ تسدیس عطارد

   ١٨٧ھـ  22:00 -سرطان  ١ 5:03 - جوزاء ٢٨ 0:00 - جوزاء ٢٥ مشتری توازي زھرة

   ١٩٦ھـ  17:00 -سرطان  ٣ 16:14 - جوزاء ٢٩ 19:00 - جوزاء ٢٥ بلوتون ضد توازي زھرة
  جوزاء في البرج النجميعطارد 

  ٣٧٢د    06:26- جوزاء ٢٨   استمرار حتی   06:18- جوزاء ٢٥    زھرةحد  
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  البرج النجمي ٣المريخ في وجه 
  وجه و دريجان مريخ أسد 

  ٥٥٤د  08:17 –سرطان  ١٤  استمرار حتى  05:43 -جوزاء ٢٥

 شیرونتراجع 
 دلو في البرج النجمي

  ٩١ج   11:35 – عقرب ٢٣  استمرار حتی  20:13 – جوزاء ٢٥
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  '37°4رأس  '27°22زحل'19°0مشتري  '21°20مريخ  '15°10زھرة'16°13عطارد  '53°1قمر  '47°23شمس

  ١ط - ١ز – ٢ح 09:09 – جوزاء ٢٨  استمرار حتی 20:06 – جوزاء ٢٦  حمل القمر في البرج النجمي

  ٢د 08:24 – جوزاء ٢٨  استمرار حتی 19:22 – جوزاء ٢٦  الفلکي ثورالقمر في البرج 

حمل  لبرج النجميا ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ
  ٣٩٦د  30:16 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 09:20 - جوزاء ٢٦

 النجمي حملالبرج  ٢القمر في وجه

  وجه و دريجان شمس
  ٣٩٧د  52:12 - جوزاء ٢٧  استمرار حتی 30:16 - جوزاء ٢٦

  حمل القمر في البرج النجمي
  مشتريحد  

  ٣٦٤د  21:8 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 09:20 - جوزاء ٢٦

  ٣٦٢د  32:18 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 21:8 - جوزاء ٢٦زھرةحد حمل  القمر في البرج النجمي

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  52:12 - جوزاء ٢٧  استمرار حتی 32:18 - جوزاء ٢٦

 20:06 – جوزاء ٢٦ شرطان و بطین منزلین+ قمر 
 16:16 –بطین 

 ٦٤٩،  ٦٤٨د  21:36– جوزاء ٢٨  استمرار حتی

  ٢و   22:43 – جوزاء ٢٦  21:41 – جوزاء ٢٦  20:41 – جوزاء ٢٦  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   07:08 – جوزاء ٢٦  06:07 – جوزاء ٢٦  05:06 – جوزاء ٢٦  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ-٠٠ھـ 32:18 - جوزاء ٢٦  استمرار حتی 22:36 - جوزاء ٢٦  عطارد تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 7:12 - جوزاء ٢٨ 2:59 - جوزاء ٢٧ 32:18 - جوزاء ٢٦  عطارد تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 13:12 - جوزاء ٢٨ 12:39 - جوزاء ٢٧ 12:00 - جوزاء ٢٦ قمر أسود مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 16:30 - جوزاء ٢٨ 15:09 - جوزاء ٢٧ 13:42 - جوزاء ٢٦ مریخ تثلیث قمر

 ١٥٠ھـ  11:00 - سرطان  ٢٦ 3:23 - سرطان  ١١ 15:00 - جوزاء ٢٦ شیرون تثلیث شمس

  ١٦٢ھـ  17:00 -سرطان  ٧ 19:05 - جوزاء ٣١ 3:00 - جوزاء ٢٦ زحل تربیع عطارد

  ٢٥٤ھـ  3:00 -  سنبلة ٢٣ 16:09 - أسد ٣ 15:00 - جوزاء ٢٦ شیرون تربیع مشتری
  ثور البرج النجمي ١ الزھرة في وجه

  ٥٠٧د   15:26 - سرطان ٢٠  استمرار حتى  12:28 -جوزاء ٢٦   زھرةوجه عطارد و دريجان  
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  '39°4رأس  '26°22زحل'32°0مشتري  '49°20مريخ  '47°9زھرة'56°14عطارد  '40°13قمر '44°24شمس

  ٤٨٤ج  11:9 - جوزاء ٢٨  استمرار حتی 09:15 - جوزاء ٢٧  قمر خالي الّسیر

  ٤٩١ ج 21:10 –سرطان ١٢ استمرار حتی 04:32 – جوزاء ٢٧ قمر ھابط في فلك األوج

  ٥٠و   00:25 – جوزاء ٢٧  23:23 – جوزاء ٢٧  22:21 – جوزاء ٢٧  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   09:05 – جوزاء ٢٧  08:04 – جوزاء ٢٧  07:04 – جوزاء ٢٧  بطینقمر مقارنة 

  ٤و   19:56 – جوزاء ٢٨  18:53 – جوزاء ٢٧  17:52 – جوزاء ٢٧  الغول نة قمر مقار

حمل  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  و دريجان مشتري زھرةوجه 
  ٣٩٨د  12:9 - جوزاء ٢٨  استمرار حتی 52:12 - جوزاء ٢٧

  حمل القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  02:23 - جوزاء ٢٨  استمرار حتی 52:12 - جوزاء ٢٧

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:30 - جوزاء ٢٨ 11:26 - جوزاء ٢٧ 1:18 - جوزاء ٢٧ قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 3:30 - جوزاء ٢٨ 14:39 - جوزاء ٢٧ 4:06 - جوزاء ٢٧ بلوتون ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 9:12 - جوزاء ٢٨ 18:37 - جوزاء ٢٧ 7:18 - جوزاء ٢٧ مشتری توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 8:24 - جوزاء ٢٨ 20:02 - جوزاء ٢٨ 9:48 - جوزاء ٢٧  زھرة توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 11:36 - جوزاء ٢٩ 10:58 - جوزاء ٢٨ 10:12 - جوزاء ٢٧ مشتری مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 14:48 - جوزاء ٢٩ 14:42 - جوزاء ٢٨ 14:24 - جوزاء ٢٧ نبتون تربیع قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ-٠٠ھـ 16:36 - جوزاء ٢٩ 16:37 - جوزاء ٢٨ 16:24 - جوزاء ٢٧ سرأ مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ-٠٠ھـ 16:36 - جوزاء ٢٩ 16:37 - جوزاء ٢٨ 16:24 - جوزاء ٢٧ ذنب مقارنة قمر

   ٣٠ھـ  20:00 -سرطان  ٣ 22:20 - جوزاء ٣١ 16:00 - جوزاء ٢٧ عطارد توازي شمس

   ٢٠٤ھـ  21:00 -سرطان  ٥ 18:17 - جوزاء ٣٠ 21:00 - جوزاء ٢٧ قمر أسود توازي زھرة
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  ١٩٤ھـ  6:00 - سرطان  ١٩  استمرار حتی 4:00 - جوزاء ٢٧ نبتون تربیع زھرة

  ١٨٨ھـ  9:00 - أسد ٢  استمرار حتی 9:00 - جوزاء ٢٧ مشتری مقارنة زھرة
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  '40°4رأس  '25°22زحل'46°0مشتري  '17°21مريخ  '21°9زھرة'34°16عطارد  '28°25قمر '42°25شمس

  ٤٩٣ج  06:29  – سرطان١١  استمرار حتی 16:37 - جوزاء ٢٨  قمر جنوبي ھابط من الذنب

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 21:17 – جوزاء ٣١  استمرار حتی 09:09 – جوزاء ٢٨  ثور القمر في البرج النجمي

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 15:18 – جوزاء ٢٨ استمرار حتی 13:16 – وزاءج ٢٨

  ٣د 20:34 – جوزاء ٣١  استمرار حتی 08:24 – جوزاء ٢٨ في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

  ثور  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان 
  ٣٩٩د  25:5 - جوزاء ٢٩  استمرار حتی 12:9 - جوزاء ٢٨

  حمل ج النجميالقمر في البر
  حد زحل 

  ٣٦٥د  12:9 - جوزاء ٢٨  استمرار حتی 02:23 - جوزاء ٢٨

  ٣٦٢د  23:1 - جوزاء ٢٩  استمرار حتی 12:9 - جوزاء ٢٨زھرةحد ثور  القمر في البرج النجمي

 21:36 – جوزاء ٢٨ ثريا و دبران منزلین+ قمر 
 17:45 –دبران 

 ٦٥١،  ٦٥٠د  16:45 – جوزاء ٢٩  استمرار حتی

  ٤٣و   08:53 – جوزاء ٢٨  07:52 – جوزاء ٢٨  06:50 – جوزاء ٢٨  سديم الثرياقمر مقارنة 

 23:00 - جوزاء ٢٨ رأس ضد توازي قمر
  14:43 - جوزاء ٢٨
 2:39 - جوزاء ٣١

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 17:54 - جوزاء ٣١

 23:00 - جوزاء ٢٨ ذنب توازي قمر
  14:44 - جوزاء ٢٨
 2:38 - جوزاء ٣١

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 17:54 - جوزاء ٣١

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:12 - جوزاء ٣٠ 1:09 - جوزاء ٢٩ 0:54 - جوزاء ٢٨ اورانوس تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 2:30 - جوزاء ٣٠ 3:13 - جوزاء ٢٩ 3:48 - جوزاء ٢٨ زھرة مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:06 - جوزاء ٣٠ 4:06 - جوزاء ٢٩ 3:54 - جوزاء ٢٨ شیرون تربیع قمر

  جوزاء في البرج النجميعطارد 
  حد مريخ  

  ٣٧٣د    22:22-سرطان  ٢   استمرار حتی   06:26- جوزاء ٢٨ 

حمل في البرج النجمي قمر أسود

  حد مريخ 
  ٧١٤د   17:07 -أسد ١١  استمرار حتى  13:33 -جوزاء ٢٨

  تراجع رأس
  عقرب في البرج النجمي 

  ٩١ج   06:22 –سرطان ٧  استمرار حتی  18:47 – جوزاء ٢٨

  ٩٢ج   06:22 –سرطان ٧  استمرار حتی  18:47 – جوزاء ٢٨ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '40°4رأس  '24°22زحل'59°0مشتري  '45°21مريخ  '57°8زھرة  '9°18عطارد  '18°7قمر  '39°26شمس

٢٨ ةاللیل القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى 

   النجمي ثورالبرج  ٢القمر في وجه

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د  28:1 - جوزاء ٣٠  استمرار حتی 25:5 - جوزاء ٢٩

  حدثور  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  27:13 - جوزاء ٢٩  استمرار حتی 23:1 - جوزاء ٢٩

  حد ثور  القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  28:5 - جوزاء ٣٠  رار حتیاستم 27:13 - جوزاء ٢٩

 ٦٥٢د   19:52 – جوزاء ٣١  استمرار حتی 16:45 – جوزاء ٢٩ منزل ھقعة+ قمر 

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ 6:54 - جوزاء ٣١ 6:11 - جوزاء ٣٠ 5:12 - جوزاء ٢٩  مریخ تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 5:54 - جوزاء ٣١ 6:16 - جوزاء ٣٠ 6:18 - جوزاء ٢٩ زحل تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 1:54 -سرطان  ١ 18:02 - جوزاء ٣٠ 9:36 - جوزاء ٢٩ شمس مقارنة قمر

   ٢١٨ھـ  15:00 -سرطان  ٧ 3:28 -سرطان  ٣ 14:00 - جوزاء ٢٩ اورانوس توازي مریخ

   ٢٢٨ھـ  16:00 -سرطان  ٧ 2:47 -سرطان  ٣ 9:00 - جوزاء ٢٩ شیرون ضد توازي مریخ

  ثور  النجميرج الشمس في الب
  حد مريخ

  ٣٦٨د  12:15 –سرطان  ١  استمرار حتی   08:49- جوزاء ٢٩ 
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  '39°4رأس  '24°22زحل'13°1مشتري  '14°22مريخ  '35°8زھرة'42°19عطارد  '15°19قمر '36°27شمس

  ٤٨٤ج  20:21 - جوزاء ٣١  استمرار حتی 02:18 - جوزاء ٣٠  قمر خالي الّسیر
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  ٤٢و   23:47 – جوزاء ٣٠  22:46 – جوزاء ٣٠  21:46 – جوزاء ٣٠  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   06:45 – جوزاء ٣٠  05:44 – جوزاء ٣٠  04:45 – جوزاء ٣٠  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   11:44 – جوزاء ٣٠  10:43 – جوزاء ٣٠  09:44 – جوزاء ٣٠  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   11:46 – جوزاء ٣٠  10:46 – جوزاء ٣٠  09:47 – جوزاء ٣٠  ھقعةقمر مقارنة 

  ١١و   13:29 – جوزاء ٣٠  12:29 – جوزاء ٣٠  11:29 – جوزاء ٣٠  جوزاءابط القمر مقارنة 

  ثور  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحل
  ٤٠١د  20:21 - جوزاء ٣١  استمرار حتی 28:1 - جوزاء ٣٠

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  24:15 - جوزاء ٣٠  استمرار حتی 28:5 - جوزاء ٣٠

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  20:21 - جوزاء ٣١  استمرار حتی 24:15 - جوزاء ٣٠

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:06 -سرطان  ١ 2:39 - جوزاء ٣١ 2:54 - جوزاء ٣٠  نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:12 -سرطان  ١ 12:57 - جوزاء ٣١ 13:18 - ءجوزا ٣٠ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 12:30 -سرطان  ١ 13:16 - جوزاء ٣١ 13:42 - جوزاء ٣٠ بلوتون مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:54 -سرطان  ١ 15:40 - جوزاء ٣١ 16:06 - جوزاء ٣٠ شیرون تثلیث قمر

  ٢١٤ھـ  12:00 - أسد ١٨ 15:38 - سرطان  ٢٧ 23:00 - جوزاء ٣٠ مشتری تثلیث مریخ

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
  وجه شمس و دريجان زحل جوزاء 

  ٤٧٦د  12:46 –سرطان  ٦  استمرار حتى  04:36 -جوزاء ٣٠
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  '38°4رأس  '23°22زحل'26°1مشتري  '43°22مريخ  '16°8زھرة'13°21عطارد  '20°1قمر  '33°28شمس

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 07:29 –سرطان  ٢  استمرار حتی 21:17 – جوزاء ٣١ جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 06:47 –سرطان  ٢  استمرار حتی 20:34 – جوزاء ٣١  الفلکي سرطانالقمر في البرج 

جوزاء البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه مشتري و دريجان عطارد
  ٤٠٢د  59:16 - جوزاء ٣١  استمرار حتی 20:21 - جوزاء ٣١

 النجمي جوزاءالبرج  ٢القمر في وجه

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  23:12 -سرطان  ١  استمرار حتی 59:16 - جوزاء ٣١

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  09:9 - جوزاء ٣١  استمرار حتی 20:21 - جوزاء ٣١

   جوزاء القمر في البرج النجمي
  د مشتريح

  ٣٦٤د  53:20 -سرطان  ١  استمرار حتی 09:9 - جوزاء ٣١

 ٦٥٣د  03:01 –سرطان  ١  استمرار حتی  19:52 – جوزاء ٣١ منزل ھنعة+ قمر 

  ٥٣و   01:21 – جوزاء ٣١  00:22 – جوزاء ٣١  23:23 – جوزاء ٣١  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   03:39 – جوزاء ٣١  02:39 – جوزاء ٣١  01:40 – جوزاء ٣١  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   09:54 – جوزاء ٣١  08:55 – جوزاء ٣١  07:56 – جوزاء ٣١  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٢و   19:39 –سرطان  ١  18:39 – جوزاء ٣١  17:42 – جوزاء ٣١  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٩ھـ 6:12 -سرطان  ١ 19:24 -سرطان  ١ 5:24 - جوزاء ٣١ مشتری توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:18 -سرطان  ١ 1:17 -سرطان  ١ 12:54 - جوزاء ٣١ بلوتون ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:18 -سرطان  ٢ 13:15 -سرطان  ١ 13:48 - جوزاء ٣١ قمر أسود تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:24 -سرطان  ١ 3:43 -سرطان  ١ 16:06 - جوزاء ٣١ قمر أسود توازي قمر

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 21:24 -سرطان  ٣ 19:48 -سرطان  ٢ 17:36 - جوزاء ٣١ عطارد مقارنة رقم

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 15:48 -سرطان  ٢ 16:58 -سرطان  ١ 17:48 - جوزاء ٣١ زحل تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 17:06 -سرطان  ١ 7:10 -سرطان  ١ 19:00 - جوزاء ٣١ زھرة توازي قمر
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  الفلکیة من الشھر الماضي األحداث استمرار

  ٢٩الف  سرطان ٢٢ استمرار حتى  باقي ٢١ ماضي ٧ سكندرىإلحزيران ا استمرار

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 07:29 –سرطان  ٢  استمرار حتی باقي ١ ماضي ١  جوزاء القمر في البرج النجمي

    ١٤ط - ٢ز – ١ح 12:15 –سرطان  ١  استمرار حتیباقي ٠ ماضي شھر ١  ثور النجميي البرج الشمس ف

  : عطارد مثلثة+بیت 
 جوزاء في البرج النجمي

  ماضي ١٤  
 باقي ٥ 

  ٢٧ط - ٣ز – ٣ح 12:46 –سرطان  ٦  استمرار حتی

  : زھرةبیت 
  ثور في البرج النجمي

  ماضي ٧٨ 
 باقي شھر ١ 

  ٣٨ط - ٢ز – ٤ح 02:36 – سدأ ١٨  استمرار حتی

 ١٣ ماضي شھر ٦ أسد البرج النجمي المريخ في
 باقي

  ٥٣ط - ٥ز – ٥ح 08:17 –سرطان  ١٤  استمرار حتی

  ماضي ٨    ثور البرج النجميالمشتري في 
 باقي سنة ١ 

  استمرار حتی
 19:09 –سرطان  ٧

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٢ط - ٢ز – ٦ح

  ماضي شھر ٢٣سنبلة في البرج النجميزحل 
 باقي شھر ٣ 

  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح 02:15 –میزان  ١٨  استمرار حتی

  ماضي شھر ١٥ حوت في البرج النجمياورانوس 
 باقي شھر١١و  سنة٥ 

  استمرار حتی
 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  :نبتونشرف 
  دلو في البرج النجمي 

  ماضي شھر ٤ 
 باقي شھر ٤ 

  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح  23:35 –عقرب  ١٦  استمرار حتی

  ماضي شھر ٧و  سنة ٣   قوس في البرج النجمي بلوتون
 باقي شھر٧و  سنة١١ 

  استمرار حتی
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  ماضي شھر ١٦عقرب في البرج النجميرأس 
 باقي شھر ٢ 

  ١٢٨ط -٨ز -١١ح 17:23 – سنبلة ٦  استمرار حتی

  ماضي شھر ١٦  ورث في البرج النجميذنب 
 باقي شھر ٢ 

  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح 17:23 – سنبلة ٦  استمرار حتی

  :قمر أسودشرف 
  حمل في البرج النجمي 

  ماضي شھر ٦ 
 باقي شھر ٢ 

  ١٥٧ط -١ز -١٤ح  13:02 – سنبلة ٢٥  استمرار حتی

  دلو في البرج النجميشیرون 
  ماضي شھر ١٦ 

باقي شھر١٠و  سنة٥
  استمرار حتی

 05:46 –ثور  ٤
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار
  ٤د 06:47 –سرطان  ٢  استمرار حتی باقي ١ ماضي ١    الفلکي سرطانالقمر في البرج 

  ٣ب-٢ج 02:09 –سرطان  ١  استمرار حتیباقي ٠ ماضي شھر ١  جوزاء الفلکي البرج  الشمس في
  ٤ب-٣ج 05:24 –سرطان  ٦  استمرار حتی باقي ٥ ماضي ١٣    سرطانالبرج الفلکي  عطارد في

 شھر ١ ماضي شھر ٣  جوزاءالفلکي في البرج   الزھرة
  ٣ب-٤ج 16:43 – أسد ١٧  استمرار حتی باقي

  ٦ب-٥ج  15:31 –سرطان  ١٣  استمرار حتی باقي ١٢ماضي شھر ٨   سنبلة البرج الفلکي  المريخ في

البرج الفلکي ي المشتري ف
 جوزاء

  ماضي ٩  
 باقي سنة ١

  استمرار حتی
 04:40 –سرطان  ٥

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٣ب-٦ج

  ماضي شھر ٢٣   زحل في البرج الفلکي میزان
 باقي شھر ٣ 

  ٧ب-٧ج 23:34 –میزان  ١٥  استمرار حتی

  اورانوس في البرج الفلکي 

  حملحمل 

  ماضي شھر ١٥ 

باقي شھر ١١و  سنة٥ 
  استمرار حتی

 18:17 –ثور  ٢٥
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١ب-٨ج
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  ماضي شھر ٥  في البرج الفلکي حوت  نبتون

باقي شھر ٩و  سنة١٢ 
  استمرار حتی

 15:01 –حمل  ١١
 ش. ھـ ١٤٠٤

  ١٢ب-٩ج

اضيم شھر ٧و  سنة٣   بلوتون  في البرج الفلکي جدي

باقي شھر ٧و  سنة١١ 
  استمرار حتی

 03:50 –دلو  ٢
 ش. ھـ ١٤٠٢

  ١٠ب-١٠ج

  ماضي شھر ١٦  في البرج الفلکي قوس رأس 
 باقي شھر ٢ 

  ٩ب-١١ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی

  ماضي شھر ١٦  في البرج الفلکي جوزاء ذنب 
 باقي شھر ٢ 

  ٣ب-١٢ج 06:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی

  ماضي شھر ٦   في البرج الفلکي ثورقمر أسود 
 باقي شھر ٣ 

  ٢ب-١٤ج  05:20 – سنبلة ٢٢  استمرار حتی

  ماضي شھر ١٧  شیرون في البرج الفلکي حوت

باقي شھر ١٠و  سنة ٥
  استمرار حتی

 11:10 –حمل  ٢٨
 ش. ھـ ١٣٩٧

  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  رج النجمي جوزاء القمر في الب

  حد مشتري
  ٣٦٤د  53:20 -سرطان  ١  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١  

  الشمس في البرج النجمي ثور
  حد مريخ 

  ٣٦٨د  12:15 –سرطان  ١  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ٢  

  عطارد في البرج النجمي جوزاء
  ٣٧٣د    22:22-سرطان  ٢   استمرار حتى باقي ١ ماضي ٤    حد مريخ  

  الزھرة  في البرج  النجمي ثور 
  حد عطارد

  ٣٧٦د    22:19-سرطان  ١   استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١١  

  المريخ في البرج النجمي أسد 
  ٣٨١د   15:32 -سرطان  ٢  استمرار حتى باقي ١ ماضي ١٠    حد عطارد

  المشتري في البرج النجمي ثور 
  حد زھرة

  ٣٨٧د    17:19-ان سرط ٣١   استمرار حتى باقي ٣٠ ماضي ٧  

  زحل في البرج النجمي سنبلة
  حد مريخ 

  ماضي شھر ٣ 
 باقي شھر ٣ 

  ٣٩٣د   00:58 - میزان  ١   استمرار حتى

   اورانوس في البرج النجمي حوت
  حد زھرة 

  ماضي شھر ١٥

 باقي سنة ١
  استمرار حتى

 14:22 - سرطان ١٠

 ش. ھـ ١٣٩٢
  ٦٨٨د 

  نبتون في البرج النجمي دلو 
  رد عطا حد

   ماضي شھر ٤

  باقي شھر ٤
  ٦٩٢د   11:00 -عقرب ٨  استمرار حتى

   بلوتون في البرج النجمي قوس
  حد مشتري 

  ماضي شھر ٤٣

  باقي شھر ١٩
  استمرار حتى

 18:27 -دلو ١٧

  ش. ھـ ١٣٩٢
  ٧٠٠د 

عقرب  في البرج النجميرأس 

  حد مريخ 

  ماضي شھر ٣

  باقي شھر ٢ 
  ٧٠٤د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى

  ثور  في البرج النجميذنب 

   زھرةحد 

  ماضي شھر ٣

  باقي شھر ٢ 
  ٧٠٨د   06:11 - سنبلة ٦  استمرار حتى

 في البرج النجمي قمر أسود
  حد مريخ  حمل

  ٧١٤د   17:07 -أسد ١١  استمرار حتى  باقي ۴١ ماضي ۴

  الشھر الماضي من الوجوه يف السبعةكواكب السیر  استمرار

رج النجمي الب ٢القمر في وجه
  ٤٠٣د  23:12 -سرطان  ١  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١    زھرةوجه مريخ و دريجان  جوزاء

البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
  وجه و دريجان زحلثور  

  ٤٣٧د  12:15 –سرطان  ١  استمرار حتى  باقي ٠ ماضي ١٠

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه 
وجه شمس و دريجان زحل جوزاء 

  ٤٧٦د  12:46 –سرطان  ٦  استمرار حتى  باقي ٥ ماضي ٢

  البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  وجه عطارد و ثور  

  )في التراجع( زھرةدريجان 
  ٥٠٧د   15:26 - سرطان ٢٠  استمرار حتى  باقي ١٩ ماضي ٦

  البرج النجمي ٣المريخ في وجه 
  وجه و دريجان مريخ أسد 

  ٥٥٤د  08:17 –سرطان  ١٤  استمرار حتى  باقي ١٣ ماضي ٧
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البرج  ١المشتري في وجه 
وجه عطارد و دريجان ثور  النجمي

  زھرة
  ٥٧٩د   21:51 -أسد ١٢  استمرار حتى باقي ٤٢ ماضي ٨

  البرج النجمي ٣زحل في وجه 
 زھرةوجه عطارد و دريجان سنبلة 

  )في التراجع(

  ماضي شھر ٨

  باقي شھر ٤ 
  ٦٢٩د  02:15 –میزان  ١٨  استمرار حتى

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ-٠٠ھـ 1:54 -سرطان  ١ 18:02 - جوزاء ٣٠ باقي ٠ ماضي ٣   قمر مقارنة شمس

  ٢١٤ھـ  12:00 - أسد ١٨ 15:38 - سرطان  ٢٧باقي شھر ١ ماضي ٢   مشتری تثلیث مریخ

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:06 -سرطان  ١ 2:39 - جوزاء ٣١ باقي ٠ ماضي ٢    نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:12 -سرطان  ١ 12:57 - جوزاء ٣١ باقي ٠ ماضي ٢   اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 12:30 -سرطان  ١ 13:16 - جوزاء ٣١ باقي ٠ ماضي ٢   بلوتون مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:54 -سرطان  ١ 15:40 - جوزاء ٣١ باقي ٠ ماضي ٢   شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 6:12 -سرطان  ١ 19:24 -سرطان  ١ باقي ٠ ماضي ١   مشتری توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 11:18 -سرطان  ١ 1:17 -سرطان  ١ باقي ٠ ماضي ١   بلوتون ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:18 -سرطان  ٢ 13:15 -سرطان  ١ باقي ١ ماضي ١   قمر أسود تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:24 -سرطان  ١ 3:43 -سرطان  ١ باقي ٠ ماضي ١   قمر أسود توازي قمر

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 21:24 -سرطان  ٣ 19:48 -سرطان  ٢ باقي ٢ ماضي ١   عطارد مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 15:48 -سرطان  ٢ 16:58 -سرطان  ١ باقي ١ ماضي ١   زحل تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 17:06 -سرطان  ١ 7:10 -سرطان  ١ باقي ٠ ماضي ١   زھرة توازي قمر

  ٤٨٩ج   سرطان ٥ اللیلة استمرار حتی باقي ٤ ماضي ١٠    بطيء الّسیرقمر 

  ٤٩١ ج 21:10 –سرطان ١٢ استمرار حتی باقي ١١ ماضي ٤   قمر ھابط في فلك األوج

  ٤٩٣ج  06:29  – سرطان١١  تىاستمرار ح باقي ١٠ ماضي ٣    قمر جنوبي ھابط من الذنب

 ٦٥٣د  03:01 –سرطان  ١  استمرار حتى باقي ٠ ماضي ١   منزل ھنعة+ قمر 

  ١٢و   19:39 –سرطان  ١  18:39 – جوزاء ٣١ باقي ٠ ماضي ١    يمانیة قمر مقارنة شعرى

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  ستمرارا

 ١٣٨ھـ  5:00 -سرطان  ٩ 15:12 - جوزاء ٢٤باقي ٨ ماضي شھر ١   زحل تثلیث شمس

 ١٩٨ھـ  8:00 - سرطان  ٢٨  استمرار حتی باقي ٢٧ ماضي ١٦   رأس مقابلة زھرة

  ٢٠٠ھـ  8:00 - سرطان  ٢٨  استمرار حتی باقي ٢٧ ماضي ١٦   ذنب مقارنة زھرة

 باقي ٣٠ ماضي ١٦   شیرون تربیع زھرة
  0:23 - جوزاء ٢٨
 4:51 - سرطان  ١٨

 ٢٠٢ھـ 23:00 - ان سرط ٣١

 باقي ٢٩ ماضي ١٣   اورانوس تسدیس زھرة
  3:56 -سرطان  ١
 5:35 - سرطان  ١٥

  ١٩٢ھـ  2:00 - سرطان  ٣٠

 اورانوس تسدیس مشتری
 شھر ٣ ماضي ١٣  

 باقي
 ٢٤٣ھـ  -٠٠ھـ 21:00 -  سنبلة ٢٩ 7:04 - أسد ١

 ١٤٢ھـ  19:00 - سرطان  ١٩ 6:54 -سرطان  ٤ باقي ١٨ ماضي ١٢   نبتون تثلیث شمس

   ١٨٧ھـ  22:00 -سرطان  ١ 5:03 - جوزاء ٢٨ باقي ٠ ماضي ٦   مشتری توازي زھرة

  ١٤٠ھـ  18:00 - سرطان  ٢٥ 23:10 - سرطان  ١٠ باقي ٢٤ ماضي ٦   اورانوس تربیع شمس

 ١٥٩ھـ  13:00 - سرطان  ١٥ 13:14 -سرطان  ١ باقي ١٤ ماضي ٦   مریخ تسدیس عطارد

 ١٤٤ھـ  2:00 - سرطان  ٢٥ 18:02 -سرطان  ٩ باقي ٢٤ ماضي ٦   بلوتون مقابلة شمس

   ١٩٦ھـ  17:00 -سرطان  ٣ 16:14 - جوزاء ٢٩ باقي ٢ ماضي ٦   بلوتون ضد توازي زھرة

 ١٧٧ھـ  18:00 -سرطان  ٤ 7:41 - جوزاء ٣٠ باقي ٣ ماضي ٦   قمر أسود تسدیس عطارد

  ١٦٢ھـ  17:00 -سرطان  ٧ 19:05 - جوزاء ٣١ باقي ٦ ماضي ٥   زحل تربیع عطارد

  ٢٥٤ھـ  3:00 -  سنبلة ٢٣ 16:09 - أسد ٣باقي شھر ٣ ماضي ٥   شیرون تربیع مشتری

 ١٥٠ھـ  11:00 - سرطان  ٢٦ 3:23 - سرطان  ١١ باقي ٢٥ ماضي ٥   شیرون تثلیث شمس

   ٢٠٤ھـ  21:00 -سرطان  ٥ 18:17 - جوزاء ٣٠ باقي ٤ ماضي ٤   قمر أسود توازي زھرة

  ١٩٤ھـ  6:00 - سرطان  ١٩  استمرار حتی باقي ١٨ ماضي ٤   نبتون تربیع زھرة

  ١٨٨ھـ  9:00 - أسد ٢  استمرار حتیباقي شھر ١ ماضي ٤   مشتری مقارنة زھرة

   ٣٠ھـ  20:00 -سرطان  ٣ 22:20 - جوزاء ٣١ باقي ٢ ماضي ٤   عطارد توازي شمس
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   ٢١٨ھـ  15:00 -سرطان  ٧ 3:28 -سرطان  ٣ باقي ٦ ماضي ٢   اورانوس توازي مریخ

   ٢٢٨ھـ  16:00 -سرطان  ٧ 2:47 -سرطان  ٣ باقي ٦ ماضي ٢   شیرون ضد توازي مریخ

باقي شھر٢ ماضي ٤٩ قمر أسود ضد توازي بلوتون
  16:16 - سرطان ٢٠
 19:48 - جوزاء ٢٤

  ٣٦٠ھـ  3:00 - أسد ٢٣

   ٢٥٦ھـ  15:00 - سرطان  ١٠ 11:25 -  جوزاء ٩ باقي ٩ ماضي ٤٧  قمر أسود توازي ریمشت

 باقي شھر٢ ماضي ٤٥  شیرون ضد توازي اورانوس
  4:12 -سرطان  ٤
 7:48 - سرطان  ٢٠

   ٣٠٦ھـ  15:00 - سنبلة ٧

 ١٣٤ھـ  21:00 - سرطان  ٢١ 5:30 - جوزاء ١٩ باقي ٢٠ ماضي ٣٨  مریخ تربیع شمس

  يمن الشھر الماض ةالفلکی األحداثساير  رستمراا

 البرج النجمي زحل فيتراجع 
  سنبلة

  ٨٧ج   01:00 –سرطان ٤  استمرار حتى  باقي ٣ ماضي شھر٤

 بلوتونتراجع 
 قوس في البرج النجمي

  ماضي شھر ٢
  باقي شھر ٣ 

  ٩٠ج   20:07 – سنبلة ٢٦  استمرار حتى

  ٨٤ج  18:06 –سرطان ٥  استمرار حتىباقي ٤ ماضي شھر ١ثور النجميالزھرة  في البرج تراجع 

  نبتونتراجع 
 دلو و جدی في البرج النجمي

  ٨٩ج  22:53 –عقرب  ١٩  استمرار حتىباقي شھر٥ ماضي١٣

  ٩١ج   11:35 – عقرب ٢٣  استمرار حتى  باقي شھر٥ ماضي٦دلو في البرج النجمي شیرونتراجع 

  ٩١ج   06:22 –سرطان ٧  استمرار حتى  باقي ٦ماضي ٣عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   06:22 –سرطان ٧  استمرار حتى  باقي ٦ماضي ٣ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  )ةمكرمال ةمك حسب التوقیت العالمي 00:00 ةساع( یةنجمالبروج ال فيكواكب  درجة

  '35°4رأس  '23°22زحل  '39°1مشتري  '12°23مريخ  '59°7زھرة'40°22عطارد  '36°13قمر '31°29شمس

  ٢:٠٨ ةساعال في:سرطان فلكيالبرج ال ١ ةدرج یالشمس التحويل  :شعبان شھراّول  لیلة

 ١٢:١٤ ةساعي الف: جوزاءنجمي البرج ال ١ ةدرج یالشمس التحويل : شعبان شھراّول  یوم

قمرالنور  زديادا ١٥للیلة ا استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  ٢الف   میزان  ١ استمرار حتى سرطان١ الصیف موسم 

 البرج النجمي ٣القمر في وجه 
وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٠٤د  32:7 -سرطان  ٢  استمرار حتى 23:12 -سرطان  ١

 جوزاء نجميالقمر في البرج ال
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  35:6 -سرطان  ١  استمرار حتى 53:20 -سرطان  ١

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  04:20 -سرطان  ٢  استمرار حتى 35:6 -سرطان  ١  مريخ

 ٦٥٤د  04:22 –سرطان  ٢  استمرار حتى 03:01 –سرطان  ١  ذراعمنزل + قمر 

  ٤٠و   07:17 –سرطان  ١  06:19 –سرطان  ١  05:21 –سرطان  ١  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  ٥٥و   07:37 –سرطان  ١  06:38 –سرطان  ١  05:41 –سرطان  ١  المقدم كاستور توأمقمر مقارنة 

  ١٥و   18:18 –سرطان  ١  17:20 –سرطان  ١  16:23 –سرطان  ١  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٨ھـ 35:6 -رطان س ١  استمرار حتی 19:12 -سرطان  ١  مریخ تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 19:00 -سرطان  ٢ 19:18 -سرطان  ٢ 35:6 -سرطان  ١  مریخ تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 10:12 -سرطان  ٣ 11:19 -سرطان  ٢ 12:00 -سرطان  ١ مشتری تسدیس قمر

 0:00 -سرطان  ١ مشتری تسدیس عطارد
  18:37 -سرطان  ٩

 22:14 - أسد ٤
 ١٦١ھـ -٠٠ھـ 5:00 - أسد ١٥

  ١٥ط - ٣ز – ١ح 23:09 – أسد ٢  استمرار حتی 12:15 –سرطان  ١ جوزاء النجميالشمس في البرج 

  ٤ب-٢ج 13:01 – أسد ١  استمرار حتی 02:09 –سرطان  ١سرطان الفلکي البرج  الشمس في

  البرج النجمي ١الشمس في وجه 

وجه مشتري و دريجان عطارد جوزاء 
  ٤٣٨د   23:53 - سرطان  ١٢  استمرار حتى 12:15 –سرطان  ١

 النجميالشمس في البرج 
  حد عطارد جوزاء

  ٣٦٦د    19:11-سرطان  ٨   استمرار حتى 12:15 –سرطان  ١



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة:يوم 
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  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ٣٧٧د    19:19-سرطان  ١٥   استمرار حتى   22:19-سرطان  ١ زھرةحدثور النجميالزھرة في البرج 
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  '31°4رأس  '22°22زحل  '53°1مشتري  '41°23مريخ  '44°7زھرة  '6°24عطارد  '2°26قمر   '28°0شمس

  ٤٨٤ج  32:7 -سرطان  ٢  استمرار حتى 48:19 -سرطان  ٢  قمر خالي الّسیر

  : بیت قمر
 سرطان في البرج النجمي

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 15:23 –سرطان  ٤  استمرار حتی 07:29 –سرطان  ٢

  ٥د 14:42 –سرطان  ٤  استمرار حتی 06:47 –سرطان  ٢ الفلکي أسدالقمر في البرج 
 البرج النجمي ١القمر في وجه 

  سرطان

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  25:2 -سرطان  ٣  استمرار حتى 32:7 -سرطان  ٢

 جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  32:7 -سرطان  ٢  استمرار حتى 04:20 -سرطان  ٢

سرطان ج النجميالقمر في البر
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  47:20 -سرطان  ٣  استمرار حتى 32:7 -سرطان  ٢

 ٦٥٥د  11:49 –سرطان  ٣  استمرار حتى 04:22 –سرطان  ٢ منزل نثرة+ قمر 

  ٤،٢ج – ٦ھـ 19:54 -سرطان  ٤ 21:50 -سرطان  ٣ 23:30 -سرطان  ٢ زھرة تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 21:00 -سرطان  ٤ 22:37 -رطان س ٣ 23:54 -سرطان  ٢ اورانوس تثلیث قمر

جوزاء في البرج النجميعطارد 
  حد زحل 

  ٣٧٥د  12:46 –سرطان  ٦  استمرار حتى   22:22-سرطان  ٢ 

أسد البرج النجمي المريخ في
  حد مريخ 

  ٣٨٣د  08:17 –سرطان  ١٤  استمرار حتى  15:32 -سرطان  ٢
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  '26°4رأس  '22°22زحل  '6°2مشتري  '10°24مريخ  '32°7زھرة'28°25عطارد  '42°8قمر   '25°1شمس

  ٣٩و   21:03 –سرطان  ٣  20:07 –سرطان  ٣  19:10 –سرطان  ٣  سديم نثرةقمر مقارنة 
النجمي البرج  ٢القمر في وجه

  ٤٠٦د  03:21 -سرطان  ٤  استمرار حتى 25:2 -سرطان  ٣  وجه عطارد و دريجان مريخ سرطان

سرطان القمر في البرج النجمي
  زھرةحد  

  ٣٦٢د  02:8 -سرطان  ٣  استمرار حتى 47:20 -سرطان  ٣

سرطان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  12:19 -سرطان  ٤  استمرار حتى 02:8 -سرطان  ٣

 ٦٥٦د  09:24 –سرطان  ٤  استمرار حتى 11:49 –سرطان  ٣ منزل طرفة+ قمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 20:30 -سرطان  ٥ 22:23 -سرطان  ٤ 23:54 -سرطان  ٣ قمر أسود تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 23:18 -سرطان  ٥ 1:26 -سرطان  ٤ 3:12 -سرطان  ٣ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:42 -سرطان  ٤ 15:04 -سرطان  ٣ 9:12 -سرطان  ٣ نبتون ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 2:12 -سرطان  ٦ 21:18 -سرطان  ٥ 15:36 -سرطان  ٣ قمر تسدیس شمس

   ٢٥٠ھـ  13:00 - أسد ١٩ 15:26 - سرطان  ٢٣ 0:00 -سرطان  ٣ رأس ضد توازي مشتری

   ٢٥٢ھـ  14:00 - أسد ١٩ 16:10 - سرطان  ٢٣ 0:00 -سرطان  ٣ ذنب توازي مشتری
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  '22°4رأس  '22°22زحل  '19°2مشتري  '40°24مريخ  '22°7زھرة'48°26عطارد  '35°21قمر '22°2شمس

  ٤٨٤ج  25:15 -سرطان  ٤  استمرار حتى 26:1 -سرطان  ٤  قمر خالي الّسیر

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 20:54 –سرطان  ٧  استمرار حتی 15:23 –سرطان  ٤ أسد القمر في البرج النجمي

  ٦د 20:15 –سرطان  ٧  ستمرار حتیا 14:42 –سرطان  ٤  سنبلةالقمر في البرج الفلکی
 البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  ٤٠٧د  25:15 -سرطان  ٤  استمرار حتى 03:21 -سرطان  ٤و دريجان مشتريوجه قمر  سرطان

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه زحل و دريجان شمس أسد

  ٤٠٨د  31:9 -سرطان  ٥  استمرار حتى 25:15 -سرطان  ٤

سرطان برج النجميالقمر في ال
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  06:8 -سرطان  ٤  استمرار حتى 12:19 -سرطان  ٤

  سرطان القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  25:15 -سرطان  ٤  استمرار حتى 06:8 -سرطان  ٤

  أسد القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  
  ٣٦٤د  19:2 -سرطان  ٥  استمرار حتى 25:15 -سرطان  ٤
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 ٦٥٧د  00:58  -سرطان  ٥  استمرار حتى 09:24 –سرطان  ٤ منزل جبھة+ قمر 

  ١٧و   06:38 –سرطان  ٤  05:42 –سرطان  ٤  04:48 –سرطان  ٤  جبھةقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٩ھـ 17:54 -سرطان  ٥ 20:00 -سرطان  ٥ 21:42 -سرطان  ٤ مشتری تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:48 -سرطان  ٥ 20:15 -سرطان  ٥ 22:18 -طان سر ٤ نبتون مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 1:48 -سرطان  ٦ 4:31 -سرطان  ٥ 6:54 -سرطان  ٤ زھرة تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 3:12 -سرطان  ٦ 5:54 -سرطان  ٥ 8:12 -سرطان  ٤ بلوتون تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 20:30 -سرطان  ٥ 15:25 -سرطان  ٤ 10:18 -سرطان  ٤ زحل ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 5:36 -سرطان  ٦ 8:14 -سرطان  ٥ 10:30 -سرطان  ٤ شیرون مقابلة قمر

   ١٧٤ھـ  8:00 -سرطان  ٩ 20:40 -سرطان  ٧ 7:00 -سرطان  ٤ ذنب توازي عطارد

   ١٧٢ھـ  8:00 -سرطان  ٩ 20:45 -سرطان  ٧ 7:00 -سرطان  ٤ رأس ضد توازي عطارد

  زحلتراجع مکث بعد 
  سنبلة في البرج النجمي 

  ١١٧ج   21:00 –سرطان ٧  استمرار حتى  01:0 –سرطان ٤
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  '19°4رأس  '22°22زحل  '32°2مشتري  '10°25مريخ  '14°7زھرة  '5°28عطارد  '43°4قمر  '20°3شمس

  ٤٨٨ ج  سرطان ١٨ لیلة استمرار حتی  سرطان ٥ لیلة  سريع الّسیرقمر 

  ٥٦و  07:02 –سرطان  ٥  06:07 –سرطان  ٥  05:13 –سرطان  ٥  سدظھر األقمر مقارنة 

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  ٤٠٩د  22:3 -سرطان  ٦  استمرار حتى 31:9 -سرطان  ٥  وجه و دريجان مشتري أسد

  ٣٦٢د  19:11 -سرطان  ٥  استمرار حتى 19:2 -سرطان  ٥زھرةحدأسد في البرج النجميالقمر

  ٣٦٥د  49:23 -سرطان  ٦  استمرار حتى 19:11 -سرطان  ٥حدزحلأسد القمرفي البرج النجمي

 00:58 –سرطان  ٥ زبرة و صرفة منزلین+ قمر 
 18:45  -صرفة 

 ٦٥٩، ٦٥٨د  11:40 –سرطان  ٦  استمرار حتى

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 15:12 -سرطان  ٥ 10:24 -سرطان  ٥ 5:30 -سرطان  ٥ اورانوس توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 15:18 -سرطان  ٥ 10:26 -سرطان  ٥ 5:36 -سرطان  ٥ شیرون ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:12 -سرطان  ٧ 5:04 -سرطان  ٦ 7:30 -سرطان  ٥ قمر أسود تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 18:06 -سرطان  ٥ 13:01 -سرطان  ٥ 7:54 -سرطان  ٥ مریخ توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 25:10 -سرطان  ٦  استمرار حتى 15:54 -سرطان  ٥ ریخم مقارنة قمر

    زھرةتراجع مکث بعد 
  ثور في البرج النجمي

  ١١٤ج  18:06 –سرطان ٩  استمرار حتى 18:06 –سرطان ٥

٦ 
ن 

با
شع

 =
٢
٦

 
یو

ون
ي

  

  '17°4رأس  '22°22زحل  '45°2مشتري  '40°25مريخ  '9°7زھرة'19°29عطارد  '6°18قمر '17°4شمس

  ٤٨٤ج  56:20 -سرطان  ٧  استمرار حتى 53:13 -سرطان  ٦  قمر خالي الّسیر

  ١٩و   01:24 –سرطان  ٦  00:31 –سرطان  ٦  23:38 –سرطان  ٦  صرفةقمر مقارنة 

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخ أسد 
  ٤١٠د  56:20 -سرطان  ٧  استمرار حتى 22:3 -سرطان  ٦

حد  أسد ي البرج النجميالقمر ف
  ٣٦١د  25:10 -سرطان  ٦  استمرار حتى 49:23 -سرطان  ٦  عطارد

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  56:20 -سرطان  ٧  استمرار حتى 25:10 -سرطان  ٦  مريخ

 ٦٦٠د  22:49 –سرطان  ٨  استمرار حتى 11:40 –سرطان  ٦ منزل عواء+ قمر 

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ- ٠٠ھـ 11:30 -سرطان  ٧ 13:53 -سرطان  ٦ 25:10 -ن سرطا ٦ مریخ مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 20:12 -سرطان  ٨ 21:39 -سرطان  ٧ 22:30 -سرطان  ٦ عطارد تسدیس قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ- ٠٠ھـ 10:00 -سرطان  ٨ 6:30 -سرطان  ٧ 2:18 -سرطان  ٦ شمس تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 13:24 -سرطان  ٦ 8:52 -سرطان  ٦ 4:18 -سرطان  ٦ مریخ ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 23:06 -سرطان  ٨ 2:10 -سرطان  ٧ 4:48 -سرطان  ٦ مشتری تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 17:06 -سرطان  ٦ 12:18 -سرطان  ٦ 7:30 -سرطان  ٦ اورانوس ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 17:00 -طان سر ٦ 12:15 -سرطان  ٦ 7:30 -سرطان  ٦ شیرون توازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 5:48 -سرطان  ٨ 9:15 -سرطان  ٧ 12:24 -سرطان  ٦ زھرة تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 7:06 -سرطان  ٨ 10:41 -سرطان  ٧ 13:54 -سرطان  ٦ بلوتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ-٠٠ھـ 7:24 -سرطان  ٨ 10:53 -سرطان  ٧ 14:00 -سرطان  ٦ اورانوس مقابلة قمر

   ١٦١ھـ  19:00 - سرطان  ١٠ 14:57 -سرطان  ٨ 10:00 -سرطان  ٦ مشتری توازي عطارد
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 16:00 -سرطان  ٦ زھرة تسدیس عطارد
  16:26 - سرطان  ١٤
 1:41 - سرطان  ٢٥

  ١٥٧ھـ -٠٠ھـ 19:00 - أسد ١

  ٥ب-٣ج 05:32 – سنبلة ١١  استمرار حتی 05:24 –سرطان  ٦  أسدعطارد في البرج الفلکي 

 في البرج النجميعطارد 
  ٢٨ط - ٤ز – ٣ح 10:05 – سنبلة ١١  استمرار حتی 12:46 –سرطان  ٦  سرطان

 في البرج النجميعطارد 
  ٣٧٣د    11:02-سرطان  ١٣   استمرار حتى 12:46 –سرطان  ٦  حد مريخسرطان 

  البرج النجمي١عطارد في وجه 

  ٤٧٧د   18:28 - سرطان  ١٧  استمرار حتى 12:46 –سرطان  ٦  مرو دريجان ق زھرةوجه  سرطان 
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  '16°4رأس  '22°22زحل  '58°2مشتري  '10°26مريخ  '6°7زھرة  '31°0عطارد  '45°1قمر   '14°5شمس

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

  : قمر مثلثة
 سنبلة البرج النجمي في

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 00:09 –سرطان  ٩  استمرار حتی 20:54 –سرطان  ٧

  ٧د 23:32 –سرطان  ٩  استمرار حتی 20:15 –سرطان  ٧  الفلکي میزانالقمر في البرج 
 البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ٤١١د  15:14 -سرطان  ٧  استمرار حتى 56:20 -سرطان  ٧وجه شمس و دريجان عطارد سنبلة

البرج النجمي سنبلة  ٢القمر في وجه

  و دريجان زحل زھرةوجه 
  ٤١٢د  20:7 -سرطان  ٨  استمرار حتى 15:14 -سرطان  ٧

سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  05:9 -سرطان  ٧  استمرار حتى 56:20 -سرطان  ٧

  سنبلة القمر في البرج النجمي
   زھرةحد 

  ٣٦٢د  14:2 -سرطان  ٨  استمرار حتى 05:9 -سرطان  ٧

  ٣٨و   12:08 –سرطان  ٧  11:15 –سرطان  ٧  10:25 –سرطان  ٧  عواءقمر مقارنة 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 11:30 -سرطان  ٧ 6:37 -سرطان  ٧ 1:48 -سرطان  ٧ زحل توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ- ٠٠ھـ 7:30 -سرطان  ٩ 11:22 -سرطان  ٨ 15:00 -سرطان  ٧ زحل مقارنة قمر

 11:00 -سرطان  ٧ اورانوس تثلیث عطارد
  20:52 -سرطان  ١٥

  16:26 - أسد ٤

 2:29 - أسد ٢٩
 ١٦٥ھـ -٠٠ھـ 22:00 - سنبلة ٣

٨ 
ن 

با
شع

 =
٢
٨

 
یو

ون
ي

  

  '16°4رأس  '22°22زحل  '11°3مشتري  '40°26مريخ  '5°7زھرة  '40°1عطارد  '40°15قمر '11°6شمس

  ٤٨٤ج  12:0 -سرطان  ٩  استمرار حتى 22:11 -سرطان  ٨  قمر خالي الّسیر

  ٢١و   09:17 –سرطان  ٨  08:26 –سرطان  ٨  07:36 –سرطان  ٨  سماك األعزلقمر مقارنة 

  ٢٢و   09:56 –سرطان  ٨  09:05 –سرطان  ٨  08:15 –سرطان  ٨  سماك الرامحقمر مقارنة 
 البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  ٤١٣د  12:0 -سرطان  ٩  استمرار حتى 20:7 -سرطان  ٨زھرةوجه عطارد و دريجان  سنبلة

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  02:9 - سرطان ٨  استمرار حتى 14:2 -سرطان  ٨  حد مشتري  

  سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مريخ  

  ٣٦٣د  50:20 - سرطان ٩  استمرار حتى  02:9 - سرطان ٨

 ٦٦١د  20:41 –سرطان  ٩  استمرار حتى 22:49 –سرطان  ٨ منزل سماك+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 10:36 -سرطان  ٨ 5:18 -سرطان  ٨ 0:06 -سرطان  ٨ نبتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ- ٠٠ھـ 2:36 - سرطان  ١٠ 5:12 -سرطان  ٩ 7:24 -سرطان  ٨ عطارد تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:24 - سرطان  ١٠ 4:33 -سرطان  ٩ 8:24 -سرطان  ٨ نبتون تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ- ٠٠ھـ 15:24 - سرطان  ١٠ 12:59 -سرطان  ٩ 10:06 -سرطان  ٨ شمس تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 9:00 - سرطان  ١٠ 13:20 -سرطان  ٩ 17:24 -سرطان  ٨ بلوتون تسدیس قمر

 ١٥٢ھـ  12:00 - أسد ١٢ 18:15 - سرطان  ٢٥ 23:00 -سرطان  ٨ قمر أسود تسدیس شمس

   ١٧٠ھـ  22:00 - سرطان  ١٣ 13:18 - سرطان  ١٠ 5:00 -سرطان  ٨ بلوتون ضد توازي عطارد

   ١٧٨ھـ  3:00 - سرطان  ١٣ 19:30 - سرطان  ١١ 13:00 -سرطان  ٨ قمر أسود توازي عطارد

 النجميالشمس في البرج 
  حد مشتري جوزاء

  ٣٦٩د    02:15-سرطان  ١٤   استمرار حتى   19:11-سرطان  ٨ 

٩
  

  '17°4رأس  '22°22زحل  '24°3مشتري  '11°27مريخ  '7°7زھرة  '45°2عطارد  '52°29قمر   '9°7مسش
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  ٧ط - ٧ز – ٢ح 01:40 –سرطان  ١١  استمرار حتی 00:09 –سرطان  ٩میزان القمر في البرج النجمي

  ٨د 01:04 –ان سرط ١١  استمرار حتی 23:32 –سرطان  ٩  القمر في البرج الفلکي عقرب

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان 

  ٤١٤د  51:16 -سرطان  ٩  استمرار حتى 12:0 -سرطان  ٩

  البرج النجمي ٢القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحلمیزان  
  ٤١٥د  20:9 - سرطان  ١٠  استمرار حتى 51:16 -سرطان  ٩

سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد زحل  

  ٣٦٥د  12:0 - سرطان ٩  استمرار حتى 50:20 - سرطان ٩

میزان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  13:10 - سرطان ٩  استمرار حتى 12:0 - سرطان ٩

میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  28:23 -  سرطان ١٠  استمرار حتى 13:10 - سرطان ٩

 ٦٦٢د  20:42 –سرطان  ١٠  استمرار حتى 20:41 –سرطان  ٩ منزل غفر+ قمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:18 - سرطان  ١٠ 15:33 -سرطان  ٩ 19:36 -سرطان  ٩ شیرون تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 4:54 - سرطان  ١٠ 21:19 - سرطان  ١٠ 14:30 -سرطان  ٩ زھرة ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 7:24 - سرطان  ١١ 11:42 - سرطان  ١٠ 15:48 -سرطان  ٩ قمر أسود مقابلة قمر

 ١٣٨ھـ -٠٠ھـ 18:00 - أسد ١٠ 7:14 - سرطان  ٢٥ 6:00 -سرطان  ٩ زحل تربیع شمس
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  '18°4رأس  '23°22زحل  '37°3مشتري  '42°27مريخ  '11°7زھرة  '48°3عطارد  '19°14قمر   '6°8شمس

القمر في الطريقة 
 المحترقة

  ٤٨٧ج  06:36 –سرطان ١١  استمرار حتى 03:06 -  سرطان١٠

  ٢٣و   20:47 –سرطان  ١٠  19:57 –سرطان  ١٠  19:07 –سرطان  ١٠  زبانا جنوبيقمر مقارنة 

  ٢٤و   03:53 –سرطان  ١٠  03:03 –سرطان  ١٠  02:14 –سرطان  ١٠  زبانا شماليقمر مقارنة 
میزان البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  ان عطاردوجه مشتري و دريج
  ٤١٦د  42:1 - سرطان  ١١  استمرار حتى 20:9 - سرطان  ١٠

میزان  القمر في البرج النجمي
  حدمشتري

  ٣٦٤د  59:10 -  سرطان ١٠  استمرار حتى 28:23 -  سرطان ١٠

  میزان  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  26:22 -  سرطان ١١  استمرار حتى 59:10 -  سرطان ١٠

 ٦٦٣د  20:11–سرطان  ١١  استمرار حتى 20:42 –سرطان  ١٠ نامنزل زبا+ قمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:42 - سرطان  ١١ 10:30 - سرطان  ١٠ 2:00 - سرطان  ١٠ قمر أسود ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 19:00 - سرطان  ١١ 22:46 - سرطان  ١١ 2:24 - سرطان  ١٠ مریخ تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 22:00 - سرطان  ١١ 11:33 - سرطان  ١٠ 3:00 - سرطان  ١٠ بلوتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 20:30 - سرطان  ١١ 11:48 - سرطان  ١٠ 4:18 - سرطان  ١٠ عطارد ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:18 - سرطان  ١٢ 5:54 - سرطان  ١١ 10:2٤ - سرطان  ١٠ نبتون تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 12:00 - سرطان  ١١ 20:51 - سرطان  ١١ 10:30 - سرطان  ١٠ مشتری ضد توازي قمر

  ١١،٢ج – ١٩ھـ-٠٠ھـ 1:54 - سرطان  ١٢ 6:29 - سرطان  ١١ 11:00 - سرطان  ١٠ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 1:54 - سرطان  ١٢ 6:29 - سرطان  ١١ 11:00 - سرطان  ١٠ ذنب مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٥١،٩ھـ-٠٠ھـ 3:48 - ن سرطا ١٢ 8:04 - سرطان  ١١ 12:12 - سرطان  ١٠ مشتری مقابلة قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ -٠٠ھـ 6:54 - سرطان  ١٢ 10:11 - سرطان  ١١ 13:18 - سرطان  ١٠ عطارد تثلیث قمر

 16:30 - سرطان  ١٠ رأس توازي قمر
  4:34 - سرطان  ١١
 8:52 - سرطان  ١٣

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 21:06 - سرطان  ١٤

 16:30 - سرطان  ١٠ ذنب ضد توازي قمر
  4:35 - سرطان  ١١
 8:51 - سرطان  ١٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 21:00 - سرطان  ١٤

  ٤،٢ج – ٣٦،٥ھـ-٠٠ھـ 9:18 - سرطان  ١٢ 13:42 - سرطان  ١١ 18:00 - سرطان  ١٠ زھرة مقابلة قمر
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  '19°4رأس  '23°22زحل  '50°3مشتري  '13°28مريخ  '17°7زھرة  '47°4عطارد  '57°28قمر   '3°9شمس

  ٤٩٢ج  20:44 - سرطان  ٢٥  استمرار حتى 6:29 - سرطان  ١١  رأسمن ال شمالی صاعدقمر 

  ٤٨٤ج  42:1 - سرطان  ١١  استمرار حتى 46:22 - سرطان  ١١  قمر خالي الّسیر

  : ھبوط قمر
 عقرب في البرج النجمي

  ٨ط - ٨ز – ٢ح 02:27 –سرطان  ١٣  استمرار حتی 01:40 –سرطان  ١١
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  : ھبوط قمر
  البرج النجمي عقرب ٣ة درج

  ٨ب – ٢،٧٠ج 06:36 –سرطان ١١ استمرار حتى 04:58 –سرطان ١١

  ٩د 01:51 –سرطان  ١٣  استمرار حتی 01:04 –سرطان  ١١ القمر في البرج الفلکي قوس

  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخعقرب 
  ٤١٧د  58:17 - سرطان  ١١  استمرار حتى 42:1 - سرطان  ١١

البرج النجمي  ٢القمر في وجه
وجه شمس و دريجان  عقرب

  مشتري
  ٤١٨د  13:10 - سرطان  ١٢  استمرار حتى 58:17 - سرطان  ١١

حد میزان  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  42:1 -  سرطان ١١  استمرار حتى 26:22 -  سرطان ١١

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  06:13 -  سرطان ١١  مرار حتىاست 42:1 -  سرطان ١١  مريخ

حد عقرب  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  36:19 -  سرطان ١٢  استمرار حتى 06:13 -  سرطان ١١

 20:11 –سرطان  ١١ اكلیل و قلب منزلین+ قمر 
 11:58 - قلب  

 ٦٦٥، ٦٦٤د   00:48 –سرطان  ١٢  استمرار حتى

  ٣٧و   02:30 –سرطان  ١١  01:40 –سرطان  ١١  00:51 –سرطان  ١١  اكلیلقمر مقارنة 

  ٢٧و   13:12 –سرطان  ١١  12:23 –سرطان  ١١  11:34 –سرطان  ١١  قلب العقربقمر مقارنة 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 10:18 - سرطان  ١٢ 14:52 - سرطان  ١١ 19:24 - سرطان  ١١ اورانوس تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:06 - رطان س ١٢ 16:39 - سرطان  ١١ 21:12 - سرطان  ١١ شیرون تربیع قمر

  ٧،٢ج –١٢ھـ 9:42 - سرطان  ١٣ 14:08 - سرطان  ١٢ 18:42 - سرطان  ١١ زحل تسدیس قمر

  ٩١ج   04:58 –سرطان ٢١  استمرار حتى  08:50 –سرطان ١١عقرب في البرج النجميتراجع رأس 

  ٩٢ج   04:58 –سرطان ٢١  استمرار حتى  08:50 –سرطان ١١ ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '19°4رأس  '24°22زحل  '3°4مشتري  '44°28مريخ  '25°7زھرة  '44°5عطارد  '42°13قمر '0°10شمس

  ٤٩٠ ج 19:50 –سرطان ٢٤ استمرار حتی 21:10 –سرطان ١٢ قمر صاعد في فلك األوج
   البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  دريجان قمر و زھرةوجه  عقرب
  ٤١٩د  29:2 - سرطان  ١٣  استمرار حتى 13:10 - طان سر ١٢

عقرب القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  35:8 -  سرطان ١٢  استمرار حتى 36:19 -  سرطان ١٢

عقرب القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  43:16 -  سرطان ١٢  استمرار حتى 35:8 -  سرطان ١٢

حد  عقرب القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  29:2 -  سرطان ١٣  استمرار حتى 43:16 -  سرطان ١٢

 ٦٦٦د  00:10 –سرطان  ١٣  استمرار حتى 00:48 –سرطان  ١٢ منزل شولة+ قمر 

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ-٠٠ھـ - 21:42  سرطان ١٤ - 01:20  سرطان ١٣ -05:12  سرطان ١٢ مریخ تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 2:18 - سرطان  ١٤ 6:39 - سرطان  ١٣ 11:12 - سرطان  ١٢ نبتون تسدیس قمر

  ٥٧و   12:19 –سرطان  ١٢  11:31 –سرطان  ١٢  10:42 –سرطان  ١٢  لسعة العقربقمر مقارنة 

  ٣٥و   13:16 –سرطان  ١٢  12:28 –سرطان  ١٢  11:39 –سرطان  ١٢  شولةقمر مقارنة 

   ١٥٧ھـ  19:00 - ن سرطا ١٧ 6:10 - سرطان  ١٥ 17:00 - سرطان  ١٢ زھرة توازي عطارد

البرج النجمي ٢الشمس في وجه 
  زھرةوجه مريخ و دريجان  جوزاء 

  ٤٣٩د   11:40 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى  23:53 - سرطان ١٢
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  '17°4رأس  '24°22زحل  '15°4مشتري  '15°29مريخ  '36°7زھرة  '37°6عطارد  '28°28قمر '57°10شمس

  ٤٨٤ج  29:2 - سرطان  ١٣  استمرار حتى 21:1 - سرطان  ١٣  رقمر خالي الّسی

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 04:03 –سرطان  ١٥  استمرار حتی 02:27 –سرطان  ١٣قوس القمر في البرج النجمي

  ١٠د 03:26 –سرطان  ١٥  استمرار حتی 01:51 –سرطان  ١٣  في البرج الفلکي جديالقمر 

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  قوس

  عطارد و دريجان مشتريوجه  
  ٤٢٠د  51:18 - سرطان  ١٣  استمرار حتى 29:2 - سرطان  ١٣

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  و دريجان مريخوجه قمر  قوس

  ٤٢١د  21:11 - سرطان  ١٤  استمرار حتى 51:18 - سرطان  ١٣
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قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٦٤د  08:22 -  سرطان ١٤  استمرار حتى 29:2 -  سرطان ١٣

 ٦٦٧د  01:11 –سرطان  ١٤  استمرار حتى 00:10 –سرطان  ١٣ منزل نعام+ قمر 

  ٥٨و   00:08 –سرطان  ١٣  23:19 –سرطان  ١٣  22:30 –سرطان  ١٣  النصلقمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ-٠٠ھـ 0:30 - سرطان  ١٥ 21:52 - سرطان  ١٤ 19:42 - سرطان  ١٣ شمس مقابلة قمر
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  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 10:54 - سرطان  ١٤ 15:11 - سرطان  ١٣ 19:42 - سرطان  ١٣ بلوتون مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:30 - سرطان  ١٤ 15:45 - سرطان  ١٣ 20:12 - سرطان  ١٣ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 13:12 - سرطان  ١٤ 17:27 - سرطان  ١٣ 21:54 - سرطان  ١٣ شیرون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:24 - سرطان  ١٤ 15:01 - سرطان  ١٣ 23:48 - سرطان  ١٣ مشتری ضد توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 10:12 - سرطان  ١٤ 1:33 - سرطان  ١٤ 15:00 - سرطان  ١٣ بلوتون توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:48 - سرطان  ١٤ 2:13 - سرطان  ١٤ 15:54 - سرطان  ١٣ قمر أسود ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 10:48 - سرطان  ١٥ 14:31 - سرطان  ١٤ 18:36 - سرطان  ١٣ قمر أسود تثلیث قمر

 في البرج النجميعطارد 
  زھرةحد سرطان 

  ٣٧٢د    04:55- أسد ٦   استمرار حتى   11:02-سرطان  ١٣ 

  ٧ب-٥ج 18:24 – سنبلة ٢  استمرار حتی  15:31 –سرطان  ١٣  میزان البرج الفلکي  المريخ في
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  '14°4رأس  '25°22زحل  '28°4مشتري  '47°29مريخ  '48°7زھرة  '26°7عطارد  '7°13قمر '55°11شمس

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٢اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  ٤٨٤ج  05:4 - سرطان  ١٥  استمرار حتى 25:15 - سرطان  ١٤  قمر خالي الّسیر

  ٥٩و   20:58 –سرطان  ١٤  20:07 –سرطان  ١٤  19:18 –سرطان  ١٤  لراميعین اقمر مقارنة 

  ٣٦و   21:13 –سرطان  ١٤  20:23 –سرطان  ١٤  19:34 –سرطان  ١٤  الفكة الجنوبیةقمر مقارنة 

  ٢٩و   23:09 –سرطان  ١٤  22:20 –سرطان  ١٤  21:30 –سرطان  ١٤  النسر الواقعقمر مقارنة 

  ٣٤و   09:03 –سرطان  ١٤  08:14 –سرطان  ١٤  07:24 –سرطان  ١٤  بلدةقمر مقارنة 
قوس البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه زحل و دريجان شمس
  ٤٢٢د  05:4 - سرطان  ١٥  استمرار حتى 21:11 - سرطان  ١٤

  قوس القمر في البرج النجمي

  زھرةحد  
  ٣٦٢د  23:6 -  سرطان ١٤  استمرار حتى 08:22 -  سرطان ١٤

  قوس ج النجميالقمر في البر
  حد عطارد  

  ٣٦١د  01:13 -  سرطان ١٤  استمرار حتى 23:6 -  سرطان ١٤

حد قوس  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  22:21 -  سرطان ١٥  استمرار حتى 01:13 -  سرطان ١٤  زحل 

 ٦٦٨د  03:32 –سرطان ١٥  استمرار حتى 01:11 –سرطان  ١٤ منزل بلدة+ قمر 

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 01:13 -  سرطان ١٤  استمرار حتى 19:36 -  سرطان ١٤ زحل تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ- ٠٠ھـ 11:36 - سرطان  ١٥ 15:25 - سرطان  ١٤ 01:13 -  سرطان ١٤ زحل تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 23:54 - سرطان  ١٥ 15:51 - سرطان  ١٤ 6:36 - سرطان  ١٤ عطارد ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 2:00 - سرطان  ١٦ 4:49 - سرطان  ١٥ 8:00 - سرطان  ١٤ مریخ تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 0:36 - سرطان  ١٥ 17:35 - سرطان  ١٤ 9:54 - سرطان  ١٤ زھرة ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ -٠٠ھـ 9:06 - سرطان  ١٦ 12:12 - سرطان  ١٥ 15:48 - سرطان  ١٤ مشتری تثلیث قمر

  ١٨٥ھـ  12:00 - أسد ٩  تیاستمرار ح 2:00 - سرطان  ١٤ مریخ تثلیث زھرة

 ٢٢٢ھـ  6:00 - أسد ١٠ 23:26 - سرطان  ٢٨ 23:00 - سرطان  ١٤ بلوتون تربیع مریخ

 ٢١٨ھـ  18:00 - أسد ١١ 5:55 - سرطان  ٢٩ 15:00 - سرطان  ١٤ اورانوس مقابلة مریخ

 النجميالشمس في البرج 
  زھرةحد  جوزاء

  ٣٦٧د    08:10-سرطان  ١٩   استمرار حتى   02:15-سرطان  ١٤ 

   البرج النجمي المريخ في
  حد عطارد سنبلة

  ٣٨١د   06:03 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى  08:17 –سرطان  ١٤

  ٥٤ط - ٦ز – ٥ح 08:13 – سنبلة ٣  استمرار حتی  08:17 –سرطان  ١٤سنبلة البرج النجمي المريخ في

 البرج النجمي ١المريخ في وجه 
  وجه شمس و دريجان  سنبلة

  عطارد
  ٥٥٥د   12:46 -أسد ١  استمرار حتى 08:17 –سرطان  ١٤



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  '9°4رأس  '26°22زحل  '40°4مشتري  '19°0مريخ  '3°8زھرة  '12°8عطارد  '33°27قمر '52°12شمس

  : قمر مثلثة+ وبال 
 جدي في البرج النجمي

  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 08:09 –سرطان  ١٧  استمرار حتی 04:03 –سرطان  ١٥

  ١١د 07:29 –سرطان  ١٧  استمرار حتی 03:26 –سرطان  ١٥ القمر في البرج الفلکي دلو

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  جدي

  وجه مشتري و دريجان زحل 
  ٤٢٣د  06:21 - سرطان  ١٦  استمرار حتى 05:4 - سرطان  ١٥

قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  05:4 -  سرطان ١٥  استمرار حتى 22:21 -  سرطان ١٥

جدي  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  58:15 -  سرطان ١٥  استمرار حتى 05:4 -  سرطان ١٥

  جدي القمر في البرج النجمي
  حد مشترى  

  ٣٦٤د  00:4 -  سرطان ١٦  استمرار حتى 58:15 -  سرطان ١٥

  سعد ذابح  منزلین+ قمر 
 و سعد بلع

 03:32 –سرطان  ١٥
 16:14 – بلع سعد

 ٦٧٠،  ٦٦٩د  08:24 –سرطان  ١٦  استمرار حتى

  ٣٠و   02:31 –سرطان  ١٥  01:41 –سرطان  ١٥  00:49 –سرطان  ١٥  النسر الطائرقمر مقارنة 

  ٣٣و   12:41 –سرطان  ١٥  11:49 –سرطان  ١٥  10:57 –سرطان  ١٥  سعد ذابحقمر مقارنة 

  ٣١و   19:24 –سرطان  ١٦  18:34 –رطان س ١٥  17:41 –سرطان  ١٥  سعد بلعقمر مقارنة 

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ -٠٠ھـ 15:18 - سرطان  ١٦ 18:07 - سرطان  ١٥ 21:30 - سرطان  ١٥ زھرة تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 14:36 - سرطان  ١٦ 17:53 - سرطان  ١٥ 21:36 - سرطان  ١٥ اورانوس تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ- ٠٠ھـ 16:48 - سرطان  ١٦ 19:00 - سرطان  ١٥ 21:42 - سرطان  ١٥ عطارد مقابلة قمر

  ثور  الزھرة  في البرج  النجمي

  حد عطارد
  ٣٧٦د    07:47-سرطان  ٢٨   استمرار حتى   19:19-سرطان  ١٥ 
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  '3°4رأس  '27°22زحل  '53°4مشتري  '50°0مريخ  '19°8زھرة  '54°8عطارد  '40°11قمر '49°13شمس

قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٤٨٤ج  11:8 - سرطان  ١٧  استمرار حتى 48:18 - سرطان  ١٦  قمر خالي الّسیر

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
  ٤٢٤د  27:14 - سرطان  ١٦  استمرار حتى 06:21 - سرطان  ١٦  زھرةوجه مريخ و دريجان جدي

جدي البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه شمس و دريجان عطارد
  ٤٢٥د  11:8 - سرطان  ١٧  استمرار حتى 27:14 - سرطان  ١٦

  جدي  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  58:17 -  سرطان ١٦  استمرار حتى 00:4 -  سرطان ١٦

حد جدى  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  03:1 -  سرطان ١٧  استمرار حتى 58:17 -  سرطان ١٦

 ٦٧١د  07:09 –سرطان  ١٧  استمرار حتى 08:24 –سرطان  ١٦ منزل سعد السعود+ قمر 

  ٦٠و   02:39 –سرطان  ١٦  01:46 –سرطان  ١٦  00:54 –سرطان  ١٦  النیرقمر مقارنة 

  ٦١و   13:03 –سرطان  ١٦  12:11 –سرطان  ١٦  11:17 –سرطان  ١٦  سعد ناشرةقمر مقارنة 

  ٣٢و   15:39 –سرطان  ١٦  14:46 –سرطان  ١٦  13:53 – سرطان ١٦  سعد السعودقمر مقارنة 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 15:48 - سرطان  ١٧ 18:12 - سرطان  ١٦ 21:12 - سرطان  ١٦ قمر أسود تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 16:12 - سرطان  ١٧ 18:48 - سرطان  ١٦ 21:54 - سرطان  ١٦ زحل تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 14:00 - سرطان  ١٦ 8:39 - ن سرطا ١٦ 3:12 - سرطان  ١٦ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:36 - سرطان  ١٨ 12:39 - سرطان  ١٧ 15:24 - سرطان  ١٦ نبتون مقارنة قمر
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  '57°3رأس  '28°22زحل  '5°5مشتري  '22°1مريخ  '38°8زھرة  '33°9عطارد  '24°25قمر '46°14شمس

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 15:56 –سرطان  ١٩  استمرار حتی 08:09 –سرطان  ١٧ دلو القمر في البرج النجمي

  ١٢د 15:14 –سرطان  ١٩  استمرار حتی 07:29 –سرطان  ١٧ الفلکي حوتالقمر في البرج 
دلو  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  و دريجان زحل زھرة وجه
  ٤٢٦د  21:2 - سرطان  ١٨  استمرار حتى 11:8 - سرطان  ١٧

حد جدى  ي البرج النجميالقمر ف
  مريخ

  ٣٦٣د  11:8 -  سرطان ١٧  استمرار حتى 03:1 -  سرطان ١٧



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  الساعة: يوم 
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  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

حد دلو  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  51:20 -  سرطان ١٨  استمرار حتى 11:8 -  سرطان ١٧  عطارد 

 ٦٧٢د  10:18 –سرطان  ١٨  استمرار حتى 07:09 –سرطان  ١٧ منزل سعد األخبیة+ قمر 

  ٦٢و   12:56 –سرطان  ١٧  12:01 –سرطان  ١٧  11:07 –سرطان  ١٧  ذنب الدجاجةقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٤٩،٩ھـ -٠٠ھـ 16:06 - سرطان  ١٨ 17:40 - سرطان  ١٧ 19:54 - سرطان  ١٧ مشتری تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 20:12 - سرطان  ١٩ 22:04 - سرطان  ١٨ 0:30 - سرطان  ١٧ بلوتون تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ -٠٠ھـ 51:20 -  سرطان ١٨  استمرار حتى 2:18 - سرطان  ١٧ زھرة تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 13:00 - سرطان  ١٧ 7:56 - سرطان  ١٧ 2:54 - سرطان  ١٧ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 22:48 - سرطان  ١٩ 0:37 - سرطان  ١٨ 3:00 - سرطان  ١٧ شیرون مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ- ٠٠ھـ 20:48 - سرطان  ٢٠ 13:59 - سرطان  ١٨ 8:24 - سرطان  ١٧ شمس تثلیث قمر

 البرج النجمي ٢عطارد في وجه 
  وجه عطارد و سرطان 

  )في التراجع(دريجان مريخ 
  ٤٧٨د   15:06 - أسد ١  استمرار حتى  18:28 - سرطان  ١٧
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  '51°3رأس  '29°22زحل  '18°5يمشتر  '55°1مريخ  '58°8زھرة  '7°10عطارد  '43°8قمر '43°15شمس

  ٤٨٩ج   سرطان ٣١ اللیلة استمرار حتی  سرطان ١٨ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  59:15 - سرطان  ١٩  استمرار حتى 00:14 - سرطان  ١٨  قمر خالي الّسیر

  ٤٦و   23:50 –سرطان  ١٨  22:55 –سرطان  ١٨  22:01 –سرطان  ١٨  سعد األخبیةقمر مقارنة 
النجمي دلوالبرج  ٢ر في وجهالقم

  ٤٢٧د  57:20 - سرطان  ١٩  استمرار حتى 21:2 - سرطان  ١٨  وجه و دريجان عطارد

  دلو  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٢د  53:7 -  سرطان ١٨  استمرار حتى 51:20 -  سرطان ١٨   زھرةحد 

دلو  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  57:20 - رطان س ١٩  استمرار حتى 53:7 -  سرطان ١٨  حدمشتري 

 ٦٧٣د  18:45 –سرطان  ١٩  استمرار حتى 10:18 –سرطان  ١٨  فرغ األولمنزل + قمر 

  ٤،٢ج – ٣٤،٥ھـ 23:24 - سرطان  ١٩ 0:29 - سرطان  ١٨ 51:20 -  سرطان ١٨ زھرة تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 8:18 - سرطان  ١٨ 3:19 - سرطان  ١٨ 22:18 - سرطان  ١٨ اورانوس ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 8:24 - سرطان  ١٨ 3:22 - سرطان  ١٨ 22:24 - سرطان  ١٨ شیرون توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:36 - سرطان  ٢٠ 1:27 - سرطان  ١٩ 2:54 - سرطان  ١٨ قمر أسود تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 17:54 - سرطان  ١٨ 13:06 - سرطان  ١٨ 8:18 - سرطان  ١٨ مریخ توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 2:48 - سرطان  ١٩ 21:27 - سرطان  ١٩ 18:00 - سرطان  ١٨ مریخ ضد توازي قمر
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  '47°3رأس  '31°22زحل  '30°5مشتري  '27°2مريخ  '20°9زھرة'38°10عطارد  '36°21قمر   '40°16شمس

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 03:15 –سرطان  ٢٢  استمرار حتی 15:56 –سرطان  ١٩ حوت القمر في البرج النجمي
  ١د 02:30 –سرطان  ٢٢  استمرار حتی 15:14 –سرطان  ١٩  في البرج الفلکي حملالقمر 

 البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤٢٨د  59:15 - سرطان  ١٩  استمرار حتى 57:20 - سرطان  ١٩  زھرةو دريجان وجه قمر دلو 

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
وجه زحل و دريجان مشتريحوت 

  ٤٢٩د  26:11 - سرطان  ٢٠  استمرار حتى 59:15 - سرطان  ١٩

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  31:4 - سرطان  ١٩  استمرار حتى 57:20 - سرطان  ١٩

  دلو  القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  59:15 - سرطان  ١٩  استمرار حتى 31:4 - سرطان  ١٩

  حوت  القمر في البرج النجمي

   زھرةحد 
  ٣٦٢د  22:15 - سرطان  ٢٠  استمرار حتى 59:15 - سرطان  ١٩

 ٦٧٤د  00:48 –سرطان  ٢١  استمرار حتى 18:45 –سرطان  ١٩ منزل فرغ آخر+ قمر 

  ٤٧و   09:35 –سرطان  ١٩  08:39 –سرطان  ١٩  07:41 –سرطان  ١٩  منكب الفرسقمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ-٠٠ھـ 22:12 - سرطان  ٢١ 21:41 - ن سرطا ٢٠ 21:48 - سرطان  ١٩ مریخ مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 12:12 - سرطان  ١٩ 7:03 - سرطان  ١٩ 1:54 - سرطان  ١٩ اورانوس توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 12:12 - سرطان  ١٩ 7:01 - سرطان  ١٩ 1:54 - سرطان  ١٩ شیرون ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 3:06 - سرطان  ٢١ 3:06 - سرطان  ٢٠ 3:42 - سرطان  ١٩ مشتری تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 6:18 - سرطان  ٢١ 6:44 - سرطان  ٢٠ 7:42 - سرطان  ١٩ بلوتون تربیع قمر



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ٨،٢ج – ١٣ھـ-٠٠ھـ 7:30 - سرطان  ٢١ 7:47 - سرطان  ٢٠ 8:36 - سرطان  ١٩ اورانوس مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 11:54 - طان سر ٢١ 11:18 - سرطان  ٢٠ 11:18 - سرطان  ١٩ زھرة تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ -٠٠ھـ 14:24 - سرطان  ٢١ 13:59 - سرطان  ٢٠ 13:54 - سرطان  ١٩ عطارد تثلیث قمر

 النجميالشمس في البرج 
  حد مريخ جوزاء

  ٣٦٨د    16:18-سرطان  ٢٦   استمرار حتى   08:10-سرطان  ١٩ 
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  '44°3رأس  '32°22زحل  '42°5مشتري  '59°2مريخ  '44°9زھرة  '4°11عطارد  '8°4قمر   '38°17شمس

  ٤٨و   04:29 –سرطان  ٢٠  03:30 –سرطان  ٢٠  02:31 –سرطان  ٢٠  جناح الفرسقمر مقارنة 

  ٤٩و   14:35 –سرطان  ٢٠  13:34 –سرطان  ٢٠  12:36 –سرطان  ٢٠  سرة الفرسقمر مقارنة 

  البرج النجمي ٢القمر في وجه

دريجان قمر شتري ووجه محوت 
  ٤٣٠د  13:7 - سرطان  ٢١  استمرار حتى 26:11 - سرطان  ٢٠

  حوت القمر في البرج النجمي
   مشتريحد  

  ٣٦٤د  15:1 - سرطان  ٢١  استمرار حتى 22:15 - سرطان  ٢٠

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 13:30 - سرطان  ٢٢ 4:48 - سرطان  ٢١ 20:54 - سرطان  ٢٠ شمس تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:18 - سرطان  ٢٠ 3:45 - سرطان  ٢٠ 22:18 - سرطان  ٢٠ لزح ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 12:36 - سرطان  ٢٢ 12:23 - سرطان  ٢١ 12:36 - سرطان  ٢٠ زحل مقابلة قمر

 ١٥٩ھـ  22:00 - أسد ٨ 13:55 - أسد ١ 12:00 - سرطان  ٢٠ مریخ تسدیس عطارد

  البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  و دريجان زحل وجهثور  

  ٥٠٩د   02:18 -أسد ٦  استمرار حتى  15:26 - سرطان ٢٠
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  '43°3رأس  '34°22زحل  '54°5مشتري  '32°3مريخ  '9°10زھرة'26°11عطارد  '21°16قمر   '35°18شمس

  ٤٨٤ج  18:3 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى 23:12 - سرطان  ٢١  قمر خالي الّسیر

  ٤٥و   20:35 –سرطان  ٢٢  19:34 –سرطان  ٢٢  18:34 –سرطان  ٢١  اءالرشقمر مقارنة 

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحوت  
  ٤٣١د  18:3 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى 13:7 - سرطان  ٢١

حد حوت  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  14:5 - سرطان  ٢١  استمرار حتى 15:1 - سرطان  ٢١

حد حوت  في البرج النجمي القمر
  ٣٦٣د   16:23 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى 14:5 - سرطان  ٢١  مريخ

 ٦٧٥د    03:15–سرطان  ٢٢  استمرار حتى 00:48 –سرطان  ٢١ منزل بطن الحوت+ قمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 12:00 - سرطان  ٢١ 5:42 - سرطان  ٢١ 23:36 - سرطان  ٢١ نبتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:24 - سرطان  ٢٣ 8:09 - سرطان  ٢٢ 8:06 - سرطان  ٢١ نبتون تسدیس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 18:54 - سرطان  ٢٣ 18:34 - سرطان  ٢٢ 18:24 - سرطان  ٢١ بلوتون تثلیث قمر

  ١٣٣ھـ  21:00 -میزان  ١٩ 0:45 - أسد ٣١ 22:00 - سرطان  ٢١ مریخ تسدیس شمس

  اورانوسمکث قبل تراجع
  وتح في البرج النجمي 

  ١١٨ج   12:49 –سرطان ٢٥  استمرار حتى  12:49 –سرطان ٢١
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  '43°3رأس  '35°22زحل  '6°6مشتري  '5°4مريخ  '36°10زھرة'44°11عطارد  '21°28قمر '32°19شمس

خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  ١ط - ١ز – ٢ح 16:11 –سرطان  ٢٤  استمرار حتی 03:15 –سرطان  ٢٢  حمل يالقمر في البرج النجم

  ٢د 15:26 –سرطان  ٢٤  استمرار حتی 02:30 –سرطان  ٢٢  الفلکي ثورالقمر في البرج 

 البرج النجمي ١القمر في وجه 

  وجه و دريجان مريخحمل 
  ٣٩٦د  34:23 - سرطان  ٢٣  استمرار حتى 18:3 - سرطان  ٢٢

حد حوت  البرج النجمي القمر في
  ٣٦٥د  18:3 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى 16:23 - سرطان  ٢٢  زحل

  حمل القمر في البرج النجمي
  مشتريحد  

  ٣٦٤د  26:15 - سرطان  ٢٢  استمرار حتى 18:3 - سرطان  ٢٢

  حمل  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  36:1 - سرطان  ٢٣  استمرار حتى 26:15 - سرطان  ٢٢

 ٦٤٨د  23:20 –سرطان  ٢٣  استمرار حتى   03:15–سرطان  ٢٢ منزل شرطان+ مر ق

  ٢و   05:51 –سرطان  ٢٢  04:50 –سرطان  ٢٢  03:49 –سرطان  ٢٢  شرطانقمر مقارنة 

  ١و   14:14 –سرطان  ٢٢  13:13 –سرطان  ٢٢  12:12 –سرطان  ٢٢  كف الخضیب مقارنةقمر 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 21:42 - سرطان  ٢٤ 21:23 - سرطان  ٢٣ 21:12 - سرطان  ٢٢ شیرون تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 14:18 - سرطان  ٢٢ 7:24 - سرطان  ٢٢ 0:54 - سرطان  ٢٢ عطارد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 4:12 - سرطان  ٢٤ 3:35 - سرطان  ٢٣ 2:54 - سرطان  ٢٢ عطارد تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 7:48 - سرطان  ٢٥ 22:46 - سرطان  ٢٤ 13:36 - سرطان  ٢٢ قمر تسدیس شمس

   ٢١٨ھـ  23:00 - سرطان  ٣١ 19:29 - سرطان  ٢٧ 15:00 - سرطان  ٢٢ اورانوس ضد توازي مریخ

   ٢٢٤ھـ  9:00 - سرطان  ٣١ 0:41 - سرطان  ٢٧ 16:00 - سرطان  ٢٢ شیرون توازي مریخ

البرج النجمي ٣الشمس في وجه 
وجه شمس و دريجان زحل جوزاء 

  ٤٤٠د    23:09-أسد ٢  استمرار حتى  11:40 - سرطان  ٢٢
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  '44°3رأس  '37°22زحل  '19°6مشتري  '38°4مريخ  '5°11زھرة'57°11عطارد  '12°10قمر   '29°20شمس

  ٣٠الف  أسد ٢٢ استمرار حتى سرطان ٢٣  سكندرىإلتموز ا شھر بدایة

  البرج النجمي ٢القمر في وجه 

  ان شمسوجه و دريجحمل  
  ٣٩٧د  54:19 - سرطان  ٢٤  استمرار حتى 34:23 - سرطان  ٢٣

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  54:19 - سرطان  ٢٤  استمرار حتى 36:1 - سرطان  ٢٣  عطارد

 ٦٤٩د  04:38 –سرطان  ٢٤  استمرار حتى 23:20 –سرطان  ٢٣ منزل بطین+ قمر 

  ٥٠و   07:28 –سرطان  ٢٣  06:26 –سرطان  ٢٣  05:26 –سرطان  ٢٣  المنقارقمر مقارنة 

  ٤٤و   16:09 –سرطان  ٢٣  15:07 –سرطان  ٢٣  14:07 –سرطان  ٢٣  بطینقمر مقارنة 

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 15:30 - سرطان  ٢٣ 5:37 - سرطان  ٢٣ 20:48 - سرطان  ٢٣ زھرة توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ-٠٠ھـ 2:24 - سرطان  ٢٥ 1:54 - سرطان  ٢٤ 1:18 - سرطان  ٢٣ قمر أسود مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:12 - سرطان  ٢٤ 23:52 - سرطان  ٢٤ 13:06 - سرطان  ٢٣ بلوتون ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:54 - سرطان  ٢٤ 0:17 - سرطان  ٢٤ 13:24 - سرطان  ٢٣ قمر أسود توازي قمر

   ٣٦ھـ  7:00 - أسد ٢ 20:14 - سرطان  ٢٩ 19:00 - سرطان  ٢٣ مشتری توازي شمس
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  '46°3رأس  '39°22زحل  '30°6مشتري  '11°5مريخ  '35°11زھرة  '5°12عطارد  '0°22قمر  '26°21شمس

  ٤٨٤ج  14:16 - سرطان  ٢٤  استمرار حتى 46:22 - سرطان  ٢٤  قمر خالي الّسیر

  ٤٩١ ج 11:36 – أسد ٨ استمرار حتی 19:50 –سرطان ٢٤ قمر ھابط في فلك األوج

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 04:15 –سرطان  ٢٧  استمرار حتی 16:11 –سرطان  ٢٤  ثور القمر في البرج النجمي

  ٣د 03:31 –سرطان  ٢٧  استمرار حتی 15:26 –سرطان  ٢٤ في البرج الفلکي جوزاءالقمر 

 البرج النجمي ٣القمر في وجه 

و دريجان مشتري زھرةوجه حمل 
  ٣٩٨د  14:16 - سرطان  ٢٤  تىاستمرار ح 54:19 - سرطان  ٢٤

  البرج النجمي ١القمر في وجه 

  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور  
  ٣٩٩د  27:12 - سرطان  ٢٥  استمرار حتى 14:16 - سرطان  ٢٤

  حمل  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  05:6 - سرطان  ٢٤  استمرار حتى 54:19 - سرطان  ٢٤

حد حمل  القمر في البرج النجمي
  حلز

  ٣٦٥د  14:16 - سرطان  ٢٤  استمرار حتى 05:6 - سرطان  ٢٤

  ثور  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  26:8 - سرطان  ٢٥  استمرار حتى 14:16 - سرطان  ٢٤

 ٦٥٠د  00:48 –سرطان  ٢٥  استمرار حتى 04:38 –سرطان  ٢٤ منزل ثريا+ قمر 

  ٤و   02:56 –سرطان  ٢٤  01:55 – سرطان ٢٤  00:53 –سرطان  ٢٤  الغول قمر مقارنة 

  ٤٣و   15:55 –سرطان  ٢٤  14:54 –سرطان  ٢٤  13:52 –سرطان  ٢٤  سديم الثرياقمر مقارنة 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ-٠٠ھـ 20:48 - سرطان  ٢٦ 20:44 - سرطان  ٢٥ 20:30 - سرطان  ٢٤ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ-٠٠ھـ 20:48 -  سرطان ٢٦ 20:44 - سرطان  ٢٥ 20:30 - سرطان  ٢٤ ذنب مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 21:06 - سرطان  ٢٦ 21:00 - سرطان  ٢٥ 20:42 - سرطان  ٢٤ نبتون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 5:18 - سرطان  ٢٦ 4:04 - سرطان  ٢٥ 2:36 - سرطان  ٢٤ مریخ تثلیث قمر

 3:42 - سرطان  ٢٤ ذنب توازي قمر
  18:15 - سرطان  ٢٤
 14:13 - سرطان  ٢٧

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 4:12 - سرطان  ٢٨

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 3:12 - سرطان  ٢٦ 18:13 - سرطان  ٢٤ 3:42 - سرطان  ٢٤ رأس ضد توازي قمر

 4:00 - سرطان  ٢٤ مشتری توازي قمر
  19:06 - سرطان  ٢٤
 11:23 - سرطان  ٢٧

  ٦،٢ج – ٩ھـ 1:54 - سرطان  ٢٨



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 6:24 - سرطان  ٢٦ 5:56 - سرطان  ٢٥ 5:12 - سرطان  ٢٤ مشتری مقارنة قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 8:42 - سرطان  ٢٦ 8:43 - سرطان  ٢٥ 8:30 - سرطان  ٢٤ اورانوس تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 10:06 - سرطان  ٢٦ 10:09 - سرطان  ٢٥ 10:00 - سرطان  ٢٤ شیرون تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 18:36 - سرطان  ٢٦ 17:30 - سرطان  ٢٥ 16:12 - سرطان  ٢٤ زھرة مقارنة قمر

 16:12 - سرطان  ٢٤ شمس توازي قمر
  11:46 - سرطان  ٢٥
  4:33 - سرطان  ٢٧

  ٢،١ج – ٢ھـ 23:36 - سرطان  ٢٨

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 16:30 - سرطان  ٢٦ 16:46 - سرطان  ٢٥ 16:36 - سرطان  ٢٤ عطارد تسدیس قمر

   ٤٦ھـ  7:00 - أسد ٤ 2:25 - سرطان  ٣٠ 20:00 - سرطان  ٢٤ رأس ضد توازي شمس

   ٤٨ھـ  6:00 - أسد ٤ 2:14 - سرطان  ٣٠ 20:00 - سرطان  ٢٤ ذنب توازي شمس

  ١٣٥ھـ -٠٠ھـ 1:00 - أسد ٣١ 12:56 - أسد ١٢ 3:00 - سرطان  ٢٤ مشتری تسدیس شمس
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  '46°3رأس  '40°22زحل  '42°6مشتري  '44°5مريخ  '6°12زھرة  '8°12عطارد  '49°3قمر  '24°22شمس

  ٤٩٣ج  13:34 – أسد ٧  استمرار حتى 20:44 - سرطان  ٢٥  از ذنبجنوبی ھابط قمر 

  ٣و   06:34 –سرطان  ٢٥  05:33 –سرطان  ٢٥  04:33 –سرطان  ٢٥  دبرانقمر مقارنة 

  : شرف قمر
  النجمي ثورالبرج  ٣درجة 

  ٢ب – ٢،٦٩ج 22:20 –سرطان ٢٥ استمرار حتى 20:19 –سرطان ٢٥

النجمي ثورالبرج  ٢جهالقمر في و

  و دريجان عطاردوجه قمر 
  ٤٠٠د  30:8 - سرطان  ٢٦  استمرار حتى 27:12 - سرطان  ٢٥

  ثور  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  30:20 - سرطان  ٢٦  استمرار حتى 26:8 - سرطان  ٢٥

 ٦٥١د  23:47 –سرطان  ٢٦  استمرار حتى 00:48 –سرطان  ٢٥ منزل دبران+ قمر 

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 13:36 - سرطان  ٢٧ 13:56 - سرطان  ٢٦ 13:54 - سرطان  ٢٥ زحل تثلیث قمر

 ١٤٠ھـ  16:00 - أسد ٢٥ 8:21 - أسد ١٠ 19:00 - سرطان  ٢٥ اورانوس تثلیث شمس

   مکث قبل تراجع عطارد
  سرطان في البرج النجمي

  ١١٣ج  15:16 –سرطان ٢٥  استمرار حتى  19:16 –سرطان ٢٥

  تراجع عطارد 
  سرطان في البرج النجمي

  ٨٣ج  22:40 – أسد ١٨  استمرار حتى  15:16 –سرطان ٢٥

  اورانوستراجع 
 حوت في البرج النجمي

  ٨٨ج   15:02 –قوس  ٢١  استمرار حتى  12:49 –سرطان ٢٥

 في البرج النجميتراجع رأس 
  عقرب

  ٩١ج   11:47 – أسد ٥  استمرار حتى  23:58 –سرطان ٢٥

  ٩٢ج   11:47 – أسد ٥  استمرار حتى  23:58 –سرطان ٢٥ثور في البرج النجميتراجع ذنب 
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  '45°3رأس  '42°22زحل  '54°6مشتري'18°6مريخ  '39°12زھرة  '7°12عطارد  '44°15قمر   '21°23شمس

  ٨٢الف   ٢٧لیلة   استمرار حتى  ٢۶ لیلة  شعبان شھرمحذور  یوم

  ٤٨٤ج  17:4 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى 56:13 - سرطان  ٢٦  مر خالي الّسیرق

  البرج النجمي ٣القمر في وجه 

  وجه و دريجان زحلثور  
  ٤٠١د  17:4 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى 30:8 - سرطان  ٢٦

  ثور القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  29:12 - سرطان  ٢٦  استمرار حتى 30:20 - سرطان  ٢٦

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  23:22 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى 29:12 - سرطان  ٢٦

 ٦٥٢د  02:50 –سرطان  ٢٧  استمرار حتى 23:47 –سرطان  ٢٦ منزل ھقعة+ قمر 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 4:12 - سرطان  ٢٨ 14:15 - سرطان  ٢٧ 5:54 - سرطان  ٢٦ رأس ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 8:00 - سرطان  ٢٨ 8:49 - سرطان  ٢٧ 9:12 - سرطان  ٢٦ ننبتو تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 18:42 - سرطان  ٢٨ 18:34 - سرطان  ٢٧ 17:54 - سرطان  ٢٦ مریخ تربیع قمر

  ٨و   04:59 –سرطان  ٢٦  03:58 –سرطان  ٢٦  02:58 –سرطان  ٢٦  الناجذقمر مقارنة 

  ٤٢و   06:48 –سرطان  ٢٦  05:47 –سرطان  ٢٦  04:48 –سرطان  ٢٦  العیوققمر مقارنة 

  ٥٢و   13:46 –سرطان  ٢٦  12:47 –سرطان  ٢٦  11:46 –سرطان  ٢٦  المنطقةقمر مقارنة 

  ٥١و   18:44 –سرطان  ٢٦  17:43 –سرطان  ٢٦  16:45 –سرطان  ٢٦  السیفقمر مقارنة 

  ١٠و   18:46 –سرطان  ٢٦  17:45 –سرطان  ٢٦  16:46 –سرطان  ٢٦  ھقعةقمر مقارنة 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة

  ١١و   20:28 –سرطان  ٢٧  19:29 –سرطان  ٢٧  18:30 –سرطان  ٢٦  جوزاءابط القمر مقارنة 

 النجميالشمس في البرج 
  حد زحل جوزاء

  ٣٧٠د  23:09 – أسد ٢  استمرار حتى   16:18-سرطان  ٢٦ 
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  '43°3رأس  '44°22زحل'6°7مشتري'51°6مريخ  '13°13زھرة  '1°12عطارد  '49°27قمر   '18°24شمس

  ٣ط - ٣ز – ٢ح 13:55 –سرطان  ٢٩  استمرار حتی 04:15 –سرطان  ٢٧جوزاء القمر في البرج النجمي

  ٤د 13:13 –سرطان  ٢٩  استمرار حتی 03:31 –سرطان  ٢٧الفلکي سرطانالقمر في البرج 

 البرج النجمي ١القمر في وجه 
   جوزاء

  عطاردوجه مشتري و دريجان 
  ٤٠٢د  48:23 - سرطان  ٢٨  استمرار حتى 17:4 - سرطان  ٢٧

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  17:4 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى 23:22 - سرطان  ٢٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  02:16 - سرطان  ٢٧  استمرار حتى 17:4 - سرطان  ٢٧

  جوزاء يالقمر في البرج النجم
  حد مشتري

  ٣٦٤د  41:3 - سرطان  ٢٨  استمرار حتى 02:16 - سرطان  ٢٧

 ٦٥٣د  09:45 –سرطان  ٢٨  استمرار حتى 02:50 –سرطان  ٢٧ منزل ھنعة+ قمر 

  ٥٣و   08:17 –سرطان  ٢٧  07:18 –سرطان  ٢٧  06:18 –سرطان  ٢٧  منكب ذي العنانقمر مقارنة 

  ٥٤و   10:34 –سرطان  ٢٧  09:34 –سرطان  ٢٧  08:36 –سرطان  ٢٧  تحیاةقمر مقارنة 

  ٤١و   16:50 –سرطان  ٢٧  15:50 –سرطان  ٢٧  14:52 –سرطان  ٢٧  ھنعةقمر مقارنة 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:48 - سرطان  ٢٨ 18:48 - سرطان  ٢٧ 19:24 - سرطان  ٢٧ بلوتون مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 19:12 - سرطان  ٢٩ 20:12 - سرطان  ٢٨ 20:42 - سرطان  ٢٧ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 20:24 - سرطان  ٢٩ 21:27 - سرطان  ٢٨ 22:06 - سرطان  ٢٧ شیرون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:36 - سرطان  ٢٨ 6:15 - سرطان  ٢٨ 17:18 - سرطان  ٢٧ قمر أسود توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:18 - سرطان  ٢٨ 7:08 - سرطان  ٢٨ 18:24 - سرطان  ٢٧ بلوتون ضد توازي قمر
حد  سنبلة البرج النجمي المريخ في

  ٣٨٢د   10:40 - أسد ١٣  استمرار حتى  06:03 - سرطان  ٢٧  زھرة
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  '38°3رأس  '47°22زحل  '17°7مشتري  '25°7مريخ  '48°13زھرة'50°11عطارد  '5°10قمر  '15°25شمس

٢٨ شروق القمر تحت الشعاع ر حتىاستمرا    ٤٤الف  آخر الشھر 

  ١٢و   02:28 –سرطان  ٢٨  01:29 –سرطان  ٢٨  00:30 –سرطان  ٢٨  يمانیة شعرىقمر مقارنة 

  ٤٠و   14:00 –سرطان  ٢٨  13:02 –سرطان  ٢٨  12:05 –سرطان  ٢٨  ذراع مقبوضةقمر مقارنة 

  كاستور توأم قمر مقارنة 
  المقدم

  ٥٥و   14:20 –رطان س ٢٨  13:21 –سرطان  ٢٨  12:24 –سرطان  ٢٨

النجمي البرج  ٢القمر في وجه
   جوزاء

  زھرةوجه مريخ و دريجان 
  ٤٠٣د  02:19 - سرطان  ٢٨  استمرار حتى 48:23 - سرطان  ٢٨

 البرج النجمي ٣القمر في وجه 
وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٠٤د  57:13 - سرطان  ٢٩  استمرار حتى 02:19 - سرطان  ٢٨

حد  جوزاء لنجميالقمر في البرج ا
  ٣٦٢د  18:13 - سرطان  ٢٨  استمرار حتى 41:3 - سرطان  ٢٨  زھرة

   جوزاء القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  38:2 - سرطان  ٢٩  استمرار حتى 18:13 - سرطان  ٢٨

 ٦٥٤د  10:50 –سرطان  ٢٩  استمرار حتى 09:45 –سرطان  ٢٨ منزل ذراع+ قمر 

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 13:36 - سرطان  ٣٠ 7:24 - سرطان  ٢٩ 0:24 - سرطان  ٢٨ شمس مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ- ٠٠ھـ 23:00 - سرطان  ٣٠ 0:24 - سرطان  ٢٩ 1:24 - سرطان  ٢٨ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 0:24 - سرطان  ٣٠ 1:41 - سرطان  ٢٩ 2:30 - سرطان  ٢٨ قمر أسود تسدیس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 5:12 - سرطان  ٢٩ 21:02 - سرطان  ٢٩ 11:48 - سرطان  ٢٨ زھرة توازي قمر

  زحل تثلیث زھرة
 

 ١٨٩ھـ  13:00 - أسد ٢١ 10:38 - أسد ١٠ 23:00 - سرطان  ٢٨

حد ثور  النجميالزھرة  في البرج  
  مشتري

  
  ٣٧٩د    16:27- أسد ٨   استمرار حتى   07:47-سرطان  ٢٨ 



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  
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  اإلختیارات 

     واألحكام التنجیمیة
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  '31°3رأس  '49°22زحل'29°7مشتري  '59°7مريخ  '25°14زھرة'34°11عطارد  '36°22قمر '13°26شمس

  ٤٨٤ج  57:13 - سرطان  ٢٩  استمرار حتى 24:7 - سرطان  ٢٩  قمر خالي الّسیر

 في البرج النجمي: بیت قمر
 سرطان

  ٤ط - ٤ز – ٢ح 21:04 – أسد ١  استمرار حتی 13:55 –سرطان  ٢٩

  ٥د 20:24 – أسد ١  استمرار حتی 13:13 –ن سرطا ٢٩ الفلکي أسدالقمر في البرج 
 البرج النجمي ١القمر في وجه 

  سرطان

  دريجان قمر و زھرةوجه  
  ٤٠٥د  36:8 - سرطان  ٣٠  استمرار حتى 57:13 - سرطان  ٢٩

 جوزاء القمر في البرج النجمي
  حد زحل

  ٣٦٥د  57:13 - سرطان  ٢٩  استمرار حتى 38:2 - سرطان  ٢٩

سرطان لنجميالقمر في البرج ا
  حد مريخ

  ٣٦٣د  02:3 - سرطان  ٣٠  استمرار حتى 57:13 - سرطان  ٢٩

 ٦٥٥د  سرطان ٣٠  استمرار حتى 10:50 –سرطان  ٢٩ منزل نثرة+ قمر 

  ١٥و   00:54 –سرطان  ٢٩  23:56 –سرطان  ٢٩  22:59 –سرطان  ٢٩  غمیصاء شعرىقمر مقارنة 

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 2:42 - سرطان  ٣١ 4:22 - ن سرطا ٣٠ 5:36 - سرطان  ٢٩ مشتری تسدیس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 3:06 - سرطان  ٣١ 5:08 - سرطان  ٣٠ 6:42 - سرطان  ٢٩ اورانوس تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 5:12 - سرطان  ٣١ 6:12 - سرطان  ٣٠ 6:48 - سرطان  ٢٩ مریخ تسدیس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 7:48 - طان سر ٣١ 10:34 - سرطان  ٣٠ 12:54 - سرطان  ٢٩ عطارد مقارنة قمر

 ١٣٠ھـ  17:00 - أسد ١٨ 22:57 - أسد ٨ 7:00 - سرطان  ٢٩ عطارد مقارنة شمس
  

  

 

   



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٢٢٤  

  با��بادة  �������ة ا� ا ا��تام
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 : براى در�افت تفصيل �وضوع بـه هفتـه نامـه آ�ـوز�

  :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  ؛با غروب آفتاب آخر�ن روز ماه شعبان -٢

  .� آيدان شعبماه  آخران قبل از روز شعبماه 

وده هر سال را با اعمال �صو� توصيه فر� هدر تعا�م �كتب و�؛ خاتم -٣

توفيقات معنو�ه به  گشته و باسال با طاعت و عبادت �سته آن اند، تا اينكه 

  .دا�ام رس

زمينه را فراهم را به �اسبه نفس تذكر داده و اهل ايمان  ؛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  آئ� آ�ز و ا�ام سال قمري: 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  

  



١٤٣٣ رقم التقويم الفلكي اإلحترافي  

٢٢٥  

رس ا��ع��م األ�صا�ی و ث وا�دراسات�عا�د ا���و   ��یاد �یات اع�ی:لا�تا��ة  �دا

ّا ا  -   ا  

ا     -  وا  ة  

 م  ا - ا ا    

  ا ا  ا وا–  امب 

   اة ا  -   ا

  ا  ا-   ارة اء

ا ا -ا  اریات اع�ی رسا� -ا� 

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

ّرف ادار ا  
١٤٣٢  
Aelaa.netwww. 

taqwim@aelaa.net     nojum@aelaa.net      tanjim@aelaa.net  
  

  و احلمد  رب العاملني
  


