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 مكة المكرمةاختالف توقیت البالد مع التوقیت العالمي 
v  فضلنا ھذا الموقع على بیت اهللا الحرام الكعبه المشرفهمركز الیابسة من األرض ،

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

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

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

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

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

  .التوقیت الصیفي في بلدھم الى مقدار تفاوت توقیت بلدھم المذكور في الجدول مع مكة المكرمة
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 ،وسط المحیط الھادي )برزيل(،جزاير مارتین واس،آتل داس روكاس)گريتويكن(جزايرجورجیاالجنوبیة -5
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 )كبك(شرق كندا -شیلي-دمنیكن-پاراگوئه-بولیوي-)Manaus(برزيل الوسطى-ونزوئال-گويان -7
 )پوکادواكره(غرب برزيل-پرو-اكوادور-كلمبیا-پاناما-ھائیتي-جامايكا-كوبا-)نیويورك(آمريكا -8
 ،مكزيك،گواتماال،ھندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا )Winnipeg(،كندا الوسطى)داالس(امريكا -9
 )الپاز(غرب مكزيك  -)Edmonton(غرب كندا  -)Denver(ألمريكیة الواليات المتحدة ا -10
 جزاير پیت كايرن-)Vancouver(غرب كندا  -)لوس آنجلس(الواليات المتحدة األمريكیة  -11
 آالسكا -12
 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -جزاير پلي نزي فرانسه -13
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  شھر الماضيث الفلکیة من الااألحد استمرار

  ١الف 20:17 – سرطان١ استمرار حتى باقي ٤٧ماضي  ٤٦  الربیع موسم استمرار 

نیسان  شھر استمرار
يسكندراإل ثور ٢٣ استمرار حتىباقي ٨ ماضي ٢٢    ٢٧الف  

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  استمرار

  ٢د  20:09 –ثور  ١٥  مرار حتیاست باقي ٠ماضي  ٣  ثورالقمر في البرج الفلكي 

  ٢ب – ١ج  12:21 –ثور ٣١  استمرار حتی باقي ١٦ماضي  ١٥  الشمس في البرج الفلکي ثور

  ١ب – ٣ج  02:18 –ثور ٢٦  استمرار حتی باقي ١١ماضي  ٥٥ حمل البرج الفلکي عطارد في 

  ١ب – ٤ج  01:12 –ثور ٢٦  استمرار حتی باقي ١١ماضي  ١٤   حمل الزھرة في البرج الفلکي

  ١ب – ٥ج  10:04 –ثور ٢١  استمرار حتی باقي ٦ماضي  ٣٦   حمل البرج الفلکي المریخ في

  ١ب – ٦ج 16:56 – جوزاء ١٤  استمرار حتی باقي ٢٨ماضي  ١٠٤   المشتري في البرج الفلکي حمل

  زحل في البرج الفلكي میزان
  شھر ماضي  ٩

  شھر باقي ١٦
  استمرار حتی

  23:34 –میزان  ١٥
 ھـ ش ١٣٩١

  ٧ب – ٧ج

  فلكي ال اورانوس في البرج
  حمل

سنة   ٧ماضي  ٥٤ 
 باقي

  استمرار حتی
  18:16 –ثور  ٢٥

  ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب – ٨ج

  ١٢ب – ٩ج  5:54 – أسد ١٤  استمرار حتیشھر باقي٣ماضي  ٣١  فلكي حوتال نبتون في البرج

  كي جديفلال بلوتون في البرج
  ماضي سنة  ٢
        - 09:02  دلو ٢  تمرار حتیاس  باقي سنة  ١٣ 

  ١٠ب - ١٠ج  ھـ ش ١٤٠٢

 شھر ١٥ ماضي ٥٢   فلكي قوسال رأس في البرج
  6:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی باقي

  ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب – ١١ج

 شھر ١٥ ماضي ٥٢   جوزاءفلكي ال ذنب في البرج
 باقي

  6:06 – سنبلة ٩  استمرار حتی
  ش. ھـ ١٣٩١

  ٣ب – ١٢ج

حوت فلكيالبرج لا في شیرون
    ٧شھر ماضي  ٣

  سنة باقي
  استمرار حتی

 11:10 –حمل  ٢٨
  ھـ ش ١٣٩٧

  ١٢ب – ١٣ج

  ١ب – ١٤ج  20:56 –قوس  ٢٦  استمرار حتیشھر باقي ٥ماضي ٣٣حمل في البرج الفلكي قمر أسود

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  ١ط - ١ز – ٢ح 20:54 –ثور  ١٥  استمرار حتی باقي ٠ماضي  ٣   لالقمر في البرج النجمي حم
  :الشمس شرف

  ١٣ط - ١ز – ١ح 21:50 –جوزاء ١  استمرار حتى باقي ١٧ماضي  ١٤  حمل النجميبرج ال 

  ٣٦ط -  ١٢ز – ٣ح  09:15 –ثور ٢٦  استمرار حتى باقي ١١ماضي  ٢٦   البرج النجمي حوت: عطارد وبال
  : زھرة شرف+  مثلثة

  ٤٨ط -  ١٢ز – ٤ح 08:53 –ثور ٢٦  استمرار حتى باقي ١١ماضي  ١٤  حوت النجميبرج ال

  ٦٠ط -  ١٢ز – ٥ح 22:27 –ثور ٢٢  استمرار حتی باقي ٧ماضي  ٣٢  البرج النجمي حوت: مریخ مثلثة
 النجميبرج ال: مشتري بیت

  حوت
 شھر ١ ماضي ١٠٠ 

  ٧٢ط -  ١٢ز – ٦ح 14:36 –جوزاء  ١٦ استمرار حتی باقي

   النجمي زحل في البرج
  سنبلة

  ماضي یوم ٢٩٧ 
  استمرار حتی  باقي شھر ٩

  15:57 -جدي  ١٩
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح  ش .ھـ١٣٩٠

   النجمي اورانوس في البرج
  حوت

سنة   ٧ماضي  ٤٧ 
  18:24 – جوزاء ١  استمرار حتی باقي

  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح  ش.ھـ ١٣٩٧
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  ١٠٧ط -١١ز – ٩ح 0:56 –سرطان ٢٩  استمرار حتیباقي ٧٥یوم ماضي ١٦  دلو البرج النجمي: نبتون شرف

قوس النجمي بلوتون في البرج
  ماضي سنة  ٢
  باقي سنة  ١٢ 

  استمرار حتی
  13:25 -دلو  ٢١

  ش.ھـ١٤٠١
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

  بعقر النجمي رأس في البرج
شھر ١٥ماضي  ٦٥ 

 باقي
  استمرار حتی

  15:41 – سنبلة ٦
  ش.ھـ ١٣٩١

  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

  ثور النجمي ذنب في البرج
شھر ١٥ماضي  ٦٥ 

 باقي
  استمرار حتی

  15:41 – سنبلة ٦
  ش.ھـ ١٣٩١

  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

  النجمي دلوشیرون في البرج 
  شھر ماضي ٣
 سنة باقي  ٧ 

  استمرار حتی
 13:17 –ثور  ٤

  ھـ ش ١٣٩٧
  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

 النجمي قمر أسود في البرج
  وتح

شھر ٧ماضي  شھر١ 
 باقي

  ١٦٨ط - ١٢ز -١٤ح 5:33 –قوس  ٢٩  استمرار حتی

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار
  حمل النجميبرج القمر في ال

  ٣٦٥د   19:30 - ثور ١٥  استمرار حتی باقي ٠ماضي  ١   زحلحد 

   مريخ في البرج النجميال
  ٣٨٣د  22:22 –ثور  ٢٢  استمرار حتی باقي ٧ماضي  ٣٣   حد مريخحوت 

 النجمي المشتري في البرج
  ٣٨٨د  00:45 – جوزاء ٧  استمرار حتی باقي ٢٣ماضي  ١٦   حوت حد مريخ

   النجمي الشمس في البرج
  ٣٦٧د  08:11 –ثور  ١٥ استمرار حتی باقي ٠ماضي  ٨   زھرةحمل حد 

   النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٩د  19:50 –ثور  ١٥  استمرار حتی باقي ٠ماضي  ٤   حوت حد مشتري

   النجمي عطارد في البرج 
  ٣٧١د  17:45 –ثور  ١٦ استمرار حتی باقي ١ماضي  ٢   حد عطارد حوت

  لھاساير احوا و ضيالشھر الما القمر من اتصاالت استمرار

  ٤٨٤ج  20:54 –ثور  ١٥ استمرار حتى باقي ٠ماضي  ٢   قمر خالي الّسیر

ثريا منزل+ قمر    ٦٥٠د   06:53 –ثور  ١٥  استمرار حتی باقي ٠ماضي  ١  

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 20:36 -ثور ١٦  21:30 -ثور ١٥ باقي ١ماضي  ١  نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 1:00 -ثور ١٦  1:49 -ثور ١٥ باقي ١ماضي  ١  اورانوس تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 4:42 -ثور ١٦  5:26 -ثور ١٥ باقي ١ماضي  ١  قمر أسود تسديس رقم

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:42 -ثور ١٦  5:40 -ثور ١٥ باقي ١ماضي  ١  شیرون تربیع قمر

  ٤٩٢ج   21:20 -ثور ١٧  استمرار حتی  باقي ١ماضي  ١٣  رأسال من شمالي صاعدقمر 

  ٤٨٩ج ثور ١٩ حتىاستمرار  باقي ٤ماضي  ١١ بطيء السیرقمر 

  ٤٩١ج  14:31 –ثور  ٢٥ استمرار حتى باقي ١٠ماضي  ٥ وجاالفلك  فيھابط قمر 

  ماضي شھرال منكواكب ال یرس اتصاالت استمرار

  ٢٧٤ھـ   - 2:00أسد٣٠  استمرار حتیشھر باقي٢ماضي  ٦٤  بلوتون تربیعزحل 

 باقي ١٥ماضي  ٣٥   مشتری مقارنةعطارد 
  6:59 -حمل ٢٣
  22:57  -ثور ٢٢

  ١٦٢ھـ  2:00  - ثور٣٠

  ١٤١ھـ  17:00 - ثور١٦  23:42 -  ثور ١باقي ١شھر ماضي  ١    نبتون تسدیس شمس

  ١٦٤ھـ  22:00 - ثور١٨  استمرار حتیباقي ٣شھر ماضي  ١   زحل  مقابلةعطارد 

  ١٤٩ھـ  5:00  - ثور ٢١  4:50  -  ثور ٥ باقي ٦ماضي  ٢٦   شیرون تسدیس شمس

  ١٤٤ھـ  10:00 - ثور٢٣  4:00 - ثور٨ باقي ٨ماضي ٢٢    تونبلو تثلیث شمس

 باقي ٢٤ماضي  ٢٢   مریخ مقارنةعطارد 
  17:58 -حمل ٣٠

  4:19 -ثور ٣١
  ١٦٠ھـ  13:00 - جوزاء ٨
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  ٢١٤ھـ  11:00 - ثور٢٨  7:26  - ثور١١ باقي ١٣ماضي  ٢١   مشتری مقارنةمریخ 
  ١٩٠ھـ  5:00  - ثور١٨  3:14 - ثور١١ باقي ٣ماضي ١١   زحل ابلةمق زھرة

  ٣٠٠ھـ  4:00 - عقرب٢٧  استمرار حتیشھر باقي٦ماضي ١٠   بلوتون تربیعاورانوس 

 باقي ٢٧ماضي ٩   زھرة مقارنةعطارد 
  18:44 -ثور ١٩
  12:25 -ثور ٢٦

  ١٥٨ھـ  8:00 -جوزاء ١١

  ٢٤٥ھـ  8:00 -أسد ١١  5:39 -زاء جو١٩شھر باقي ٤ماضي ٧  نبتون تسدیس مشتری
  ١٥٧ھـ  21:00 - ثور١٧  15:05 –ثور ١٢ باقي ٢ماضي ٥   زھرة توازيعطارد 

  ٢٠٢ھـ  18:00 - ثور١٥  16:27 - ثور١٣ باقي ٠ماضي ٤   شیرون توازي ضد زھرة
  ٢١٩ھـ  7:00 - جوزاء ٢  17:42 - ثور٢٢ باقي ١٨ماضي ٤   نبتون تسديسمریخ 
  ١٨٧ھـ  20:00  - ثور٣١  17:42 - ثور٢١ باقي ١٦ماضي ٣   مشتري مقارنة زھرة
  ٢٧٠ھـ  5:00 -أسد ٢٠  استمرار حتیشھر باقي ٤ماضي ٢  اورانوس مقابلةزحل 

  يمن الشھرالماض ةالفلکی داثاآلحساير  ستمرارا
بلوتون تراجع  

قوس في البرج النجمي   
شھر ٣ماضي  ٢٣  

  ٩٠ج   9:24 -  سنبلة ٢٣ استمرار حتی باقي

  زحل في راجعت
سنبلة النجميبرج ال  

  ٢شھر ماضي  ٢
قيشھر با   ٨٧ج  20:52 - جوزاء ٢٢ استمرار حتی 

  ٨:١٠ ةساعفي ال :حمل من البرج النجمي ١٥ ةدرج الیالشمس تحويل : جمادی االخری شھراّول  یوم
  ٢٢:٣٧ ةساعال في: ثور فلكيالبرج من ال ١٥ ةدرجالی الشمس تحويل  :جمادی االخری شھراّول  اللیلة
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قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

  : قمر مثلثة+ شرف  
 ثور في البرج النجمي

  ٢ط - ٢ز – ٢ح 06:14 –ثور  ١٧  استمرار حتی 20:54 –ثور  ١٥

  ٣د  05:32 –ثور  ١٧  استمرار حتی 20:09 –ثور  ١٥ القمر في البرج الفلكي جوزاء
  ثور النجميبرج القمر في ال
  ٣٦١د   01:50 –ثور  ١٦  استمرار حتی 12:24 –ثور  ١٥  عطارد حد

البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٣٩٩د  18:10 –ثور  ١٥ استمرار حتی 20:54 –ثور  ١٥  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور 

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٠٠د  13:17 –ثور  ١٦ استمرار حتی 18:10 –ثور  ١٥  و دريجان عطاردوجه قمر ثور 

   النجمي الشمس في البرج
  ٣٦٦د  13:50 –ثور  ٢٢ استمرار حتی 08:11 –ثور  ١٥  حمل حد عطارد

حوت  النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٦د  07:13 –ثور  ١٧  استمرار حتی 19:50 –ر ثو ١٥  حد عطارد

دبرانال منزل+ قمر    ٦٥١د  04:49 -ثور ١٦  استمرار حتی 6:53 -ثور ١٥ 

  ٣و  10:36 –ثور  ١٥ 09:38 –ثور  ١٥ 08:41 –ثور  ١٥  دبرانال مقارنةقمر 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 8:12 -ثور ١٧  7:09 -ثور ١٦ 5:42 -ثور ١٥ زھرة تسديس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 9:12 -ثور ١٧  8:49 -ثور ١٦ 8:06 -ثور ١٥ عطارد تسديس قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 16:24 -ثور ١٧  17:29 -ثور ١٦ 18:12 -ثور ١٥  مشتري تسديس قمر
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  ثور النجميبرج القمر في ال 
  ٣٦٤د  15:11 –ثور  ١٦  استمرار حتی 01:50 –ثور  ١٦  مشتری حد

  ثور  يالنجمبرج القمر في ال
  ٣٦٥د   23:01 - ثور ١٧  استمرار حتی  10:39 - ثور ١٦  حد زحل

البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤٠١د  06:15 –ثور  ١٧ استمرار حتی 13:17 –ثور  ١٦  وجه و دريجان زحلثور  

حوت  النجمي عطارد في البرج 
  حد مريخ 

  

  ٣٧٣د  20:48 –ثور  ٢٥  استمرار حتی 17:45 –ثور  ١٦
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ھقعةال منزل+ قمر      ٦٥٢د  06:14 -ثور ١٧  استمرار حتی 04:49 -ثور ١٦ 

  ٨و  07:58 –ثور  ١٦ 07:01 –ثور  ١٦ 06:05 –ثور  ١٦  الناجذ مقارنةقمر 

  ٤٢و  09:43 –ثور  ١٦ 08:46 –ثور  ١٦ 07:50 –ثور  ١٦  العیوق مقارنةقمر 

  ٥٢و  16:22 –ثور  ١٦ 15:25 –ثور  ١٦ 14:29 –ثور  ١٦  المنطقة مقارنةقمر 

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 19:42 -ثور ١٨  21:20 -ثور ١٧ 22:36 -ثور ١٦ ذنب مقارنة قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 23:00 -ثور ١٨  23:12 -ثور ١٧ 23:00 -ثور ١٦ مريخ تسديس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:12 -ثور ١٨  6:53 -ثور ١٧ 8:12 -ثور ١٦  نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 9:24 -ثور ١٨  11:11 -ثور ١٧ 12:30 -ثور ١٦ اورانوس تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 13:18 -ثور ١٨  14:58 -ثور ١٧ 16:18 -ثور ١٦ قمر أسود تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 13:00 -ثور ١٨  14:50 -ثور ١٧ 16:18 -ثور ١٦ شیرون تثلیث قمر

  ١٨٦ھـ  2:00  -جوزاء ١٩  11:25  - جوزاء ٢  6:00 - ثور١٦  مریخ مقارنة زھرة

  ٢٠٤ھـ  5:00 - ثور٢١  18:48 - ثور١٨  10:00 - ثور١٦  قمر أسود توازي زھرة

  ١٤٢ھـ   2:00  - جوزاء١٧  10:31 - جوزاء ١  18:00 - ثور١٦  نبتون تربیع شمس
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 ٤د  12:35 – ثور ١٩  استمرار حتی 05:32 –ثور  ١٧ فلكي سرطانالبرج ال القمر في
  ثور النجميبرج القمر في ال

  ٣٦٣د   03:14 - ثور ١٧  استمرار حتی  23:01 - ثور ١٧  حد مريخ

 ٣ط - ٣ز – ٢ح 13:16 –ثور  ١٩  استمرار حتی 06:14 –ثور  ١٧ جوزاء النجميبرج ال القمر في

  جوزاء النجمي القمر في البرج
  ٣٦١د   19:19 –ثور  ١٨  استمرار حتی 06:15 –ثور  ١٧  حد عطارد

  البرج ١القمر في وجه 
وجه مشتري و  جوزاء النجمي

  دريجان عطارد
  ٤٠٢د  02:43 –ثور  ١٨ استمرار حتی 06:15 –ثور  ١٧

حوت  النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٨د  17:17 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 07:13 –ثور  ١٧  حد مريخ

  ٤٨٤ج  06:14 –ثور  ١٧ استمرار حتى 23:12 –ثور  ١٧  قمر خالي الّسیر
ھنعةال منزل+ قمر     ٦٥٣د  12:04  -ثور  ١٨  استمرار حتی 06:14 -ثور ١٧ 

  ٤٩٣ج   14:32 -ثور  ٢٩ استمرار حتی  21:20 -ثور ١٧  ذنبمن ال جنوبي ھابطقمر 

  ٥١و  21:06 –ثور  ١٧ 20:10 –ثور  ١٧ 19:13 –ثور  ١٧  السیف مقارنةقمر 

  ١٠و  21:08 –ثور  ١٧ 20:11 –ثور  ١٧ 19:15 –ثور  ١٧  ھقعةال مقارنةقمر 

  ١١و  22:47 –ثور  ١٧ 21:51 –ثور  ١٧ 20:55 –ثور  ١٧  ابط الجوزاء مقارنةقمر 

  ٥٣و  10:05 –ثور  ١٧ 09:08 –ثور  ١٧ 08:11 –ثور  ١٧  منكب ذي العنان مقارنةقمر 

  ٥٤ و 12:13 –ثور  ١٧ 11:16 –ثور  ١٧ 10:22 –ثور  ١٧  تحیاةال مقارنةقمر 

  ٤١و  18:11 –ثور  ١٧ 17:15 –ثور  ١٧ 16:19 –ثور  ١٧  ھنعةال مقارنةقمر 

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 17:12 -ثور ١٨  19:10 -ثور ١٨ 20:48 -ثور ١٧ بلوتون مقابلة قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 0:42 -ثور ١٩  2:55 -ثور ١٨ 4:42 -ثور ١٧ زحل تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 19:12 -ثور ٢٠  14:00 -ثور ١٨ 8:00 -ثور ١٧ شمس تسديس قمر
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  جوزاء النجميبرج القمر في ال 
  ٣٦٤د   06:25 –ثور  ١٨  استمرار حتی 19:19 –ثور  ١٨  مشتری حد

  جوزاء النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٢د  19:14 –ثور  ١٩  استمرار حتی 06:25 –ثور  ١٨  زھرة حد

  جوزاء النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٣د   00:47 - ثور ١٩  استمرار حتی  09:09 - ثور ١٨  خحد مري

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٠٣د  21:03 –ثور  ١٩ استمرار حتی 02:43 –ثور  ١٨زھرةوجه مريخ و دريجان  جوزاء
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ذراعالجنوب منزل + قمر     ٦٥٤د  11:58 –ثور  ١٩  استمرار حتی 12:04  -ثور  ١٨ 

  ١٢و  03:22 –ثور  ١٨ 02:28 –ثور  ١٨ 01:32 –ثور  ١٨  یمانیةال ىشعرال مقارنةقمر 

  ٤٠و  14:26 –ثور  ١٨ 13:30 –ثور  ١٨ 12:36 –ثور  ١٨  مقبوضةالذراع ال مقارنةقمر 

كاستور التوأم  مقارنةقمر 
  ٥٥و  14:42 –ثور  ١٨ 13:47 –ثور  ١٨ 12:52 –ثور  ١٨  المقدم

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 20:30 -ثور ٢٠  20:52 -ثور ١٩ 20:36 -ثور ١٨ زھرة تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 20:30 -ثور ٢٠  21:10 -ثور ١٩ 21:24 -ثور ١٨ عطارد تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 23:54 -ثور ٢٠  2:04 -ثور ١٩ 3:48 -ثور ١٨  مشتري تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 8:24 -ثور ٢٠  9:52 -ثور ١٩ 10:48 -ثور ١٨ مريخ تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 8:48 -ثور ١٩  1:52 -ثور ١٩  18:12 -ثور ١٨ بلوتون توازي ضدقمر 
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 ٤ط - ٤ز – ٢ح 17:38 –ثور  ٢١  استمرار حتی 13:16 –ثور  ١٩ البرج النجمي سرطان: قمر بیت

  ٥د  16:59 –ثور  ٢١  استمرار حتی 12:35 –ثور  ١٩ القمر في البرج الفلكي أسد

   النجميبرج القمر في ال
  حد مريخ سرطان

  ٣٦٣د   00:14 - ثور ٢٠  استمرار حتی  08:54 - ثور ١٩

   النجمي برجالقمر في ال
  حد زحلجوزاء 

  ٣٦٥د   08:54 - ثور ١٩  استمرار حتی  00:47 - ثور ١٩

   البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤٠٤د  13:17 –ثور  ١٩ تمرار حتیاس 21:03 –ثور  ١٩و دريجان زحل الشمسوجه  جوزاء

   البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٤٠٥د  08:48 –ثور  ٢٠ استمرار حتی 13:17 –ثور  ١٩  دريجان قمر و زھرةوجه  سرطان

 البرج النجمي ٣الزھرة في وجه 
  وجه و دريجان مريخ حوت

  ٥٣٩د  08:50 –ثور  ٢٦ استمرار حتی 22:48 –ثور  ١٩

  ٤٨٨ج جوزاء ١  استمرار حتی ثور ١٩ سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  13:16 –ثور  ١٩ استمرار حتى 09:52 –ثور  ١٩  قمر خالي الّسیر
نثرةال منزل+ قمر    ٦٥٥د  17:27 –ثور  ٢٠  استمرار حتی 11:58 –ثور  ١٩ 

  ١٥و  00:48 –ثور  ١٩ 23:53 –ثور  ١٩ 22:59 –ثور  ١٩  غمیصاءال ىشعرال مقارنةقمر 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 15:24 -ثور ٢٠  18:10 -ثور ١٩ 20:30 -ثور ١٩ نوساورا تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 19:18 -ثور ٢١  22:03 -ثور ٢٠ 0:24 -ثور ١٩ قمر أسود تثلیث قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 17:24 -ثور ١٩  11:35 -ثور ١٩ 5:24 -ثور ١٩ الشمس توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 5:30 -ثور ٢١  8:46 -ثور ٢٠ 11:36 -ثور ١٩ زحل تسديس قمر

  ١٣٩ھـ  13:00 -جوزاء ٢٠  9:47 - جوزاء ٤  5:00 - ثور١٩  اورانوس تسديس الشمس

  ١٧٨ھـ  18:00 - ثور٢۴  9:04 -ثور ٢٢  15:00 - ثور١٩   قمر أسود توازيعطارد 
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   ١٩ ةدرج: الشمسشرف  
  ١ب – ١،٦٩ج 12:58 –ثور  ٢١  استمرار حتی 12:08 – ثور ٢٠  حمل النجميبرج ال

   النجميبرج القمر في ال
  حد مشتری سرطان

  ٣٦٤د   12:19 –ثور  ٢٠  استمرار حتی 23:58 –ثور  ٢٠

   النجميبرج القمر في ال
  عطارد حد سرطان

  ٣٦١د   00:29 –ثور  ٢١  استمرار حتی 12:19 –ثور  ٢٠

  البرج  ٢القمر في وجه 
وجه عطارد و سرطان  النجمي

  دريجان مريخ
  ٤٠٦د  02:14 –ثور  ٢١ استمرار حتی 08:48 –ثور  ٢٠

طرفةال منزل+ قمر     ٦٥٦د  13:36 –ثور  ٢١  استمرار حتی 17:27 –ثور  ٢٠ 
  ٣٩و  02:01 –ثور  ٢٠ 01:08 –ثور  ٢٠ 00:15 –ثور  ٢٠  نثرةالسديم  مقارنةقمر 

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 3:00 -ثور ٢٢  23:33 -ثور ٢١ 19:18 -ثور ٢٠ الشمس تربیع قمر
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  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 5:00 -ثور ٢٢  6:47 -ثور ٢١ 8:12 -ثور ٢٠ عطارد تثلیث قمر
  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 5:24 -ثور ٢٢  7:07 -ثور ٢١ 8:18 -ثور ٢٠ زھرة تثلیث قمر
  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ  4:36 -ثور ٢٢  7:52 -ثور ٢١  10:42 -ثور ٢٠ مشتري تثلیث قمر
  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:54 -ثور ٢١  19:03 -ثور ٢١ 14:00 -رثو ٢٠ نبتون ضدتوازي قمر

  ٢٢٢ھـ  9:00 -جوزاء ١٠  21:22 - ثور٣١  11:00 - ثور٢٠  بلوتون تثلیثمریخ 
  ١٨٧ھـ  23:00 - ثور٢٦  4:36 - ثور٢٣  11:00  - ثور٢٠  مشتری توازي زھرة
  ٢٢٠ھـ  2:00  - ثور٢٨  7:47 - ثور٢٣  17:00 - ثور٢٠  نبتون توازي ضدمریخ 
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)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال ١٤اللیلة  استمرار حتى اللیلة السابعة    ٤١الف  

  ٦د  18:56 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 16:59 –ثور  ٢١ سنبلة الفلكيبرج القمر في ال

   النجميبرج القمر في ال
  زھرة حد سرطان

  ٣٦٢د  12:31 –ثور  ٢١  استمرار حتی 00:29 –ثور  ٢١

   النجميبرج القمر في ال
  حد زحل سرطان

  ٣٦٥د   13:11 - ثور ٢١  استمرار حتی  07:28 - ثور ٢١

  البرج  ٣القمر في وجه 
و وجه قمر سرطان  النجمي

  دريجان مشتري
  ٤٠٧د  17:39 –ثور  ٢١ استمرار حتی 02:14 –ثور  ٢١

 ٥ط - ٥ز – ٢ح 19:34 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 17:38 –ثور  ٢١ أسد النجميبرج ال القمر في
البرج النجمي  ١القمر في وجه 

  ٤٠٨د  12:11 –ثور  ٢٢ استمرار حتی 17:39 –ثور  ٢١وجه زحل و دريجان الشمسأسد 

  ٢ب – ٥ج  05:50 – جوزاء٣١  استمرار حتی  10:04 –ثور ٢١  ثور البرج الفلکي المریخ في

  ٤٨٤ج  17:38 –ثور  ٢١ استمرار حتى 17:22 –ثور  ٢١  قمر خالي الّسیر
جبھةالجنوب منزل + قمر     ٦٥٧د  04:06 –ثور  ٢٢  استمرار حتی 13:36 –ثور  ٢١ 

  ١٧و  09:25 –ثور  ٢١ 08:33 –ثور  ٢١ 07:42 –ثور  ٢١  جبھةال مقارنةقمر 

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 14:42 -ثور ٢٢  17:22 -ثور ٢١  19:36 -ثور ٢١ مريخ تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 14:30 -ثور ٢٢  18:19 -ثور ٢١ 21:42 -ثور ٢١ نبتون مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 4:00 -ثور ٢١  23:33 -ثور ٢١ 18:54 -ثور ٢١  مريخ توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 21:42 -ثور ٢٣  1:38 -ثور ٢٢ 5:12 -ثور ٢١ شیرون مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 14:24 -ثور ٢١  10:00 -ثور ٢١ 5:30 -ثور ٢١ مشتري توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:48 -ثور ٢١  12:43 -ثور ٢١ 8:30 -ثور ٢١ زھرة توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:12 -ثور ٢٣  5:14 -ثور ٢٢ 8:54 -ثور ٢١ بلوتون تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:06 -ثور ٢٢  17:45 -ثور ٢١ 13:18 -ثور ٢١ قمر أسود توازيقمر 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 22:48 -ثور ٢٢  18:46 -ثور ٢١ 14:42 -ثور ٢١ عطارد توازي قمر

  ١٩٣ھـ  13:00  - جوزاء ١  17:51  - ثور٢٦  23:00 - ثور٢١  نبتون تسديس زھرة

  ١٤٤ھـ  12:00 - ثور٢٩  2:02 - ثور٢٥  2:00 - ثور٢١  بلوتون توازي ضد شمس

  ١٦٧ھـ  13:00 - ثور٣١  17:16 - ثور٢٦  2:00 - ثور٢١  نبتون تسديسعطارد 

  ١٥٠ھـ  20:00 - ثور٢٣  3:18 - جوزاء ٦  6:00 - ثور٢١  شیرون تربیع شمس

  ١٥١ھـ  1:00 -جوزاء ٢٦  7:10  - جوزاء ٨  16:00 - ثور٢١  قمر أسود تسديس شمس
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  أسد النجميبرج القمر في ال
  حد عطارد

  ٣٦١د   15:32 –ثور  ٢٢  استمرار حتی 03:48 –ثور  ٢٢

  أسد النجميبرج القمر في ال
  ھرةز حد

  ٣٦٢د   01:29 –ثور  ٢٣  استمرار حتی 15:32 –ثور  ٢٢

  أسد النجميبرج القمر في ال
  حد زحل

  ٣٦٥د   21:23 - ثور ٢٣  استمرار حتی  08:47 - ثور ٢٢
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البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٠٩ د 04:48 –ثور  ٢٣ استمرار حتی 12:11 –ثور  ٢٢  وجه و دريجان مشتري أسد

  ٤٩ط - ١ز – ٥ح 18:24 – جوزاء ٣١  استمرار حتی 21:59 –ثور  ٢٢حمل البرج النجمي :مريخ بیت

   النجمي الشمس في البرج
  حد مريخ حمل

  ٣٦٨د  18:16 –ثور  ٢٧ استمرار حتی 13:50 –ثور  ٢٢

البرج  ٣الشمس في وجه 
وجه زھرة و  حمل النجمي

 دريجان مشتري
  ٤٣٤د  22:00 –جوزاء  ١ ر حتیاستمرا 13:49 –ثور  ٢٢

 البرج النجمي ١وجه  في المريخ
  ٥٤٠د  16:07 –جوزاء  ٥ استمرار حتی 21:59 –ثور  ٢٢ وجه و دريجان مريخ حمل

   المريخ في البرج النجمي
  حمل حد مريخ

  ٣٨٣د  18:51 – جوزاء ٣١  استمرار حتی 21:59 –ثور  ٢٢

زبرةال منزل+ قمر    ٦٥٨د  20:39  –ثور  ٢٣  ار حتیاستمر 04:06 –ثور  ٢٢ 
  ٥٦و  08:11 –ثور  ٢٢ 07:19 –ثور  ٢٢ 06:30 –ثور  ٢٢  ظھر األسد مقارنةقمر 
  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:24 -ثور ٢٢  5:08 -ثور ٢٢ 0:48 -ثور ٢٢ شیرون ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 8:06 -ثور ٢٤  5:52 -ثور ٢٣ 3:06 -ثور ٢٢ الشمس تثلیث قمر
  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:54 -ثور ٢٣  14:45 -ثور ٢٢ 10:30 -ثور ٢٢ زحل زيضدتوا قمر
  ٨،٢ج – ١٣ھـ 0:30 -ثور ٢٣  20:25 -ثور ٢٣ 16:18 -ثور ٢٢  اورانوس توازي قمر
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  أسد النجميبرج القمر في ال
  حد مريخ

  ٣٦٣د   15:16 - ثور ٢٠  استمرار حتی  07:15 - ثور ٢٣

  أسد النجميرج بالقمر في ال
  مشتری حد

  ٣٦٤د  11:23 –ثور  ٢٣  استمرار حتی 01:29 –ثور  ٢٣

البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤١٠د  19:34 –ثور  ٢٤ استمرار حتی 04:48 –ثور  ٢٣  وجه و دريجان مريخ أسد

  ٤٨٤ج  19:34 –ثور  ٢٤ استمرار حتى 5:52 –ثور  ٢٣  قمر خالي الّسیر

 صرفة وال منزل+ قمر 
عواءالجنوب منزل   

  20:39  –ثور  ٢٣
 12:25عواء 

  استمرار حتی
   21:25 -ثور   ٢٥

 
  ٦٦٠،  ٦٥٩د 

  ١٩و  01:20 –ثور  ٢٣ 00:30 –ثور  ٢٣ 23:40 –ثور  ٢٣  صرفةال مقارنةقمر 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 5:54 -ثور ٢٣  1:47 -ثور ٢٣ 0:36 -ثور ٢٣ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 11:30 -ثور ٢٣  7:21 -ثور ٢٣ 3:12 -ثور ٢٣*  زحل توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 19:48 -ثور ٢٥  0:20 -ثور ٢٤ 4:42 -ثور ٢٣ اورانوس مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:54 -ثور ٢٥  4:22 -ثور ٢٤ 8:36 -ثور ٢٣ قمر أسود مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:00 -ثور  ٢٥  6:41 -ثور ٢٤ 11:12 -ثور ٢٣ بلوتون تربیع قمر
  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 20:54 -ثور ٢٤  16:44 -ثور ٢٣ 12:36 -ثور ٢٣  شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 8:24 -ثور  ٢٥  13:06 -ثور ٢٤ 17:42 -ثور ٢٣ زحل مقارنة قمر
   ٢٧ة درج: زھرةشرف ال
   21:31 -ثور  ٢٤ استمرار حتی 1:44 -ثور ٢٣  حوتالنجمي برج ال
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  ٢٨الف  جوزاء ٢٣ استمرار حتى ثور ٢٤ سكندريإلايار ا شھربدایة

 ٦ط - ٦ز – ٢ح 20:08 –ثور  ٢٦  استمرار حتی 19:34 –ثور  ٢٤البرج النجمي سنبلة: قمر مثلثة

  ٧د  19:32 –ثور  ٢٦  استمرار حتی 18:56 –ثور  ٢٤   القمر في البرج الفلكي میزان

   النجميبرج القمر في ال
  اردحد عط سنبلة

  ٣٦١د   06:59 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 19:34 –ثور  ٢٤

   النجميبرج القمر في ال
  زھرة حد سنبلة

  ٣٦٢د   16:42 –ثور  ٢٤  استمرار حتی 06:59 –ثور  ٢٤

   النجميبرج القمر في ال
   مشتری حد سنبلة

  
  ٣٦٤د  00:47 –ثور  ٢٥  استمرار حتی 16:42 –ثور  ٢٤
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  البرج  ١لقمر في وجه ا
  وجه النجمي سنبلة 

  الشمس و دريجان عطارد
  ٤١١د  13:28 –ثور  ٢٤ استمرار حتی 19:34 –ثور  ٢٤

   البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤١٢د  05:38 –ثور  ٢٥ استمرار حتی 13:28 –ثور  ٢٤  و دريجان زحل زھرةوجه  سنبلة

   النجمي الزھرة في البرج
  حوت حد زحل

  ٣٨٠د  08:50 –ثور  ٢٦ استمرار حتی 17:17 –ور ث ٢٤

  ٣٨و  09:48 –ثور  ٢٤ 08:59 –ثور  ٢٤ 08:10 –ثور  ٢٤  عواءال مقارنةقمر 
  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 8:30 -ثور ٢٤  4:15 -ثور ٢٤ 0:00 -ثور ٢٤ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 12:24 -ثور ٢٤  7:44 -ثور ٢٤ 3:06 -ثور ٢٤ عطارد ضدتوازي قمر
  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:48 -ثور ٢٤  12:19 -ثور ٢٤ 7:54 -ثور ٢٤ مشتري ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 19:24 -ثور ٢٥  14:36 -ثور ٢٤ 9:54 -ثور ٢٤ زھرة ضدتوازي قمر
  ٦،٢ج – ٩ھـ 8:06 -ثور  ٢٦  12:28 -ثور  ٢٥ 16:48 -ثور ٢٤  مشتري مقابلة قمر

  ١٦١ھـ  23:00 - ثور٢٩  19:25 - ثور٢٧  11:00  - ثور٢٤  مشتری توازيعطارد 
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   النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٣د   13:13 - ثور ٢٥  استمرار حتی  04:10 - ثور ٢٥  حد مريخ سنبلة

   النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٥د   15:55 - ثور ٢٥  استمرار حتی  13:13 - ثور ٢٥  حد زحل سنبلة

  زانمی النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٥د   04:24 - ثور ٢٦  استمرار حتی  15:55 - ثور ٢٥  حد زحل

  البرج  ٣القمر في وجه 
وجه عطارد و  سنبلة النجمي

  زھرةدريجان 
  ٤١٣د  20:09 –ثور  ٢٦ استمرار حتی 05:38 –ثور  ٢٥

حوت  النجمي عطارد في البرج
  ٣٧٥د  09:13 –ثور  ٢٦  استمرار حتی 20:48 –ثور  ٢٥  حد زحل 

  ٤٩٠ج  13:01 – جوزاء ٦  استمرار حتی 14:31 –ثور  ٢٥ وجاال فلك فيصاعد مر قال

 سماك وال زلمن+ قمر 
غفرال  

   21:25 -ثور   ٢٥
 18:15غفر 

  ٦٦٢،  ٦٦١د  17:35 –ثور  ٢٦  استمرار حتی

  ٢١و  05:49 –ثور  ٢٥ 05:01 –ثور  ٢٥ 04:13 –ثور  ٢٥  سماك األعزلال مقارنةقمر 

  ٢٢و  06:29 –ثور  ٢٥ 05:40 –ثور  ٢٥ 04:52 –ثور  ٢٥  محسماك الراال مقارنةقمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 5:48 -ثور  ٢٥  1:10 -ثور  ٢٥ 20:36 -ثور ٢٥ نبتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:06 -ثور  ٢٥  2:07 -ثور  ٢٥ 21:18 -ثور ٢٥ مريخ ضدتوازي قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 16:06 -ثور  ٢٦  18:51 -ثور  ٢٦ 21:42 -ثور ٢٥ عطارد مقابلة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:06 -ثور  ٢٦  19:01 -ثور  ٢٦ 22:00 -ثور ٢٥ زھرة مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  16:12 -ثور  ٢٦  20:52 -ثور  ٢٦  1:30 -ثور  ٢٥ نبتون تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ  21:36 -ثور  ٢٧  1:08 -ثور  ٢٦  4:48 -ثور  ٢٥ مريخ مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  23:24 -ثور  ٢٧  3:56 -ثور  ٢٦  8:36 -ثور  ٢٥ ونشیر تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  2:30 -ثور  ٢٧  7:07 -ثور  ٢٦  11:48 -ثور  ٢٥ بلوتون تسديس قمر
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 یوم محذور شھر جمادی 
ىاالخر ١٢ اللیلة  ١٣اللیلة  استمرار حتى    ٨٢الف  

 ٧ط - ٧ز – ٢ح 21:00 –ثور  ٢٨  استمرار حتی 20:08 –ر ثو ٢٦ میزان النجميبرج ال القمر في

  ٨د  20:22 –ثور  ٢٨  استمرار حتی 19:32 –ثور  ٢٦ عقرب القمر في البرج الفلكي
میزان  القمر في البرج النجمي

  ٣٦٢د   13:56 –ثور  ٢٦  استمرار حتی 05:51 –ثور  ٢٦  حد زھرة

البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٤١٤د  13:56 –ثور  ٢٦ استمرار حتی 20:08 –ثور  ٢٦  زھرةدريجان  ور وجه قممیزان 
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  البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤١٥د  06:12 –ثور  ٢٧ استمرار حتی 13:56 –ثور  ٢٦  وجه و دريجان زحلمیزان  

  ٣٨ط - ٢ز – ٤ح 01:03 –جوزاء ٢٠  استمرار حتی 08:53 –ثور ٢٦  البرج النجمي حمل: زھرة وبال

  ٢ب – ٤ج  17:23 –جوزاء ١٩  استمرار حتی  01:12 –ثور ٢٦  الزھرة في البرج الفلکي ثور

  ٢٥ط - ١ز – ٣ح  03:41 –جوزاء ١٣  استمرار حتی  09:15 –ثور ٢٦حمل النجمي عطارد في البرج 

  ٢ب – ٣ج  23:02 – جوزاء١٣  استمرار حتی  02:18 –ثور ٢٦  ثور البرج الفلکي عطارد في 
 البرج النجمي ١وجه  عطارد في 

  ٤٦٨د  18:04 –جوزاء  ٢ استمرار حتی 09:15 –ثور ٢٦ وجه و دريجان مريخ حمل

 البرج النجمي ١الزھرة في وجه 
  ٥٠٤د  10:13 –جوزاء  ٤ استمرار حتی 08:53 –ثور ٢٦ وجه و دريجان مريخ حمل

  میزان النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٤د   02:57 –ثور  ٢٧  استمرار حتی 13:56 –ثور  ٢٦  مشتری حد

حمل  النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٩د  07:27 –ثور  ٣١ استمرار حتی 08:53 –ثور ٢٦  حد مشتري

حمل النجمي عطارد في البرج
  ٣٧٤د  13:47 –ثور  ٣٠  استمرار حتی  09:15 –ثور ٢٦  حد مشتري 

  ٤٨٤ج  20:08 –ثور  ٢٦ استمرار حتى  19:01 –ثور  ٢٦  قمر خالي الّسیر
زباناالزل من+ قمر     ٦٦٣د  16:58 –ثور  ٢٧  استمرار حتی 17:35 –ثور  ٢٦ 

  ٢٣و  16:09 –ثور  ٢٦ 15:21 –ثور  ٢٦ 14:32 –ثور  ٢٦  جنوبيالزبانا ال مقارنةقمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ  21:42 -ثور  ٢٧  14:53 -ثور  ٢٦  8:36 -ثور  ٢٦  بلوتون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ  1:12 -ثور  ٢٧  17:27 -ثور  ٢٦  10:36 -ثور  ٢٦ الشمس ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ  16:48 -ثور  ٢٨  14:09 -ثور  ٢٧  12:00 -ثور  ٢٦  الشمس مقابلة قمر

  ١٩٦ھـ  13:00  - جوزاء ٦  21:04 - جوزاء ٣  5:00  - ثور٢٦  بلوتون تثلیث زھرة

  ١٧٠ھـ  7:00 - جوزاء ٤  0:54 - ثور٣١  6:00 - ثور٢٦  بلوتون تثلیثعطارد 
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  ٤٨٧ج 03:38 -ثور  ٢٨ استمرار حتى 01:19 -ثور  ٢٧  محترقهال الطريقة القمر في
  میزان النجميبرج القمر في ال

  ٣٦١د  11:09 –ثور  ٢٧  استمرار حتی 02:57 –ثور  ٢٧  عطارد حد

القمر في البرج النجمي میزان 
  ٣٦٣د   16:52 - ثور ٢٧  استمرار حتی  14:16 - ثور ٢٧  حد مريخ

  عقرب النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٣د   07:20 - ثور ٢٨  استمرار حتی  16:52 - ثور ٢٧  حد مريخ

  البرج  ٣القمر في وجه 
وجه مشتري و میزان  النجمي

  دريجان عطارد
  ٤١٦د  21:01 –ثور  ٢٨ استمرار حتی 06:12 –ثور  ٢٧

   النجمي الشمس في البرج
  ٣٧٠د  22:00 –جوزاء  ١ استمرار حتی 18:16 –ثور  ٢٧  حمل حد زحل

  ٤٨٤ج   21:00 –ثور  ٢٨ استمرار حتى  14:09 –ثور  ٢٧  قمر خالي الّسیر
كلیلاال منزل+ قمر    ٦٦٤د  09:02 –ثور  ٢٨  استمرار حتی 16:58 –ثور  ٢٧ 

  ٢٤و  23:09 – ثور ٢٧ 22:20 –ثور  ٢٧ 21:31 –ثور  ٢٧  زبانا شمالي مقارنةقمر 
  ٩،٢ج – ١٦ھـ  17:48 -ثور  ٢٨  21:47 -ثور  ٢٨  2:06 -ثور  ٢٧  نبتون تربیع قمر
  ٨،٢ج – ١٣ھـ  22:18 -ثور  ٢٩  2:07 -ثور  ٢٨  6:18 -ثور  ٢٧  اورانوس تثلیث قمر
  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ  1:18 -ثور  ٢٩  5:05 -ثور  ٢٨  9:18 -ثور  ٢٧  شیرون تربیع قمر
  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ  3:06 -ثور  ٢٩  6:45 -ثور  ٢٨  10:48 -ثور  ٢٧  قمر أسود تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  11:00 -ثور  ٢٩  14:41 -ثور  ٢٨  18:48 -ثور  ٢٧  زحل تسديس قمر
  ١٣٨ھـ  1:00  -جوزاء ٢٧  12:16 -جوزاء ١١  10:00 - ثور٢٧  زحل تثلیث شمس

  ١٩٤ھـ  10:00 - جوزاء ١  0:22 - ثور٣٠  17:00 - ثور٢٧  نبتون توازي ضد زھرة



اإلحترافي الّتقويم الفلكّي  

12 

ال
ار
ت

خ
ي

  

  بدايةاإلتصال  
الساعة:يوم  

  مركز اإلتصال
الساعة: يوم  

  نھاية اإلنصراف
الساعة: يوم  

  علم األحیان
  اإلختیارات 

واألحكام التنجیمیة

١٤ 
ی

خر
اال

ى 
اد

جم
 

= 
١٨ 

یو
ما

 

ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   ٢٣اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  : قمر ھبوط
 البرج النجمي عقرب في

 ٨ط - ٨ز – ٢ح 23:56 –ثور  ٣٠  استمرار حتی 21:00 –ثور  ٢٨

  ٩د   23:16 –ثور  ٣٠  استمرار حتی 20:22 –ثور  ٢٨القمر في البرج الفلكي قوس 

  عقرب النجميبرج القمر في ال
  حد مشتری

  ٣٦٤د   20:25 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 06:58 –ثور  ٢٨

البرج النجمي ١القمر في وجه 
  وجه و دريجان مريخعقرب 

  ٤١٧د  15:22 –ثور  ٢٨ استمرار حتی 21:00 –ثور  ٢٨

  البرج  ٢القمر في وجه 
و  شمسوجه عقرب  النجمي

  يدريجان مشتر
  ٤١٨د  08:21 –ثور  ٢٩ استمرار حتی 15:22 –ثور  ٢٨

قلبال منزل+ قمر     ٦٦٥د  22:20 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 09:02 –ثور  ٢٨ 

  ٣٧و  21:48 –ثور  ٢٨ 21:00 –ثور  ٢٨ 20:10 –ثور  ٢٨  كلیلاال مقارنةقمر 

  ٢٧ و 08:44 –ثور  ٢٨ 07:54 –ثور  ٢٨ 07:04 –ثور  ٢٨  قلب العقرب مقارنةقمر 

  22:24 -ثور  ٢٨  رأس توازي قمر
  19:48 -ثور  ٢٩
  9:09 -ثور  ٢٩

  ١١،٢ج – ١٩ھـ  7:30 -ثور  ٣٠

  ١١،٢ج – ١٩ھـ  11:24 -ثور  ٣٠  14:32 -ثور  ٢٩  18:12 -ثور  ٢٨  رأس مقارنة قمر
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  عقرب النجميبرج القمر في ال
  زھرة حد

  ٣٦٢د   08:22 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 20:25 –ثور  ٢٩

  عقرب النجميبرج القمر في ال
  عطارد حد

  ٣٦١د  18:43 –ثور  ٢٩  استمرار حتی 08:22 –ثور  ٢٩

   النجميبرج القمر في ال
  حد زحل عقرب

  ٣٦٥د   19:33 - ثور ٣٠  استمرار حتی  11:37 - ثور ٢٩

البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤١٩د  23:57 –ثور  ٣٠ استمرار حتی 08:21 –ثور  ٢٩  دريجان قمر و زھرةوجه عقرب 

  ٤٨٤ج  23:56 –ثور  ٣٠ استمرار حتى  17:17 –ثور  ٢٩  قمر خالي الّسیر

شولةالمنزل + قمر     ٦٦٦د  23:56 –ثور  ٣٠  استمرار حتی 22:20 –ثور  ٢٩ 

  ٤٩٢ج   0:51 -جوزاء  ١٣  استمرار حتی  14:32 -ثور  ٢٩  رأسال من شمالي صاعدقمر 

  ٥٧و  08:52 –ثور  ٢٩ 08:00 –ثور  ٢٩ 07:09 –ثور  ٢٩  لسعة العقرب رنةمقاقمر 

  ٣٥و  09:51 –ثور  ٢٩ 08:59 –ثور  ٢٩ 08:08 –ثور  ٢٩  شولةال مقارنةقمر 

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ  14:42 -ثور  ٣٠  17:17 -ثور  ٢٩  20:30 -ثور  ٢٩  مشتري تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  22:00 -ثور  ٣١  0:47 -ثور  ٣٠  4:06 -ثور  ٢٩  نبتون تسديس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ  2:54 -ثور  ٣١  5:30 -ثور  ٣٠  8:36 -ثور  ٢٩  اورانوس تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ  8:06 -ثور  ٣١  8:26 -ثور  ٣٠  9:36 -ثور  ٢٩  زھرة تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ  10:24 -ثور  ٣١  10:05 -ثور  ٣٠  10:36 -ثور  ٢٩  عطارد تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  6:06 -ثور  ٣١  8:34 -ثور  ٣٠  11:42 -ثور  ٢٩  شیرون تسديس رقم

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ  10:00 -ثور  ٣١  11:12 -ثور  ٣٠  13:00 -ثور  ٢٩  مريخ تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  8:24 -ثور  ٣١  10:41 -ثور  ٣٠  13:36 -ثور  ٢٩  قمر أسود تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  9:18 -ثور  ٣١  11:46 -ثور  ٣٠  14:48 -ثور  ٢٩  بلوتون مقارنة قمر

  ١٥٧ھـ  22:00  - جوزاء ٨  19:44 - جوزاء ٤  9:00 - ثور٢٩  زھرة توازيعطارد 
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قمرالنور  انخفاض الشھرآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  
 ٩ط - ٩ز – ٢ح 06:14 –جوزاء  ١  استمرار حتی 23:56 –ثور  ٣٠قوس  النجميبرج ال القمر في

  ١٠د  05:32 – جوزاء ١  استمرار حتی 23:16 –ثور  ٣٠ جدي القمر في البرج الفلكي
  قوس النجميبرج القمر في ال

  ٣٦٤د   14:03 –ثور  ٣٠  استمرار حتی 23:57 –ثور  ٣٠  حد مشتری

  قوس النجميبرج القمر في ال
  ٣٦٢د   00:49 –ور ث ٣١  استمرار حتی 14:03 –ثور  ٣٠  زھرة حد

  البرج  ١القمر في وجه 
وجه عطارد و النجمي قوس 

  دريجان مشتري
  ٤٢٠د  19:25 –ثور  ٣١ استمرار حتی 23:57 –ثور  ٣٠

   النجمي عطارد في البرج 
  ٣٧٢د  08:39 – جوزاء ٣  استمرار حتی 13:47 –ثور  ٣٠  زھرةحمل حد 

نعامال منزل+ قمر    ٦٦٧د  02:13 –ثور  ٣١  استمرار حتی 23:56 –ثور  ٣٠ 
  ٥٨و  21:24 –ثور  ٣٠ 20:31 –ثور  ٣٠ 19:38 –ثور  ٣٠  النصل مقارنةقمر 

  ٥٩و  19:52 –ثور  ٣١ 18:58 –ثور  ٣١ 18:04 –ثور  ٣٠  عین الرامي مقارنةقمر 
  ٣٦و  20:10 –ثور  ٣١ 19:16 –ثور  ٣١ 18:23 –ثور  ٣٠  الفكة الجنوبیة مقارنةقمر 

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ  16:12 -ثور  ٣١  18:33 -ثور  ٣٠  21:30 -ثور  ٣٠  حلز تربیع قمر
  ١٦٨ھـ  5:00 - جوزاء ٢  13:42 - ثور٣١  21:00 - ثور٣٠  نبتون توازي ضدعطارد 
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  قوس النجميبرج القمر في ال
  ٣٦١د  09:54 –ثور  ٣١  استمرار حتی 00:49 –ثور  ٣١  عطارد حد

  قوس النجميبرج لالقمر في ا
  ٣٦٥د   18:47 - ثور ٣١  استمرار حتی  11:58 - ثور ٣١  حد زحل

  قوس النجمي القمر في البرج
  ٣٦٣د   02:44 -  جوزاء ١  استمرار حتی  18:47 - ثور ٣١  حد مريخ

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٢١ د 13:34 –ثور  ٣١ استمرار حتی 19:25 –ثور  ٣١  و دريجان مريخوجه قمر قوس 

  البرج  ٣القمر في وجه 
وجه زحل و النجمي قوس 

  دريجان الشمس
  ٤٢٢د  06:15 –جوزاء  ١ استمرار حتی 13:34 –ثور  ٣١

  ٣ب – ١ج  20:17 – سرطان ١  استمرار حتی  12:21 –ثور ٣١ الشمس في البرج الفلکي جوزاء
   النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٧د  05:58 – جوزاء ٥  استمرار حتی 07:27 –ثور  ٣١  زھرةحمل حد 

بلدةالمنزل + قمر     ٦٦٨د   07:22 –جوزاء  ١  استمرار حتی 02:13 –ثور  ٣١ 

  ٢٩و  22:17 –ثور  ٣١ 21:24 –ثور  ٣١ 20:30 –ثور  ٣١  النسر الواقع مقارنةقمر 

  ٣٤و  09:10 –ثور  ٣١ 08:16 –ثور  ٣١ 07:21 –ثور  ٣١  بلدةال مقارنةقمر 

  ١،٢ج – ٢ھـ  14:36 -ثور  ٣١  7:06 -ثور  ٣١  22:42 -ثور  ٣١  الشمس ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ  13:48 - جوزاء  ٢  0:04 - جوزاء  ١  1:12 -ثور  ٣١  الشمس تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ  1:12 - جوزاء  ١  18:02 -ثور  ٣١  10:18 -ثور  ٣١  بلوتون توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  11:18 - جوزاء  ٢  12:22 - جوزاء  ١  14:00 -ثور  ٣١  اورانوس تسديس قمر
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  ٤٨٩ج جوزاء ١٥ استمرار حتى جوزاء ١ بطيء السیرقمر  
  : قمر مثلثة+ وبال 

 ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 16:09 –جوزاء  ٣  استمرار حتی 06:14 –جوزاء  ١ البرج النجمي جدي في

  ١١د  15:24 – جوزاء ٣  استمرار حتی 05:32 – جوزاء ١ القمر في البرج الفلكي دلو
  جدی النجمي القمر في البرج
  ٣٦٢د   17:33 –جوزاء  ١  استمرار حتی 06:15 –جوزاء  ١  زھرةحد 

  جدی النجمي القمر في البرج
  ٣٦١د   05:02 –جوزاء  ٢  استمرار حتی 17:33 –جوزاء  ١  عطارد حد
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 البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٤٢٣د  03:06 –جوزاء  ٢ استمرار حتی 06:15 –جوزاء  ١مشتري و دريجان زحلوجه جدي 

    ١٤ط - ٢ز – ١ح  05:53 –سرطان ١  استمرار حتی 21:50 –جوزاء ١الشمس في البرج النجمي ثور
البرج  ١وجه  الشمس في

  وجه عطارد و  ثور النجمي
 زھرةدريجان 

  ٣٣٥د  08:57 –جوزاء  ١٢ استمرار حتی 22:00 –جوزاء  ١

   النجمي الشمس في البرج
  ٣٦٧د  05:53 –جوزاء  ٩ استمرار حتی 22:00 –جوزاء  ١  زھرة دحثور 

  ٤٨٤ج  06:14 – جوزاء ١ استمرار حتى 00:04 – جوزاء ١  قمر خالي الّسیر
ذابحالسعد  منزل+ قمر    ٦٦٩د   21:31 - جوزاء  ٢  استمرار حتی  07:22 –جوزاء  ١ 

  ٣٠و  04:30 –جوزاء  ١ 03:34 –جوزاء  ١ 02:39 –جوزاء  ١  الطائرالنسر  مقارنةقمر 

  ٣٣و  15:48 –جوزاء  ١ 14:50 –جوزاء  ١ 13:54 –جوزاء  ١  ذابحالسعد  مقارنةقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ  17:30 - جوزاء  ٢  18:15 - جوزاء  ١  19:36 - جوزاء  ١  قمر أسود تسديس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  22:48 -  جوزاء ٣  21:12 -  ءجوزا ٢  20:18 -  جوزاء ١  زھرة تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ  22:18 -  جوزاء ٣  21:46 -  جوزاء ٢  21:48 -  جوزاء ١  مريخ تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ  3:36 -  جوزاء ٣  0:53 -  جوزاء ٢  23:06 -  جوزاء ١  عطارد تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  1:06 - جوزاء  ٣  2:01 - جوزاء  ٢  3:24 - جوزاء  ١  زحل تثلیث قمر
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  جدی النجمي القمر في البرج
  مشتری حد

  ٣٦٤د  18:33 –جوزاء  ٢  استمرار حتی 05:02 –جوزاء  ٢

   البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٢٤د  22:28 –جوزاء  ٣ استمرار حتی 03:06 –جوزاء  ٢  زھرةوجه مريخ و دريجان جدي 

 لنجميالبرج ا ٢عطارد في وجه 
  ٤٦٩د  11:53 –جوزاء  ٨ استمرار حتی 18:04 –جوزاء  ٢ الشمسوجه و دريجان  حمل

زل سعد بلع و من+ قمر 
   21:31 - جوزاء  ٢ سعد السعود

 15:34السعود سعد
  ٦٧١، ٦٧٠د  16:52 –جوزاء  ٣  استمرار حتی

  ٣١و  23:16 –جوزاء  ٢ 22:19 –جوزاء  ٢ 21:23 –جوزاء  ٢  سعد بلع مقارنةقمر 

  ٦٠و  07:20 –جوزاء  ٢ 06:22 –جوزاء  ٢ 05:25 –جوزاء  ٢  النیر مقارنةقمر 

  ٦١و  18:55 –جوزاء  ٣ 17:57 –جوزاء  ٢ 16:59 –جوزاء  ٢  ناشرةالسعد  مقارنةقمر 

  ٥،٢ج – ٨ھـ  6:48 - جوزاء  ٢  1:23 - جوزاء  ٢  19:48 - جوزاء  ٢  مريخ ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ  11:48 - جوزاء  ٢  6:43 - جوزاء  ٢  1:30 - جوزاء  ٢  زھرة ضدتوازي قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ  13:12 - جوزاء  ٢  8:21 - جوزاء  ٢  3:24 - جوزاء  ٢  عطارد ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  19:48 - جوزاء  ٣  14:20 - جوزاء  ٢  8:48 - جوزاء  ٢  نبتون توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ  10:54 -  وزاءج ٤  10:40 -  جوزاء ٣  10:54 -  جوزاء ٢  مشتري تسديس قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ  6:30 -  جوزاء ٥  21:52 -  جوزاء ٤  13:54 -  جوزاء ٢  الشمس تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  17:06 - جوزاء  ٤  17:11 - جوزاء  ٣  17:42 - جوزاء  ٢  نبتون مقارنة قمر

  ١٨٦ھـ  0:00 -جوزاء ١٧  19:39 - جوزاء ٩  3:00 - جوزاء ٢  مریخ توازي زھرة
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 ١١ط - ١١ز  – ٢ح 04:23 –جوزاء  ٦  استمرار حتی 16:09 –جوزاء  ٣ القمر في البرج النجمي دلو 

  ١٢د  03:36 – جوزاء ٦  استمرار حتی 15:24 – جوزاء ٣ القمر في البرج الفلكي حوت 
  جدى النجمي القمر في البرج

  ٣٦٥د   04:56 -  جوزاء ٣  استمرار حتی  20:21 -  جوزاء ٣  حد زحل

  جدى النجمي القمر في البرج
  ٣٦٣د   14:26 -  جوزاء ٣  استمرار حتی  04:56 -  جوزاء ٣  حد مريخ

  البرج  ٣القمر في وجه 
و  الشمسوجه جدي  النجمي

  دريجان عطارد
  ٤٢٥د  16:10 –جوزاء  ٣ استمرار حتی 22:28 –جوزاء  ٣
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يالبرج النجم ١القمر في وجه 
  ٤٢٦د  14:05 –جوزاء  ٤ استمرار حتی 16:10 –جوزاء  ٣  و دريجان زحل زھرةوجه دلو 

   النجمي عطارد في البرج 
  حمل حد عطارد

  ٣٧١د    22:50 – جوزاء ٨ استمرار حتی 08:39 – جوزاء ٣

  ٤٨٤ج  16:09 – جوزاء ٣ استمرار حتى 10:40 – جوزاء ٣  قمر خالي الّسیر

خبیةسعد األ منزل+ قمر    ٦٧٢د  23:00 –جوزاء  ٤  استمرار حتی 16:52 –جوزاء  ٣ 

  ٣٢و  21:50 –جوزاء  ٣ 20:51 –جوزاء  ٣ 19:53 –جوزاء  ٣  سعد السعود مقارنةقمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ  6:54 - جوزاء  ٣  1:40 - جوزاء  ٣  20:24 - جوزاء  ٣  مشتري ضدتوازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  2:06 - جوزاء  ٥  2:04 - جوزاء  ٤  2:24 - جوزاء  ٣  شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  5:18 - جوزاء  ٥  5:20 - جوزاء  ٤  5:36 - جوزاء  ٣  بلوتون تسديس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  18:18 - جوزاء  ٣  13:14 - جوزاء  ٣  8:06 - جوزاء  ٣  قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ  14:06 - جوزاء  ٥  12:22 - جوزاء  ٤  11:00 - جوزاء  ٣  مريخ تسديس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ  17:24 - جوزاء  ٥  14:31 - جوزاء  ٤  12:00 - جوزاء  ٣  زھرة تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ  1:30 - جوزاء  ٦  21:15 - جوزاء  ٥  17:24 - جوزاء  ٣  عطارد تسديس قمر

  ١٦٠ھـ  6:00 - جوزاء ٨  17:33 - جوزاء ٥  3:00 - جوزاء ٣  مریخ توازيعطارد 
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  دلو النجمي القمر في البرج
  حد عطارد

  ٣٦١د   16:05 –جوزاء  ٤  استمرار حتی 04:05 –جوزاء  ٤

  دلو النجمي القمر في البرج
  زھرة حد

  ٣٦٢د   08:11 –جوزاء  ٥  استمرار حتی 16:05 –جوزاء  ٤

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٢٧د  10:12 –جوزاء  ٥ ار حتیاستمر 14:05 –جوزاء  ٤  وجه و دريجان عطارددلو 

 البرج النجمي ٢الزھرة في وجه 
  ٥٠٥د  15:34 –جوزاء  ١٢ استمرار حتی 10:13 –جوزاء  ٤ الشمسوجه و دريجان  حمل

منزل سعد + قمر 
)سعد البھام(األخبیة   ٦٧٢د  22:34 – جوزاء ٥  استمرار حتی 23:00 – جوزاء ٤ 

  ٦٢و  21:19 –جوزاء  ٤ 20:21 –جوزاء  ٤ 19:20 –جوزاء  ٤  ذنب الدجاجة مقارنةقمر 

  ٤٦و  09:18 –جوزاء  ٤ 08:17 –جوزاء  ٤ 07:17 –جوزاء  ٤  سعد األخبیة مقارنةقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  11:18 - جوزاء  ٤  6:14 - جوزاء  ٤  1:06 - جوزاء  ٤  شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  22:48 -  جوزاء ٥  17:46 -  جوزاء ٤  12:42 -  جوزاء ٤  زحل توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ  2:06 -  جوزاء ٥  22:47 -  جوزاء ٥  17:48 -  جوزاء ٤  اورانوس ضدتوازي قمر

  ٢٧٠ھـ  2:00  -  سرطان٢٠  استمرار حتی  7:00 -  جوزاء٤  اورانوس تواري ضدزحل 
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  
  22:25 -جوزاء  ١٩ 22:25 -جوزاء  ١٢ 22:25 - جوزاء  ٥ كسوفالمحذور الايام 

  دلو النجمي القمر في البرج
  ٣٦٤د  18:17 –جوزاء  ٥  استمرار حتی 08:11 –جوزاء  ٥  مشتری حد

  دلو النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   16:25 -  جوزاء ٥  استمرار حتی  03:57 -  جوزاء ٥

  دلو النجمي القمر في البرج
  ٣٦٥د   00:00 – جوزاء ٦  استمرار حتی  16:25 -  جوزاء ٥  حد زحل

البرج النجمي  ٣القمر في وجه 
  ٤٢٨د  04:24 –جوزاء  ٦ استمرار حتی 10:12 –جوزاء  ٥  و دريجان زھرةوجه قمر دلو 

حمل  النجمي الزھرة في البرج
  حد عطارد

  ٣٧٦د  19:51 – جوزاء ١٢ تیاستمرار ح 05:58 – جوزاء ٥

 البرج النجمي ٢وجه  فيمريخ ال
  ٥٤١د  07:15 –جوزاء  ١٩ استمرار حتی 16:07 –جوزاء  ٥ الشمسوجه و دريجان  حمل
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  ٤٨٤ج   04:23 – جوزاء ٦ استمرار حتى  21:15 – جوزاء ٥  قمر خالي الّسیر

ولاالفرغ   منزل+ قمر    ٦٧٣د  09:10 –جوزاء  ٦  استمرار حتی 22:34 –جوزاء  ٥ 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  12:24 - جوزاء  ٥  7:18 - جوزاء  ٥  2:12 - جوزاء  ٥  اورانوس توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ  0:24 - جوزاء  ٨  15:31 - جوزاء  ٦  6:36 - جوزاء  ٥  الشمس تسديس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  17:18 - جوزاء  ٥  12:17 - جوزاء  ٥  7:12 - جوزاء  ٥  زحل ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  11:36 - جوزاء  ٧  11:19 - جوزاء  ٦  11:00 - جوزاء  ٥  اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  17:48 - جوزاء  ٧  17:41 - جوزاء  ٦  17:30 - جوزاء  ٥  بلوتون تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  18:48 - جوزاء  ٧  18:23 - جوزاء  ٦  17:54 - جوزاء  ٥  قمر أسود مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ  5:00 - جوزاء  ٦  23:52 - جوزاء  ٦  18:48 - جوزاء  ٥  شیرون ضدتوازي قمر

٢٣ 
ی

خر
اال

ى 
اد

جم
 

 =
٢٧ 

یو
ما

 

 ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 16:48 –جوزاء  ٨  استمرار حتی 04:23 –جوزاء  ٦القمر في البرج النجمي حوت  

  حوت النجمي القمر في البرج
  زھرةحد 

  ٣٦٢د   20:35 –جوزاء  ٧  ار حتیاستمر 04:23 –جوزاء  ٦

  ١د  16:02 – جوزاء ٨  استمرار حتی 03:36 – جوزاء ٦  القمر في البرج الفلكي حمل
البرج النجمي  ١القمر في وجه 

  ٤٢٩د  02:38 –جوزاء  ٧ استمرار حتی 04:24 –جوزاء  ٦وجه زحل و دريجان مشتريحوت 

  ٤٩١ج  04:49 – جوزاء ٢٢ ر حتىاستمرا 13:01 –جوزاء  ٦ وجاالفلك  فيھابط قمر ال
خراآلفرغ  منزل+ قمر    ٦٧٤د  16:08 –جوزاء  ٧  استمرار حتی 09:10 –جوزاء  ٦ 

  ٤٧و  21:38 –جوزاء  ٦ 20:36 –جوزاء  ٦ 19:35 –جوزاء  ٦  منكب الفرس مقارنةقمر 

  ٤٨و  17:25 –جوزاء  ٦ 16:24 –جوزاء  ٦ 15:23 –جوزاء  ٦  جناح الفرس مقارنةقمر 

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ  1:12 - جوزاء  ٨  1:10 - جوزاء  ٧  1:00 - جوزاء  ٦  زحل مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  23:24 - جوزاء  ٧  17:58 - جوزاء  ٦  12:36 - جوزاء  ٦  قمر أسود توازي قمر

٢٤ 
ی

خر
اال

ى 
اد

جم
 

 =
٢٨ 

یو
ما

 

  حوت النجمي القمر في البرج
  مشتری حد

  ٣٦٤د   08:41 –جوزاء  ٧  استمرار حتی 20:35 –جوزاء  ٧

  حوت النجمي القمر في البرج
  عطارد حد

  ٣٦١د  20:47 –جوزاء  ٨  استمرار حتی 08:41 –جوزاء  ٧

  حوت النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   09:46 -  جوزاء ٨  استمرار حتی  17:07 -  جوزاء ٧

 البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٣٠د  22:46 –جوزاء  ٨ استمرار حتی 02:38 –جوزاء  ٧  دريجان قمر وجه مشتري و حوت

 النجمي المشتري في البرج
  ٣٩٠د  14:24 – جوزاء ١٦  استمرار حتی 00:45 – جوزاء ٧  حوت حد زحل

بطن الحوت منزل+ قمر    ٦٧٥د  16:48 –جوزاء  ٨  استمرار حتی 16:08 –جوزاء  ٧ 

  ٤٩و  03:49 –وزاء ج ٧ 02:49 –جوزاء  ٧ 01:48 –جوزاء  ٧  سرة الفرس مقارنةقمر 

  ٦،٢ج – ٩ھـ  12:36 - جوزاء  ٧  6:56 - جوزاء  ٧  1:24 - جوزاء  ٧  مشتري توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ  22:42 -  جوزاء ٨  16:52 -  جوزاء ٧  11:12 -  جوزاء ٧  نبتون ضدتوازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ  13:42 - جوزاء  ٩  13:28 - جوزاء  ٨  13:00 - جوزاء  ٧  مشتري مقارنة قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  17:36 - جوزاء  ٩  17:52 - جوزاء  ٨  17:54 - جوزاء  ٧  نبتون تسديس قمر
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 ١ط - ١ز – ٢ح 03:40 –جوزاء  ١١  استمرار حتی 16:48 –جوزاء  ٨ القمر في البرج النجمي حمل

  ٢د  02:56 – جوزاء ١١  استمرار حتی 16:02 – جوزاء ٨ ثورالقمر في البرج الفلكي 

  حمل النجمي القمر في البرج
  حد مشتری

  ٣٦٤د   04:44 –جوزاء  ٩  استمرار حتی 16:48 –جوزاء  ٨

  حوت النجمي القمر في البرج
  حد زحل

  ٣٦٥د   15:21 -  جوزاء ٨  استمرار حتی  09:46 -  جوزاء ٨
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البرج النجمي ٣القمر في وجه 
  ٤٣١د  16:48 –جوزاء  ٨ استمرار حتی 22:46 –جوزاء  ٨  وجه و دريجان مريخحوت 

البرج النجمي ١القمر في وجه 
  ٣٩٦د  14:38 –جوزاء  ٩ استمرار حتی 16:48 –جوزاء  ٨  وجه و دريجان مريخحمل 

  البرج النجمي ٣عطارد في وجه  
  ٤٧٠د  03:39 –جوزاء  ١٣ استمرار حتی 11:53 –جوزاء  ٨وجه زھرة و دريجان مشتري حمل

حمل  النجمي عطارد في البرج
  حد مريخ

  ٣٧٣د  14:45 – جوزاء ١٠  استمرار حتی   22:50 – جوزاء ٨

  ٤٨٤ج  16:48 – جوزاء ٨ استمرار حتى 13:28 – جوزاء ٨  قمر خالي الّسیر
شرطانال منزل+ قمر    ٦٤٨د  14:16 –جوزاء  ٩  استمرار حتی 16:48 –جوزاء  ٨ 

  ٤٥و  10:08 –جوزاء  ٨ 09:06 –جوزاء  ٨ 08:07 –جوزاء  ٨  الرشاء مقارنةقمر 

  ٢و  19:19 –جوزاء  ٨ 18:19 –جوزاء  ٨ 17:19 –جوزاء  ٨  شرطانال مقارنةقمر 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  2:30 -جوزاء  ١٠  2:51 - جوزاء  ٩  2:54 - جوزاء  ٨  شیرون تسديس قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ـھ  5:18 -جوزاء  ١٠  5:46 - جوزاء  ٩  5:54 - جوزاء  ٨  بلوتون تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  23:48 - جوزاء  ٩  16:21 - جوزاء  ٨  9:18 - جوزاء  ٨  زھرة توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ  23:36 - جوزاء  ٩  16:29 - جوزاء  ٨  9:42 - جوزاء  ٨  مريخ توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ  11:06 - جوزاء  ٩  2:09 - جوزاء  ٩  17:54 - جوزاء  ٨  عطارد توازي قمر
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  حمل النجمي القمر في البرج
  زھرة حد

  ٣٦٢د   20:32 –جوزاء  ١٠  استمرار حتی 04:44 –جوزاء  ٩

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  الشمسوجه و دريجان حمل  

  ٣٩٧د  10:15 –جوزاء  ١٠ استمرار حتی 14:38 –جوزاء  ٩

   النجمي الشمس في البرج
  ثور حد عطارد

  ٣٦٦د  13:10 –جوزاء  ١٦ تمرار حتیاس 05:53 –جوزاء  ٩

بطینال منزل+ قمر     ٦٤٩د  18:26 –جوزاء  ١٠  استمرار حتی 14:16 –جوزاء  ٩ 
  ١و  21:34 –جوزاء  ٩ 20:33 –جوزاء  ٩ 19:34 –جوزاء  ٩  كف الخضیب مقارنةقمر 

  ٥٠و  20:17 –جوزاء  ١٠ 19:18 –جوزاء  ١٠ 18:19 –جوزاء  ٩  المنقار مقارنةقمر 
  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ  21:36 -جوزاء  ١١  20:43 -جوزاء  ١٠  19:30 - جوزاء  ٩  مريخ مقارنة قمر
  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ  6:06 -جوزاء  ١١  4:23 -جوزاء  ١٠  2:06 - جوزاء  ٩  زھرة مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ  0:06 -جوزاء  ١٠  15:46 - جوزاء  ٩  8:06 - جوزاء  ٩  بلوتون ضدتوازي قمر
  ٣،٢ج – ٤ھـ  2:54 -جوزاء  ١١  18:37 -جوزاء  ١٠ 14:54 - جوزاء  ٩  اردعط مقارنة قمر
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  حمل النجمي القمر في البرج
  عطارد حد

  ٣٦١د  10:15 –جوزاء  ١٠  استمرار حتی 20:32 –جوزاء  ١٠

  حمل النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   16:35 - جوزاء ١٠  استمرار حتی  03:47 - جوزاء ١٠

  حمل النجمي القمر في البرج
  زحلحد 

  ٣٦٥د   00:25 - جوزاء ١١  استمرار حتی  16:36 - جوزاء ١٠

  البرج  ٣القمر في وجه 
و  زھرةوجه حمل  النجمي

  دريجان مشتري
  ٣٩٨د  03:42 –جوزاء  ١١ استمرار حتی 10:15 –جوزاء  ١٠

   النجمي عطارد في البرج 
  حد زحل حمل

  ٣٧٥د  03:39 – جوزاء ١٣  استمرار حتی 14:45 – جوزاء ١٠

  ٤٨٤ج  03:40 – جوزاء ١١ استمرار حتى 18:37 – جوزاء ١٠  قمر خالي الّسیر
ثريا منزل+ قمر    ٦٥٠د  13:34 –جوزاء  ١١  استمرار حتی 18:26 –جوزاء  ١٠ 

  ٤٤و  -04:40 –جوزاء  ١٠ 03:41 –جوزاء  ١٠ 02:42 –جوزاء  ١٠  بطینال مقارنةقمر 
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  ٤و  15:01 –جوزاء  ١٠ 14:03 –جوزاء  ١٠ 13:04 –جوزاء  ١٠  الغول  مقارنةقمر 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ  3:36 -جوزاء  ١٢  4:43 -جوزاء  ١١  5:30 -جوزاء  ١٠  نبتون تربیع قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ  19:24 - جوزاء ١٢  23:34 - جوزاء١١  11:06 - جوزاء ١٠  الشمس توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  9:24 -جوزاء  ١٢  10:34 -جوزاء  ١١  11:24 -جوزاء  ١٠  اورانوس تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ  12:12 -جوزاء  ١٢  13:25 -جوزاء  ١١  14:18 -جوزاء  ١٠  شیرون تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ  6:30 -جوزاء  ١٣  0:02 -جوزاء  ١٢  16:54 -جوزاء  ١٠  الشمس مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ  16:54 -جوزاء  ١٢  18:01 -جوزاء  ١١  18:48 -جوزاء  ١٠  قمر أسود يستسد قمر

  ١٦٨ھـ  19:00 -جوزاء ١٦  10:05 -جوزاء ١٣  21:00 -جوزاء ١٠  نبتون تربیععطارد 

  ١٣٠ھـ  9:00 - سرطان٥  2:44 -جوزاء ٢٣  22:00 -جوزاء ١٠  عطارد مقارنة شمس

  ١٤٨ھـ  0:00 - سرطان٩  2:37 -زاء جو٢٥  7:00 -جوزاء ١٠  ذنب مقارنة شمس

  ١٧٠ھـ  17:00 -جوزاء ١٣  0:56 -جوزاء ١٢  10:00 -جوزاء ١٠  بلوتون توازي ضدعطارد 
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  ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى  ٢٨اللیلة  القمر تحت الشعاع

  : قمر مثلثة+  شرف 
 البرج النجمي ثور في

 ٢ط - ٢ز – ٢ح 12:19 –جوزاء  ١٣  ر حتیاستمرا 03:40 –جوزاء  ١١

   ثور النجمي القمر في البرج
  زھرةحد 

  ٣٦١د   19:01 –جوزاء  ١٢  استمرار حتی 03:41 –جوزاء  ١١

  ٣د  11:36 – جوزاء ١٣  استمرار حتی 02:56 – جوزاء ١١ القمر في البرج الفلكي جوزاء
البرج النجمي ١القمر في وجه 

  ٣٩٩د    00:43 –جوزاء  ١٢ استمرار حتی 03:42 –جوزاء  ١١  زھرةان وجه عطارد و دريجثور 

تراجع نبتون قبل  المكث  
دلو في البرج النجمي  

  ١١٩ج   22:28 - جوزاء ١٦ استمرار حتی 22:28 - جوزاء ١١

دبرانال منزل+ قمر    ٦٥١د  11:14 –جوزاء  ١٢  استمرار حتی 13:34 –جوزاء  ١١ 

  ٤٣و  03:22 –جوزاء  ١١ 02:25 –جوزاء  ١١ 01:26 –جوزاء  ١١  سديم الثريا مقارنةقمر 

  ٣و  17:12 –جوزاء  ١١ 16:16 –جوزاء  ١١ 15:17 –جوزاء  ١١  دبرانال مقارنةقمر 

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  21:42 -جوزاء  ١٣  23:08 -جوزاء  ١٢  0:12 -جوزاء  ١١  زحل تثلیث قمر

  4:42 -جوزاء  ١١  ذنب توازي قمر
  4:18 -جوزاء  ١٢
  21:30 -جوزاء ١٣

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ  20:24 -جوزاء  ١٤

  ١٦٥ھـ  7:00 -جوزاء ١٨  22:57 -جوزاء ١٥  11:00 -جوزاء ١١  اورانوس  تسديسعطارد 
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   ثور القمر في البرج النجمي
  عطارد حد

  ٣٦١د   08:17 –جوزاء  ١٢  استمرار حتی 19:01 –جوزاء  ١٢

  ثور نجميالقمر في البرج ال
  مشتری حد

  ٣٦٤د  21:26 – جوزاء ١٣  استمرار حتی 08:17 –جوزاء  ١٢

البرج النجمي ٢القمر في وجه 
  ٤٠٠د  19:34 –جوزاء  ١٣ استمرار حتی   00:43 –جوزاء  ١٢  و دريجان عطاردوجه قمر ثور 

البرج  ٢وجه  الشمس في
 وجه قمر و دريجان ثور النجمي

 عطارد
  ٤٣٦د  19:44 –جوزاء  ٢٣ تمرار حتیاس 08:57 –جوزاء  ١٢

  البرج  ٣الزھرة في وجه 
و  وجه زھرة حمل النجمي

 دريجان مشتري
  ٥٠٦د  01:03 –جوزاء ٢٠ استمرار حتی 15:34 –جوزاء  ١٢

   النجمي الزھرة في البرج
  ٣٧٨د  22:27 – جوزاء ١٦ استمرار حتی 19:51 – جوزاء ١٢  حمل حد مريخ

ھقعةال منزل+ قمر     ٦٥٢د  12:19 –جوزاء  ١٣  استمرار حتی 11:14 –جوزاء  ١٢ 
  ٨و  14:22 –جوزاء  ١٢ 13:25 –جوزاء  ١٢ 12:28 –جوزاء  ١٢  الناجذ مقارنةقمر 

  ٤٢و  16:05 –جوزاء  ١٢ 15:08 –جوزاء  ١٢ 14:12 –جوزاء  ١٢  العیوق مقارنةقمر 
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  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ  22:54 -وزاء ج ١٤  0:51 -جوزاء  ١٣  2:24 -جوزاء  ١٢  ذنب مقارنة قمر 

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ  9:30 -جوزاء  ١٤  11:08 -جوزاء  ١٣  12:24 -جوزاء  ١٢  مشتري تسديس قمر
  ٩،٢ج – ١٥ھـ  11:18 -جوزاء  ١٤  13:19 -جوزاء  ١٣  15:00 -جوزاء  ١٢  نبتون تثلیث قمر

  

سوفكلذروة الفلكیة الئة الھی  
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