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 مكة المكرمةاختالف توقیت البالد مع التوقیت العالمي 
 فضلنا ھذا الموقع على بیت هللا الحرام الكعبه المشرفهألرض مركز الیابسة من ا ،

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

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

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

 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 

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

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

 )Petropavlovsk(شرق روسیا  -ساموآ -تونگا -فیجي -كريباتي -جزاير مارشال - نیوزيلند +9

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

7+ 
ــــدة -تاســــمانیا -)ســــیدني(شــــرق اســــترالیا ــــا الجدي ــــزي -غین شــــرق -گــــوام-میكرون

 )Vladlvostok(روسیا

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

 )Yakutsk(شرق روسیا -) ديلي(شرق اندونیسیا  -كوريا الشمالیة و الجنوبیة -بانالیا +6

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

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

 جزاير كوكوس –) انمارمی(برمه  +3.30

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

 نپال +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

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

 افغانستان +1.30

 )Samara(روسیا -)Ishevsk(روسیا-گرجستان-نخجوان-ستانارمن-آذربايجان-امارات-عمان +1

 ايران +30.0

KMT  
0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كزيك،گواتماال،ھندوراس،السالوادور،بلیز،نیكاراغوا،كستاريكا ،م)Winnipeg(،كندا الوسطى)داالس(امريكا -9

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

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

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -سهجزاير پلي نزي فران -13
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  من الشھر الماضي الفلکیةاألحدث  استمرار

  ٨٤،٢الف    حمل١ استمرار حتىباقي٧٣ ماضي١٦  الشتاء موسم استمرار 

ّولألا کانون شھراستمرار   

سكندريإلا   
جدی ٢٣ استمرار حتىباقي ٦ ماضي ٢٤   ٣٠الف، 

  الشھر الماضي من وج الفلکیةالبر يف كواكبالسیر  استمرار

  ١١د  05:57 –جدي  ١٨  استمرار حتى باقي ١ماضي  ١  القمر في البرج الفلكي دلو

الشمس في البرج الفلکي    
 جدی

  ١٠ب – ١ج 13:19 –دلو  ١  استمرار حتى باقي ١٣ماضي  ١٦

  ٩ب – ٣ج  14:25 –جدی  ٢٣  استمرار حتى  باقي ٦ماضي  ٢٠  قوسالفلکي  في البرجعطارد 

  ٨ب – ٤ج  15:30 –جدی  ١٧  استمرار حتى  باقي ٠ماضي  ٣٨عقربالزھرة في البرج الفلکي 

  ١٠ب – ٥ج  1:41 –جدی  ٢٦  استمرار حتى  باقي ٩ماضي  ٣٠  جدیالفلکي  في البرجمریخ ال

فلكي ال في البرج المشتري 
  حوت

 ١٦ ماضي شھر ٥
  باقي

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

  زحل في البرج الفلكي میزان
  شھر ماضي  ٦

  شھر باقي ٢٠
  استمرار حتى

  23:34 –میزان  ١٥

 ھـ ش ١٣٩١
  ٧ب – ٧ج

  فلكي ال في البرجاورانوس 

  حوت

 شھر ٢ ماضي شھر٥
  باقي

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

  كي دلوفلال في البرج نبتون
  ماضي سنة ١١

  باقي شھر ٣ 
  استمرار حتى

   - 16:28  حمل ١٥
   ش.ھـ١٣٩٠

  ١١ب -  ٩ج

  كي جديفلال في البرج بلوتون
  ماضي سنة ٢

  باقي سنة ١٣ 
  استمرار حتى

        - 09:02  دلو ٢
  ھـ ش ١٤٠٢

  ١٠ب - ١٠ج

  فلكي جديال في البرجرأس 
  ماضي شھر ١٦

  باقي شھر ٢ 
  ١٠ب - ١١ج  - 15:00 حوت ١٣  استمرار حتى

رطانفلكي سال في البرجذنب 
  ماضي شھر ١٦

  باقي شھر ٢ 
  ٤ب - ١٢ج   - 15:00  حوت ١٣  استمرار حتى

  ١١ب - ١٣ج  22:56 -دلو  ٢١  استمرار حتىباقي ٥١ ماضي ١٧١  فلكي دلوال في البرج شیرون

  فلكي ال في البرج قمر أسود

  حوت

   ماضي یوم ١٦٦

  باقي شھر ٣
  استمرار حتى

  13:02 -حمل  ٣

  ش .ھـ١٣٩٠
  ١٢ب - ١٤ج

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف الكواكب،سیر استمرار 

  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي النجمي في البرج
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 06:42 –جدي  ١٨  استمرار حتى باقي ١ماضي  ١ 

البرج النجمي : شمس مثلثة
 قوس

  ٢١ط - ٩ز – ١ح    22:11 –دلو  ٢  استمرار حتى باقي ١٥ماضي  ١٦ 

  ٣٢ط - ٨ز – ٣ح 22:20 –جدی ٢٤  استمرار حتى باقي ٧ماضي  ٢٠لبرج النجمي عقربعطارد في ا

  ٤٣ط - ٧ز – ٤ح 00:44 –جدی ١٨   استمرار حتى باقي ١ماضي  ٣٧  البرج النجمي میزان: زھرة بیت

  ٥٧ط - ٩ز – ٥ح 13:39 –جدی  ٢٦  استمرار حتى باقي ٩ماضي  ٢٩ المریخ في البرج النجمي قوس

في البرج النجمي المشتري 

  دلو

 ١٩ ماضي شھر٣ 

  باقي
  ٧١ط -  ١١ز – ٦ح  20:48 -  دلو ٦  استمرار حتى
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   النجمي في البرجزحل 

  سنبلة

  ماضي یوم ١٧٩ 

  سنة باقي ١
  استمرار حتى

  15:57 -جدي  ١٩

  ش .ھـ١٣٩٠
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

  اورانوس في البرج النجمي دلو
  سنة ماضي  ٧

  یوم باقي ٤١
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح 23:54 –حوت ٢٩  استمرار حتى

  جدي النجمي في البرج نبتون
  ماضي سنة ١٣

  باقي شھر ٢ 
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح  14:35 - حوت  ٩  استمرار حتى

   النجمي في البرج بلوتون

  قوس

  ماضي سنة ٢

  باقي سنة ١٢ 
  ار حتىاستمر

  13:25 -دلو  ٢١

  ش.ھـ١٤٠١
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

   :رأس ھبوط

  قوس النجمي في البرج

  ماضي شھر ١٦

  باقي شھر ٢ 
  ١٢٩ط -٩ز -١١ح  14:24 -حوت  ١٩  استمرار حتى

   :ذنب ھبوط

  جوزاء النجمي في البرج

  ماضي شھر ١٦

  باقي شھر ٢ 
  ١٣٥ط -٣ز -١٢ح  14:24 -حوت  ١٩  استمرار حتى

  النجمي دلوبرج شیرون في ال
 ٣٨شھر ماضي  ٦

  باقي
  ١٥٥ط - ١١ز -١٣ح 13:17 -دلو  ٢٦  استمرار حتى

   النجمي في البرج قمر أسود

  دلو

 شھر٢ماضي ١٦٩
  باقي

  ١٦٧ط - ١١ز -١٤ح  12:12 -حوت  ٢٢  استمرار حتى

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

 النجمي الشمس في البرج
  اردحد عط قوس

  ٣٦٦د  03:04 –جدي  ٢٠ استمرار حتی باقي ٣ماضي  ٢ 

عقرب النجمي في البرجعطارد 

  مشتريحد  
  ٣٧٤د  07:38 –جدي  ١٨  استمرار حتی باقي ١ماضي  ١٥ 

میزان  النجمي الزھرة في البرج

  حد مريخ
  ٣٧٨د  18:56 –جدي  ٢٥ استمرار حتی باقي ٨ماضي  ١ 

قوس النجمي في البرجمريخ ال

  حد مريخ
  ٣٨٣د   13:25 –جدي  ٢٦  استمرار حتی باقي ٩ماضي  ٢٩ 

   النجمي في البرج المشتري

  دلو حد زحل
  ٣٩٠د  22:30 –دلو  ٦  استمرار حتی باقي ١٩ماضي  ١٦ 

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  استمرار

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ  3:48  -جدي  ١٨  3:59  -جدي  ١٧ باقي ١ماضي  ١   زحل  تثلیث قمر

  ٤٩٢ج   0:56  -جدي  ٢٨  استمرار حتىباقي ١١یوم ماضي  ٤  رأس من شمالي صاعدقمر 

  يالفلکیة من الشھر الماض داثاآلحساير  ستمرارا

 باقي ٠ماضي  ٥٩  رأس توازيمريخ 
  15:00 - عقرب ٢٧

  10:51 - جدي ٨
  ٢٢٤ھـ 12:00 - جدي ١٧

 باقي ٠ماضي  ٣٢   رأس توازيشمس 
  3:00 -  قوس ٢٨

  19:40 - جدي ٤
  ١٤٦ھـ  6:00 - جدي ١٧

  ١٤٦ھـ  17:00 – جدی١٧  18:14 – جدی٤ باقي ٠ماضي  ٢٦   رأس مقارنةشمس 

  ١٤٤ھـ  12:00 -جدی ٢١  4:04 – جدی٦ باقي ٤ماضي  ٢٥   بلوتون مقارنةشمس 

  ١٣٤ھـ  18:00 -دلو ١٦  استمرار حتى باقي ٢٩ماضي  ٢٢   شمس توازی مریخ

  ١٦١ھـ  8:00 - دلو ١  23:37 – جدی٢٢ باقي ١٤ماضي  ٢٢   طارد تربیع مشتریع

  ٢١٦ھـ  23:00 - جدی٢١  18:29 –جدی ٩ باقي ٤ماضي  ٢٠   مریخ تربیع زحل

  ١٣١ھـ  20:00 -دلو ١٧  استمرار حتى باقي ٣٠ماضي  ١٨   زھرةشمس تسدیس 

  ١٦٣ھـ  23:00 -جدی ٢٠  استمرار حتى باقي ٣ماضي  ١٦   عطارد تسدیس زحل

  ١٣٨ھـ  17:00 -  دلو٣  17:00 –جدی ١٧ باقي ١٦ماضي  ١٥   شمس تربیع زحل

  ١٨٧ھـ  00:00 -جدی ٢٥  16:39 – جدی١٤ باقي ٨ماضي  ١٤   تثلیث مشتری زھرة

  ١٥١ھـ  10:00 - دلو١٠  21:19 – جدی٢٣ باقي ٢٣ماضي  ١١   شمس تسدیس قمرأسود
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  ١٩٣ھـ  14:00 - جدی٢١  11:27 – جدی١٤ باقي ٤ماضي  ١٠   تربیع نبتون زھرة

  ١٩١ھـ  18:00 -جدی ٢٢  16:33 – جدی١٤ باقي ٥ماضي  ٩   تثلیث اورانوس زھرة

  ٣٠٨ھـ  5:00 - دلو١٣  00:40 –جدی ٢٦ باقي ١٦ماضي  ٩   اورانوس ضد توازی قمرأسود

  بلوتونشتری تربیع م
 شھر ٣ماضي  ٨ 

 باقي
  ٢٤٧ھـ  22:00 -حمل ١٨  23:40 –حوت ٨

  ٢١٣ھـ  00:00 -دلو ١٠  3:35 – جدی٢٤ باقي ٢٣ماضي  ٧   مریخ تسدیس مشتری

  ١٦٧ھـ  1:00 -جدی ٢٧  23:03 – جدی٢١ باقي ١٠ماضي  ٧   نبتونعطارد تسدیس 

  ١٦٦ھـ  4:00 -جدی ٢٧  3:13 – جدی٢١ باقي ١٠ماضي  ٦   عطارد تربیع اورانوس

  ٢١٧ھـ  6:00 - دلو ٤  13:30 –جدی ٢٢ باقي ١٧ماضي  ٥   مریخ تسدیس اورانوس

  ١٧١ھـ  15:00 -  دلو٤  22:03 – جدی٢٥ باقي ١٧ماضي  ٥   رأس مقارنةعطارد 

  ١٣٥ھـ    16:00 - دلو١٩  1:39 – دلو١ باقي ٣٢ماضي  ٥   شمس تسدیس مشتری

  ١٣٩ھـ  9:00 -دلو ١٤  00:56 - جدی٢٨ باقي ٢٧ماضي  ٤   شمس تسدیس اورانوس

  ٢٥٦ھـ  9:00 -  دلو٤  22:35 - جدی٢٥ باقي ١٧ماضي  ١   مشتری ضد توازی قمرأسود
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  ٤:٢٦ ةساعال في:قوس النجميبرج من ال ١٦ ةدرج الیشمس التحويل : صفر شھراوّل  اللیلة

  ١٩:٢٧ ةساعال في: جدی فلكيالبرج من ال ١٦  ةدرج الیشمس التحويل :صفر شھراوّل  اللیلة

قمرالنور  زديادا ١٥اللیلة  استمرار حتى  اللیلة األولى    ٣٨الف  

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

سعد السعود منزل+ قمر    ٦٧١د  24: 07 –جدي  ١٨  استمرار حتی  05:51 –جدي  ١٧ 

  جدى النجمي رجالقمر في الب

  زحلحد 
  ٣٦٥د   21:18 - جدى ١٨  استمرار حتى  10:24 - جدى ١٧

جدي النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
  ٤٢٥د  06:43 –جدي  ١٨ استمرار حتی 12:50 –جدي  ١٧   دريجان عطاردوجه شمس و 

  ٤٨٤ج  06:42 –جدي  ١٨ استمرار حتى 17:43 –جدي  ١٧  قمر خالي السّیر

  ٣٢و  12:10 –جدي  ١٧ 11:11 –جدي  ١٧ 10:11 –جدي  ١٧  سعد السعود مع مقارنةقمر 

  ٨ب – ٤ج  08:58 –دلو ١٦  استمرار حتى  15:30 –جدی ١٧  الزھرة في البرج الفلکي قوس

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ  19:36  -جدي  ١٩  17:43  -جدي  ١٧ 18:24  -جدي  ١٧   عطارد  تسديس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  5:24  -جدي  ١٧  23:57  -جدي  ١٨ 18:24  -جدي  ١٧  نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  23:54  -جدي  ١٩  23:51  -جدي  ١٨ 0:06  -جدي  ١٧ نبتون مقارنة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  2:00  -جدي  ١٩  1:57  -جدي  ١٨  2:06  -جدي  ١٧ شیرون مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ  9:36  -جدي  ١٩  7:16  -جدي  ١٨  5:24  -جدي  ١٧ زھرة تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ  17:18  -جدي  ١٩  17:09  -جدي  ١٨  17:12  -جدي  ١٧  بلوتون تسديس قمر
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  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 19:09 –جدي  ٢١  استمرار حتى 06:42 –جدي  ١٨ القمر في البرج النجمي دلو

  ١٢د  18:24 –ي جد ٢١  استمرار حتى 05:57 –جدي  ١٨ القمر في البرج الفلكي حوت 

النجميبرج ال ١وجه  القمر في
  و دريجان زحل زھرةوجه  دلو

  ٤٢٦د  04:46 –جدي  ١٩ استمرار حتی 06:43 –جدي  ١٨

  ٤٤ط - ٨ز – ٤ح  ١٧:١٣ –دلو  ١٦ استمرار حتی 0:44 –جدى  ١٨عقرب النجمي في البرج: زھرة وبال

النجميبرج ال ١الزھرة في وجه 
  مريخ وجه و دريجان عقرب

  ٥٢٥د  13:11 –جدي  ٢٨ استمرار حتی 0:44 –جدى  ١٨

سعد األخبیة منزل+ قمر    ٦٧٢د  13:17 –جدي  ١٩  استمرار حتی 24: 07 –جدي  ١٨ 

  ٤٦و  14:41 –جدي  ١٨ 13:41 –جدي  ١٨ 12:41 –جدي  ١٨  مع سعد األخبیة مقارنةقمر 

عقرب  النجمي في البرجعطارد 

  حد زحل
  ٣٧٥د  22:11 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 07:38 –جدي  ١٨

  جدى النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   03:29 - جدى ١٨  استمرار حتى  21:18 - جدى ١٨
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  ١٣٠ھـ  0:00 - جدی٢٤  22:59  - جدی٢١  22:00 - جدی١٨  شمس توازی عطارد 

  ١٦٠ھـ  7:00 - جدی٢٤  - 2:04جدی ٢١  0:00 –جدی ١٨  عطارد توازی مریخ

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  13:36  -جدي  ١٨  8:35  -جدي  ١٨  3:30  -جدي  ١٨ شیرون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ  5:30  -جدي  ٢١  20:20  -جدي  ٢٠  11:24  -جدي  ١٨ شمس تسديس قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ  1:30  -جدي  ١٩  20:36  -جدي  ١٩  15:42  -جدي  ١٨ زحل توازي قمر
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فرغ اول منزل+  قمر   ٦٧٣د  23:57  -جدي  ٢١  استمرار حتی 13:17 –جدي  ١٩ 

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في

   وجه و دريجان عطارد دلو
  ٤٢٧د  00:57 –جدي  ٢٠ استمرار حتی 04:46 –جدي  ١٩

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  2:24  -جدي  ٢١  1:57  -جدي  ٢٠  1:36  -جدي  ١٩  قمر أسود مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 13:18  -جدي  ١٩  8:20  -جدي  ١٩ 3:24  -جدي  ١٩ مشتري ازيتو قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 14:24  -جدي  ١٩  9:31  -جدي  ١٩ 4:36  -جدي  ١٩ اورانوس توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:18  -جدي  ١٩  11:26  -جدي  ١٩ 6:36  -جدي  ١٩ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 11:24  -جدي  ٢١  9:25  -جدي  ٢٠ 7:30  -جدي  ١٩ مريخ تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 14:00  -جدي  ٢١  11:20  -جدي  ٢٠ 8:54  -جدي  ١٩ عطارد تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 13:00  -جدي  ٢١  12:43  -جدي  ٢٠ 12:24  -جدي  ١٩ اورانوس مقارنة قمر

  ٦،٢ج – ٤٧،٩ھـ 14:42  -جدي  ٢١  14:12  -جدي  ٢٠ 13:42  -جدي  ١٩ مشتري مقارنة قمر
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  ٤٨٤ج  19:09 –جدي  ٢١ استمرار حتى 14:12 –جدي  ٢٠  قمر خالي السّیر

  دلو النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   05:36 - جدى ٢٠  استمرار حتى  21:26 - جدى ٢٠

  دلو النجمي القمر في البرج

  زحلحد 
  ٣٦٥د   15:36 - جدى ٢٠  ر حتىاستمرا  05:36 - جدى ٢٠

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في

   زھرةو دريجان وجه قمر  دلو
  ٤٢٨د  19:11 –جدي  ٢١ استمرار حتی 00:57 –جدي  ٢٠

 النجمي الشمس في البرج
  قوس حد زحل

  ٣٧٠د  00:26 –جدي  ٢٦ استمرار حتی 03:04 –جدي  ٢٠

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 6:30  -جدي  ٢٠  1:31  -جدي  ٢٠ 20:36  -جدي  ٢٠ قمر أسود توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 8:12  -جدي  ٢٠  3:15  -جدي  ٢٠  22:24  -جدي  ٢٠ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 3:54  -جدي  ٢٢  1:27  -جدي  ٢١ 22:54  -جدي  ٢٠ زھرة تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 9:06  -جدي  ٢٠  4:13  -جدي  ٢٠ 23:24  -جدي  ٢٠ مشتري ضدتوازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 6:06  -جدي  ٢٢  5:54  -جدي  ٢١ 5:36  -جدي  ٢٠  بلوتون تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 21:24  -جدي  ٢١  16:22  -جدي  ٢٠ 11:24  -جدي  ٢٠ زحل ضدتوازي قمر
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في البرج النجمي : قمر مثلثة
 حوت 

  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 07:22 –ي جد ٢٣  استمرار حتى 19:09 –جدي  ٢١

  ١د  06:37 –جدي  ٢٣  استمرار حتى 18:24 –جدي  ٢١  القمر في البرج الفلكي حمل

 النجميبرج ال ١وجه  القمر في
مشتريوجه زحل و دريجان  حوت

  ٤٢٩د  17:24 –جدي  ٢١ استمرار حتی 19:11 –جدي  ٢١

 النجميبرج ال ٢وجه  القمر في
 قمر دريجان و مشتريوجه  حوت

  ٤٣٠د  13:28 –جدي  ٢٢ استمرار حتی 17:24 –جدي  ٢١

  ٤٩١ج  03:16 –دلو  ٣ استمرار حتى 08:41 –جدي  ٢٠ فلك اوج فيھابط قمر 

خراآل فرغ منزل+ قمر    ٦٧٤د  06:52  -جدي  ٢٢  استمرار حتی 23:57  -جدي  ٢١ 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:18  -جدي  ٢١  4:15  -جدي  ٢١ 23:12  -جدي  ٢١ شیرون ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 4:42  -جدي  ٢٣  4:47  -جدي  ٢٢ 4:36  -جدي  ٢١ زحل مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 22:48  -جدي  ٢٤  14:31  -جدي  ٢٢ 5:36  -جدي  ٢١ شمس تربیع قمر
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بطن الحوت منزل+ قمر    ٦٧٥ د 07:22 –جدي  ٢٣  استمرار حتی 06:52  -جدي  ٢٢ 

  حوت النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   01:55 - جدى ٢٣  استمرار حتى  06:23 - جدى ٢٢

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
   وجه و دريجان مريخ حوت

  ٤٣١د  07:22 –جدي  ٢٣ استمرار حتی 13:28 –جدي  ٢٢

 برج النجميال٣لشمس في وجه ا
دريجان شمسوجه زحل و  قوس

  ٤٥٨د  22:20 –دلو  ٢ استمرار حتی  02:10 –جدي  ٢٢

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 3:06  -جدي  ٢٤  1:59  -جدي  ٢٣ 0:24  -جدي  ٢٢ مريخ تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 0:30  -جدي  ٢٤  0:52  -جدي  ٢٣ 0:54  -جدي  ٢٢ نبتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 2:48  -جدي  ٢٤  3:13  -جدي  ٢٣  3:12  -جدي  ٢٢ شیرون تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 7:42  -جدي  ٢٤  5:47  -جدي  ٢٣ 3:24  -جدي  ٢٢ عطارد تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:06  -جدي  ٢٣  13:24  -جدي  ٢٢ 7:54  -جدي  ٢٢ نبتون ضدتوازي قمر

  ١٧٠ھـ 15:00 – دلو٤  8:50  - جدی٢٨  13:00 - جدی٢٢  بلوتون مقارنةعطارد 
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)یمنألا(لوّألتربیع اال يالقمر ف ١٤اللیلة  استمرار حتى اللیلة السابعة    ٤١الف  

  ١ط - ١ز – ٢ح 17:05 –جدي  ٢٥  استمرار حتى 07:22 –جدي  ٢٣  القمر في البرج النجمي حمل

  ٢د  16:23 –جدي  ٢٥  استمرار حتى 06:37 –جدي  ٢٣ ثورالقمر في البرج الفلكي 

  حوت  النجمي القمر في البرج

  د زحلح
  ٣٦٥د   05:06 - جدى ٢٣  استمرار حتى  01:55 - جدى ٢٣

النجميبرج ال ١وجه  القمر في

  وجه و دريجان مريخ حمل
  ٤٣٢د  04:56 –جدي  ٢٤ استمرار حتی 07:22 –جدي  ٢٣

  ١٢ب – ٣ج  01:19 –دلو ١٦  استمرار حتى  14:25 –جدی ٢٣ الفلکي حوت في البرجعطارد 

شرطان منزل+ قمر    ٦٤٨د  04:34 –جدي  ٢٤  استمرار حتی 07:22 –دي ج ٢٣ 

  ٤٥و   00:44 –جدي  ٢٣ 23:45 –جدي  ٢٣ 22:46 –جدي  ٢٣  مع الرشاء مقارنةقمر 

  ٢و  09:50 –جدي  ٢٣ 08:51 –جدي  ٢٣ 07:53 –جدي  ٢٣  مع شرطان مقارنةقمر 

  ١و  12:06 –جدي  ٢٣ 11:07 –جدي  ٢٣ 10:08 –جدي  ٢٣  كف الخضیبال مع مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  07:22 –جدي  ٢٣ استمرار حتى 05:47 –جدي  ٢٣  قمر خالي السّیر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:18  -جدي  ٢٤  17:59  -جدي  ٢٣ 18:12  -جدي  ٢٣ بلوتون تثلیث قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 4:30  -جدي  ٢٤  20:59  -جدي  ٢٤ 13:54  -جدي  ٢٣ زھرة ضدتوازي قمر

  ١٩٥ھـ 4:00 -  دلو٥  - 1:00جدی٢٨ 21:00 – یجد٢٣  بلوتونتوازی  زھرة
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خر األشھر كانون  بدایة
سكندريإلا  

جدي ٢٤ دلو  ٢٥ استمرار حتى  ٣١الف    

بطین منزل+ قمر    ٦٤٩د  08:07 –جدي  ٢٥  استمرار حتی 04:34 –جدي  ٢٤ 

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في

   وجه و دريجان شمس حمل
  ٤٣٣د  00:08 –جدي  ٢٥ استمرار حتی 04:56 –جدي  ٢٤

  ٤٤و  18:40 –جدي  ٢٥ 17:43 –جدي  ٢٤ 16:45 –جدي  ٢٤  مع بطین مقارنةقمر 

  ٣٣ط - ٩ز – ٣ح 7:20 –دلو ١٦  استمرار حتى 22:20 –جدی ٢٤ عطارد في البرج النجمي قوس

قوس  النجمي في البرجعطارد 

   مشتريحد 
  ٣٧٤د  03:09 –لو د ٤ استمرار حتی 22:20 –جدی ٢٤

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 10:06  -جدي  ٢٤  2:35  -جدي  ٢٤ 19:36  -جدي  ٢٤  بلوتون ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 12:24  -جدي  ٢٦  6:15  -جدي  ٢٥ 22:54  -جدي  ٢٤ شمس تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 0:48  -جدي  ٢٦  2:09  -جدي  ٢٥ 2:54  -جدي  ٢٤ قمر أسود تسديس قمر

  ١٧١ھـ  6:00 -دلو ١٢  استمرار حتى  3:00 - جدی٢٤  عطارد توازی رأس
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  ٩،٢ج – ١٦ھـ 9:18  -جدي  ٢٦  11:06  -جدي  ٢٥ 12:12  -جدي  ٢٤ نبتون تربیع قمر 

  ٨،٢ج – ١٣ھـ  9:42  -جدي  ٢٦  11:25  -جدي  ٢٥ 12:36  -جدي  ٢٤ اورانوس تسديس قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 7:36  -جدي  ٢٥  22:20  -جدي  ٢٥ 14:12  - جدي ٢٤ شمس ضدتوازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:42  -جدي  ٢٦  13:26  -جدي  ٢٥ 14:36  -جدي  ٢٤ شیرون تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 8:36  -جدي  ٢٥  23:10  -جدي  ٢٥ 14:54  -جدي  ٢٤ مريخ ضدتوازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 12:24  -جدي  ٢٦  14:01  -جدي  ٢٥ 15:00  -جدي  ٢٤ مشتري تسديس قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 15:12  -جدي  ٢٦  15:46  -جدي  ٢٥ 15:36  -جدي  ٢٤ مريخ تثلیث قمر
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  : قمرمثلثة + شرف  

 ثور النجمي في البرج
  ٢ط - ٢ز – ٢ح 23:08 –جدي  ٢٨  استمرار حتى 17:05 –جدي  ٢٥

  ٣د  22:29 –جدي  ٢٨  استمرار حتى 16:23 –جدي  ٢٥ القمر في البرج الفلكي جوزاء

  حمل  النجمي القمر في البرج
  ٣٦٣د   05:48 - جدى ٢٥  استمرار حتى  18:41 - جدى ٢٥  حد مريخ

   حمل النجمي القمر في البرج
  ٣٦٥د   12:47 - جدى ٢٥  استمرار حتى  05:49 - جدى ٢٥  حد زحل

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
مشتري دريجانو وجه زھرة حمل

  ٤٣٤د  17:05 –جدي  ٢٥ استمرار حتی 00:08 –جدي  ٢٥

النجمي برج ال ١وجه  القمر في
  زھرةوجه عطارد و دريجان ثور 

  ٤٣٥د  13:22 –جدي  ٢٦ استمرار حتی 17:05 –جدي  ٢٥

   النجمي الزھرة في البرج

  زھرة عقرب حد
  ٣٧٧د  13:11 –جدي  ٢٨ استمرار حتی 18:56 –جدي  ٢٥

ثريا منزل+ قمر    ٦٥٠د  02:38 –جدي  ٢٦  استمرار حتی 08:07 –جدي  ٢٥ 

  ٤و  04:48 –جدي  ٢٥ 03:51 –جدي  ٢٥ 02:53 –جدي  ٢٥  الغول  مع مقارنةقمر 

  ٤٣و  16:48 –جدي  ٢٥ 15:51 –جدي  ٢٥ 14:55 –جدي  ٢٥  مع سديم الثريا مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  17:05 –جدي  ٢٥ حتىاستمرار  15:47 –جدي  ٢٥  قمر خالي السّیر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 4:54  -جدي  ٢٦  12:34  -جدي  ٢٥ 1:12  -جدي  ٢٥ عطارد ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 8:36  -جدي  ٢٧  9:08  -جدي  ٢٦ 8:54  -جدي  ٢٥ زھرة مقابلة قمر

 10:24  -جدي  ٢٥  ذنب توازي قمر
  23:55  -جدي  ٢٦

  2:48  -جدي  ٢٨
  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ15:18  -جدي   ٢٨

  ١٨٩ھـ  0:00  -دلو ١٣  22:19 - دلو  ٥  12:00  -جدی ٢٥  تسدیس زحل زھرة
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محرم شھرمحذور  یوم ١٠اللیلة   ١١اللیلة   استمرار حتی    ٨٢الف  

شمال منزل دبران+ قمر    ٦٥١د  23:24 –جدي  ٢٧  استمرار حتی 02:38 –جدي  ٢٦ 

مي النجبرج ال ٢وجه  القمر في
  ٤٣٦د  07:19 –جدي  ٢٧ استمرار حتی 13:22 –جدي  ٢٦   و دريجان عطاردوجه قمر ثور 

البرج النجمي : مريخ شرف
  جدى

  ٥٨ط -  ١٠ز – ٥ح 15:56 –حوت  ٥ استمرار حتی 13:39 –جدى  ٢٦

 النجميبرج ال ١في وجه مريخ ال

و دريجان زحل مشتريوجه  جدي
  ٥٦٧د  13:54 – دلو ١١ استمرار حتی 13:39 –جدى  ٢٦

  ٣و  06:09 –جدي  ٢٦ 05:15 –جدي  ٢٦ 04:19 –جدي  ٢٦  دبران مع مقارنةقمر 

  ١١ب -٥ج  04:06 –حوت ٥  استمرار حتى  01:41 –جدی ٢٦  المریخ في البرج الفلکي دلو

 النجمي الشمس في البرج
  قوس حد مريخ

  ٣٦٨د  22:20 –دلو  ٢ استمرار حتی 00:26 –جدي  ٢٦

جدي  النجمي البرج فيمريخ ال

  حد مريخ
  ٣٨٣د  15:45 –حوت  ٥  استمرار حتی  13:25 –جدي  ٢٦

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 21:00  -جدي  ٢٨  23:46  -جدي  ٢٧ 1:54  -جدي  ٢٦  زحل تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 6:42  -جدي   ٢٨  9:39  -جدي  ٢٧ 12:00  -جدي  ٢٦ قمر أسود تربیع قمر
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ھقعة منزل+  قمر   ٦٥٢د  23:08 –جدي  ٢٨  استمرار حتی 23:24 –جدي  ٢٧ 

  ٤٨٨ج دلو ١٠ استمرار حتى جدي ٢٧ سريع الّسیرقمر 

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في

   وجه و دريجان زحل ثور
  ٤٣٧د  23:08 –جدي  ٢٨ استمرار حتی 07:19 –جدي  ٢٧

  ٤٢و  04:02 –جدي  ٢٧ 03:08 –جدي  ٢٧ 02:14 –جدي  ٢٧  مع العیوق مقارنةقمر 

  ١٠و  14:40 –جدي  ٢٧ 13:47 –جدي  ٢٧ 12:55 –جدي  ٢٧  مع ھقعة مقارنةقمر 

  ١١و  16:13 –جدي  ٢٧ 15:21 –جدي  ٢٧ 14:27 –جدي  ٢٧  مع ابط الجوزاء مقارنةقمر 

   ثور النجمي القمر في البرج

  زحلحد 
  ٣٦٥ د  13:48 - جدى ٢٧  استمرار حتى  07:17 - جدى ٢٧

  ثور النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   19:04 - جدى ٢٨  استمرار حتى  15:17 - جدى ٢٧

  ٩،٢ج – ١٥ھـ14:24  -جدي   ٢٨  17:41  -جدي  ٢٧ 20:24  -جدي  ٢٧ نبتون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ14:42  -جدي   ٢٨  17:59  -جدي  ٢٧ 20:42  -جدي  ٢٧ اورانوس تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 16:42  -جدي  ٢٨  19:58  -جدي  ٢٨ 22:42  -جدي  ٢٧ شیرون ثلیثت قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ17:48  -جدي   ٢٨  20:57  -جدي  ٢٨ 23:30  -جدي  ٢٧ مشتري تربیع قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ21:24  -جدي   ٢٩  0:56  -جدي  ٢٨ 3:54  -جدي  ٢٧ ذنب مقارنة قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 7:12  -جدي   ٢٩  8:45  -جدي  ٢٨ 9:42  -جدي  ٢٧ عطارد مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 5:12  -جدي   ٢٩  8:45  -جدي  ٢٧ 11:48  -جدي  ٢٧ بلوتون مقابلة قمر
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  ٣ط - ٣ز – ٢ح 01:53 –دلو  ١  استمرار حتى 23:08 –جدي  ٢٨ القمر في البرج النجمي جوزاء

  ٤د  01:16 –دلو  ١  استمرار حتى 22:29 –جدي  ٢٨رطانسالقمر في البرج الفلكي 

  ٤٩٣ج   18:27 -دلو  ١٢ استمرار حتی  0:56  -جدي  ٢٨  ذنب منقمر جنوبي ھابط 

البرج النجمي  ١القمر في وجه 
دريجان و وجه مشتري جوزاء

  عطارد
  ٤٣٨د  18:04 –جدي  ٢٩ استمرار حتی 23:08 –جدي  ٢٨

 نجميبرج الال ٢الزھرة في وجه 
وجه شمس و دريجان  عقرب

 مشتري
  ٥٢٦د  16:48 –دلو  ٨ استمرار حتی 13:11 –جدي  ٢٨

ھنعة منزل+ قمر    ٦٥٣د  02:41  -جدي  ٢٩  استمرار حتی 23:08 –جدي  ٢٨ 

  ٤١و  10:11 –جدي  ٢٨ 09:20 –جدي  ٢٨ 08:28 –جدي  ٢٨  مع ھنعة مقارنةقمر 

  ١٢و  18:42 –جدي  ٢٩ 17:51 –جدي  ٢٨ 17:00 –جدي  ٢٨  مع شعري يمانیة مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  23:08 –جدي  ٢٨ استمرار حتى 20:57 –جدي  ٢٨  قمر خالي السّیر

   النجمي الزھرة في البرج

   عقرب حد عطارد
  ٣٧٦د  21:27 –دلو  ٧  استمرار حتی 13:11 –جدي  ٢٨

  ٣،٢ج – ٤ھـ19:54  -جدي   ٢٩  9:45  -جدي  ٢٧ 18:36  -جدي  ٢٨ عطارد ضدتوازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ23:54  -جدي   ٣٠  3:53  -جدي   ٢٩ 7:30  -جدي   ٢٨  زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 9:30  - دلو  ١  3:53  -جدي   ٢٩  17:12  -جدي   ٢٨ قمر أسود تثلیث قمر
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جنوب منزل ذراع+ قمر    ٦٥٤د  00:40 –دلو  ١  استمرار حتی 02:41  -جدي  ٢٩ 

  ٤٠و  04:51 –جدي  ٢٩ 04:01 –جدي  ٢٩ 03:10  -جدي  ٢٩  مع ذراع مقبوضة مقارنةقمر 

   جوزاء النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   12:46 - جدى ٢٩  استمرار حتى  02:31 - جدى ٢٩

   جوزاء النجمي القمر في البرج

  حد زحل
  ٣٦٥ د  22:24 -  دلو ١  استمرار حتى  12:46 - جدى ٢٩

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في

زھرةوجه مريخ و دريجان جوزاء 
  ٤٣٩د  10:57 –جدي  ٢٩ استمرار حتی 18:04 –جدي  ٢٩

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
 وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٤٠د  01:54 –دلو  ١ استمرار حتی 10:57 –جدي  ٢٩
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  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 2:42  - دلو  ٢  0:21  - دلو  ١  21:24  -دي  ج ٢٩ شمس مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ14:18  -جدي   ٢٩  7:01  -جدي   ٢٩ 22:30  -جدي   ٢٩ مريخ ضدتوازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ15:48  -جدي   ٢٩  8:37  -جدي   ٢٩  0:18  -جدي   ٢٩ شمس ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 16:54  - دلو  ١  21:08  -   دلو ١  1:06  -جدي   ٢٩ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 20:18  - دلو  ٢  0:26  - دلو  ١  4:12  -جدي   ٢٩ مشتري تثلیث قمر

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 3:24  - دلو  ٢  6:41  - دلو  ١  9:42  -جدي   ٢٩ مريخ مقابلة قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 23:06  - دلو ١  17:19  -جدي   ٢٩  11:00  -جدي   ٢٩ زھرة ضدتوازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:06  - دلو  ١  19:10  -   دلو ١  12:48  -جدي   ٢٩ بلوتون ضدتوازي قمر
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ستقبالإلا فترة القمر في ١٤اللیلة   ٢٣اللیلة  استمرار حتى    ٤٢الف  

  : قمرمثلثة + بیت 

 سرطان النجمي في البرج
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 00:10 –دلو  ٣  استمرار حتى 01:53 –دلو  ١

   النجمي القمر في البرج

  حد مريخ سرطان
  ٣٦٣د   11:08 -  دلو ١  استمرار حتى  22:23 -  دلو ١

النجميبرج ال ١وجه  القمر في
  دريجان قمر و زھرةوجه  سرطان

  ٤٤١د  19:57 –دلو  ٢ استمرار حتی 01:54 –دلو  ١

  ٥د  02:10 –دلو  ٣  استمرار حتى 01:16 –دلو  ١ القمر في البرج الفلكي أسد

  ١١ب – ١ج 03:25 –حوت ١  استمرار حتى 13:19 –دلو ١الشمس في البرج الفلکي دلو

جنوب منزل نثرة+ قمر    ٦٥٥د  04:00 –دلو  ٢  استمرار حتی 00:40 –دلو  ١ 

  ٣٩و  13:40 –دلو  ١ 12:50 –دلو  ١ 12:01 –دلو  ١  مع سديم نثرة مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  01:53 –دلو  ١ استمرار حتى  0:26 –لو د ١  قمر خالي السّیر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 21:12  - دلو  ٣  0:16  - دلو  ٢ 3:06  - دلو  ١  زھرة تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 0:48  - دلو  ٣  5:25  - دلو  ٢ 9:54  - دلو  ١ زحل تسديس قمر

  ١٦٤ھـ 13:00  -دلو ١٣  12:58 - دلو  ٧   2:00  - دلو ١  عطارد تربیع زحل

  ١٣٢ھـ  12:00  - دلو ٦  21:34 - دلو  ٤   7:00  - دلو ١  زھرةشمس توازی 
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   النجمي القمر في البرج

  زحلحد  سرطان
  ٣٦٥د   22:53 -  دلو ٣  استمرار حتى  16:31 -  دلو ٢

 النجميبرج  ٢وجه  القمر في
وجه عطارد و دريجان سرطان 

  مريخ
  ٤٤٢د  12:13 –دلو  ٢ استمرار حتی 19:57 –دلو  ٢

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
و دريجان وجه قمر سرطان 

  مشتري
  ٤٤٣د  02:48 –دلو  ٣ استمرار حتی 12:13 –دلو  ٢

 النجمي الشمس في البرج
  زھرةجدي حد 

  ٣٦٧د  19:56 –دلو  ٨ استمرار حتی 22:20 –دلو  ٢

برج ال ١الشمس في وجه 
و  مشتريوجه  جدي النجمي

  لدريجان زح
  ٤٥٩د  18:02 –دلو  ١٢ استمرار حتی 22:20 –دلو  ٢

طرفة منزل+ قمر    ٦٥٦د   22:57  - دلو  ٣  استمرار حتی 04:00 –دلو  ٢ 

  ١٧و  18:59 –دلو  ٣ 18:11 –دلو  ٣ 17:22 –دلو  ٢  مع جبھة مقارنةقمر 

الشمس في البرج النجمي 
 جدی

  ٢٢ط -  ١٠ز – ١ح  12:24  -حوت ١  استمرار حتى  22:11–دلو  ٢

  ٤٨٤ج  00:10 –دلو  ٣ استمرار حتى 05:25 –دلو  ٢  قمر خالي السّیر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:54  - دلو  ٢  2:25  - دلو  ٢ 21:48  - دلو  ٢ نبتون ضدتوازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 17:24  - دلو  ٣  21:57  - دلو  ٣ 2:30  - دلو  ٢ نبتون مقابلة قمر
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  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 19:42  - دلو  ٤  0:16  - دلو  ٣ 4:48  - دلو  ٢ شیرون مقابلة قمر 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 7:30  - دلو  ٤  12:00  - دلو  ٣  16:36  - دلو  ٢ بلوتون تثلیث قمر

  ١٨٦ھـ 20:00 –دلو  ٨ 21:6 – دلو ٥    - 0:00دلو٢  توازی مریخ زھرة
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قمرالنور  انخفاض رالشھآخر  استمرار حتى  ١٦اللیلة     ٣٩الف  

  ٥ط - ٥ز – ٢ح 02:47 –دلو  ٥  استمرار حتى 00:10 –دلو  ٣ القمر في البرج النجمي أسد

  ٦د  02:59 –دلو  ٥  استمرار حتى 02:10 –دلو  ٣ سنبلة الفلكي القمر في البرج

  القمر في البرج النجمي أسد
  زحلحد 

  ٣٦٥د   06:01 -  دلو ٤  استمرار حتى  16:58 -  دلو ٣

 النجميبرج ال ١وجه  القمر في
  وجه زحل و دريجان شمس أسد

  ٤٤٤د  20:36 –دلو  ٤ استمرار حتی 02:48 –دلو  ٣

النجميبرج ال ٢في وجه عطارد 
 و دريجان مريخ وجه قمر قوس

  ٤٩٣د  09:04 –دلو  ١٠ استمرار حتی 09:52 –دلو  ٣

  ٤٩٠ج  02:20 –دلو  ١٩ استمرار حتى 03:16 –دلو  ٣ فلك اوج فيصاعد قمر 

جبھة الجنوب منزل + قمر 
زبرةالو جنوب منزل   

  22:57  - دلو  ٣

 12:48زبرة 
  ٦٥٨،  ٦٥٧د  04:51 –دلو  ٤  استمرار حتی

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 19:18  - دلو  ٥  21:43  - دلو  ٤ 0:18  - دلو  ٣  عطارد تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 9:24  - دلو  ٣  5:23  - دلو  ٣ 1:18  - دلو  ٣ شیرون ضدتوازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 1:54  - دلو  ٥  4:47  - دلو  ٤ 7:48  - دلو  ٣ زھرة تربیع قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 18:00  - دلو  ٣  14:01  - دلو  ٣ 10:00  - دلو  ٣ زحل ضدتوازي قمر

  ١٤٤ھـ  3:00 -دلو ١١  6:47 - دلو ٧  2:00 –دلو ٣  بلوتونشمس توازی 

  ١٣٧ھـ   - 19:00حوت٣   - 9:40دلو١٨  18:00 – دلو٣  شمس تثلیث زحل
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صرفةالجنوب منزل + قمر    ٦٥٩د  20:26 –دلو  ٥  استمرار حتی 04:51 –دلو  ٤ 

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في
   مشتريوجه و دريجان أسد 

  ٤٤٥د  12:52 –دلو  ٤ استمرار حتی 20:36 –دلو  ٤

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
  ٤٤٦د  03:37 –دلو  ٥ استمرار حتی 12:52 –دلو  ٤   ن مريخوجه و دريجا أسد

  ١٩و  09:27  - دلو  ٤ 08:38 –دلو  ٤ 07:49 –دلو  ٤  مع صرفة مقارنةقمر 

   أسد النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   23:21 -  دلو ٥  استمرار حتى  15:04 -  دلو ٤

  ١ب – ٦ج  16:56 – جوزاء١٤  حتى استمرار  20:11 –دلو ٤حملالفلکي المشتری في البرج 

قوس النجمي في البرجعطارد 
  زھرةحد  

  ٣٧٢د  15:33 –دلو  ٧ استمرار حتی 03:09 –دلو  ٤

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 3:36  - دلو  ٤  23:39  - دلو  ٤ 19:42  - دلو  ٤  قمر أسود توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 12:00  - دلو  ٥  16:10  - دلو  ٤ 20:30  - دلو  ٤ قمر أسود مقابلة قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 5:18  - دلو  ٤  1:20  - دلو  ٤ 21:24  - دلو  ٤ اورانوس ضدتوازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 7:30  - دلو  ٤  3:29  - دلو  ٤  23:30  - دلو  ٤ مشتري ضدتوازي قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 18:54  - دلو  ٦  23:08  - دلو  ٥ 3:30  - دلو  ٤ اورانوس مقابلة قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 12:18  - دلو  ٦  9:25  - دلو  ٥ 7:06  - دلو  ٤ مسش تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 23:24  - دلو  ٦  3:22  - دلو  ٥ 7:30  - دلو  ٤ مشتري مقابلة قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 15:48  - دلو  ٤  11:55  - دلو  ٤ 8:00  - دلو  ٤  مشتري توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 18:06  - دلو  ٥  14:09  - دلو  ٤ 10:12  - دلو  ٤  اورانوس توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 20:00  - دلو  ٥  16:00  - دلو  ٤ 12:00  - دلو  ٤ قمر أسود ضدتوازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 11:06  - دلو  ٦  13:59  - دلو  ٥ 17:12  - دلو  ٤ مريخ تثلیث قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 9:06  - دلو  ٦  13:07  - دلو  ٥ 17:24  - دلو  ٤  بلوتون تربیع قمر

  ٢٢٢ھـ  5:00  - دلو١٤   - 15:12دلو٩  16:00  -  دلو٤  بلوتون توازیمریخ 
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في البرج النجمي : قمر مثلثة
 سنبلة

  ٦ط - ٦ز – ٢ح 05:54 –دلو  ٧  استمرار حتى 02:47 –دلو  ٥

  ٧د  05:15 –دلو  ٧  استمرار حتى 02:59 –دلو  ٥   القمر في البرج الفلكي میزان

 النجميبرج ال ١لقمر في وجه ا
وجه شمس و دريجان  سنبلة

  عطارد
  ٤٤٧د  21:50 –دلو  ٦ استمرار حتی 03:37 –دلو  ٥

جنوب منزل عواء+ قمر    ٦٦٠د  06:02 –دلو  ٦  استمرار حتی 20:26 –دلو  ٥ 

  ٣٨و  18:04 –دلو  ٥ 17:14 –دلو  ٥ 16:26 –دلو  ٥  مع عواء مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  03:36 –دلو  ٥ استمرار حتى 03:22 –دلو  ٥  قمر خالي السّیر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 5:42  - دلو  ٥  1:37  - دلو  ٥ 21:36  - دلو  ٥ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 14:24  - دلو  ٥  10:15  - دلو  ٥ 6:12  - دلو  ٥ شیرون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 2:48  - دلو   ٧  4:19  - دلو  ٦ 6:18  - دلو  ٥ عطارد تربیع قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 3:54  - دلو   ٧  7:35  - دلو  ٦ 11:36  - دلو  ٥ زحل مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 8:24  - دلو   ٧  10:22  - دلو  ٦ 12:42  - دلو  ٥ زھرة تسديس قمر
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سنبلة النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   22:11 -  دلو ٧  استمرار حتى  12:57 -  دلو ٦

البرج النجمي  ٢القمر في وجه 

دريجان زحلو وجه زھرة سنبلة
  ٤٤٨د  14:36 –دلو  ٦ استمرار حتی 21:50 –دلو  ٦

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
وجه عطارد و دريجان  سنبلة

   زھرة
  ٤٤٩د  05:56 –دلو  ٧ استمرار حتی 14:36 –دلو  ٦

البرج النجمي : المشتري بیت
  حوت

  ٧٢ط -  ١٢ز – ٦ح 14:36 –جوزاء  ١٦ استمرار حتی 20:48 –لو د ٦

برج ال ١المشتري في وجه 
  وجه زحل و  حوت النجمي

 دريجان مشتري

  ٦٠٩د  15:54 –حوت  ٢٦ استمرار حتی 20:48 –دلو  ٦

 النجمي في البرج المشتري
  زھرةحوت حد 

  ٣٨٧د  20:32 –حمل  ١  استمرار حتی 20:48 –دلو  ٦

سماك زلمن+ قمر    ٦٦١د  03:55 –دلو  ٧  استمرار حتی 06:02 –دلو  ٦ 

  ٢١و   14:48 –دلو  ٦ 13:57 –دلو  ٦ 13:06 –دلو  ٦  مع سماك األعزل مقارنةقمر 

  ٢٢و  15:29 –دلو  ٦ 14:37 –دلو  ٦ 13:47 –دلو  ٦  مع سماك الرامح مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  05:54 –دلو  ٧ استمرار حتى 10:22 –دلو  ٦  قمر خالي السّیر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 21:42  - دلو   ٨  1:03  - دلو   ٧ 4:48  - دلو  ٦ نبتون تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 0:30  - دلو  ٨  3:41  - دلو   ٧ 7:18  - دلو  ٦ شیرون تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 18:54  - دلو  ٧  14:03  - دلو  ٦ 9:24  - دلو  ٦ نبتون توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 20:18  - دلو  ٩  15:57  - دلو   ٧ 12:24  - و دل ٦  شمس تربیع قمر

  ١٩٧ھـ  19:00 - دلو٢٧  18:58 - دلو١٧  14:00 -  دلو٦  رأس مقارنة زھرة
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  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 12:54  - دلو  ٨  15:57  - دلو   ٧ 19:24  - دلو  ٧  بلوتون تسديس قمر 

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ  18:06  - دلو  ٩  19:48  - دلو   ٨ 22:00  - دلو  ٧ مريخ تربیع قمر

جنوب منزل غفر+ قمر    ٦٦٢د  04:52 –دلو  ٨  استمرار حتی 03:55 –دلو  ٧ 

   النجمي القمر في البرج

  حد زحل سنبلة
  ٣٦٥د   01:33 -  دلو ٧  استمرار حتى  22:11 -  دلو ٧

میزان  النجمي القمر في البرج

  حد زحل
  ٣٦٥د   14:30 -  لود ٧  استمرار حتى  01:33 -  دلو ٧
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النجميبرج ال ١وجه  القمر في

  زھرةدريجان  ووجه قمر  میزان
  ٤٥٠د  00:57 –دلو  ٨ استمرار حتی 05:56 –دلو  ٧

قوس النجمي في البرجعطارد 

  حد عطارد 
  ٣٧١د  09:06 –دلو  ١٠  استمرار حتی 15:33 –دلو  ٧

عقرب  النجمي الزھرة في البرج

  مشتريد ح
  ٣٧٩د  09:21 –دلو  ١١ استمرار حتی 21:27 –دلو  ٧

  ٧ط - ٧ز – ٢ح 10:36 –دلو  ٩  استمرار حتى 05:54 –دلو  ٧ القمر في البرج النجمي میزان

  ٨د  09:55 –دلو  ٩  استمرار حتى 05:15 –دلو  ٧ عقرب القمر في البرج الفلكي

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 13:48  -   دلو ٩  13:50  - دلو  ٨ 14:24  -   دلو ٧ عطارد تسديس قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 4:18  - دلو  ٨  22:05  -   دلو ٨ 16:18  -   دلو ٧ شمس توازي قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 5:54  - دلو  ٨  23:08  -   دلو ٨ 16:54  -   دلو ٧ بلوتون توازي قمر

  ٢١٥ھـ  20:00 –دلو ٣٠ 20:16 –دلو ١٩  14:00 –دلو ٧  مریخ تثلیث زحل
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زبانا منزل+ قمر    ٦٦٣د  06:12 –دلو  ٩  استمرار حتی 04:52 –دلو  ٨ 

  ٤٨٧ج 17:48 -دلو  ١٠ استمرار حتی 13:13 - دلو  ٨ةمحترقال الطريقة القمر في

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان زحلمیزان 

  ٤٥١د  18:31 –دلو  ٩ استمرار حتی 00:57 –دلو  ٨

 برج النجميال ٣زھرة في وجه ال
  ٥٢٧د  17:04 –دلو  ١٦ استمرار حتی 16:48 –دلو  ٨ و دريجان قمر زھرةوجه  عقرب

  ٢٣و  03:20 –دلو  ٨ 02:27 –دلو  ٨ 01:34 –دلو  ٨  مع زبانا جنوبي مقارنةقمر 

  ٢٤و  10:51 –دلو  ٨ 09:57 –دلو  ٨ 09:05 –دلو  ٨  مع زبانا شمالي مقارنةقمر 

 النجمي مس في البرجالش
  جدي حد عطارد

  ٣٦٦د  17:40 –دلو  ١٣ استمرار حتی 19:56 –دلو  ٨

  ٤٨٤ج  10:36 –دلو  ٩ استمرار حتى 13:50 –دلو  ٨  قمر خالي السّیر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 7:54  - دلو  ٨  1:17  - دلو  ٨ 19:12  -   دلو ٨ مريخ توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ  20:42  -  دلو ١٠  22:58  - دلو  ٩ 1:42  - دلو  ٨ قمر أسود تثلیث قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 17:24  - دلو  ٨  9:05  - دلو  ٨ 1:42  - دلو  ٨ زھرة توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 3:24  -دلو  ١١  5:39  -   دلو ٩ 8:18  - دلو  ٨ نبتون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 3:42  -دلو  ١١  6:01  -   دلو ٩ 8:42  - دلو  ٨ اورانوس تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ  6:18  -دلو  ١١  8:32  -   دلو ٩ 11:06  - دلو  ٨  شیرون تربیع قمر

  ٦،٢ج – ٥٠،٩ھـ 9:54  -دلو  ١١  11:48  -   دلو ٩ 14:06  - دلو  ٨ مشتري تثلیث قمر

  ١٩٣ھـ  19:00 - دلو٢١  10:03  - دلو١٤  0:00 -  دلو٨  نبتونتسدیس  زھرة

  ١٩١ھـ  1:00 - دلو٢١  15:47  - دلو١٤  4:00 -  دلو٨  تربیع اورانوس زھرة
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خیرألتربیع افترة ال القمر في ٢٣اللیلة   ٢٨اللیلة  استمرار حتى    ٤٣الف  

  : قمر مثلثة+ ھبوط 

 عقرب النجمي في البرج
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 17:47 –دلو  ١١  استمرار حتى 10:36 –دلو  ٩

  ٩د   17:04 –دلو  ١١  استمرار حتى 09:55 –دلو  ٩القمر في البرج الفلكي قوس 

میزان  النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   07:17 -  دلو ٩  استمرار حتى  02:25 -  دلو ٩

عقرب  النجمي القمر في البرج
  حد مريخ

  ٣٦٣د   20:15 - دلو ١٠  استمرار حتى  07:17 -  دلو ٩

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
دريجان و  مشتريوجه  میزان

   عطارد
  ٤٥٢د  10:37 –دلو  ٩ استمرار حتی 18:31 –دلو  ٩
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النجميبرج ال ١وجه  القمر في
  وجه و دريجان مريخ عقرب

  ٤٥٣د  06:33 –دلو  ١٠ استمرار حتی 10:37 –دلو  ٩

اكلیل منزل+ قمر    ٦٦٤د   23:41  –دلو  ١٠  استمرار حتی 06:12 –دلو  ٩ 

  ٣٧و  11:26 –دلو  ٩ 10:34 –دلو  ٩ 09:39 –دلو  ٩  اكلیل مع مقارنةقمر 

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 7:30 -دلو  ١١  1:35  -  دلو ١٠ 20:24  - دلو  ٩ شمس تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ  0:30  -دلو  ١٠  9:30  -   دلو ٩ 23:06  - دلو  ٩ عطارد توازي قمر

 4:48  -   دلو ٩ رأس توازي قمر
  18:07  -   دلو ٩

  21:10 -دلو  ١٢
  ١١،٢ج – ١٩ھـ 11:12  - دلو ١٢

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 4:06 -دلو  ١١  4:34  -دلو  ١٠ 5:30  - دلو   ٩ مريخ تسديس قمر

  ١٨٧ھـ  12:00 - دلو٢٨  22:39 - دلو١٩  7:00 -  دلو٩  تربیع مشتری زھرة
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قلب و شولة منزل+ قمر    23:41 –دلو  ١٠ 

 14:08شولة 
  ٦٦٦،  ٦٦٥د  16:50 –دلو  ١١  حتیاستمرار 

  ٤٨٩ج دلو ٢٦ استمرار حتى دلو ١٠ بطيء السیرقمر 

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في
وجه شمس و دريجان  عقرب

   مشتري
  ٤٥٤د  00:59 –دلو  ١١ استمرار حتی 06:33 –دلو  ١٠

  النجميبرج ال ٣في وجه عطارد 

وجه زحل و دريجان شمس قوس
  ٤٩٤د  07:13 –دلو  ١٦ استمرار حتی 09:04 –دلو  ١٠

  ٣٦و  23:20 –دلو  ١٠ 22:25 –دلو  ١٠  21:31 –دلو  ١٠  مع قلب العقرب مقارنةقمر 

قوس  النجمي في البرجعطارد 

  حد زحل
  ٣٧٥د  16:54 –دلو  ١٣ استمرار حتی 09:06 –دلو  ١٠

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 15:30 -دلو  ١١  17:17  -دلو  ١٠ 19:24  -دلو   ١٠ زحل تسديس قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 7:00  -دلو  ١٢  6:18 -دلو  ١١ 6:06  -دلو  ١٠ زھرة مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ  4:48  -دلو  ١٢  6:07 -دلو  ١١  7:48  -دلو  ١٠ قمر أسود تربیع قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 11:24  -دلو  ١٢  12:46 -دلو  ١١  14:30  -دلو  ١٠ نبتون تسديس قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:48  -دلو  ١٢  13:10 -دلو  ١١ 14:54  -دلو  ١٠  اورانوس ربیعت قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 14:36  -دلو  ١٢  15:54 -دلو  ١١  17:30  -دلو  ١٠ شیرون تسديس قمر

  ١٦٥ھـ  9:00 - دلو١٩  19:15 - دلو١٥  1:00  - دلو١٠  عطارد تسدیس اورانوس
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نعام منزل+ قمر    ٦٦٧د  21:47 –دلو  ١٣  استمرار حتی 16:50 –دلو  ١١ 

  ٩ط - ٩ز – ٢ح 03:05 –دلو  ١٤  استمرار حتى 17:47 –دلو  ١١قوس  القمر في البرج النجمي

  ١٠د  02:21 –دلو  ١٤  استمرار حتى 17:04 –دلو  ١١ جدي القمر في البرج الفلكي

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
  ان قمردريج و زھرةوجه عقرب 

  ٤٥٥د  17:47 –دلو  ١١ استمرار حتی 00:59 –دلو  ١١

 النجميبرج ال ١وجه  القمر في
  قوس

  مشتريوجه عطارد و دريجان 
  ٤٥٦د  14:35 –دلو  ١٢ استمرار حتی 17:47 –دلو  ١١

النجميبرج ال ٢في وجه مريخ ال
زھرةو دريجان  وجه مريخ جدي

  ٥٦٨د  06:15 –دلو  ٢٤ استمرار حتی 13:54 –دلو  ١١

  ٣٥و  02:36 –دلو  ١١ 01:40 –دلو  ١١ 00:45 –دلو  ١١  مع شولة مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  17:47 –دلو  ١١ استمرار حتى 06:18 –دلو  ١١  قمر خالي السّیر

عقرب حد  النجمي القمر في البرج
  زحل

  ٣٦٥د   16:20 - دلو ١١  استمرار حتى  01:58 - دلو ١١

عقرب  يالنجم الزھرة في البرج

  حد زحل
  ٣٨٠د  17:04 –دلو  ١٦ استمرار حتی 09:21 –دلو  ١١
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  ١١،٢ج – ١٩ھـ 17:00  -دلو  ١٢  18:27 -دلو  ١٢  20:12  -دلو  ١١ رأس مقارنة قمر 

  ٦،٢ج – ٩ھـ 18:54  -دلو  ١٣  19:53 -دلو  ١٢  21:12 -دلو  ١١ مشتري تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 3:54  -دلو  ١٣  5:02  -دلو  ١٢ 6:30  -دلو  ١١ بلوتون مقارنة قمر

  ١٦١ھـ  3:00 - دلو٢٤  18:30 - دلو١٨  1:00 - دلو١١  عطارد تسدیس مشتری
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النجميبرج ال ٢وجه  القمر في

 و دريجان مريخوجه قمر  قوس
  ٤٥٧د  09:42 –دلو  ١٣ استمرار حتی 14:35 –دلو  ١٢

برج ال ٢الشمس في وجه 
وجه مريخ و  جدي لنجميا

  زھرةدريجان 
  ٤٦٠د  14:43 –دلو  ٢٢ استمرار حتی  18:02 –دلو  ١٢

  ٤٩٢ج  11:12  -دلو  ٢٥ استمرار حتی  18:27 -دلو  ١٢  رأس من شمالي صاعدقمر 

  ٣٤و  19:23 –دلو  ١٣ 18:26 –دلو  ١٣ 17:27 –دلو  ١٢  مع بلدة مقارنةقمر 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 22:48  -دلو  ١٣  11:36  -دلو  ١٢  19:48 -دلو  ١٢ عطارد توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 0:42  -دلو  ١٤  1:40  -دلو  ١٣ 2:54  -دلو  ١٢ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 15:00  -دلو  ١٤  15:32  -دلو  ١٣ 16:24  -دلو  ١٢ قمر أسود تسديس قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:18  -دلو  ١٥  19:41  -دلو  ١٤ 17:30  -دلو  ١٢  عطارد مقارنة قمر
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بلدة منزل+ قمر    ٦٦٨د  04:15 –دلو  ١٤  استمرار حتی 21:47 –دلو  ١٣ 

  قوس النجمي القمر في البرج

  زحلحد 
  ٣٦٥د   17:55 - دلو ١٣  استمرار حتى  05:02 - دلو ١٣

  قوس النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   23:51 - دلو ١٤  استمرار حتى  17:55 - دلو ١٣

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
 وجه زحل و دريجان شمس قوس

  ٤٥٨د  03:06 –دلو  ١٤ استمرار حتی 09:42 –دلو  ١٣

قوس النجمي في البرجعطارد 

  حد مريخ 
  ٣٧٣د  07:14 –دلو  ١٦  استمرار حتی 16:54 –دلو  ١٣

 النجمي الشمس في البرج
  مشتريجدي حد 

  ٣٦٩د  15:19 –دلو  ٢٠ استمرار حتی 17:40 –دلو  ١٣

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 21:54  -دلو  ١٥  22:32  -دلو  ١٤ 23:24  -دلو  ١٣ اورانوس تسديس قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 12:06  -دلو  ١٣  4:10  -دلو  ١٣ 19:12  -دلو  ١٣  زھرة توازي قمر

  ٦،٢ج – ٤٨،٩ھـ 6:00  -دلو  ١٥  6:12  -دلو  ١٤ 6:42  -دلو  ١٣ مشتري تسديس قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 2:12  -دلو  ١٤  19:18  -دلو  ١٤ 11:48  -دلو  ١٣ بلوتون توازي قمر
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  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي النجمي في البرج
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 14:09 –دلو  ١٦  استمرار حتى 03:05 –دلو  ١٤

  ١١د  13:24 –دلو  ١٦  رار حتىاستم 02:21 –دلو  ١٤ القمر في البرج الفلكي دلو

النجمي برج ال ١وجه  القمر في
وجه مشتري و دريجان زحلجدي 

  ٤٥٩د  00:35 –دلو  ١٥ استمرار حتی 03:06 –دلو  ١٤

سعد ذابح منزل+ قمر    ٦٦٩د   18:51 –دلو  ١٥  استمرار حتی 04:15 –دلو  ١٤ 

  ٣٣و  12:55 –دلو  ١٤ 11:58 –دلو  ١٤ 10:58 –دلو  ١٤  مع سعد ذابح مقارنةقمر 

  ٤٨٤ج  03:05 –دلو  ١٤ استمرار حتى 19:41 –دلو  ١٤  قمر خالي السّیر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:00  -دلو  ١٤  2:03  -دلو  ١٤ 18:36  -دلو  ١٤ مريخ توازي قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 13:54  -دلو  ١٦  5:31  -دلو  ١٥ 21:42  -دلو  ١٤ شمس مقارنة قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 15:00  -دلو  ١٤  8:12  -دلو  ١٤ 1:00  -دلو  ١٤  شمس توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 7:36  -دلو  ١٦  6:16  -دلو  ١٥ 5:12  -دلو  ١٤ مريخ مقارنة قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 11:42  -دلو  ١٦  11:57  -دلو  ١٥ 12:30  -دلو  ١٤ زحل تثلیث قمر

  ١٤٢ھـ  0:00  - حوت١٥  12:56 - دلو٢٩  4:00  - دلو١٤  نبتون مقارنةشمس 
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  ٤٤الف  آخر الشھر استمرار حتى  ٢٨اللیلة  القمر تحت الشعاع

سعد بلع و  زلامن+ قمر 
 سعد السعود

   18:51 –دلو  ١٥

 13:17سعد السعود 
  ٦٧١،  ٦٧٠د  14:51 –دلو  ١٦  استمرار حتی

النجميبرج ال ٢وجه  القمر في

زھرةيجان وجه مريخ و در جدي
  ٤٦٠د  20:17 –دلو  ١٦ استمرار حتی 00:35 –دلو  ١٥

  ٣٠و  01:16 –دلو  ١٤ 00:17 –دلو  ١٤ 23:18 –دلو  ١٥  مع النسر الطائر مقارنةقمر 

  ٣١و  20:39 –دلو  ١٥ 19:39 –دلو  ١٥ 18:42 –دلو  ١٥  مع سعد بلع مقارنةقمر 

  ٣٢و  19:38 –دلو  ١٦ 18:39 –دلو  ١٦ 17:39 –دلو  ١٥  سعد السعود مع مقارنةقمر 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 14:54  -دلو  ١٥  9:24  -دلو  ١٥ 3:48  -دلو  ١٥ نبتون توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ  9:12  -دلو  ١٧  9:11  -دلو  ١٦  9:24  -دلو  ١٥ نبتون مقارنة قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ  16:24  -دلو  ١٧  13:51  -دلو  ١٦  11:36  -دلو  ١٥ زھرة تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  12:54  -دلو  ١٧  12:48  -دلو  ١٦  12:54  -دلو  ١٥ شیرون مقارنة قمر

  ١٥٧ھـ  22:00 - دلو٢١  4:22  - دلو١٨  2:00 - دلو١٥  زھرةعطارد توازی 

  ١٣٠ھـ  11:00 - حوت٢٤  11:47 - حوت٧  14:00 - دلو١٥  عطارد مقارنةشمس 
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  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 02:32 –دلو  ١٩  استمرار حتى 14:09 –دلو  ١٦ جمي دلوالقمر في البرج الن

  ١٢د  01:46 –دلو  ١٩  استمرار حتى 13:24 –دلو  ١٦ القمر في البرج الفلكي حوت 

سعد األخبیة منزل+ قمر    ٦٧٢د  20:41 – دلو ١٨  استمرار حتی 14:51 –دلو  ١٦ 

النجميبرج ال ٣وجه  القمر في
و دريجان وجه شمس  جدي

   عطارد
  ٤٦١د  14:11 –دلو  ١٦ استمرار حتی 20:17 –دلو  ١٦

النجمي برج ال ١وجه  القمر في
  و دريجان زحل زھرةوجه دلو 

  ٤٦٢د  12:11 –دلو  ١٧ استمرار حتی 14:11 –دلو  ١٦

  ٣٤ط -  ١٠ز – ٣ح 5:04–حوت  ٤ استمرار حتی 7:20 –دلو  ١٦جدى النجمي في البرجعطارد 

  ١١ب – ٣ج  23:53 –حوت ٤  استمرار حتى  01:19 –دلو ١٦  في البرج الفلکي دلو عطارد

  ٤٥ط - ٩ز – ٤ح 13:34 –حوت  ١٢ استمرار حتی 17:13 –دلو  ١٦قوس النجمي الزھرة في البرج

  ١٠ب – ٤ج  05:39 –حوت ١٢  استمرار حتى  08:58 –دلو ١٦  الزھرة في البرج الفلکي جدی

   لنجميابرج ال ١في وجه عطارد 

و دريجان زحل مشتريوجه  جدي
  ٤٩٥د  04:18 –دلو  ٢٣ استمرار حتی 07:13 –دلو  ١٦

 النجميبرج ال ١في وجه الزھرة 
وجه عطارد و دريجان  قوس

 مشتري
  ٥٢٨د  07:30 –دلو  ٢٦ استمرار حتی 17:04 –دلو  ١٦

  جدى النجمي القمر في البرج

  زحلحد 
  ٣٦٥د   02:32 - لود ١٦  استمرار حتى  20:39 - دلو ١٦

  جدى النجمي القمر في البرج

  حد مريخ
  ٣٦٣د   09:58 - دلو ١٦  استمرار حتى  02:32 - دلو ١٦

جدي  النجمي في البرجعطارد 

   حد عطارد
  ٣٧١د  17:19 –دلو  ٢٠  استمرار حتی 07:14 –دلو  ١٦

قوس  النجمي الزھرة في البرج

  مشتريحد 
  ٣٧٩د  04:15 –دلو  ٢٧  استمرار حتی 17:04 –دلو  ١٦

  ٤٨٤ج  14:09 –دلو  ١٦ استمرار حتى 13:52 –دلو  ١٦  قمر خالي السّیر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ  2:30  -دلو  ١٨  2:24  -دلو  ١٧  2:30  -دلو  ١٦  بلوتون تسديس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ  23:54  -دلو  ١٧  18:56  -دلو  ١٧  13:54  -دلو  ١٦  شیرون توازي قمر

  ١٩٥ھـ  9:00 - دلو٢٨  4:52 - دلو٢٢  22:00 – دلو١٦  لوتونب مقارنة زھرة

  ١٥٠ھـ  21:00 - حوت١٨   - 21:09حوت٢  0:00 - دلو١٦  شیرون مقارنةشمس 
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