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٢  

 مكة المكرمةمع التوقیت العالمي  اختالف توقیت البالد
  فضلنا ھذا الموقع على غرينتیش بیت اهللا الحرام الكعبه المشرفهمركز الیابسة من األرض ،

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

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

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

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

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

  .ھم المذكور في الجدول مع مكة المكرمةفي بلدھم الى مقدار تفاوت توقیت بلد
 

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

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

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

 )داروين –آداليد (استرالیا الوسطى  +6.30

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

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

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

 جزاير كوكوس –) میانمار(برمه  +3.30

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

 یبالن +2.45

 جزاير نیكويار –سريالنكا  –الھند  +2.30

2+ 
-)یزجســـا(ســتان كازاخغرب ،یزســـتانغقر،أوزبكستان،اجیكستان،طتركمنستان-اكســتان ب

 )Pern(روسیا،مالديو

 افغانستان +1.30

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

 ايران +30.0

KMT  
0 

 -ایــباتیو -جیبــوتي -اريتـره   -يمــن  -قطــر  -كويـت   -بحــرين -العــراق -)الحجـاز (جزيـرة العــرب  
 )مسكو(رب روسیا غ -تانزانیا -ماداگاسكار -اوگاندا  -كنیا  ،ومالص

1- 
-مـاالوي -شـرق كنگـو  -روانـدا -لیبـي  -سودان-مصر-اردن-فلسطین-لبنان-سوريه-قبرص-تركیا
-يونـان -سـوازيلند -لسـوتو -برونـدي  -ایـ فريقجنـوب أ -بوتسـوانا -قمر–يزيمبابو-قموزامبی-زامبیا

 سوئد -فنالند-استونیا-التويا-لیتواني-بالروس-یااوكران-مولداوي-يابلغار-روماني

2- 
-والغـ آن-زئیـر -ابونغـ -غـرب كنگـو  -كـامرون -الوسـطى ا یـ فريقا-بنـین -نیجريـه -نیجـر -چاد-مالت-الجزاير-ستون

-فـرانس -ايتالیـا -اسـلونیا -كـوزوو -سنجق-بوسني-صربیا-كرواسي-مقدونیه-آلباني-ةستواياال یاینغ-نامیبیا
 الندوھ-چک-اتريش-سوئیس-نروژ-مجارستان-لھستان-ایكجبل-دانمارك-آلمان-انیاباس

3- 
-مــالي-موريتــاني-صــحرا-جزايــر قنــاري-مــراكش-ايســلند-اســكاتلند-ايرلنــد-بريطانیــا-الرتغــب

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

 )اسکورسبی(رينلندغشرق  -Azoresجزاير  -Cape Verdجزاير  -4

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

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

 )كبك(شرق كندا -شیليت-دمنیكن-ايوغاراب-فیابولی-)Manaus(برزيل الوسطى-ونزوئال-گويان -7

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

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

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

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

 آالسكا -12

 )آمريكا(ھاوایی  Hawadanجزاير  -الي نزي فرانسبجزاير  -13
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  ث الفلکیة من الشھر الماضيااألحد إستمرار

الخریف موسم إستمرار باقي ٨٣ ماضي ٧  حتی إستمرار  ٣الف  08:30 –جدي  ١   

ايلول شھر إستمرار  

سكندرىإلا  باقي ١٤ ماضي ١٥  حتی إستمرار  میزان  ٢١  ٣٢الف    

  الشھر الماضي من ةالنجمی البروج يف واكب،الكسیر  إستمرار

  : قمر مثلثة

 سنبلةفي البرج النجمي 
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 07:40 – میزان ٧  حتی إستمرار باقي ٠ ماضي ٢ 

 الشمس في البرج النجمي
  ١٨ط - ٦ز – ١ح 06:58 –عقرب  ٢  حتی إستمرارباقي شھر ١ ماضي ٥   سنبلة

في البرج : شرف عطارد
  ٣٢ط - ٨ز – ٣ح 19:25 –میزان  ٢٢  حتی إستمرار باقي ١٥ ماضي ٣   النجمي سنبلة

في البرج : زھرةھبوط 
  ٤٢ط - ٦ز – ٤ح 15:56 –میزان  ١٧  حتی إستمرار باقي ١٠ ماضي ١٤   سنبلةالنجمي 

في :مريخ مثلثة+ھبوط 
  ٥٢ط - ٤ز – ٥ح 00:47 –عقرب  ٢١  حتی إستمرار باقي شھر١ ماضي ٩   سرطانالبرج النجمي 

في البرج : مشتري مثلثة
  حملالنجمي 

 شھر٩ ماضي شھر٣ 
 باقي

  حتی إستمرار
 11:09 – جوزاء ٢٤

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٦١ط - ١ز – ٦ح

 زحل في البرج النجمي
  سنبلة

 سنة١ ماضي سنة١ 
 باقي

  حتی إستمرار
 02:15 –میزان  ١٨

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧٨ط - ٦ز – ٧ح

 اورانوس في البرج النجمي
 حوت

 نةس٧ ماضي سنة١ 
 باقي

  حتی إستمرار
 15:31 – جوزاء ١

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ٩٦ط -  ١٢ز – ٨ح

  في البرج النجمي نبتون
  جدي

  ماضي ٦١ 

 باقي شھر ٤ 
  ١٠٦ط -١٠ز – ٩ح 18:17 –دلو  ٢٦  حتی إستمرار

 بلوتون في البرج النجمي
  قوس

 سنة١٢ ماضي سنة٣ 
 باقي

  حتی إستمرار
 08:35 –دلو  ١٣

  ش. ھـ ١٤٠٢
  ١١٧ط -٩ز -١٠ح

 رأس في البرج النجمي
  عقرب

 سنة١ ماضي شھر٨ 
 باقي

  حتی إستمرار
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٢٨ط -٨ز -١١ح

 سنة١ ماضي شھر٨   ثور ذنب في البرج النجمي
 باقي

  حتی إستمرار
 17:23 – سنبلة ٦

 ش. ھـ ١٣٩١
  ١٣٤ط -٢ز -١٢ح

في البرج  القمر األسود
  حوت  النجمي

 شھر٢ ماضي شھر٧ 
 قيبا

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

  دلوفي البرج النجمي شیرون 
 سنة٧ ماضي شھر٩ 

 باقي
  حتی إستمرار

 05:46 –ثور  ٤

 ش. ھـ ١٣٩٧
١٥٥ط - ١١ز -١٣ح

  الشھر الماضي من ةالبروج الفلکی يف كواكبالسیر  إستمرار

في البرج الفلكي القمر 
  ٧د 07:05 –میزان  ٧  تیح إستمرار باقي ٠ ماضي ٢   میزان

في البرج الفلكي الشمس 
  ٧ب-٢ج 21:30 –عقرب  ٢  حتی إستمرارباقي شھر ١ ماضي ٦   میزان

في البرج الفلكي عطارد 
  ٧ب-٣ج 13:52 –میزان  ٢١  حتی إستمرار باقي ١٦ ماضي ٣   میزان



 التقويم الفلكّي اإلحترافّي

٤  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

في البرج الفلكي زھرة ال
  ٧ب-٤ج 08:50 –میزان  ١٧  حتی إستمرار باقي ١٠ ماضي ١٤   میزان

في البرج الفلكي المریخ 
  ٥ب-٥ج 07:16 –عقرب  ٢٠  حتی إستمرارباقي شھر١ ماضي ١٠   أسد

في البرج الفلكي مشتري ال
  ثور

 شھر٩ ماضي شھر٣ 
 باقي

  حتی إستمرار
 20:22 – جوزاء ٢٣

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٢ب-٦ج

 سنة١ ماضي سنة١   میزانفي البرج الفلكي زحل 
 باقي

  حتی إستمرار
 23:34 –میزان  ١٥

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٧ب-٧ج

١ 
دة

قع
ال
ي 

ذ
 

 =
٢
٩

 
بر

م
بت

س
 

 =
٧ 

ن 
زا

می
= 

ار
مر

ست
إ

 
ن 

م
ة 

کی
فل

ال
ث 

دا
ح

أل
ا

ال
ي

ض
ما

ال
ر 

ھ
ش

 

  في البرج الفلكي اورانوس 
  حمل

 سنة٧ ماضي سنة١ 
 باقي

  حتی إستمرار
 18:17 –ثور  ٢٥

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١ب-٨ج

  ١٢ب-٩ج 05:54 – أسد ١٤  حتی رإستمراباقي شھر ٤ ماضي ٦١ حوتفي البرج الفلكي نبتون 

في البرج الفلكي بلوتون 
  جدي

 سنة١٢ ماضي سنة٣ 
 باقي

  حتی إستمرار
 03:50 –دلو  ٢

 ش. ھـ ١٤٠٢
  ١٠ب-١٠ج

 سنة١ ماضي شھر٨  قوسفي البرج الفلكي رأس 
 باقي

  حتی إستمرار
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٩ب-١١ج

 سنة١ ماضي شھر٨  جوزاءفي البرج الفلكي ذنب 
 باقي

  حتی إستمرار
 06:06 – سنبلة ٩

 ش. ھـ ١٣٩١
  ٣ب-١٢ج

في البرج  القمر األسود
 حملالفلكي 

 شھر٢ ماضي شھر٧ 
 باقي

  ١ب-١٤ج 20:56 –قوس  ٢٦  حتی إستمرار

  في البرج الفلكي شیرون 
  حوت

 سنة٧ ماضي شھر٩ 
 باقي

  حتی إستمرار
 11:10 –حمل  ٢٨

 ش. ھـ ١٣٩٧
  ١٢ب-١٣ج

  الشھر الماضي من حدودال يف السبعةكواكب السیر  إستمرار

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مريخ 

  ٣٦٣د  31:4 - میزان  ٧  حتی إستمرار باقي ٠ ماضي ١ 

  الشمس في البرج النجمي
  حد عطارد سنبلة 

  ٣٦٦د    00:55-میزان  ٩   حتی إستمرار باقي ٢ ماضي ٥ 

 سنبلة عطارد في البرج النجمي

  ردحد عطا
  ٣٧١د    02:39-میزان  ٨   حتی إستمرار باقي ١ ماضي ٣ 

سنبلة الزھرة في البرج النجمي
  زھرة حد  

  ٣٧٧د    05:29-میزان  ٧   حتی إستمرار باقي ٠ ماضي ٧ 

  في البرج النجميريخ الم
  حد مريخ سرطان 

  ٣٨٣د    10:50-میزان  ٩   حتی إستمرار باقي ٢ ماضي ٨ 

حمل  جميالمشتري في البرج الن

  زھرةحد 
  ٣٨٧د    23:52-میزان  ٢٩   حتی إستمرار باقي ٢٢ ماضي ٥١ 

   سنبلة زحل في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٩٤د    22:08-عقرب  ٢   حتی إستمرارباقي شھر ١ ماضي ٧ 

  ھااحوال ايرسو  الماضي شھرال منقمر ال اتصاالت إستمرار

 ٢ج 6:06 - میزان  ٧ 9:33 - ان میز ٦ باقي ١ ماضي ٢  زھرة مقارنة قمر

 ٢ج 7:42 - میزان  ٧ 12:37 - میزان  ٦ باقي ١ ماضي ٢  زحل مقارنة قمر

  ٢٢و   18:16 –میزان  ٧  17:29 –میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١   سماك الرامحال قمر مقارنة 

 ٢ج 12:12 - میزان  ٧ 17:08 - میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١  القمر األسود مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 23:54 - میزان  ٨ 4:51 - میزان  ٧ باقي ١ ماضي ١  نبتون  تثلیث قمر

القمر  ضد توازي قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 22:36 - میزان  ٧ 17:44 - میزان  ٦ باقي ٠ ماضي ١ 

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 23:42 - میزان  ٧ 18:50 - میزان  ٧ باقي ٠ ماضي ١  نبتون  توازي قمر
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  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 4:36 - میزان  ٨ 9:28 - میزان  ٧ باقي ١ ماضي ١  شیرون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 2:42 - میزان  ٧ 21:47 - میزان  ٧ باقي ٠ ماضي ١  مشتری ضد توازي قمر

  ٤٩٠ ج 14:25 – میزان ٢٠ حتی إستمرار باقي ١٣ ماضي ١  وجاالفلك  فيصاعد  قمرال

  ٤٨٨ج   میزان ١٣ اللیلة یحت إستمرار باقي ٦ ماضي ٦   سريع الّسیرقمر 

  ٤٨٤ج  7:42 –میزان  ٧ حتی إستمرار باقي ٠ ماضي ١   قمر خالي الّسیر

سماكالمنزل + قمر    ٦٦١د  04:22 –میزان  ٧  حتی إستمرار باقي ٠ ماضي ١   
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 يالماض من الشھر ةالفلکی اثدحاألساير  إستمرار

  ١٣٢ھـ  16:00 -میزان ١٩  15:07 - أسد٢٥ باقي ١٢ ماضي ٩٠   زھرة مقارنةشمس 

  ٥،١ج – ١٣٣ھـ 7:00 -عقرب  ١٣ 9:43 - میزان  ٨باقي شھر ١ ماضي ٣٢ مریخ تسدیسشمس 

   ٢٨٠ھـ  3:00 -عقرب  ١٣ 4:49 -میزان  ١٢باقي شھر ١ ماضي ٣٢ شیرون توازي زحل

القمر  ضد توازي نبتون
 األسود

   ٢٦٠٠ھـ  3:00 -عقرب  ١٨ 22:46 -میزان  ١٥باقي شھر ١ ماضي ٢٨

  ١٣٠ھـ  4:00 -میزان  ٣٠ 23:15 - میزان  ٧ باقي ٢٣ ماضي ١٨  عطارد مقارنةشمس 

  ٢١٨ھـ  4:00 -میزان  ١٤ 14:24 - میزان  ١ باقي ٧ ماضي ١٨  اورانوس تثلیثمریخ 

  ١٤٠ھـ  18:00 -میزان  ١٨ 3:15 - میزان  ٤ باقي ١١ ماضي ١٨  رانوساو مقابلةشمس 

  ١٤٤ھـ  21:00 -میزان  ٢٢ 12:37 - میزان  ٦ باقي ١٥ ماضي ١٦  بلوتون تربیعشمس 

   ٢٤٦ھـ  22:00 -عقرب  ١٣ 6:50 -میزان  ٢١ باقي شھر١ ماضي ١١  نبتون  ضد توازي مشتری

 ٢١٤ھـ  6:00 -میزان  ٢٤ 8:21 -میزان  ١١ باقي ١٧ ماضي ٨  مشتری تربیعمریخ 

 ١٦٠ھـ  10:00 -میزان  ١٤ 10:27 - میزان  ٧ باقي ٧ ماضي ٦  مریخ تسدیسعطارد 

  ١٦٦ھـ  5:00 - میزان  ٩ 9:30 - میزان  ٥ باقي ٢ ماضي ٦  اورانوس مقابلةعطارد 

  ١٧٠ھـ  17:00 -میزان  ١٠ 17:26 - میزان  ٦ باقي ٣ ماضي ٤  بلوتون تربیععطارد 

   ١٩٠ھـ  17:00 - میزان  ٧ 12:23 - میزان  ٥ باقي ٠ ماضي ٤  زحل توازيزھرة 

   ٢٠١ھـ  23:00 - میزان  ٨ 21:57 - میزان  ٦ باقي ١ ماضي ٣  شیرون توازيزھرة 

  ١،٧ج – ١٣٨ھـ 4:00 - عقرب  ٩ 0:13 -میزان  ٢٢باقي شھر ١ ماضي ٣  زحل مقارنةشمس 

   ٢٢٢ھـ  14:00 -میزان  ١٨ 20:57 -میزان  ١٢ باقي ١١ ماضي ٣  بلوتون ضد توازي مریخ

القمر  توازي مشتری
 األسود

   ٢٥٦ھـ  15:00 - عقرب  ١ 20:00 -میزان  ١٩ باقي شھر ١ماضي ٣ 

 ٢٠٤ھـ  19:00 -میزان  ١٧ 14:52 -میزان  ١٠ باقي ١٠ ماضي ٣  القمر األسود مقابلةزھرة 

 يالماض من الشھر ةالفلکی داثحاألساير  إستمرار

في البرجتراجع نبتون   
نجمي جديال  

  شھر ١ ماضي شھر ٤
 باقي

حتی إستمرار   ٨٩ج   9:54 -عقرب  ١٦ 

في البرجتراجع شیرون   
 نجمي دلو

   شھر ١ ماضي شھر ٤
 باقي

حتی إستمرار   ٩٣ج   14:11 -عقرب  ١٨ 

اورانوس في البرج النجميتراجع 
حوت   

   شھر ٢ ماضي ٧٩
 باقي

حتی ارإستمر   ٨٨ج   10:05 - قوس  ١٧ 

 تراجع مشتري
  حمل و حوت في البرج النجمي

   شھر ٣ ماضي شھر ١
 باقي

  ٨٦ج  07:38 –جدى  ٣  حتی إستمرار

 رأس في البرج النجميتراجع 
  عقرب

  ٩١ج   17:01 –میزان  ١٠  حتی إستمرار باقي ٣ ماضي ٨

  تراجع ذنب 
 ثور في البرج النجمي

  ٩٢ج   17:01 –میزان  ١٠  حتی رإستمرا باقي ٣ ماضي ٨

  ١٤:٥٥ ةساعال يف:میزان فلكيالبرج من ال ٧ ةدرج اليشمس التحويل  :ذي القعدة شھراّول  یوم

 ٠:٠٣ ةساعال يف:سنبلة البرج النجميمن  ٦ ةدرجالي شمس التحويل  ذي القعدة شھرّول ا ةیلل
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قمرالنور  زديادا حتى إستمرار  اللیلة األولى  ١٥اللیلة     ٣٨الف  

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

 القمر في البرج النجمي
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 08:18 – میزان ٩  إستمرار حتی 07:40 – میزان ٧  میزان

القمر في البرج الفلكي 
  ٨د 07:42 –میزان  ٩  إستمرار حتی 07:05 –میزان  ٧  عقرب

  البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان  

  ٤١٤د   23:39 - میزان  ٨  إستمرار حتی  08:41 - میزان  ٧

   الزھرة في البرج النجمي
  حد مشتري  سنبلة

  ٣٧٩د    10:41-میزان  ١٠   إستمرار حتی   05:29-میزان  ٧ 

   سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  41:7 - میزان  ٧  إستمرار حتی 31:4 - میزان  ٧

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٦٥د  14:17 - میزان  ٧  إستمرار حتی 41:7 - میزان  ٧

  میزان  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد 

  ٣٦١د  06:6 - میزان  ٨  إستمرار حتی 14:17 - میزان  ٧

غفرالمنزل + قمر    ٦٦٢د  03:23 –میزان  ٨  مرار حتیإست 04:22 –میزان  ٧ 

  ١٩٠ھـ  3:00 -میزان  ١٦ 2:48 - میزان  ٨   05:29-میزان  ٧  زحل مقارنةزھرة 

   ١٦٦ھـ  10:00 - میزان  ٧  إستمرار حتی 19:00 - میزان  ٧ اورانوس ضد توازي عطارد

   ٣٠ھـ  19:00 -میزان  ١٣ 4:01 -میزان  ١٠ 15:00 - میزان  ٧ عطارد توازي شمس

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 10:12 - میزان  ٨ 14:55 - میزان  ٧ 19:54 - میزان  ٧ بلوتون تسدیس قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 13:18 - میزان  ٨ 17:12 - میزان  ٧ 21:24 - میزان  ٧ مریخ تربیع قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:24 - میزان  ٨ 21:12 - میزان  ٨ 2:18 - میزان  ٧ مشتری مقابلة قمر
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  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  میزان وجه و دريجان زحل 

  ٤١٥د   15:51 - میزان  ٨  حتی إستمرار  23:39 - میزان  ٨

 میزان البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤١٦د   08:20 - میزان  ٩  حتی إستمرار  15:51 - میزان  ٨  وجه مشتري و دريجان عطارد

  میزان  القمر في البرج النجمي
  يحد مشتر

  ٣٦٤د  29:17 - میزان  ٨  حتی إستمرار 06:6 - میزان  ٨

  میزان  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  00:5 - میزان  ٩  حتی إستمرار 29:17 - میزان  ٨

   13:22 –میزان  ٩  حتی إستمرار   12:36-میزان  ٨   ةمحترقال ةالطريق القمر في

 سنبلة عطارد في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    21:18-میزان  ١٤   حتی إستمرار   02:39-زان می ٨ 

زباناالمنزل + قمر    ٦٦٣د   02:43 –میزان  ٩  حتی إستمرار  03:23 –میزان  ٨ 

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:00 - میزان  ٨ 9:05 - میزان  ٨ 2:06 - میزان  ٨  بلوتون توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 20:54 - میزان  ٩ 12:44 - میزان  ٨ 5:36 - میزان  ٨ مریخ ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:24 -میزان  ١٠ 5:17 - میزان  ٩ 9:42 - میزان  ٨ نبتون  تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:12 -میزان  ١٠ 10:04 - میزان  ٩ 14:24 - میزان  ٨ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 7:48 -میزان  ١٠ 11:38 - میزان  ٩ 15:54 - میزان  ٨ اورانوس تثلیث قمر

القمر  مقابلة شمس
 األسود

  ١٥٢ھـ  0:00 -عقرب  ١٢ 1:48 -میزان  ٢٥ 23:00 - میزان  ٨

  ٢٣و   03:28 –میزان  ٨  02:39 –میزان  ٨  01:50 –میزان  ٨  )جنوبي(زبانا ال قمر مقارنة 

  ٢٤و   10:24 –میزان  ٨  09:36 –میزان  ٨  08:48 –میزان  ٨  )شمالي(زبانا ال قمر مقارنة 
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 عقرب  في البرج النجمي
  ٨ط - ٨ز – ٢ح 11:55 – میزان ١١  حتی إستمرار 08:18 – میزان ٩

   :ھبوط قمر

  عقرب البرج النجمي ٣ ةدرج
  ٨ب – ٢،٧٠ج 13:22 –میزان  ٩ حتی إستمرار 11:41 –میزان  ٩
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في البرج الفلكي القمر 
  ٩د 11:16 –میزان  ١١  حتی إستمرار 07:42 –میزان  ٩ قوس

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  عقرب وجه و دريجان مريخ

  ٤١٧د   01:09 -میزان  ١٠  حتی إستمرار  08:20 - میزان  ٩

  میزان  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  20:8 - میزان  ٩  حتی إستمرار 00:5 - میزان  ٩

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد مريخ
  ٣٦٣د  04:20 -میزان  ١٠  تیح إستمرار 20:8 - میزان  ٩

    في البرج النجميخ المري
  زھرةسرطان حد 

  ٣٨٢د    17:05-میزان  ١٩   حتی إستمرار   10:50-میزان  ٩ 

   مس في البرج النجميالش
  زھرة حد  سنبلة

  ٣٦٧د    04:27-میزان  ١٩   حتی إستمرار   00:55-میزان  ٩ 

کلیلاإل منزل+ قمر     ٦٦٤د  08:20–میزان  ١٠  حتی رإستمرا  02:43 –میزان  ٩ 

 ١٦٤ھـ  23:00 -میزان  ٢١ 1:01 -میزان  ١٥ 10:00 - میزان  ٩ زحل مقارنة عطارد

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 1:18 -میزان  ١١ 21:30 -میزان  ١٠ 18:48 - میزان  ٩  شمس تسدیسقمر 

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 17:54 -میزان  ١٠ 20:29 -میزان  ١٠ 23:42 - میزان  ٩ مریخ تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 23:15 –میزان  ١٠  حتی إستمرار 3:06 - میزان  ٩ عطارد تسدیس قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 18:24 -میزان  ١٢  حتی إستمرار 11:48 - میزان  ٩ ذنب ضد توازي قمر

 

  ١١،٢ج – ١٩ھـ 18:24 -میزان  ١٢  حتی إستمرار 11:48 - میزان  ٩ رأس توازي قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 10:42 -میزان  ١١ 13:49 -میزان  ١٠ 17:30 - ن میزا ٩ رأس مقارنة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 10:42 -میزان  ١١ 13:49 -میزان  ١٠ 17:30 - میزان  ٩ ذنب مقابلة قمر

  ٣٧و   09:08 –میزان  ٩  08:18 –میزان  ٩  07:28 –میزان  ٩  كلیلاال قمر مقارنة 
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  ٢٧و   20:09 –میزان  ١٠  19:18 –میزان  ١٠  18:27 –میزان  ١٠  قلب العقرب قمر مقارنة 

قلب و ال ینمنزل+ قمر 
شولةال  

   18:45 –میزان  ١٠

 08:20–شولة 
  ٦٦٦، ٦٦٥د   09:24 –میزان  ١١  حتی إستمرار

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  ٤١٨د   18:21 -میزان  ١١  حتی إستمرار  01:09 -میزان  ١٠  عقرب وجه شمس و دريجان مشتري

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٦٢د  51:2 -میزان  ١٠  حتی إستمرار 04:20 -میزان  ١٠

عقرب  القمر في البرج النجمي
  عطارد  حد

  ٣٦١د  37:16 -میزان  ١٠  حتی إستمرار 51:2 -میزان  ١٠

عقرب  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى 

  ٣٦٤د  20:1 -میزان  ١١  حتی إستمرار 37:16 -میزان  ١٠

 سنبلة الزھرة في البرج النجمي
  ٣٧٨د    01:47-میزان  ١٦   حتی إستمرار   10:41-میزان  ١٠   حد مريخ 

  ٤٩٢ج  3:10 -میزان  ٢٥  حتی إستمرار 13:49 -میزان  ١٠  رأسمن الشمالي صاعدقمر ال

 ١٩٤ھـ 15:00 -میزان  ٢١ 2:28 -میزان  ١٦ 14:00 -میزان  ١٠ نبتون  تثلیثزھرة 

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 1:36 -میزان  ١١ 1:57 -میزان  ١٠ 23:15 –میزان  ١٠ عطارد تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 12:48 -میزان  ١١ 15:36 -میزان  ١٠ 19:00 -میزان  ١٠ زحل تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 20:24 -میزان  ١٢ 21:02 -میزان  ١١ 22:24 -میزان  ١٠ زھرة تسدیس قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 17:54 -میزان  ١١ 20:32 -میزان  ١١ 23:48 -میزان  ١٠ القمر األسود تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 6:06 -میزان  ١٢ 8:37 -میزان  ١١ 11:42 -میزان  ١٠ نبتون  تسدیس قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 11:12 -میزان  ١٢ 13:40 -میزان  ١١ 16:42 -میزان  ١٠ شیرون تسدیس قمر

٥ 
  

 القمر في البرج النجمي
  ٩ط - ٩ز – ٢ح 19:00 – میزان ١٤  حتی إستمرار 11:55 – میزان ١١ قوس

في البرج الفلكي القمر 
  ١٠د 18:18 –میزان  ١٤  حتی إستمرار 11:16 –میزان  ١١  جدي



 التقويم الفلكّي اإلحترافّي

٨  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

  ٤٨٤ ج 57:11 -میزان  ١١  حتی إستمرار 03:21 -میزان  ١١  قمر خالي الّسیر

 عقرب البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤١٩د   11:56 -میزان  ١١  حتی إستمرار  18:21 -میزان  ١١  دريجان قمر وزھرة وجه 

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  قوس 

  وجه عطارد و دريجان مشتري
  ٤٢٠د   05:55 -میزان  ١٢  حتی إستمرار  11:56 -میزان  ١١

  عقرب  القمر في البرج النجمي

  حد زحل 
  ٣٦٥د  56:11 -میزان  ١١  حتی إستمرار 20:1 -میزان  ١١

  قوس  القمر في البرج النجمي
  حد مشترى

  ٣٦٤د  34:9 -میزان  ١٢  حتی إستمرار 56:11 -میزان  ١١

نعامالمنزل + قمر    ٦٦٧د  12:58 –میزان  ١٢  حتی إستمرار  09:24 –میزان  ١١ 

  ٥٧و   20:38 –میزان  ١١  19:45 –میزان  ١١  18:54 –میزان  ١١  لسعة العقرب قمر مقارنة 

  ٣٥و   21:37 –میزان  ١١  20:45 –میزان  ١١  19:53 –میزان  ١١  شولةال قمر مقارنة 

  ٥٨و   09:22 –میزان  ١١  08:28 –میزان  ١١  07:34 –میزان  ١١  النصل قمر مقارنة 

   ١٦٤ھـ  5:00 -میزان  ١٤ 19:19 -میزان  ١٣ 10:00 -میزان  ١١ زحل توازي عطارد

   ١٧٥ھـ  3:00 -میزان  ١٤ 18:44 -میزان  ١٣ 11:00 -میزان  ١١ شیرون توازي عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 12:54 -میزان  ١٢ 15:19 -میزان  ١١ 18:18 -میزان  ١١ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 17:54 -میزان  ١٢ 20:08 -میزان  ١٢ 22:54 -میزان  ١١ بلوتون مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 12:12 -میزان  ١٣ 6:15 -میزان  ١٢ 1:24 -میزان  ١١  شمس تربیعقمر 

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 0:12 -میزان  ١٣ 2:23 -میزان  ١٢ 5:12 -میزان  ١١ مشتری تثلیث قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 16:30 -میزان  ١٣ 14:47 -میزان  ١٢ 13:54 -میزان  ١١ عطارد تربیع قمر
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  ٥٩و   08:14 –میزان  ١٢  07:18 –میزان  ١٢  06:24 –میزان  ١٢  عین الرامي قمر مقارنة 

  ٣٦و   08:32 –میزان  ١٢  07:36 –میزان  ١٢  06:43 –میزان  ١٢  الفكة الجنوبیة قمر مقارنة 

  ٢٩و   10:40 –میزان  ١٢  09:45 –میزان  ١٢  08:50 –میزان  ١٢  النسر الواقع قمر مقارنة 

بلدةالمنزل + قمر    ٦٦٨د  08:37 –میزان  ١٤  حتی إستمرار 12:58 –میزان  ١٢ 

  ٤٨٩ج   میزان ٢٩ اللیلة حتی إستمرار  میزان ١٣ اللیلة  بطيء الّسیرقمر 

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  و دريجان مريخوجه قمر قوس 

  ٤٢١د   00:18 -میزان  ١٣  حتی إستمرار  05:55 -میزان  ١٢

قوس حد  مر في البرج النجميالق
  زھرة

  ٣٦٢د  45:18 -میزان  ١٣  حتی إستمرار 34:9 -میزان  ١٢

 رأس في البرج النجميتراجع 
  عقرب

  ٩١ج   23:57 –میزان  ٢٥  حتی إستمرار  06:13 –میزان  ١٢

  ٩٢ج   23:57 –میزان  ٢٥  حتی إستمرار  06:13 –میزان  ١٢ثور ذنب في البرج النجميتراجع 

   ةدرج :طاردعشرف 

  سنبلة البرج النجمي ١٥
  ٦ب – ٣،٦٩ج 17:02 –میزان  ١٢ حتی إستمرار 03:00 –میزان  ١٢

   ٥٠ھـ  4:00 -میزان  ١٨ 10:43 -میزان  ١٥ 18:00 -میزان  ١٢ شیرون توازي شمس

 ١٧٨ھـ  11:00 -میزان  ٢١ 19:51 -میزان  ١٧ 9:00 -میزان  ١٢ القمر األسود مقابلة عطارد

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 20:30 -میزان  ١٤ 21:52 -میزان  ١٣ 23:48 -میزان  ١٢ زحل تربیع قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 1:48 -میزان  ١٤ 3:05 -میزان  ١٣ 4:54 -میزان  ١٢ القمر األسود تربیع قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 10:06 -میزان  ١٤ 8:58 -میزان  ١٣ 8:30 -میزان  ١٢ زھرة تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 7:48 -میزان  ١٣ 23:44 -میزان  ١٣ 14:42 -میزان  ١٢ تونبلو توازي قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:30 -میزان  ١٣ 1:10 -میزان  ١٣ 15:48 -میزان  ١٢ مریخ ضد توازي قمر
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)یمنألا(لّوألتربیع االقمر في ال ٧اللیلة   حتى إستمرار  ١٤اللیلة     ٤١الف  
  قوس البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤٢٢د   19:01 -میزان  ١٤  حتی إستمرار  00:18 -میزان  ١٣  وجه زحل و دريجان شمس 

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  09:2 -میزان  ١٣  حتی إستمرار 45:18 -میزان  ١٣  عطارد 
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قوس حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  29:11 -میزان  ١٣  حتی إستمرار 09:2 -میزان  ١٣

قوس حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  01:19 -میزان  ١٤  حتی إستمرار 29:11 -میزان  ١٣

  ٤٨٤ج  02:19 -میزان  ١٤  حتی إستمرار 58:8 -میزان  ١٣  قمر خالي الّسیر

  ٣٤و   21:44 –میزان  ١٣  20:49 –میزان  ١٣  19:52 –میزان  ١٣  بلدةال قمر مقارنة 

  ٣٠و   17:17 –میزان  ١٣  16:20 –میزان  ١٣  15:24 –میزان  ١٣  النسر الطائر رنةقمر مقا 

  ٢٠٢ھـ  18:00 -میزان  ٢٤ 6:43 -میزان  ١٨ 20:00 -میزان  ١٣ شیرون تثلیثزھرة 

   ٣٨ھـ  17:00 -میزان  ١٨ 17:36 -میزان  ١٥ 19:00 -میزان  ١٣ زحل توازي شمس

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 21:18 -میزان  ١٥ 22:26 -میزان  ١٤ 0:00 -میزان  ١٣ اورانوس تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:48 -میزان  ١٥ 9:52 -میزان  ١٤ 11:24 -میزان  ١٣ مشتری تربیع قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 2:54 -میزان  ١٦ 19:14 -میزان  ١٥ 12:18 -میزان  ١٣ شمس تثلیثقمر 

  ٥،٢ج – ٥٦،٨ھـ 14:30 -میزان  ١٥ 14:08 -میزان  ١٤ 14:18 -میزان  ١٣ مریخ مقابلة قمر
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  : قمر مثلثة+ وبال 

 جدي  في البرج النجمي
  ١٠ط -  ١٠ز – ٢ح 04:57 – میزان ١٦  حتی إستمرار 19:00 – میزان ١٤

  ١١د 04:13 –میزان  ١٦  حتی إستمرار 18:18 –میزان  ١٤ دلوفي البرج الفلكي القمر 

   لبرج النجميا ١وجه  القمر في
  جدي وجه مشتري و دريجان زحل

  ٤٢٣د   14:04 -میزان  ١٤  حتی إستمرار  19:01 -میزان  ١٤

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  زھرةجدي وجه مريخ و دريجان 

  ٤٢٤د   19:24 -میزان  ١٥  حتی إستمرار  14:04 -میزان  ١٤

جدي حد  القمر في البرج النجمي
  ٣٦١د  19:8 -میزان  ١٤  حتی تمرارإس 01:19 -میزان  ١٤  عطارد

جدي  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  46:21 -میزان  ١٥  حتی إستمرار 19:8 -میزان  ١٤  حدمشترى 

 سنبلة عطارد في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٧٤د    06:39-میزان  ١٦   حتی إستمرار   21:18-میزان  ١٤ 

ذابح السعد ال ینزلمن+ قمر 
 و سعد بلع

   18:24 –میزان  ١۴

 08:37 -سعد بلع
  ٦٧٠، ٦٦٩د  02:41 –میزان  ١٥  حتی إستمرار

  ٣٣و   04:40 –میزان  ١٤  03:43 –میزان  ١٤  02:45 –میزان  ١٤  ذابحالسعد ال قمر مقارنة 

  ٣١و   12:11 –میزان  ١٤  11:13 –میزان  ١٤  10:16 –میزان  ١٤  سعد بلع قمر مقارنة 

البرج  ٢٧ ةدرج :زھرةھبوط 
  بلةسن النجمي

  ٦ب – ٤،٧٠ج  06:29 –میزان  ١٥ حتی إستمرار  11:11 –میزان  ١٤

 ٢١٥ھـ  0:13 –میزان  ١٧  حتی إستمرار 7:00 -میزان  ١٤ زحل تسدیس مریخ

  ٣١و  11:30 -میزان  ١٦ 8:21 -میزان  ١٥ 5:42 -میزان  ١٤ عطارد تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ٤٥،١١ھـ 7:06 -ن میزا ١٦ 7:26 -میزان  ١٥ 8:06 -میزان  ١٤ زحل تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 1:12 -میزان  ١٥ 19:21 -میزان  ١٥ 13:18 -میزان  ١٤ مشتری ضد توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 12:36 -میزان  ١٦ 12:51 -میزان  ١٥ 13:30 -میزان  ١٤ القمر األسود تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 2:48 -ن میزا ١٥ 21:02 -میزان  ١٥ 15:06 -میزان  ١٤ نبتون  توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 2:48 -میزان  ١٥ 21:03 -میزان  ١٥ 15:12 -میزان  ١٤ القمر األسود ضد توازي قمر
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  ٦٠و   20:14 –میزان  ١٥  19:15 –میزان  ١٥  18:18 –میزان  ١٥  النیر قمر مقارنة 

  ٦١و   07:51 –میزان  ١٥  06:53 –زان می ١٥  05:53 –میزان  ١٥  سعد ناشرة قمر مقارنة 

  ٣٢و   10:46 –میزان  ١٥  09:47 –میزان  ١٥  08:50 –میزان  ١٥  سعد السعود قمر مقارنة 

منزل سعد السعود+ قمر    ٦٧١د  03:50 –میزان  ١٦  حتی إستمرار 02:41 –میزان  ١٥ 

 جدي البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤٢٥د   04:58 -میزان  ١٦  حتی إستمرار  19:24 -ن میزا ١٥  وجه شمس و دريجان عطارد

جدي حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  18:13 -میزان  ١٥  حتی إستمرار 46:21 -میزان  ١٥
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جدى حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  07:21 -میزان  ١٦  حتی إستمرار 18:13 -میزان  ١٥

 ١٤٢ھـ  1:00 -عقرب  ١٥ 2:57 -میزان  ٣٠ 5:00 -میزان  ١٥ نبتون  تثلیث شمس

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 3:18 -میزان  ١٧ 0:58 -میزان  ١٦ 23:00 -میزان  ١٥ زھرة تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:42 -میزان  ١٧ 1:08 -میزان  ١٦ 1:48 -میزان  ١٥ نبتون  مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 16:42 - میزان ١٥ 11:46 -میزان  ١٥ 6:48 -میزان  ١٥ زھرة توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:12 -میزان  ١٧ 6:34 -میزان  ١٦ 7:12 -میزان  ١٥ شیرون مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 13:54 -میزان  ١٧ 14:06 -میزان  ١٦ 14:36 -میزان  ١٥ بلوتون تسدیس قمر
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  ١٢د 15:57 –میزان  ١٨  حتی رارإستم 04:13 –میزان  ١٦ حوتفي البرج الفلكي القمر 

  ١١ط - ١١ز  – ٢ح 16:41 – میزان ١٨  حتی إستمرار 04:57 – میزان ١٦ دلو القمر في البرج النجمي

  ٤٨٤ج  59:4 -میزان  ١٦  حتی إستمرار 59:0 -میزان  ١٦  قمر خالي الّسیر

  ٦٢و   10:07 –میزان  ١٦  09:09 –میزان  ١٦  08:08 –میزان  ١٦  ذنب الدجاجة قمر مقارنة 

منزل سعد األخبیة+ قمر    ٦٧٢د  09:18 –میزان  ١٧  حتی إستمرار 03:50 –میزان  ١٦ 

  دلو  البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤٢٦د   00:44 -میزان  ١٧  حتی إستمرار  04:58 -میزان  ١٦  و دريجان زحلزھرة  وجه

جدى حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  58:4 -میزان  ١٦  حتی ارإستمر 07:21 -میزان  ١٦

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد 

  ٣٦١د  47:18 -میزان  ١٧  حتی إستمرار 58:4 -میزان  ١٦

   سنبلة الزھرة في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٨٠د    16:23-میزان  ١٧   حتی إستمرار   01:47-میزان  ١٦ 

حد  سنبلة عطارد في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٧٣د    13:42-میزان  ٢٠   حتی إستمرار   06:39-زان می ١٦ 

  ١٩٥ھـ  3:00 -میزان  ٢٧ 10:42 -میزان  ٢١ 19:00 -میزان  ١٦ بلوتون تسدیسزھرة 

  ٢٧٢ھـ  15:00 -ثور  ٢٦  حتی إستمرار 3:00 -میزان  ١٦ نبتون  تثلیث زحل

  ١٦٨ھـ  22:00 - میزان ٢٥ 13:10 -میزان  ٢٠ 8:00 -میزان  ١٦ نبتون  تثلیث عطارد

  ١٨٨ھـ  16:00 -میزان  ٢٩ 2:53 -میزان  ٢٣ 13:00 -میزان  ١٦ مشتری مقابلةزھرة 

  ٣،٢ج – ٣ھـ 4:24 -میزان  ١٦ 23:51 -میزان  ١٦ 19:18 -میزان  ١٦ عطارد توازي قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:24 -میزان  ١٨ 19:50 -میزان  ١٧ 20:30 -میزان  ١٦ مشتری تسدیس قمر

  ٢،١ج – ٢ھـ 15:06 -میزان  ١٦ 10:16 -میزان  ١٦ 5:24 -میزان  ١٦ قمر توازي مسش

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 16:36 -میزان  ١٦ 11:29 -میزان  ١٦ 6:18 -میزان  ١٦ زحل توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 17:18 -میزان  ١٦ 12:09 -میزان  ١٦ 6:54 -میزان  ١٦ شیرون توازي قمر
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في البرج : زھرةبیت 
  ٤٣ط - ٧ز – ٤ح 18:57 –عقرب  ١٢  حتی إستمرار 15:56 –میزان  ١٧  زانمی  النجمي

في البرج الفلكي زھرة ال
  ٨ب-٤ج 11:51 –عقرب  ١١  حتی إستمرار 08:50 –میزان  ١٧  عقرب

  ٤٨٤ج  44:16 -میزان  ١٨  حتی إستمرار 51:19 -میزان  ١٧  قمر خالي الّسیر

دلو  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان عطارد

  ٤٢٧د   20:40 -میزان  ١٨  حتی إستمرار  00:44 -میزان  ١٧

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة 

  ٣٦٢د  42:6 -میزان  ١٧  حتی إستمرار 47:18 -میزان  ١٧

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  مشتري 

  ٣٦٤د  57:15 -ن میزا ١٨  حتی إستمرار 42:6 -میزان  ١٧

  میزان  الزھرة في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٨٠د    12:12-میزان  ٢٢   حتی إستمرار   16:23-میزان  ١٧ 
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ولاالفرغ المنزل + قمر    ٦٧٣د  19:37 –میزان  ١٩  حتی إستمرار 09:18 –میزان  ١٧ 

  ٤٦و   22:02 –میزان  ١٧  21:02 –میزان  ١٧  20:02 –میزان  ١٧  سعد األخبیة قمر مقارنة 

  ٢١٦ھـ   00:13 –میزان  ٢٧  حتی إستمرار 0:13 –میزان  ١٧ زحل تسدیس مریخ

  ١٥٧ھـ  7:00 -قوس  ٣  حتی إستمرار 22:00 -میزان  ١٧ زھرة مقارنة عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 11:42 -میزان  ١٧  حتی إستمرار 10:42 -میزان  ١٧ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 22:00 -میزان  ١٨ 16:54 -میزان  ١٧ 11:48 - میزان ١٧ اورانوس توازي قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ١٢ط -  ١٢ز – ٢ح 05:20 – میزان ٢١  حتی إستمرار 16:41 – میزان ١٨ حوت

في البرج الفلكي القمر 
  ١د 04:35 –میزان  ٢١  حتی إستمرار 15:57 –میزان  ١٨  حمل

دلو  البرج النجمي ٣جه و القمر في
  زھرةو دريجان وجه قمر 

  ٤٢٨د   16:43 -میزان  ١٨  حتی إستمرار  20:40 -میزان  ١٨

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  وجه زحل و دريجان مشتري حوت

  ٤٢٩د   12:52 -میزان  ١٩  حتی إستمرار  16:43 -میزان  ١٨

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ 

  ٣٦٣د  40:4 -میزان  ١٨  حتی إستمرار 57:15 -میزان  ١٨

دلو حد  القمر في البرج النجمي
  زحل 

  ٣٦٥د  43:16 -میزان  ١٨  حتی إستمرار 40:4 -میزان  ١٨

حوت حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة 

  ٣٦٢د  55:16 -میزان  ١٩  حتی إستمرار 43:16 -میزان  ١٨

  ٤٧و   10:04 –میزان  ١٨  09:02 –میزان  ١٨  08:02 –میزان  ١٨  منكب الفرس قمر مقارنة 

  ١٧٦ھـ  15:00 -میزان  ٢٦ 5:19 -میزان  ٢٢ 23:00 -میزان  ١٨ شیرون تثلیث عطارد

  ١٥٠ھـ  13:00 -عقرب  ١٧ 16:37 - عقرب  ٢ 23:00 -میزان  ١٨ شیرون تثلیث شمس

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:00 -میزان  ٢٠ 19:58 -میزان  ١٩ 20:00 -میزان  ١٨ اورانوس مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 2:18 -میزان  ٢٠ 2:06 -میزان  ١٩ 2:00 -میزان  ١٨ بلوتون تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 2:24 -میزان  ١٩ 21:02 -میزان  ١٩ 15:42 -میزان  ١٨ شیرون ضد توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 3:30 -میزان  ١٩ 22:07 -میزان  ١٩ 16:48 -میزان  ١٨ زحل ضد توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٥،٧ھـ 20:30 -میزان  ٢١ 19:03 -میزان  ٢٠ 17:42 -میزان  ١٨ مریخ تثلیث قمر
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  ٤٨و   05:42 –میزان  ١٩  04:42 –میزان  ١٩  03:41 –میزان  ١٩  جناح الفرس قمر مقارنة 

  ٤٩و   16:09 –یزان م ١٩  15:07 –میزان  ١٩  14:06 –میزان  ١٩  سرة الفرس قمر مقارنة 

خراآلفرغ المنزل + قمر    ٦٧٤د  02:34 –میزان  ٢٠  حتی إستمرار 19:37 –میزان  ١٩ 

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  دريجان قمر وجه مشتري وحوت 

  ٤٣٠د   09:06 -میزان  ٢٠  حتی إستمرار  12:52 -میزان  ١٩

  حوت  القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  01:3 -میزان  ٢٠  حتی إستمرار 55:16 -میزان  ١٩

    في البرج النجميمريخ ال
  د عطاردح سرطان

  ٣٨١د    07:39-میزان  ٣٠   حتی إستمرار   17:05-میزان  ١٩ 

   مس في البرج النجميالش
  حد مشتري  سنبلة

  ٣٦٩د    05:30-میزان  ٢٣   حتی إستمرار   04:27-میزان  ١٩ 

البرج  ١٩درجة  :ھبوط شمس
  میزان يالنجم

  ٧ب – ١،٧٠ج  06:34 –میزان  ٢٠ حتی إستمرار  06:41 –میزان  ١٩

   ١٩٣ھـ  8:00 -میزان  ٢٣ 2:36 -میزان  ٢١ 22:00 -میزان  ١٩ نبتون  توازيزھرة 

   ١٨٨ھـ  4:00 -میزان  ٢٣ 2:59 -میزان  ٢١ 3:00 -میزان  ١٩ مشتری ضد توازيزھرة 

القمر  ضد توازيزھرة 
 األسود

   ٢٠٤ھـ  23:00 -میزان  ٢٤ 12:42 -میزان  ٢١ 4:00 -ن میزا ١٩

  ١،٢ج – ٣١،٢ھـ 14:12 -میزان  ٢١ 5:06 -میزان  ٢٠ 20:06 -میزان  ١٩ قمر مقابلة شمس

  ٢،١ج – ٢ھـ 10:24 -میزان  ١٩ 4:26 -میزان  ١٩ 22:36 -میزان  ١٩ قمر ضد توازي شمس
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  ٧،٢ج – ٤٦،١٢ھـ 8:48 -میزان  ٢١ 8:17 -میزان  ٢٠ 7:48 -میزان  ١٩ زحل مقابلة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:18 -میزان  ٢١ 13:50 -میزان  ٢٠ 13:24 -میزان  ١٩ القمر األسود مقارنة قمر
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ستقبالإلا القمر في فترة ١٤اللیلة   حتى إستمرار  ٢٣اللیلة     ٤٢الف  

  ٤٩١ ج 15:19 – عقرب ٤ حتی مرارإست 14:25 – میزان ٢٠ وجاالفلك  في ھابطقمر ال

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  حوت وجه و دريجان مريخ

  ٤٣١د   05:21 -میزان  ٢١  حتی إستمرار  09:06 -میزان  ٢٠

  حوت  القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  04:7 -میزان  ٢٠  حتی إستمرار 01:3 -میزان  ٢٠

  حوت  القمر في البرج النجمي

  يخحد مر
  ٣٦٣د  18:1 -میزان  ٢١  حتی إستمرار 04:7 -میزان  ٢٠

   سنبلة عطارد في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٥د    19:46-میزان  ٢٢   حتی إستمرار   13:42-میزان  ٢٠ 

منزل بطن الحوت + قمر    ٦٧٥د  05:20 –میزان  ٢١  حتی إستمرار 02:34 –میزان  ٢٠ 

  ١٦٩ھـ  10:00 -میزان  ٢٩ 19:58 -میزان  ٢٥ 9:00 -میزان  ٢٠ بلوتون تسدیس عطارد

  ١٦٢ھـ  9:00 - عقرب  ١ 21:55 -میزان  ٢٦ 15:00 -میزان  ٢٠ مشتری مقابلة عطارد

  ٣،٢ج – ٤ھـ 9:00 -میزان  ٢٠ 1:52 -میزان  ٢٠ 19:00 -میزان  ٢٠ عطارد ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٤١،٤ھـ 7:12 -میزان  ٢٢ 3:08 -میزان  ٢١ 23:06 -میزان  ٢٠ عطارد مقابلة قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 1:30 -میزان  ٢٢ 1:14 -میزان  ٢١ 1:00 -میزان  ٢٠ نبتون  تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 19:00 -میزان  ٢١ 11:54 -میزان  ٢٠ 5:06 -میزان  ٢٠ زھرة ضد توازي قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 6:54 -میزان  ٢٢ 6:42 -میزان  ٢١ 6:30 -میزان  ٢٠ شیرون تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 19:54 -میزان  ٢١ 13:36 -میزان  ٢٠ 7:30 -میزان  ٢٠ نبتون  ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:00 -میزان  ٢١ 13:48 -میزان  ٢٠ 7:48 -میزان  ٢٠ مشتری توازي قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 21:00 -میزان  ٢١ 14:36 -میزان  ٢٠ 8:30 -میزان  ٢٠ القمر األسود توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 18:24 -میزان  ٢٣ 15:21 -میزان  ٢١ 12:12 -میزان  ٢٠ زھرة مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 15:12 -میزان  ٢٢ 14:52 -میزان  ٢١ 14:36 -میزان  ٢٠ بلوتون تثلیث قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ١ط - ١ز – ٢ح 17:59 – انمیز ٢٤  حتی إستمرار 05:20 – میزان ٢١  حمل

  ٢د 17:15 –میزان  ٢٣  حتی إستمرار 04:35 –میزان  ٢١  ثورفي البرج الفلكي القمر 

  ٤٨٤ج  22:5 -میزان  ٢١  حتی إستمرار 08:3 -میزان  ٢١  قمر خالي الّسیر

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  وجه و دريجان مريخ حمل

  ٣٩٦د   01:38 -زان می ٢٢  حتی إستمرار  05:21 -میزان  ٢١

حوت حد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  21:5 -میزان  ٢١  حتی إستمرار 18:1 -میزان  ٢١

حمل حد   في البرج النجمي قمرال
  ٣٦٤د  ٣١:١٧ -میزان  ٢١  حتی إستمرار ٢١:٥ -میزان  ٢١  مشتري

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  39:3 -میزان  ٢٢  حتی إستمرار 31:17 -میزان  ٢١

شرطان المنزل + قمر    ٦٤٨د  01:24 –میزان  ٢٢  حتی إستمرار 05:20 –میزان  ٢١ 

  ٤٥و   22:39 –میزان  ٢١  21:36 –میزان  ٢١  20:35 –میزان  ٢١  الرشاء قمر مقارنة 

  ٢و   07:55 –میزان  ٢١  06:54 –میزان  ٢١  05:53 –میزان  ٢١  شرطانال قمر مقارنة 

  ١و   10:16 –میزان  ٢١  09:14 –میزان  ٢١  08:14 –میزان  ٢١  كف الخضیبال ةقمر مقارن 

في البرج الفلكي عطارد 
  ٨ب-٣ج 19:54 –عقرب  ١٢  حتی إستمرار 13:52 –میزان  ٢١  عقرب

   ١٦٢ھـ  8:00 -میزان  ٢٤ 21:22 -میزان  ٢٣ 12:00 -میزان  ٢١ مشتری ضد توازي عطارد

   ١٦٧ھـ  13:00 -میزان  ٢٤ 0:06 -میزان  ٢٣ 12:00 -ن میزا ٢١ نبتون  توازي عطارد

 ٢٤٦ھـ  15:00 -حوت  ٣٠  حتی إستمرار 15:00 -میزان  ٢١ نبتون  تسدیس مشتری

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 19:24 -میزان  ٢٣ 19:25 -میزان  ٢٢ 19:24 -میزان  ٢١ مشتری مقارنة قمر
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  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 12:18 -میزان  ٢٣ 10:54 -میزان  ٢٢ 9:24 -میزان  ٢١ مریخ تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 9:12 -میزان  ٢٢ 1:13 -میزان  ٢٢ 17:48 -میزان  ٢١ مریخ توازي قمر
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قمرالنور  انخفاض حتى إستمرار  ١٦اللیلة   الشھرآخر     ٣٩الف  

ّول أتشرين  شھر بدایة
 سكندرىإلا

  ٣٣ف ال عقرب ٢٢ حتی إستمرار میزان ٢٢

  ٤٨٤ج  02:18 -میزان  ٢٤  حتی إستمرار 54:10 -میزان  ٢٢  قمر خالي الّسیر

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  حمل وجه و دريجان شمس

  ٣٩٧د   21:52 -میزان  ٢٣  حتی إستمرار  01:38 -میزان  ٢٢

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  52:21 -میزان  ٢٣  حتی إستمرار 39:3 -میزان  ٢٢

بطین المنزل + قمر    ٦٤٩د  06:31 –میزان  ٢٣  حتی إستمرار 01:24 –میزان  ٢٢ 

  ٥٠و   09:32 –میزان  ٢٢  08:30 –میزان  ٢٢  07:29 –میزان  ٢٢  المنقار قمر مقارنة 

  ٤٤و   18:10 –میزان  ٢٣  17:09 –میزان  ٢٢  16:08 –میزان  ٢٢  بطینال قمر مقارنة 

میزان  ميالزھرة في البرج النج
  حد عطارد 

  ٣٧٦د    22:36-میزان  ٢٩   حتی إستمرار   12:12-میزان  ٢٢ 

في البرج : عطارد مثلثة
  ٣٣ط - ٩ز – ٣ح 02:24 –عقرب  ١٢  حتی إستمرار 19:25 –میزان  ٢٢  میزان  النجمي

میزان  عطارد في البرج النجمي
  حد زحل 

  ٣٧٥د    15:38-میزان  ٢٥   حتی إستمرار   19:46-میزان  ٢٢ 

 ١٤٣ھـ  14:00 -عقرب  ٢٢ 6:11 - عقرب  ٧ 22:00 -میزان  ٢٢ بلوتون تسدیس شمس
القمر  ضد توازي عطارد

 األسود
   ١٧٨ھـ  0:00 -میزان  ٢٥ 9:06 -میزان  ٢٣ 19:00 -میزان  ٢٢

   ١٥٧ھـ  17:00 - عقرب  ٣ 7:56 -میزان  ٢٧ 6:00 -میزان  ٢٢ زھرة توازي عطارد

 ٢٢٩ھـ  0:00 -قوس  ١ 13:05 -عقرب  ١٠ 10:00 -میزان  ٢٢ مر األسودالق تثلیث مریخ

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 0:48 -میزان  ٢٣ 14:38 -میزان  ٢٢ 5:42 -میزان  ٢٢ بلوتون ضد توازي قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 13:48 -میزان  ٢٤ 13:51 -میزان  ٢٣ 13:42 -میزان  ٢٢ نبتون  تربیع قمر
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في البرج الفلكي القمر 
  ٣د 04:38 –میزان  ٢٦  حتی إستمرار 17:15 –میزان  ٢٣ جوزاء

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  و دريجان مشتريزھرة حمل وجه 

  ٣٩٨د   18:01 -میزان  ٢٤  حتی إستمرار  21:52 -میزان  ٢٣

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  57:7 -یزان م ٢٣  حتی إستمرار 52:21 -میزان  ٢٣

حمل حد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  01:18 -میزان  ٢٤  حتی إستمرار 57:7 -میزان  ٢٣

   الشمس في البرج النجمي
  د مريخ ح سنبلة

  ٣٦٨د    06:44-میزان  ٣٠   حتی إستمرار   05:30-میزان  ٢٣ 

ثریا المنزل + قمر    ٦٥٠د  02:29 –میزان  ٢۴  حتی إستمرار 06:31 –میزان  ٢٣ 

  ٤و   04:52 –میزان  ٢٣  03:51 –میزان  ٢٣  02:50 –میزان  ٢٣  الغول  قمر مقارنة 

  ٤٣و   17:43 –میزان  ٢٣  16:43 –میزان  ٢٣  15:42 –میزان  ٢٣  سديم الثريا قمر مقارنة 

  ١٨٦ھـ  6:00 -عقرب  ١٦ 1:23 - عقرب  ٥ 10:00 -میزان  ٢٣ مریخ تربیعزھرة 

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 19:06 -میزان  ٢٥ 19:13 -میزان  ٢٤ 19:06 -میزان  ٢٣ رونشی تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 20:42 -میزان  ٢٥ 20:52 -میزان  ٢٤ 20:48 -میزان  ٢٣ اورانوس تسدیس قمر
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  ٣٧الف   میزان ٢٥  حتی إستمرار  میزان ٢٤  ولألتشرين ا محذوریوم 

  : قمر مثلثة+ شرف  

 ثور  في البرج النجمي
  ٢ط - ٢ز – ٢ح 05:21 – میزان ٢٦  حتی إستمرار 17:59 – میزان ٢٤

  : شرف قمر

  ثور البرج النجمي ٣درجة 
  ٢ب – ٢،٦٩ج 00:03 – میزان ٢٤ حتی إستمرار 22:03 –میزان  ٢٤



 التقويم الفلكّي اإلحترافّي

١٤  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

ثور  البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةوجه عطارد و دريجان 

  ٣٩٩د   14:02 -میزان  ٢٤  حتی رإستمرا  18:01 -میزان  ٢٤

ثور  البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  و دريجان عطاردوجه قمر 

  ٤٠٠د   09:50 -میزان  ٢٥  حتی إستمرار  14:02 -میزان  ٢٤

ثور حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  02:10 -میزان  ٢٤  حتی إستمرار 01:18 -میزان  ٢٤

د ثور ح القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  59:21 -میزان  ٢٥  حتی إستمرار 02:10 -میزان  ٢٤

دبران المنزل + قمر    ٦٥١د   01:14 –میزان  ٢٥  حتی إستمرار 02:29 –میزان  ٢۴ 

  ٣و   08:12 –میزان  ٢٤  07:13 –میزان  ٢٤  06:12 –میزان  ٢٤  دبرانال قمر مقارنة 

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 11:18 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 22:42 -میزان  ٢٤ رأس ضد توازي قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 11:18 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 22:48 -میزان  ٢٤ ذنب توازي قمر

  ١٣٦ھـ  10:00 -عقرب  ٢٠ 4:42 - عقرب  ٧ 22:00 -میزان  ٢٤ مشتری مقابلة شمس

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 2:42 -میزان  ٢٦ 2:06 -میزان  ٢٥ 1:06 -میزان  ٢٤  مریخ تسدیس قمر

  ١١،٢ج – ٢٠ھـ 2:30 -میزان  ٢٦ 3:10 -میزان  ٢٥ 3:24 -میزان  ٢٤ رأس مقابلة قمر

  ١٢،٢ج – ٢٢ھـ 2:30 -میزان  ٢٦ 3:10 -میزان  ٢٥ 3:24 -میزان  ٢٤ ذنب مقارنة قمر

  ١،٢ج – ٣٠،١ھـ 0:06 -میزان  ٢٧ 16:37 -میزان  ٢٥ 8:18 -میزان  ٢٤ قمر تثلیث شمس

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 9:48 -میزان  ٢٦ 10:16 -میزان  ٢٥ 10:18 -زان می ٢٤ زحل تثلیث قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 15:00 -میزان  ٢٦ 15:32 -میزان  ٢٥ 15:42 -میزان  ٢٤ القمر األسود تسدیس قمر
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ثور  البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه و دريجان زحل

  ٤٠١د   05:22 -زان می ٢٦  حتی إستمرار  09:50 -میزان  ٢٥

حد ثور  القمر في البرج النجمي
  مشترى

  ٣٦٤د  ٤٦:١٣ -میزان  ٢٥  حتی إستمرار ٥٩:٢١ -میزان  ٢٥

ثورحد  القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  32:23 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 46:13 -میزان  ٢٥

  میزان عطارد في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٧١د    22:03-عقرب  ١   حتی رارإستم   15:38-میزان  ٢٥ 

  ٤٨٤ج  23:5 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 37:16 -میزان  ٢٥  قمر خالي الّسیر

  ٤٩٣ج  17:59 –عقرب  ٨  حتی إستمرار 3:10 -میزان  ٢٥  ذنبمن ال جنوبي ھابطقمر ال

ھقعةالمنزل + قمر    ٦٥٢د  03:56 –میزان  ٢٦  حتی إستمرار  01:14 –میزان  ٢٥ 

  ٨و   06:21 –میزان  ٢٥  05:22 –میزان  ٢٥  04:22 –میزان  ٢٥  الناجذ قمر مقارنة 

  ٤٢و   08:11 –میزان  ٢٥  07:11 –میزان  ٢٥  06:13 –میزان  ٢٥  العیوق قمر مقارنة 

  ٥٢و   15:02 –میزان  ٢٥  14:03 –میزان  ٢٥  13:05 –میزان  ٢٥  المنطقة قمر مقارنة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 0:18 -میزان  ٢٧ 1:17 -یزان م ٢٦ 1:48 -میزان  ٢٥ نبتون  تثلیث قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 5:18 -میزان  ٢٧ 6:25 -میزان  ٢٦ 7:06 -میزان  ٢٥ شیرون تثلیث قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 6:48 -میزان  ٢٧ 7:57 -میزان  ٢٦ 8:36 -میزان  ٢٥ اورانوس تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 13:18 -میزان  ٢٧ 14:34 -میزان  ٢٦ 15:18 -میزان  ٢٥ بلوتون مقابلة قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٣ط - ٣ز – ٢ح 13:46 – میزان ٢٨  حتی إستمرار 05:21 – میزان ٢٦ جوزاء

في البرج الفلكي القمر 
  ٤د 13:06 –میزان  ٢٨  حتی إستمرار 04:38 –میزان  ٢٦  سرطان

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  ٤٠٢د   00:35 -میزان  ٢٧  حتی إستمرار  05:22 -میزان  ٢٦دريجان عطارد وجه مشتري و جوزاء

ثور حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  22:5 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 32:23 -میزان  ٢٦

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  عطارد

  ٣٦١د  56:16 -میزان  ٢٦  حتی إستمرار 22:5 -میزان  ٢٦

   جوزاء برج النجميالقمر في ال
  حد مشتري

  ٣٦٤د  22:4 -میزان  ٢٧  حتی إستمرار 56:16 -میزان  ٢٦
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ھنعةالمنزل + قمر    ٦٥٣د   10:20 –میزان  ٢٧  حتی إستمرار 03:56 –میزان  ٢٦ 

  ٥١و   19:55 –میزان  ٢٦  18:57 –میزان  ٢٦  17:58 –میزان  ٢٦  السیف قمر مقارنة 

  ١٠و   19:58 –میزان  ٢٦  18:59 –میزان  ٢٦  18:00 –میزان  ٢٦  ھقعةال قمر مقارنة 

  ١١و   21:42 –میزان  ٢٦  20:42 –میزان  ٢٦  19:44 –میزان  ٢٦  جوزاءابط ال قمر مقارنة 

  ٥٣و   09:20 –میزان  ٢٦  08:22 –میزان  ٢٦  07:23 –میزان  ٢٦  منكب ذي العنان قمر مقارنة 

  ٥٤و   11:35 –میزان  ٢٦  10:37 –میزان  ٢٦  09:40 –میزان  ٢٦  تحیاةال قمر مقارنة 

  ٤١و   17:43 –میزان  ٢٦  16:44 –میزان  ٢٦  15:47 –میزان  ٢٦  ھنعةال قمر مقارنة 

القمر  تسدیس نبتون
 األسود

 ٣٣٤ھـ  15:00 - دلو  ٩ 7:54 - قوس  ١٠ 3:00 -میزان  ٢٦

  ٣،٢ج – ٤٠،٣ھـ 22:06 -میزان  ٢٨ 20:30 -میزان  ٢٧ 18:00 -میزان  ٢٦ عطارد تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 16:00 -میزان  ٢٧ 17:32 -میزان  ٢٦ 18:36 -میزان  ٢٦ مشتری تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٥،٥ھـ 4:48 -میزان  ٢٨ 4:00 -میزان  ٢٧ 2:30 -میزان  ٢٦ زھرة تثلیث قمر
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   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  زھرةجه مريخ و دريجان و جوزاء

  ٤٠٣د   19:24 -میزان  ٢٨  حتی إستمرار  00:35 -ن میزا ٢٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  47:13 -میزان  ٢٧  حتی إستمرار 22:4 -میزان  ٢٧

حد  جوزاء القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  48:2 -میزان  ٢٨  حتی إستمرار 47:13 -میزان  ٢٧

ذراع المنزل + قمر    ٦٥٤د   10:46 –میزان  ٢٨  حتی إستمرار  10:20 –میزان  ٢٧ 

  ١٢و   03:12 –میزان  ٢٧  02:15 –میزان  ٢٧  01:17 –میزان  ٢٧  یمانیةال ىشعرال قمر مقارنة 

  ٤٠و   14:28 –میزان  ٢٧  13:33 –میزان  ٢٧  12:36 –میزان  ٢٧  مقبوضةالذراع ال قمر مقارنة 

  ٥٥و   14:48 –میزان  ٢٧  13:51 –یزان م ٢٧  12:54 –میزان  ٢٧كاستور توأم المقدم قمر مقارنة 

 ٢١٥ھـ  1:00 -عقرب  ٢٧ 12:38 - عقرب  ٤  00:13 –میزان  ٢٧ زحل تسدیس مریخ

  ٧،٢ج – ٤٤،١٢ھـ 18:30 -میزان  ٢٩ 20:21 -میزان  ٢٨ 21:36 -میزان  ٢٧ زحل تربیع قمر

  ١،٢ج – ٢٩،٢ھـ 11:36 -میزان  ٢٩ 6:30 -میزان  ٢٨ 0:12 -میزان  ٢٧  شمس تربیعقمر 

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 23:18 -میزان  ٢٩ 1:16 -میزان  ٢٨ 2:36 -میزان  ٢٧ القمر األسود تربیع قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 1:24 -میزان  ٢٨ 17:11 -میزان  ٢٧ 7:42 -میزان  ٢٧ بلوتون ضد توازي قمر
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خیرألتربیع االقمر في فترة ال ٢٣اللیلة   حتى إستمرار  ٢٨اللیلة     ٤٣الف  

  ٤٨٤ج  48:13 -میزان  ٢٨  حتی إستمرار 30:6 -میزان  ٢٨  قمر خالي الّسیر

  : بیت قمر

 سرطان  في البرج النجمي
  ٤ط - ٤ز – ٢ح 18:18 –عقرب  ١  حتی إستمرار 13:46 – میزان ٢٨

  ٥د 17:41 –میزان  ٣٠  حتی إستمرار 13:06 –میزان  ٢٨  أسدفي البرج الفلكي القمر 

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  وجه شمس و دريجان زحل جوزاء

  ٤٠٤د   13:47 -میزان  ٢٨  حتی إستمرار  19:24 -میزان  ٢٨

   البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤٠٥د   07:44 -میزان  ٢٩  حتی إستمرار  13:47 -میزان  ٢٨  دريجان قمر وزھرة وجه  سرطان

   جوزاء القمر في البرج النجمي

  زحل حد
  ٣٦٥د  47:13 -میزان  ٢٨  حتی إستمرار 48:2 -میزان  ٢٨

سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد مريخ

  ٣٦٣د  24:2 -میزان  ٢٩  حتی إستمرار 47:13 -میزان  ٢٨

 رأس في البرج النجميتراجع 
  عقرب

  ٩١ج   17:55 –عقرب  ٨  حتی إستمرار  06:44 –میزان  ٢٨

  ٩٢ج   17:55 –عقرب  ٨  حتی إستمرار  06:44 –میزان  ٢٨ورث ذنب في البرج النجميتراجع 

نثرةالمنزل + قمر     ٦٥٥د  16:35 -میزان  ٢٩  حتی إستمرار  10:46 –میزان  ٢٨ 

  ١٥و   01:07 –میزان  ٢٨  00:10 –میزان  ٢٨  23:16 –میزان  ٢٨  )غمیصاء(ى شعرال قمر مقارنة 



 التقويم الفلكّي اإلحترافّي

١٦  

ال
خ

ري
تا

  

  بدايةاإلتصال  اّ ااث

  الساعة:يوم 

  مركز اإلتصال

  الساعة: يوم 

  نھاية اإلنصراف

  الساعة: يوم 

  علم األحیان
  اإلختیارات 

  واألحكام 

     التنجیمیة

 ١٦٠ھـ  9:00 -عقرب  ١٦ 18:08 - عقرب  ٧ 3:00 -میزان  ٢٨ مریخ تربیع عطارد

   ١٦٠ھـ  20:00 - عقرب  ١ 10:50 -میزان  ٢٩ 3:00 -میزان  ٢٨ مریخ ضد توازي عطارد

   ١٨٦ھـ  21:00 - عقرب  ٢ 2:26 -میزان  ٣٠ 8:00 -میزان  ٢٨ مریخ ضد توازيزھرة 

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 13:24 -میزان  ٢٩ 16:04 -میزان  ٢٨ 18:06 -میزان  ٢٨ اورانوس تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 21:30 -میزان  ٣٠ 0:37 -میزان  ٢٩ 3:06 -میزان  ٢٨ مشتری تربیع قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 19:30 -میزان  ٢٩ 12:45 -میزان  ٢٨ 5:24 -میزان  ٢٨ مریخ توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٩،٤ھـ 10:18 -میزان  ٣٠ 10:57 -میزان  ٢٩ 10:42 -میزان  ٢٨ عطارد تربیع قمر

  ٣،٢ج – ٤ھـ 22:00 -میزان  ٢٩ 16:36 -میزان  ٢٨ 10:54 -میزان  ٢٨ عطارد ضد توازي قمر

  ٤،٢ج – ٦ھـ 23:36 -میزان  ٢٩ 17:59 -میزان  ٢٩ 12:06 -میزان  ٢٨ زھرة ضد توازي قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 15:06 -میزان  ٣٠ 16:26 -میزان  ٢٩ 16:54 -میزان  ٢٨ زھرة تربیع قمر
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  ٤٨٨ج   عقرب ١١ اللیلة حتی إستمرار  میزان ٢٩ اللیلة  سريع الّسیرقمر 
   البرج النجمي ٢وجه  القمر في

  ٤٠٦د   01:15 -میزان  ٣٠  حتی إستمرار  07:44 -میزان  ٢٩  وجه عطارد و دريجان مريخ سرطان

سرطان  القمر في البرج النجمي
  زھرةحد 

  ٣٦٢د  02:13 -میزان  ٢٩  حتی إستمرار 24:2 -میزان  ٢٩

سرطان  القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  31:23 -میزان  ٣٠  حتی إستمرار 02:13 -میزان  ٢٩

   المشتري في البرج النجمي
  حد مشتريحمل 

  ٣٨٩د    21:23-جدي  ١   حتی إستمرار   23:52-میزان  ٢٩ 

میزان  الزھرة في البرج النجمي
  حد مشتري

  ٣٧٩د    13:42-عقرب  ٤   حتی ارإستمر   22:36-میزان  ٢٩ 

طرفةالمنزل + قمر    ٦٥٦د   12:44 –میزان  ٣٠  حتی إستمرار 16:35 -میزان  ٢٩ 

  ٣٩و   02:42 –میزان  ٢٩  01:47 –میزان  ٢٩  00:55 –میزان  ٢٩  نثرةالسديم  قمر مقارنة 

  ٥،٢ج – ٥٢،٨ھـ 20:30 - عقرب  ١ 23:11 -میزان  ٣٠ 1:12 -میزان  ٢٩ مریخ مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 16:06 -میزان  ٢٩ 10:47 -میزان  ٢٩ 5:12 -میزان  ٢٩ القمر األسود توازي قمر

  ٧،٢ج – ٤٣،١١ھـ 23:06 - عقرب  ١ 2:36 -میزان  ٣٠ 5:24 -میزان  ٢٩ زحل تسدیس قمر

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 18:18 -میزان  ٣٠ 13:05 -میزان  ٢٩ 7:36 -میزان  ٢٩ نبتون  ضد توازي قمر

  ٦،٢ج – ٩ھـ 20:24 -میزان  ٣٠ 15:10 -میزان  ٢٩ 9:42 -میزان  ٢٩ مشتری توازي مرق

  ١٤،٢ج -  ٢٥ھـ 3:30 - عقرب  ١ 7:08 -میزان  ٣٠ 10:06 -میزان  ٢٩ القمر األسود تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٨،١ھـ 18:18 - عقرب  ٢ 15:34 -میزان  ٣٠ 11:42 -میزان  ٢٩ شمس تسدیسقمر 
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في البرج الفلكي القمر 

  ٦د 18:49 –عقرب  ٣  حتی إستمرار 17:41 –میزان  ٣٠  سنبلة

   البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤٠٧د   18:19 - عقرب  ١  حتی إستمرار  01:15 -میزان  ٣٠و دريجان مشتريوجه قمر  سرطان

سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٤د  32:11 -میزان  ٣٠  حتی إستمرار 31:23 -میزان  ٣٠  حد مشتري

سرطان  القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  19:18 - عقرب  ١  حتی إستمرار 32:11 -میزان  ٣٠  حدزحل

   في البرج النجمي المريخ
  سرطان حد مشتري 

  ٣٨٤د    06:52-عقرب  ١٣   حتی إستمرار   07:39-میزان  ٣٠ 

   الشمس في البرج النجمي
  حد زحل  سنبلة

  ٣٧٠د    06:57-عقرب  ٢   حتی إستمرار   06:44- میزان ٣٠ 

  ٤٨٤ج  20:18 - عقرب  ١  حتی إستمرار 35:15 -میزان  ٣٠  قمر خالي الّسیر

جبھةالمنزل + قمر    ٦٥٧د   03:08 –عقرب  ١  حتی إستمرار  12:44 –میزان  ٣٠ 

  ١٧و  10:11 –میزان  ٣٠  09:19 –میزان  ٣٠  08:27 –میزان  ٣٠  جبھةال قمر مقارنة 

  ١،٢ج – ٢ھـ 3:12 -میزان  ٣٠ 22:37 -میزان  ٣٠ 17:54 -میزان  ٣٠  شمس ضد توازيمر ق

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:42 - عقرب  ١ 14:41 -میزان  ٣٠ 18:06 -میزان  ٣٠ نبتون  مقابلة قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 15:00 - عقرب  ١ 19:04 - عقرب  ١ 22:36 -میزان  ٣٠ شیرون مقابلة قمر
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  22:12 - عقرب  ٢ 2:27 - عقرب  ١ 6:12 -میزان  ٣٠ بلوتون تثلیث قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 23:24 - عقرب  ٢ 3:55 - عقرب  ١ 7:54 -میزان  ٣٠ مشتری تثلیث قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 0:54 - عقرب  ١ 20:29 - عقرب  ١ 16:00 -میزان  ٣٠ زحل ضد توازي قمر

٢
٥

 
دة

قع
ال
ي 

ذ
 

 =
٢
٣

 
بر

تو
أک

  

 القمر في البرج النجمي
  ٥ط - ٥ز – ٢ح 19:24 –عقرب  ٣  حتی إستمرار 18:18 –رب عق ١  أسد

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  جه زحل و دريجان شمسو  أسد

  ٤٠٨د   11:00 - عقرب  ١  حتی إستمرار  18:19 - عقرب  ١

أسد البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  وجه و دريجان مشتري

  ٤٠٩د   03:21 - عقرب  ٢  حتی إستمرار  11:00 - عقرب  ١

  أسد القمر في البرج النجمي
  حدمشتري

  ٣٦٤د  23:4 - عقرب  ١  حتی إستمرار 19:18 - عقرب  ١

  أسد القمر في البرج النجمي

  زھرةحد  
  ٣٦٢د  39:12 - عقرب  ١  حتی إستمرار 23:4 - عقرب  ١

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  زحل

  ٣٦٥د  06:0 - عقرب  ٢  حتی إستمرار 39:12 - عقرب  ١

میزان  ارد في البرج النجميعط
  حد مشترى

  ٣٧٤د    16:36-عقرب  ٥   حتی إستمرار   22:03-عقرب  ١ 

زبرةالمنزل + قمر    ٦٥٨د  10:57 –عقرب  ٢  حتی إستمرار  03:08 –عقرب  ١ 

  ٥٦و  08:43 –عقرب  ١  07:53 –عقرب  ١  07:04 –عقرب  ١   سدظھر األ قمر مقارنة 

   ٣٦ھـ  3:00 - عقرب  ٦ 13:16 - عقرب  ٣ 1:00 - عقرب  ١ مشتری ضد توازي شمس

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 3:30 - عقرب  ١ 23:06 - عقرب  ١ 18:36 - عقرب  ١ شیرون ضد توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣٨،٣ھـ 17:18 - عقرب  ٢ 19:48 - عقرب  ٢ 21:42 - عقرب  ١ عطارد تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 23:4 - عقرب  ١  حتی إستمرار 2:12 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 39:12 - عقرب  ١  حتی إستمرار 23:4 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر

  ٤،٢ج – ٣٣،٥ھـ 20:48 - عقرب  ٣ 23:47 - عقرب  ٢ 39:12 - عقرب  ١ زھرة تسدیس قمر
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  ١٩و   01:35 –عقرب  ٢  00:46 –عقرب  ٢  23:56 –عقرب  ٢  صرفةال قمر مقارنة 

في البرج : شمس طھبو
  ١٩ط - ٧ز – ١ح 04:28 –قوس  ٢  حتی إستمرار 06:58 –عقرب  ٢  میزان  النجمي

  ٤٨٤ج  26:19 - عقرب  ٣  حتی إستمرار 47:23 - عقرب  ٢  قمر خالي الّسیر

في البرج الفلكي الشمس 
  ٨ب-٢ج 19:08 –قوس  ٢  حتی إستمرار 21:30 –عقرب  ٢  عقرب

أسد البرج النجمي ٣وجه  القمر في
  ٤١٠د   19:26 - عقرب  ٣  حتی إستمرار  03:21 - عقرب  ٢  وجه و دريجان مريخ

   أسد القمر في البرج النجمي

  حد عطارد
  ٣٦١د  ٤٩:٩ - عقرب  ٢  حتی إستمرار ٠٦:٠ - عقرب  ٢

حد  أسد القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  ٢٦:١٩ - عقرب  ٣  حتی إستمرار ٤٩:٩ - عقرب  ٢

  سنبلة ميزحل في البرج النج
  حد مريخ  

  ٣٩٣د    20:16-جدي  ١٣   حتی إستمرار   22:08-عقرب  ٢ 

میزان  الشمس في البرج النجمي
  زحل حد 

  ٣٧٠د    07:16-عقرب  ٨   حتی إستمرار   06:57-عقرب  ٢ 

صرفة و ین المنزل+ قمر 
عواءال  

  19:28 –عقرب  ٢

 10:57-عواء 
  ٦٦٠،  ٦٥٩د  15:27–عقرب  ٤  حتی إستمرار

 ٢٢٠ھـ  2:00 -قوس  ٣ 15:34 -عقرب  ١٦ 20:00 - عقرب  ٢ نبتون  ابلةمق مریخ

   ٤٢ھـ  5:00 - عقرب  ٨ 5:35 - عقرب  ٥ 8:00 - عقرب  ٢ نبتون  توازي شمس

   ١٦٩ھـ  17:00 - عقرب  ٦ 14:16 - عقرب  ٤ 15:00 - عقرب  ٢ بلوتون توازي عطارد

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 19:36 - عقرب  ٢  حتی إستمرار 18:54 - عقرب  ٢ اورانوس ضد توازي قمر

  ٨،٢ج – ١٣ھـ 4:06 - عقرب  ٢ 23:57 - عقرب  ٢ 19:42 - عقرب  ٢ اورانوس توازي قمر
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  ٨،٢ج – ١٤ھـ 16:06 - عقرب  ٣ 21:11 - عقرب  ٣ 2:00 - عقرب  ٢ اورانوس مقابلة قمر

  ١٠،٢ج – ١٨ھـ 22:06 - عقرب  ٤ 3:12 - عقرب  ٣ 8:00 - عقرب  ٢ بلوتون تربیع قمر
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  : قمر مثلثة

 سنبلة  في البرج النجمي
  ٦ط - ٦ز – ٢ح 18:43 –عقرب  ٥  حتی إستمرار 19:24 –عقرب  ٣

في البرج الفلكي القمر 
  ٧د 18:08 –عقرب  ٥  حتی إستمرار 18:49 –عقرب  ٣  میزان

سنبلة البرج النجمي ١وجه  القمر في

  ٤١١د   11:18 - عقرب  ٣  حتی إستمرار  19:26 - عقرب  ٣  وجه شمس و دريجان عطارد

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في

  ٤١٢د   03:02 - عقرب  ٤  حتی إستمرار  11:18 - عقرب  ٣  و دريجان زحلزھرة وجه   سنبلة

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد عطارد

  ٣٦١د  33:6 - عقرب  ٣  حتی إستمرار 26:19 - عقرب  ٣

 سنبلة يالقمر في البرج النجم
  زھرة  حد

  ٣٦٢د  19:22 - عقرب  ٤  حتی إستمرار 33:6 - عقرب  ٣

  ٣٨و   09:19 –عقرب  ٣  08:31 –عقرب  ٣  07:43 –عقرب  ٣  عواءال قمر مقارنة 

  ١٣،٢ج -  ٢٣ھـ 3:42 - عقرب  ٣ 23:26 - عقرب  ٣ 19:12 - عقرب  ٣ شیرون توازي قمر

  ٧،٢ج – ١٢ھـ 6:30 - عقرب  ٣ 2:14 - عقرب  ٣ 22:00 - عقرب  ٣ زحل توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٣،٧ھـ 0:18 - عقرب  ٥ 4:51 - عقرب  ٤ 9:18 - عقرب  ٣ مریخ تسدیس قمر

  ٧،٢ج – ٤٢،١٢ھـ 0:00 - عقرب  ٥ 5:04 - عقرب  ٤ 10:06 - عقرب  ٣ زحل مقارنة قمر

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 4:06 - عقرب  ٥ 9:08 - عقرب  ٤ 14:12 - عقرب  ٣ القمر األسود مقابلة قمر
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حتى إستمرار  ٢٨ صباح القمر تحت الشعاع   ٤٤الف  آخر الشھر 

ذي القعدة شھر محذوریوم  ٢٨اللیلة   حتی إستمرار  ٢٩اللیلة    ٨٢الف  

  ٤٩٠ ج 16:06 – عقرب ١٧ حتی إستمرار 15:19 – عقرب ٤ وجاالفلك  فيصاعد قمر ال

  ٤٨٤ج  45:18 - عقرب  ٥  حتی إستمرار 04:5 - عقرب  ٤  قمر خالي الّسیر
  البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤١٣د   18:44 - عقرب  ٥  حتی إستمرار  03:02 - عقرب  ٤  زھرةوجه عطارد و دريجان  سنبلة 

 سنبلة القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  37:4 - عقرب  ٤  حتی إستمرار 19:22 - عقرب  ٤

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٣د  36:15 - عقرب  ٤  حتی إستمرار 37:4 - عقرب  ٤  يخ مر

حد  سنبلة القمر في البرج النجمي
  ٣٦٥د  44:18 - عقرب  ٥  حتی إستمرار 36:15 - عقرب  ٤  زحل 

میزان  الزھرة في البرج النجمي

  زھرةحد 
  ٣٧٧د    04:49-عقرب  ١٠   حتی إستمرار   13:42-عقرب  ٤ 

سماك و ال ینزلمن+ قمر 
غفرال  

  19:10 –قرب ع ٤

 15:27-غفر 
  ٦٦٢، ٦٦١د   14:09 –عقرب  ٥  حتی إستمرار

  ٢١و   04:50 –عقرب  ٤  04:01 –عقرب  ٤  03:14 –عقرب  ٤  سماك األعزلال قمر مقارنة 

  ٢٢و   05:26 –عقرب  ٤  04:39 –عقرب  ٤  03:52 –عقرب  ٤  سماك الرامحال قمر مقارنة 

القمر  ضد توازي شمس
 األسود

   ٥٢ھـ  14:00 -عقرب  ١٠ 4:37 - عقرب  ٧ 23:00 - عقرب  ٤

 ١٩٤ھـ  15:00 -عقرب  ١٥ 0:19 -عقرب  ١٠ 10:00 - عقرب  ٤ نبتون  تربیعزھرة 

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:06 - عقرب  ٥ 15:18 - عقرب  ٤ 20:30 - عقرب  ٤ نبتون  تثلیث قمر

  ١،٢ج – ٢٧،٢ھـ 0:12 - عقرب  ٦ 22:56 - عقرب  ٥ 21:48 - عقرب  ٤ قمر مقارنة شمس

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 8:36 - عقرب  ٤ 3:49 - عقرب  ٤ 23:12 - عقرب  ٤ مشتری ضد توازي قمر

  ١،٢ج – ٢ھـ 10:12 - عقرب  ٤ 5:02 - عقرب  ٤ 0:00 - عقرب  ٤ قمر توازي شمس

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:12 - عقرب  ٥ 19:20 - عقرب  ٥ 0:36 - عقرب  ٤ شیرون تثلیث قمر

  ٩،٢ج – ١٥ھـ 11:36 - عقرب  ٤ 6:42 - عقرب  ٤ 2:00 - عقرب  ٤ نبتون  توازي قمر
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القمر  ضد توازي قمر
 األسود

  ١٤،٢ج -  ٢٦ھـ 14:30 - عقرب  ٤ 9:29 - عقرب  ٤ 4:36 - عقرب  ٤

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 21:24 - عقرب  ٦ 2:28 - عقرب  ٥ 7:42 - عقرب  ٤ بلوتون تسدیس قمر

  ٦،٢ج – ١٠ھـ 21:36 -  عقرب ٦ 2:53 - عقرب  ٥ 8:18 - عقرب  ٤ مشتری مقابلة قمر

  ٥،٢ج – ٨ھـ 3:36 - عقرب  ٥ 22:14 - عقرب  ٥ 17:06 - عقرب  ٤ مریخ ضد توازي قمر
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 القمر في البرج النجمي
  ٧ط - ٧ز – ٢ح 18:21 –عقرب  ٧  حتی إستمرار 18:43 –عقرب  ٥  میزان

في البرج الفلكي القمر 
  ٨د 17:45 –عقرب  ٦  حتی إستمرار 18:08 –عقرب  ٥  عقرب

   البرج النجمي ١وجه  القمر في
  زھرةدريجان  ووجه قمر میزان 

  ٤١٤د   10:28 - عقرب  ٥  حتی إستمرار  18:44 - عقرب  ٥

   البرج النجمي ٢وجه  القمر في
  میزان وجه و دريجان زحل

  ٤١٥د   02:19 - عقرب  ٦  حتی إستمرار  10:28 - عقرب  ٥

  زان می القمر في البرج النجمي
  زحل حد 

  ٣٦٥د  10:4 - عقرب  ٥  حتی إستمرار 44:18 - عقرب  ٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد عطارد  

  ٣٦١د  48:16 - عقرب  ٥  حتی إستمرار 10:4 - عقرب  ٥

  میزان القمر في البرج النجمي
  حد مشتري 

  ٣٦٤د  55:3 - عقرب  ٦  حتی إستمرار 48:16 - عقرب  ٥

میزان  يعطارد في البرج النجم
  زھرةحد 

  ٣٧٢د    15:43-عقرب  ١٠   حتی إستمرار   16:36-عقرب  ٥ 

زباناالمنزل + قمر    ٦٦٣د   12:55 –عقرب  ٦  حتی إستمرار  14:09 –عقرب  ٥ 

  ٢٣و   14:14 –عقرب  ٥  13:27 –عقرب  ٥  12:39 –عقرب  ٥  )جنوبي(زبانا ال قمر مقارنة 

   ١٩٥ھـ  20:00 -عقرب  ١١ 18:16 - عقرب  ٨ 22:00 - عقرب  ٥ بلوتون توازيزھرة 

  ١٦٨ھـ  17:00 -عقرب  ١٥ 11:37 -عقرب  ١٠ 14:00 - عقرب  ٥ نبتون  تربیع عطارد

  ٢٨٠ھـ  15:00 -حمل  ٣  حتی إستمرار 3:00 - عقرب  ٥ شیرون تثلیث زحل

  ٣،٢ – ٣٧،٣ھـ 2:30 - عقرب  ٧ 5:08 - عقرب  ٦ 8:12 - عقرب  ٥ عطارد مقارنة قمر

  ٤،٢ج  – ٥ھـ 0:06 - عقرب  ٦ 15:49 - عقرب  ٥ 8:36 - عقرب  ٥ رةزھ توازي قمر

  ٥،٢ج – ٥٤،٨ھـ 2:00 - عقرب  ٧ 5:56 - عقرب  ٦ 10:12 - عقرب  ٥ مریخ تربیع قمر

  ٤،٢ج – ٣٢،٥ھـ 4:30 - عقرب  ٧ 7:23 - عقرب  ٦ 10:42 - عقرب  ٥ زھرة مقارنة قمر

  ١٠،٢ج – ١٧ھـ 5:12 - عقرب  ٦ 21:04 - عقرب  ٦ 14:00 - عقرب  ٥ بلوتون توازي قمر

  ٣،٢ج – ٣ھـ 14:48 - عقرب  ٦ 2:53 - عقرب  ٦ 17:48 - عقرب  ٥ عطارد توازي قمر
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في البرج الفلكي القمر 
  ٩د 19:39 –عقرب  ٩  حتی إستمرار 17:45 –عقرب  ٦ قوس

  ٤٨٤ج  23:18 - عقرب  ٧  حتی إستمرار 23:7 - عقرب  ٦  قمر خالي الّسیر
 میزان البرج النجمي ٣وجه  القمر في

  ٤١٦د   18:22 - عقرب  ٧  حتی إستمرار  02:19 - عقرب  ٦  وجه مشتري و دريجان عطارد

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  زھرة

  ٣٦٢د  08:15 - عقرب  ٦  حتی إستمرار 55:3 - عقرب  ٦

میزان حد  القمر في البرج النجمي
  مريخ

  ٣٦٣د  22:18 - عقرب  ٧  حتی تمرارإس 08:15 - عقرب  ٦

کلیلاالمنزل + قمر    ٦٦٤د   04:37 - عقرب  ٧  حتی إستمرار  12:55 –عقرب  ٦ 

  ٢٤و   21:01 –عقرب  ٦  20:13 –عقرب  ٦  19:25 –عقرب  ٦  )شمالي(زبانا ال قمر مقارنة 

  ٣٧و   19:09 –عقرب  ٧  18:20 –عقرب  ٧  17:32 –عقرب  ٦  كلیلاال قمر مقارنة 

  ٢٠٢ھـ  15:00 -عقرب  ١٧ 0:53 -عقرب  ١٢ 11:00 - عقرب  ٦ شیرون تربیعزھرة 

  ٢٢٨ھـ  22:00 -قوس  ٩ 13:58 -عقرب  ٢١ 11:00 - عقرب  ٦ شیرون مقابلة مریخ

  ٩،٢ج – ١٦ھـ 10:18 - عقرب  ٧ 14:49 - عقرب  ٦ 19:42 - عقرب  ٦ نبتون  تربیع قمر

  ١٣،٢ج -  ٢٤ھـ 14:30 - عقرب  ٧ 18:56 - عقرب  ٧ 23:48 - عقرب  ٦ شیرون تربیع قمر

  ٨،٢ج – ١٤ھـ 15:30 - عقرب  ٧ 19:57 - عقرب  ٧ 0:48 - عقرب  ٦ اورانوس تثلیث قمر
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