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ث 29د 09س 03-%0.5890.02-°3.544°ث 52د 01س 0 م05:53:55 م0905:52:03-09-2018األحد
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اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

4:064:185:2411:373:065:506:037:2011:04 م07:18 ص06:52السنبلة األسد32 السنبلة20 سبتمبر010111الثالثاء

4:074:185:2411:373:065:496:027:1911:04 م07:57 ص07:53السنبلة األسد33 السنبلة21 سبتمبر020212األربعاء

4:074:195:2511:363:055:486:017:1811:03 م08:37 ص08:53 ص11:35الميزان  األسد34 السنبلة22 سبتمبر030313الخميس

4:084:195:2511:363:045:476:007:1711:03 م09:18 ص09:51الميزان األسد35 السنبلة23 سبتمبر040414الجمعة

4:084:205:2611:363:045:455:597:1511:03 م09:59 ص10:47 ص06:18العقرب  األسد36 السنبلة24 سبتمبر050515السبت

4:094:205:2611:353:035:445:587:1411:02 م10:44 ص11:42الحواء األسد37 السنبلة25 سبتمبر060616األحد

4:094:205:2611:353:035:435:577:1311:02 م11:30 م12:34 ص07:13القوس  ص05:03السنبلة  السنبلة26 سبتمبر070717اإلثنين

4:104:215:2711:353:025:425:567:1211:02-- -- -- م01:24القوس السنبلة02 السنبلة27 سبتمبر080818الثالثاء

4:104:215:2711:343:025:415:547:1111:01* ص12:19 م02:11القوس السنبلة03 السنبلة28 سبتمبر090919األربعاء

4:104:225:2811:343:015:405:537:1011:01* ص01:09 م02:55 ص02:46الجدي  السنبلة04 السنبلة29 سبتمبر101020الخميس

4:114:225:2811:343:005:395:527:0911:01* ص02:00 م03:36الجدي السنبلة05 السنبلة30 سبتمبر111121الجمعة

4:114:235:2811:333:005:385:517:0811:00* ص02:53 م04:15 ص11:02الدلو  السنبلة06 السنبلة31 سبتمبر121222السبت

4:124:235:2911:332:595:375:507:0711:00* ص03:45 م04:52الدلو السنبلة07 الميزان01 سبتمبر131323األحد

4:124:245:2911:332:585:365:497:0611:00* ص04:39 م05:28 ص10:34الحوت  السنبلة08 الميزان02 سبتمبر141424اإلثنين

4:134:245:3011:322:585:345:487:0411:00* ص05:32 م06:02الحوت السنبلة09 الميزان03 سبتمبر151525الثالثاء

4:134:255:3011:322:575:335:477:0310:59* ص06:26 م06:38الحوت السنبلة10 الميزان04 سبتمبر161626األربعاء

4:144:255:3011:322:565:325:467:0210:59* ص07:22 م07:16 ص08:23الحمل  السنبلة11 الميزان05 سبتمبر171727الخميس

4:144:265:3111:312:565:315:447:0110:59* ص08:19 م07:55الحمل السنبلة12 الميزان06 سبتمبر181828الجمعة

4:154:265:3111:312:555:305:437:0010:58* ص09:18 م08:38 ص05:13الثور  السنبلة13 الميزان07 سبتمبر191929السبت

4:154:265:3211:302:545:295:426:5910:58* ص10:17 م09:26الثور السنبلة14 الميزان08 سبتمبر202030األحد

4:164:275:3211:302:545:285:416:5810:58* ص11:19 م10:18 م09:46الجوزاء  السنبلة15 الميزان09 أكتوبر212101اإلثنين

4:164:275:3311:302:535:275:406:5710:57* م12:18 م11:16الجوزاء السنبلة16 الميزان10 أكتوبر222202الثالثاء

4:174:285:3311:302:525:265:396:5610:57* م01:16-- -- -- م09:19السرطان  السنبلة17 الميزان11 أكتوبر232303األربعاء

4:174:285:3411:292:525:255:386:5510:57 م02:10 ص12:17السرطان السنبلة18 الميزان12 أكتوبر242404الخميس

4:174:295:3411:292:515:245:376:5410:56 م03:00 ص01:22 ص06:56األسد  السنبلة19 الميزان13 أكتوبر252505الجمعة

4:184:295:3411:292:505:235:366:5310:56 م03:46 ص02:26األسد السنبلة20 الميزان14 أكتوبر262606السبت

4:184:305:3511:282:505:225:356:5210:56 م04:29 ص03:31 م06:24السنبلة  السنبلة21 الميزان15 أكتوبر272707األحد

4:194:305:3511:282:495:205:346:5010:56 م05:10 ص04:34السنبلة السنبلة22 الميزان16 أكتوبر282808اإلثنين

4:194:315:3611:282:485:195:336:4910:55 م05:49 ص05:36السنبلة السنبلة23 الميزان17 أكتوبر292909الثالثاء

4:204:315:3611:282:485:185:326:4810:55 م06:29 ص06:36 م09:21الميزان  السنبلة24 الميزان18 أكتوبر3002/0110األربعاء
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4:54اعتدال خريفي 

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

e-mail: qas@qasweb.orgشهر محرم

17:54بداية عقرب 

2:16، تربيع أول 4:40نهاية عقرب 

   يسار الشمس°6.307

 يسار الشمس°16.515

إمكان الرؤية

رؤية الهالل مستحيلة

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة

رؤية الهالل ممكنة بسهولة

 هـ ق1440تقويم عام `
Qatif Astronomy Society1397/1396هـ ش 

www.qasweb.orgy-19/b-19م 
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ث 29د 32س 10%5.5010.25°6.608°ث 48د 29س 0 م05:49:16 م0905:19:28-10-2018الثالثاء

ث 28د 31س 34%14.0092.59°18.469°ث 36د 10س 1 م06:29:03 م1005:18:27-10-2018األربعاء

ث 27د 30س 58%21.8727.15°30.769°ث 33د 52س 1 م07:09:59 م1105:17:26-10-2018الخميس
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4:204:325:3711:272:475:175:316:4710:55 م07:10 ص07:36الميزان السنبلة25 الميزان19 أكتوبر010211الخميس

4:214:325:3711:272:465:165:306:4610:54 م07:52 ص08:34 م03:23العقرب  السنبلة26 الميزان20 أكتوبر020312الجمعة

4:214:325:3811:272:465:155:296:4510:54 م08:36 ص09:31 ص03:42الحواء  السنبلة27 الميزان21 أكتوبر030413السبت

4:224:335:3811:262:455:145:286:4410:54 م09:23 ص10:25 م03:28القوس  السنبلة28 الميزان22 أكتوبر040514األحد

4:224:335:3911:262:445:135:276:4310:54 م10:11 ص11:17القوس السنبلة29 الميزان23 أكتوبر050615اإلثنين

4:234:345:3911:262:445:135:266:4310:53 م11:01 م12:06القوس السنبلة30 الميزان24 أكتوبر060716الثالثاء

4:234:345:4011:262:435:125:256:4210:53-- -- -- م12:51 ص10:30الجدي  السنبلة31 الميزان25 أكتوبر070817األربعاء

4:244:355:4011:262:435:115:246:4110:53 م11:52 م01:33الجدي السنبلة32 الميزان26 أكتوبر080918الخميس

4:244:355:4111:252:425:105:236:4010:53* ص12:44 م02:12 م06:54الدلو  السنبلة33 الميزان27 أكتوبر091019الجمعة

4:254:365:4111:252:415:095:236:3910:53* ص01:36 م02:50الدلو السنبلة34 الميزان28 أكتوبر101120السبت

4:254:365:4211:252:415:085:226:3810:52* ص02:29 م03:26 م06:32الحوت  السنبلة35 الميزان29 أكتوبر111221األحد

4:264:375:4311:252:405:075:216:3710:52* ص03:23 م04:01الحوت السنبلة36 الميزان30 أكتوبر121322اإلثنين

4:264:375:4311:252:395:065:206:3610:52* ص04:17 م04:36الحوت السنبلة37 العقرب01 أكتوبر131423الثالثاء

4:274:385:4411:252:395:055:196:3510:52* ص05:13 م05:13 م03:43الحمل  السنبلة38 العقرب02 أكتوبر141524األربعاء

4:274:385:4411:242:385:045:186:3410:52* ص06:10 م05:52الحمل السنبلة39 العقرب03 أكتوبر151625الخميس

4:284:395:4511:242:385:045:186:3410:52* ص07:10 م06:35 ص11:42الثور  السنبلة40 العقرب04 أكتوبر161726الجمعة

4:284:395:4511:242:375:035:176:3310:51* ص08:11 م07:22الثور السنبلة41 العقرب05 أكتوبر171827السبت

4:294:405:4611:242:375:025:166:3210:51* ص09:13 م08:14الثور السنبلة42 العقرب06 أكتوبر181928األحد

4:294:415:4711:242:365:015:156:3110:51* ص10:14 م09:11 ص03:12الجوزاء  السنبلة43 العقرب07 أكتوبر192029اإلثنين

4:304:415:4711:242:355:015:156:3110:51* ص11:13 م10:11الجوزاء السنبلة44 العقرب08 أكتوبر202130الثالثاء

4:304:425:4811:242:355:005:146:3010:51* م12:07 م11:14 ص02:47السرطان  م05:24الميزان  العقرب09 أكتوبر212231األربعاء

4:314:425:4811:242:344:595:136:2910:51* م12:58-- -- -- م12:56األسد  الميزان02 العقرب10 نوفمبر222301الخميس

4:314:435:4911:242:344:585:136:2810:51 م01:43 ص12:17األسد الميزان03 العقرب11 نوفمبر232402الجمعة

4:324:435:5011:242:334:585:126:2810:51 م02:26 ص01:20األسد الميزان04 العقرب12 نوفمبر242503السبت

4:324:445:5011:242:334:575:116:2710:51 م03:06 ص02:21 ص01:59السنبلة  الميزان05 العقرب13 نوفمبر252604األحد

4:334:455:5111:242:334:565:116:2610:51 م03:45 ص03:22السنبلة الميزان06 العقرب14 نوفمبر262705اإلثنين

4:344:455:5211:242:324:565:106:2610:51 م04:23 ص04:22السنبلة الميزان07 العقرب15 نوفمبر272806الثالثاء

4:344:465:5211:242:324:555:106:2510:51 م05:03 ص05:21 ص06:23الميزان  الميزان08 العقرب16 نوفمبر282907األربعاء

4:354:465:5311:242:314:555:096:2510:51 م05:44 ص06:20الميزان الميزان09 العقرب17 نوفمبر293008الخميس

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

12:57نهاية عقرب 

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

y-19/b-19م 

شهر صفر

إمكان الرؤية

(غير محددة)رؤية الهالل حرجة    يسار الشمس1.081°الثالثاء

بعد القمر أفقيااالقتران

رؤية الهالل ممكنة بسهولة

رؤية الهالل ممكنة بسهولة يسار الشمس21.069° ص06:46:59

 يسار الشمس2018-10-09°10.838

3:13بداية عقرب 

21:03تربيع أول 

19:40تربيع أخير 

احتمالية تساقط شهب

19:45القمر بدر 

19:02اقتران 

12:21بداية عقرب 

احتمالية تساقط شهب
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ث 52د 06س 02-%0.6640.01°4.562°ث 56د 07س 0 م05:03:13 م0704:55:17-11-2018األربعاء

ث 35د 52س 21%9.1720.91°11.127°ث 22د 49س 0 م05:44:06 م0804:54:44-11-2018الخميس

ث 02د 52س 45%17.3163.94°22.635°ث 14د 33س 1 م06:27:25 م0904:54:11-11-2018الجمعة
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4:354:475:5411:242:314:545:086:2410:51 م06:27 ص07:18 ص12:29العقرب  الميزان10 العقرب18 نوفمبر010109الجمعة

4:364:485:5411:242:314:545:086:2410:51 م07:14 ص08:13الحواء الميزان11 العقرب19 نوفمبر020210السبت

4:374:485:5511:242:304:535:086:2310:51 م08:01 ص09:08 ص12:10القوس  الميزان12 العقرب20 نوفمبر030311األحد

4:374:495:5611:242:304:535:076:2310:51 م08:52 ص09:58القوس الميزان13 العقرب21 نوفمبر040412اإلثنين

4:384:495:5711:252:304:525:076:2210:51 م09:42 ص10:46 م06:40الجدي  الميزان14 العقرب22 نوفمبر050513الثالثاء

4:384:505:5711:252:294:525:066:2210:51 م10:34 ص11:30الجدي الميزان15 العقرب23 نوفمبر060614األربعاء

4:394:515:5811:252:294:515:066:2110:51 م11:26 م12:09الجدي الميزان16 العقرب24 نوفمبر070715الخميس

4:404:515:5911:252:294:515:066:2110:51-- -- -- م12:47 ص03:13الدلو  الميزان17 العقرب25 نوفمبر080816الجمعة

4:404:526:0011:252:294:515:056:2110:52* ص12:18 م01:23الدلو الميزان18 العقرب26 نوفمبر090917السبت

4:414:536:0011:252:284:505:056:2010:52* ص01:11 م01:58 ص03:20الحوت  الميزان19 العقرب27 نوفمبر101018األحد

4:424:536:0111:262:284:505:056:2010:52* ص02:04 م02:33الحوت الميزان20 العقرب28 نوفمبر111119اإلثنين

4:424:546:0211:262:284:505:046:2010:52* ص02:59 م03:09الحوت الميزان21 العقرب29 نوفمبر121220الثالثاء

4:434:546:0211:262:284:505:046:2010:52* ص03:56 م03:46 ص12:53الحمل  الميزان22 العقرب30 نوفمبر131321األربعاء

4:434:556:0311:262:284:495:046:1910:53* ص04:55 م04:28 م08:24الثور  الميزان23 القوس01 نوفمبر141422الخميس

4:444:566:0411:272:284:495:046:1910:53* ص05:56 م05:14الثور م08:13العقرب  القوس02 نوفمبر151523الجمعة

4:454:566:0511:272:274:495:046:1910:53* ص07:00 م06:05الثور العقرب02 القوس03 نوفمبر161624السبت

4:454:576:0511:272:274:495:046:1910:53* ص08:04 م07:02 ص10:21الجوزاء  العقرب03 القوس04 نوفمبر171725األحد

4:464:586:0611:272:274:495:036:1910:54* ص09:06 م08:02الجوزاء العقرب04 القوس05 نوفمبر181826اإلثنين

4:474:586:0711:282:274:495:036:1910:54* ص10:03 م09:07 ص08:43السرطان  العقرب05 القوس06 نوفمبر191927الثالثاء

4:474:596:0811:282:274:485:036:1810:54* ص10:56 م10:10 م06:22األسد  العقرب06 القوس07 نوفمبر202028األربعاء

4:485:006:0811:282:274:485:036:1810:54* ص11:44 م11:14األسد العقرب07 القوس08 نوفمبر212129الخميس

4:495:006:0911:292:274:485:036:1810:55* م12:27-- -- --األسد ص08:18الحواء  القوس09 نوفمبر222230الجمعة

4:495:016:1011:292:284:485:036:1810:55 م01:07 ص12:15 ص07:38السنبلة  الحواء02 القوس10 ديسمبر232301السبت

4:505:026:1111:302:284:485:036:1810:55 م01:45 ص01:16السنبلة الحواء03 القوس11 ديسمبر242402األحد

4:515:026:1111:302:284:495:036:1910:56 م02:22 ص02:14السنبلة الحواء04 القوس12 ديسمبر252503اإلثنين

4:515:036:1211:302:284:495:046:1910:56 م03:01 ص03:12 م01:33الميزان  الحواء05 القوس13 ديسمبر262604الثالثاء

4:525:046:1311:312:284:495:046:1910:56 م03:40 ص04:09الميزان الحواء06 القوس14 ديسمبر272705األربعاء

4:525:046:1311:312:284:495:046:1910:57 م04:22 ص05:07 ص08:21العقرب  الحواء07 القوس15 ديسمبر282806الخميس

4:535:056:1411:322:294:495:046:1910:57 م05:06 ص06:03الحواء الحواء08 القوس16 ديسمبر292907الجمعة

4:545:066:1511:322:294:495:046:1910:58 م05:53 ص06:58 ص08:17القوس  الحواء09 القوس17 ديسمبر3004/0108السبت

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

y-19/b-19م 

شهر ربيع األول

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

إمكان الرؤيةبعد القمر أفقيااالقتران

رؤية الهالل مستحيلة   يمين الشمس4.248°األربعاء

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة   يسار الشمس2018-11-07°4.529

رؤية الهالل ممكنة بسهولة يسار الشمس13.504° م07:02:09

17:55تربيع أول 

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

21:41نهاية عقرب 

8:39القمر بدر 

احتمالية تساقط شهب

3:19تربيع أخير 

10:21اقتران 

5:48نهاية عقرب 

20:03بداية عقرب 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 27د 28س 06%2.4880.06°3.594°ث 25د 17س 0 م05:06:27 م0704:49:02-12-2018الجمعة

ث 38د 28س 30%11.4061.56°13.880°ث 53د 03س 1 م05:53:06 م0804:49:13-12-2018السبت

ث 51د 28س 54%20.0784.91°25.004°ث 17د 53س 1 م06:42:43 م0904:49:26-12-2018األحد

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

4:545:066:1611:322:294:495:046:1910:58 م06:43 ص07:50القوس الحواء10 القوس18 ديسمبر010209األحد

4:555:076:1611:332:294:505:056:2010:59 م07:34 ص08:40القوس الحواء11 القوس19 ديسمبر020310اإلثنين

4:565:076:1711:332:304:505:056:2010:59 م08:25 ص09:25 ص02:34الجدي  الحواء12 القوس20 ديسمبر030411الثالثاء

4:565:086:1811:342:304:505:056:2010:59 م09:18 ص10:07الجدي الحواء13 القوس21 ديسمبر040512األربعاء

4:575:096:1811:342:304:515:066:2111:00 م10:09 ص10:45 ص11:09الدلو  الحواء14 القوس22 ديسمبر050613الخميس

4:575:096:1911:352:314:515:066:2111:00 م11:01 ص11:22الدلو الحواء15 القوس23 ديسمبر060714الجمعة

4:585:106:1911:352:314:515:066:2111:01-- -- -- ص11:56 ص11:51الحوت  الحواء16 القوس24 ديسمبر070815السبت

4:595:106:2011:362:314:525:076:2211:01 م11:53 م12:30الحوت الحواء17 القوس25 ديسمبر080916األحد

4:595:116:2111:362:324:525:076:2211:02* ص12:46 م01:04الحوت الحواء18 القوس26 ديسمبر091017اإلثنين

5:005:126:2111:372:324:525:086:2211:02* ص01:40 م01:40 ص10:46الحمل  م03:42القوس  القوس27 ديسمبر101118الثالثاء

5:005:126:2211:372:334:535:086:2311:03* ص02:37 م02:19الحمل القوس02 القوس28 ديسمبر111219األربعاء

5:015:136:2211:382:334:535:086:2311:03* ص03:37 م03:02 ص06:47الثور  القوس03 القوس29 ديسمبر121320الخميس

5:015:136:2311:382:344:545:096:2411:04* ص04:39 م03:50الثور القوس04 القوس30 ديسمبر131421الجمعة

5:025:146:2311:392:344:545:096:2411:04* ص05:44 م04:45 م08:11الجوزاء  القوس05 الجدي01 ديسمبر141522السبت

5:025:146:2411:392:354:555:106:2511:05* ص06:49 م05:46الجوزاء القوس06 الجدي02 ديسمبر151623األحد

5:035:156:2411:402:354:555:106:2511:05* ص07:51 م06:51 م05:13السرطان  القوس07 الجدي03 ديسمبر161724اإلثنين

5:035:156:2511:402:364:565:116:2611:06* ص08:48 م07:58السرطان القوس08 الجدي04 ديسمبر171825الثالثاء

5:045:156:2511:412:364:575:126:2711:06* ص09:40 م09:04 ص01:42األسد  القوس09 الجدي05 ديسمبر181926األربعاء

5:045:166:2611:412:374:575:126:2711:07* ص10:26 م10:08األسد القوس10 الجدي06 ديسمبر192027الخميس

5:055:166:2611:422:384:585:136:2811:07* ص11:08 م11:10 م01:21السنبلة  القوس11 الجدي07 ديسمبر202128الجمعة

5:055:176:2611:422:384:585:136:2811:08* ص11:47-- -- --السنبلة القوس12 الجدي08 ديسمبر212229السبت

5:055:176:2711:432:394:595:146:2911:08 م12:24 ص12:09السنبلة القوس13 الجدي09 ديسمبر222330األحد

5:065:176:2711:432:405:005:156:3011:09 م01:02 ص01:07 م07:10الميزان  القوس14 الجدي10 ديسمبر232431اإلثنين

5:065:186:2711:442:405:005:156:3011:09 م01:40 ص02:04الميزان القوس15 الجدي11 يناير242501الثالثاء

5:065:186:2811:442:415:015:166:3111:10 م02:20 ص03:01 م02:33العقرب  القوس16 الجدي12 يناير252602األربعاء

5:075:186:2811:442:415:025:176:3211:10 م03:03 ص03:56 ص03:05الحواء  القوس17 الجدي13 يناير262703الخميس

5:075:196:2811:452:425:025:176:3211:11 م03:48 ص04:51 م03:07القوس  القوس18 الجدي14 يناير272804الجمعة

5:075:196:2811:452:435:035:186:3311:11 م04:37 ص05:44القوس القوس19 الجدي15 يناير282905السبت

5:075:196:2811:462:445:045:196:3411:12 م05:27 ص06:34القوس القوس20 الجدي16 يناير293006األحد

5:085:196:2911:462:445:055:196:3511:12 م06:18 ص07:21 ص09:41الجدي  القوس21 الجدي17 يناير3005/0107اإلثنين

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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احتمالية تساقط شهب

14:50تربيع أول 

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

y-19/b-19م 

شهر ربيع اآلخر

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة

رؤية الهالل ممكنة بسهولة يسار الشمس13.750° ص10:20:35

إمكان الرؤيةبعد القمر أفقيااالقتران

(مستحيلة عملياً)رؤية الهالل شبه مستحيلة    يمين الشمس0.911°الجمعة

   يسار الشمس2018-12-07°6.293

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

12:34تربيع أخير 

1:23انقالب شتوي 

2:04بداية عقرب 

احتمالية تساقط شهب

12:36نهاية عقرب 

4:28اقتران 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 21د 35س 12%3.6120.24°4.917°ث 21د 23س 0 م05:27:10 م0605:03:49-01-2019األحد

ث 05د 36س 36%13.3922.09°15.859°ث 48د 13س 1 م06:18:21 م0705:04:33-01-2019اإلثنين

ث 49د 36س 60%23.0895.67°26.766°ث 32د 05س 2 م07:10:49 م0805:05:17-01-2019الثالثاء

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

5:085:206:2911:472:455:055:206:3511:13 م07:11 ص08:04الجدي القوس22 الجدي18 يناير010208الثالثاء

5:085:206:2911:472:465:065:216:3611:13 م08:02 ص08:44 م06:13الدلو  القوس23 الجدي19 يناير020309األربعاء

5:085:206:2911:482:465:075:226:3711:13 م08:54 ص09:21الدلو القوس24 الجدي20 يناير030410الخميس

5:085:206:2911:482:475:085:226:3811:14 م09:45 ص09:55 م07:11الحوت  القوس25 الجدي21 يناير040511الجمعة

5:095:206:2911:482:485:085:236:3811:14 م10:37 ص10:29الحوت القوس26 الجدي22 يناير050612السبت

5:095:206:2911:492:485:095:246:3911:15 م11:29 ص11:03الحوت القوس27 الجدي23 يناير060713األحد

5:095:206:2911:492:495:105:246:4011:15-- -- -- ص11:37 م07:37الحمل  القوس28 الجدي24 يناير070814اإلثنين

5:095:206:2911:502:505:115:256:4111:16* ص12:23 م12:12الحمل القوس29 الجدي25 يناير080915الثالثاء

5:095:206:2911:502:515:115:266:4111:16* ص01:20 م12:52 م04:56الثور  القوس30 الجدي26 يناير091016األربعاء

5:095:206:2911:502:515:125:276:4211:16* ص02:19 م01:36الثور القوس31 الجدي27 يناير101117الخميس

5:095:206:2911:512:525:135:276:4311:17* ص03:22 م02:27الثور القوس32 الجدي28 يناير111218الجمعة

5:095:206:2911:512:535:145:286:4411:17* ص04:25 م03:24 ص07:27الجوزاء  القوس33 الجدي29 يناير121319السبت

5:095:206:2811:512:535:145:296:4411:17* ص05:29 م04:27الجوزاء ص10:57الجدي  الجدي30 يناير131420األحد

5:095:206:2811:512:545:155:306:4511:18* ص06:30 م05:35 ص04:12السرطان  الجدي02 الدلو01 يناير141521اإلثنين

5:095:206:2811:522:555:165:306:4611:18* ص07:26 م06:44 ص11:53األسد  الجدي03 الدلو02 يناير151622الثالثاء

5:085:206:2811:522:555:175:316:4711:18* ص08:17 م07:51األسد الجدي04 الدلو03 يناير161723األربعاء

5:085:206:2711:522:565:185:326:4811:19* ص09:03 م08:57 م09:22السنبلة  الجدي05 الدلو04 يناير171824الخميس

5:085:206:2711:522:575:185:336:4811:19* ص09:44 م09:59السنبلة الجدي06 الدلو05 يناير181925الجمعة

5:085:196:2711:532:575:195:336:4911:19* ص10:24 م11:00السنبلة الجدي07 الدلو06 يناير192026السبت

5:085:196:2611:532:585:205:346:5011:19* ص11:02-- -- --السنبلة الجدي08 الدلو07 يناير202127األحد

5:075:196:2611:532:595:215:356:5111:20* ص11:41 م11:58 ص01:02الميزان  الجدي09 الدلو08 يناير212228اإلثنين

5:075:196:2611:532:595:215:366:5111:20 م12:20 ص12:56 م08:07العقرب  الجدي10 الدلو09 يناير222329الثالثاء

5:075:186:2511:543:005:225:366:5211:20 م01:03 ص01:52 ص08:41الحواء  الجدي11 الدلو10 يناير232430األربعاء

5:065:186:2511:543:015:235:376:5311:20 م01:46 ص02:47 م08:56القوس  الجدي12 الدلو11 يناير242531الخميس

5:065:186:2411:543:015:245:386:5411:20 م02:33 ص03:40القوس الجدي13 الدلو12 فبراير252601الجمعة

5:065:176:2411:543:025:245:386:5411:21 م03:23 ص04:31القوس الجدي14 الدلو13 فبراير262702السبت

5:055:176:2311:543:025:255:396:5511:21 م04:13 ص05:19 م03:58الجدي  الجدي15 الدلو14 فبراير272803األحد

5:055:166:2311:543:035:265:406:5611:21 م05:06 ص06:02الجدي الجدي16 الدلو15 فبراير282904اإلثنين

5:055:166:2211:543:045:275:416:5711:21 م05:57 ص06:43الجدي الجدي17 الدلو16 فبراير293005الثالثاء

5:045:156:2211:543:045:275:416:5711:21 م06:49 ص07:21 ص12:32الدلو  الجدي18 الدلو17 فبراير3006/0106األربعاء

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

شهر جمادى األولى

بعد القمر أفقيااالقتران

 ص04:28:28

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

y-19/b-19م 

 يسار الشمس°11.964

9:46تربيع أول 

إمكان الرؤية

(مستحيلة عملياً)رؤية الهالل شبه مستحيلة    يسار الشمس1.672°األحد

رؤية الهالل ممكنة بسهولة   يسار الشمس2019-01-06°6.690

رؤية الهالل ممكنة بسهولة

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

8:16القمر بدر 

0:04اقتران 

0:11تربيع أخير 

7:39بداية عقرب 

18:24نهاية عقرب 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 45د 37س 06-%5.0910.07-°4.170°ث 15د 20س 0- م05:05:41 م0405:25:56-02-2019اإلثنين

ث 58د 22س 17%5.3770.47°7.397°ث 37د 30س 0 م05:57:16 م0505:26:39-02-2019الثالثاء

ث 42د 23س 41%15.8902.66°18.100°ث 57د 21س 1 م06:49:20 م0605:27:23-02-2019األربعاء

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

5:045:156:2111:543:055:285:426:5811:21 م07:41 ص07:56الدلو الجدي19 الدلو18 فبراير010207الخميس

5:035:146:2111:543:055:295:436:5911:21 م08:32 ص08:30 ص01:26الحوت  الجدي20 الدلو19 فبراير020308الجمعة

5:035:146:2011:553:065:305:437:0011:21 م09:24 ص09:04الحوت الجدي21 الدلو20 فبراير030409السبت

5:025:136:1911:553:065:305:447:0011:21 م10:16 ص09:37الحوت الجدي22 الدلو21 فبراير040510األحد

5:015:136:1911:553:075:315:457:0111:22 م11:10 ص10:11 ص02:31الحمل  الجدي23 الدلو22 فبراير050611اإلثنين

5:015:126:1811:553:075:325:457:0211:22-- -- -- ص10:48الحمل الجدي24 الدلو23 فبراير060712الثالثاء

5:005:126:1711:553:085:325:467:0211:22* ص12:06 ص11:29 ص01:04الثور  الجدي25 الدلو24 فبراير070813األربعاء

5:005:116:1611:553:085:335:477:0311:22* ص01:06 م12:14الثور الجدي26 الدلو25 فبراير080914الخميس

4:595:106:1611:553:095:345:477:0411:22* ص02:06 م01:06 م05:48الجوزاء  الجدي27 الدلو26 فبراير091015الجمعة

4:585:106:1511:543:095:345:487:0411:22* ص03:09 م02:04الجوزاء م09:28الدلو  الدلو27 فبراير101116السبت

4:585:096:1411:543:095:355:487:0511:21* ص04:09 م03:09 م03:36السرطان  الدلو02 الدلو28 فبراير111217األحد

4:575:086:1311:543:105:355:497:0511:21* ص05:08 م04:17 م11:27األسد  الدلو03 الدلو29 فبراير121318اإلثنين

4:565:076:1311:543:105:365:507:0611:21* ص06:01 م05:26األسد الدلو04 الدلو30 فبراير131419الثالثاء

4:555:076:1211:543:105:375:507:0711:21* ص06:50 م06:34األسد الدلو05 الحوت01 فبراير141520األربعاء

4:555:066:1111:543:115:375:517:0711:21* ص07:35 م07:41 ص07:55السنبلة  الدلو06 الحوت02 فبراير151621الخميس

4:545:056:1011:543:115:385:517:0811:21* ص08:16 م08:44السنبلة الدلو07 الحوت03 فبراير161722الجمعة

4:535:046:0911:543:115:395:527:0911:21* ص08:57 م09:46السنبلة الدلو08 الحوت04 فبراير171823السبت

4:525:036:0811:543:125:395:537:0911:21* ص09:37 م10:46 ص08:57الميزان  الدلو09 الحوت05 فبراير181924األحد

4:515:036:0711:543:125:405:537:1011:21* ص10:17-- -- --الميزان الدلو10 الحوت06 فبراير192025اإلثنين

4:505:026:0611:533:125:405:547:1011:21* ص11:00 م11:45 ص02:51العقرب  الدلو11 الحوت07 فبراير202126الثالثاء

4:505:016:0511:533:135:415:547:1111:20 ص11:44 ص12:41الحواء الدلو12 الحوت08 فبراير212227األربعاء

4:495:006:0511:533:135:415:557:1111:20 م12:30 ص01:36 ص03:00القوس  الدلو13 الحوت09 فبراير222328الخميس

4:484:596:0411:533:135:425:557:1211:20 م01:19 ص02:27القوس الدلو14 الحوت10 مارس232401الجمعة

4:474:586:0311:533:135:435:567:1311:20 م02:09 ص03:16 م10:01الجدي  الدلو15 الحوت11 مارس242502السبت

4:464:576:0211:523:145:435:577:1311:20 م03:01 ص04:01الجدي الدلو16 الحوت12 مارس252603األحد

4:454:566:0111:523:145:445:577:1411:19 م03:53 ص04:43الجدي الدلو17 الحوت13 مارس262704اإلثنين

4:444:556:0011:523:145:445:587:1411:19 م04:45 ص05:22 ص06:42الدلو  الدلو18 الحوت14 مارس272805الثالثاء

4:434:545:5911:523:145:455:587:1511:19 م05:37 ص05:57الدلو الدلو19 الحوت15 مارس282906األربعاء

4:424:535:5811:523:145:455:597:1511:19 م06:28 ص06:32 ص07:25الحوت  الدلو20 الحوت16 مارس293007الخميس

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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e-mail: qas@qasweb.org

y-19/b-19م 

شهر جمادى اآلخرة

االقتران

الثالثاء

بعد القمر أفقيا

1:27تربيع أول 

إمكان الرؤية

رؤية الهالل مستحيلة   يسار الشمس°0.891

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

www.qasweb.org

(غير محددة)رؤية الهالل حرجة 

رؤية الهالل ممكنة بسهولة

   يسار الشمس2019-02-05°3.735

18:54القمر بدر 

   يسار الشمس6.561° ص12:03:41

0:29نهاية عقرب 

19:04اقتران 

14:40بداية عقرب 

14:28تربيع أخير 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 23د 19س 01-%2.6890.00-°4.215°ث 12د 08س 0- م05:36:31 م0605:44:43-03-2019األربعاء

ث 09د 41س 22%8.2320.84°10.528°ث 37د 42س 0 م06:27:52 م0705:45:15-03-2019الخميس

ث 40د 41س 46%19.2983.53°21.229°ث 12د 34س 1 م07:19:58 م0805:45:46-03-2019الجمعة

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

4:414:525:5711:513:145:465:597:1611:18 م07:20 ص07:05الحوت الدلو21 الحوت17 مارس010108الجمعة

4:404:515:5611:513:145:466:007:1611:18 م08:12 ص07:38الحوت الدلو22 الحوت18 مارس020209السبت

4:394:505:5511:513:155:476:007:1711:18 م09:06 ص08:12 ص08:13الحمل  الدلو23 الحوت19 مارس030310األحد

4:384:495:5411:513:155:476:017:1711:18 م10:01 ص08:48الحمل الدلو24 الحوت20 مارس040411اإلثنين

4:374:485:5311:503:155:486:017:1811:17 م10:58 ص09:27 ص07:08الثور  م10:58الحوت  الحوت21 مارس050512الثالثاء

4:364:475:5211:503:155:486:027:1811:17-- -- -- ص10:09الثور الحوت02 الحوت22 مارس060613األربعاء

4:354:465:5111:503:155:496:027:1911:17 م11:56 ص10:58الثور الحوت03 الحوت23 مارس070714الخميس

4:344:455:5011:503:155:496:037:1911:17* ص12:56 ص11:51 ص01:36الجوزاء  الحوت04 الحوت24 مارس080815الجمعة

4:324:445:4811:493:155:506:037:2011:16* ص01:55 م12:51الجوزاء الحوت05 الحوت25 مارس090916السبت

4:314:435:4711:493:155:506:047:2011:16* ص02:53 م01:55 ص01:06السرطان  الحوت06 الحوت26 مارس101017األحد

4:304:425:4611:493:155:516:047:2111:16* ص03:46 م03:02 ص09:57األسد  الحوت07 الحوت27 مارس111118اإلثنين

4:294:405:4511:483:155:516:057:2111:15* ص04:36 م04:09األسد الحوت08 الحوت28 مارس121219الثالثاء

4:284:395:4411:483:155:526:057:2211:15* ص05:23 م05:17 م07:08السنبلة  الحوت09 الحوت29 مارس131320األربعاء

4:274:385:4311:483:155:526:067:2211:15* ص06:06 م06:22السنبلة الحوت10 الحمل01 مارس141421الخميس

4:264:375:4211:473:155:536:067:2311:14* ص06:47 م07:27السنبلة الحوت11 الحمل02 مارس151522الجمعة

4:254:365:4111:473:155:536:077:2311:14* ص07:28 م08:29 م06:55الميزان  الحوت12 الحمل03 مارس161623السبت

4:234:355:4011:473:155:546:077:2411:14* ص08:09 م09:31الميزان الحوت13 الحمل04 مارس171724األحد

4:224:345:3911:473:155:546:087:2411:13* ص08:52 م10:30 ص11:33العقرب  الحوت14 الحمل05 مارس181825اإلثنين

4:214:325:3811:463:155:556:087:2511:13* ص09:37 م11:27الحواء الحوت15 الحمل06 مارس191926الثالثاء

4:204:315:3711:463:155:556:097:2511:13* ص10:24-- -- -- ص10:27القوس  الحوت16 الحمل07 مارس202027األربعاء

4:194:305:3611:463:155:566:097:2611:12 ص11:13 ص12:21القوس الحوت17 الحمل08 مارس212128الخميس

4:184:295:3511:453:145:566:107:2611:12 م12:03 ص01:12القوس الحوت18 الحمل09 مارس222229الجمعة

4:164:285:3411:453:145:566:107:2611:12 م12:55 ص01:59 ص04:41الجدي  الحوت19 الحمل10 مارس232330السبت

4:154:275:3311:453:145:576:117:2711:11 م01:47 ص02:42الجدي الحوت20 الحمل11 مارس242431األحد

4:144:265:3211:443:145:576:117:2711:11 م02:39 ص03:22 م01:19الدلو  الحوت21 الحمل12 أبريل252501اإلثنين

4:134:245:3111:443:145:586:127:2811:11 م03:31 ص03:58الدلو الحوت22 الحمل13 أبريل262602الثالثاء

4:124:235:2911:443:145:586:127:2811:10 م04:22 ص04:33 م01:59الحوت  الحوت23 الحمل14 أبريل272703األربعاء

4:104:225:2811:443:145:596:137:2911:10 م05:15 ص05:06الحوت الحوت24 الحمل15 أبريل282804الخميس

4:094:215:2711:433:145:596:137:2911:10 م06:07 ص05:39الحوت الحوت25 الحمل16 أبريل292905الجمعة

4:084:205:2611:433:136:006:147:3011:09 م07:01 ص06:13 م02:11الحمل  الحوت26 الحمل17 أبريل3008/0106السبت

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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8:00نهاية عقرب 

7:10تربيع أخير 

0:59اعتدال ربيعي 

23:44بداية عقرب 

بعد القمر أفقيااالقتران

13:27تربيع أول 

إمكان الرؤية

رؤية الهالل مستحيلة   يسار الشمس3.842°األربعاء

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة   يسار الشمس2019-03-06°5.175

رؤية الهالل ممكنة بسهولة

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

y-19/b-19م 

شهر رجب

   يسار الشمس6.534° م07:04:06

11:51اقتران 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 46د 08س 06%0.7410.07°5.434°ث 33د 07س 0 م06:06:54 م0505:59:21-04-2019الجمعة

ث 14د 09س 30%12.2121.60°14.454°ث 18د 01س 1 م07:01:07 م0605:59:49-04-2019السبت

ث 43د 09س 54%23.9055.14°25.769°ث 43د 55س 1 م07:56:01 م0706:00:18-04-2019األحد

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

4:074:195:2511:433:136:006:147:3011:09 م07:56 ص06:49الحمل الحوت27 الحمل18 أبريل010207األحد

4:064:175:2411:423:136:016:157:3111:09 م08:53 ص07:27 م12:39الثور  الحوت28 الحمل19 أبريل020308اإلثنين

4:054:165:2311:423:136:016:157:3111:08 م09:52 ص08:08الثور الحوت29 الحمل20 أبريل030409الثالثاء

4:034:155:2211:423:136:026:167:3211:08 م10:51 ص08:55الثور الحوت30 الحمل21 أبريل040510األربعاء

4:024:145:2111:423:136:026:167:3211:08-- -- -- ص09:46 ص07:18الجوزاء  الحوت31 الحمل22 أبريل050611الخميس

4:014:135:2011:413:126:036:177:3311:07 م11:50 ص10:43الجوزاء الحوت32 الحمل23 أبريل060712الجمعة

4:004:125:1911:413:126:036:177:3311:07* ص12:46 ص11:43 ص07:55السرطان  الحوت33 الحمل24 أبريل070813السبت

3:594:115:1811:413:126:046:187:3411:07* ص01:40 م12:47 م05:51األسد  الحوت34 الحمل25 أبريل080914األحد

3:584:095:1711:413:126:046:187:3411:06* ص02:29 م01:52األسد الحوت35 الحمل26 أبريل091015اإلثنين

3:564:085:1611:403:126:056:197:3511:06* ص03:15 م02:58األسد الحوت36 الحمل27 أبريل101116الثالثاء

3:554:075:1511:403:116:056:197:3511:06* ص03:57 م04:02 ص04:50السنبلة  الحوت37 الحمل28 أبريل111217األربعاء

3:544:065:1411:403:116:066:207:3611:05* ص04:39 م05:06السنبلة الحوت38 الحمل29 أبريل121318الخميس

3:534:055:1311:403:116:066:207:3611:05* ص05:19 م06:09السنبلة ص11:05الحمل  الحمل30 أبريل131419الجمعة

3:524:045:1211:393:116:076:217:3711:05* ص06:00 م07:12 ص05:17الميزان  الحمل02 الحمل31 أبريل141520السبت

3:514:035:1211:393:116:076:217:3711:05* ص06:42 م08:13 م09:23العقرب  الحمل03 الثور01 أبريل151621األحد

3:504:025:1111:393:106:086:227:3811:04* ص07:27 م09:14 ص09:07الحواء  الحمل04 الثور02 أبريل161722اإلثنين

3:494:015:1011:393:106:086:227:3811:04* ص08:13 م10:10 م07:18القوس  الحمل05 الثور03 أبريل171823الثالثاء

3:484:005:0911:393:106:096:237:3911:04* ص09:03 م11:04القوس الحمل06 الثور04 أبريل181924األربعاء

3:473:595:0811:383:106:096:237:3911:03* ص09:54-- -- --القوس الحمل07 الثور05 أبريل192025الخميس

3:463:585:0711:383:106:106:247:4011:03* ص10:46 م11:53 م12:23الجدي  الحمل08 الثور06 أبريل202126الجمعة

3:443:575:0611:383:096:106:257:4011:03 ص11:39 ص12:39الجدي الحمل09 الثور07 أبريل212227السبت

3:433:565:0511:383:096:116:257:4111:03 م12:31 ص01:20 م08:42الدلو  الحمل10 الثور08 أبريل222328األحد

3:423:555:0511:383:096:116:267:4111:03 م01:23 ص01:57الدلو الحمل11 الثور09 أبريل232429اإلثنين

3:413:545:0411:383:096:126:267:4211:02 م02:15 ص02:32 م09:26الحوت  الحمل12 الثور10 أبريل242530الثالثاء

3:413:535:0311:383:096:126:277:4211:02 م03:07 ص03:06الحوت الحمل13 الثور11 مايو252601األربعاء

3:403:525:0211:373:086:136:277:4311:02 م03:59 ص03:39الحوت الحمل14 الثور12 مايو262702الخميس

3:393:515:0111:373:086:146:287:4411:02 م04:53 ص04:12 م09:24الحمل  الحمل15 الثور13 مايو272803الجمعة

3:383:505:0111:373:086:146:297:4411:02 م05:48 ص04:48الحمل الحمل16 الثور14 مايو282904السبت

3:373:495:0011:373:086:156:297:4511:01 م06:46 ص05:25 م07:16الثور  الحمل17 الثور15 مايو293005األحد

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 
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1:18تربيع أخير 

14:12القمر بدر 

9:46بداية عقرب 

احتمالية تساقط شهب

16:55نهاية عقرب 

22:06تربيع أول 

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

y-19/b-19م 

شهر شعبان

إمكان الرؤيةبعد القمر أفقيااالقتران

(مستحيلة عملياً)رؤية الهالل شبه مستحيلة    يسار الشمس5.177°الجمعة

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة   يسار الشمس2019-04-05°6.111

رؤية الهالل ممكنة بسهولة   يسار الشمس7.171° ص11:50:35

1:45اقتران 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 24د 31س 07-%6.3840.11-°6.764°ث 58د 25س 0- م05:48:06 م0406:14:04-05-2019السبت

ث 09د 29س 16%5.5050.52°8.593°ث 07د 31س 0 م06:45:44 م0506:14:37-05-2019األحد

ث 42د 29س 40%17.6543.20°20.046°ث 44د 29س 1 م07:44:54 م0606:15:10-05-2019اإلثنين

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

3:363:484:5911:373:086:156:308:1511:01 م07:45 ص06:05الثور الحمل18 الثور16 مايو010106اإلثنين

3:353:474:5811:373:076:166:308:1611:01 م08:45 ص06:51الثور الحمل19 الثور17 مايو020207الثالثاء

3:343:474:5811:373:076:166:318:1611:01 م09:45 ص07:42 م12:53الجوزاء  الحمل20 الثور18 مايو030308األربعاء

3:333:464:5711:373:076:176:318:1711:01 م10:43 ص08:37الجوزاء الحمل21 الثور19 مايو040409الخميس

3:323:454:5611:373:076:176:328:1711:01 م11:38 ص09:37 م01:18السرطان  الحمل22 الثور20 مايو050510الجمعة

3:313:444:5611:373:076:186:338:1811:01-- -- -- ص10:40 م11:36األسد  الحمل23 الثور21 مايو060611السبت

3:313:434:5511:373:076:186:338:1811:01* ص12:27 ص11:44األسد الحمل24 الثور22 مايو070712األحد

3:303:434:5511:373:076:196:348:1911:00* ص01:13 م12:47األسد الحمل25 الثور23 مايو080813اإلثنين

3:293:424:5411:373:066:206:348:2011:00* ص01:55 م01:50 م12:02السنبلة  م10:31الثور  الثور24 مايو090914الثالثاء

3:283:414:5411:373:066:206:358:2011:00* ص02:36 م02:53السنبلة الثور02 الثور25 مايو101015األربعاء

3:283:414:5311:373:066:216:368:2111:00* ص03:15 م03:54السنبلة الثور03 الثور26 مايو111116الخميس

3:273:404:5311:373:066:216:368:2111:00* ص03:54 م04:56 م02:17الميزان  الثور04 الثور27 مايو121217الجمعة

3:263:394:5211:373:066:226:378:2211:00* ص04:35 م05:57الميزان الثور05 الثور28 مايو131318السبت

3:253:394:5211:373:066:226:378:2211:00* ص05:18 م06:58 ص06:46العقرب  الثور06 الثور29 مايو141419األحد

3:253:384:5111:373:066:236:388:2311:00* ص06:03 م07:57الحواء الثور07 الثور30 مايو151520اإلثنين

3:243:374:5111:373:066:236:388:2311:00* ص06:52 م08:53 ص04:29القوس  الثور08 الثور31 مايو161621الثالثاء

3:243:374:5011:373:066:246:398:2411:00* ص07:43 م09:45القوس الثور09 الجوزاء01 مايو171722األربعاء

3:233:364:5011:373:066:246:408:2411:00* ص08:36 م10:33 م08:45الجدي  الثور10 الجوزاء02 مايو181823الخميس

3:223:364:5011:373:056:256:408:2511:00* ص09:29 م11:16الجدي الثور11 الجوزاء03 مايو191924الجمعة

3:223:354:4911:373:056:266:418:2611:00* ص10:22-- -- --الجدي الثور12 الجوزاء04 مايو202025السبت

3:213:354:4911:373:056:266:418:2611:00* ص11:15 م11:55 ص04:39الدلو  الثور13 الجوزاء05 مايو212126األحد

3:213:344:4911:373:056:276:428:2711:00 م12:06 ص12:31الدلو الثور14 الجوزاء06 مايو222227اإلثنين

3:203:344:4811:383:056:276:428:2711:00 م12:58 ص01:06 ص05:28الحوت  الثور15 الجوزاء07 مايو232328الثالثاء

3:203:344:4811:383:056:286:438:2811:00 م01:49 ص01:38الحوت الثور16 الجوزاء08 مايو242429األربعاء

3:203:334:4811:383:056:286:438:2811:00 م02:42 ص02:11الحوت الثور17 الجوزاء09 مايو252530الخميس

3:193:334:4811:383:056:296:448:2911:01 م03:37 ص02:45 ص05:49الحمل  الثور18 الجوزاء10 مايو262631الجمعة

3:193:334:4711:383:056:296:448:2911:01 م04:33 ص03:21الحمل الثور19 الجوزاء11 يونيو272701السبت

3:193:324:4711:383:056:306:458:3011:01 م05:33 ص04:00 ص03:31الثور  الثور20 الجوزاء12 يونيو282802األحد

3:183:324:4711:383:056:306:458:3011:01 م06:34 ص04:44الثور الثور21 الجوزاء13 يونيو292903اإلثنين

3:183:324:4711:393:066:306:468:0011:01 م07:36 ص05:34 م08:03الجوزاء  الثور22 الجوزاء14 يونيو3010/0104الثالثاء

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 

 جنوب غرب244.093سمت القبلة  م20 ، إرتفاع 3.0 شرق ، فارق توقيت 49:54:36 شمال 26:19:48حسب أفق القطيف الواقعة على اإلحداثي 

19:06بداية عقرب 

0:11القمر بدر 

2:06نهاية عقرب 

4:12تربيع أول 

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

y-19/b-19م 

شهر رمضان

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

(غير محددة)رؤية الهالل حرجة 

رؤية الهالل ممكنة بسهولة   يسار الشمس7.680° ص01:45:28

إمكان الرؤيةبعد القمر أفقيااالقتران

رؤية الهالل مستحيلة   يسار الشمس3.991°األحد

19:34تربيع أخير 

   يسار الشمس2019-05-05°5.722

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

احتمالية تساقط شهب

13:02اقتران 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 04د 28س 05%0.2420.06-°3.720°ث 43د 03س 0 م06:33:45 م0306:30:02-06-2019اإلثنين

ث 31د 28س 29%12.0811.90°15.063°ث 19د 05س 1 م07:35:48 م0406:30:29-06-2019الثالثاء

ث 58د 28س 53%24.5226.26°28.104°ث 14د 05س 2 م08:36:10 م0506:30:56-06-2019األربعاء

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

3:183:324:4711:393:066:316:468:0111:01 م08:36 ص06:29الجوزاء الثور23 الجوزاء15 يونيو010205األربعاء

3:183:314:4711:393:066:316:478:0111:01 م09:33 ص07:29 م07:23السرطان  الثور24 الجوزاء16 يونيو020306الخميس

3:173:314:4711:393:066:326:478:0211:01 م10:26 ص08:32السرطان الثور25 الجوزاء17 يونيو030407الجمعة

3:173:314:4711:393:066:326:488:0211:02 م11:13 ص09:37 ص05:08األسد  الثور26 الجوزاء18 يونيو040508السبت

3:173:314:4711:393:066:336:488:0311:02-- -- -- ص10:41األسد الثور27 الجوزاء19 يونيو050609األحد

3:173:314:4711:403:066:336:488:0311:02 م11:56 ص11:44 م05:33السنبلة  الثور28 الجوزاء20 يونيو060710اإلثنين

3:173:314:4711:403:066:336:498:0311:02* ص12:37 م12:46السنبلة الثور29 الجوزاء21 يونيو070811الثالثاء

3:173:314:4711:403:066:346:498:0411:02* ص01:15 م01:46السنبلة الثور30 الجوزاء22 يونيو080912األربعاء

3:173:314:4711:403:066:346:508:0411:02* ص01:53 م02:46 م09:13الميزان  الثور31 الجوزاء23 يونيو091013الخميس

3:173:314:4711:403:076:346:508:0411:03* ص02:32 م03:46الميزان الثور32 الجوزاء24 يونيو101114الجمعة

3:173:314:4711:413:076:356:508:0511:03* ص03:13 م04:46 م02:31العقرب  الثور33 الجوزاء25 يونيو111215السبت

3:173:314:4711:413:076:356:518:0511:03* ص03:56 م05:45 ص02:25الحواء  الثور34 الجوزاء26 يونيو121316األحد

3:173:314:4711:413:076:356:518:0511:03* ص04:43 م06:42 م12:44القوس  الثور35 الجوزاء27 يونيو131417اإلثنين

3:173:314:4711:413:076:366:518:0611:03* ص05:33 م07:36القوس الثور36 الجوزاء28 يونيو141518الثالثاء

3:173:314:4711:423:086:366:518:0611:04* ص06:25 م08:26القوس الثور37 الجوزاء29 يونيو151619األربعاء

3:173:314:4811:423:086:366:528:0611:04* ص07:19 م09:12 ص04:56الجدي  الثور38 الجوزاء30 يونيو161720الخميس

3:183:324:4811:423:086:366:528:0611:04* ص08:12 م09:52الجدي الثور39 الجوزاء31 يونيو171821الجمعة

3:183:324:4811:423:086:376:528:0711:04* ص09:06 م10:30 م12:34الدلو  ص06:07الجوزاء  السرطان01 يونيو181922السبت

3:183:324:4811:423:086:376:528:0711:05* ص09:57 م11:05الدلو الجوزاء02 السرطان02 يونيو192023األحد

3:183:324:4811:433:096:376:528:0711:05* ص10:49 م11:38 م01:27الحوت  الجوزاء03 السرطان03 يونيو202124اإلثنين

3:193:334:4911:433:096:376:538:0711:05* ص11:40-- -- --الحوت الجوزاء04 السرطان04 يونيو212225الثالثاء

3:193:334:4911:433:096:376:538:0711:05 م12:31 ص12:10الحوت الجوزاء05 السرطان05 يونيو222326األربعاء

3:193:334:4911:433:096:376:538:0711:05 م01:25 ص12:43 م02:36الحمل  الجوزاء06 السرطان06 يونيو232427الخميس

3:203:334:5011:433:106:386:538:0811:06 م02:19 ص01:17الحمل الجوزاء07 السرطان07 يونيو242528الجمعة

3:203:344:5011:443:106:386:538:0811:06 م03:17 ص01:54 م12:48الثور  الجوزاء08 السرطان08 يونيو252629السبت

3:203:344:5011:443:106:386:538:0811:06 م04:17 ص02:35الثور الجوزاء09 السرطان09 يونيو262730األحد

3:213:354:5111:443:106:386:538:0811:06 م05:20 ص03:22الثور الجوزاء10 السرطان10 يوليو272801اإلثنين

3:213:354:5111:443:116:386:538:0811:07 م06:22 ص04:15 ص05:09الجوزاء  الجوزاء11 السرطان11 يوليو282902الثالثاء

3:223:354:5111:443:116:386:538:0811:07 م07:22 ص05:14الجوزاء الجوزاء12 السرطان12 يوليو293003األربعاء

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 

 جنوب غرب244.093سمت القبلة  م20 ، إرتفاع 3.0 شرق ، فارق توقيت 49:54:36 شمال 26:19:48حسب أفق القطيف الواقعة على اإلحداثي 

22:16اقتران 

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

بعد القمر أفقيااالقتران

   يسار الشمس3.654°اإلثنين

إمكان الرؤية

رؤية الهالل مستحيلة

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

 هـ ق1440تقويم عام 
 هـ ش1397/1396

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

y-19/b-19م 

شهر شوال

رؤية الهالل ممكنة بسهولة   يسار الشمس2019-06-03°7.632

رؤية الهالل ممكنة بسهولة يسار الشمس12.286° م01:01:58

2:38بداية عقرب 

11:31، القمر بدر 10:21نهاية عقرب 

8:59تربيع أول 

12:46تربيع أخير 

18:54انقالب صيفي 



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 32د 38س 03-%4.1020.03-°3.177°ث 09د 16س 0- م06:21:32 م0206:37:41-07-2019الثالثاء

ث 28د 21س 20%7.8021.01°10.643°ث 31د 44س 0 م07:22:12 م0306:37:41-07-2019األربعاء

ث 27د 21س 44%19.6814.78°24.388°ث 12د 40س 1 م08:17:52 م0406:37:40-07-2019الخميس

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

3:223:364:5211:453:116:386:538:0811:07 م08:18 ص06:18 ص03:31السرطان  الجوزاء13 السرطان13 يوليو010104الخميس

3:233:364:5211:453:116:386:538:0811:07 م09:09 ص07:25 م12:21األسد  الجوزاء14 السرطان14 يوليو020205الجمعة

3:233:374:5311:453:126:386:538:0811:07 م09:55 ص08:31األسد الجوزاء15 السرطان15 يوليو030306السبت

3:243:374:5311:453:126:376:538:0711:08 م10:37 ص09:36 م11:20السنبلة  الجوزاء16 السرطان16 يوليو040407األحد

3:243:384:5311:453:126:376:538:0711:08 م11:17 ص10:39السنبلة الجوزاء17 السرطان17 يوليو050508اإلثنين

3:253:384:5411:463:126:376:538:0711:08-- -- -- ص11:41السنبلة الجوزاء18 السرطان18 يوليو060609الثالثاء

3:253:394:5411:463:136:376:528:0711:08 م11:54 م12:41السنبلة الجوزاء19 السرطان19 يوليو070710األربعاء

3:263:404:5511:463:136:376:528:0711:08* ص12:33 م01:40 ص02:45الميزان  الجوزاء20 السرطان20 يوليو080811الخميس

3:263:404:5511:463:136:376:528:0711:09* ص01:13 م02:39 م08:35العقرب  الجوزاء21 السرطان21 يوليو090912الجمعة

3:273:414:5611:463:136:366:528:0611:09* ص01:54 م03:38 ص08:41الحواء  الجوزاء22 السرطان22 يوليو101013السبت

3:283:414:5611:463:136:366:518:0611:09* ص02:39 م04:35 م07:31القوس  الجوزاء23 السرطان23 يوليو111114األحد

3:283:424:5711:463:146:366:518:0611:09* ص03:28 م05:29القوس الجوزاء24 السرطان24 يوليو121215اإلثنين

3:293:424:5711:463:146:366:518:0611:09* ص04:18 م06:20القوس الجوزاء25 السرطان25 يوليو131316الثالثاء

3:303:434:5811:463:146:356:508:0511:10* ص05:11 م07:07 م12:14الجدي  الجوزاء26 السرطان26 يوليو141417األربعاء

3:303:444:5811:473:146:356:508:0511:10* ص06:04 م07:50الجدي الجوزاء27 السرطان27 يوليو151518الخميس

3:313:444:5911:473:156:356:508:0511:10* ص06:58 م08:28 م07:52الدلو  الجوزاء28 السرطان28 يوليو161619الجمعة

3:323:454:5911:473:156:346:498:0411:10* ص07:50 م09:04الدلو الجوزاء29 السرطان29 يوليو171720السبت

3:323:465:0011:473:156:346:498:0411:10* ص08:42 م09:38 م08:47الحوت  ص10:58السرطان  السرطان30 يوليو181821األحد

3:333:465:0011:473:156:336:488:0311:10* ص09:33 م10:10الحوت السرطان02 السرطان31 يوليو191922اإلثنين

3:343:475:0111:473:156:336:488:0311:10* ص10:23 م10:42الحوت السرطان03 األسد01 يوليو202023الثالثاء

3:343:485:0111:473:156:336:488:0311:10* ص11:15 م11:15 م10:44الحمل  السرطان04 األسد02 يوليو212124األربعاء

3:353:485:0211:473:166:326:478:0211:10* م12:08-- -- --الحمل السرطان05 األسد03 يوليو222225الخميس

3:363:495:0211:473:166:326:468:0211:11* م01:03 م11:49 م09:54الثور  السرطان06 األسد04 يوليو232326الجمعة

3:373:505:0311:473:166:316:468:0111:11 م02:00 ص12:28الثور السرطان07 األسد05 يوليو242427السبت

3:373:505:0311:473:166:306:458:0011:11 م03:01 ص01:11الثور السرطان08 األسد06 يوليو252528األحد

3:383:515:0411:473:166:306:458:0011:11 م04:02 ص02:00 م03:17الجوزاء  السرطان09 األسد07 يوليو262629اإلثنين

3:393:525:0411:473:166:296:447:5911:11 م05:04 ص02:56الجوزاء السرطان10 األسد08 يوليو272730الثالثاء

3:393:525:0511:473:166:296:437:5911:11 م06:03 ص03:58 م01:32السرطان  السرطان11 األسد09 يوليو282831األربعاء

3:403:535:0511:473:166:286:437:5811:11 م06:58 ص05:05 م09:46األسد  السرطان12 األسد10 أغسطس292901الخميس

3:413:545:0611:473:166:276:427:5711:11 م07:47 ص06:13األسد السرطان13 األسد11 أغسطس3012/0102الجمعة

وقت صيفي ،     الليل من غروب الشمس إلى اعتراض الفجر+ وقت غروب قمر أشرق في يوم سابق ،     * 

 جنوب غرب244.093سمت القبلة  م20 ، إرتفاع 3.0 شرق ، فارق توقيت 49:54:36 شمال 26:19:48حسب أفق القطيف الواقعة على اإلحداثي 

 هـ ق1440تقويم عام 

6:12اقتران 

0:38القمر بدر 

 هـ ش1397/1396
y-19/b-19م 

شهر ذو القعدة

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

إمكان الرؤيةبعد القمر أفقيااالقتران

رؤية الهالل مستحيلة   يمين الشمس0.432°الثالثاء

رؤية الهالل ربما تكون ممكنة   يسار الشمس2019-07-02°6.070

رؤية الهالل ممكنة بسهولة يسار الشمس13.261° م10:16:13

13:55تربيع أول 

4:18تربيع أخير 

8:32بداية عقرب 

17:05نهاية عقرب 

احتمالية تساقط شهب



التاريخاليوم
غروب

الشمس
االستطالةالمكثغروب القمر

إرتفاع

القمر
+عمر القمراإلضاءة

ث 18د 16س 12%4.9990.40°6.690°ث 41د 29س 0 م06:57:47 م0106:28:06-08-2019الخميس

ث 39د 15س 36%15.9083.43°20.771°ث 37د 19س 1 م07:47:04 م0206:27:27-08-2019الجمعة

ث 59د 14س 60%26.2439.26°34.900°ث 24د 05س 2 م08:32:11 م0306:26:47-08-2019السبت

اليوم
تقويم 

الجمعية

تقويم

أم القرى

التقويم

الميالدي

هجري

شمسي

أم القرى

برج الشمس

الفلكي

برج القمر

الفلكي

شروق

القمر

غروب

القمر
+

 الفجر

الفلكي

اعتراض

الفجر

شروق 

الشمس
العصرالظهر

غروب 

الشمس
العشاءالمغرب

منتصف

الليل

3:423:545:0611:473:166:276:417:5711:11 م08:32 ص07:21األسد السرطان14 األسد12 أغسطس010203السبت

3:423:555:0711:473:166:266:417:5611:11 م09:14 ص08:27 ص07:01السنبلة  السرطان15 األسد13 أغسطس020304األحد

3:433:565:0711:463:166:256:407:5511:11 م09:54 ص09:31السنبلة السرطان16 األسد14 أغسطس030405اإلثنين

3:443:565:0811:463:166:256:397:5511:11 م10:33 ص10:33السنبلة السرطان17 األسد15 أغسطس040506الثالثاء

3:443:575:0811:463:166:246:397:5411:11 م11:13 ص11:34 ص08:33الميزان  السرطان18 األسد16 أغسطس050607األربعاء

3:453:585:0911:463:166:236:387:5311:11-- -- -- م12:34الميزان السرطان19 األسد17 أغسطس060708الخميس

3:463:585:0911:463:166:226:377:5211:11 م11:54 م01:33 ص02:04العقرب  السرطان20 األسد18 أغسطس070809الجمعة
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جمعية الفلك بالقطيف
Qatif Astronomy Society

www.qasweb.org

e-mail: qas@qasweb.org

 يسار الشمس22.711° ص06:11:48

 يسار الشمس2019-08-01°12.319

بعد القمر أفقيااالقتران

   يسار الشمس3.097°الخميس

22:46نهاية عقرب 

احتمالية تساقط شهب

20:31تربيع أول 

14:03بداية عقرب 

أهم األحداث الفلكية والتقويم الزراعي

17:56تربيع أخير 

15:29القمر بدر 

13:37اقتران 
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