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 :المقدمة

أل ا  لتظة  ال ه الهالل  أل ا  موقعه في قية لتظة    سن
مل(   العال   في  م(ان  ال  همطلوبة  ألي  سلاه  ج ا  ب قة  الية   ا رتقي 

الفلاي  العللية  ال األية  ات ل  [ 1]ةال ك مد  الوقم ،  ق   الفلك في   للاء 
 هلد الت الا  قلالا لهت    الهقا س   أل ا  األشهر  ب ا هها.  التاضر

لهقوسلها هلا  ق    قلالا  القلرسة  األشهر  الق يلة  التضارا   ات ل  
الهي   ةالباالااد  ال ا ااد  اإلغرسق، الرري ية  األلبا   األ   ولك   كان 

في اإلمام  سلث  الفلك  التضارا .   فعم  ل   مد   تلك  الع      ال  وال 
تقوسلها  ب اصة  في  قلالا  القلرسة  األشهر  ته ل  هلا  في  وم ا  األم  

ارتباطا  ةيقا   الل للاد، ال   ية  العبا ا   الل البا   اغلب  ترتبط  سو 
 ق  ق ى تغار لتظة  ال ه   كال يام  الت   األعيا  "  لاألشهر القلرسة "

   تت    ا اية ال هر القلري في البال  الهالل مد شهر آلخر سلث تفا
قيامه  البل ان مد يعلد أللول ال هر في ق ل  اإللالمية غار مره، فلد 
ألقيقة،  م ه  مد يفع  ولك لع   وم ق   وماد ا  وى قن الفرسق األ ل 
ق  رقى الهالل نظرًا لهيّ ر رحسهه في وم،  قن ولك ل   هح للفئة الثانية 

ال خول في ال وم مثال" لل ه ق  ت   سلث  وم فأفطر   بالهالي تفا    
ولك   لق   وماد،  ق   لث  ك   ام لال  بة  مد  الفطر   تلول  ا  
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سلث   ،[3،2] ت  و  كثاره  نقاشا   ن وء  في  ال اله  ه بب  هلا   كان 
 سعو  لبب االخهاله  ا ه سلث طرسقة تت    ا اية   ،توألا  رحسة الهالل

ال هر العربي، فبعض البل ان تعهل   لث طرسقة الت ا   بل ان قخرى 
لال الهالل  رحسة  ال ل   ا هبار تعهل   لث  غر    لع   اللجر ه  عاد 

ال اس  لهغار قألوال  القلري الج   .  نظرا"  قيام ال هر  الهالي ق ل  الاوم 
جو  ي دو   اللي  الل اخي  العال   الهغار  ي ه د  اللي  التضاري   الهق م 
ال  اللجر ه  لالعاد  ال هر  ق ل  في  الهالل  رحسة  قصبتم  فق   األرض، 

لعلل ال عوبة، ملا أل ا  البتس  د ت لو مد  سلث  الل ه اد  الفلك  اء 
. [4] معا ار  قلالاب ج   ه لهت    قم(انية رحسة الهالل  

 حساب عوامل الرؤية 
تعهل  رحسة الهالل  لث   ه  وام   هي  لر الهالل لتظة  

( ال ل   فوق  Ageغر    الهالل  م(س  غر     األفقد  م ه  لع  
 ( لت Mukthال ل   األفق  للهالل  د  الوا ي  غر    د  االرتفاع  ظة 
( غر   Altitudeال ل   لتظة  ال ل   القلر  ااد  الوا ي  د  البع  
  ومد  هلد العوام  تعهل   لث سأل اةيا  القلر  Elongationال ل  )
غر   ال ل د.  لغرض تت    موض  القلر ا قة يجب      اللراقبة )

( البر جية  سأل اةياته  سن  د  β,λأل ا   العرض   βألاس  خط  تلث  
للقلر سلث   λ     البر جي  تتوسلها  ة   للقلر،  البر جي  الطول  تلث  خط 

تلث  اللطل  الل هقي  للهالل   αألاس  د  α , δ)  اإلأل اةيا  االلهوارية
 ,δ     تلثdeclination)  الهالل ما   االلهواء الوا ي  د   د  ارره 

( األفقية  اإلأل اةيا   سلث  ة    Aألاس  د  А , aال لا ي،  مد 
(Azimuth  الج الهالل  د  اتجاد  يلث   للراص   )د  الجغرافي  د aو  
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الهالل     غر    ارتفاع  األفق  سه  أل ا   الهالل  د  ارتفاع  يلث  
 [:5ال ل   فق العالقة اآلتية  ]

Sin a = Sinφ Sinδ′ + Cosφ Cosδ′ CosΗ′     

                                 (1) 

 د  فق العالقة اآلتية   Ageيت ب  لر الهالل )  -2
Age=j.D-j*        (2 ) 

  هو الهارسخ الجولياني لوال ه الهالل.   *jألاس      

j.D      ال اللاال ي  الوقم   اومهو  للهارسخ  الجولياني 
 اللطلو  أل ا   لر الهالل فيه . 

تت ب م ه م(س الهالل فوق األفق لع  غر   ال ل     -3
 لال قارق الوم ية لاله  ام العالقة اآلتية:

T( mukth) = 60 ×( Ts* - Tso )   (3) 
هو   Tsoهو  قم غر   القلر لاوم اللراقبة،     *Tsألاس  

  قم غر   ال ل  لاوم اللراقبة. 
 دE)  يت ب البع  الوا ي للقلر  د ال ل  مد األرض   -4

(Elongation)  : لالعالقة اآلتية 
E = cosˉ¹[ sinδo sin δ + cos δo cosδ cos ( 

αo – α )]  (4)    
اد  α ، δألاس) للقلراإلأل اةيا     ،   oα)     ،اللهوارية 

oδاإلأل اةيا  االلهوارية لل ل . د 
   :االختالف في تحديد بدايات األشهر القمرية

الهالل           ارحسة  ال   ية  الل البا   قشهر  تت     يل(د 
،  بلا   اللتاق  مد  قم  ظهورد  انع(اس   سنلع   مد  فقط  القلر  رى 

،  ل األرض  الراص   لث  سلث  ال ل  مد لطته  قن قشعة  يجب  للك 
ي(ون ك  مد ال ل   القلر في موق  ه  لي معاد لال  بة سلث الراص  

 غار قن الرحسة تعهل   لث  وام    ه م ها: ألج  رحسهه ل هولة،
العوام  الجغرافية  الطبوغرافية:  هي تبا   البال   لث   -ق اًل  

لال  بة  الراص   موق   اال هبار  لعاد  األرضية.  فاها  ؤخل  الاره   لطح 
ال ل   غر    ولك  لث  الجغرافي،  تأةار  الطول  العرض  ل طوط 
 القلر في مواق  م هلفة، سو ت ه  قأليانًا رحسة الهالل في موق  جغرافي 
معاد ل بب ااهعا د  د ال ل  اوا سة كافية قب  غر بها، اا لا ت هتا  
رحسهه في موق  يق  شرقي الل(ان األ ل لع م انقضاء الل ه الاافية  لث 

فإن األهلالية الرحسة تو ا   ول االقهران  اللتاق  قم الغر  .   ليهأل 
قي   ،للل اطق الغربية لاالقهرا  مد الل اطق االلهوارية.  كللك لاالتجاد

ةبو  العوام  األخرى  و ا   لاتجاد الج و  الغربي م   قنه كللا اتجه ا 
 [.6األهلال الرحسة]

 ل   ّ ه  وام  م ها  العوام  الفاوسارية الجوسة:  هي ت   -ةانياً 
التراره  مد  رجة  ال ل   غر    الغربية      ل لاء  الجوسة  الظر ه 
توس  مد صعوبة رحسة   ق   الهي  الظر ه  الهواء  الغاوم  ت رج   شفافية 

 الهالل  م ها:
الرص ،   لل طقة  اللتيط  الفضاء  في  الجو  ألالة  تأةارا   قد 

  رجة ألراره األرض    ال خان  الهّلوث الضوري،  ةال لاء الللب ه لالغاوم
  ألراره الجو،  الرطوبة ال  بية،  انع(الا  األضواء القطبية.

اوجو   كثارا  اللي  هأةر  ال فق  ضوره  األلرار   د  رجة 
 جوسئا  الغبار،  الهلوث الغازي في الجو  غارد.

فوق   ال لا سة  األجرام  لل لاء  تألق  ال لفية  اإلضاءه  جد 
 لر في ال لاء. موق  الرص ،  بالقر  مد موق  الق

ل ور   العاة   الجوء  القلر  لث  جبال لطح  تأةار ظالل   د 
ال ل  )اللفهرض رحسههد قة اء الرص ، سضافة سلث االنا ارا  الضورية  
االنه ار  فضاًل  د  لليا   لألرض،  الجوي  الغاله  في  التاصلة 

 الضوري الهي تؤةر للبًا  لث  ضوح رحسة الهالل.
 له  لية للوق  الهالل:العوام  الفلاية  ا -ةالثاً 

  هي  وام  مهلة ج ًا في رحسة الهالل ق    مها م ها:
قد  لر الهالل: قي الل ه الوم ية مد لتظة الوال ه سلث لتظة  

خر ج القلر مد اللتاق سلث لتظة ق ل غر   لل ل  لع    -الغر  
 الوال ه.

سو  ال ل :  غر    لع   األفق  فوق  الهالل  م(س  م ه   د 
 ه  لث الوا سة ااد م اري القلر  األرض.  تعهل  هلد الل 

الوا ي  الغر  ،  بع د  األفق  قم  الهالل:  د  ارتفاع  جد 
 د ال ل ، اللي يعهل   لث  لر الهالل  إأل اةياته ال لا سة،  موق  

 الراص   إأل اةياته الار سة.
موق  القلر  موق  ال ل  لال  بة    د لع  القلر  د األرض  

 ق  الراص   د م هوى لطح البتر. سلث الراص   ارتفاع مو 
 العوام  ال اصة لالراص  نف ه: -رالًعا

قد أل ه ل ر الراص : يجب قن ي(ون الراص  للي   الب ر 
 .لاي  هل(د مد م اه ه الهالل في الظر ه اال هيا ية

لاهل(د مد معرفة  الرص   الل اه ه :  الراص  في   د خبره 
 قعه. الل(ان اللي يتهل  رحسة الهالل فيه  مو 
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في   واد   ي(ون صا قا  لاي  الراص    قهه   لرد:  جد  الة 
القلري  ال هر  إلةبا   الرحسة  ألال  القضاء  ال ها ه      في   مقبوال 

[8,7   .] 

 :عالقة عوامل الرؤية مع بعضها البعض 
تددد  أل دددا  الضدددوالط الفلايدددة ،لالددده  ام قألددد ث  ق ق ارندددام   للدددي    

قدد  يددأتي قألدد  لقيلددة ق     (Accurate times)فلاددي مهدداح للل ه دداد 
رق  ي هلددق قلددااًل  لددا هددو فددي الجدد  ل ، ألندده ي(ددون قدد  الدده  م قيلددة ق  
رقًلا ق  معا لة ق  ارنامًجا فلاًيا م هلًفا ، هلا معر ه  ألهث سلددث ألدد  مددا 

 . [4]مقبول  لث قن ي(ون االخهاله في أل    اق  مد  قيقة  األ ه
قن ل   بلا  لعضها  م   مرتبطة  العوام   مد  هلد  للك  ج نا 

الل الب سيجا  العالقا  الرساضية ااد هلد العوام  مد خالل رل  تغار 
ة   ام  م  األخر  إيجا  العام  األةثر تأةارا ،  تت    القيلة الترجة 
ال  لث  ق   للرحسة  األهلال  ااد  جو   الف    خاللها  مد  يل(د  الهي 

الج الرص   الظر ه  للوق   ال اصة  األخرى  الظر ه  سن  وسة فرض 
) وم   ت  رل   وام  الرحسة لاوم اللراقبة في هلا البتس  م البة للرحسة.  

د 3مد الج  ل )2013م _  2004الوال هد  لل ه   ر ل وا  مد  ام )
ارنام   لاله  ام  معا لهه  لل قاط  اله راج  خط  قفض   رل    ت  

(Excel-2003 الهالل  م ه ا هل   لر  ق ناد ، هلا  ق   د كلا مباد 
لال  الوا ي  د م(ثه  الهالل  بع د  ارتفاع  ا هبر  اا لا  ا ا   قجوارها 

 ال ل  لتظة غر بها لال رجا   قجوارها : 
د م  م ه م(ثه altitude القة تغار ارتفا ه الوا ي )  –  1 

(Mukthاللراقبة للالة  ل  د  الوال هد   ال (    ل   ة) وم  في  كلا  لغ ا  
م  زسا ه  لر الهالل د،  ق   ج  سن م ه م(س الهالل تهوا   خطيا  1)

  فقا للعالقة اآلتية:

Mukth (m) = 5.3295 altitude (deg ) + 

5.3396   ....... (5) 
 مد هلد العالقة نج      قخلنا ارتفاع الهالل ةالث  رجا  
العللية  اللعا ار  غالبية  في  األفق  للهالل  د  اللعهل   االرتفاع  ) هو 

د  قيقة  هو 21.32الل ي(ون )الل(س اللطلو  لرحسة الهفأن    الفلاية د
ضلد شر ط الرحسة الفلاية اللعلول اها ضلد اللعا ار العللية الفلاية  

 .د3،4)الت  ثة
د altitudeد م  ارتفا ه الوا ي )Age القة تغار  لر الهالل )  –  2

 ج  سن  لر الهالل  هوا   خطيا م     ألاسد  2ةلا في ال (  )
 تية :زسا ه ارتفا ه الوا ي  فقا للعالقة آل

altitude (deg) = 0.2805 Age (h)  + 0.0615  

          ……(6) 
اللعهل  للهالل في    لا ة  12قخلنا العلر    فإوا ) هو العلر 

الفلاية العللية  اللعا ار  لرحسة  [9]غالبية  اللطلو   االرتفاع  ي(ون  د  
 د  رجة  هو ضلد شر ط الرحسة الفلاية 3.42الهالل هو )

د م  Elongation  الوا ي للقلر  د ال ل  ) القة تغار البع   -  3
( الوا ي  القلر  ال ل   وم  altitudeارتفاع  غر    لتظة  د 

ال (  ) الهالي  كلا في  البع  3اللراقبة  الاوم  سن  د ،  ق   ج  
للقلر  فقا  الوا ي  االرتفاع  زسا ه  م   ال ل   هوا    الوا ي  د 

 للعالقة آلتية:
Elongation (deg)= 0.5516 altitude (deg) + 

4.1851         …….  (7)  

العالقة     هلد  قن  مد  الوا ي  نج   سلث    ا م ا س لي(ون  البع  
،  هلا مطااق ل ر ط  رجا  د    3االرتفاع )  د  رجة     قخل5.839)

 .الفلاية لرحسة الهالل 
ال ل    –  4 للقلر  د  الوا ي  البع   تغار   القة 

(Elongation  س الهالل)د م  مMukth)د  ق  4ال (  )  د كلا في
 ج  سن البع  الوا ي  د ال ل   هوا   خطيا م  زسا ه م ه م(س الهالل 

  فقا للعالقة آلتية:
Elongation (deg) =0.0978 Mukth (m)+ 

3.7473  .....     (8) 
ي(ون   للهالل    ما  البع   مع ل  سن  نج   العالقة  هلد   مد 

الهالل   )    قبقة   20   م(س  ضلد يق     كللكد  هو   رجة    5.7هو 
 شر ط الرحسة الفلاية .

 :  C المعادلة كيفية حساب ثابت
لالة  الهالل  رحسة  سم(انية  لهت     معا ار  لق   ضعم   ه 

تت      [3,4,8]اللراقبة هو  اللعا ار  هلد  مد  ض   األلالي   اله ه 
لالة   سم(انية الرحسة مد   مها  تق  ر صتة شها ه ال هو  للهالل في 

 عا لة االألهلالية اآلتية:اللراقبة  باله  ام م
P = C (Age + alt + E+ Mukth) ) %...(9) 

سن   االلهعانة    Cألاس  خالل  مد  أل اله  ةاام  ه   مق ار 
مد  ام   الهجرسة  لألشهر  الرحسة  لغاية  ام   2004لت الا   وام  

د % P = 50، فع   اخل االألهلالية )  [1]ل ط  رض لغ ا       م2014
في اللعا لة   د3للأخووه مد الج  ل ) تعوسض  وام  الرحسة لألشهر ا

    قخلنا مع ل الثاام  كللك  ،  Cلثاام  معا ة لق الد نت    لث قيلة  
اللعا ار ل أل ب  مل( ة  الرحسة  سم(انية  تاون  )   ما  اللل( ة  لرحسة 
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د ، سما سوا قخلنا 1)  د الج  لC = 0.765)قن  الفلايةد نت    لث  
)   ما تاون سم(انية الرحسة    لرحسة الغار مل( ةل  Cمع ل قيلة الثاام  

د C = 1.356 )  قن  غار مل( ة أل ب اللعا ار الفلاية د نت    لث
 C)لثاام ج   ه ل   بأخل مع ل الثااهاد نت    لث قيلة  د،2الج  ل )

 ،فهاون اللعا لة ق الد كاألتي : (1.061 =
  P = 1.061*(Age + alt + E+ Mukth) ) %  

.......  (10) 
 :مقارنة النتائج 

د 10)د فددي معا لددة االألهلاليددةC=1.061) اهعددوسض معدد ل قددي  الثااددم
د   مقارنهها مدد   3 م )ج  ل2014-2004 مد  األشهر أل ااها لاافة  

  معيدددار  دددو ه، معيدددار يدددالو  اللعدددا ار الفلايدددة اللعهلددد ه لرحسدددة الهدددالل )
تهطددددااق مدددد  د أل ددددل ا  لددددث نهددددار  جادددد ه  قفرسقيددددا، معيددددار ج ددددو  [9]

لوسددددا ه الهأةدددد  مددددد نهددددار  هددددلد ،   يددددة األخددددرى ا رجددددة كباددددرهاللعدددا ار الفلا
تددد  تطبادددق اللعا لدددة ق دددالد لت دددا  سم(انيدددة رحسدددة الهدددالل لعددد ه ال رالدددة 
  ،لغدد ا م   ددة  ل ددط  ددرض  م 2020لغايددة  2014مددد قخددرى لدد وا  

الج  دد ه  هددار  فاانددم الد  4 )  ل ددهري رمضددان  شددوال اللبدداركاد جدد  ل
لددلا اللددلكوره ق ددالد. اللعهلدد ه فلايددا   الفلايددة    مطالقة لللعا ارهي األخرى  

م(انيددة م ددبقة إل معرفددةيعطا ددا اللعا لددة ق ددالد يل(ددد القددول لددأن الدده  ام 
رحسدددة الهدددالل للالدددة اللراقبدددة ل دددرط قن ي(دددون الهدددالل مولدددو  قبددد  غدددر   

 ال ل   له م(س،  كلا يأتي :
 . 50 %تاون الرحسة م هتالة سوا كانم االألهلالية اق  مد  -1

كانم   -2 سوا  م ا  ه  فلاية  قجهوه  سلث  مل( ة  تتهاج  الرحسة  تاون 
 .P≤   %50>60االألهلالية %

 ≥ P > تاون الرحسة مل( ة لالعاد اللجر ه سوا كانم االألهلالية    -3

70%   %60    . 
 P >%تاون الرحسة لهلة ج ا" مهي ره للجلي  سوا كانم االألهلالية -4
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ABSTRACT: 

The aim of this study is to improve the static equation of the possibility of seeing the crescent. The factors (age 

of the moon, moon altitude, anomaly of the sun, the duration of  stay Crescent (mukth)) for many years from (2004 to 

2013 A.D)  has been calculated and  used to improve the equation of the probability of sighting the crescent. We find 

through the analysis of these factors and compared with different astronomical criteria's that the results we obtained 

were more accurate and in a good agreement with other criteria. 
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د أل ا  سم(انية الرحسة اللل( ة1ج  ل )   

 التاريخ الميالدي
 عمر الهالل 

 بالساعات 
 ارتفاع الهالل 

د الهالل  بع

الزاوي عن  

 الشمس

 م كث الهالل 

 بالدقائق 
 ثابت الرؤية الممكنة 

 0.739754 35 10.33 5.03 17.23 2004\1\22الخميس

 0.791264 33 7.86 5.65 16.68 2004\3\21احد

 0.781128 35 7.41 5.75 15.85 2004\8\16اثنين

 0.714694 38 9.58 5.95 16.43 2005\2\9اربعاء

 0.622278 45 9.01 7.86 18.48 2005\4\9سبت

 0.581125 51 8.85 7.78 18.41 2005\ 6\7ثالثاء

 0.877039 31 6.35 4.98 14.68 2005\ 8\5جمعة 

 0.77101 36 7.75 6.05 15.05 2006\2\ 28ثالثاء

 0.839913 36 6.43 5.15 11.95 2006\ 5\27السبت

 0.854847 33 6.58 5.51 13.4 2007\3\19اثنين

 0.929887 30 5.81 4.53 13.43 2006\ 7\25الثالثاء 

 0.678887 45 7.66 6.61 14.38 2007\ 6\15الجمعة

 0.864902 33 7 5.3 12.51 2008\4\6األحد 

 0.763242 37 7.58 5.63 15.3 2008\7\3الخميس 

 0.902201 30 6.23 4.98 14.21 2009\ 2\25أربعاء 

 0.785053 37 7.5 5.83 13.36 2009\ 4\25السبت

 0.666578 41 8.95 7.23 17.83 2010\3\ 16الثالثاء

 0.698617 42 7.48 6.43 15.66 2010\ 5\14الجمعة

 0.67714 40 8.83 7.11 17.9 2011\3\ 5السبت

 0.67769 40 8.55 6.28 18.95 2011\6\2الخميس

 0.695701 40 8.53 6.86 16.48 2012\ 2\22االربعاء

 0.847745 31 6.56 4.61 16.81 2012\ 5\21االثنين

 0.84076 30 8.73 4.41 16.33 2012\11\14االربعاء

 0.89509488 29 6.38 4.4 16.08 2013\5\ 10الجمعة 

 0.74438 39 7.65 6.01 14.51 2013\12\3الثالثاء

 0.765 المعدل

 
د أل ا  سم(انية الرحسة الغار مل( ة2ج  ل )   

 تاريخ الميالدي
 عمر الهالل 

 بالساعات 

 ل ارتفاع الهال

 عن األفق 

 بعد الهالل 

 الزاوي عن الشمس 
 م كث الهالل 

 ثابت الرؤية الغير ممكنة 

 

 1.096972 25 4.56 3.51 12.51 2004\5\ 19األربعاء 

 1.412828 24 4.55 3.16 3.68 2004\ 7\17السبت

 1.391595 15 ال 5.75 1.85 13.33 2004\ 10\14الخميس

 1.48721 11 8.23 0.78 13.61 2004\ 12\12احد

 1.632387 18 3.45 2.18 7 2005\5\8االحد

 1.503307 23 4.55 2.88 2.83 2005\7\6اربعاء

 1.636126 10 7.68 0.63 12.25 2005\12\ 31سبت

 1.409245 16 6.08 1.75 11.65 2007\ 1\19الجمعة

 1.160901 23 4.71 3.25 12.11 2008\2\ 7الثالثاء 

 1.104728 20 7.51 2.7 15.05 2009\7\ 22األربعاء 

 1.027538 26 5.5 4.1 13.6 2010\ 2\14األحد 

 1.311992 21 4.33 2.95 9.83 2011\ 5\3االثنين 

 1.447178 20 4.56 2.78 7.21 2012\ 1\23االثنين

 1.513317 18 3.73 2.35 8.96 2005\5\8االحد

 1.818182 17 3 1.95 5.55 2012\ 12\13خميس 

 1.292992 22 5.66 3.2 7.81 2013\ 3\11األحد 

 0.895095 29 6.38 4.4 16.08 2013\5\ 10الجمعة 

 1.549427 9 7.21 0.71 15.35 2013\ 10\ 5السبت

 1.356 المعدل
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 م لمحافظة بغـداد  2013-2004( عوامل رؤية الهالل من 3جدول)
 

 معيار جنوب إفريقيا  معيار يالوب  معيار عودة  م كث الهالل  لبعد الهال  ارتفاع الهالل عمر الهالل يوم المراقبة  وقت االقتران تاريخ ميالدي تاريخ هجري 
P 

 احتمالية الرؤية 
 71.71299 ممكنة  ممكنة  ممكنة  35 10:20 5:2 17:14 نفسه يوم الوالدة 0:11 2004\1\22الخميس 1424ذياالحجة

 16.08476 ةمستحيل مستحيلة مستحيلة 5 5:19 0:0 4:51 نفسه يوم الوالدة 13:1 2004\ 2\20جمعة 1425محرم

 67.04459 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 33 7:52 5:39 16:41 نفسه يوم الوالدة 1:35 2004\3\ 21احد صفر 

 1.77187 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 1- 1.16 1.13 0.38 2004\4\ 20 18:14 2004\ 4\19اثنين  ربيع أول 

 48.36038 غير ممكنة  ة غير ممكن غير ممكنة  25 4:34 3:31 12:31 لوالدةنفسه يوم ا 6:29 2004\5\19أربعاء  ربيع ثاني 

 3.94692- مستحيلة مستحيلة مستحيلة 2- 4.03 1.35- 4.4- 2004\6\ 18 23:39 2004\6\17خميس  جماد األولى 

 37.54879 ة غير ممكن غير ممكنة  غير ممكنة  24 4:33 3:10 3:41 نفسه يوم الوالدة 15:32 2004\ 7\17سبت جماد اآلخرة 

 67.91461 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 35 7:25 5:45 15:51 نفسه يوم الوالدة 2:57 2004\ 8\16اثنين رجب

 14.02642 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 10 2.55 0.98 0.31- 2004\9\ 15 18:30 2004\ 9\14ثالثاء شعبان 

 38.12173 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  15 5:45 1:51 13:20 ةنفسه يوم الوالد 4:11 2004\ 10\14خميس رمضان 

 16.4243- مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 2.55 3.45- 1.58- 2004\ 11\ 13 18:37 2004\11\12جمعه شوال

 35.67082 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  11 8:14 0:47 13:37 نفسه يوم الوالدة 3:20 2004\ 12\ 12احد ذو القعدة 

 10.5888- مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 5.43 3.16- 0.75 2005\1\ 11 16:30 2005\ 1\10اثنين ذو الحجة

 74.22756 ممكنة  ممكنة  ممكنة  38 9:35 5:57 16:26 نفسه يوم الوالدة 1:17 2005\2\9اربعاء 1426محرم

 19.83009 مستحيلة ستحيلةم مستحيلة 9 3:36 0:47 5:19 نفسه يوم الوالدة 12:48 2005\3\10خميس صفر 

 85.25135 سهلة  سهلة  سهلة  45 9:1 7:52 18:29 نفسه يوم الوالدة 0:0 2005\4\ 9سبت ربيع األول

 32.49843 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  18 3:27 2:11 7:0 نفسه يوم الوالدة 11:51 2005\5\8االحد ربيع الثاني 

 91.28844 سهلة  سهلة  سهلة  51 8:51 7:47 18:25 وم الوالدةنفسه ي 0:46 2005\6\7ثالثاء جماد األولى 

 35.28886 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  23 4:33 2:53 2:50 نفسه يوم الوالدة 16:27 2005\7\6اربعاء جماد اآلخرة 

 60.48761 بالمرقبممكنة  ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 31 6:21 4:59 14:41 نفسه يوم الوالدة 4:19 2005\ 8\5جمعة  رجب

 2.13261 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3 2.96 0.35- 3.6- 2005\ 9\4 22:2 2005\9\ 3السبت شعبان 

 7.11931 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 1 1:40 0:0 4:3 نفسه يوم الوالدة 13:42 2005\ 10\3اثنين رمضان 

 26.56744 مستحيلة مستحيلة تحيلةمس 4 6:55 0:0 14:8 نفسه يوم الوالدة 3:3 2005\11\2أربعاء  شوال

 29.3685- مستحيلة مستحيلة مستحيلة 25- 5.08 5.4- 2.36- 2005\12\2 19:18 2005\ 12\1ثالثاء ذو القعدة 

 32.42416 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  10 7:41 0:38 12:15 نفسه يوم الوالدة 4:51 2005\12\31سبت ذو الحجة
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(3) لتتمة جدو  

 

 تاريخ ميالدي ي تاريخ هجر 
وقت  
 االقتران

 عمر الهالل يوم المراقبة 
ارتفاع 
 الهالل

 بعد الهالل
م كث  
 الهالل

 معيار يالوب  معيار عودة 
معيار جنوب 

 إفريقيا

p 

 احتمالية الرؤية 
 -13.78239 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 4.61 3.3- 1.3- 2006\1\ 30 18:50 2006\ 1\29االحد 1427محرم

 68.80585 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 36 7:45 6:3 15:3 نفسه يوم الوالدة 2:56 2006\ 2\28ثالثاء صفر 

 18.07944 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 10 2:2 0:59 4:2 نفسه يوم الوالدة 14:20 2006\3\29أربعاء  ربيع أول 

 -18.16432 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 4 3.46- 4.66- 2006\4\ 28 23:23 2006\4\27خميس ربيع ثاني 

 63.16133 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 36 6:26 5:9 11:57 نفسه يوم الوالدة 7:8 2006\ 5\27السبت جماد األولى 

 19.7346 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 14 4.43 1.23 1.06- 2006\6\ 62 20:21 2006\ 6\25االحد جماد اآلخرة 

 57.04997 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 30 5:49 4:32 13:26 نفسه يوم الوالدة 5:43 2006\ 7\25اءثالث رجب

 -2.05834 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 0 2.65 0.91- 3.68- 2006\8\ 24 22:22 2006\ 8\23اربعاء شعبان 

 -0.55172 مستحيلة مستحيلة لةمستحي 3- 1.58 1.55- 2.45 2006\9\ 23 15:34 2006\ 9\22جمعة رمضان 

 8.8063 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 6- 5.38 2.13- 11.05 2006\ 10\ 23 6:19 2006\10\22االحد شوال

 29.75044 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3 8:52 0:0 16:11 نفسه يوم الوالدة 0:48 2006\11\21اثنين ذو القعدة 

 -25.41095 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 23- 5.55 4.95- 1.55- 2006\ 12\ 12 18:33 2006\12\20اربعاء ذو الحجة

 37.64428 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  16 6:5 1:45 11:39 نفسه يوم الوالدة 5:43 2007\1\19الجمعة 1428محرم

 -15.22535 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 11- 2.58 3.13- 2.8- 2007\2\ 18 20:38 2007\ 2\17السبت صفر 

 62.05789 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 33 6:35 5:31 13:24 نفسه يوم الوالدة 4:50 2007\ 3\19اثنين بيع األولر 

 19.32081 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 11 3:38 1:3 2:32 نفسه يوم الوالدة 16:3 2007\ 4\17الثالثاء ربيع الثاني 

 -7.46944 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 6- 5.26 2.15- 4.15- 20071\5\ 17 23:6 2007\ 5\16االربعاء جماد األولى 

 78.14265 ممكنة  ممكنة  ممكنة  45 7:40 6:37 14:23 نفسه يوم الوالدة 4:52 2007\6\15الجمعة جماد اآلخرة 

 27.88308 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 18 3:15 2:5 2:57 نفسه يوم الوالدة 16:17 2007\ 7\14السبت رجب

 55.16139 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 23 7:45 3:34 17:41 نفسه يوم الوالدة 1:12 2007\ 8\13اثنين عبان ش

 -5.01853 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 6- 2.01 2.25- 1.51 2007\9\ 12 16:45 2007\ 9\11ثالثاء رمضان 

 7.49066 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 8- 5.86 2.33- 11.53 2007\ 10\ 12 6:4 2007\ 10\11خميس شوال

 20.88048 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3- 8.38 1.5- 15.8 2007\ 11\ 11 1:16 2007\11\10السبت ذو القعدة 

 -38.33393 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 31- 5.93 6.43- 4.63- 2007\ 12\ 10 21:34 2007\12\9األحد   ذو الحجة
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 (3تتمة جدول )
وقت   تاريخ ميالدي تاريخ هجري 

 االقتران

عمر  يوم المراقبة 
 الهالل

ارتفاع 
 الهالل

بعد 
 الهالل

معيار جنوب  معيار يالوب  معيار عودة  م كث الهالل 
 إفريقيا

P 

 احتمالية الرؤية 

 -6.03709 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 8- 3.71 2.43- 1.03 2008\ 1\9 16:10 2008\1\8ثالثاء 1429محرم

 45.69727 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  23 4:43 3:15 12:7 نفسه يوم الوالدة 5:34 2008\2\7ثالثاء صفر 

 -13.43226 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 9- 2.6 2.86- 3.4- 2008\ 3\8 21:29 2008\ 3\7جمعة  ربيع أول 

 61.33641 بممكنة بالمرق نة بالمرقبممك ممكنة بالمرقب 33 7:0 5:18 12:31 نفسه يوم الوالدة 5:56 2008\4\6األحد  ربيع ثاني 

 23.59664 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 14 4:47 1:29 1:59 نفسه يوم الوالدة 16:51 2008\5\5االثنين  جماد األولى 

 -2.04773 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 2- 5.05 1.2- 3.78- 2008\ 6\4 22:56 2008\6\3الثالثاء جماد اآلخرة 

 69.50611 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 37 7:35 5:38 15:18 نفسه يوم الوالدة 3:59 2008\7\3الخميس  رجب

 17.46406 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 8 2:38 0:24 5:26 نفسه يوم الوالدة 13:37 2008\ 8\1الجمعة  شعبان 

 -24.68947 مستحيلة ستحيلةم مستحيلة 18- 3.7 4.56- 4.41- 2008\8\ 31 22:56 2008\8\30السبت  رمضان 

 -2.42969 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 12- 5.56 3.55- 7.7 2008\9\ 30 10:8 2008\ 9\29االثنين شوال

 19.90436 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 4- 8.65 1.75- 15.86 2008\ 10\ 30 1:23 2008\10\29ااربعاء ذو القعدة 

 -35.61777 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 29- 5.63 6.2- 4- 2008\ 11\ 28 20:56 2008\ 11\27خميس ذو الحجة

 -11.20416 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 11- 3.28 2.85- 0.01 2008\ 12\ 28 17:2 2008\12\27السبت 1430محرم

 21.12451 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 10 2:11 0:53 6:51 نفسه يوم الوالدة 10:39 2009\ 1\26االثنين صفر 

 58.80062 غير ممكنة  غير ممكنة  ممكنة بالمرقب 30 6:14 4:59 14:13 نفسه يوم الوالدة 3:44 2009\2\25بعاء أر  ربيع األول

 -2.72677 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3- 4.35 1.61- 2.31- 2009\3\ 27 20:38 2009\ 3\26الخميس  ربيع الثاني 

 67.57509 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 37 7:30 5:50 13:22 نفسه يوم الوالدة 5:20 2009\ 4\25السبت جماد األولى 

 25.30485 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 16 4:0 1:47 2:23 نفسه يوم الوالدة 16:40 2009\ 5\24االحد جماد اآلخرة 

 -7.6392 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 5- 3.43 1.93- 3.7- 2009\6\ 23 22:59 2009\ 6\22الثالثاء رجب

 48.02086 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  20 7:31 2:43 15:3 نفسه يوم الوالدة 4:8 2009\ 7\22االربعاء بان شع

 1.77187 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 6- 4.45 2.31- 5.53 نفسه يوم الوالدة 13:12 2009\8\20الخميس رمضان 

 -33.86712 مستحيلة مستحيلة تحيلةمس 27- 5.61 6.63- 3.9- 2009\9\ 19 22:0 2009\9\18الجمعة شوال

 2.47213 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 12- 7.08 3.4- 10.65 نفسه يوم الوالدة 6:48 2009\10\18االحد ذو القعدة 

 -41.951 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 33- 6.05 7.03- 5.56- 2009\ 11\ 17 22:35 2009\11\16االثنين ذو الحجة
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 (3تتمة جدول )

 P معيار جنوب إفريقيا  معيار يالوب  معيار عودة   بعد الهالل ارتفاع الهالل عمر الهالل يوم المراقبة  وقت االقتران تاريخ ميالدي خ هجري تاري

 احتمالية الرؤية 
 -8.89118 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 9- 2.81 2.65- 0.46 2009\ 12\ 17 16:30 2009\12\16االربعاء 1431محرم

 25.06082 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 12 2:25 1:15 7:58 نفسه يوم الوالدة 9:20 2010\1\15الجمعة صفر 

 51.62826 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  26 5:30 4:6 13:4 نفسه يوم الوالدة 4:43 2010\ 2\14االحد ربيع أول 

 79.58561 ممكنة  ممكنة  ة ممكن 41 8:57 7:14 17:50 نفسه يوم الوالدة 0:21 2010\ 3\16الثالثاء ربيع ثاني 

 15.44816 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 8 4:45 0:33 1:16 نفسه يوم الوالدة 17:18 2010\ 4\14االربعاء جماد األولى 

 75.93577 ممكنة  ممكنة  ممكنة  42 7:29 6:26 15:40 نفسه يوم الوالدة 3:16 2010\5\14الجمعة جماد اآلخرة 

 20.21205 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 12 2:10 1:7 3:47 وم الوالدةنفسه ي 15:27 2010\ 6\12السبت رجب

 -20.70011 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 15- 2.91 3.76- 3.66- 2010\7\ 12 22:55 2010\ 7\11األحد  شعبان 

 26.76903 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3 8.23 0.36- 14.36 2010\8\ 11 4:33 2010\ 8\10الثالثاء رمضان 

 -10.41902 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 16- 6.01 4.38- 4.55 2010\ 9\9 13:47 2010\9\8ربعاءاال  شوال

 -39.63896 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 32- 6.5 7.5- 4.36- 2010\10\8 22:2 2010\10\7الخميس ذو القعدة 

 13.34738 تحيلةمس مستحيلة مستحيلة 3- 6.28 1.66- 10.96 2010\11\7 6:10 2010\ 11\ 6السبت ذو الحجة

 -28.18016 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 21- 3.66 4.71- 4.51- 2010\12\6 21:27 2010\ 12\5االحد 1432محرم

 18.59933 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 10 1:51 0:48 4:53 نفسه يوم الوالدة 12:16 2011\1\4ثالثاء صفر 

 55.60701 غير ممكنة  غير ممكنة  ممكنة بالمرقب 29 5:56 4:33 13:15 نفسه يوم الوالدة 4:22 2011\2\3الخميس ربيع األول

 78.34424 ممكنة  ممكنة  ممكنة  40 8:50 7:7 17:54 نفسه يوم الوالدة 0:9 2011\3\ 5السبت ربيع الثاني 

 5.28378 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 2 4.63 0.65- 1- 2011\ 4\4 19:25 2011\4\3االحد جماد األولى 

 40.43471 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  21 4:20 2:57 9:50 نفسه يوم الوالدة 8:57 2011\5\3االثنين جماد اآلخرة 

 78.28058 ممكنة  ممكنة  ممكنة  40 8:33 6:17 18:57 نفسه يوم الوالدة 0:11 2011\6\2الخميس رجب

 16.11659 حيلةمست مستحيلة مستحيلة 4 3.93 0.3- 7.56 2011\ 7\2 11:34 2011\ 7\1الجمعة شعبان 

 -29.58068 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 24- 4.71 5.61- 2.98- 2011\7\ 31 22:4 2011\ 7\30السبت رمضان 

 16.83807 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 5- 8.83 2.06- 14.1 2011\8\ 29 4:27 2011\ 8\28االثنين شوال

 -15.58609 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 19- 5.83 4.8- 3.28 2011\9\ 28 14:38 2011\ 9\27الثالثاء ذو القعدة 

 -40.02092 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 31- 5.98 7- 5.7- 2011\ 10\ 27 23:00 2011\10\26اربعاء ذو الحجة
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 (3تتمة جدول )
معيار جنوب  معيار يالوب  عودة معيار  م كث الهالل  بعد الهالل ارتفاع الهالل عمر الهالل يوم المراقبة  وقت االقتران تاريخ ميالدي تاريخ هجري 

 إفريقيا

p 

 احتمالية الرؤية 

 24.26507 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 9 4:2 0:34 9:17 نفسه يوم الوالدة 7:40 2011\ 11\25الجمعة 1433محرم

 -16.68953 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 11- 3.18 3.03- 4.88- 2011\ 12\ 25 21:54 2011\12\ 24اسبت صفر 

 36.65755 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  20 4:34 2:47 7:13 نفسه يوم الوالدة 10:13 2012\ 1\23ثنيناال  ربيع أول 

 76.25407 ممكنة  ممكنة  ممكنة  40 8:32 6:52 16:29 نفسه يوم الوالدة 1:24 2012\ 2\22االربعاء ربيع ثاني 

 4.70023 مستحيلة مستحيلة ستحيلةم 1 4.43 0.18 1.18- 2012\3\ 23 19:28 2012\3\22الخميس جماد األولى 

 35.05544 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  18 3:44 2:21 8:58 نفسه يوم الوالدة 9:41 2012\ 4\21السبت جماد اآلخرة 

 62.57778 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 31 6:34 4:37 16:49 نفسه يوم الوالدة 2:12 2012\ 5\21االثنين رجب

 -11.01318 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 10- 2.7 2.78- 0.3- 2012\6\ 20 19:33 2012\ 6\19الثالثاء ان شعب

 10.17499 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 2- 7.25 1.31- 5.65 2012\7\ 20 5:39 2012\7\19الخميس رمضان 

 -27.95735 ستحيلةم مستحيلة مستحيلة 25- 5.76 6.06- 1.05- 2012\8\ 18 19:50 2012\8\17الجمعة شوال

 19.28898 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 3- 8.33 1.63- 14.48 2012\9\ 17 3:39 2012\ 9\16االحد ذو القعدة 

 -11.85137 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 3.7 3.53- 1.66 2012\ 10\ 16 15:50 2012\10\15االثنين ذو الحجة

 63.09767 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 30 8:44 4:25 16:20 دةنفسه يوم الوال  0:14 2012\11\14االربعاء 1434محرم

 29.1775 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 17 3:0 1:57 5:33 نفسه يوم الوالدة 11:24 2012\ 12\13خميس  صفر 

 -15.33145 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 11- 5.46 3.01- 5.9- 2013\1\ 12 23:10 2013\1\11الجمعة ربيع األول

 41.02887 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  22 5:40 3:12 7:49 نفسه يوم الوالدة 9:55 2013\ 2\10االحد ربيع الثاني 

 -17.59138 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 13- 5.4 3.63- 5.35- 2013\3\ 12 23:29 2013\ 3\11االثنين  جماد األولى 

 22.34466 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 12 2:43 1:15 5:6 سه يوم الوالدةنف 13:25 2013\ 4\10االربعاء جماد اآلخرة 

 59.26746 ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب ممكنة بالمرقب 29 6:23 4:24 16:5 نفسه يوم الوالدة 2:47 2013\5\10الجمعة رجب

 -14.02642 ةمستحيل مستحيلة مستحيلة 12- 3.25 3.26- 1.21- 2013\ 6\9 20:24 2013\6\ 8السبت شعبان 

 8.89118 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 6- 6.26 2.18- 10.3 2013\ 7\9 8:58 2013\7\8االحد رمضان 

 32.21196 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  2 9:44 0 18:38 نفسه يوم الوالدة 0:20 2013\8\7االربعاء شوال

 -13.03969 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 16- 5.06 4.35- 3 2013\ 9\6 15:23 2013\9\5الخميس  ذو القعدة 

 34.23847 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  9 7:13 0:43 15:21 نفسه يوم الوالدة 2:21 2013\ 10\ 5السبت ذو الحجة

 -1.6976 مستحيلة مستحيلة مستحيلة 1- 0.4 1.26- 0.26 2013\11\4 16:54 2013\ 11\3االحد 1435محرم

 71.26737 ممكنة  ممكنة  ممكنة  39 7:39 6:1 14:31 نفسه يوم الوالدة 2:25 2013\ 12\3الثالثاء صفر 
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 سم(انية رحسة هالل شهري رمضان  شوال  د4ج  ل) 

 التاريخ أو  
 الشهر الهجري

 التاريخ أو  
 الشهر الميالدي

لحظة  
 الوالدة 

وقت  أو 
 االقتران 

عمر  
 الهالل 

 بالساعات 

ارتفاع  
 الهالل 

 فوق األفق 

 البعد الزاوي
  للهالل عن
 الشمس 

مكث  
 الهالل 

 بالدقائق 
 معيار  
 عودة 

 معيار 
 يالوب 

 معيار 
 إفريقياجنوب 

P 
 احتمالية الرؤية 

 32.54087 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  3 9.11 0.43 18.13 0.59 27\6\2014 1435رمضان

 7.35273 مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  6- 6.21 2.11- 8.83 10.27 27\7\2014 1435شوال

 14.6736- مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  16- 5.48 3.91- 0.6 18.39 16\6\2015 1436رمضان

 30.49314 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  4 8.33 0.26 16.15 3.5 16\7\2015 1436شوال

 43.44795 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  16 8.66 1.86 14.43 4.45 5\6\2016 1437رمضان

 3.31032- مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  10- 5.43 2.83- 4.28 14.59 4\7\2016 1437شوال

 34.1218- مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  28- 6.25 6.21- 4.2- 23.16 25\5\2017 1438رمضان

 45.13494 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  17 8.45 2.03 15.06 4.13 24\6\2017 1438شوال

 3.56496 مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  3- 5.33 1.65- 2.68 16.16 15\5\2018 1439رمضان

 32.4454- مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  26- 5.13 5.8- 3.91- 23.8 13\6\2018 1439شوال

 64.71039 ممكنة   ممكنة   ممكنة   30 8.91 4.83 17.25 1.34 15\5\2019 1440رمضان

 13.72934 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  3 4.01 0.53 5.4 13.45 5\5\2019 1440شوال

 46.4718 غير ممكنة  غير ممكنة  غير ممكنة  20 6.65 2.9 14.25 4.25 23\4\2020 1441رمضان

 18.2174- مستحيلة  مستحيلة  مستحيلة  14- 3.25 3.66- 2.76- 21.48 22\4\2020 1441شوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


