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  حمنحمل حمنح مهللابسم 

 حمتقو م حمهجني حمعاممي
 
 

 * حمملخص
 
تقدو م حمهجدني حمعداممي ي و كدول في هذح حمبحث إعدحد تقو م هجني موحدد مجم دد دوا حمعدامم باسدم  حم تم

أساسه حعتماد نؤ ة حمهالا سوحء بامع ل حممجندة أو عل طن ق حممنقد  حمبردنيي ح دث تدم تقسد م حمكدنة 
ي  و تجنى حمحسابات حمفلك ة مكا نطاق على حدةي فإذح دمت حمحسابات حمفلك ة علدى منطقت ل حألنض ة إمى

منطداقي حعتبدن حم دوم حمتدامي أوا أ دام حمشدهن حمهجدني أنه  مكل نؤ ة حمهدالا مدل أي منطقدة  تقدد ضدمل ح
 :هما لوحمنطاقا يحمجد د مهذح حمنطاق

 
 20إمدى خدط طدوا شنقا دنجة  180 متد مل خط طوا    (:التقويم الهجري الشرقي )هـ ش نطاق - أ

إذح فد يحإلسدالميجم دد دوا حمعدامم جم د قدانحت أسدتنحم ا ويسد ا وأفن ق دا وأونوبداي أي غنباي وهذح  شما 
)أنض  ابسدة  تقدد ضدمل هدذح حمنطداقي  منطقةدمت حمحسابات حمفلك ة على أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل أي 

 حعتبن حم وم حمتامي أوا أ ام حمشهن حمهجني حمجد د مهذح حمنطاق.
   

غنبدا إمدى حألجد حء حمينب دة مدل   20º متدد مدل خدط طدوا   (:التقويم الهجري الغربي )هـ غنطاق   - ب
)أنض  ابسة   منطقةإذح دمت حمحسابات حمفلك ة على أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل أي ف يل حألمن ك ت لقانت حم

 تقد ضمل هذح حمنطاقي حعتبن حم وم حمتامي أوا أ ام حمشهن حمهجني حمجد د مهذح حمنطاق.
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 * حممقدمة
 

أو قددد  كددول معدددوما فددي بعددض حمدددوا  بددات حسددتخدحم حمتقددو م حمهجددني فددي حمعددامم حإلسددالمي فددي وقتنددا حمحاضددن نددادنحي    
قننا على نشأتهي فإننا نالحظ حمفنقة وحالختالف ب ل حمدوا حإلسالم ة في تحد د  14 لىوبنغم منون ما    د ع يحإلسالم ة

حمعقبدات فدي سدب ا إنشداء تقدو م مد الدي موحددي  حمعد د ملوفي ح ل حستطاع حمين  حمتيل  على  يبدح ات حألشهن حمهجن ة
ي م06/01/2000هـ فدي أنبعدة أ دام مختلفدة )ن ج ن دا حمخمد    1420سنا نحل حممسلم ل قد بدأنا ع د حمفطن معام نجد أنف

ي حمهندددد و باكسدددتال حألحدددد م08/01/2000 حمسدددبتي مردددن و حمميدددن  م07/01/2000 جمعدددةعود ة و حألندل حمسدددحم
أل نوقف إعالل نؤ ة حمهالا  بشهادة عدة شهود   ! أما يل منا أل نعتمد تقو ما هجن ا موحدح ؟ أما يل منام09/01/2000

عدوا مل مختلف مناطق حمدومة   وم ال  وجد هالا فدي حمسدماء؟! أمدا يل مندا أل نلقدي بداال ملعلدم و ملحسدابات حمفلك دة حمتدي 
م تردب  قمدن؟!  أمدإمدى حمفي ح ل أنها هي ذحتها أورلت حمين   معدم معنفتهم بعلوم حمفضاء و حمفلكي  شكك حمبعض بدقتها

؟ قدد ال  كدول أ دا ممدا سدبق ممكندا إذح بع دة عل حموحقدد مجند د باجة…  جملة  مقد ثبت باموجه حمشنعي نؤ ة هالا شهن
و تنفض تلك حمتي باممنق ! و تقبدا  فال تعتمد هذه حمدومة إال نؤ ة حمهالا بامع ل حممجندة فقطي يتمسك كا ذي نأي بنأ ه

حتى و إل دمت حمحسابات حمفلك ة على أل حمقمن غ ن موجود فوق حألفق وقتها! و أخنى  تلك حمدومة أي شاهد بنؤ ة حمهالاي
قد  كول مل حممسدتح ا حعتمداد تقدو م موحدد دول حممحاومدة فدي حمتقن د  بد ل  يتتبد جانتها حتى و إل أ قنت أنها على خطأ

  ة حمهالا أمن ضنوني ال  نبيي إهمامه.فنؤ يمختلف وجهات حمنظني على أل تبقى حمخطوط حمعامة أساسا ملتقو م حممقتنح
 

 * معا  ن نؤ ة حمهالا

 
قومده جاءت حألحاد ث حمنبو ة ردن حة و تددا علدى ضدنونة نؤ دة حمهدالا إلثبدات بددح ات حألشدهن حمهجن دةي و مثداا ذمدك 

نوحه حمبخاني و   ال تروموح حتى تنوح حمهالاي و ال تفطنوح حتى تنوهي فإل غم عل كم فاقدنوح مه  رلى هللا عل ه وسلم:
و بامنجوع آلنحء حمفقهداءي  نجدد أل حمجدا حألعظدم مدنهم  دنى أل نؤ دة حمهدالا ضدنونة ال  نبيدي  ينوحه مسلم بلفظ أغمي

و  مقدد شديلت  يو بامتامي فإل حممع ان حمذي سنعتمده إلعدحد حمتقو م حمهجني  نبيي أل  عتمد نؤ ة حمهالا أساسا مده يإهمامها
نؤ ة  س و  وجد حآلل حمعد د مل حممعا  ن حمفلك ة حمتي تح يحألهلة منذ قد م حم مال نرد علماءالا معا  ن حسا  نؤ ة حمه

 حمهالاي منها: 
 
مع انحً  نص على أل نؤ ة حمهالا ممكندة إذح  حد عمدنه محظدة غدنو  حمشدم    [6]حقتنح حمبابل ول المعايير القديمة:  -1

عندد مقاننتده مدد  غنو  حمشم ي إال أل هذح حممع ان غ دن دق دقدق قة مل  48ساعةي و غن  بعد أكثن مل  24 لىع
 8أل نؤ ة حمهالا ممكنة إذح كال حنخفاض حمشم  محظة غدنو  حمقمدن بد ل  [2]ي وحقتنح حمبتاني نتائج حمنرد حمعملي

ً  10و   . دنجات تحت حألفقي وهذح مع ان غ ن دق ق أ ضا
 
 
شم  ب ل حم فنق حالنتفاع حم حوي حممنك يب ل ة نؤ ة حمهالا  نبط ع انح متحد د إمكان م إم ا  حقتنح: معيار إلياس  -2

مشددم  و حمقمددن وقددت ح حمسددمت بدد ل فددنق و بدد ل  Geocentric Relative Altitudeو حمقمددن وقددت حميددنو  )
و  عطدي هدذح حممع دان إمكان دة نؤ دة حمهدالا بدامع ل حممجدندة فقدطي أي ال  مكدل  ي Relative Azimuthحميدنو  )
 معنفة إمكان ة حمنؤ ة باممنق . حستخدحمه م

 
 
 عد مع ان منرد جنو  أفن ق ا حمفلكي مل حممعدا  ن حمحد ثدة و أكثدن  (:SAAOمعيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكي ) -3

حالنتفددداع حمسدددطحي محافدددة قدددنص حمقمدددن حمسدددفلى وقدددت حميدددنو  بددد ل و هدددو  دددنبط  ةيسدددابقحم   نحممعدددادقدددة مدددل 
(Topocentric Altitude  مشم  و حمقمدن وقدت حميدنو  )ح حمسمت ب لفنق  و ب لRelative Azimuth و  ي

 قد  رل  حستخدحمه ممعنفة إمكان ة نؤ ة حمهالا باممنق ي و ذمك على حمنحو حمتامي: 
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ب ل  حمسمت فنق
 حمشم  و حمقمن 

ستخدحم با)حتى  نؤ ة مستح لةحم
إذح كال حنتفاع حمهالا  حممنق  

 عل حألفق أقا مل

ممجندة غ ن محتملة بامع ل ح نؤ ةحم
إذح كال حنتفاع حمهالا عل حألفق أقا 

 مل

0 6.3 8.2 

5 5.9 7.8 

10 4.9 6.8 

15 3.8 5.7 

20 2.6 4.5 

 [3]  1حمجدوا 

 

حمدذي عمدا مدد نحً ممنردد   يYallop)  دامو  ي و قد تم وضعه مل قباو هو مل أكثن حممعا  ن دقة: [5] معيار يالوب -4
فدنق حالنتفداع حمد حوي ئ ساً ملجنة حأل  اج حمفلك ة حمتابعة مالتحاد حمفلكي حمدوميي ح دث  دنبط مع دانه بد ل جن نتش ون

ملهددددالا حمسددددمك حمسددددطحي  و بدددد ل  Geocentric Relative Altitudeشددددم  و حمقمددددن )بدددد ل حم حممنكدددد ي
(Topocentric Crescent Width   أنبد حاالت: إمىحمهالا نؤ ة  هذح حممع ان إمكان ة قسم  و ي 

 ممكنة باممنق  فقط.  -أ 

 د تحتاج إمى منق .ق   -  

 ميالف حمجوي.حفي حامة رفاء  ممكنة بامع ل حممجندة   -ج 

 بسهومة. بامع ل حممجندة  ممكنة   -د 
 

  Yallop  و  امو  )Schaeferتم تجم د أنراد حألهلة حممعتمدة مل قبا ش فن ) 2005في حمعام  :[4]عودة معيار  -5
م و حتى حمعام 1859متد مل حمعام ت حمعتمد افلك  حنرد 336 ي و بلغ عددها SAAOمنرد جنو  أفن ق ا حمفلكي )و 

عضدداء حممشددنوع حإلسددالمي منرددد حألهلددة أمي و أضدد ف مهددا أنردداد حألهلددة حمتددي تددم حمحرددوا عل هددا مددل 2000
(http://www.icoproject.org   خالص مع ان فلكي جد دد مدل هدذه نرد فلكيي و تم حست 401و حمتي بلغ عددها

فنق ب ل  مع انهذح حم  نبط مي و 2005م و حتى حمعام 1859نردح تمتد مل حمعام  737ك ة حمبامغ عددها لحألنراد حمف
حمسددمك حمسددطحي  و بدد ل  Topocentric Relative Altitudeشددم  و حمقمددن )حمسددطحي بدد ل حمحالنتفدداع حمدد حوي 

 عتبن هذح حممع ان حام ا حألكثن دقة ممعنفة إمكان دة نؤ دة حمهدالاي ي و    Topocentric Crescent Widthملهالا )
 حاالت: ثالث إمىحمهالا نؤ ة  هذح حممع ان إمكان ة قسم  و

 ممكنة باممنق  فقط.  -أ 

 .ممكنة بامع ل حممجندة برعوبة في حاا نقاء حميالف حمجوي تماما   -  

 بسهومة. بامع ل حممجندة  ممكنة   -ج 
 

 هو حألكثن دقة حام اي فس تم حعتماده إلجنحء حمحسابات حمفلك ة مجم د حألشهن حمهجن ة.  عودةح ث إل مع ان  و
 

 سنة نف  حمفي مختلف ل * حعتماد مع ان ل 
 

قدد  كدول أحدد حمحلدوا متحد دد بدح دة حمشدهن حمهجدني هدو حعتمداد مع دان حسدابي مثدا محظدة حالقتدنحل متحد دد بدح دة حألشدهن 
إل  يمعاد ة )عدم حعتماد نؤ ة حمهالا ي و حعتماد حمنؤ ة متحد دد بدح دة نمضدال و حمع دد ل )حعتمداد نؤ دة حمهدالا حمهجن ة ح

 وجدود أشدهن تحتدويإمدى فاعتماد مع ان ل مختلف ل في سنة وححدة سد ؤدي  يمثا هذح حالقتنحح ال  رل  مل حمناح ة حمفلك ة
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 مجهدات حممسدؤومة ومداي فستضدطن ح 30 تعددى   مكدل أل مهجدني الل حمشدهن حإ وما ! و ح ث  31 وما فقط أو  28 على
و  يمل حمشهن حمهجني حمسدابق 30 وما على حمنغم مل عدم نؤ ة حمهالا  وم  30 إنقضاء ببدء حمشهن حمهجني حمجد د بعد

ى م بندداء علدد09/11/1999هددـي ح ددث تددم تحد ددد بدح ددة شددهن شددعبال فددي حألندل  ددوم حمثالثدداء  1420مثدداا ذمددك نمضددال 
بامطبد إل حممع ان  يم07/12/1999شعبال هو حمموحفق م وم حمثالثاء  29كال  وم فحمحسا  حمفلكي حمذي ال  عتمد حمنؤ ةي 

و ح ث  يمتحد د بدح ة شهن نمضال حآلل هو نؤ ة حمهالا )الحظ ك ف ة حستخدحم مع ان ل مختلف ل متحد د حألشهن حمهجن ة 
حتى في حم وم  نإال أل حمهالا مم   يأعلل أل حم وم حمتامي هو حممتمم مشهن شعبال فقدي مم تثبت نؤ ة حمهالا في ذمك حم ومإل 

شدعبال  خدامف إحددى حمقوحعدد حمفلك دة حمبسد طةي و حمتدي  30شعبال ! إل عدم نؤ دة هدالا شدهن نمضدال  دوم  30حمتامي )
مدل  30 دوم  نى جد  أل  دفإنده جدني مدل حمشدهن حمه 29 دوم  نمدم  دذح و هدي أل حمهدالا إ ي علمها أي مهتم بنرد حألهلة

و إال دا ذمدك علدى خطدأ بدح دة حمشدهن )شدعبال فدي هدذح  يحمشهن حمهجدني )عندد حعتمداد نؤ دة حمهدالا أساسدا مبدح دة حمشدهن 
إل مثا هذه حممشكلة ما كانت متقد مو حعتمدت نؤ ة حمهالا أساسا مبدح ة جم د حألشهن حمهجن ةي و م   نمضال و ي حممثاا 

 ط! حمع د ل فق

 
 * موقد إجنحء حمحسابات

 
كمع دان حسدابي محسدا  نؤ دة  عودةمقد تم تحد د نؤ ة حمهالا كمع ان عام إلعدحد حمتقو م حمهجنيي  كما  تم حعتماد مع ان 

د موقد امأو حعت ؟شنق حمعامم  أم وسطه أم غنبه وها ه يو  بقى أل نحدد حمموقد حمذي س تم عنده إجنحء حمحسابات يحمهالا
تتحسدل كلمدا حتجهندا غنبدا )بثبدوت في  دوم مدا  كنمة ألهم تها حمد ن ة؟  مل حممعنوف فلك ا أل إمكان ة نؤ ة حمهالامكة حمم

حعتمادهي فقد ال  نى حمهالا مل مام   ا في ح ل أنده قدد  دنى بسدهومة   مكلخط حمعنض ي و بناء عل ه فإل شنق حمعامم ال 
أل ال تبددأ دوا حمميدن   وا بدقفمدل غ دن حمم يمعدامم أو مكدة حممكنمدةو مثدا هدذح  نطبدق علدى وسدط ح يحمعنبي مل حممين 

و  يمدثال حمميدن في ح ل أل حمهالا قد تمت نؤ ته مل  يحمعنبي حمشهن حمجد د ألنه ال  مكل نؤ ة حمهالا مل مكة حممكنمة
و حمقانت ل حألمن ك ت ل كب نة  كذمك حعتماد غن  حمعامم مثا حمقانت ل حألمن ك ت لي فاممسافة ب ل أندون س ا مل غ ن حممناس 

 شدما حألوا  ي Zones) نطداق لحا مثا هذه حممشكلة قد  كدول ممكندا بتقسد م حمعدامم إمدى مل هنا بات وحضحا أل  ي وجدح
و  طلق على حمتقو م حمهجني  حممعد مهذه  أي جم د دوا حمعامم حإلسالمييجم د قانحت أستنحم ا و يس ا و أفن ق ا و أونوباي 

منطقدة حمقدانت ل حألمدن ك ت لي و  طلدق علدى حمتقدو م حمهجدني   شدما ي و حمثدانيالتقويم الهجري الشررقي )هرـ ش( حممنطقة
حسا  إمكان ة نؤ ة حمهالا مجم د مناطق كا نطاقي فإذح وجدد س تم و  ،التقويم الهجري الغربي )هـ غ(حممعد مهذح حمنطاق 

أوا أ دام حمشدهن  حمتداميعتبن حم دوم حل حممجندة أو باستخدحم حممنق ي أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل أي أنض  ابسة سوحء بامع 
 تكول أفضا إمكان ة منؤ ة حمهالا ضمل حمنطاق حموححد في حممناطق حمينب ة مل حمنطاق. حمهجني حمجد دي و في حميام  

 
 * حمتقو م حمهجني حمعاممي 

 
ي  و  تجنى حمحسابات حمفلك ة مكا نطاق علدى حددةي فدإذح دمدت لنطاق إلعدحد حمتقو م حمهجني حمعامميي تم  تقس م حمعامم إمى 
تقدد ضدمل حمنطداقي حعتبدن حم دوم حمتدامي أوا أ دام حمشدهن أنض  ابسة حمحسابات حمفلك ة على أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل أي 

 و حمنطاقال هما: يحمهجني حمجد د مهذح حمنطاق
 
غنبداي و هدذح  20إمدى خدط طدوا دنجدة شدنقا  180خدط طدوا   متدد مدل   (:التقويم الهجري الشرقي )هرـ ش نطاق - أ

إذح دمت حمحسابات حمفلك ة على أنه ف شما جم د قانحت أستنحم ا و يس ا و أفن ق ا و أونوباي أي جم د دوا حمعامم حإلسالميي 
ن حمهجني حمجد دد  مكل نؤ ة حمهالا مل أي منطقة )أنض  ابسة  تقد ضمل هذح حمنطاقي حعتبن حم وم حمتامي أوا أ ام حمشه

 مهذح حمنطاق.
   

غنبددا إمددى حألجدد حء حمينب ددة مددل  حمقددانت ل  20º متددد مددل خددط طددوا    :التقررويم الهجررري الغربرري )هررـ غنطرراق   - ب
)أنض  ابسة  تقدد ضدمل هدذح حمنطداقي  منطقةحألمن ك ت لي فإذح دمت حمحسابات حمفلك ة على أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل أي 

 أوا أ ام حمشهن حمهجني حمجد د مهذح حمنطاق. حعتبن حم وم حمتامي
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 حمتقو م حمهجني حمعامميمآخذ على * 
 

إل أهم ما  م   حمتقو م حمهجني حمعاممي حممقتنح أنه تقو م  وفق ب ل حمحسابات حمفلك ة و نؤ دة حمهدالاي و حعتمداده مدل قبدا 
حآلل مل حختالف في تحد د بدح دة حمشدهن حمهجدني قدد  حمدوا حإلسالم ة س وحد حمتان خ حمهجني ف ما ب نهاي بع دح عما  حدث

و نحل نحاوا قدن حالستطاعة حمتورا إمى  ي خلو نظام مهما بدح ج دح مل سلب ات را إمى أنبعة أ ام مختلفة! و بامطبد ال 
 -:ما  ليعلى حمتقو م حمهجني حمعاممي حممقتنح في هذح حمبحث ؤخذ و قد   يمل حمسلب ات  حتوي أقا عدد  نظام

 
فعلى سب ا حممثاا قد تش ن حمحسدابات  يقد  بدأ حمشهن في إحدى حمدوا على حمنغم مل عدم نؤ ة حمهالا في تلك حمدومة  -1

 إمكان دة حمنؤ دة باممنقد  مل مرن عل طن دق حممنقد ي و ستتحسدل ممكنةحمفلك ة أل إمكان ة نؤ ة حمهالا في  وم ما 
 يو أكثن سهومة في حمقدانت ل حألمدن ك ت ل يممجندة مل حممين  حمعنبيكلما حتجهنا غنباي إمى أل ترب  ممكنة بامع ل ح

بامنسدبة ملتقدو م  ي فهذح  عني أل حم وم حمتامي هو أوا أ ام حمشهن حمجد ددحممين  حمعنبيو بما أنه  مكل نؤ ة حمهالا مل 
و  إ دنحل و حمسدعود ة حمدوا حمتي تقد إمى حمشنق مدل مردني مثدا بعض إال أل حمهالا مل  شاهد مل يحمشنقيحمهجني 

حمفقهداء بأنده إذح ثبتدت نؤ دة حمهدالا فدي إحددى فن ق مدل إل مثا هذه حممشكلة  مكل تجاو ها باألخذ بما  قومه  يغ نها
 حألخذ بهذه حمنؤ ة. حممجاونة لدوام  مكلحمدواي فإنه 

 
إال أل  يحتده مد   سدلب ة أو مشدكلةإل كبن شكا حمهدالا بحدد ذ  :شكا حمهالا حمكب ن في حم وم حألوا مل حمشهن حمهجني  -2

فدإل بددح حمهدالا وحضدحا و  يهذه حممعلومة أضحت مع انح معامة حمنا  محكمهدم علدى ردحة أو خطدأ بدح دة حمشدهن حمهجدني
و فدي حمحق قدة إل هدذه  يخاطئدة كاندت كب نح بعد غدنو  شدم  حم دوم حألوا مدل حمشدهن حمهجدنيي حعتقددوح أل بدح دة حمشدهن

و سب  تنسخ هذه حممعلومة أل معظم حمدوا حإلسالم ة و منذ سنوحت طو لة ال تعتمد نؤ ة حمهالا  يحممعلومة غ ن رح حة
ففدي حألندل علدى سدب ا  يحتى و إل أعلل غ دن ذمدك نسدم ا يأساسا مبدء حمشهن حمهجنيي و مل ضمنها نمضال و حمع د ل

حمخطدأ فدي تحد دد بددح ات حألشدهن حمهجن دة فدي  م نسد  وحممثااي قامت حمجمع ة حمفلك دة حألندن دة بدإجنحء بحدث بعندوحل  تقد
مدم  بددأ نمضدال فدي حألندل بنداء علدى نؤ دة حق ق دة  هـ 1419 – 1373) سنة هجن ة 47و وجد أنه منذ  [1]حألندل  

هدذح  عندي بأنندا و مندذ نردف قدنل مدل و ملهالا سوى منت ل! و مم  بدأ شوحا بناء على نؤ دة حق ق دة سدوى مدنة وححددة! 
و نت جة مذمك تنسخ مدى معظم حمندا  معلومدات فلك دة  يقا نبدأ أشهننا حمهجن ة مل غ ن نؤ ة فعل ة ملهالاحم مل على حأل

خاطئةي مثا أل حمهالا  ج  أل ال  نى )أو  ج  أل  كول نح ال جدح  بعد غنو  شم  حم وم حألوا مل حمشدهن حمهجدني 
 تي: و نند على ذمك باآل يحمجد د أو في حم وم حمسابق مبدح ة حمشهن

 

فدإذح أنحد  يو  ل ده حمنهدانأوال ي أي أنه  بدأ بامل ا حمشم  غنو  ملإل حم وم حممدني بامنسبة ملمسلم ل  بدأ       -أ
شخص حمتأكد مل رحة بدح دة نمضدال مدثال و ذمدك مدل خدالا منحقبدة شدكا حمهدالا بعدد غدنو  شدم  حم دوم 

إذ أل  يحمثداني مدل شدهن نمضدال و مد   حألوا حألواي فإنه في حمحق قة في ذمك حموقت  قوم بنرد هالا حم دوم
و مذمك فدإل حمهدالا  جد  أل  كدول  يغنو  شم  حم وم حألوا مل محظةحم وم حمثاني مل شهن نمضال قد بدأ 

 كب نح نسب اي فإل بدح حمهالا ري نح وقتها دا ذمك على خطأ بدح ة حمشهن. 
 

ل حمهالا قد تمدت نؤ تده بعدد غدنو  شدم  حم دوم بما أل حم وم هو حألوا مل شهن نمضال مثالي فهذح  عني أ  - 
فإذح كال حمهالا ري نح جدح بعد  يشعبال مثال ي و عل ه ثبت أل حم وم هو أوا أ ام شهن نمضال 29حمماضي )

غنو  شم  حم وم حألوا مل نمضالي فهذح  عني أل حمهالا مم  كل موجودح في حألمد  بعدد غدنو  حمشدم ي 
خاطئة! فباتباع حمنؤ ة حمفعل ة  ج  أل  كول حمهالا كب دنح نسدب ا و وحضدحا كانت و بناء عل ه فإل بدح ة حمشهن 

 خاطئة !      تكول بسهومة بعد غنو  شم  حم وم حألوا مل حمشهن حمهجنيي و إال فإل بدح ة حمشهن 
 

 كدل  أمدم يفدي عهدد حمنسدوا ردلى هللا عل ده و سدلم حمهجدني كانت نؤ ة حمهدالا هدي حألسدا  مبددء حمشدهن     -ج 
حممسلمول في ذمك حموقت قادنول على نؤ ة حمهالا فدي حم دوم حمسدابق مبدح دة حمشدهن بدامع ل حممجدندةي خاردة و أل 

و  مكدل نؤ تده بسدهومة فدي ملع دال إل هذح  دمنا على أل حمهالا قد  كول وحضحا  يحممنحق  مم تكل قد حختنعت بعد
 ين وضوحا في حم وم حمتاميي أي غدنة حمشدهن حمهجدني حمجد ددحم وم حمسابق مبدح ة حمشهني و عل ه س كول حمهالا أكث

إنها حكمة هللا سبحانه و تعامى بأل  حدد بدح ة حمشهن حمهجني بعالمة  مكل مجم د حممسلم ل نؤ تهاي كما هو حمحاا 
مشهن ل إرنحن حممسؤوم ل في معظم حمدوا حإلسالم ة و ممدة عقود على أل  بدؤوح حإإال  يفي موحق ت حمرالة أ ضا
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و قدد  عتقدد  ي عتقدول أل نؤ ة حمهالا هي أمن معقد و ال  ت سدن إال ملنددنة حمعامةمل غ ن نؤ ة فعل ة ملهالا جعا 
 يأحدهم أل سب  حالختالف في نؤ ة حمهالا ب ل حمماضي و حمحاضن هو رفاء حمسماء في ذمك حموقت و تلوثها حآلل

 حعتبانها ملوثة إمى حد  رع  نؤ ة حمهالا منها.     فقل لة هي حممدل حمتي  مكل يل هذح غ ن رح  إإال 
     

و مل حممعلومات حمخاطئة حممنتشنة ب ل عامة حمنا  أل حمهالا حمذي نبحدث عنده إلثبدات بدح دة حمشدهن أو هدالا حم دوم حألوا 
ين هدالا و هدذه معلومدة غ دن ردح حة! فمدل حمناح دة حمفلك دة إل أرد ي ج  أل ال  مكث فتدنة طو لدة بعدد غدنو  حمشدم 

أي أنه بشدكا عدام ال  مكدل نؤ دة حمهدالا إذح كاندت حمفتدنة مدا  يدق قة مل غنو  حمشم  29بعد  ا أمكنت نؤ ته فعالي غ
و على سب ا حممثااي فلنفنض أننا نقوم بنرد هالا شهن نمضال  يدق قة 29ب ل غنو  حمشم  و غنو  حمقمن أقا مل 

ة مل غنو  حمشدم ي بدامطبد ال  مكدل نؤ دة حمهدالا فدي ذمدك حم دومي و دق ق 15شعبالي و كال غنو  حمقمن بعد  29 وم 
دق قدة تقن بداي  50ل حمهالا  تأخن في حمشنوق و حمينو  كا  وم بمقدحن إو ح ث  يشعبال 30بامتامي فإل حم وم حمتامي هو 

دو حمهدالا كب دنح و مدل غدنو  حمشدم ي و بدامطبد سد بتقن بدا دق قدة  65شدعبال بعدد  30فهذح  عني أل حمهالا س ي    وم 
أما في حم وم حمتاميي و هو غنة شهن نمضال فس ي   حمهدالا بعدد حدوحمي سداعت ل مدل غدنو  حمشدم ! و  يوحضحا نسب ا

س كول كب نح جدح و وحضحا بكا سهومة!  فإذح ما نظن شخص عادي مهذح حمهالا بعدد حميدنو  و نيه بهدذح حمكبدن و ال حدظ 
ل حكمه قطعا بخطأ بدح ة حمشهن! إال أننا كما الحظنا مل حمتسلسا حمماضي و باألنقدام أنه س ي   بعد رالة حمعشاءي فس كو

بأل بدح ة حمشهن رح حة كا حمرحةي حتى و إل غن  حمهالا بعد ساعت ل أو أكثن مل غنو  حمشم  في حم وم حألوا مل 
حألقدا علدى بددء حمشدهن حمهجدني مدل  عاما على 50حمشهن حمهجني حمجد د! منة أخنى نقوا أل حمموحطن ل حعتادوح  و منذ 

غ ن حعتماد حمنؤ ة حمفعل ة ملهالاي مدذمك فقدد تنسدخت عنددهم فكدنة أل حمهدالا ال  مكدل نؤ تده فدي حم دوم حألوا مدل حمشدهن 
و مدل جملدة حالعتقدادحت  يحمهجني أو في حم وم حمسابق مبدح ة حمشهني و هم غامبا  جهلول بعض حمحقائق حمفلك ة سامفة حمذكن

ئة أل سب  تأخن بعض حمدوا في إعالل ثبوت نؤ ة حمهالا حتى ساعات متأخنة مل حمل ا هدو حسدتمنحن بحدثهم عدل حمخاط
حمهالا! و بامفعا فإل بعض حمددوا تعلدل ثبدوت نؤ دة حمهدالا بعدض منتردف حمل دا أح انداي و قدد حددث و أل أعلندت نؤ دة 

ق ق ة إل حمهالا حمذي  عتمد إلثبات بدح ة حمشهن قد  ين  بعدد حمهالا أح انا وقت حمفجن أو حتى ظهن حم وم حمتامي! و في حمح
أما سب  تأخن إعالل بعض حمدوا فقد  كول  يغنو  حمشم  بـساعت ل كحد أقرىي إال أل حممعدا  كول أقا مل ذمك غامبا

 في حتخاذ حمقنحن. ألسبا  تشاون ة أو س اس ة
 

 * جدحوا حمتقو م حمهجني حمعاممي
 

و ذمدك ملتقدو م   هجن دةي 1440حتدى حمعدام و  هدـ 1428حبتدحء مل حمعدام  حن خ بدح ة حألشهن حمهجن ة  تو1)  ب ل حمملحق
 1440وحتدى حمعدام  هدـ 1428تدوحن خ بدح دة حألشدهن حمهجن دة حبتددحء مدل حمعدام    ف بد ل2أما حمملحدق ) يحمهجني حمشنقي

 ينبي. ي و ذمك ملتقو م حمهجني حمهجن ة

 
 * حمخالرة

 
توح د حمتقو م حمهجنيي و هذح م   باألمن حممستح اي  إنما  حتاج إمى تقان  ما ب ل حألفكان حممختلفة علدى ل وحممسلم  أما

كمدا إل توع دة عامدة حمندا  بموضدوع نردد حمهدالا و بعدض حمحقدائق  يأل تبقى نؤ ة حمهالا أساسدا مبددء حمشدهن حمهجدني
خاردة ف مدا  يحممهتمد لمدة حمردح حة ألكبدن عددد مدل حممعلو  ردااو ذمدك إل يحمبس طة عبن وسائا حإلعالم أمدن ضدنوني

ي و حالعتقاد بدأل بدح دة حمعامةب ل  حضطنحباو إال فقد  سب  ذمك  ي تعلق باممعلومات حمفلك ة حمشائعة و حمتي ال تتسم بامرحة
مددل جددنحء  حمكث ددنحإلسددالم ة غ ددن و تعدداني حمدددوا حإلسددالم ة و حمجام ددات حإلسددالم ة فددي حمدددوا  يحألشددهن حمهجن ددة خاطئددة

حالختالف في تحد د بدح ات حألشهن حمهجن ةي فنحل نتطلد العتماد هذح حمتقو م مل قبا دوا حمعامم حإلسالميي م رب  ملعدامم 
 حإلسالمي تقو م موحد  مكل حعتماده في ح اتنا حم وم ة. 

 
نسدمي مالتحداد أثنداء حنعقداد حممدؤتمن و قام حالتحاد حمعنبي معلوم حمفضاء و حمفلك باعتمداد حمتقدو م حمهجدني حمعداممي كتقدو م 

و مدل باعتمداده فدي حمددوا حإلسدالم ةي  أوردى حممدؤتمن في حمعارمة حألندن ة عّمالي و  2001حمفلكي حمعنبي حمثاني عام 
حمجد ن ذكنه أل حمتقو م حمهجني حمعاممي معتمد بشكا نسمي متحد د بدح ات حألشهن حمهجن ة فدي كدا مدل حممملكدة حألندن دة 

 في حمجمهون ة حمج حئن ة.  حإلمانحت حمعنب ة حممتحدةي وبشكا مقان  جدح ة وحمهاشم
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 * حمكات 
 

ي نئ   مجنة نرد ICOPنئ   حممشنوع حإلسالمي منرد حألهلة مد ن منك  حمفلك حمدوميي محمد شوكت عودة: م. 
ؤس  في حإلتحاد حمعنبي معلوم ي عضو م 2009 – 1995)خالا حمفتنة  حألهلة وحمموحق ت في حمجمع ة حمفلك ة حألندن ة

عضو حمجنة حمنسم ة محسا  موحق ت حمرالة في حألندل. حمتابعة مو حنة حألوقاف حمفضاء وحمفلكي عضو حملجنة حمنسم ة 
حمتابعة مله ئة حمعامة ملشؤول حإلسالم ة وحألوقاف ممنحجعة موحق ت حمرالة في دومة حإلمانحت. عضو حملجنة حمنسم ة 

 حمفقهي )نحبطة حمعامم حإلسالمي  محسا  موحق ت حمرالة في أونوبا.حمتابعة ملمجمد 
 (modeh@icoproject.org.  

 

 

 * حممنحجد

مل منشونحت حالتحداد حمعنبدي معلدوم   تقويم نسب الخطأ في تحديد أوائل األشهر الهجرية في األردن،محمد عودةي  -1
  .1999حمفضاء و حمفلكي 

ب ددنوتي دحن  إثبرراا الشررهور الهالليررة و مشرركلة التوقيررا اإلسررالمي،الي نضدداا قسددومي محمددد حمعتبدديي  كددن م م  دد -2
 .1997حمطل عةي 

3- Caldwell J., Laney  C., 2001. First visibility of the lunar crescent. SAAO, African Skies 5. 

4- Odeh M., 2005. New Criterion for Lunar Crescent Visibility. Experimental Astronomy, in press. 

5- Yallop B., 1997. A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon.  RGO NAO    

     Technical Note No 69.  

      6- The help file "readme.txt" for the program "Moon Calculator, By Dr. Ahmad  

           Monzur". 
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  : حمتقو م حمهجني حمشنقي1)ملحق حم
 
ي ي و ذمدك ملتقدو م حمهجدني حمشدنقيهدـ   1440-1428) خدالا حمفتدنةتوحن خ بدح ة حألشهن حمهجن ة على حمملحق  حتوي 

غنباي و هذح  شما جم د قانحت أستنحم ا و يس ا و أفن ق ا و  20إمى خط طوا دنجة شنقا  180 متد مل خط طوا حمذي 
إذح دمدت حمحسدابات حمفلك دة علدى أنده  مكدل نؤ دة حمهدالا مدل أي منطقدة )أنض فدمعامم حإلسدالميي أونوباي أي جم د دوا ح

  ابسة  تقد ضمل هذح حمنطاقي حعتبن حم وم حمتامي أوا أ ام حمشهن حمهجني حمجد د مهذح حمنطاق.
 

 حمشهن أ امعدد  بدح ة حمشهن أفضا إمكان ة منؤ ة حمهالا  وم حمنرد حمشهن حمسنة
 30 20/01/2007 باممنق  19/01/2007 نممح 1428

 29 19/02/2007 ع ل مجندة 18/02/2007 رفن 1428

 30 20/03/2007 ع ل مجندة-منق  19/03/2007 نب د حألوا 1428

 29 19/04/2007 ع ل مجندة 18/04/2007 نب د حمثاني 1428

 29 18/05/2007 ع ل مجندة 17/05/2007 جمادى حألومى 1428

 30 16/06/2007 ع ل مجندة-منق  15/06/2007 حآلخنة جمادى 1428

 29 16/07/2007 ع ل مجندة 15/07/2007 نج  1428

 30 14/08/2007 ع ل مجندة-منق  13/08/2007 شعبال  1428

 30 13/09/2007 ع ل مجندة 12/09/2007 نمضال 1428

 29 13/10/2007 ع ل مجندة 12/10/2007 شوحا 1428

 30 11/11/2007 ع ل مجندة-منق  10/11/2007 ذو حمقعدة 1428 

 30 11/12/2007 ع ل مجندة 10/12/2007 ذو حمحجة 1428

 29 10/01/2008 ع ل مجندة 09/01/2008 محنم 1429

 30 08/02/2008 باممنق  07/02/2008 رفن 1429

 29 09/03/2008 ع ل مجندة 08/03/2008 نب د حألوا 1429

 29 07/04/2008 ع ل مجندة-منق  06/04/2008 نب د حمثاني 1429

 30 06/05/2008 منق  05/05/2008 جمادى حألومى 1429

 29 05/06/2008 ع ل مجندة 04/06/2008 جمادى حآلخنة 1429

 30 04/07/2008 ع ل مجندة-منق  03/07/2008 نج  1429

 29 03/08/2008 ع ل مجندة 02/08/2008 شعبال  1429

 30 01/09/2008 ع ل مجندة-منق  31/08/2008 نمضال 1429

 29 01/10/2008 ع ل مجندة 30/09/2008 شوحا 1429

 30 30/10/2008 ع ل مجندة-منق  29/10/2008 ذو حمقعدة 1429

 30 29/11/2008 ع ل مجندة-منق  28/11/2008 ذو حمحجة 1429

 30 29/12/2008 ع ل مجندة 28/12/2008 محنم 1430

 29 28/01/2009 ل مجندةع  27/01/2009 رفن 1430

 30 26/02/2009 باممنق  25/02/2009 نب د حألوا 1430

 29 28/03/2009 ع ل مجندة 27/03/2009 نب د حمثاني 1430

 30 26/04/2009 ع ل مجندة-منق  25/04/2009 جمادى حألومى 1430

 29 26/05/2009 ع ل مجندة 25/05/2009 جمادى حآلخنة 1430

 29 24/06/2009 ع ل مجندة 23/06/2009 نج  1430

 30 23/07/2009 باممنق  22/07/2009 شعبال  1430

 29 22/08/2009 ع ل مجندة 21/08/2009 نمضال 1430

 30 20/09/2009 ع ل مجندة 19/09/2009 شوحا 1430

 29 20/10/2009 ع ل مجندة 19/10/2009 ذو حمقعدة 1430
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 30 18/11/2009 ةع ل مجند-منق  17/11/2009 ذو حمحجة 1430

 30 18/12/2009 ع ل مجندة 17/12/2009 محنم 1431

 29 17/01/2010 ع ل مجندة 16/01/2010 رفن 1431

 30 15/02/2010 باممنق  14/02/2010 نب د حألوا 1431

 30 17/03/2010 ع ل مجندة-منق  16/03/2010 نب د حمثاني 1431

 29 16/04/2010 ع ل مجندة 15/04/2010 جمادى حألومى 1431

 30 15/05/2010 ع ل مجندة-منق  14/05/2010 جمادى حآلخنة 1431

 29 14/06/2010 ع ل مجندة 13/06/2010 نج  1431

 29 13/07/2010 ع ل مجندة 12/07/2010 شعبال  1431

 30 11/08/2010 باممنق  10/08/2010 نمضال 1431

 29 10/09/2010 ع ل مجندة 09/09/2010 شوحا 1431

 29 09/10/2010 ع ل مجندة 08/10/2010 ذو حمقعدة 1431

 30 07/11/2010 باممنق  06/11/2010 ذو حمحجة 1431

 30 07/12/2010 ع ل مجندة 06/12/2010 محنم 1432

 29 06/01/2011 ع ل مجندة 05/01/2011 رفن 1432

 30 04/02/2011 باممنق  03/02/2011 نب د حألوا 1432

 30 06/03/2011 ع ل مجندة-منق  05/03/2011 ينب د حمثان 1432

 29 05/04/2011 ع ل مجندة 04/04/2011 جمادى حألومى 1432

 30 04/05/2011 باممنق  03/05/2011 جمادى حآلخنة 1432

 30 03/06/2011 ع ل مجندة-منق  02/06/2011 نج  1432

 29 03/07/2011 ع ل مجندة 02/07/2011 شعبال  1432

 29 01/08/2011 ع ل مجندة 31/07/2011 لنمضا 1432

 30 30/08/2011 باممنق  29/08/2011 شوحا 1432

 29 29/09/2011 ع ل مجندة 28/09/2011 ذو حمقعدة 1432

 29 28/10/2011 ع ل مجندة 27/10/2011 ذو حمحجة 1432

 30 2011/11/26 باممنق  25/11/2011 محنم 1433

 29 2011/12/26 ع ل مجندة 25/12/2011 رفن 1433

 30 2012/01/24 باممنق  23/01/2012 نب د حألوا 1433

 30 2012/02/23 ع ل مجندة-منق  22/02/2012 نب د حمثاني 1433

 30 2012/03/24 ع ل مجندة 23/03/2012 جمادى حألومى 1433

 29 2012/04/23 ع ل مجندة 22/04/2012 جمادى حآلخنة 1433

 30 2012/05/22 نق بامم 21/05/2012 نج  1433

 29 2012/06/21 ع ل مجندة 20/06/2012 شعبال  1433

 30 2012/07/20 باممنق  19/07/2012 نمضال 1433

 29 2012/08/19 ع ل مجندة 18/08/2012 شوحا 1433

 30 2012/09/17 باممنق  16/09/2012 ذو حمقعدة 1433

 29 2012/10/17 ع ل مجندة 16/10/2012 ذو حمحجة 1433

 30 2012/11/15 ع ل مجندة-منق  14/11/2012 محنم 1434

 29 2012/12/15 ع ل مجندة 14/12/2012 رفن 1434

 29 2013/01/13 ع ل مجندة 12/01/2013 نب د حألوا 1434

 30 2013/02/11 باممنق  10/02/2013 نب د حمثاني 1434

 30 2013/03/13 ع ل مجندة 12/03/2013 جمادى حألومى 1434

 29 2013/04/12 ع ل مجندة 11/04/2013 جمادى حآلخنة 1434
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 30 2013/05/11 باممنق  10/05/2013 نج  1434

 30 2013/06/10 ع ل مجندة 09/06/2013 شعبال  1434

 29 2013/07/10 ع ل مجندة 09/07/2013 نمضال 1434

 30 2013/08/08 ع ل مجندة-منق  07/08/2013 شوحا 1434

 29 2013/09/07 ع ل مجندة 06/09/2013 ذو حمقعدة 1434

 30 2013/10/06 باممنق  05/10/2013 ذو حمحجة 1434

 29 2013/11/05 ع ل مجندة 04/11/2013 محنم 1435

 30 2013/12/04 ع ل مجندة-منق  03/12/2013 رفن 1435

 29 2014/01/03 ع ل مجندة 02/01/2014 نب د حألوا 1435

 29 2014/02/01 ع ل مجندة 31/01/2014 نب د حمثاني 1435

 30 2014/03/02 باممنق  01/03/2014 جمادى حألومى 1435

 29 2014/04/01 ع ل مجندة 31/03/2014 جمادى حآلخنة 1435

 30 2014/04/30 باممنق  29/04/2014 نج  1435

 30 2014/05/30 ع ل مجندة-منق  29/05/2014 شعبال  1435

 29 2014/06/29 مجندة ع ل 28/06/2014 نمضال 1435

 30 2014/07/28 باممنق  27/07/2014 شوحا 1435

 30 2014/08/27 ع ل مجندة 26/08/2014 ذو حمقعدة 1435

 29 2014/09/26 ع ل مجندة 25/09/2014 ذو حمحجة 1435

 30 2014/10/25 ع ل مجندة-منق  24/10/2014 محنم 1436

 29 2014/11/24 ع ل مجندة 23/11/2014 رفن 1436

 30 2014/12/23 ع ل مجندة-منق  22/12/2014 نب د حألوا 1436

 29 2015/01/22 ع ل مجندة 21/01/2015 نب د حمثاني 1436

 30 2015/02/20 ع ل مجندة-منق  19/02/2015 جمادى حألومى 1436

 29 2015/03/22 ع ل مجندة 21/03/2015 جمادى حآلخنة 1436

 29 2015/04/20 ع ل مجندة 19/04/2015 نج  1436

 30 2015/05/19 باممنق  18/05/2015 شعبال  1436

 29 2015/06/18 ع ل مجندة 17/06/2015 نمضال 1436

 30 2015/07/17 باممنق  16/07/2015 شوحا 1436

 30 2015/08/16 ع ل مجندة 15/08/2015 ذو حمقعدة 1436

 29 2015/09/15 ع ل مجندة 14/09/2015 ذو حمحجة 1436

 30 2015/10/14 باممنق  13/10/2015 محنم 1437

 30 2015/11/13 ع ل مجندة 12/11/2015 رفن 1437

 29 2015/12/13 ع ل مجندة 12/12/2015 نب د حألوا 1437

 30 2016/01/11 ع ل مجندة-منق  10/01/2016 نب د حمثاني 1437

 29 2016/02/10 ع ل مجندة 09/02/2016 جمادى حألومى 1437

 30 2016/03/10 ع ل مجندة-منق  09/03/2016 جمادى حآلخنة 1437

 29 2016/04/09 ع ل مجندة 08/04/2016 نج  1437

 29 2016/05/08 ع ل مجندة 07/05/2016 شعبال  1437

 30 2016/06/06 ع ل مجندة-منق  05/06/2016 نمضال 1437

 29 2016/07/06 ع ل مجندة 05/07/2016 شوحا 1437

 30 2016/08/04 ع ل مجندة-منق  03/08/2016 ذو حمقعدة 1437

 29 2016/09/03 ع ل مجندة 02/09/2016 ذو حمحجة 1437

 30 2016/10/02 باممنق  01/10/2016 محنم 1438
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 30 2016/11/01 ع ل مجندة 31/10/2016 رفن 1438

 30 2016/12/01 ع ل مجندة 30/11/2016 نب د حألوا 1438

 29 2016/12/31 ع ل مجندة 30/12/2016 مثانينب د ح 1438

 30 2017/01/29 ع ل مجندة-منق  28/01/2017 جمادى حألومى 1438

 29 2017/02/28 ع ل مجندة 27/02/2017 جمادى حآلخنة 1438

 30 2017/03/29 ع ل مجندة-منق  28/03/2017 نج  1438

 29 2017/04/28 ع ل مجندة 27/04/2017 شعبال  1438

 29 2017/05/27 ع ل مجندة 26/05/2017 نمضال 1438

 30 2017/06/25 ع ل مجندة-منق  24/06/2017 شوحا 1438

 29 2017/07/25 ع ل مجندة 24/07/2017 ذو حمقعدة 1438

 29 2017/08/23 ع ل مجندة 22/08/2017 ذو حمحجة 1438

 30 2017/09/21 باممنق  20/09/2017 محنم 1439

 30 2017/10/21 ع ل مجندة 20/10/2017 رفن 1439

 30 2017/11/20 ع ل مجندة 19/11/2017 نب د حألوا 1439

 29 2017/12/20 ع ل مجندة 19/12/2017 نب د حمثاني 1439

 30 2018/01/18 باممنق  17/01/2018 جمادى حألومى 1439

 30 2018/02/17 ع ل مجندة-منق  16/02/2018 جمادى حآلخنة 1439

 29 2018/03/19 ع ل مجندة 18/03/2018 نج  1439

 30 2018/04/17 ع ل مجندة-منق  16/04/2018 شعبال  1439

 29 2018/05/17 ع ل مجندة 16/05/2018 نمضال 1439

 29 2018/06/15 ع ل مجندة 14/06/2018 شوحا 1439

 30 2018/07/14 ع ل مجندة-منق  13/07/2018 ذو حمقعدة 1439

 29 2018/08/13 ع ل مجندة 12/08/2018 ذو حمحجة 1439

 29 2018/09/11 ع ل مجندة 10/09/2018 محنم 1440

 30 2018/10/10 ع ل مجندة-منق  09/10/2018 رفن 1440

 30 2018/11/09 ع ل مجندة 08/11/2018 نب د حألوا 1440

 29 2018/12/09 ع ل مجندة 08/12/2018 نب د حمثاني 1440

 30 2019/01/07 باممنق  06/01/2019 جمادى حألومى 1440

 30 2019/02/06 ع ل مجندة-منق  05/02/2019 جمادى حآلخنة 1440

 30 2019/03/08 ع ل مجندة 07/03/2019 نج  1440

 29 2019/04/07 ع ل مجندة 06/04/2019 شعبال  1440

 30 2019/05/06 ع ل مجندة-منق  05/05/2019 نمضال 1440

 29 2019/06/05 مجندةع ل  04/06/2019 شوحا 1440

 29 2019/07/04 ع ل مجندة 03/07/2019 ذو حمقعدة 1440

 29 2019/08/02 ع ل مجندة-منق  01/08/2019 ذو حمحجة 1440

 30 2019/08/31 باممنق  30/08/2019 محنم 1441

 29 2019/09/30 غ ن ممكنة 28/09/2019 رفن 1441

 30 2019/10/29 ةع ل مجند-منق  28/10/2019 نب د حألوا 1441

 29 2019/11/28 غ ن ممكنة 26/11/2019 نب د حمثاني 1441

 30 2019/12/27 باممنق  26/12/2019 جمادى حألومى 1441

 30 2020/01/26 ع ل مجندة-منق  25/01/2020 جمادى حآلخنة 1441

 30 2020/02/25 غ ن ممكنة 23/02/2020 نج  1441

 29 2020/03/26 نةغ ن ممك 24/03/2020 شعبال  1441
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 30 2020/04/24 باممنق  23/04/2020 نمضال 1441

 30 2020/05/24 مستح لة 22/05/2020 شوحا 1441

 29 2020/06/23 غ ن ممكنة 21/06/2020 ذو حمقعدة 1441

 29 2020/07/22 غ ن ممكنة 20/07/2020 ذو حمحجة 1441

 29 2020/08/20 ع ل مجندة-منق  19/08/2020 محنم 1442

 30 2020/09/18 باممنق  17/09/2020 رفن 1442

 29 2020/10/18 مستح لة 16/10/2020 نب د حألوا 1442

 30 2020/11/16 باممنق  15/11/2020 نب د حمثاني 1442

 29 2020/12/16 غ ن ممكنة 14/12/2020 جمادى حألومى 1442

 30 2021/01/14 باممنق  13/01/2021 جمادى حآلخنة 1442

 30 2021/02/13 مستح لة 11/02/2021 نج  1442

 29 2021/03/15 غ ن ممكنة 13/03/2021 شعبال  1442

 30 2021/04/13 باممنق  12/04/2021 نمضال 1442

 30 2021/05/13 ع ل مجندة-منق  12/05/2021 شوحا 1442

 29 2021/06/12 غ ن ممكنة 10/06/2021 ذو حمقعدة 1442

 30 2021/07/11 ع ل مجندة-منق  10/07/2021 ذو حمحجة 1442

 29 2021/08/10 غ ن ممكنة 08/08/2021 محنم 1443

 30 2021/09/08 ع ل مجندة-منق  07/09/2021 رفن 1443

 29 2021/10/08 غ ن ممكنة 06/10/2021 نب د حألوا 1443

 30 2021/11/06 ع ل مجندة-منق  05/11/2021 نب د حمثاني 1443

 29 2021/12/06 غ ن ممكنة 04/12/2021 ىجمادى حألوم 1443

 29 2022/01/04 مستح لة 02/01/2022 جمادى حآلخنة 1443

 30 2022/02/02 باممنق  01/02/2022 نج  1443

 29 2022/03/04 مستح لة 02/03/2022 شعبال  1443

 30 2022/04/02 باممنق  01/04/2022 نمضال 1443

 30 2022/05/02 ندةع ل مج-منق  01/05/2022 شوحا 1443

 29 2022/06/01 غ ن ممكنة 30/05/2022 ذو حمقعدة 1443

 30 2022/06/30 باممنق  29/06/2022 ذو حمحجة 1443

 29 2022/07/30 غ ن ممكنة 28/07/2022 محنم 1444

 30 2022/08/28 باممنق  27/08/2022 رفن 1444

 30 2022/09/27 ع ل مجندة-منق  26/09/2022 نب د حألوا 1444

 29 2022/10/27 غ ن ممكنة 25/10/2022 نب د حمثاني 1444

 30 2022/11/25 ع ل مجندة-منق  24/11/2022 جمادى حألومى 1444

 29 2022/12/25 غ ن ممكنة 23/12/2022 جمادى حآلخنة 1444

 29 2023/01/23 ع ل مجندة 22/01/2023 نج  1444

 30 2023/02/21 باممنق  20/02/2023 شعبال  1444

 29 2023/03/23 مستح لة 21/03/2023 نمضال 1444

 30 2023/04/21 باممنق  20/04/2023 شوحا 1444

 29 2023/05/21 غ ن ممكنة 19/05/2023 ذو حمقعدة 1444

 30 2023/06/19 باممنق  18/06/2023 ذو حمحجة 1444

 30 2023/07/19 غ ن ممكنة 17/07/2023 محنم 1445

 29 2023/08/18 غ ن ممكنة 16/08/2023 رفن 1445

 30 2023/09/16 ع ل مجندة 15/09/2023 نب د حألوا 1445
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 30 2023/10/16 ع ل مجندة-منق  15/10/2023 نب د حمثاني 1445

 29 2023/11/15 غ ن ممكنة 13/11/2023 جمادى حألومى 1445

 30 2023/12/14 ع ل مجندة-منق  13/12/2023 جمادى حآلخنة 1445

 29 2024/01/13 غ ن ممكنة 11/01/2024 نج  1445

 30 2024/02/11 ع ل مجندة 10/02/2024 شعبال  1445

 29 2024/03/12 غ ن ممكنة 10/03/2024 نمضال 1445

 29 2024/04/10 ع ل مجندة 09/04/2024 شوحا 1445

 30 2024/05/09 ع ل مجندة-منق  08/05/2024 ذو حمقعدة 1445

 29 2024/06/08 غ ن ممكنة 06/06/2024 ذو حمحجة 1445

 30 2024/07/07 ع ل مجندة-منق  06/07/2024 محنم 1446

 29 2024/08/06 غ ن ممكنة 04/08/2024 رفن 1446

 30 2024/09/04 باممنق  03/09/2024 نب د حألوا 1446

 30 2024/10/04 ع ل مجندة-منق  03/10/2024 نب د حمثاني 1446

 29 2024/11/03 غ ن ممكنة 01/11/2024 جمادى حألومى 1446

 30 2024/12/02 باممنق  01/12/2024 جمادى حآلخنة 1446

 30 2025/01/01 ع ل مجندة-منق  31/12/2024 نج  1446

 29 2025/01/31 غ ن ممكنة 29/01/2025 شعبال  1446

 30 2025/03/01 ع ل مجندة-منق  28/02/2025 نمضال 1446

 29 2025/03/31 غ ن ممكنة 29/03/2025 شوحا 1446

 29 2025/04/29 مستح لة 27/04/2025 ذو حمقعدة 1446

 29 2025/05/28 ع ل مجندة-منق  27/05/2025 ذو حمحجة 1446

 30 2025/06/26 باممنق  25/06/2025 محنم 1447

 30 2025/07/26 غ ن ممكنة 24/07/2025 رفن 1447

 29 2025/08/25 نةغ ن ممك 23/08/2025 نب د حألوا 1447

 30 2025/09/23 ع ل مجندة-منق  22/09/2025 نب د حمثاني 1447

 31 2025/10/23 غ ن ممكنة 21/10/2025 جمادى حألومى 1447

 28 2025/11/23 غ ن ممكنة 20/11/2025 جمادى حآلخنة 1447

 30 2025/12/21 باممنق  20/12/2025 نج  1447

 30 2026/01/20  ل مجندةع-منق  19/01/2026 شعبال  1447

 29 2026/02/19 غ ن ممكنة 17/02/2026 نمضال 1447

 30 2026/03/20 ع ل مجندة-منق  19/03/2026 شوحا 1447

 29 2026/04/19 غ ن ممكنة 17/04/2026 ذو حمقعدة 1447

 29 2026/05/18 مستح لة 16/05/2026 ذو حمحجة 1447

 30 2026/06/16 ع ل مجندة-منق  15/06/2026 محنم 1448

 29 2026/07/16 غ ن ممكنة 14/07/2026 رفن 1448

 29 2026/08/14 غ ن ممكنة 12/08/2026 نب د حألوا 1448

 30 2026/09/12 باممنق  11/09/2026 نب د حمثاني 1448

 30 2026/10/12 مستح لة 10/10/2026 جمادى حألومى 1448

 29 2026/11/11 غ ن ممكنة 09/11/2026 جمادى حآلخنة 1448

 30 2026/12/10 باممنق  09/12/2026 نج  1448

 30 2027/01/09 ع ل مجندة-منق  08/01/2027 شعبال  1448

 30 2027/02/08 ع ل مجندة 07/02/2027 نمضال 1448

 29 2027/03/10 غ ن ممكنة 08/03/2027 شوحا 1448
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 29 2027/04/08 ع ل مجندة-منق  07/04/2027 ذو حمقعدة 1448

 30 2027/05/07 باممنق  06/05/2027 ذو حمحجة 1448

 29 2027/06/06 مستح لة 04/06/2027 محنم 1449

 30 2027/07/05 ع ل مجندة-منق  04/07/2027 رفن 1449

 29 2027/08/04 غ ن ممكنة 02/08/2027 نب د حألوا 1449

 29 2027/09/02 مستح لة 31/08/2027 نب د حمثاني 1449

 30 2027/10/01 باممنق  30/09/2027 دى حألومىجما 1449

 29 2027/10/31 غ ن ممكنة 29/10/2027 جمادى حآلخنة 1449

 30 2027/11/29 باممنق  28/11/2027 نج  1449

 30 2027/12/29 ع ل مجندة-منق  28/12/2027 شعبال  1449

 30 2028/01/28 غ ن ممكنة 26/01/2028 نمضال 1449

 29 2028/02/27 غ ن ممكنة 25/02/2028 شوحا 1449

 30 2028/03/27 باممنق  26/03/2028 ذو حمقعدة 1449

 29 2028/04/26 مستح لة 24/04/2028 ذو حمحجة 1449

 30 2028/05/25 باممنق  24/05/2028 محنم 1450

 29 2028/06/24 غ ن ممكنة 22/06/2028 رفن 1450

 30 2028/07/23 باممنق  22/07/2028 نب د حألوا 1450

 29 2028/08/22 غ ن ممكنة 20/08/2028 نب د حمثاني 1450

 29 2028/09/20 مستح لة 18/09/2028 جمادى حألومى 1450

 30 2028/10/19 ع ل مجندة-منق  18/10/2028 جمادى حآلخنة 1450

 29 2028/11/18 غ ن ممكنة 16/11/2028 نج  1450

 30 2028/12/17 باممنق  16/12/2028 شعبال  1450

 30 2029/01/16 ع ل مجندة 15/01/2029 نمضال 1450

 29 2029/02/15 غ ن ممكنة 13/02/2029 شوحا 1450

 30 2029/03/16 باممنق  15/03/2029 ذو حمقعدة 1450

 30 2029/04/15 ع ل مجندة-منق  14/04/2029 ذو حمحجة 1450

  
 -#  مالحظاا حول الجدول:

 
 أو  وم حدوث حالقتنحل.  ابق مبدح ة حمشهن حمهجني حمجد دس وم حمنرد: حم وم حم -
 
 عدودةي و قدد تدم حعتمداد مع دان  دوم حمنردد حمهالا ضدمل هدذح حمنطداق نؤ ةم إمكان ةحمهالا: أفضا  نؤ ةم إمكان ةأفضا   -

 حاالت: ثالثإمكان ة حمنؤ ة  إمى  مع ان عودةإمكان ة حمنؤ ةي و  قسم  ممعنفة
 
 .منق  بام) قطممكنة باممنق  ف -أ 

  .ع ل مجندة  -)منق  ممكنة بامع ل حممجندة برعوبة في حاا نقاء حميالف حمجوي تماما -  
 .)ع ل مجندة  بسهومة بامع ل حممجندة  ممكنة  -ج 
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  : حمتقو م حمهجني حمينبي2لحق )حمم

 
 يي وذمدك ملتقدو م حمهجدني حمينبدي هدـ  1440-1428) خدالا حمفتدنةتدوحن خ بدح دة حألشدهن حمهجن دة على حمملحق  حتوي 

إذح دمدت حمحسدابات حمفلك دة علدى أنده قدانت ل حألمدن ك ت ل فدغنبا إمى حألجد حء حمينب دة مدل  حم 20ºحمذي  متد مل خط طوا 
)أنض  ابسة  تقد ضمل هذح حمنطاقي حعتبن حم وم حمتامي أوا أ ام حمشهن حمهجني حمجد دد  منطقة مكل نؤ ة حمهالا مل أي 

 حمنطاق. مهذح
 

 حمشهن أ امعدد  بدح ة حمشهن أفضا إمكان ة منؤ ة حمهالا  وم حمنرد حمشهن حمسنة
 30 20/01/2007 ع ل مجندة-منق  19/01/2007 محنم 1428

 29 19/02/2007 ع ل مجندة 18/02/2007 رفن 1428

 29 20/03/2007 ع ل مجندة 19/03/2007 نب د حألوا 1428

 29 18/04/2007 ع ل مجندة-منق  17/04/2007 نب د حمثاني 1428 

 30 17/05/2007 باممنق  16/05/2007 جمادى حألومى 1428

 29 16/06/2007 ع ل مجندة 15/06/2007 جمادى حآلخنة 1428

 30 15/07/2007 باممنق  14/07/2007 نج  1428

 30 14/08/2007 ع ل مجندة-منق  13/08/2007 شعبال  1428

 29 13/09/2007 ع ل مجندة 12/09/2007 نمضال 1428

 30 12/10/2007 ع ل مجندة-منق  11/10/2007 شوحا 1428 

 30 11/11/2007 ع ل مجندة 10/11/2007 ذو حمقعدة 1428

 30 11/12/2007 ع ل مجندة 10/12/2007 ذو حمحجة 1428

 29 10/01/2008 ع ل مجندة 09/01/2008 محنم 1429

 29 08/02/2008 ل مجندةع -منق  07/02/2008 رفن 1429

 30 08/03/2008 منق  07/03/2008 نب د حألوا 1429

 29 07/04/2008 ع ل مجندة 06/04/2008 نب د حمثاني 1429

 29 06/05/2008 ع ل مجندة-منق  05/05/2008 جمادى حألومى 1429 

 30 04/06/2008 منق  03/06/2008 جمادى حآلخنة 1429

 29 04/07/2008 مجندةع ل  03/07/2008 نج  1429

 30 02/08/2008 منق  01/08/2008 شعبال  1429

 29 01/09/2008 ع ل مجندة 31/08/2008 نمضال 1429

 30 30/09/2008 باممنق  29/09/2008 شوحا 1429

 30 30/10/2008 ع ل مجندة 29/10/2008 ذو حمقعدة 1429

 30 29/11/2008 ع ل مجندة 28/11/2008 ذو حمحجة 1429

 29 29/12/2008 ع ل مجندة 28/12/2008 محنم 1430

 30 27/01/2009 باممنق  26/01/2009 رفن 1430

 29 26/02/2009 ع ل مجندة 25/02/2009 نب د حألوا 1430

 30 27/03/2009 باممنق  26/03/2009 نب د حمثاني 1430

 29 26/04/2009 ع ل مجندة 25/04/2009 جمادى حألومى 1430

 30 25/05/2009 ع ل مجندة-منق  24/05/2009 ى حآلخنةجماد 1430 

 29 24/06/2009 ع ل مجندة 23/06/2009 نج  1430

 29 23/07/2009 ع ل مجندة 22/07/2009 شعبال  1430

 30 21/08/2009 باممنق  20/08/2009 نمضال 1430

 29 20/09/2009 ع ل مجندة 19/09/2009 شوحا 1430

 30 19/10/2009 ع ل مجندة-منق  18/10/2009 ذو حمقعدة 1430 
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 30 18/11/2009 ع ل مجندة 17/11/2009 ذو حمحجة 1430

 29 18/12/2009 ع ل مجندة 17/12/2009 محنم 1431

 30 16/01/2010 باممنق  15/01/2010 رفن 1431

 30 15/02/2010 ع ل مجندة-منق  14/02/2010 نب د حألوا 1431

 29 17/03/2010 ع ل مجندة 16/03/2010 نب د حمثاني 1431

 30 15/04/2010 ع ل مجندة-منق  14/04/2010 جمادى حألومى 1431

 29 15/05/2010 ع ل مجندة 14/05/2010 جمادى حآلخنة 1431

 30 13/06/2010 باممنق  12/06/2010 نج  1431

 29 13/07/2010 ع ل مجندة 12/07/2010 شعبال  1431

 29 11/08/2010 ل مجندةع  10/08/2010 نمضال 1431

 30 09/09/2010 باممنق  08/09/2010 شوحا 1431

 29 09/10/2010 ع ل مجندة 08/10/2010 ذو حمقعدة 1431

 30 07/11/2010 ع ل مجندة-منق  06/11/2010 ذو حمحجة 1431

 29 07/12/2010 ع ل مجندة 06/12/2010 محنم 1432

 30 05/01/2011 باممنق  04/01/2011 رفن 1432

 30 04/02/2011 ع ل مجندة-منق  03/02/2011 نب د حألوا 1432

 29 06/03/2011 ع ل مجندة 05/03/2011 نب د حمثاني 1432

 30 04/04/2011 باممنق  03/04/2011 جمادى حألومى 1432

 30 04/05/2011 ع ل مجندة-منق  03/05/2011 جمادى حآلخنة 1432

 29 03/06/2011 ع ل مجندة 02/06/2011 نج  1432

 30 02/07/2011 باممنق  01/07/2011 شعبال  1432

 29 01/08/2011 ع ل مجندة 31/07/2011 نمضال 1432

 29 30/08/2011 ع ل مجندة 29/08/2011 شوحا 1432

 30 28/09/2011 باممنق  27/09/2011 ذو حمقعدة 1432

 29 28/10/2011 ع ل مجندة 27/10/2011 ذو حمحجة 1432

 30 2011/11/26 ع ل مجندة-منق  25/11/2011 محنم 1433

 29 2011/12/26 ع ل مجندة 25/12/2011 رفن 1433

 30 2012/01/24 ع ل مجندة-منق  23/01/2012 نب د حألوا 1433

 29 2012/02/23 ع ل مجندة 22/02/2012 نب د حمثاني 1433

 30 2012/03/23 باممنق  22/03/2012 جمادى حألومى 1433

 30 2012/04/22 ع ل مجندة-منق  21/04/2012 جمادى حآلخنة 1433

 30 2012/05/22 ع ل مجندة-منق  21/05/2012 نج  1433

 29 2012/06/21 ع ل مجندة 20/06/2012 شعبال  1433

 30 2012/07/20 ع ل مجندة-منق  19/07/2012 نمضال 1433

 29 2012/08/19 ع ل مجندة 18/08/2012 شوحا 1433

 29 2012/09/17 ع ل مجندة 16/09/2012 ذو حمقعدة 1433

 30 2012/10/16 باممنق  15/10/2012 ذو حمحجة 1433

 29 2012/11/15 ع ل مجندة 14/11/2012 محنم 1434

 30 2012/12/14 ع ل مجندة-منق  13/12/2012 رفن 1434

 29 2013/01/13 ع ل مجندة 12/01/2013 نب د حألوا 1434

 30 2013/02/11 ع ل مجندة-منق  10/02/2013 حمثانينب د  1434

 29 2013/03/13 ع ل مجندة 12/03/2013 جمادى حألومى 1434

 30 2013/04/11 باممنق  10/04/2013 جمادى حآلخنة 1434
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 30 2013/05/11 ع ل مجندة-منق  10/05/2013 نج  1434

 29 2013/06/10 ع ل مجندة 09/06/2013 شعبال  1434

 30 2013/07/09 باممنق  08/07/2013 نمضال 1434

 30 2013/08/08 ع ل مجندة 07/08/2013 شوحا 1434

 29 2013/09/07 ع ل مجندة 06/09/2013 ذو حمقعدة 1434

 30 2013/10/06 ع ل مجندة-منق  05/10/2013 ذو حمحجة 1434

 29 2013/11/05 ع ل مجندة 04/11/2013 محنم 1435

 29 2013/12/04 ع ل مجندة 03/12/2013 رفن 1435

 30 2014/01/02 ع ل مجندة-منق  01/01/2014 نب د حألوا 1435

 29 2014/02/01 ع ل مجندة 31/01/2014 نب د حمثاني 1435

 30 2014/03/02 ع ل مجندة-منق  01/03/2014 جمادى حألومى 1435

 29 2014/04/01 ع ل مجندة 31/03/2014 جمادى حآلخنة 1435

 30 2014/04/30 ع ل مجندة-منق  29/04/2014 نج  1435

 29 2014/05/30 ع ل مجندة 29/05/2014 شعبال  1435

 30 2014/06/28 باممنق  27/06/2014 نمضال 1435

 30 2014/07/28 ع ل مجندة-منق  27/07/2014 شوحا 1435

 29 2014/08/27 ع ل مجندة 26/08/2014 ذو حمقعدة 1435

 30 2014/09/25 باممنق  24/09/2014 ذو حمحجة 1435

 29 2014/10/25 ع ل مجندة 24/10/2014 محنم 1436

 30 2014/11/23 باممنق  22/11/2014 رفن 1436

 29 2014/12/23 ع ل مجندة 22/12/2014 نب د حألوا 1436

 30 2015/01/21 باممنق  20/01/2015 نب د حمثاني 1436

 29 2015/02/20 مجندة ع ل 19/02/2015 جمادى حألومى 1436

 30 2015/03/21 ع ل مجندة-منق  20/03/2015 جمادى حآلخنة 1436

 29 2015/04/20 ع ل مجندة 19/04/2015 نج  1436

 30 2015/05/19 ع ل مجندة-منق  18/05/2015 شعبال  1436

 29 2015/06/18 ع ل مجندة 17/06/2015 نمضال 1436

 30 2015/07/17 مجندةع ل -منق  16/07/2015 شوحا 1436

 29 2015/08/16 ع ل مجندة 15/08/2015 ذو حمقعدة 1436

 30 2015/09/14 باممنق  13/09/2015 ذو حمحجة 1436

 30 2015/10/14 ع ل مجندة-منق  13/10/2015 محنم 1437

 29 2015/11/13 ع ل مجندة 12/11/2015 رفن 1437

 30 2015/12/12 باممنق  11/12/2015 نب د حألوا 1437

 30 2016/01/11 ع ل مجندة 10/01/2016 نب د حمثاني 1437

 29 2016/02/10 ع ل مجندة 09/02/2016 جمادى حألومى 1437

 29 2016/03/10 ع ل مجندة 09/03/2016 جمادى حآلخنة 1437

 30 2016/04/08 باممنق  07/04/2016 نج  1437

 29 2016/05/08 ع ل مجندة 07/05/2016 شعبال  1437

 29 2016/06/06 ع ل مجندة 05/06/2016 نمضال 1437

 30 2016/07/05 باممنق  04/07/2016 شوحا 1437

 29 2016/08/04 ع ل مجندة 03/08/2016 ذو حمقعدة 1437

 30 2016/09/02 باممنق  01/09/2016 ذو حمحجة 1437

 30 2016/10/02 ع ل مجندة-منق  01/10/2016 محنم 1438
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 29 2016/11/01 ع ل مجندة 31/10/2016 رفن 1438

 30 2016/11/30 باممنق  29/11/2016 نب د حألوا 1438

 30 2016/12/30 ع ل مجندة-منق  29/12/2016 نب د حمثاني 1438

 30 2017/01/29 ع ل مجندة 28/01/2017 جمادى حألومى 1438

 29 2017/02/28 ع ل مجندة 27/02/2017 جمادى حآلخنة 1438

 29 2017/03/29 ع ل مجندة 28/03/2017 نج  1438

 30 2017/04/27 باممنق  26/04/2017 شعبال  1438

 29 2017/05/27 ع ل مجندة 26/05/2017 نمضال 1438

 29 2017/06/25 ع ل مجندة 24/06/2017 شوحا 1438

 30 2017/07/24 باممنق  23/07/2017 ذو حمقعدة 1438

 29 2017/08/23 ل مجندةع  22/08/2017 ذو حمحجة 1438

 30 2017/09/21 ع ل مجندة-منق  20/09/2017 محنم 1439

 29 2017/10/21 ع ل مجندة 20/10/2017 رفن 1439

 30 2017/11/19 باممنق  18/11/2017 نب د حألوا 1439

 30 2017/12/19 باممنق  18/12/2017 نب د حمثاني 1439

 30 2018/01/18 ل مجندةع -منق  17/01/2018 جمادى حألومى 1439

 30 2018/02/17 ع ل مجندة 16/02/2018 جمادى حآلخنة 1439

 29 2018/03/19 ع ل مجندة 18/03/2018 نج  1439

 29 2018/04/17 ع ل مجندة 16/04/2018 شعبال  1439

 30 2018/05/16 باممنق  15/05/2018 نمضال 1439

 29 2018/06/15 ع ل مجندة 14/06/2018 شوحا 1439

 29 2018/07/14 ع ل مجندة 13/07/2018 ذو حمقعدة 1439

 30 2018/08/12 باممنق  11/08/2018 ذو حمحجة 1439

 29 2018/09/11 ع ل مجندة 10/09/2018 محنم 1440

 30 2018/10/10 ع ل مجندة-منق  09/10/2018 رفن 1440

 29 2018/11/09 ع ل مجندة 08/11/2018 نب د حألوا 1440

 30 2018/12/08 باممنق  07/12/2018 نب د حمثاني 1440

 30 2019/01/07 ع ل مجندة-منق  06/01/2019 جمادى حألومى 1440

 30 2019/02/06 ع ل مجندة 05/02/2019 جمادى حآلخنة 1440

 29 2019/03/08 ع ل مجندة 07/03/2019 نج  1440

 30 2019/04/06 باممنق  05/04/2019 شعبال  1440

 29 2019/05/06 ع ل مجندة 05/05/2019 نمضال 1440

 30 2019/06/04 باممنق  03/06/2019 شوحا 1440

 29 2019/07/04 ع ل مجندة 03/07/2019 ذو حمقعدة 1440

 29 2019/08/02 ع ل مجندة 01/08/2019 ذو حمحجة 1440

 30 2019/08/31 ع ل مجندة-منق  30/08/2019 محنم 1441

 29 2019/09/30 غ ن ممكنة 28/09/2019 رفن 1441

 30 2019/10/29 ع ل مجندة 28/10/2019 نب د حألوا 1441

 29 2019/11/28 غ ن ممكنة 26/11/2019 نب د حمثاني 1441

 30 2019/12/27 ع ل مجندة-منق  26/12/2019 جمادى حألومى 1441

 30 2020/01/26 ع ل مجندة 25/01/2020 جمادى حآلخنة 1441

 29 2020/02/25 غ ن ممكنة 23/02/2020 نج  1441

 30 2020/03/25 باممنق  24/03/2020 شعبال  1441
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 30 2020/04/24 ع ل مجندة-منق  23/04/2020 نمضال 1441

 29 2020/05/24 غ ن ممكنة 22/05/2020 شوحا 1441

 30 2020/06/22 ع ل مجندة-منق  21/06/2020 ذو حمقعدة 1441

 29 2020/07/22 غ ن ممكنة 20/07/2020 ذو حمحجة 1441

 29 2020/08/20 ع ل مجندة 19/08/2020 محنم 1442

 30 2020/09/18 ع ل مجندة-منق  17/09/2020 رفن 1442

 29 2020/10/18 غ ن ممكنة 16/10/2020 نب د حألوا 1442

 30 2020/11/16 ع ل مجندة-منق  15/11/2020 نب د حمثاني 1442

 29 2020/12/16 غ ن ممكنة 14/12/2020 جمادى حألومى 1442

 30 2021/01/14 ع ل مجندة-منق  13/01/2021 جمادى حآلخنة 1442

 29 2021/02/13 غ ن ممكنة 11/02/2021 نج  1442

 30 2021/03/14 باممنق  13/03/2021 شعبال  1442

 30 2021/04/13 ع ل مجندة-منق  12/04/2021 نمضال 1442

 29 2021/05/13  ل مجندةع 12/05/2021 شوحا 1442

 30 2021/06/11 باممنق  10/06/2021 ذو حمقعدة 1442

 29 2021/07/11 ع ل مجندة 10/07/2021 ذو حمحجة 1442

 30 2021/08/09 باممنق  08/08/2021 محنم 1443

 29 2021/09/08 ع ل مجندة 07/09/2021 رفن 1443

 30 2021/10/07 باممنق  06/10/2021 نب د حألوا 1443

 29 2021/11/06 ع ل مجندة 05/11/2021 نب د حمثاني 1443

 30 2021/12/05 ع ل مجندة-منق  04/12/2021 جمادى حألومى 1443

 29 2022/01/04 غ ن ممكنة 02/01/2022 جمادى حآلخنة 1443

 30 2022/02/02 ع ل مجندة-منق  01/02/2022 نج  1443

 29 2022/03/04 غ ن ممكنة 02/03/2022 شعبال  1443

 30 2022/04/02 ع ل مجندة-منق  01/04/2022 نمضال 1443

 29 2022/05/02 ع ل مجندة 01/05/2022 شوحا 1443

 30 2022/05/31 باممنق  30/05/2022 ذو حمقعدة 1443

 30 2022/06/30 ع ل مجندة-منق  29/06/2022 ذو حمحجة 1443

 29 2022/07/30 غ ن ممكنة 28/07/2022 محنم 1444

 30 2022/08/28 ع ل مجندة-منق  27/08/2022 رفن 1444

 30 2022/09/27 ع ل مجندة 26/09/2022 نب د حألوا 1444

 29 2022/10/27 غ ن ممكنة 25/10/2022 نب د حمثاني 1444

 29 2022/11/25 ع ل مجندة 24/11/2022 جمادى حألومى 1444

 30 2022/12/24 باممنق  23/12/2022 جمادى حآلخنة 1444

 29 2023/01/23 ع ل مجندة 22/01/2023 نج  1444

 30 2023/02/21 ع ل مجندة-منق  20/02/2023 شعبال  1444

 29 2023/03/23 غ ن ممكنة 21/03/2023 نمضال 1444

 30 2023/04/21 ع ل مجندة-منق  20/04/2023 شوحا 1444

 29 2023/05/21 غ ن ممكنة 19/05/2023 ذو حمقعدة 1444

 30 2023/06/19 ع ل مجندة-منق  18/06/2023 ذو حمحجة 1444

 29 2023/07/19 غ ن ممكنة 17/07/2023 محنم 1445

 30 2023/08/17 باممنق  16/08/2023 رفن 1445

 30 2023/09/16 ع ل مجندة 15/09/2023 نب د حألوا 1445
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 29 2023/10/16 ع ل مجندة 15/10/2023 نب د حمثاني 1445

 30 2023/11/14 باممنق  13/11/2023 جمادى حألومى 1445

 29 2023/12/14 ع ل مجندة 13/12/2023 جمادى حآلخنة 1445

 30 2024/01/12 باممنق  11/01/2024 نج  1445

 29 2024/02/11 ع ل مجندة 10/02/2024 شعبال  1445

 30 2024/03/11 ع ل مجندة-منق  10/03/2024 نمضال 1445

 29 2024/04/10 ع ل مجندة 09/04/2024 شوحا 1445

 29 2024/05/09 ع ل مجندة 08/05/2024 ذو حمقعدة 1445

 30 2024/06/07 ع ل مجندة-منق  06/06/2024 ذو حمحجة 1445

 29 2024/07/07 ع ل مجندة 06/07/2024 محنم 1446

 30 2024/08/05 باممنق  04/08/2024 رفن 1446

 30 2024/09/04 ع ل مجندة-منق  03/09/2024 نب د حألوا 1446

 30 2024/10/04 ع ل مجندة 03/10/2024 نب د حمثاني 1446

 29 2024/11/03 غ ن ممكنة 01/11/2024 جمادى حألومى 1446

 30 2024/12/02 ع ل مجندة-منق  01/12/2024 جمادى حآلخنة 1446

 29 2025/01/01 ع ل مجندة 31/12/2024 نج  1446

 30 2025/01/30 باممنق  29/01/2025 شعبال  1446

 29 2025/03/01 ع ل مجندة 28/02/2025 نمضال 1446

 29 2025/03/30 ع ل مجندة-منق  29/03/2025 شوحا 1446

 30 2025/04/28 باممنق  27/04/2025 ذو حمقعدة 1446

 29 2025/05/28 ع ل مجندة 27/05/2025 ذو حمحجة 1446

 30 2025/06/26 ل مجندةع -منق  25/06/2025 محنم 1447

 29 2025/07/26 غ ن ممكنة 24/07/2025 رفن 1447

 30 2025/08/24 باممنق  23/08/2025 نب د حألوا 1447

 30 2025/09/23 ع ل مجندة 22/09/2025 نب د حمثاني 1447

 29 2025/10/23 غ ن ممكنة 21/10/2025 جمادى حألومى 1447

 30 2025/11/21 ع ل مجندة-ق من 20/11/2025 جمادى حآلخنة 1447

 30 2025/12/21 ع ل مجندة-منق  20/12/2025 نج  1447

 29 2026/01/20 ع ل مجندة 19/01/2026 شعبال  1447

 30 2026/02/18 باممنق  17/02/2026 نمضال 1447

 29 2026/03/20 ع ل مجندة 19/03/2026 شوحا 1447

 29 2026/04/18 ةع ل مجند-منق  17/04/2026 ذو حمقعدة 1447

 30 2026/05/17 باممنق  16/05/2026 ذو حمحجة 1447

 29 2026/06/16 ع ل مجندة 15/06/2026 محنم 1448

 30 2026/07/15 ع ل مجندة-منق  14/07/2026 رفن 1448

 29 2026/08/14 غ ن ممكنة 12/08/2026 نب د حألوا 1448

 30 2026/09/12 ع ل مجندة-منق  11/09/2026 نب د حمثاني 1448

 29 2026/10/12 غ ن ممكنة 10/10/2026 جمادى حألومى 1448

 30 2026/11/10 ع ل مجندة-منق  09/11/2026 جمادى حآلخنة 1448

 30 2026/12/10 ع ل مجندة-منق  09/12/2026 نج  1448

 30 2027/01/09 ع ل مجندة 08/01/2027 شعبال  1448

 29 2027/02/08 ةع ل مجند 07/02/2027 نمضال 1448

 30 2027/03/09 ع ل مجندة-منق  08/03/2027 شوحا 1448
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 29 2027/04/08 ع ل مجندة 07/04/2027 ذو حمقعدة 1448

 29 2027/05/07 ع ل مجندة-منق  06/05/2027 ذو حمحجة 1448

 30 2027/06/05 باممنق  04/06/2027 محنم 1449

 29 2027/07/05 ع ل مجندة 04/07/2027 رفن 1449

 30 2027/08/03 باممنق  02/08/2027 نب د حألوا 1449

 29 2027/09/02 غ ن ممكنة 31/08/2027 نب د حمثاني 1449

 29 2027/10/01 ع ل مجندة 30/09/2027 جمادى حألومى 1449

 30 2027/10/30 باممنق  29/10/2027 جمادى حآلخنة 1449

 30 2027/11/29 ع ل مجندة-منق  28/11/2027 نج  1449

 30 2027/12/29 ع ل مجندة 28/12/2027 شعبال  1449

 29 2028/01/28 غ ن ممكنة 26/01/2028 نمضال 1449

 30 2028/02/26 باممنق  25/02/2028 شوحا 1449

 29 2028/03/27 ع ل مجندة 26/03/2028 ذو حمقعدة 1449

 30 2028/04/25 باممنق  24/04/2028 ذو حمحجة 1449

 30 2028/05/25 ع ل مجندة-منق  24/05/2028 ممحن 1450

 29 2028/06/24 غ ن ممكنة 22/06/2028 رفن 1450

 29 2028/07/23 ع ل مجندة-منق  22/07/2028 نب د حألوا 1450

 30 2028/08/21 باممنق  20/08/2028 نب د حمثاني 1450

 29 2028/09/20 غ ن ممكنة 18/09/2028 جمادى حألومى 1450

 29 2028/10/19 ع ل مجندة 18/10/2028 مادى حآلخنةج 1450

 30 2028/11/17 باممنق  16/11/2028 نج  1450

 30 2028/12/17 ع ل مجندة-منق  16/12/2028 شعبال  1450

 29 2029/01/16 ع ل مجندة 15/01/2029 نمضال 1450

 30 2029/02/14 باممنق  13/02/2029 شوحا 1450

 30 2029/03/16 ع ل مجندة 15/03/2029 ذو حمقعدة 1450

 29 2029/04/15 ع ل مجندة 14/04/2029 ذو حمحجة 1450

 
 

 -#  مالحظاا حول الجدول:
 
 أو  وم حدوث حالقتنحل.  وم حمنرد: حم وم حمسابق مبدح ة حمشهن حمهجني حمجد د -
 

 عدودةي و قدد تدم حعتمداد مع دان م حمنرددحمهالا ضدمل هدذح حمنطداق  دو نؤ ةم إمكان ةأفضا  :حمهالا نؤ ةم إمكان ةأفضا   -
 حاالت: ثالثإمكان ة حمنؤ ة  إمى  مع ان عودةإمكان ة حمنؤ ةي و  قسم  ممعنفة

 
 .منق  بام) ممكنة باممنق  فقط -أ 

  .ع ل مجندة  -)منق  ممكنة بامع ل حممجندة برعوبة في حاا نقاء حميالف حمجوي تماما -  
 .)ع ل مجندة  مةبسهو بامع ل حممجندة  ممكنة  -ج 
 
 


