
 

 

 

 

 

 

 رزنامة

 األحداث الفلكية 
 وتقويم األشهر الهجرية واألنواء

 2021للعام 
 

 الفلكي إعداد

 عدلي الحلبي أ.

 الجمعية الفلكية األردنية



 

 مقدمة
 

يسرني أن أضع بين يدي هواة الفلك زمالئي األردنيين والعرب هذه الرزنامة الفلكية 

التي و (2021للعام  واءوتقويم األشهر الهجرية واألن األحداث الفلكية)

تعة ملراقبة راجيًا ان يجدوا فيها الفائدة وامل ىلع التوالي بشكل سنويصدرها ُأ

 األحداث الفلكية.

التي  "الجمعية الفلكية األردنية"الحبيبة  يوأهدي هذا العمل إلى جمعيت

عوني ورئيسها الدكتور  وأعضائها أن أكون واحدا من املؤسسين فيها تشرفت

 .الخصاونة

 
  



 2021الرزنامة الفلكية لعام 
 وتقويم األشهر الهجرية واألنواء 

 عـدلي الحـلبي : أ.الفلكي إعداد

 حظاتالشروحات وم الحدث اليوم  
   يناير/ثاني كانون 

 تســتمر فيه شـــدة البــرد والصــقيع والضــب يومــا"  13الشـــولة   2 املربعانية

 
يف الحضيض  األرض 2

  الشمسي
  0.98AUكب األرض يف اقرب نقطة للشمس بمسافة كو

 وتكون الشمس يف كوكبة القوس

 
 /شهب الرباعيات 2-3

 العـواء

،  2003الذي اكتشف عام  EH 12003مصدر زختها من املذنب 
مما يحجب بعض ،  األحدب املتناقص بطور ويكون القمر

شها" بالساعة  40الشهب الخافتة، اال انه يقدر عددها بنحو 
 واء، شعاعها من كوكبة العإموقع و

 
التربيع القمر يف طور  6

 0:22وممكن رؤيته بعد منتصف الليل الساعة  األول

 
 -يف كوكبة وحيد القرن  زحلاقتران كوكب عطارد مع  ظاهرة اقتران 9

   درجات ولذلك يصعب رؤيته من األردن 7ويرتفع عن األفق 

 
 ظاهرة اقتران 10

ويرتفع  -الدلو  برجيف  (سيرس)ن مع اقتران كوكب نبتو
ومن املمكن درجة يف االفق الجنوب الغربي  33عن األفق 

   رؤيته من األردن

 
 -اقتران كوكب عطارد مع املشتري يف كوكبة وحيد القرن  ظاهرة اقتران 11

 درجات ولذلك يصعب رؤيته من األردن   9ويرتفع عن األفق 

 
ويرتفع  -ب الزهرة مع القمر يف كوكبة القوس اقتران كوك ظاهرة اقتران 11

 درجات ولذلك يصعب رؤيته من األردن   8عن األفق 

 
 هـ الساعة 1442وتبدأ مرحلة طور هالل جمادي اآلخرة لسنة  القمر يف طور املحاق 13

AM5:02  األردنبتوقيت 

 
 1442 جمادي األخرة 1 بداية الشـهر الهجري 14

 
 - وحيد القرنتران كوكب عطارد مع القمر يف كوكبة اق ظاهرة اقتران 14

 درجات ولذلك يصعب رؤيته من األردن  9ويرتفع عن األفق 

 
14 M47  املفتوح  ألنجميالعنقودM47 وضع جيد من ويرى يف 

 لشرقي يف كوكبة الكوثلالجنوب ا

 
14 NGC2403 الحلزونية  املجرةNGC2403  تري يف وضع جيد يف كوكبة

  الشمال الشرقية يفالزراف



 26 الشـبط
 يوما"

 برده  قارص شديد وتهـاجر فيه الطـــيور يومــا" 13النعـــائـم  15

 
16 NGC2451  لنجمي املفتوح االعنقودNGC2451  تري يف وضع جيد يف

 كوكبة الكوثل يف الجنوب الشرقي

 
 شـــهب الـدبيــــــات 19

ب "تتل" ونقطة للمذنومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية 
طور  يفإشعاعها من كوكبة الدب األصغر يكون القمر 

 صد الشهب الخافتةيشكل صعوبة برمما  الهالل املتزايد

 
القمر يف طور ربيع  20

 األول
يف  –مساءا بتوقيت األردن  5:36ويكون مرئي يف الساعة 

 الحوت برج

 
 ظاهرة اقتران 21

كبة بدرجة فاصلة اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كو
من األردن ويمكن رصده  درجة ويرى  5.03بينهما بمقدار 

 مساءا"   5بالساعة 

 
 ظاهرة اقتران 21

اقتران كوكب املريخ والقمر مع كوكب اورانوس بدرجة 
درجة ويرى  من األردن ويمكن  4.38فاصلة بينهما بمقدار 

 مساءا"   5رصده بالساعة 

 
مع الشمس  ويف اقرب ل ابالتق( يف  15 اينومياكب ) الكوي التقابلظاهرة  21

  السرطانيف كوكبة  األرضمسافة له لكوكب 

 
 ظاهرة اقتران 22

 1.43اقتران املريخ مع اورانوس بدرجة فاصلة بينهما بمقدار 
باألفق  مساءا" 5:30درجة ويرى من األردن ويمكن رصده 

 الجنوبي  

 
 أقصى يفعطارد  24

 درجة من عمان  18.6بلغ زاوية االرتفاع باألفق الغربيوت  استطالة شرقية

 
مع الشمس  ويف اقرب ل ابالتق( يف  14 ايرينةالكويكب )  التقابلظاهرة  24

  السرطانيف كوكبة  األرضمسافة له لكوكب 

 
 بتوقيت األردن PM 9:18وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  القمر يف طور البدر 28

 )برد الطويلين( يجمد املاء ويشتد البرد ومــا"ي 13البــــلـدة  28 الشـبط

 
30 M44  العنقود النجمي املفتوحM44  االسد(يف  عنقود )نثرة

 كوكبة السرطان ويرى يف وضع جيد من األفق الشرقي 

    21اول ولغاية   31تبدأ من  الشتاء خمسينية 31 

  شباط/ فبراير  

 
ميلبوميني  الكويكب  2

18 
  18 Melpomene  ألقصىيف كوكبة السرطان وسوف يصل 

 ارتفاع له يف السماء بعد منتصف الليل 

 
 األردنولن ترى من  –من كوكبة قنطورس  إشعاعهاومركز  شهب قنطورس 8  

 األفقتحت  ألنها

 
ولن يرى من األردن حيث  –اقتران القمر مع كوكب زحل  ظاهرة اقتران 10  

 يحدث االقتران يف فترة النهار 



 39لعقارب  ا
 يوما"

 قران تاسع برد السع –العقرب االولى  "يوما 13الذح  سعد 10

 
يف  1442وتبدأ طور مرحلة هالل شهر رجب لسنة  القمر يف طور املحاق 11

 األردنبتوقيت   PM 9:08الساعة

 
 1442 رجـــب 1 بداية الشـهر الهجري 13

 
 حملقمر يف كوكبة الاقتران كوكب املريـخ  مع ال ظاهرة اقتران  19

 
19 NGC3031 الحلزونية بودي  املجرةNGC3031  /M81  ترصد يف وضع

 الدب األكبر  جيد يف كوكبة

 
 التقابلظاهرة  22 

ل مع اب( يف التق 19 امفيتريت)   Amphitrite 29الكويكب
يف كوكبة  األرضالشمس  ويف اقرب مسافة له لكوكب 

  األسد

 يوما"  قران تاسع  92فصل الربيع  –العقرب الثانية  يوما" 13سعد بلع   23    العقارب

 
 بتوقيت األردن AM 10:19وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  بدر الثلج 27   

 
ومن الصعب رؤيته من األردن  يصل ألقصى ارتفاع له بالسماء دكوكب عطار 28   

 يف األفق الشرقي أثناء شروق الشمس

   مارس /آذار 

 
مع الشمس  ويف ل ابالتقيف  Vesta 4 تاسفي الكويكب التقابلظاهرة  5  

  األسديف كوكبة  لألرضاقرب مسافة له 

 
ويشاهد يف  الجدي ةيف كوكب عطاردمع  املشترياقتران  ظاهرة اقتران   5  

 األفق الشرقي عند الشروق

 
عطارد يف أقصى  6  

 درجة من عمان  15ي وتبلغ زاوية االرتفاع باألفق الشرق تطالة غربيةاسـ

 13سعد السعود    8     العقارب
 تكثر األمطار والله اعلم –العقرب الثالثة  يوما"

 
يف الجنوب  الجديمع القمر يف كوكبة  زحلاقتران كوكب  ظاهرة اقتران 10    

 الشرقي

 
يف  الجديمع القمر يف كوكبة  املشترياقتران كوكب  ظاهرة اقتران 10    

 شرقيالجنوب ال

 
هـ                     1442وتبدأ مرحلة طور هالل شعبان لسنة  القمر يف طور املحاق 13    

 األردنبتوقيت  AM 12:23الساعة 

 
ما اذ يقارب ستة شهب بالساعة  دوزختها ضعيفة الى ح النقاش شهب مسطرة 14    

  وتبدأ نشاطها بعد منتصف الليل

 
 1442شــعبان  1 جريبداية الشـهر اله 15    

 
بفاصل  اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة الثور اقترانظاهرة  19    

 درجة 1.55بينهما 



 
 االعتـــدال الربيــــعي 20    

، AM 11:27 وتحدث هذه املرحلة بتوقيت األردن يف الساعة  
واستهالل فصل الخريف يف نصـف الكرة الجنوبي ، ويبدأ 

 يف نصف الكرة الشمالي فصل الربيع

 26 الحميمين
 يوما"

 يـــــزداد الــــدفء فيــه  ويـــزداد اخضـــرار األشــــجار "يوما 13   سعد االخبية 21    

 
 مسافةمع الشمس يف اقرب  /Tempel 10تقل مذنب تمبل  التقابلظاهرة  24    

 األردنمن  ولن ير لألرضله 

 
   شهر اليبدأ آخر يوم الجمعة من  بداية التوقيت الصيفي 26   

 
ل مع الشمس  ابيف التق Makemakeالكوكب القزم ماكيماك  التقابلظاهرة  27    

  الهلبةيف كوكبة  لألرضويف اقرب مسافة له 

 
 بتوقيت األردن  PM9:49 وتبدأ هذه املرحلة السـاعة البدر  القمر 28    

 
الدلو يف كوكبة  نبتونوكب اقتران كوكب املريخ مع ك ظاهرة اقتران 29    

 درجة 1.23بفارق 

   ريلأب /نيسان 

 
    2 M104 الحلزونية  املجرةM104    Sombrero  تري يف وضع جيد

 يف كوكبة العذراء 

 وزاإلـار وتحدث فيه هـجــرة طـــيور بــردة يهـلك الثم يومـــا" 13الـمقـــدم  3     الحميمين
 الربيعي

 
    5 M94 الحلزونية  املجرةM94    ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 انلوقيالس

 
ل مع الشمس  ويف ابيف التق Meties 9ميتيس  الكويكب التقابلظاهرة  5    

 العذراءيف كوكبة  لألرضاقرب مسافة له 

 
الجدي وبفارق يف كوكبة  القمرمع  زحلاقتران كوكب  ظاهرة اقتران 6    

 درجة 3.57بينهما 

 
الجدي وبفارق اقتران كوكب املشتري مع القمـر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 7    

 درجة 4.23بينهما 

 
هـ  1442هــالل شهر رمضــان لسنة  وتبدأ مرحلة طور القمر يف طور املحاق 12    

 بتوقيت االردن  AM4 32:السـاعة 

 
 نيسان -أبريل 13/  1442 رمضــان 1 بداية الشـهر الهجري 13    

 
    15 M51 الدوامة (الحلزونية  ةمجر(M51  ويري يف وضع جيد يف

 انيقولكوكبة الس

 26لذراعين ا
 يوما"

 اذا حدث فيه مطـر يكون غزيرا" ويخضر به العشــب يومــا" 13املؤخـــر  16    

 
    17 M83 الجنوبية (الحلزونية  الهواء ب)دوال مجرةM83  ويري يف

 وضع جيد يف كوكبة الثعبان



 
الثور وبفارق مع القمـر يف كوكبة  املريخاقتران كوكب  ترانظاهرة اق 17    

 درجة 0.07بينهما 

 
    18 M3  العنقود الكرويM3    ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 انيقولالس

 
مع الشمس  ويف اقرب ل ابالتقيف )هوميا(  الكويكب التقابلظاهرة   18    

 العواءيف كوكبة  لألرضمسافة له 

 
يثاريات / شهب الق 22-23    

 النســـريات
ومصدر زختها من املذنب " تاتشر " .، وسوف يكون القمر 

 قريب من البدر مما يحجب بعض الشهب الخافتة يف طور 

 
    23 M101  مجرة)دول الهواء (الحلزونيةM101  ويري يف وضع جيد يف

 كوكبة الدب األكبر

 
.، وسوف يكون القمر يف  " P26ومصدر زختها من املذنب "  شهب الكوثل 23    

 تربيع ثاني مما يحجب بعض الشهب الخافتةطور 

 
 بتوقيت األردن AM 6:33وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  البدر العمالق 27    

خفاق   يوما" 13 الرشا 29     الذراعين
 الثريا

     ذا حدث فيه املطـــر يكون غزيرا وتهــب                             ا
 فيـــه الريــــــــاح وتكـثر فيــه الطـــــيور

   مايو /أيار 

 
الجدي  وبفارق مع القمـر يف كوكبة  زحلاقتران كوكب  ظاهرة اقتران 3     

 درجة 4.09بينهما 

 
الدلو وبفارق مع القمـر يف كوكبة  املشترياقتران كوكب  ظاهرة اقتران 5     

 درجة 4.36بينهما 

 
ولز " .، وسوف يكون القمر كهومصدر زختها من املذنب " ما شهب الدلويات 6-7     

 تربيع ثاني ويغيب القمر باكرا"يف طور 

 
 شهب القيثاريات 8     

يكون من السهل رصد سوف   –ومصدرها من مذنب "هالي" 
 الهالل املتناقص، حيث يكون القمر بمرحلة الشهب الخافتة

. 

 
هـ  1442وتبدأ مرحلة طـــــور هــــالل شـوال لسنة  ور املحاقالقمر يف ط 11      

 بتوقيت  األردن PM 10.01الساعة 

 
      12 M5  العنقود الكرويM5   ويري يف وضع جيد يف كوكبة الحية 

               يوما" 13الشرطين  12       الثريا
 ار الخفيفةيميل الطقس للدفء وتكثر فيه العواصف وألمط خفاق الثريا

 
 أيار -مايو 13 / 1442 شـــــوال 1 بداية الشـهر الهجري 13      

 
الثور بفارق مع القمـر يف كوكبة عطارد اقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 13      

 درجة 2.08مسافة بينهما 

 
لتوأمين بفارق اقتران  كوكب املريخ مع القمـر يف كوكبة ا ظاهرة اقتران 16      

 درجة 1.28مسافة بينهما 



 
كوكب عطارد ســـيصل  17      

 درجة  21يف األفق الغربي  األردنوتبلغ زاوية االرتفاع من  ألقصى استطالة شرقية

             يومــا" 13البطيــن  25       الثريا
 الحرارة ويبدأ جفاف العشب ارتفاع –بداء مربعانية القيظ  كنة الثريا

 
 بتوقيت األردن PM 2:14أ هذه املرحلة السـاعة وتبد العمالقالقمر  26      

 
 خسوف كلي للقمر 26      

وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس واألرض والقمر 
 PM 12:45وتبدأ بالساعة  –يف حالة اقتران كوكبي كامل 

بتوقيت األردن ويشاهد الخسوف   PM3:54 ولغاية الساعة 
 وأستراليان باواليا امن املحيط الهادي وأجزاء من شرق آسي
 وغرب أمريكا الشمالية

 
      29 M4  العنقود الكرويM4    ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 العقرب

 
فارق مسافة يف  كوكب عطاردمع  الزهرةاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 29      

 الثوركوكبة درجة يف 0.24بينهما

 
بعد منتصف  0:39مر يف الساعة القمع زحل  اقتران  كوكب ظاهرة اقتران 31      

 الجديكوكبة درجة  04.10فارق مسافة بينهما يف الليل 

   يونيو /حزيران 

 
 ظاهرة اقتران 1       

بعد  0:39القمر يف الساعة مع املشتري  اقتران  كوكب
كوكبة درجة  4.38فارق مسافة بينهم يف منتصف الليل 

 الجدي

 
       3 M13  العنقود الكرويM13   هرقل  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 )من أجمل العناقيد(  الجاثي –

 
       4 M12  العنقود الكرويM12   ويري يف وضع جيد يف كوكبة 

 الحواء 

 
مع الشمس  ل ابالتقيف  ( Ausonia 63 )اسونيا الكويكب التقابلظاهرة  4       

 العقربيف كوكبة  لألرضويف اقرب مسافة له 

 
       6   M10  العنقود الكرويM10   ويري يف وضع جيد يف كوكبة 

 الحواء

 يشــتد الحــر ويجـــف العشــــب يوما" 13الثــــريا  7        الثريا

 
      7  M62  العنقود الكرويM62   ويري يف وضع جيد يف كوكبة 

 الحواء

 
هـ الساعة   1442نة القعدة  لس وتبدأ مرحلة هالل شهر ذو القمر يف طور املحاق 10       

1:54 PM بتوقيت األردن 

 
 كسوف حلقي للشمس 10       

واملحيط املتجمد الشمالي  يشاهد من شرقي روسيا وسوف
يشاهد بشكل كسوف جزئي  وسوف ،وكندا وغربي غرينالند

 –من شمال شرقي الواليات املتحدة وأوروبا ومعظم روسيا
قمر ويحدث الكسوف الحلقي عندما تكون األرض وال

والشمس ىلع استقامة واحدة والقمر يف عد نقطة له من 



األرض فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص 
  الشمس 

 
 شهب الحمل 10       

.،  1566ولز "والكويكب رقم كهومصدرها من املذنب " ما
هالل أول  الشهر مما قد  وسوف يكون القمر يف مرحلة

 3:00ن ليس قبل الساعة يساعد لرصد الشهب الخافتة ولك
 فجرا" 

 
 1442قعدة ذو ال 1 بداية الشهر الهجري 12       

 
       12 M92  العنقود الكرويM92    ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 هرقل الجاثي

 
التوأمين بمسافة مع القمر يف كوكبة  زهرةاقتران  كوكب ال ظاهرة اقتران 12       

 درجة  1.28بينهما

 
التوأمين يف كوكبة  ريخ مع القمراقتران  كوكب امل ظاهرة اقتران 13       

 درجة 2.48بمسافة

 
       17 M6 ويري يف وضع جيد يف  6 الفراشة( املفتوح (العنقود

 كوكبة العقرب

 
قرب مسافة له أسوف يكون ب Finlay 15/Pاملذنب فينالي  املذنب فينالي 18       

 1.10AUلكوكب األرض 

 
       19 IC4665 الحواء ويري يف وضع جيد يف كوكبة 6 املفتوح  العنقود 

 يف الخامـــس منــه ينعـــدم ظـــل الــزوال يوما" 13الدبران  20        التويبع

 
       21 M7 ( وسميملفتوح )بطل العنقودا M7  ويري يف وضع جيد

 يف كوكبة العقرب

 
 الصيفي باالنقــال 21       

 AM  6:21ث هذه املرحلة  بتوقيت األردن الساعة وتحد
+ درجة ويبدأ  23.44وميــل الشـمس عـن خــط االســتواء 

 فصل الصيف فلكيا" يف النصف الشمالي .

  21ولغاية  22تبدا من  )مربعانية القيظ )   مربعانية القيظ 22        القيظ

 
       24 NGC6530 املفتوح  العنقودNGC6530 يف وضع جيد يف  ويري

 كوكبة القوس

 
       24 NGC6541 الكروي  العنقودNGC6541  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 اإلكليل الجنوبي

 
 بتوقيت األردن PM 9 40:وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  العمالق القمر 24       

 
قرن الجدي الاقتران  كوكب زحل مع القمر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 27       

 درجة بينهما  4.01بمسافة 

 
 شهب العواء 27       

ومصدر من املذنب " بونس ونكيكي ".، وسوف يكون القمر 
مما قد يحجب بعض الشهب األحدب املتناقص  يف مرحلة

 الخافتة

 
وحيد الدلو مع القمر يف كوكبة  املشترياقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 28       

 ادرجة بينهم  4.27بمسافة

 
       29 NGC6633 الكروي  العنقودNGC6633  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 الحواء



   يوليو /تموز 

 
  2 M44  )العنقود )الكروي M44  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 القوس

 
  2 IC4756  )العنقود )املفتوحIC4756   ويري يف وضع جيد يف

 كوكبة الحية

 يشتد الحر وتكثر العواصف يوما" 13 الهقعة 3   يوما" 26 الجوزاء

 
عطارد يف أقصى    5

 من عمان –درجة   16 شرقيوتبلغ زاوية االرتفاع باألفق ال اســتطالة غربية

 
 املذنب فينالي 7  

سوف يكون سيصل للمعان  Finlay 15/Pاملذنب فينالي 
وسوف  10بقدر ظاهري  1.00AUمسافة له لكوكب للشمس 

 2060مليون كم من كوكب األرض عام  6يصل يمر بمسافة 
  نرصدهوسوف 

 
 3.44الثور بفارق مع القمر يف كوكبة  عطارداقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 8 

 درجة بينهما

 
هـ   1442الحجة لسنة وتبدأ مرحلة طور هالل شهر ذو القمر يف طور املحاق 10  

 بتوقيت األردن AM 4:17الساعة  

 
 يوليو -تموز 11/ 1442 ذو الحجة 1 بداية الشهر الهجري 11  

 
األسد بمسافة اقتران  كوكب الزهــرة  مع القمر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 12  

 درجة بينهما 3.15

 
األسد بمسافة مع القمر يف كوكبة   ريخاقتران  كوكب امل ظاهرة اقتران 12  

 درجة بينهما 3.46

 
يف ) الحضيض ( يف كوكبة  Finlay 15/Pاملذنب فينالي  ينالياملذنب ف 14  

 الثور 

 يبلغ الحر أشدة وجمرة القيض . يوما" 13الهنعة  16   الجوزاء

 
  18 M55  )العنقود )الكروي M55  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 القوس

 
 مع الشمس التقابل الكوكب القزم بلوتو يف  التقابلظاهرة  18  

 
 مع الشمس التقابل هيبي يف Hebe 6 الكويكب  التقابلظاهرة  19  

 املبارك األضحىعيــد  ذو الحجـــة 10 20   

 
 AM 5:37وتبدأ هذه  املرحلــة  يف الساعة  القمر يف طور البدر 24  

 
الجدي اقتران  كوكب وزحل  مع القمر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 24  

 درجة بينهما3.48بمسافة

 
الدلو بمسافة مع القمر يف كوكبة   املشترياقتران  كوكب  نظاهرة اقترا 26  

 درجة بينهما4.10

 
شــهب الحوت  28  

 الجنوبي
مما قد   األحدب املتناقصوالقمر سوف يكون يف مرحلة 

 يحجب بعض الشهب الخافتة .



 ةبيايشتد فيه الحــر والسـموم مع حدوث عواصــف تر يـومــــا" 13الـــذراع  29   املرزم

 
شــهب دلتا  30  

 الدلويـــات والجدي

والقمر  -و مصدرها مخلفات الغبارية ملذنب "مارسيدن " 
مما قد يحجب  األحدب املتناقصسوف يكون يف مرحلة 

 بعض الشهب الخافتة .

 
 مع الشمسل ابالتقيف   Victoria 12الكويكب فكتوريا التقابلظاهرة  30  

   أغسطس /آب 

 ( 21 لغايةآب   1 منلقيظ ا خمسينية) لقيظا خمسينية 1  الخمسينية

 
مع الشمس ويف اقرب مسافة له ل ابالتقكوكب زحل يف  التقابلظاهرة  2 

 لكوكب األرض

 
الساعة    1443محرم لسنة  وتبدأ مرحلة طور هالل شهر القمر يف طور املحاق 8 

4:51 PM بتوقيت األردن 

 
 ( 1443الهجرية  محــرم ) رأس السنة 1 بداية الشهر الهجري 10 

 
األسد اقتران  كوكب املريخ  مع القمر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 10  

 درجة بينهما 4.17بمسافة

 يلطف الجو قليال" يف ساعات املساء يـومــا" 13النـثــــرة  11   الكليبين

 
درجة '4.17األسد مع القمر يف كوكبة   زهرةاقتران  كوكب ال ظاهرة اقتران 11  

 همابين

 
 شـهب البـرشــاويات 12 - 13 

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "سـويفت تتل 
وتشتهر شهب البرشاويات بلمعانها، ويكون القمر يف  –" 

 بعض الشهب الخافتة يساعد برصدمما قد الهالل مرحلة 

 
مع ل ابالتقيف   Dembowska 349الكويكب ديمبووسكا  التقابلظاهرة  13 

 يف اقرب مسافة لألرضالشمس و

 
 15 M15  )العنقود )الكروي M15  ويري يف وضع جيد يف كوكبة

 الفرس األعظم

 
 16 M2  )العنقود )الكروي M2  ويري يف وضع جيد يف كوكبة الدلو 

 
 بجعةال كوكبة شـهب 18 

ويكون القمر يف مرحلة ) ومركز اشعاعها  كوكبة ) التنين 
رصد الشهب  يصعبمما قد  يداألحدب املتزاالقريبة من 

 الخافتة

 
األسد بمسافة مع القمر يف كوكبة   ريخاقتران  كوكب امل ظاهرة اقتران  19 

 درجة بينهما  0.04

 
مع الشمس ويف ل ابالتقيف  Ariadne  43الكويكب أريداني التقابلظاهرة  19 

 اقرب مسافة لألرض

 
ويف اقرب مع الشمس  التقابل كوكب املشتري  يف  التقابلظاهرة  20 

 مسافة لألرض 

 
الجدي مع القمر يف كوكبة  زحلاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 21 



 درجة بينهما3.42بمسافة

 
الجدي مع القمر يف كوكبة  املشترياقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 22 

 درجة بينهما 3.57بمسافة

 
 PM 3:02وتبدأ هذه  املرحلــة  الساعة  البدر األزرق 22 

 يلـطــف الجـو ليــال" مــع بقـــاء الحــر نهـــارا" يومــا" 13الطــــرفـة  24  سـهيل

 
يف  الشمسمع  التقابل يف   89Julia( جوليا) الكويكب التقابلظاهرة  24 

 كوكبة الــدلـو

   سبتمبر /أيلول 

 
شـهب كوكبة ممسك  1 

 األعنة

ويكون القمر يف ) ألعنةا مسكم) من كوكبة إشعاعهاومركز 
يساعد ىلع  مما قدالهالل املتناقص  من رحلة القريبةم

 الشهب الخافتةرصد 

 أول نجوم الخريف ويبرد الليل ويتحسن الطقس نهارا" يومـــا" 14الـجبهـــة  6  ســهيل

 
هـ الساعة   1443وتبدأ مرحلة  طور هالل شهر صفر لسنة  القمر يف طور املحاق 7 

3:52 AM بتوقيت األردن 

 
 1443 صــــفر 1 اية الشهر الهجريبد 8 

 
 شـهب البـرشــاويات 9 

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "سـويفت تتل 
وتشتهر شهب البرشاويات بلمعانها، ويكون القمر يف  –" 

 الشهب الخافتةيساعد ىلع رصد مما قد  الهاللمرحلة 

 
 عذراءيف كوكبة ال  رةكوكب الزهاقتران  القمـر مع   ظاهرة اقتران 10 

 
 AU 1.62يف اقرب مسافة له للشمس  Faye 4P/املذنب  املذنب )فاي( 10 

 
 مع الشمس التقابل )بالس ( يف  Pallas 2الكويكب  لابالتقظاهرة  11 

 
عطارد سيصل ألقصى  14 

 من عمان -درجة   11وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الغربي  اســـتطالـة شــــرقية

 
 كوكب نبتون بالتقابل مع الشمس يف كوكبة الدلو التقابلظاهرة  14 

 
جدي  بفارق يف كوكبة ال  كوكب زحلاقتران  القمـر مع   ظاهرة اقتران 17 

 درجة 3.45مسافة

 
جدي  يف كوكبة ال  كوكب املشترياقتران  القمـر مع   ظاهرة اقتران 18 

 درجة3.57بفارق مسافة

 تزداد برودة الليل وينصـــح عدم النوم تحت اديم السماء مــــا"يو 13الـزبـرة  20  ســهيل

 
 AM 2:54الساعة  -وتبدأ هذه  املرحلــة   القمر يف طور البدر 21 

 
يف النصـــف  الخريف يعلن يف هذا اليـوم بـــدء فصــل ياالعتـــدال الخـريفــ 22 

 PM 10:11وتبدأ هذه الظاهرة الساعة  –الشمالي



 
 اقتران  القمـر مع كوكب املشتري وزحل يف كوكبة الرامي ظاهرة اقتران 25 

 
 شـهب كوكبة السدس 27 

ويكون القمر يف  )ومركز اشعاعها من كوكبة )السدس
مما قد يحجب الشهب  األحدب املتناقصمرحلة القريبة من 

 الخافتة

   أكتوبر /تشرين أول 

 
  2 M110  الحلزونيةاملجرة  M110 ي يف وضع جيد يف كوكبة وتر

 (أندروميدااملسلسلة )  املرأة

 
 مع الشمس التقابل يف  Harmonia40 الكويكب هارمونيا  التقابلظاهرة  3  

 
  3 M32  املجرة الحلزونية M32  وتري يف وضع جيد يف كوكبة

 (أندروميدااملسلسلة )  املرأة

 صراف الحــر عـنـد طلــوعهـاســـميت بـذلك الن يومــا" 13الصــــــرفة  3   ســـهيل

 
  4 NGC253 معمل النحات( املجرة الحلزونية( Sculptor  وتري يف وضع

 جيد يف كوكبة معمل النحات

 
 شــهب الزرافيات 5  

"،  P209ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملــذنب " 
يساعد ىلع مما هالل أول الشهر  والقمر سوف يكون -لينير

 ب الخافتة مشاهدة الشه

 
هـ  1443وتبدأ مرحلة طور هالل شهر ربيع اول لسنة  القمر يف طور املحاق 6  

 بتوقيت األردن PM 2:05الساعة  

 
 1443 ربيـع أول 1 بداية الشهر الهجري 8  

 
 شــهب التنينــات 8  

"،   P21ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملــذنب " 
اذ تعتبر فرصة جيدة  – هاللويكون القمر يف مرحلة ال

 الخافتةالشهب  لرصد

 
عقرب بفارق اقتران  كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة ال ظاهرة اقتران 9  

 درجة2.51بينهما

 
بات الغبارية ملــذنب " انكي "،وقد ومصدرها مخلفات الحبي شــهب الثوريات 10  

 نسبيا"ضعيفة  وهي ثاني   20تستمر لغاية 

 
 ــهب ممسك األعنةش 11  

ومصدرها مخلفات  -من الشهر الجاري  18وقد تستمر لغاية 
"،  وهي باملجمل زختها  C 1911الحبيبات الغبارية ملــذنب " 

 ضعيفة .

 
الجدي وبفارق مع القمر يف كوكبة  زحلاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 14  

 درجة 3.56بينهما 

 
الجدي وبفارق مع القمر يف كوكبة شتري املاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 15  

 درجة ' 4.08بينهما

 
  16 M33  املجرة الحلزونية املثلثTriangulum M33  وتري يف

 وضع جيد يف كوكبة املثلث 



 البريـة ابوم الوســم وأمطــاره تنبت األعشاول نج يـومــا" 13الـعـــواء  16   الوسم

 
ثينوب ( يف اقرب مسافة  له إلى األرض يف ) بار 11الكويكب  التقابلظاهرة  16  

 كوكبة الـحوت

 
الكوكب القزم ) اريس ( يف اقرب مسافة إلى األرض يف  التقابلظاهرة  17  

 كوكبة قيطس

 
ون"،  ثالحبيبات الغبارية للكويكب " فايومصدرها مخلفات  شــهب التوأميات 18  

 من كوكبة التوأم ، وزختها ضعيفة إشعاعهاومصدر 

 
 PM 5:57وتبدأ هذه  املرحلــة  الساعة  بدر الحصادين 20  

 
 شـــهب الجبــاريـات 21-22  

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "هالي " 
يصعب رصد مما  ويكون القمر بمرحلة األحدب املتزايد

 الشهب الخافتة

 
 سدياتشــهب األ 24  

ومصدر  C1739ب ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذن
 ويكون القمر بمرحلةاشعاعها من كوكبة األسد الصغير 

 األحدب املتزايد

 
عطارد يف أقصى  25  

 من عمان –درجة 17وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الشرقي  اســتطالة غربية

 
  27 NGC869  العنقود املفتوح ويري يف وضع جيد يف كوكبة حامل

 رأس الغول

 
  28 NGC884  العنقود املفتوح ويري يف وضع جيد يف كوكبة حامل

 رأس الغول

 
سيصل ألقصى  الزهرة 29  

 من عمان -درجة   26وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الغربي  اســـتطالـة شــــرقية

 13ـــمـاك السـّ 29   الوسم
 تزداد البرودة وامكانية لسقوط األمطار وهجرة طير الحباري يـومــا"

 بداية العمل بالتوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 29   

 
 وتري يف وضع جيد  Fornaxاملجرة القزمة  مجرة فورناكس 31  

   نوفمبر /تشرين ثاني 

 
يف مرحلة الحضيض مع الشمس يف   P67املذنب تشوري P67املذنب  2  

 AU 1.21اقرب مسافة له للشمس 

 
 العذراءمع القمر يف كوكبة  ردعطااقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 3  

 
هـ   1443لسنة  األخروتبدأ مرحلة طور هالل شهر ربيع  القمر يف طور املحاق  4  

 بتوقيت األردن PM 11:15الساعة  

 
الكوكب اورانوس يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة  التقابلظاهرة  5  

 الحمــــل 



 
 1443 ربيع األخر 1 بداية الشهر الهجري 6  

 
يف أىلع سطوع له ويف اقرب مسافة   P67املذنب تشروي P67املذنب  7  

 AU 0.42 لألرض

 
قوس وبفارق اقتران  كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة ا ظاهرة اقتران 8  

 درجة  1.06مسافة

 
الجدي وبفارق مع القمر يف كوكبة  زحلاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 10  

 درجة  4.06 مسافة

 
الجدي وبفارق مع القمر يف كوكبة  املشترياقتران  كوكب  ظاهرة اقتران  11

 درجة ' 4.21 مسافة

 تزداد البرودة فيه عما قبلة. يومــــا" 13الغــفـر  11   الوسم

 
شـــــهـب  12  

 الـثـوريـــات

 2004ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب 
TGباكرا" ويغيب  الثانيع ومذنب أنكي " ويغرب قمر التربي

مما يمنح فـرصـة للراصــدين ملشــاهدة الشــهب 
 الخــافتـة .

 
 األسدياتشـــهـب  17-18  

تاتل " ويكون  -ومصدرها مخلفات الغبارية للمذنب " تمبل 
يحجب بعض مما  بدرالقمر قريبا للدخول يف مرحلة ال

 .الشهب الخافتة

 
  17 M45 وتري يف وضع جيد يف كوكبة  لثريا(العنقود املفتوح)ا

 الثور

 
 AM 10:59وتبدأ هذه  املرحلــة  الساعة  القمر يف طور البدر 19  

 
خسوف شبه الظل  19  

 للقمر

ولن يشاهد من األردن الن القمر سوف يكون أسفل األفق ، 
واملحيط  واليابان شرقي روسياوتشاهد هذه الظاهرة من 

املكسيك وامريكا الوسطي واجزاء الهادي وامريكا الشمالية و
 الجنوبية  أمريكامن غربي 

 
شـــهـب وحيدات  21  

 وهي ضعيفة نسبيا" ومصدر إشعاعها كوكبة الكلب األصغر القرن

 نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء وتشتد فيه البرودة يومــا" 13الـزبـانـا  24   الوسم

 
يف أقرب مسافة له إلى األرض يف  الكوكب القزم )سريس ( التقابلظاهرة  27  

 كوكبة الثور

 
 شـــهـب الجباريات 28  

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "هالي " والقمر 
قد تشاهد مما  بمرحلة الهالل املتناقصسوف يكون 

 الشهب الخافتة

   ديسمبر /كانون أول 

 
ويكون القمر  وكبة العنقاءضعيفة نسبيا" ومصدر إشعاعها ك شـهب كوكبة العنقاء 2

 الهالل  بمرحلة

 
بمسافة  مع القمر يف كوكبة امليزان ريخاقتران  كوكب امل ظاهرة اقتران 3 

 درجة بينهما 0.41

 
هـ    1443لسنة  األولوتبدأ مرحلة طور هالل جمادي  القمر يف طور املحاق 4 

 بتوقيت األردن AM 9:44الساعة  



 
 كسوف كلي للشمس 4 

ث عندما تكون األرض والقمر والشمس ىلع استقامة ويحد
واحدة ويكون القمر يف املنتصف بمرحلة املحاق بداية 

من القارة  سوف يشاهد بشكل كليالشهر القمري الجديد ،
% يف 97املتجمدة الجنوبية أنتراكتكا وأعالها بنسبة 

أقاليم ما وراء البحار البريطانية )جزيرة جورجيا وجزيرة 
الجنوبية( وجنوبي املحيط األطلسي ويشاهد ساندويتش 

 ككسوف جزئي من معظم جنوب أفريقيا 

 
 شـــهـب ذات الكرسي  6 

 أندروميداوهي ضعيفة وإشعاعها باألفق الغربي من كوكبة 
تل )املرأة املسلسلة ( ومصدرها مخلفات مذنب "سويفت تا

 الهالل ويغيب باكرا"" والقمر سوف يكون يف مرحلة 

 
 1443جمادي األولى  1 اية الشهر الهجريبد 6 

 قــارص البــرودة وتزداد  هطول األمطـــار بان الله . االكلــيل  7  املربعانية

 
القوس اقتران  كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة  ظاهرة اقتران 7 

 درجة بينهما  1.52بمسافة

 
ق الشرقي من كوكبة وهي ضعيفة اذ نقطة إشعاعها باألف شهب كوكبة الشراع 7 

 الهالل ويغيب باكرا"الشراع والقمر سوف يكون يف مرحلة 

 
 -4.7سوف يبلغ  -يف اعلي قدر ظاهري له  كوكب الزهرة 7 

 
 4.11الجدي بمسافةمع القمر يف كوكبة  زحلاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران  8 

 درجة بينهما

 
شـــهـب وحيدات  9 

 القرن
ويكون  شعاعها كوكبة الكلب األصغرضعيفة نسبيا" ومصدر إ

 القمر بمرحلة األحدب املتزايد ويغيب باكرا" 

 
الجدي بمسافة مع القمر يف كوكبة  ملشترياقتران  كوكب ا ظاهرة اقتران 9 

 درجة 4.28فاصلة

 
يف أقرب مسافة له إلى األرض يف (  Nysaالكويكب ) نيسا  التقابلظاهرة  10 

 كوكبة الثور

 
 الشجاعيات شـــهـب 12 

من األفق الشرقي كوكبة  وهي ضعيفة اذ نقطة إشعاعها
األحدب  والقمر سوف يكون قريبا من مرحلة الشجاع،

  املتزايد ويغيب بعد منتصف الليل

 
القوس بمسافة يف كوكبة  الزهرة مع بلوتواقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 13 

 درجة  0.20فاصلة

 
 شـــهـب الـتـوأمـيات 14 - 13 

 3200ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب "
 – املتناقص االحدب فايتون " ويكون القمر قريب من مرحلة

 مما يساعد ىلع  رصد الشهب الخافتة. ويغيب القمر باكرا

 
 15 NGC1981  العنقود املفتوح ويري يف وضع جيد يف كوكبة الجوزاء- 

 الصياد

 
شـــهـب كوكبة  16 

 الهلبة

من  ضعيفة اذ نقطة إشعاعها من األفق الشرقيوهي 
األحدب  والقمر سوف يكون قريبا من مرحلة كوكبة األسد

  املتزايد



 
 AM 6:37وتبدأ هذه  املرحلــة  الساعة  القمر يف طور البدر 19 

 
 تاســــديشـــهـب األ 19 

تتل "  -ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تمبل 
ة مما يصعب رصد بعض الشهب الخافتبدرا" ون والقـمر يك

 ويغيب بعد منتصف الليل

  30اول لغاية   22وتبدأ من يشتد البرد والرياح ويظهر الضب  يـوما" 13القــلـب  20   املربعانية
 ثاني

 
يبدأ فصل الشتاء يف النصف الشمالي فلكيا" وتحدث هذه  الشـتوي باالنقــــال 21 

 PM 5:50الساعة  -ن  املرحلة بتوقيت األرد

 
وبمسافة  القوسيف كوكبة  الزهرة مع بلوتواقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 22 

 درجة   2.09بينهما 

 
 شـــهب الـدبيــــــات 21-22 

للمذنب "تاتل" ونقطة ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية 
األحدب إشعاعها من كوكبة الدب األصغر يكون القمر بطور 

 املتزايد

 
 28 NGC2232  العنقود املفتوح ويرى يف وضع جيد يف كوكبة وحيد

 القرن

 
 –قوس يف كوكبة ال كوكب عطاردمع  الزهرةاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 29 

         درجة بينهما 4.13بمسافة

 
 29 NGC2244  الوردة( العنقود املفتوحRosette  ويرى يف وضع جيد )

 يف كوكبة وحيد القرن

 
 –قوس يف كوكبة ال بلوتومع  عطارداقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 30 

         درجة بينهما  0.13بمسافة

 
بمسافة  –قوس يف كوكبة ال القمرمع  املريخاقتران  كوكب  ظاهرة اقتران 31 

         درجة بينهما '0.56

 موروث شعبي  ألنــــواءا
و متعارف عليه حوال الطقس مغايرة ملا هأحيث قد تأتي 
، وذلك حسب الحالة الجوية املتغيرة  واسميف فترة امل

،وارتباط األنواء واملواسم مع مطالع النجوم هي للطقس.
 عبارة عن استدالالت عامة ذات مفهوم شعبي.

 

 مع تحيات

 عدلي الحلبي أ.الفلكي/ 

 الجمعية الفلكية األردنية 
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