رزنامة

األحداث الفلكية
وتقويم األشهر الهجرية واألنواء

للعام 2020
إعداد

أ .عدلي الحلبي
الجمعية الفلكية األردنية

مقدمة
يسرني أن أضع بين يدي هواة الفلك زمالئي األردنيين والعرب هذه الرزنامة الفلكية
(األحداث الفلكيةوتقويم األشهر الهجرية واألنواءللعام )2020والتي أصدرها
للسنة الثالثة ىلع التوالي راجيًا ان يجدوا فيها الفائدة واملتعة ملراقبة األحداث
الفلكية.
وأهدي هذا العمل إلى جمعيتنا الحبيبة "الجمعية الفلكية األردنية" التي
تشرفت أن أكون واحدا من املؤسسين فيها.

الرزنامة الفلكية لعام 2020

وتقويم األشهر الهجرية واألنواء  /إعداد :أ.عـدلي الحـلبي
املربعانية

كانون ثاني 2
كانون ثاني 3-4
كانون ثاني 10
كانون ثاني 10

الشـبط 26
يوما"

الشـــولة  13يومــا"

تســتمر فيه شـــدة البــرد والصــقيع والضــباب

شهب الرباعيات

مصدر زختها من املذنب  2003 EHويكون القمر بمرحلة التربيع

العـواء

االول  ،ويغيب باكرا" مما يسهل من رصد الشهب

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  9:23 PMبتوقيت األردن

خسوف شبه الظل

وتحدث هذه الظاهرة عندما يدخل جزء من القمر يف منطقة

للقمر

ظل كوكب األرض ،وتشاهد من اوروبا،آسيا،إفريقيا ،واملحيط
الهندي وشرقي استراليا
الكويكب  511دافيدا يف وضع التقابل مع الشمس ويف اقرب

كانون ثاني 15

ظاهرة تقابل

كانون ثاني 15

النعـــائـم  13يومــا"

كانون ثاني 19

شـــهب الـدبيــــــات

كانون ثاني 20

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب القمر مع كوكب املريخ يف كوكبة الحواء

كانون ثاني 21

ظاهرة تقابل

الكويكب ( استرايا ) يف اقرب مسافة له لكوكب األرض يف

كانون ثاني 24

القمر يف طور املحاق

كانون ثاني 26

بداية الشـهر الهجري

 1جمادي األخرة 1441

كانون ثاني 27

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع نبتون يف كوكبة الدلو

كانون ثاني 28

البــــلـدة  13يومــا"

يجمد املاء ويشتد البرد(برد الطويلين)

كانون ثاني 31

خمسينيةالشتاء

تبدأ من  31كانون اول ولغاية  21آذار

شــــباط 9

البدر العمالق

وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  9:34 AMبتوقيت األردن

شــباط 10

سعدالذابح  13يوما"

العقرب االولى – قران تاسع برد السع

مسافة له لكوكب االرض يف كوكبة التوأمين
برده قارص شديد وتهـاجر فيه الطـــيور
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تتل" ونقطة
إشعاعها من كوكبة الدب األصغر يكون القمر قريب من طور
االقتران مما يساعد ىلع رصد الشهب الخافتة

الشـبط

العقارب 39
يوما"

كوكبة السرطان
وتبدأ مرحلة طور هالل جمادي اآلخرة لسنة  1441هـ الساعة
 23:44 PMبتوقيت االردن

شــباط 10

العقارب

العقارب

عطارد سيصل ألقصى
اســـتطالـة شــــرقية

وتبلغ زاوية االرتفاع باألفق الغربي 17درجة من عمان

شــباط 18

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريـخ مع القمر يف كوكبة الرامي

شــباط 19

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع القمر يف كوكبة الرامي

شــباط 20

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحـــــــل مع القمـر يف كوكبة الرامي

شــــباط 23

القمر يف طور املحاق

وتبدأ طور مرحلة هالل شهر رجب لسنة  1441هـالساعة5:33 PM

شــــباط 23

سعد بلع

 13يوما"

شــــباط 25

بداية الشـهر الهجري

 1رجب 1441

شــــباط 27

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الـزهـرة مع القمر يف كوكبة الحوت

آذار 8

سعد السعود 13
يوما"

بتوقيت االردن
العقرب الثانية – فصل الربيع  92يوما" قران تاسع

العقرب الثالثة – تكثر األمطار بان الله

آذار 9

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع كوكب اورانوس يف كوكب الحمل

آذار 9

البدر العمالق

وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  7:48 PMبتوقيت األردن

آذار 14

شهب مسطرة النقاش

وزختها ضعيفة الى حدا ما اذ يقارب ستة شهب بالساعة ويكون

آذار 15

ظاهرة تقابل

آذار 18

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريـخ واملشتري مع القمر يف كوكبة الرامي

آذار 19

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحــل مع القمـر يف كوكبـــة الرامي

آذار 20

االعتـــدال الربيــــعي

آذار 20

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع كوكب املشتري يف كوكبة الرامي

آذار 21

سعد االخبية  13يوما"

يـــــزداد الــــدفء فيــه ويـــزداد اخضـــرار األشــــجار

آذار 21

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب عطارد مع القمــر يف كوكبة الدـلو

آذار 23

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع بلوتو يف كوكبة القوس

آذار 24

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طور هالل شعبان لسنة  1441هـ

القمر يف مرحلة التربيع األخير .
الكويكب ( يوتيربي  ) 27يف التقابل مع الشمس ويف اقرب
مسافة له لكوكب االرض يف كوكبة العذراء .

وتحدث هذه املرحلة بتوقيت األردن يف الساعة ، 5:50 AM
واستهالل فصل الخريف يف نصـف الكرة الجنوبي  ،ويبدأ فصل
الربيع يف نصف الكرة الشمالي

الحميمين 26
يوما"

الساعة  11:29 AMبتوقيت االردن

آذار 24
آذار 24

الحميمين

الذراعين 26
يوما"

عطارد يف أقصى
اســتطالة غربية
الزهرة سيصل ألقصى

وتبلغ زاوية االرتفاع باألفق الشرقي  14درجة من عمان
وتبلغ زاوية االرتفاع باألفق الشرقي  45درجة من عمان ويمكن

اســـتطالـة شــــرقية

رصده بعد غروب الشمس باألفق الغربي

آذار 26

بداية الشـهر الهجري

 1شـــعبان 1441

آذار 26

ظاهرة تقابل

الكوكب القزم ( ماكيماكي ) يف اقرب مسافة له لألرض

آذار 27

بداية التوقيت الصيفي

يبدأ آخر يوم الجمعة من شهر أذار

آذار 28

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة الحمــل

آذار 31

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع كوكب زحل يف كوكبة الجدي

نيسان 3

الـمقـــدم  13يومـــا"

بــردة يهـلك الثمـار وتحدث فيه هـجــرة طـــيور الوز الربيعي

نيسان 3

ظاهرة تقابل

الكويكب ( جونو ) 3يف اقرب مسافة له لكوكب االرض .

نيسان 8

البدر العمالق

وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  5:35 AMبتوقيت األردن

نيسان 9

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع كوكب بلوتو يف كوكبة القوس

نيسان 15

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع القمـر يف كوكبة القوس

نيسان 15

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحـــل مع القمـر يف كوكبة الجــدي

نيسان 16

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريـخ مع القمـر يف كوكبة الجـدي

نيسان 16

ظاهرة تقابل

الكوكب القزم ( هوميا) يف اقرب مسافة له لكوكب االرض

نيسان 16

املؤخـــر  13يومــا"

اذا حدث فيه مطـر يكون غزيرا" ويخضر به العشــب

شهب القيثاريات /

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

نيسان 23-22

وبالتقابل مع للشمس

النســـريات

طور الهالل الجديد مما يتيح مشاهدة الشهب الخافتة

نيسان 23

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طورهــالل شهر رمضــان لسنة  1441هـ

نيسان 24

بداية الشـهر الهجري

السـاعة  5:27 AMبتوقيت االردن
 1رمضــان 1441

نيسان 26

الذراعين

الثريا

الثريا

نيسان 29

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمـر يف كوكبة الثور

الرشاء  13يوما"خفاق

اذا حدث فيه املطـــر يكون غزيرا وتهــب

الثريا  39يوما

فيـــه الريــــــــاح وتكـثر فيــه الطـــــيور

أيــار 5

شهب الدلويات

ومصدر زختها من املذنب " ماشولز "  ،.وسوف يكون القمر يف

أيــار 7

البدر العمالق

وتبدأ هذه املرحلة السـاعة  1:45 PMبتوقيت األردن

أيـار 7-6

شهب القيثاريات

ومصدرها من مذنب "هالي" – سوف تكون من الصعوبة رصد

أيـار 12

ظاهرة اقتران

أيـار 12

الشرطين  13يوما"
خفاق الثريا

قريب من طور البدر مما قد يحجب بعض الشهب الخافتة

الشهب الخافتة  ،حيث يكون القمر بمرحلة البدر .
اقتران كوكب املشتري مع القمـر يف كوكبة القوس
يميل الطقس للدفء وتكثر فيه العواصف وألمطار الخفيفة

أيـار 12

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحــــل مع القمـر يف كوكبة الجدي

أيـار 15

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع القمـر يف كوكبة الـــدلــو

أيـار 18

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحل مع املشتري يف كوكبة الجــدي

أيـار 22

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طـــــور هــــالل شـوال لسنة  1441هـ

أيـار 24

بداية الشـهر الهجري

 1شـــــوال )عيــد الفطر السعيد )

أيـار 24

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة الثور

أيـار 24

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب عطارد مع القمر يف كوكبة الثور

أيـار 25

البطيــن  13يومــا"
كنة الثريا

الساعة  8:39 PMبتوقيت األردن

بداء مربعانية القيظ  -زيادة الحرارة ويبدأ جفاف العشب
اقتران كوكب املريخ مع الكوكب القزم سيرس يف كوكبة

أيـار 31

ظاهرة اقتران

أيـار 31

أقصى ارتفاع

لكوكب عطارد عن االفق  21درجة قبل الغروب

حزيران 3

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طـــــور هــــالل شوال لسنة  1441هـ

حزيران 4
حزيران 5
حزيران 5

كوكب عطارد ســـيصل
ألقصى استطالة شرقية

الـــدلــو

الساعة  1:02 AMبتوقيت األردن
وتبلغ زاوية االرتفاع من االردن يف األفق الغربي  21درجة

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة بالساعة 10:12 PM

خسوف شبه الظل

وتحدث هذه الظاهرة عندما يدخل جزء من القمر يف منطقة

للقمر

شبة الظل لكوكب األرض ،وتشاهد من أوروبا،آسيا،إفريقيا،

واملحيط الهندي وشرقي استراليا

الثريا

حزيران 7

الثــــريا  13يوما"

يشــتد الحــر ويجـــف العشــــب

حزيران 8

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع القمر يف كوكبة القوس

حزيران 9

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحــــل مع القمر يف كوكبة الجـــدي

حزيران 10

شهب الحمل

حزيران 12

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع نبتون يف كوكبة الدلـــو

حزيران 13

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة الدلـــو

حزيران 19

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة الثور

حزيران 20

الدبران  13يوما"

يف الخامـــس منــه ينعـــدم ظـــل الــزوال

حزيران 21

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة هالل شهر ذوالقعدة لسنة  1441هـ

حزيران 21

كسوف حلقي للشمس

حزيران 22

االنقــالب الصيفي

حزيران 23

بداية الشهر الهجري

ومصدرها من املذنب " ماشولز "والكويكب رقم  ،. 1566وسوف
يكون القمر يف مرحلة التربيع األخير مما قد يحجب بعض
الشهب الخافتة

التويبع

الساعة  9:42 AMبتوقيت األردن
وسوف تبدأ مرحلة الكسوف من افريقيا الوسطى مرورا" يف
السعودية وتتحرك شرقا" الهند  ،وجنوب الصين قبل اتهاء
الظاهرة يف املحيط الهادي  ،ومن األردن سوف يشاهد بشكل
جزئي بنسب مختلفة أقصاها  %35وذلك حسب موقع الراصد
وتحدث هذه املرحلة بتوقيت األردن الساعة  00:44 AMوميــل
الشـمس عـن خــط االســتواء  + 23.44درجة ويبدأ فصل الصيف
فلكيا" يف النصف الشمالي .
 1ذو القعدة ( مربعانية القيظ (
تبدا من  22حزيران ولغاية  21تموز

حزيران 23

الجوزاء  26يوما"

كوكب عطارد ســـيصل
ألقصى استطالة شرقية

وتبلغ زاوية االرتفاع من األردن يف األفق الغربي  16درجة
ومصدر من املذنب " بونس ونكيكي " ،.وسوف يكون القمر يف

حزيران 27

شهب العواء

حزيران 28

ظاهرة تقابل

تموز 3

الهقعة  13يوما"

يشتد الحر وتكثر العواصف

تموز 3

ظاهرة تقابل

الكويكب ( هيركولينا ) يف اقرب مسافة له لكوكب األرض يف

تموز 5

القمر يف طور البدر

مرحلة الهالل مما قد يحجب بعض الشهب الخافتة
الكويكب ( اريس ) يف اقرب مسافة له لكوكب االرض يف كوكبة
الرامي

كوكبة الرامي
وتبدأ هذه املرحلــة يف الساعة 7:44 AM

تموز 5

خسوف شبه الظل
للقمر

وتحدث هذه الظاهرة عندما يدخل جزء من القمر يف منطقة
شبة الظل لكوكب األرض ،وتشاهد من أمريكا الشمالية وأمريكا
الجنوبية وشرق املحيط الهادي و غرب املحيط األطلسي
وغربي إفريقيا ولن يشاهد من األردن

الجوزاء

تموز 6

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري وزحل مع القمر يف كوكبة الرامي

تموز 12

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريــخ مع القمر يف كوكبة قيطس

تموز 14

ظاهرة تقابل

كوكب املشتري يف اقرب مسافة له لألرض ويكون المعا"

تموز 15

ظاهرة تقابل

الكويكب (بالس )2يف اقرب مسافة له لألرض  -كوكبة الرامي

تموز 16

ظاهرة تقابل

بلوتو يف اقرب مسافة له لألرض يف كوكبة الرامي

تموز 16

الهنعة  13يوما"

يبلغ الحر أشدة وجمرة القيض .

تموز 17

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهــرة مع القمر يف كوكبة الثـــور

تموز 20

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طور هالل شهر ذوالحجة لسنة 1441هـ الساعة

تموز 21

ظاهرة تقابل

كوكب زحـــــل يف اقرب مسافة له لألرض ويكون المعا"

تموز 23

بداية الشهر الهجري

 1ذو الحجة 1441

تموز 23
تموز 28

املرزم

تموز 29
تموز 30

عطارد يف أقصى
اســتطالة غربية
شــهب الحوت

 8:33 PMبتوقيت األردن

وتبلغ زاوية االرتفاع باألفق الغربي  16درجة – من عمان
والقمر سوف يكون يف مرحلة التربيع األول مما قد يحجب

الجنوبي

بعض الشهب الخافتة .

الـــذراع  13يـومــــا"

يشتد فيه الحــر والسـموم مع حدوث عواصــف ترابية

شــهب دلتا

و مصدرها مخلفات الغبارية ملذنب "مارسيدن "  -والقمر سوف

الدلويـــات والجدي

يكون يف مرحلة التربيع الثاني مما قد يحجب بعض الشهب
الخافتة .
عيــد األضحى املبارك

تموز 31

 10ذو الحجـــة

آب 2

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري وزحل مع القمر يف كوكبة الرامي

آب 3

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة يف الساعة 6:59 PM

آب 9

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة الحوت

آب 11

النـثــــرة  13يـومــا"

يلطف الجو قليال" يف ساعات املساء

(خمسينيةالقيظ من  1آب لغاية  21ايلول)

الكليبين

آب 12 - 13
آب 13

سـهيل

الزهرة يف أقصى

وتشتهر شهب البرشاويات بلمعانها ،ويكون القمر يف مرحلة
التربيع الثاني مما قد يحجب بعض الشهب الخافتة
وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الشرقي  43درجة – من عمان -

اســتطالة غربية

ويرصد باألفق الشـــرقي من األردن قبل الشروق

آب 15

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة التوأمين

آب 17

شـهب كوكبة البجعة

ومركز اشعاعها كوكبة ( التنين ( ويكون القمر يف مرحلة

آب 19

القمر يف طور املحاق

آب 20

بداية الشهر الهجري

 1محــرم ( رأس السنة الهجرية ) 1442

آب 24

الطــــرفـة  13يومــا"

يلـطــف الجـو ليــال" مــع بقـــاء الحــر نهـــارا"

آب 28

ظاهرة تقابل

( سيرس ) يف التقابل مع االرض يف كوكبة الــدلـو

آب 29

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري وزحــل مع القمر يف كوكبة الرامي

شـهب كوكبة ممسك

ومركز اشعاعها من كوكبة( ممسك األعنة( ويكون القمر يف

آب 31

ســهيل

شـهب البـرشــاويات

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "سـويفت تتل " –

األعنة

القريبة من املحاق مما قد يساعد ىلع رصد الشهب الخافتة
وتبدأ مرحلة طور هالل شهر محرم لسنة  1442الساعة 5:42 AM
بتوقيت األردن

مرحلة القريبة من البدر مما قد يحجب الشهب الخافتة

ايلول 1

ظاهرة اقتران

اقتران ( اريس ) مع كوكب املريخ يف كوكبة قيطس

ايلول 2

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة الساعة 5:42 AM

ايلول 6

ظاهرة اقتران

اقتران القمـر مع كوكب املريخ يف كوكبة الحــوت

ايلول 6

الـجبهـــة  14يومـــا"

أول نجوم الخريف ويبرد الليل ويتحسن الطقس نهارا"

ايلول 9

شـهب البـرشــاويات

ايلول 11

نبتون يف وضع

و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "سـويفت تتل " –
وتشتهر شهب البرشاويات بلمعانها ،ويكون القمر يف مرحلة
التربيع االخير مما قد يحجب بعض الشهب الخافتة
العمالق األزرق ويكون يف اقرب مسافة له لألرض يف كوكبة

التقابل

الدلو .

ايلول 11

ظاهرة تقابل

الكويكب  ( 19فورتونا ) يف اقرب مسافة له إلى األرض يف

ايلول 11

ظاهرة تقابل

الكوكب نبتون يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة الـدلو

ايلول 14

ظاهرة اقتران

اقتران القمـر مع كوكب الزهرة يف كوكبة السرطان

ايلول 17

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طور هالل شهر صفر لسنة  1442هـ

كوكبة الـحوت

الساعة  2:00 PMبتوقيت األردن

ســهيل

ايلول 18

بداية الشهر الهجري

 1صــــفر 1442

ايلول 19

ظاهرة اقتران

اقتران القمـر مع ( ايريس ) يف كوكبة الحوت

ايلول 20

الـزبـرة  13يومــــا"

تزداد برودة الليل وينصـــح عدم النوم تحت اديم السماء

ايلول 22

االعتـــدال الخـريفــي

يعلن يف هذا اليـوم بـــدء فصــل الخريف يف النصـــف

ايلول 25

ظاهرة اقتران

اقتران القمـر مع كوكب املشتري وزحل يف كوكبة الرامي

ايلول 27

شـهب كوكبة السدس

ومركز اشعاعها من كوكبة (السدس( ويكون القمر يف مرحلة

ايلول 30

ظاهرة تقابل

تشرين اول 1

ســـهيل

عطارد سيصل ألقصى
اســـتطالـة شــــرقية

الشمالي– وتبدأ هذه الظاهرة الساعة 4:31PM

القريبة من البدر مما قد يحجب الشهب الخافتة
الكويكب  68ليتو يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة قيطس

وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الغربي  11درجة  -من عمان

تشرين اول 1

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة  -الساعة 12:06 AM

تشرين اول 3

ظاهرة اقتران

اقتران القمـر مع كوكب املريخ يف كوكبة الحــوت

تشرين اول 3

الصــــــرفة  13يومــا"

ســـميت بـذلك النصراف الحــر عـنـد طلــوعهـا

تشرين اول 5

شــهب الزرافيات

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملــذنب "  ،" P209لينير-

تشرين اول 8

شــهب التنينــات

تشرين اول 10

شــهب الثوريات

تشرين اول 11

شــهب ممسك األعنة

تشرين اول 14

ظاهرة تقابل

كوكب املريخ يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة الـحوت

تشرين اول 14

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة األسد

تشرين اول 16

الـعـــواء  13يـومــا"

اول نجوم الوســم وأمطــاره تنبت األعشــاب البريـة

تشرين اول 16

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طور هالل شهر ربيع اول لسنة  1442هـ الساعة

والقمر سوف يكون بدرا" مما يحجب الكثير من الشهب
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملــذنب "  ،" 21Pويشرق
القمر متأخرا – اذ تعتبر فرصة جيدة لرصد بعض الشهب قبل
شروقه
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملــذنب " انكي " ،وقد
تستمر لغاية  20تشرين ثاني لكن زخاتها ضعيفة .
وقد تستمر لغاية  18من الشهر الجاري  -ومصدرها مخلفات
الحبيبات الغبارية ملــذنب "  ،" C 1911وهي باملجمل زختها
ضعيفة .

الوسم

 10:32 PMبتوقيت األردن

الوسم

تشرين اول 17

ظاهرة تقابل

تشرين اول 18

بداية الشهر الهجري

 1ربيـع أول 1442

تشرين اول 18

شــهب التوأميات

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب " فايتون" ،ومصدر

تشرين اول 22-21

شـــهب الجبــاريـات

تشرين اول 22

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع القمر يف كوكبة الرامي

تشرين اول 23

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحـــــل مع القمر يف كوكبة الرامي

تشرين اول 23

ظاهرة تقابل

الكويكب  ( 11بارثينوب ) يف اقرب مسافة له إلى األرض يف

تشرين اول 24

شــهب االسديات

تشرين اول 27

ظاهرة تقابل

تشرين اول 29

ظاهرة اقتران

تشرين اول 29

الســــمـاك 13
يـومــا"

قيطس

اشعاعها من كوكبة التوأم  ،وزختها ضعيفة
و مصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "هالي " ويغرب
القمر باكرا" مما يتيح رصد الشهب الخافتة

كوكبة الـحوت
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب  C1739ومصدر
اشعاعها من كوكبة األسد الصغير ويغرب القمر باكرا
الكويكب ( باباجينا  ) 471يف اقرب مسافة له لكوكب األرض
األرض يف كوكبة قيطس
اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة قيطس
تزداد البرودة وامكانية لسقوط األمطار وهجرة طير الحباري
الكوكب اورانوس يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة

تشرين اول 31

ظاهرة تقابل

تشرين اول 31

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة الساعة 4:51 PM

تشرين ثاني 1

ظاهرة تقابل

الكويكب ( فلورا  ) 8يف أقرب مسافة له إلى األرض يف كوكبة

تشرين ثاني 6-5
تشرين ثاني 10

الوسم

الكوكب القزم ( اريس ) يف اقرب مسافة إلى األرض يف كوكبة

تشرين ثاني 11
تشرين ثاني 12

شـــــهـب
الـثـوريـــات
عطارد يف أقصى
اســتطالة غربية

الحمــــل (  30تشرين االول بداية التوقيت الشتوي )

قيطس
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب TG 2004ومذنب
أنكي " ويغرب قمر التربيع االول باكرا" مما يمنح فـرصـة
للراصــدين ملشــاهدة الشــهب الخــافتـة .
وتبلغ زاوية االرتفاع من األفق الشرقي 18درجة – من عمان

الغــفـر  13يومــــا"

تزداد البرودة فيه عما قبلة.

شـــــهـب

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب TG 2004ومذنب

الـثـوريـــات

أنكي " ويكون القمر قريبا للدخول يف مرحلة االقتران مما يمنح
فـرصة للراصــدين لرصد الشـهب الخافتـة

تشرين ثاني 12

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة العذراء

تشرين ثاني 13

ظاهرة اقتران

اقتران عطارد مع القمر يف كوكبة العذراء ويصعب رصده

تشرين ثاني 15

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع بلوتو يف كوكبة الرامي

تشرين ثاني 15

القمر يف طور املحاق

وتبدأ مرحلة طور هالل شهر ربيع االخر لسنة  1442هـ الساعة

تشرين ثاني 16

بداية الشهر الهجري

تشرين ثاني 18-17

شـــهـب االســــديات

تشرين ثاني 19

ظاهرة اقتران

 7:08 AMبتوقيت األردن
 1ربيع األخر 1442
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب " تمبل  -تاتل "
ويكون القمر قريبا للدخول يف مرحلة االقتران مما يتيح رصد
الشهب الخافتة .

تشرين ثاني 21

الوسم

القرن

وهي ضعيفة نسبيا" ومصدر إشعاعها كوكبة الكلب األصغر

تشرين ثاني 24

الـزبـانـا  13يومــا"

نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء وتشتد فيه البرودة

تشرين ثاني 26

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة الحوت

تشرين ثاني 28

شـــهـب الجباريات

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية ملذنب "هالي " والقمر

تشرين ثاني 30

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة الساعة 11:32 AM

خسوف شبه الظل

ولن يشاهد من األردن الن القمر سوف يكون أسفل األفق ،

تشرين ثاني 30

املربعانية

شـــهـب وحيدات

اقتران كوكب املشتري وزحل مع القمر يف كوكبة الرامي

للقمر

سوف يكون شبة مكتمل مما يحجب العديد من الشهب الخافتة

وتشاهد هذه الظاهرة من أمريكا الشمالية واملحيط األطلسي
وشمال شرق أسيا واليابان

كانون أول 2

شـهب كوكبة العنقاء

وهي ضعيفة نسبيا" ومصدر إشعاعها كوكبة العنقاء

كانون أول 7

االكلــيل

قــارص البــرودة وتزداد هطول األمطـــار بان الله .

كانون أول 5

شـــهـب ذات الكرسي

كانون اول 6

شهب كوكبة الشراع

كانون اول 8

ظاهرة تقابل

كانون اول 11

شـــهـب الشجاعيات

كانون اول 12

ظاهرة اقتران

كانون أول 14 - 13

شـــهـب الـتـوأمـيات

وهي ضعيفة وإشعاعها باألفق الغربي من كوكبة اندروميدا
(املرأة املسلسلة ) ومصدرها مخلفات مذنب "سويفت تاتل "
والقمر سوف يكون يف مرحلة تربيع األول .
وهي ضعيفة اذ نقطة إشعاعها باألفق الشرقي من كوكبة
الشراع والقمر سوف يكون يف مرحلة تربيع االول .
الكويكب ( سايكي  ) 16يف أقرب مسافة له إلى األرض يف
كوكبة الثور
وهي ضعيفة اذ نقطة إشعاعها من األفق الشرقي كوكبة
الشجاع ،والقمر سوف يكون قريبا من مرحلة املحاق مما يساعد
ىلع رصد الشهب الخافتة
اقتران كوكب الزهرة مع القمر يف كوكبة امليزان
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للكويكب " 3200فايتون "
ويكون القمر قريب من مرحلة املحاق – مما يساعد ىلع رصد
الشهب الخافتة.

كانون أول 14

كسوف كلي للشمس

كانون أول 14

القمر يف طور املحاق

سوف يشاهد بشكل كلي بأجزاء من جنوبي تشيلي وجنوب
األرجنتين وكسوف جزئي يشاهد من معظم جنوبي أمريكا
الجنوبية واألجزاء الجنوبية من املحيط األطلسي والهادي

كانون اول 15

شـــهـب كوكبة
الهلبة

وتبدأ مرحلة طور هالل جمادي االول لسنة  1442هـ الساعة
 6:18 PMبتوقيت األردن
وهي ضعيفة اذ نقطة إشعاعها من األفق الشرقي والقمر سوف
يكون قريبا من مرحلة املحاق مما يساعد ىلع رصد الشهب
الخافتة

كانون أول 16

بداية الشهر الهجري

 1جمادى األولى 1442

كانون أول 17

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب املشتري مع القمر يف كوكبة الرامي

كانون أول 17

ظاهرة اقتران

اقتران كوكب زحــــل مع القمر يف كوكبة الجـــدي

كانون أول 19

شـــهـب األســــديات

كانون أول 20

القــلـب  13يـوما"

كانون أول 21

االنقــــالب الشـتوي

كانون اول 22-21

شـــهب الـدبيــــــات

كانون أول 21

ظاهرة اقتران

كانون اول 23

ظاهرة اقتران

كانون اول 30

القمر يف طور البدر

وتبدأ هذه املرحلــة الساعة 5:30 AM

األنــــواء

موروث شعبي

حيث قد تأتي أحوال الطقس مغايرة ملا هو متعارف عليه يف

ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تمبل  -تتل "
والقـمر يكون بمرحلة التربيع األول مما يصعب رصد بعض
الشهب الخافتة

املربعانية

يشتد البرد والرياح ويظهر الضباب وتبدأ من  22كانون اول لغاية
 30كانون ثاني
يبدأ فصل الشتاء يف النصف الشمالي فلكيا" وتحدث هذه
املرحلة بتوقيت األردن  -الساعة 12:02 PM
ومصدرها مخلفات الحبيبات الغبارية للمذنب "تاتل" ونقطة
إشعاعها من كوكبة الدب األصغر يكون القمر بطور الهالل
املتناقص .
اقتران كوكب زحـــل واملشتري يف كوكبة الجـــدي وآخر
اقتران حدث بينهما يف عام 2000
اقتران كوكب املريخ مع القمر يف كوكبة الحـــوت –
واول أربعينية الشتاء

فترة النوء  ،وذلك حسب الحالة الجوية املتغيرة للطقس.

أ .عدلي الحلبي/
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