
 

 االمساك آيار رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك حزيران رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب

منتصف 

 الليل

 88:81 2:94 89:11 3::3 4:83 4:13 11  االحد  م ( مراقبة هالل شهر رمضان المبارك 9182/ ايار / 92هـ( الموافق ) 8341شعبان  92) الجمعة

 88:81 2:94 89:11 3::3 4:83 4:13 12  االثنين  88:12 :2:8 2::88 2::3 4:91 4:81 27  السبت 

 88:81 2:93 89:18 3::3 4:83 4:13 13  الثالثاء  88:12 :2:8 2::88 2::3 4:82 4:12 28  االحد 

 88:88 2:93 89:18 3::3 4:83 4:13 14  االربعاء  88:12 2:82 2::88 2::3 4:82 4:12 29  االثنين 

 88:88 2:93 89:18 3::3 4:83 4:13 15  الخميس 88:12 2:82 1::88 2::3 4:81 4:11 30  الثالثاء 

 88:88 :2:9 89:18 3::3 4:83 4:13 16  الجمعة 88:12 2:82 1::88 2::3 4:81 4:11 31  االربعاء 

 88:88 :2:9 89:19 3::3 4:83 4:13 17  السبت  88:12 2:81 1::88 :::3 4:82 4:12 8حزيران/  الخميس

 88:88 :2:9 89:19 :::3 4:83 4:13 18  االحد  88:12 2:81 2::88 :::3 4:82 4:12 2  الجمعة

 88:88 2:92 89:19 :::3 4:83 4:13 19  االثنين  88:12 2:82 2::88 :::3 4:82 4:12 3  السبت 

 88:89 2:92 89:19 :::3 4:83 4:13 20  الثالثاء  88:12 2:82 2::88 :::3 4:82 4:12 4  االحد 

 88:89 2:92 89:19 :::3 4:83 4:13 21  االربعاء  88:81 2:91 2::88 :::3 4:82 4:12 5  االثنين 

 88:89 2:92 89:14 :::3 :4:8 4:13 22  الخميس 88:81 2:91 2::88 3::3 :4:8 :4:1 6  الثالثاء 

 88:89 2:92 89:14 2::3 :4:8 4:13 23  الجمعة 88:81 2:98 89:11 3::3 :4:8 :4:1 7  االربعاء 

 88:89 2:92 89:14 2::3 :4:8 4:13 24  السبت  88:81 2:98 89:11 3::3 :4:8 :4:1 8  الخميس

 88:84 2:92 89:14 2::3 4:82 4:13 25  االحد  88:81 2:99 89:11 3::3 4:83 4:13 9  الجمعة

         االثنين  88:81 2:99 89:11 3::3 4:83 4:13 10  السبت 

 من الصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له , ونسألكم الدعاء يرجى  -:مالحظات  

   بارتفاع عن   (1::2عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةم( في افق مدينة  9182/آيار / 92هـ( الموافق )  8341 // شعبان92توقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم الجمعة )ي
رى أن ي   بعض الخبراء توقعلة ي  وفي هذه الحا  % ( 8291( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) 41ويبقى بعد الغروب ) ( دقائق  81( درجات  و ) 2االفق )

 . المقربة ) الناظور(  باألدوات الا رى إويقول آخرون انه ال ي   ,الهالل  بصعوبة بالغة مع صفاء الجو تماما  
  ( في افق مدينة9182/ حزيران / :9هـ ( الموافق )  8341/ رمضان/ 41يتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم  االحد ) (          2:81عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانية   م

%( وفي هذه الحالة يتوقع  2229لقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر با89) و ( ساعة 8ويبقى بعد الغروب )  دقيقة(  9 ( درجة و)83بارتفاع عن االفق )
 تفعا  جدا  . رى الهالل واضحا  مران ي  

 ( دقيقة وتكون نسبة 83)ويبقى بعد الغروب  دقيقة (31( درجة و)9( بارتفاع عن االفق ) 2:81عند غروب الشمس في الساعة )الديوانية  كما يتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة
  . حتى بالعين المسلحة  لهالل التمكن من رؤية ا توقعي   ال هذه الحالة %( وفي12:2يبلغه القرص) القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر 


