
 

 رمضان األيام
 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل 

   يلتهفي ل هالل شهر رمضان المبارك ويُراقبم( 4343/ نيسان/ 41) =هـ( 4114/ شعبان/ 03)  الجمعة

 44:40 1:34 44:55 5:35 0:01 0:41 10  األحد  44:41 4:51 44:34 5:40 0:55 0:15 25  السبت 

 44:40 1:34 44:55 5:35 0:04 0:44 11  االثنين 44:44 4:55 44:33 5:44 0:51 0:11 26  األحد 

 44:40 1:31 44:55 5:35 0:05 0:45 12  الثالثاء 44:44 4:54 44:33 5:44 0:54 0:14 27  االثنين 

 44:40 1:35 44:55 5:31 0:01 0:41 13  األربعاء  44:44 4:51 44:33 5:43 0:54 0:14 28  الثالثاء 

 44:44 1:35 44:55 5:34 0:00 0:40 14  الخميس 44:44 4:51 44:33 5:45 0:53 0:13 29  األربعاء 

 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 15  الجمعة 44:45 4:55 44:33 5:45 0:15 0:05 30  الخميس

 44:44 1:43 44:55 5:35 0:04 0:44 16  السبت  44:45 4:55 44:33 5:41 0:11 0:01 / أيّار1  الجمعة

 44:44 1:44 44:55 5:31 0:03 0:43 17  األحد  44:45 1:33 44:33 5:44 0:14 0:04 2  السبت

 44:44 1:44 44:55 5:31 0:45 0:45 18  ين االثن 44:41 1:33 44:33 5:45 0:15 0:05 3  األحد

 44:44 1:44 44:55 5:30 0:45 0:45 19  الثالثاء 44:41 1:34 44:55 5:41 0:11 0:01 4  اإلثنين

 44:44 1:40 44:55 5:34 0:41 0:41 20  األربعاء 44:41 1:34 44:55 5:40 0:10 0:00 5  الثالثاء

 44:44 1:41 44:55 5:34 0:44 0:44 21  الخميس 44:41 1:30 44:55 5:44 0:14 0:04 6  األربعاء 

 44:44 1:41 44:55 5:34 0:44 0:44 22  الجمعة 44:40 1:30 44:55 5:44 0:13 0:03 7  الخميس

 44:44 1:45 44:55 5:34 0:45 0:45 23  السبت 44:40 1:31 44:55 5:44 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:44 1:44 44:55 5:33 0:41 0:41 24  األحد 44:40 1:35 44:55 5:43 0:05 0:45 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( 44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق44( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:05األشرف عند غروب الشمس في الساعة ) فق مدينة النجفأم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،دقيقة

 ( 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة40و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:01قع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس في الساعة )كما يُتو%
 توقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.وفي هذه الحالة ال يُ 

( دقيقفة، 05( سفاعة و)4وب )ويبقفى بعفد الغفر ،( دقيقفة45( درجفة و)45ففق )( بارتففاع عفن األ4:55فق مدينة النجفف األشفرف عنفد غفروب الشفمس ففي السفاعة )أم ( في 4343/ أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( 3714وتكون نسبة القسم المنار مفن القمفر بالقيفاس الفى أكبفر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة44( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع4:55)فق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس في الساعة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 وفي هذه الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور44ت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وق
 المقدار.
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 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
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 ذان أ

 الظهر

اذان 

 المغرب

 منتصف 

 الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03)  الجمعة

 44:44 1:35 44:55 5:34 0:00 0:40 10  األحد  44:44 4:55 44:33 5:44 0:50 0:10 25  السبت 

 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 11  االثنين 44:45 4:54 44:55 5:44 0:54 0:14 26  األحد 

 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 12  الثالثاء 44:45 4:51 44:55 5:43 0:53 0:13 27  االثنين 

 44:44 1:43 44:55 5:31 0:03 0:43 13  األربعاء  44:45 4:55 44:55 5:45 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:44 1:44 44:55 5:30 0:45 0:45 14  الخميس 44:45 4:55 44:55 5:45 0:15 0:05 29  األربعاء 

 44:44 1:44 44:55 5:34 0:45 0:45 15  الجمعة 44:41 4:55 44:55 5:41 0:11 0:01 30  الخميس

 44:44 1:44 44:55 5:34 0:41 0:41 16  السبت  44:41 1:34 44:55 5:41 0:10 0:00 / أيّار1  الجمعة

 44:44 1:40 44:55 5:34 0:44 0:44 17  األحد  44:41 1:34 44:55 5:40 0:14 0:04 2  السبت

 44:44 1:40 44:55 5:34 0:45 0:45 18  االثنين  44:40 1:34 44:55 5:44 0:14 0:04 3  األحد

 44:44 1:41 44:55 5:33 0:41 0:41 19  الثالثاء 44:40 1:30 44:55 5:44 0:13 0:03 4  اإلثنين

 44:43 1:45 44:55 1:55 0:40 0:40 20  األربعاء 44:40 1:31 44:55 5:43 0:05 0:45 5  الثالثاء

 44:43 1:44 44:55 1:55 0:44 0:44 21  الخميس 44:40 1:35 44:55 5:35 0:01 0:41 6  األربعاء 

 44:43 1:44 44:55 1:55 0:44 0:44 22  الجمعة 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 7  الخميس

 44:43 1:41 44:55 1:55 0:44 0:44 23  السبت 44:44 1:34 44:55 5:35 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:43 1:45 44:55 1:51 0:43 0:43 24  األحد 44:44 1:31 44:55 5:31 0:01 0:41 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -:مالحظات  
 وتكون نسبة القسم  ،( دقيقة40( ساعة و)4قى بعد الغروب )ويب ،( درجة41فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) بغدادفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. 4.54المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة44و) ( درجات0فق )األ( بارتفاع عن 4:05عند غروب الشمس في الساعة ) بغدادكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقفى بعفد الغفروب )  ،( دقيقفة44( درجفة و)45ففق )( بارتففاع عفن األ1:34عند غروب الشمس في السفاعة ) بغدادفق مدينة أم( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق )4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً في هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل %( و0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هذه 3714ر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القم ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة41( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع1:34عند غروب الشمس في الساعة ) بغداد* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.  الحالة يتوقع

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )
 المقدار.
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 االمساك أيار رمضان األيام
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 الليل

   ( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلتهم4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:41 1:35 44:33 5:35 0:01 0:41 10  األحد  44:41 4:54 44:34 5:41 0:54 0:14 25  السبت 

 44:41 1:35 44:33 5:35 0:04 0:44 11  االثنين 44:44 4:51 44:34 5:40 0:55 0:15 26  األحد 

 44:41 1:35 44:33 5:35 0:05 0:45 12  الثالثاء 44:44 4:55 44:34 5:44 0:50 0:10 27  االثنين 

 44:41 1:43 44:33 5:31 0:01 0:41 13  األربعاء  44:44 4:55 44:34 5:44 0:54 0:14 28  الثالثاء 

 44:40 1:44 44:33 5:34 0:00 0:40 14  الخميس 44:44 4:55 44:34 5:43 0:54 0:14 29  األربعاء 

 44:40 1:44 44:33 5:35 0:04 0:44 15  الجمعة 44:45 1:33 44:34 5:45 0:15 0:05 30  الخميس

 44:40 1:44 44:33 5:35 0:04 0:44 16  السبت  44:44 1:34 44:34 5:41 0:11 0:01 / أيّار1  الجمعة

 44:40 1:40 44:33 5:31 0:03 0:43 17  األحد  44:44 1:34 44:34 5:44 0:14 0:04 2  السبت

 44:40 1:40 44:33 5:31 0:45 0:45 18  االثنين  44:45 1:34 44:34 5:45 0:15 0:05 3  األحد

 44:40 1:41 44:33 5:30 0:45 0:45 19  الثالثاء 44:45 1:30 44:33 5:41 0:11 0:01 4  اإلثنين

 44:44 1:45 44:33 5:34 0:41 0:41 20  األربعاء 44:45 1:31 44:33 5:40 0:10 0:00 5  الثالثاء

 44:44 1:44 44:33 5:34 0:44 0:44 21  الخميس 44:45 1:35 44:33 5:44 0:14 0:04 6  األربعاء 

 44:44 1:44 44:33 5:34 0:44 0:44 22  الجمعة 44:41 1:35 44:33 5:44 0:13 0:03 7  الخميس

 44:44 1:41 44:33 5:34 0:45 0:45 23  السبت 44:41 1:34 44:33 5:44 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:44 1:45 44:33 5:33 0:41 0:41 24  األحد 44:41 1:31 44:33 5:43 0:05 0:45 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق40( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:13عند غروب الشمس في الساعة )كربالء فق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةك في مساء يوم ايُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبار، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54القرص ) وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه

  ( وفي هذه 3.04من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) وتكون نسبة القسم المنار ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب )( درجة 44و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة )كربالء فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقى بعفد الغفروب ) ،( دقيقة45( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ1:34ة )عند غروب الشمس في الساعكربالء فق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،يقة( دق03( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 1:34عند غروب الشمس في الساعة ) كربالءيلة الماضية في أفق مدينة * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الل
 العين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل ب

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )
 المقدار.

 
 



 

 رمضان اماألي
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 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
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 الظهر

ذان أ

 المغرب

 منتصف 

 الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343// نيسان41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:33 4:15 44:15 1:51 0:45 0:45 10  األحد  44:31 4:13 44:11 5:43 0:11 0:01 25  لسبت ا

 44:33 4:15 44:15 1:54 0:41 0:41 11  االثنين 44:30 4:14 44:14 5:35 0:10 0:00 26  األحد 

 44:33 4:53 44:15 1:54 0:44 0:44 12  الثالثاء 44:30 4:14 44:14 5:35 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:33 4:54 44:15 1:55 0:45 0:45 13  األربعاء  44:30 4:10 44:14 5:31 0:13 0:03 28  الثالثاء 

 43:55 4:54 44:15 1:51 0:41 0:41 14  الخميس 44:30 4:10 44:14 5:34 0:05 0:45 29  األربعاء 

 43:55 4:54 44:15 1:50 0:40 0:40 15  الجمعة 44:34 4:11 44:14 5:35 0:05 0:45 30  الخميس

 43:55 4:50 44:15 1:50 0:44 0:44 16  السبت  44:34 4:11 44:14 5:35 0:05 0:45 / أيّار1  الجمعة

 43:55 4:51 44:15 1:54 0:44 0:44 17  األحد  44:34 4:11 44:14 5:31 0:01 0:41 2  السبت

 43:55 4:51 44:15 1:54 0:43 0:43 18  االثنين  44:34 4:11 44:14 5:30 0:04 0:44 3  األحد

 43:55 4:55 44:15 1:54 0:45 0:35 19  الثالثاء 44:34 4:11 44:15 5:34 0:05 0:45 4  اإلثنين

 43:55 4:54 44:15 1:53 0:45 0:35 20  األربعاء 44:34 4:15 44:15 5:34 0:01 0:41 5  الثالثاء

 43:55 4:51 44:15 1:53 0:41 0:31 21  الخميس 44:34 4:14 44:15 5:33 0:04 0:44 6  األربعاء 

 43:55 4:51 44:15 1:15 0:41 0:31 22  الجمعة 44:33 4:14 44:15 5:33 0:04 0:44 7  الخميس

 43:55 4:55 44:15 1:15 0:44 0:34 23  السبت 44:33 4:11 44:15 1:55 0:03 0:43 8  الجمعة

 43:55 4:55 44:15 1:15 0:45 0:35 24  األحد 44:33 4:15 44:15 1:55 0:45 0:45 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق44( درجة و)41فق )األ( بارتفاع عن 4:44ب الشمس في الساعة )عند غرو البصرةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.15وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 ( وفي 3.03وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،قيقة( د41و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:44عند غروب الشمس في الساعة ) البصرةفق مدينة أل في الليلة الماضية في كما يُتوقع أن يكون الهال%
 الهالل بالعين المجردة.هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية 

كفون نسفبة ( دقيقة، وت01( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة04( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:14عند غروب الشمس في الساعة ) البصرةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3745وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القفرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة05و) ( درجات1) عن األفق ( بارتفاع4:14عند غروب الشمس في الساعة ) البصرة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44ي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأ
 المقدار.

 
 



 

 رمضان األيام
 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار مضانر األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

 منتصف 

 الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343// نيسان41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:44 1:34 44:55 5:35 0:04 0:44 10  األحد 44:44 4:51 44:33 5:40 0:51 0:11 25  السبت 

 44:44 1:34 44:55 5:31 0:05 0:45 11  االثنين 44:45 4:55 44:55 5:44 0:50 0:10 26  األحد 

 44:44 1:31 44:55 5:31 0:01 0:41 12  الثالثاء 44:45 4:54 44:55 5:44 0:54 0:14 27  االثنين 

 44:44 1:35 44:55 5:34 0:00 0:40 13  األربعاء 44:45 4:51 44:55 5:43 0:53 0:13 28  الثالثاء 

 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 14  الخميس 44:45 4:51 44:55 5:45 0:15 0:05 29  األربعاء 

 44:44 1:35 44:55 5:31 0:04 0:44 15  الجمعة 44:41 4:55 44:55 5:45 0:15 0:05 30  الخميس

 44:44 1:43 44:55 5:31 0:03 0:43 16  السبت 44:41 4:55 44:55 5:44 0:14 0:04 / أيّار1  الجمعة

 44:44 1:44 44:55 5:30 0:45 0:45 17  األحد 44:41 1:33 44:55 5:45 0:15 0:05 2  السبت

 44:44 1:44 44:55 5:30 0:45 0:45 18  االثنين 44:40 1:33 44:55 5:41 0:11 0:01 3  األحد

 44:44 1:44 44:55 5:34 0:41 0:41 19  الثالثاء 44:40 1:34 44:55 5:40 0:10 0:00 4  اإلثنين

 44:43 1:40 44:55 5:34 0:44 0:44 20  األربعاء 44:40 1:34 44:55 5:44 0:14 0:04 5  الثالثاء

 44:43 1:41 44:55 5:34 0:45 0:45 21  الخميس 44:40 1:30 44:55 5:44 0:13 0:03 6  األربعاء 

 44:43 1:41 44:55 5:33 0:45 0:45 22  الجمعة 44:44 1:30 44:55 5:44 0:05 0:45 7  الخميس

 44:43 1:45 44:55 5:33 0:41 0:41 23  السبت 44:44 1:31 44:55 5:43 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:43 1:44 44:55 1:55 0:40 0:40 24  األحد 44:44 1:35 44:55 5:35 0:01 0:41 9  السبت 
 

 باإلمساك في الوقت المحدد له. ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط  -مالحظات:  
 قيقة( د40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،ائق( دق1( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) الحلةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،قيقة( د41و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:01عند غروب الشمس في الساعة ) الحلةكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقفى بعفد الغفروب )  ،( دقيقفة44( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:55عند غروب الشمس في الساعة ) الحلةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41افق )هـ ( المو 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً ى الهالل %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُر0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714ه القفرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقيفاس الفى أكبفر قطفر يبلغف ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،يقة( دق04( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 4:55عند غروب الشمس في الساعة ) الحلة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط ل44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) من لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا
 المقدار.

 
 



 

 رمضان األيام
 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/نيسان/ 41) هـ( =4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:44 1:30 44:54 5:31 0:05 0:45 10  األحد  44:45 4:54 44:55 5:44 0:50 0:10 25  السبت 

 44:44 1:30 44:54 5:34 0:01 0:41 11  االثنين 44:41 4:50 44:51 5:43 0:54 0:14 26  األحد 

 44:44 1:31 44:54 5:34 0:00 0:40 12  الثالثاء 44:41 4:51 44:51 5:45 0:53 0:13 27  االثنين 

 44:44 1:35 44:54 5:35 0:04 0:44 13  األربعاء  44:41 4:55 44:51 5:45 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:43 1:34 44:54 5:31 0:04 0:44 14  الخميس 44:41 4:55 44:51 5:41 0:15 0:05 29  األربعاء 

 44:43 1:34 44:54 5:30 0:03 0:43 15  الجمعة 44:40 4:54 44:51 5:44 0:11 0:01 30  لخميسا

 44:43 1:31 44:54 5:30 0:45 0:45 16  السبت  44:40 4:54 44:51 5:45 0:15 0:05 / أيّار1  الجمعة

 44:43 1:35 44:54 5:34 0:45 0:45 17  األحد  44:40 4:51 44:51 5:41 0:11 0:01 2  السبت

 44:43 1:35 44:54 5:34 0:41 0:41 18  االثنين  44:44 4:51 44:51 5:40 0:10 0:00 3  األحد

 44:43 1:35 44:54 5:34 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:44 4:55 44:54 5:44 0:14 0:04 4  اإلثنين

 44:35 1:43 44:54 5:33 0:45 0:45 20  األربعاء 44:44 4:55 44:54 5:44 0:14 0:04 5  الثالثاء

 44:35 1:44 44:54 5:33 0:41 0:41 21  الخميس 44:44 1:33 44:54 5:43 0:05 0:45 6  األربعاء 

 44:35 1:44 44:54 1:55 0:41 0:41 22  الجمعة 44:44 1:33 44:54 5:43 0:05 0:45 7  الخميس

 44:35 1:44 44:54 1:55 0:40 0:40 23  السبت 44:44 1:34 44:54 5:35 0:01 0:41 8  الجمعة

 44:35 1:40 44:54 1:55 0:44 0:44 24  األحد 44:44 1:34 44:54 5:35 0:04 0:44 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،ائق( دق43( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41هـ(الموافق )4114// شعبان03)لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  %( وفي هذه الحالة 4.53وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04ر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكب ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) قيقة،( د45و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقة، وتكون نسبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،قيقة( د40( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:54عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،يقة( دق04( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 4:54عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةينة * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مد
 الة صفاء الجو تماماً.الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في ح

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )
 المقدار.

 
 



 

 رمضان األيام
 نيسان 

 رأيا
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

 منتصف 

 الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:31 1:34 44:50 5:34 0:03 0:43 10  األحد  44:44 4:15 44:55 5:44 0:15 0:05 25  السبت 

 44:31 1:34 44:50 5:34 0:45 0:45 11  االثنين 44:44 4:53 44:51 5:45 0:15 0:05 26  األحد 

 44:31 1:34 44:50 5:34 0:45 0:45 12  الثالثاء 44:44 4:54 44:51 5:41 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:31 1:30 44:50 5:33 0:41 0:41 13  األربعاء  44:44 4:54 44:51 5:40 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:34 1:31 44:50 1:55 0:44 0:44 14  الخميس 44:44 4:54 44:51 5:44 0:11 0:01 29  األربعاء 

 44:34 1:31 44:50 1:55 0:45 0:45 15  الجمعة 44:43 4:50 44:51 5:44 0:10 0:00 30  الخميس

 44:34 1:35 44:50 1:55 0:41 0:41 16  السبت  44:35 4:51 44:51 5:43 0:13 0:03 / أيّار1  الجمعة

 44:34 1:34 44:50 1:51 0:40 0:40 17  األحد  44:35 4:55 44:51 5:35 0:05 0:45 2  السبت

 44:34 1:34 44:50 1:51 0:44 0:44 18  االثنين  44:35 4:55 44:51 5:35 0:05 0:45 3  األحد

 44:34 1:31 44:50 1:54 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:35 4:54 44:50 5:31 0:01 0:41 4  اإلثنين

 44:35 1:35 44:50 1:55 0:43 0:43 20  األربعاء 44:35 4:51 44:50 5:34 0:04 0:44 5  الثالثاء

 44:35 1:35 44:50 1:55 0:45 0:35 21  الخميس 44:35 4:55 44:50 5:35 0:01 0:41 6  األربعاء 

 44:35 1:35 44:50 1:51 0:45 0:35 22  الجمعة 44:31 4:55 44:50 5:35 0:00 0:40 7  الخميس

 44:35 1:43 44:50 1:51 0:45 0:35 23  السبت 44:31 4:55 44:50 5:31 0:04 0:44 8  الجمعة

 44:35 1:44 44:50 1:50 0:41 0:31 24  األحد 44:31 1:33 44:50 5:30 0:04 0:44 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،قائق( د1( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:00عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.53وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة41و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:04عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أفي كما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة40( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:51عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أم ( في 4343 /أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.31من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )القسم المنار 

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبفر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة14ب )والغر ويبقى بعد ،قيقة( د40( درجات و)1) عن األفق بارتفاع (4:50عند غروب الشمس في الساعة ) الكوت* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:34 4:51 44:11 1:55 0:41 0:41 10  األحد  44:34 4:10 44:15 5:44 0:11 0:01 25  السبت 

 44:34 4:51 44:11 1:51 0:44 0:44 11  االثنين 44:35 4:11 44:15 5:44 0:10 0:00 26  األحد 

 44:34 4:55 44:11 1:51 0:45 0:45 12  الثالثاء 44:35 4:15 44:15 5:43 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:34 4:54 44:11 1:54 0:41 0:41 13  األربعاء  44:35 4:14 44:15 5:35 0:13 0:03 28  الثالثاء 

 44:34 4:51 44:11 1:55 0:40 0:40 14  الخميس 44:35 4:14 44:15 5:35 0:05 0:45 29  األربعاء 

 44:34 4:51 44:11 1:51 0:44 0:44 15  الجمعة 44:31 4:11 44:15 5:31 0:05 0:45 30  الخميس

 44:34 4:55 44:11 1:51 0:44 0:44 16  السبت  44:31 4:11 44:15 5:34 0:01 0:41 / أيّار1  الجمعة

 44:34 4:55 44:11 1:50 0:43 0:43 17  األحد  44:31 4:15 44:15 5:35 0:04 0:44 2  السبت

 44:34 4:55 44:11 1:50 0:45 0:35 18  االثنين  44:30 4:15 44:15 5:31 0:05 0:45 3  األحد

 44:34 1:33 44:11 1:54 0:45 0:35 19  الثالثاء 44:30 4:15 44:11 5:30 0:01 0:41 4  اإلثنين

 44:33 1:34 44:11 1:54 0:41 0:31 20  األربعاء 44:30 4:53 44:11 5:34 0:00 0:40 5  الثالثاء

 44:33 1:34 44:11 1:54 0:44 0:34 21  الخميس 44:30 4:54 44:11 5:34 0:04 0:44 6  األربعاء 

 44:33 1:34 44:11 1:53 0:44 0:34 22  الجمعة 44:34 4:54 44:11 5:34 0:03 0:43 7  الخميس

 44:33 1:30 44:11 1:53 0:45 0:35 23  السبت 44:34 4:54 44:11 5:33 0:45 0:45 8  الجمعة

 44:33 1:31 44:11 1:15 0:41 0:31 24  األحد 44:34 4:50 44:11 1:55 0:45 0:45 9  السبت 
 

 المحدد له. ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،ائق( دق4( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:44عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.15القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) وتكون نسبة

  ( وفي 3.03وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة45و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:44عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،يقة( دق45( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:11عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .فعاً واضحاً جّداً مرت%( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.34القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3713وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القفرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق44( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع4:14عند غروب الشمس في الساعة ) العمارة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئ44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) ن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ اننيس/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:43 1:34 44:55 5:34 0:04 0:44 10  األحد  44:41 4:53 44:51 5:43 0:50 0:10 25  السبت 

 44:43 1:34 44:55 5:35 0:05 0:45 11  االثنين 44:40 4:54 44:54 5:45 0:54 0:14 26  األحد 

 44:43 1:34 44:55 5:35 0:01 0:41 12  الثالثاء 44:40 4:54 44:54 5:45 0:53 0:13 27  االثنين 

 44:43 1:30 44:55 5:31 0:00 0:40 13  األربعاء  44:40 4:50 44:54 5:41 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:35 1:31 44:55 5:30 0:04 0:44 14  الخميس 44:40 4:50 44:54 5:44 0:15 0:05 29  األربعاء 

 44:35 1:31 44:55 5:34 0:04 0:44 15  الجمعة 44:44 4:51 44:54 5:45 0:11 0:01 30  الخميس

 44:35 1:35 44:55 5:34 0:03 0:43 16  السبت  44:44 4:51 44:54 5:41 0:14 0:04 / أيّار1  الجمعة

 44:35 1:34 44:55 5:34 0:45 0:45 17  األحد  44:44 4:55 44:54 5:40 0:15 0:05 2  السبت

 44:35 1:34 44:55 5:34 0:45 0:45 18  االثنين  44:44 4:55 44:54 5:44 0:11 0:01 3  األحد

 44:35 1:31 44:55 5:33 0:41 0:41 19  الثالثاء 44:44 4:54 44:55 5:44 0:10 0:00 4  اإلثنين

 44:35 1:35 44:55 1:55 0:44 0:44 20  األربعاء 44:44 4:51 44:55 5:43 0:14 0:04 5  الثالثاء

 44:35 1:35 44:55 1:55 0:45 0:45 21  الخميس 44:44 4:55 44:55 5:35 0:13 0:03 6  األربعاء 

 44:35 1:35 44:55 1:55 0:45 0:45 22  الجمعة 44:43 4:55 44:55 5:35 0:05 0:45 7  الخميس

 44:35 1:43 44:55 1:55 0:41 0:41 23  السبت 44:43 4:55 44:55 5:35 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:35 1:44 44:55 1:51 0:40 0:40 24  األحد 44:43 1:33 44:55 5:31 0:01 0:41 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،ائق( دق43( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:00عند غروب الشمس في الساعة ) السماوةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) (هـ4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع  4.53وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04غه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبل ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب )  ،قيقةد (45و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:04عند غروب الشمس في الساعة ) السماوةكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة03جة و)( در45فق )( بارتفاع عن األ4:50عند غروب الشمس في الساعة ) السماوةم ( في افق مدينة 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.31القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هفذه 3713وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )( دقيقة، 13ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة04( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 4:50عند غروب الشمس في الساعة ) السماوة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 تماماً.الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:34 4:54 44:54 5:30 0:04 0:44 10  األحد  44:44 4:14 44:50 5:44 0:15 0:05 25  السبت 

 44:34 4:54 44:54 5:34 0:04 0:44 11  االثنين 44:43 4:11 44:54 5:45 0:15 0:05 26  األحد 

 44:34 4:51 44:54 5:34 0:03 0:43 12  الثالثاء 44:43 4:15 44:54 5:41 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:34 4:51 44:54 5:34 0:45 0:45 13  األربعاء  44:43 4:15 44:54 5:40 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:35 4:55 44:54 5:33 0:45 0:45 14  الخميس 44:43 4:15 44:54 5:44 0:11 0:01 29  األربعاء 

 44:35 4:55 44:54 1:55 0:41 0:41 15  الجمعة 44:35 4:15 44:54 5:44 0:10 0:00 30  الخميس

 44:35 1:33 44:54 1:55 0:44 0:44 16  السبت  44:35 4:53 44:54 5:44 0:14 0:04 / أيّار1  الجمعة

 44:35 1:34 44:54 1:55 0:45 0:45 17  األحد  44:35 4:53 44:54 5:43 0:14 0:04 2  السبت

 44:35 1:34 44:54 1:55 0:41 0:41 18  االثنين  44:31 4:53 44:54 5:35 0:13 0:03 3  األحد

 44:35 1:34 44:54 1:51 0:40 0:40 19  الثالثاء 44:31 4:54 44:54 5:35 0:05 0:45 4  اإلثنين

 44:31 1:30 44:54 1:54 0:44 0:44 20  األربعاء 44:31 4:54 44:54 5:31 0:05 0:45 5  الثالثاء

 44:31 1:31 44:54 1:54 0:44 0:44 21  الخميس 44:31 4:50 44:54 5:34 0:04 0:44 6  األربعاء 

 44:31 1:31 44:54 1:55 0:44 0:44 22  الجمعة 44:34 4:50 44:54 5:34 0:05 0:45 7  الخميس

 44:31 1:35 44:54 1:55 0:43 0:43 23  السبت 44:34 4:51 44:54 5:35 0:01 0:41 8  الجمعة

 44:31 1:34 44:54 1:51 0:45 0:35 24  األحد 44:34 4:55 44:54 5:31 0:00 0:40 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق45( درجة و)41فق )اع عن األ( بارتف4:45عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.15وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.03وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق45و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:45عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةنة فق مديأكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقة، وتكون نسبة 01( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة04( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ4:15عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حدوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ* يُت
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.34مر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )القسم المنار من الق

%( وفي هفذه 3713وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة13ب )ور( دقيقة ويبقى بعد الغ45( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع4:15عند غروب الشمس في الساعة ) الناصرية* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44براء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخ
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:44 1:35 44:55 5:35 0:04 0:44 10  األحد  44:45 4:51 44:55 5:44 0:54 0:14 25  السبت 

 44:44 1:35 44:55 5:31 0:03 0:43 11  االثنين 44:41 4:55 44:55 5:43 0:53 0:13 26  األحد 

 44:44 1:35 44:55 5:31 0:45 0:45 12  الثالثاء 44:41 4:54 44:55 5:45 0:15 0:05 27  االثنين 

 44:44 1:43 44:55 5:30 0:45 0:45 13  األربعاء  44:41 4:51 44:55 5:45 0:11 0:01 28  الثالثاء 

 44:43 1:44 44:55 5:34 0:41 0:41 14  الخميس 44:41 4:51 44:55 5:41 0:14 0:04 29  األربعاء 

 44:43 1:44 44:55 5:34 0:44 0:44 15  الجمعة 44:40 4:55 44:55 5:44 0:15 0:05 30  الخميس

 44:43 1:44 44:55 5:34 0:45 0:45 16  السبت  44:40 1:34 44:55 5:40 0:14 0:04 / أيّار1  الجمعة

 44:43 1:40 44:55 5:33 0:41 0:41 17  األحد  44:40 1:34 44:55 5:44 0:13 0:03 2  السبت

 44:43 1:40 44:55 5:33 0:40 0:40 18  االثنين  44:44 1:34 44:55 5:44 0:05 0:45 3  األحد

 44:43 1:41 44:55 1:55 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:44 1:30 44:55 5:43 0:05 0:45 4  اإلثنين

 44:35 1:45 44:55 1:55 0:44 0:44 20  األربعاء 44:44 1:31 44:55 5:35 0:04 0:44 5  الثالثاء

 44:35 1:44 44:55 1:55 0:43 0:43 21  الخميس 44:44 1:35 44:55 5:35 0:05 0:45 6  األربعاء 

 44:35 1:44 44:55 1:51 0:43 0:43 22  الجمعة 44:44 1:35 44:55 5:35 0:01 0:41 7  الخميس

 44:35 1:41 44:55 1:51 0:45 0:35 23  السبت 44:44 1:34 44:55 5:31 0:00 0:40 8  الجمعة

 44:35 1:45 44:55 1:54 0:45 0:35 24  األحد 44:44 1:31 44:55 5:34 0:04 0:44 9  السبت 
 

 المحدد له. ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت  -مالحظات:  
 ( دقيقة 40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق50( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة فق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة 

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41بقى بعد الغروب )وي ،( دقيقة44و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقفى بعفد الغفروب )  ،قفائق( د5( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ1:34عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة ق مدينة أفم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .واضحاً جّداً  مرتفعاً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

وففي هفذه  %(3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة45( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 1:34عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بال44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) رأي المشهورتأخير الصالة بهذا
 المقدار.

 
 



 

 رمضان األيام
 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:40 1:43 44:34 5:31 0:04 0:44 10  األحد  44:41 1:34 44:34 5:44 0:54 0:14 25  السبت 

 44:40 1:44 44:34 5:34 0:04 0:44 11  االثنين 44:44 1:34 44:34 5:43 0:54 0:14 26  األحد 

 44:40 1:44 44:34 5:35 0:03 0:43 12  الثالثاء 44:44 1:34 44:34 5:45 0:15 0:05 27  االثنين 

 44:40 1:40 44:34 5:31 0:45 0:45 13  األربعاء  44:44 1:30 44:34 5:45 0:15 0:05 28  الثالثاء 

 44:44 1:40 44:34 5:30 0:45 0:45 14  الخميس 44:44 1:31 44:34 5:41 0:11 0:01 29  األربعاء 

 44:44 1:41 44:34 5:30 0:41 0:41 15  الجمعة 44:45 1:35 44:34 5:44 0:14 0:04 30  الخميس

 44:44 1:45 44:34 5:34 0:45 0:45 16  السبت  44:45 1:34 44:34 5:41 0:11 0:01 / أيّار1  الجمعة

 44:44 1:44 44:34 5:34 0:41 0:41 17  األحد  44:45 1:31 44:34 5:40 0:14 0:04 2  السبت

 44:44 1:44 44:34 5:33 0:40 0:40 18  االثنين  44:41 1:31 44:34 5:44 0:14 0:04 3  األحد

 44:44 1:41 44:34 5:33 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:41 1:35 44:34 5:44 0:13 0:03 4  اإلثنين

 44:44 1:45 44:34 1:55 0:44 0:44 20  األربعاء 44:41 1:35 44:34 5:43 0:05 0:45 5  الثالثاء

 44:44 1:45 44:34 1:55 0:43 0:43 21  الخميس 44:41 1:35 44:34 5:43 0:01 0:41 6  األربعاء 

 44:44 1:45 44:34 1:55 0:45 0:35 22  الجمعة 44:40 1:35 44:34 5:35 0:04 0:44 7  الخميس

 44:44 1:43 44:34 1:51 0:45 0:35 23  السبت 44:40 1:35 44:34 5:35 0:01 0:41 8  الجمعة

 44:44 1:44 44:34 1:51 0:41 0:31 24  األحد 44:40 1:43 44:34 5:31 0:00 0:40 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق55( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:10عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41افق )هـ(المو4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 ى الهالل واضحاً مرتفعاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُر 4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04) وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) قيقة،( د44و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:14عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقى بعد الغفروب )  ،ائقق( د4( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ1:31عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءق مدينة أفم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.11القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة45( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 1:34لشمس في الساعة )عند غروب ا سامراء* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44د تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )ق
 المقدار.

 



 

 رمضان األيام
 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 وقالشر

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 االمساك أيار رمضان األيام

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان /41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:03 1:44 44:30 5:43 0:01 0:41 10  ألحد ا 44:00 4:55 44:35 5:45 0:54 0:14 25  السبت 

 44:03 1:44 44:30 5:35 0:04 0:44 11  االثنين 44:04 1:33 44:31 5:41 0:55 0:15 26  األحد 

 44:03 1:40 44:30 5:35 0:05 0:45 12  الثالثاء 44:04 1:34 44:31 5:40 0:50 0:10 27  االثنين 

 44:03 1:41 44:30 5:35 0:01 0:41 13  األربعاء  44:04 1:34 44:31 5:44 0:54 0:14 28  الثالثاء 

 44:45 1:45 44:30 5:31 0:00 0:40 14  الخميس 44:04 1:30 44:31 5:44 0:53 0:13 29  األربعاء 

 44:45 1:45 44:30 5:34 0:04 0:44 15  الجمعة 44:04 1:31 44:31 5:43 0:15 0:05 30  الخميس

 44:45 1:44 44:30 5:34 0:03 0:43 16  السبت  44:04 1:35 44:31 5:45 0:11 0:01 / أيّار1  الجمعة

 44:45 1:41 44:30 5:35 0:45 0:45 17  األحد  44:04 1:34 44:31 5:41 0:14 0:04 2  السبت

 44:45 1:41 44:30 5:35 0:45 0:45 18  االثنين  44:04 1:34 44:31 5:44 0:15 0:05 3  األحد

 44:45 1:45 44:30 5:31 0:41 0:41 19  الثالثاء 44:04 1:31 44:30 5:45 0:11 0:01 4  اإلثنين

 44:45 1:45 44:30 5:30 0:44 0:44 20  األربعاء 44:04 1:35 44:30 5:41 0:10 0:00 5  الثالثاء

 44:45 1:43 44:30 5:30 0:45 0:45 21  الخميس 44:04 1:35 44:30 5:40 0:14 0:04 6  األربعاء 

 44:45 1:43 44:30 5:34 0:45 0:45 22  الجمعة 44:03 1:35 44:30 5:40 0:13 0:03 7  الخميس

 44:45 1:44 44:30 5:34 0:41 0:41 23  السبت 44:03 1:43 44:30 5:44 0:05 0:45 8  الجمعة

 44:45 1:44 44:30 5:34 0:40 0:40 24  األحد 44:03 1:44 44:30 5:44 0:05 0:45 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق44( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:10عند غروب الشمس في الساعة ) الرماديفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41هـ(الموافق )4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة04و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:14د غروب الشمس في الساعة )عن الرماديفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقة، وتكون نسبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة45( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ1:31عند غروب الشمس في الساعة ) الرماديفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حدل شهر شوال في مساء يوم األ* يُتوقع ان يكون هال
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.43اكبر قطر يبلغه القرص ) القسم المنار من القمر بالقياس الى

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغفه القفرص ) ( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة41( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 1:30عند غروب الشمس في الساعة ) الرمادي* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44في هذا الوقت من السنة بمقدار ) قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر
 المقدار.
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 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343// نيسان41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:41 1:44 44:34 5:35 0:04 0:44 10  األحد  44:45 4:55 44:30 5:44 0:55 0:15 25  السبت 

 44:41 1:44 44:34 5:35 0:01 0:41 11  نيناالث 44:45 4:55 44:34 5:44 0:51 0:11 26  األحد 

 44:41 1:44 44:34 5:35 0:00 0:40 12  الثالثاء 44:45 1:33 44:34 5:43 0:54 0:14 27  االثنين 

 44:41 1:40 44:34 5:31 0:04 0:44 13  األربعاء  44:45 1:34 44:34 5:45 0:54 0:14 28  الثالثاء 

 44:40 1:41 44:34 5:34 0:04 0:44 14  الخميس 44:45 1:34 44:34 5:45 0:15 0:05 29  األربعاء 

 44:40 1:41 44:34 5:35 0:03 0:43 15  الجمعة 44:41 1:34 44:34 5:41 0:11 0:01 30  الخميس

 44:40 1:45 44:34 5:35 0:45 0:45 16  السبت  44:44 1:30 44:34 5:44 0:14 0:04 / أيّار1  الجمعة

 44:40 1:44 44:34 5:31 0:45 0:45 17  األحد  44:44 1:31 44:34 5:45 0:15 0:05 2  السبت

 44:40 1:44 44:34 5:31 0:41 0:41 18  االثنين  44:45 1:35 44:34 5:41 0:11 0:01 3  األحد

 44:40 1:41 44:34 5:30 0:44 0:44 19  الثالثاء 44:45 1:35 44:34 5:40 0:10 0:00 4  اإلثنين

 44:44 1:45 44:34 5:34 0:45 0:45 20  األربعاء 44:45 1:34 44:34 5:40 0:14 0:04 5  الثالثاء

 44:44 1:45 44:34 5:34 0:41 0:41 21  الخميس 44:45 1:31 44:34 5:44 0:13 0:03 6  األربعاء 

 44:44 1:45 44:34 5:34 0:40 0:40 22  الجمعة 44:41 1:35 44:34 5:44 0:05 0:45 7  الخميس

 44:44 1:43 44:34 5:34 0:44 0:44 23  السبت 44:41 1:35 44:34 5:44 0:05 0:45 8  معةالج

 44:44 1:44 44:34 5:33 0:44 0:44 24  األحد 44:41 1:43 44:34 5:43 0:01 0:41 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،قائق( د5( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ4:14عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41هـ(الموافق )4114/ شعبان/03) لجمعةأن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا يُتوقع، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54مر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من الق

  ( وفي 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،دقيقة( 45و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:14عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةق مدينة أفكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( سفاعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة41( درجة و)45فق )( بارتفاع عن األ1:31عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةة فق مدينأم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.43القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة40( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع1:30عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةكما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة * 
 يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  الصالة بهذا
 المقدار.
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   شهر رمضان المبارك في ليلتهم( ويُراقب هالل 4343/ نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:45 1:45 44:31 5:34 0:44 0:44 10  األحد  44:43 1:34 44:34 5:44 0:15 0:05 25  السبت 

 44:45 1:45 44:31 5:35 0:45 0:45 11  االثنين 44:45 1:31 44:35 5:44 0:14 0:04 26  األحد 

 44:45 1:43 44:31 5:35 0:41 0:41 12  اءالثالث 44:45 1:35 44:35 5:43 0:11 0:01 27  االثنين 

 44:45 1:44 44:31 5:31 0:40 0:40 13  األربعاء  44:45 1:35 44:35 5:45 0:10 0:00 28  الثالثاء 

 44:41 1:44 44:31 5:30 0:44 0:44 14  الخميس 44:45 1:43 44:35 5:45 0:14 0:04 29  األربعاء 

 44:41 1:40 44:31 5:34 0:43 0:43 15  الجمعة 44:45 1:44 44:35 5:41 0:14 0:04 30  الخميس

 44:41 1:40 44:31 5:34 0:45 0:35 16  السبت  44:41 1:44 44:35 5:45 0:05 0:45 / أيّار1  الجمعة

 44:41 1:41 44:31 5:33 0:45 0:35 17  األحد  44:41 1:40 44:35 5:41 0:01 0:41 2  السبت

 44:41 1:45 44:31 5:33 0:41 0:31 18  االثنين  44:44 1:40 44:35 5:40 0:04 0:44 3  األحد

 44:41 1:44 44:31 1:55 0:44 0:34 19  الثالثاء 44:44 1:41 44:31 5:44 0:05 0:45 4  اإلثنين

 44:40 1:41 44:31 1:55 0:45 0:35 20  األربعاء 44:44 1:45 44:31 5:44 0:00 0:40 5  الثالثاء

 44:40 1:41 44:31 1:55 0:41 0:31 21  الخميس 44:44 1:44 44:31 5:43 0:04 0:44 6  األربعاء 

 44:40 1:45 44:31 1:51 0:40 0:30 22  الجمعة 44:45 1:44 44:31 5:35 0:03 0:43 7  الخميس

 44:40 1:45 44:31 1:51 0:44 0:34 23  السبت 44:45 1:41 44:31 5:35 0:45 0:45 8  الجمعة

 44:40 1:03 44:31 1:54 0:44 0:34 24  األحد 44:45 1:45 44:31 5:31 0:45 0:45 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق11( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:15عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41هـ(الموافق )4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 عاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتف 4.50وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )41ويبقى بعد الغروب ) ،قائق( د0و)( درجات 0فق )فاع عن األ( بارت4:15عند غروب الشمس في الساعة )الموصل فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 ة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.الحال

( دقيقة، وتكون نسبة 05( ساعة و)4وب )ويبقى بعد الغر  ،( دقيقة11( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ1:41عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.44القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3710وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،قائق( د1( درجات و)1)عن األفق بارتفاع  (1:40عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة
 المقدار.

 
 



 

 رمضان األيام
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 االمساك أيار رمضان األيام
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 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/  / نيسان41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:44 1:44 44:55 5:30 0:45 0:45 10  األحد  44:41 4:55 44:34 5:41 0:15 0:05 25  السبت 

 44:44 1:40 44:55 5:34 0:41 0:41 11  االثنين 44:44 1:33 44:33 5:44 0:11 0:01 26  األحد 

 44:44 1:40 44:55 5:34 0:40 0:40 12  الثالثاء 44:44 1:34 44:33 5:45 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:44 1:41 44:55 5:33 0:44 0:44 13   األربعاء 44:44 1:34 44:33 5:40 0:14 0:04 28  الثالثاء 

 44:43 1:45 44:55 1:55 0:43 0:43 14  الخميس 44:44 1:30 44:33 5:44 0:13 0:03 29  األربعاء 

 44:43 1:44 44:55 1:55 0:45 0:35 15  الجمعة 44:45 1:31 44:33 5:44 0:05 0:45 30  الخميس

 44:35 1:41 44:55 1:55 0:45 0:35 16  السبت  44:40 1:31 44:55 5:44 0:01 0:41 / أيّار1  الجمعة

 44:35 1:41 44:55 1:51 0:41 0:31 17  األحد  44:40 1:35 44:55 5:43 0:05 0:45 2  السبت

 44:35 1:45 44:55 1:51 0:44 0:34 18  االثنين  44:44 1:34 44:55 5:35 0:01 0:41 3  األحد

 44:35 1:45 44:55 1:54 0:45 0:35 19  الثالثاء 44:44 1:31 44:55 5:35 0:00 0:40 4  اإلثنين

 44:35 1:43 44:55 1:55 0:41 0:31 20  األربعاء 44:44 1:35 44:55 5:31 0:04 0:44 5  الثالثاء

 44:35 1:43 44:55 1:51 0:40 0:30 21  الخميس 44:44 1:35 44:55 5:31 0:03 0:43 6  األربعاء 

 44:35 1:44 44:55 1:50 0:44 0:34 22  الجمعة 44:44 1:35 44:55 5:34 0:45 0:45 7  الخميس

 44:35 1:44 44:55 1:50 0:44 0:34 23  السبت 44:44 1:43 44:55 5:35 0:41 0:41 8  الجمعة

 44:35 1:40 44:55 1:54 0:43 0:33 24  األحد 44:44 1:44 44:55 5:31 0:44 0:44 9  السبت 
 

 ي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغ  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق14( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:14عند غروب الشمس في الساعة )كركوك فق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقائق5و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ4:14) عند غروب الشمس في الساعة كركوكفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة15( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ1:34عند غروب الشمس في الساعة ) كركوكفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حداأل * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.43القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714ن القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغفه القفرص )وتكون نسبة القسم المنار م ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة44( درجات و)1)عن األفق ( بارتفاع 1:35عند غروب الشمس في الساعة ) كركوكفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44دار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمق
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:43 1:35 44:51 1:51 0:44 0:44 10  األحد  44:40 4:55 44:51 5:40 0:14 0:04 25  السبت 

 44:43 1:35 44:51 1:54 0:45 0:35 11  االثنين 44:44 4:54 44:54 5:44 0:13 0:03 26  األحد 

 44:43 1:35 44:51 1:54 0:45 0:35 12  الثالثاء 44:44 4:51 44:54 5:44 0:05 0:45 27  االثنين 

 44:43 1:43 44:51 1:55 0:41 0:31 13  األربعاء  44:44 4:55 44:54 5:43 0:04 0:44 28  الثالثاء 

 44:45 1:44 44:51 1:51 0:44 0:34 14  الخميس 44:44 4:55 44:54 5:35 0:01 0:41 29  األربعاء 

 44:45 1:44 44:51 1:50 0:45 0:35 15  الجمعة 44:44 4:55 44:54 5:35 0:00 0:40 30  الخميس

 44:45 1:44 44:51 1:50 0:40 0:30 16  السبت  44:44 1:33 44:55 5:34 0:04 0:44 / أيّار1  الجمعة

 44:45 1:40 44:51 1:54 0:44 0:34 17  حد األ 44:44 1:34 44:55 5:35 0:03 0:43 2  السبت

 44:45 1:41 44:51 1:54 0:44 0:34 18  االثنين  44:44 1:34 44:55 5:31 0:45 0:45 3  األحد

 44:45 1:45 44:51 1:54 0:43 0:33 19  الثالثاء 44:44 1:30 44:51 5:30 0:41 0:41 4  اإلثنين

 44:45 1:44 44:51 1:53 0:35 4:55 20  األربعاء 44:44 1:31 44:51 5:34 0:44 0:44 5  الثالثاء

 44:45 1:44 44:51 1:15 0:35 4:55 21  الخميس 44:44 1:31 44:51 5:34 0:45 0:45 6  األربعاء 

 44:45 1:41 44:51 1:15 0:31 4:51 22  الجمعة 44:43 1:35 44:51 5:33 0:41 0:41 7  الخميس

 44:45 1:45 44:51 1:15 0:34 4:54 23  السبت 44:43 1:34 44:51 1:55 0:40 0:40 8  الجمعة

 44:45 1:45 44:51 1:11 0:35 4:55 24  األحد 44:43 1:31 44:51 1:55 0:44 0:44 9  السبت 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق14( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةمبارك في مساء يوم ايُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان ال، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54غه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبل

  ( وفي 3.04م المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القس ،( دقيقة44ويبقى بعد الغروب ) ،( دقائق43و) ات( درج0فق )( بارتفاع عن األ4:05عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقفة، وتكفون 05( سفاعة و)4ويبقفى بعفد الغفروب )  ،( دقيقفة11( درجفة و)41ففق )( بارتفاع عفن األ1:30شمس في الساعة )عند غروب ال السليمانيةفق مدينة أم ( في 4343/أيّار/ 41هـ ( الموافق ) 4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمفر بالقيفاس الفى أكبفر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة13ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة41( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع1:34عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق مدينة أالهالل في الليلة الماضية في * كما يُتوقّع أن يكون 
 أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً. هذه الحالة يتوقع بعض الخبراء

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )
 دار.المق
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   رك في ليلتهم( ويُراقب هالل شهر رمضان المبا4343/نيسان/ 41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:44 1:45 44:33 5:30 0:41 0:41 10  األحد  44:44 1:34 44:34 5:45 0:15 0:05 25  السبت 

 44:44 1:44 44:33 5:34 0:44 0:44 11  االثنين 44:45 1:30 44:34 5:41 0:11 0:01 26  األحد 

 44:44 1:44 44:33 5:34 0:44 0:44 12  الثالثاء 44:45 1:31 44:34 5:44 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:44 1:41 44:33 5:33 0:43 0:43 13  األربعاء  44:45 1:35 44:34 5:45 0:13 0:03 28  الثالثاء 

 44:43 1:45 44:33 1:55 0:45 0:35 14  الخميس 44:45 1:34 44:34 5:41 0:05 0:45 29  األربعاء 

 44:43 1:45 44:33 1:55 0:45 0:35 15  ةالجمع 44:41 1:34 44:34 5:40 0:05 0:45 30  الخميس

 44:43 1:43 44:33 1:55 0:44 0:34 16  السبت  44:40 1:35 44:34 5:44 0:04 0:44 / أيّار1  الجمعة

 44:43 1:44 44:33 1:51 0:45 0:35 17  األحد  44:40 1:35 44:34 5:43 0:01 0:41 2  السبت

 44:43 1:44 44:33 1:51 0:41 0:31 18  االثنين  44:44 1:35 44:34 5:35 0:00 0:40 3  األحد

 44:43 1:44 44:33 1:54 0:40 0:30 19  الثالثاء 44:44 1:43 44:33 5:35 0:04 0:44 4  اإلثنين

 44:35 1:40 44:33 1:55 0:44 0:34 20  األربعاء 44:44 1:44 44:33 5:31 0:03 0:43 5  الثالثاء

 44:35 1:41 44:33 1:51 0:44 0:34 21  الخميس 44:44 1:44 44:33 5:34 0:45 0:45 6  األربعاء 

 44:35 1:41 44:33 1:50 0:43 0:33 22  الجمعة 44:44 1:44 44:33 5:34 0:41 0:41 7  الخميس

 44:35 1:45 44:33 1:50 0:35 4:55 23  السبت 44:44 1:40 44:33 5:35 0:44 0:44 8  الجمعة

 44:35 1:44 44:33 1:54 0:35 4:55 24  األحد 44:44 1:41 44:33 5:31 0:45 0:45 9  السبت 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق05( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:15عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ،( دقائق5و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:11عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أأن يكون الهالل في الليلة الماضية في  كما يُتوقع%
 كن من رؤية الهالل بالعين المجردة.الحالة ال يُتوقع التم

( دقيقفة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة15( درجة و)41( بارتفاع عن االفق )1:43عند غروب الشمس في الساعة )أربيل  م ( في افق مدينة4343/ أيّار/ 41هـ ( الموافق )  4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.44القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسفم المنفار مفن القمفر بالقيفاس الفى أكبفر قطفر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،ائق( دق1( درجات و)1) قعن األف ( بارتفاع1:31عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 لمقدار.ا( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44دول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار)قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الج 
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/41هـ( = )4114/ شعبان/ 03) الجمعة

 44:40 1:45 44:31 5:31 0:40 0:40 10  األحد  44:41 1:34 44:35 5:43 0:15 0:05 25  السبت 

 44:40 1:43 44:31 5:30 0:44 0:44 11  االثنين 44:44 1:31 44:35 5:45 0:11 0:01 26  األحد 

 44:40 1:44 44:31 5:34 0:44 0:44 12  الثالثاء 44:44 1:35 44:35 5:45 0:14 0:04 27  االثنين 

 44:40 1:44 44:31 5:34 0:43 0:43 13  األربعاء  44:44 1:35 44:35 5:41 0:14 0:04 28  الثالثاء 

 44:44 1:40 44:31 5:34 0:45 0:35 14  الخميس 44:44 1:43 44:35 5:44 0:05 0:45 29  األربعاء 

 44:44 1:41 44:31 5:33 0:41 0:31 15  الجمعة 44:45 1:44 44:35 5:41 0:05 0:45 30  الخميس

 44:44 1:41 44:31 1:55 0:44 0:34 16  السبت  44:45 1:44 44:35 5:40 0:04 0:44 / أيّار1  الجمعة

 44:44 1:45 44:31 1:55 0:45 0:35 17  األحد  44:45 1:44 44:31 5:44 0:05 0:45 2  السبت

 44:44 1:44 44:31 1:51 0:41 0:31 18  االثنين  44:41 1:40 44:31 5:44 0:00 0:40 3  األحد

 44:44 1:41 44:31 1:51 0:44 0:34 19  ثاءالثال 44:41 1:41 44:31 5:43 0:04 0:44 4  اإلثنين

 44:44 1:45 44:31 1:54 0:44 0:34 20  األربعاء 44:41 1:45 44:31 5:35 0:03 0:43 5  الثالثاء

 44:44 1:45 44:31 1:55 0:43 0:33 21  الخميس 44:41 1:44 44:31 5:35 0:45 0:45 6  األربعاء 

 44:44 1:45 44:31 1:55 0:35 4:55 22  الجمعة 44:40 1:41 44:31 5:31 0:45 0:45 7  الخميس

 44:44 1:03 44:31 1:51 0:35 0:55 23  السبت 44:40 1:45 44:31 5:34 0:44 0:44 8  الجمعة

 44:44 1:04 44:31 1:50 0:31 0:51 24  األحد 44:40 1:45 44:31 5:35 0:45 0:45 9  السبت 

 راعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي للصائمين الكرام م  -مالحظات:  
 ( دقيقة41( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق44( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:54عند غروب الشمس في الساعة )دهوك فق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) لجمعةيُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.50وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.04وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ( دقيقة،55جة و)( در4فق )( بارتفاع عن األ4:53عند غروب الشمس في الساعة ) دهوكفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقة، وتكفون نسفبة 13( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة40( درجة و)41( بارتفاع عن االفق )1:41عند غروب الشمس في الساعة )دهوك  م ( في افق مدينة4343/ أيّار/ 41هـ ( الموافق )  4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً يُتوقع ان يُرى الهالل %( وفي هذه الحالة 0.40القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3710كبفر قطفر يبلغفه القفرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمفر بالقيفاس الفى أ ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ( دقيقة، 4و) ( درجات1) عن األفق ( بارتفاع1:44عند غروب الشمس في الساعة ) دهوكفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة في حالة صفاء الجو تماماً.

 (دقيقة، فمقتضى44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  لمقدار.ااالحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته4343/ نيسان/41هـ( = )4114بان/ / شع03) الجمعة

 44:35 1:34 44:55 5:34 0:45 0:45 10  األحد  44:43 4:54 44:55 5:44 0:15 0:05 25  السبت 

 44:35 1:34 44:55 5:33 0:41 0:41 11  االثنين 44:43 4:51 44:51 5:45 0:14 0:04 26  األحد 

 44:35 1:31 44:55 1:55 0:45 0:45 12  الثالثاء 44:43 4:55 44:51 5:41 0:15 0:05 27  ين االثن

 44:35 1:35 44:55 1:55 0:41 0:41 13  األربعاء  44:35 4:55 44:51 5:44 0:10 0:00 28  الثالثاء 

 44:31 1:35 44:55 1:51 0:40 0:40 14  الخميس 44:35 4:55 44:51 5:44 0:14 0:04 29  األربعاء 

 44:31 1:35 44:55 1:51 0:44 0:44 15  الجمعة 44:35 1:33 44:51 5:43 0:14 0:04 30  الخميس

 44:31 1:43 44:55 1:54 0:44 0:44 16  السبت  44:35 1:34 44:51 5:35 0:05 0:45 / أيّار1  الجمعة

 44:31 1:44 44:55 1:55 0:43 0:43 17  األحد  44:35 1:34 44:51 5:35 0:05 0:45 2  السبت

 44:31 1:44 44:55 1:51 0:45 0:35 18  االثنين  44:35 1:30 44:54 5:31 0:01 0:41 3  األحد

 44:31 1:44 44:55 1:51 0:45 0:35 19  الثالثاء 44:35 1:30 44:54 5:34 0:05 0:45 4  اإلثنين

 44:34 1:40 44:55 1:50 0:41 0:31 20  األربعاء 44:35 1:30 44:54 5:35 0:01 0:41 5  الثالثاء

 44:34 1:41 44:55 1:50 0:44 0:34 21  الخميس 44:35 1:30 44:54 5:31 0:00 0:40 6  األربعاء 

 44:34 1:41 44:55 1:54 0:45 0:35 22  الجمعة 44:35 1:30 44:55 5:30 0:04 0:44 7  الخميس

 44:34 1:45 44:55 1:54 0:41 0:31 23  السبت 44:35 1:31 44:55 5:34 0:03 0:43 8  الجمعة

 44:34 1:44 44:55 1:54 0:40 0:30 24  األحد 44:35 1:35 44:55 5:34 0:45 0:45 9  السبت 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق51( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ4:01عند غروب الشمس في الساعة )خانقين فق مدينة أم( في 4343/نيسان/ 41الموافق ) هـ(4114/ شعبان/03) عةلجميُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 ي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. %( وف 4.54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.04س الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقيا ،( دقيقة41ويبقى بعد الغروب ) ( دقائق،43و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ4:04عند غروب الشمس في الساعة ) خانقينفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجردة.

( دقيقة، وتكفون نسفبة 05( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ائق،( دق1( درجة و)45اع عن االفق )( بارتف1:33عند غروب الشمس في الساعة )خانقين  م ( في افق مدينة4343/ أيّار/ 41هـ ( الموافق )  4114/ رمضان/ 03) حد* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم األ
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وففي هفذه 3714وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغفه القفرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق40( درجات و)1) عن األفق ( بارتفاع4:55عند غروب الشمس في الساعة ) خانقينفق مدينة أ * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في
 في حالة صفاء الجو تماماً.الحالة يتوقع بعض الخبراء أن يُرى الهالل بالعين المجردة 

 (دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهورتأخير الصالة بهذا 44قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )لمقدار.ا 

 
 

 


