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   ليلته في هالل شهر رمضان المبارك ويُراقبم( 2324/ نيسان/ 40) =هـ( 4112/ شعبان/ 03)  لثالثاءا

 44:46 6:56 42:33 5:45 0:53 0:13 29  الخميس 44:23 6:16 42:30 5:05 1:43 1:33 14  األربعاء 

 44:45 6:55 42:33 5:45 0:15 0:05 30  الجمعة 44:23 6:16 42:30 5:01 1:35 0:55 15  الخميس

 44:45 6:55 42:33 5:46 0:16 0:06 / أيّار1  السبت  44:45 6:15 42:32 5:00 1:36 0:56 16  الجمعة

 44:45 6:33 42:33 5:46 0:16 0:06 2  األحد  44:45 6:15 42:32 5:02 1:36 0:56 17  السبت

 44:41 6:33 42:33 5:45 0:15 0:05 3  االثنين  44:45 6:15 42:32 5:04 1:31 0:51 18  األحد

 44:41 6:34 44:55 5:41 0:11 0:01 4  الثالثاء 44:45 6:53 42:32 5:25 1:30 0:50 19  اإلثنين

 44:41 6:32 44:55 5:40 0:10 0:00 5  األربعاء 44:45 6:54 42:32 5:25 1:32 0:52 20  الثالثاء

 44:41 6:30 44:55 5:42 0:14 0:04 6  الخميس 44:45 6:54 42:34 5:26 1:33 0:53 21  األربعاء 

 44:40 6:30 44:55 5:42 0:13 0:03 7  ةالجمع 44:45 6:52 42:34 5:26 0:55 0:15 22  الخميس

 44:40 6:31 44:55 5:44 0:05 0:25 8  السبت 44:45 6:50 42:34 5:25 0:55 0:15 23  الجمعة

 44:40 6:35 44:55 5:43 0:05 0:25 9  األحد 44:46 6:51 42:34 5:21 0:56 0:16 24  السبت 

 44:40 6:36 44:55 5:35 0:06 0:26 10  ين االثن 44:46 6:51 42:34 5:20 0:55 0:15 25  األحد 

 44:40 6:36 44:55 5:35 0:06 0:26 11  الثالثاء 44:46 6:55 42:33 5:22 0:51 0:11 26  االثنين

 44:40 6:36 44:55 5:35 0:05 0:25 12  األربعاء 44:46 6:56 42:33 5:24 0:52 0:12 27  الثالثاء

 44:40 6:35 44:55 5:36 0:01 0:21 13  الخميس 44:46 6:56 42:33 5:23 0:54 0:14 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق46( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:03النجف األشرف عند غروب الشمس في الساعة )فق مدينة أم( في 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،دقيقة

 ( 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق06و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:25يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس في الساعة ) كما%
 .المسلحةبالعين ولو ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل  وفي هذه الحالة

( دقيقاة، 00( سااعة و)4بعاد الغاروب ) ويبقاى ،( دقيقاة20( درجاة و)46فاق )( بارتفااع عان األ6:54فق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس في السااعة )أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم ال
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( 3,52وتكون نسبة القسم المنار مان القمار بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة05ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة55( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:53ي الساعة )فق مدينة النجف األشرف عند غروب الشمس فأ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.وفي هذه الحالة 

  تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) ثالثاءال

 44:45 6:55 44:55 5:45 0:16 0:06 29  الخميس 44:45 6:16 42:32 5:01 1:35 0:55 14  األربعاء 

 44:41 6:55 44:55 5:46 0:15 0:05 30  الجمعة 44:45 6:15 42:32 5:00 1:36 0:56 15  الخميس

 44:41 6:34 44:55 5:41 0:10 0:00 / أيّار1  السبت  44:45 6:15 42:34 5:02 1:35 0:55 16  الجمعة

 44:41 6:32 44:55 5:40 0:12 0:02 2  األحد  44:45 6:53 42:34 5:04 1:31 0:51 17  السبت

 44:40 6:32 44:55 5:42 0:14 0:04 3  االثنين  44:45 6:53 42:34 5:03 1:32 0:52 18  األحد

 44:40 6:30 44:55 5:44 0:13 0:03 4  الثالثاء 44:45 6:54 42:34 5:25 1:34 0:54 19  اإلثنين

 44:40 6:31 44:55 5:43 0:05 0:25 5  اءاألربع 44:46 6:52 42:34 5:26 1:33 0:53 20  الثالثاء

 44:40 6:35 44:55 5:35 0:06 0:26 6  الخميس 44:46 6:52 42:33 5:26 0:55 0:15 21  األربعاء 

 44:42 6:35 44:55 5:35 0:06 0:26 7  الجمعة 44:46 6:50 42:33 5:25 0:56 0:16 22  الخميس

 44:42 6:36 44:55 5:35 0:05 0:25 8  السبت 44:46 6:51 42:33 5:21 0:56 0:16 23  الجمعة

 44:42 6:36 44:55 5:36 0:01 0:21 9  األحد 44:46 6:55 42:33 5:20 0:51 0:11 24  السبت 

 44:42 6:35 44:55 5:36 0:00 0:20 10  االثنين  44:46 6:55 42:33 5:22 0:50 0:10 25  األحد 

 44:42 6:35 44:55 5:35 0:02 0:22 11  الثالثاء 44:45 6:56 44:55 5:24 0:54 0:14 26  االثنين

 44:42 6:35 44:55 5:35 0:04 0:24 12  األربعاء 44:45 6:56 44:55 5:23 0:15 0:05 27  الثالثاء

 44:42 6:43 44:55 5:31 0:03 0:23 13  الخميس 44:45 6:55 44:55 5:45 0:15 0:05 28  األربعاء 
 

 ائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي للص  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4قى بعد الغروب )ويب ،ائق( دق5و) ( درجة41فق )( بارتفاع عن األ6:04عند غروب الشمس في الساعة ) بغدادفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. 4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة18ويبقى بعد الغروب ) ،قيقة( د04و) ( درجات0فق )األ( بارتفاع عن 6:03عند غروب الشمس في الساعة ) بغدادكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقة، وتكون نسبة 00( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة45( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:51عند غروب الشمس في الساعة ) بغدادفق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميسال * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هذه 3,52من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار  ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة56( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:50عند غروب الشمس في الساعة ) بغداد* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى ا46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )تأخير الصالة بهذا  الحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112عبان/ / ش03) الثالثاء

 44:46 6:55 42:34 5:23 0:54 0:14 29  الخميس 44:24 6:15 42:31 5:06 1:44 1:34 14  األربعاء 

 44:45 6:33 42:34 5:45 0:15 0:05 30  الجمعة 44:24 6:15 42:31 5:05 1:43 1:33 15  الخميس

 44:46 6:34 42:34 5:46 0:16 0:06 / أيّار1  السبت  44:23 6:53 42:30 5:01 1:35 0:55 16  لجمعةا

 44:46 6:32 42:34 5:46 0:16 0:06 2  األحد  44:23 6:54 42:30 5:00 1:36 0:56 17  السبت

 44:45 6:32 42:34 5:45 0:15 0:05 3  االثنين  44:23 6:54 42:30 5:02 1:35 0:55 18  األحد

 44:45 6:30 42:33 5:41 0:11 0:01 4  الثالثاء 44:23 6:52 42:30 5:03 1:31 0:51 19  اإلثنين

 44:45 6:31 42:33 5:40 0:10 0:00 5  األربعاء 44:45 6:50 42:30 5:25 1:30 0:50 20  الثالثاء

 44:45 6:35 42:33 5:42 0:14 0:04 6  الخميس 44:45 6:50 42:32 5:25 1:34 0:54 21  األربعاء 

 44:41 6:35 42:33 5:42 0:13 0:03 7  الجمعة 44:45 6:51 42:32 5:26 1:33 0:53 22  الخميس

 44:41 6:36 42:33 5:44 0:05 0:25 8  السبت 44:45 6:55 42:32 5:26 0:55 0:15 23  الجمعة

 44:41 6:36 42:33 5:43 0:05 0:25 9  األحد 44:45 6:56 42:32 5:25 0:56 0:16 24  السبت 

 44:41 6:35 42:33 5:35 0:06 0:26 10  االثنين  44:46 6:56 42:32 5:21 0:56 0:16 25  األحد 

 44:41 6:35 42:33 5:35 0:06 0:26 11  الثالثاء 44:46 6:56 42:34 5:20 0:55 0:15 26  االثنين

 44:41 6:35 42:33 5:35 0:05 0:25 12  األربعاء 44:46 6:55 42:34 5:22 0:50 0:10 27  الثالثاء

 44:41 6:43 42:33 5:36 0:01 0:21 13  الخميس 44:46 6:55 42:34 5:24 0:52 0:12 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق20( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:02عند غروب الشمس في الساعة )كربالء فق مدينة أم( في 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءلا يُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. 4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.25القياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر ب ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ات( درج02و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:04عند غروب الشمس في الساعة )كربالء فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 00( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب ) ،( دقيقاة21( درجاة و)46فاق )( بارتفااع عان األ6:51عند غروب الشامس فاي السااعة )كربالء فق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم ال
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمار بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق4( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:50عند غروب الشمس في الساعة ) كربالءماضية في أفق مدينة * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة ال
 مجّردة.ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين الالحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  تأخير الصالة بهذا
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:30 6:10 44:16 5:36 0:05 0:25 29  الخميس 44:36 6:02 44:15 5:22 0:55 0:15 14  األربعاء 

 44:32 6:11 44:16 5:35 0:05 0:25 30  الجمعة 44:36 6:00 44:15 5:24 0:55 0:15 15  الخميس

 44:32 6:11 44:16 5:35 0:05 0:25 / أيّار1  السبت  44:36 6:01 44:15 5:23 0:56 0:16 16  الجمعة

 44:32 6:11 44:16 5:31 0:06 0:26 2  األحد  44:36 6:05 44:15 5:45 0:55 0:15 17  السبت

 44:34 6:11 44:16 5:30 0:06 0:26 3  االثنين  44:36 6:05 44:15 5:45 0:50 0:10 18  األحد

 44:34 6:11 44:15 5:32 0:05 0:25 4  الثالثاء 44:36 6:06 44:15 5:46 0:52 0:12 19  اإلثنين

 44:34 6:15 44:15 5:34 0:01 0:21 5  األربعاء 44:35 6:06 44:15 5:45 0:54 0:14 20  الثالثاء

 44:34 6:16 44:15 5:33 0:02 0:22 6  الخميس 44:35 6:06 44:16 5:41 0:15 0:05 21  األربعاء 

 44:33 6:16 44:15 5:33 0:04 0:24 7  الجمعة 44:35 6:05 44:16 5:40 0:15 0:05 22  الخميس

 44:33 6:16 44:15 1:55 0:03 0:23 8  السبت 44:35 6:05 44:16 5:42 0:16 0:06 23  الجمعة

 44:33 6:15 44:15 1:55 0:25 0:45 9  األحد 44:31 6:13 44:16 5:44 0:15 0:05 24  السبت 

 44:33 6:15 44:15 1:56 0:25 0:45 10  االثنين  44:31 6:13 44:16 5:43 0:11 0:01 25  األحد 

 44:33 6:15 44:15 1:56 0:26 0:46 11  الثالثاء 44:30 6:14 44:16 5:35 0:10 0:00 26  االثنين

 44:33 6:53 44:15 1:56 0:26 0:46 12  األربعاء 44:30 6:12 44:16 5:35 0:14 0:04 27  الثالثاء

 44:33 6:54 44:15 1:55 0:25 0:45 13  الخميس 44:30 6:10 44:16 5:36 0:13 0:03 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق25( درجة و)41فق )األبارتفاع عن  (6:45عند غروب الشمس في الساعة ) البصرةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.26وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ( دقيقة،06و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:41عند غروب الشمس في الساعة ) البصرةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .حةالمسلبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل  هذه 

( دقيقاة، وتكاون 02( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،( دقيقاة04( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:01عند غروب الشمس في الساعة ) البصرةفق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم ال
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.06منار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )نسبة القسم ال

%( وفاي هاذه 3,54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة06ب )وى بعد الغرويبق ،( دقيقة2( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:01عند غروب الشمس في الساعة ) البصرة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

  تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46في 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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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:45 6:56 44:55 5:45 0:15 0:05 29  الخميس 44:45 6:16 42:32 5:05 1:35 0:55 14  األربعاء 

 44:41 6:55 44:55 5:45 0:15 0:05 30  الجمعة 44:45 6:16 42:32 5:01 1:35 0:55 15  الخميس

 44:41 6:55 44:55 5:46 0:16 0:06 / أيّار1  السبت  44:45 6:15 42:34 5:00 1:36 0:56 16  الجمعة

 44:41 6:33 44:55 5:45 0:15 0:05 2  األحد  44:45 6:15 42:34 5:02 1:35 0:55 17  السبت

 44:40 6:33 44:55 5:41 0:11 0:01 3  االثنين  44:45 6:15 42:34 5:04 1:30 0:50 18  األحد

 44:40 6:34 44:55 5:40 0:10 0:00 4  الثالثاء 44:45 6:53 42:34 5:25 1:32 0:52 19  اإلثنين

 44:40 6:32 44:55 5:42 0:14 0:04 5  األربعاء 44:46 6:54 42:34 5:25 1:34 0:54 20  الثالثاء

 44:40 6:30 44:55 5:44 0:13 0:03 6  الخميس 44:46 6:54 42:33 5:26 0:55 0:15 21  األربعاء 

 44:42 6:30 44:55 5:44 0:05 0:25 7  الجمعة 44:46 6:52 42:33 5:26 0:55 0:15 22  الخميس

 44:42 6:31 44:55 5:43 0:05 0:25 8  السبت 44:46 6:50 42:33 5:25 0:56 0:16 23  الجمعة

 44:42 6:35 44:55 5:35 0:06 0:26 9  األحد 44:46 6:51 42:33 5:21 0:55 0:15 24  السبت 

 44:42 6:36 44:55 5:35 0:06 0:26 10  االثنين  44:46 6:51 42:33 5:20 0:51 0:11 25  األحد 

 44:42 6:36 44:55 5:36 0:05 0:25 11  الثالثاء 44:45 6:55 44:55 5:22 0:50 0:10 26  االثنين

 44:42 6:36 44:55 5:36 0:01 0:21 12  األربعاء 44:45 6:56 44:55 5:24 0:54 0:14 27  الثالثاء

 44:42 6:35 44:55 5:36 0:00 0:20 13  الخميس 44:45 6:56 44:55 5:23 0:53 0:13 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
  ُ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) يقة،( دق45( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:03عند غروب الشمس في الساعة ) الحلةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءلتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم اي، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.63من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) وتكون نسبة القسم المنار

  ( وفي هذه 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ب )ويبقى بعد الغرو( دقيقة، 06و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:25عند غروب الشمس في الساعة ) الحلةكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في افق مدينة%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 00( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،( دقيقاة26( درجاة و)46فاق )( بارتفااع عان األ6:52عند غروب الشمس فاي السااعة ) الحلةفق مدينة أفي م ( 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم ال
 .جّداً  مرتفعاً واضحاً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 %( وفاي هاذه3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق50( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:54عند غروب الشمس في الساعة ) الحلة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  تأخير الصالة بهذا
 قدار.الم
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   لمبارك في ليلتهم( ويُراقب هالل شهر رمضان ا2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:41 6:55 44:56 5:46 0:15 0:05 29  الخميس 44:45 6:11 42:33 5:00 1:35 0:55 14  األربعاء 

 44:40 6:56 44:56 5:46 0:16 0:06 30  الجمعة 44:45 6:15 42:33 5:02 1:36 0:56 15  الخميس

 44:40 6:56 44:56 5:45 0:15 0:05 / أيّار1  السبت  44:46 6:16 44:55 5:04 1:35 0:55 16  الجمعة

 44:40 6:56 44:56 5:41 0:11 0:01 2  األحد  44:46 6:16 44:55 5:03 1:31 0:51 17  السبت

 44:42 6:56 44:56 5:40 0:10 0:00 3  االثنين  44:46 6:16 44:55 5:25 1:32 0:52 18  األحد

 44:42 6:55 44:56 5:42 0:12 0:02 4  ءالثالثا 44:46 6:15 44:55 5:26 1:34 0:54 19  اإلثنين

 44:42 6:55 44:56 5:44 0:14 0:04 5  األربعاء 44:46 6:15 44:55 5:26 1:33 0:53 20  الثالثاء

 44:42 6:33 44:56 5:43 0:05 0:25 6  الخميس 44:46 6:15 44:55 5:25 0:55 0:15 21  األربعاء 

 44:44 6:33 44:56 5:43 0:05 0:25 7  الجمعة 44:46 6:53 44:55 5:21 0:56 0:16 22  الخميس

 44:44 6:34 44:56 5:35 0:06 0:26 8  السبت 44:46 6:54 44:55 5:20 0:56 0:16 23  الجمعة

 44:44 6:32 44:56 5:35 0:06 0:26 9  األحد 44:45 6:52 44:55 5:22 0:51 0:11 24  السبت 

 44:44 6:30 44:56 5:36 0:05 0:25 10  االثنين  44:45 6:52 44:55 5:24 0:50 0:10 25  األحد 

 44:44 6:30 44:56 5:36 0:01 0:21 11  الثالثاء 44:41 6:50 44:56 5:23 0:52 0:12 26  االثنين

 44:44 6:31 44:56 5:36 0:00 0:20 12  األربعاء 44:41 6:51 44:56 5:45 0:53 0:13 27  الثالثاء

 44:44 6:35 44:56 5:35 0:02 0:22 13  الخميس 44:41 6:55 44:56 5:45 0:15 0:05 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،ةقي( دق20( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:25عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

  %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. 4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب )، يقةق( د10و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:26عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو لة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل الحاهذه 

( دقيقاة، وتكاون 02( سااعة و)4ى بعد الغاروب )ويبق  ،يقةق( د25( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:15عند غروب الشمس في الساعة ) الديوانيةفق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم ال
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفي هذه 3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق50( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:15الساعة )عند غروب الشمس في  الديوانية* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46ا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذ
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:44 6:52 44:51 5:42 0:11 0:01 29  الخميس 44:41 6:14 44:56 5:25 1:31 0:51 14  األربعاء 

 44:43 6:50 44:51 5:44 0:10 0:00 30  الجمعة 44:41 6:12 44:56 5:25 1:30 0:50 15  الخميس

 44:35 6:51 44:51 5:43 0:13 0:03 / أيّار1  السبت  44:40 6:10 44:56 5:26 1:34 0:54 16  الجمعة

 44:35 6:55 44:51 5:35 0:05 0:25 2  األحد  44:40 6:11 44:56 5:26 1:33 0:53 17  السبت

 44:35 6:55 44:51 5:35 0:05 0:25 3  االثنين  44:40 6:11 44:56 5:25 0:55 0:15 18  األحد

 44:35 6:56 44:50 5:36 0:06 0:26 4  الثالثاء 44:40 6:15 44:56 5:20 0:56 0:16 19  اإلثنين

 44:35 6:56 44:50 5:36 0:06 0:26 5  األربعاء 44:42 6:16 44:56 5:22 0:56 0:16 20  الثالثاء

 44:35 6:55 44:50 5:35 0:01 0:21 6  الخميس 44:42 6:16 44:55 5:24 0:51 0:11 21  األربعاء 

 44:36 6:55 44:50 5:35 0:00 0:20 7  الجمعة 44:42 6:16 44:55 5:23 0:50 0:10 22  الخميس

 44:36 6:55 44:50 5:31 0:02 0:22 8  لسبتا 44:42 6:15 44:55 5:45 0:52 0:12 23  الجمعة

 44:36 6:33 44:50 5:30 0:04 0:24 9  األحد 44:44 6:15 44:55 5:45 0:53 0:13 24  السبت 

 44:36 6:34 44:50 5:32 0:03 0:23 10  االثنين  44:44 6:15 44:51 5:46 0:15 0:05 25  األحد 

 44:36 6:34 44:50 5:34 0:25 0:45 11  الثالثاء 44:44 6:53 44:51 5:45 0:15 0:05 26  االثنين

 44:36 6:32 44:50 5:34 0:25 0:45 12  األربعاء 44:44 6:54 44:51 5:41 0:16 0:06 27  الثالثاء

 44:36 6:30 44:50 5:33 0:26 0:46 13  الخميس 44:44 6:52 44:51 5:40 0:15 0:05 28  األربعاء 
 

 مين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي للصائ  -مالحظات:  
 ( دقيقة42( ساعة و)4ى بعد الغروب )ويبق ،يقةق( د46( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:25عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) دقائق،( 05و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:21عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 00( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،( دقيقاة45( درجاة و)46فاق )( بارتفاع عان األ6:16عند غروب الشمس في الساعة ) الكوتفق مدينة أفي  م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,52من القمر بالقياس الى أكبار قطار يبلغاه القارص ) وتكون نسبة القسم المنار ،( دقيقة05ب )وويبقى بعد الغر قيقة،( د55( درجات و)6) عن األفق بارتفاع (6:15عند غروب الشمس في الساعة ) الكوت* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى 46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )تأخير الصالة بهذا  االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور
 المقدار.

 
 



 

 االمساك نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 رمضان األيام

 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب
 منتصف الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112بان/ / شع03) الثالثاء

 44:35 6:16 44:15 5:35 0:05 0:25 29  الخميس 44:35 6:05 44:54 5:21 0:55 0:15 14  األربعاء 

 44:31 6:16 44:15 5:36 0:05 0:25 30  الجمعة 44:35 6:06 44:54 5:20 0:55 0:15 15  الخميس

 44:31 6:16 44:15 5:36 0:06 0:26 / أيّار1  السبت  44:35 6:06 44:53 5:22 0:56 0:16 16  جمعةال

 44:31 6:15 44:15 5:35 0:06 0:26 2  األحد  44:35 6:05 44:53 5:24 0:55 0:15 17  السبت

 44:30 6:15 44:15 5:31 0:05 0:25 3  االثنين  44:35 6:05 44:53 5:23 0:50 0:10 18  األحد

 44:30 6:15 44:16 5:30 0:01 0:21 4  الثالثاء 44:35 6:05 44:53 5:45 0:52 0:12 19  اإلثنين

 44:30 6:53 44:16 5:32 0:00 0:20 5  األربعاء 44:36 6:13 44:53 5:46 0:54 0:14 20  الثالثاء

 44:30 6:54 44:16 5:34 0:04 0:24 6  الخميس 44:36 6:13 44:15 5:46 0:15 0:05 21  األربعاء 

 44:32 6:54 44:16 5:34 0:03 0:23 7  الجمعة 44:36 6:14 44:15 5:45 0:15 0:05 22  الخميس

 44:32 6:52 44:16 5:33 0:25 0:45 8  السبت 44:36 6:12 44:15 5:41 0:16 0:06 23  الجمعة

 44:32 6:50 44:16 1:55 0:25 0:45 9  األحد 44:36 6:10 44:15 5:40 0:15 0:05 24  السبت 

 44:32 6:51 44:16 1:55 0:26 0:46 10  االثنين  44:36 6:10 44:15 5:42 0:11 0:01 25  األحد 

 44:32 6:51 44:16 1:56 0:26 0:46 11  الثالثاء 44:35 6:11 44:15 5:44 0:10 0:00 26  االثنين

 44:32 6:55 44:16 1:56 0:25 0:45 12  األربعاء 44:35 6:15 44:15 5:43 0:14 0:04 27  الثالثاء

 44:32 6:56 44:16 1:56 0:21 0:41 13  الخميس 44:35 6:16 44:15 5:35 0:13 0:03 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
  ( دقيقة44( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق45( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:45عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءلايُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.26ر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من القم ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق13و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:45عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 02( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،يقاة( دق21( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:13) عند غروب الشمس في الساعة العمارةفق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.06نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,54وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القارص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق55( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:05عند غروب الشمس في الساعة ) العمارةيلة الماضية في أفق مدينة * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الل
 العين المجّردة.ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  تأخير الصالة بهذا
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:40 6:50 44:56 5:46 0:15 0:05 29  الخميس 44:46 6:12 44:55 5:02 1:35 0:55 14  األربعاء 

 44:42 6:51 44:56 5:45 0:16 0:06 30  الجمعة 44:46 6:10 44:55 5:04 1:36 0:56 15  الخميس

 44:42 6:51 44:56 5:41 0:16 0:06 / أيّار1  السبت  44:46 6:11 44:55 5:03 1:35 0:55 16  الجمعة

 44:42 6:55 44:56 5:40 0:15 0:05 2  األحد  44:46 6:15 44:55 5:25 1:31 0:51 17  السبت

 44:44 6:55 44:56 5:42 0:11 0:01 3  االثنين  44:46 6:15 44:55 5:25 1:32 0:52 18  األحد

 44:44 6:56 44:55 5:44 0:10 0:00 4  الثالثاء 44:46 6:16 44:55 5:26 1:34 0:54 19  اإلثنين

 44:44 6:56 44:55 5:43 0:12 0:02 5  األربعاء 44:45 6:16 44:55 5:25 1:33 0:53 20  ثالثاءال

 44:44 6:55 44:55 5:35 0:13 0:03 6  الخميس 44:45 6:16 44:56 5:21 0:55 0:15 21  األربعاء 

 44:43 6:55 44:55 5:35 0:05 0:25 7  الجمعة 44:45 6:15 44:56 5:20 0:56 0:16 22  الخميس

 44:43 6:55 44:55 5:35 0:05 0:25 8  السبت 44:45 6:15 44:56 5:22 0:56 0:16 23  الجمعة

 44:43 6:33 44:55 5:36 0:06 0:26 9  األحد 44:41 6:53 44:56 5:24 0:51 0:11 24  السبت 

 44:43 6:34 44:55 5:36 0:06 0:26 10  االثنين  44:41 6:53 44:56 5:23 0:50 0:10 25  األحد 

 44:43 6:34 44:55 5:35 0:05 0:25 11  الثالثاء 44:40 6:54 44:56 5:45 0:52 0:12 26  االثنين

 44:43 6:32 44:55 5:35 0:01 0:21 12  األربعاء 44:40 6:52 44:56 5:45 0:53 0:13 27  الثالثاء

 44:43 6:30 44:55 5:31 0:00 0:20 13  الخميس 44:40 6:50 44:56 5:46 0:15 0:05 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق25( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:26ة )عند غروب الشمس في الساع السماوةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 ( وفي 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب )( دقيقة،  15و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:25عند غروب الشمس في الساعة ) السماوةضية في افق مدينة كما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الما%
 .المسلحةين بالعولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 02( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب ) ،( دقيقاة06( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:16عند غروب الشمس في الساعة ) السماوةفي افق مدينة  م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )نسبة 

%( وفي هاذه 3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )( دقيقة، 06ب )وويبقى بعد الغر ،قيقة( د55( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:15عند غروب الشمس في الساعة ) السماوة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46نّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أ
 المقدار.

 
 



 

 االمساك نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 رمضان األيام

 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 شروقال

 ذان أ

 الظهر

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:43 6:15 44:52 5:42 0:11 0:01 29  الخميس 44:40 6:05 44:55 5:25 1:31 0:51 14  األربعاء 

 44:35 6:15 44:52 5:44 0:10 0:00 30  الجمعة 44:40 6:05 44:55 5:26 1:30 0:50 15  الخميس

 44:35 6:53 44:52 5:44 0:12 0:02 / أيّار1  السبت  44:42 6:13 44:51 5:26 1:34 0:54 16  الجمعة

 44:35 6:53 44:52 5:43 0:14 0:04 2  األحد  44:42 6:14 44:51 5:25 1:33 0:53 17  السبت

 44:36 6:53 44:52 5:35 0:13 0:03 3  االثنين  44:42 6:14 44:51 5:21 0:55 0:15 18  األحد

 44:36 6:54 44:54 5:35 0:05 0:25 4  الثالثاء 44:42 6:12 44:51 5:22 0:56 0:16 19  اإلثنين

 44:36 6:52 44:54 5:36 0:05 0:25 5  األربعاء 44:44 6:10 44:51 5:24 0:56 0:16 20  الثالثاء

 44:36 6:50 44:54 5:36 0:06 0:26 6  الخميس 44:44 6:10 44:50 5:23 0:51 0:11 21  األربعاء 

 44:36 6:50 44:54 5:36 0:05 0:25 7  الجمعة 44:44 6:11 44:50 5:45 0:50 0:10 22  الخميس

 44:36 6:51 44:54 5:35 0:01 0:21 8  السبت 44:44 6:15 44:50 5:45 0:52 0:12 23  الجمعة

 44:36 6:55 44:54 5:31 0:00 0:20 9  األحد 44:43 6:16 44:50 5:46 0:53 0:13 24  السبت 

 44:36 6:56 44:54 5:30 0:02 0:22 10  االثنين  44:44 6:16 44:50 5:46 0:15 0:05 25  األحد 

 44:36 6:56 44:54 5:32 0:04 0:24 11  الثالثاء 44:43 6:16 44:52 5:45 0:15 0:05 26  االثنين

 44:36 6:56 44:54 5:32 0:03 0:23 12  األربعاء 44:43 6:15 44:52 5:41 0:16 0:06 27  الثالثاء

 44:36 6:56 44:54 5:34 0:25 0:45 13  الخميس 44:43 6:15 44:52 5:40 0:15 0:05 28  األربعاء
 

 دد له.ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المح  -مالحظات:  
 ( دقيقة 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) يقة،( دق20( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:24عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.65لقسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة ا

  ( وفي 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45يبقى بعد الغروب )و ( دقيقة،12و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:24عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو هذه الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 04( سااعة و)4ويبقى بعاد الغاروب ) ،( دقيقة04( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:12عند غروب الشمس في الساعة ) الناصريةفق مدينة أم ( في 2324/ يّارأ/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً ل %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهال2.06نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,54رص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه الق ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر( دقائق، 1( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:14عند غروب الشمس في الساعة ) الناصرية* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار ) ير الصالة بهذا تأخ
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:41 6:56 44:55 5:46 0:16 0:06 29  الخميس 44:45 6:16 42:34 5:00 1:36 0:56 14  األربعاء 

 44:40 6:55 44:55 5:46 0:15 0:05 30  الجمعة 44:45 6:16 42:34 5:02 1:35 0:55 15  الخميس

 44:40 6:34 44:55 5:40 0:14 0:04 / أيّار1  السبت  44:46 6:15 42:33 5:04 1:30 0:50 16  الجمعة

 44:40 6:32 44:55 5:42 0:13 0:03 2  األحد  44:46 6:15 42:33 5:03 1:32 0:52 17  السبت

 44:42 6:32 44:55 5:44 0:05 0:25 3  االثنين  44:46 6:15 42:33 5:25 1:33 0:53 18  األحد

 44:42 6:30 44:55 5:43 0:05 0:25 4  الثالثاء 44:46 6:53 42:33 5:26 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:42 6:31 44:55 5:35 0:06 0:26 5  األربعاء 44:46 6:54 42:33 5:26 0:55 0:15 20  الثالثاء

 44:42 6:35 44:55 5:35 0:05 0:25 6  الخميس 44:46 6:54 44:55 5:25 0:56 0:16 21  األربعاء 

 44:44 6:35 44:55 5:35 0:01 0:21 7  الجمعة 44:46 6:52 44:55 5:21 0:55 0:15 22  الخميس

 44:44 6:36 44:55 5:36 0:00 0:20 8  السبت 44:46 6:50 44:55 5:20 0:51 0:11 23  الجمعة

 44:44 6:36 44:55 5:36 0:02 0:22 9  األحد 44:45 6:51 44:55 5:22 0:52 0:12 24  السبت 

 44:44 6:35 44:55 5:35 0:04 0:24 10  االثنين  44:45 6:51 44:55 5:24 0:54 0:14 25  األحد 

 44:44 6:35 44:55 5:31 0:03 0:23 11  الثالثاء 44:41 6:55 44:55 5:23 0:53 0:13 26  االثنين

 44:44 6:35 44:55 5:31 0:25 0:45 12  اءاألربع 44:41 6:56 44:55 5:45 0:15 0:05 27  الثالثاء

 44:44 6:43 44:55 5:30 0:25 0:45 13  الخميس 44:41 6:56 44:55 5:45 0:16 0:06 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق44( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:04عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة فق مدينة أفي  م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءلاء يوم ايُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مس

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.63ص )وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القر

  ( وفي هذه 3.25القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) وتكون نسبة القسم المنار من ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ( دقيقة،01و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:03عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 01( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  قيقاة،( د41( درجاة و)46فاق )( بارتفاع عن األ6:50ساعة )عند غروب الشمس في البعقوبة ق مدينة أفم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة55( درجات و)6( بارتفاع عن األفق )6:50عند غروب الشمس في الساعة )بعقوبة الليلة الماضية في أفق مدينة  * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في
 ل بالعين المجّردة.ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالالحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  تأخير الصالة بهذا
 المقدار.

 
 



 

 كاالمسا نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

منتصف 

 الليل
 رمضان األيام

 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذانأ

 الظهر 

ذان أ

 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:46 6:31 42:34 5:46 0:16 0:06 29  الخميس 44:20 6:54 42:35 5:05 1:36 0:56 14  األربعاء 

 44:45 6:35 42:34 5:46 0:16 0:06 30  الجمعة 44:22 6:52 42:35 5:00 1:35 0:55 15  الخميس

 44:45 6:36 42:32 5:41 0:11 0:01 / أيّار1  السبت  44:22 6:50 42:31 5:02 1:30 0:50 16  الجمعة

 44:45 6:36 42:32 5:40 0:12 0:02 2  األحد  44:24 6:50 42:31 5:04 1:32 0:52 17  تالسب

 44:41 6:36 42:32 5:42 0:14 0:04 3  االثنين  44:23 6:51 42:31 5:03 1:33 0:53 18  األحد

 44:41 6:35 42:34 5:44 0:13 0:03 4  الثالثاء 44:23 6:55 42:31 5:25 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:41 6:35 42:34 5:43 0:05 0:25 5  األربعاء 44:45 6:56 42:30 5:26 0:55 0:15 20  الثالثاء

 44:41 6:35 42:34 5:43 0:06 0:26 6  الخميس 44:45 6:56 42:30 5:26 0:56 0:16 21  األربعاء 

 44:40 6:35 42:34 5:35 0:06 0:26 7  الجمعة 44:45 6:55 42:32 5:25 0:56 0:16 22  الخميس

 44:40 6:35 42:34 5:35 0:01 0:21 8  السبت 44:45 6:55 42:32 5:21 0:55 0:15 23  الجمعة

 44:40 6:43 42:34 5:36 0:00 0:20 9  األحد 44:46 6:55 42:32 5:20 0:50 0:10 24  السبت 

 44:40 6:43 42:34 5:36 0:02 0:22 10  االثنين  44:46 6:34 42:32 5:24 0:52 0:12 25  األحد 

 44:40 6:44 42:34 5:36 0:04 0:24 11  الثالثاء 44:46 6:34 42:34 5:23 0:54 0:14 26  االثنين

 44:40 6:42 42:34 5:35 0:03 0:23 12  األربعاء 44:46 6:32 42:34 5:45 0:15 0:05 27  الثالثاء

 44:40 6:40 42:34 5:31 0:25 0:45 13  الخميس 44:46 6:30 42:34 5:45 0:15 0:05 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة46( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق05( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:06اعة )عند غروب الشمس في الس سامراءفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  2.22وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 ( وفي 3.06وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة24ويبقى بعد الغروب )( دقيقة، 50و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:05عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءفق مدينة ألماضية في كما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة ا%
 .المسلحةعين بالولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 06( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،قيقة( د14( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:33عند غروب الشمس في الساعة ) سامراءق مدينة أففي  م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.42القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) نسبة

%( وفاي هاذه 3,65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،قيقة( د45( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:55عند غروب الشمس في الساعة ) سامراء* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46نّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أ
 المقدار.

 



 

 االمساك نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 الشروق

 ذان أ

 الظهر
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 المغرب

منتصف 

 الليل
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 نيسان 
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صالة 
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 الظهر 
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 المغرب

 منتصف

 الليل 

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:02 6:30 42:31 5:24 0:53 0:13 29  الخميس 44:06 6:54 42:36 5:05 1:42 1:32 14  األربعاء 

 44:02 6:31 42:31 5:23 0:15 0:05 30  الجمعة 44:06 6:52 42:36 5:05 1:43 1:33 15  الخميس

 44:02 6:35 42:31 5:45 0:16 0:06 / أيّار1  السبت  44:05 6:50 42:36 5:06 1:35 0:55 16  الجمعة

 44:02 6:36 42:31 5:46 0:16 0:06 2  األحد  44:05 6:50 42:36 5:05 1:36 0:56 17  السبت

 44:04 6:36 42:31 5:46 0:15 0:05 3  االثنين  44:05 6:51 42:36 5:01 1:36 0:56 18  األحد

 44:04 6:36 42:30 5:45 0:11 0:01 4  الثالثاء 44:05 6:55 42:36 5:00 1:35 0:55 19  اإلثنين

 44:04 6:35 42:30 5:41 0:10 0:00 5  األربعاء 44:01 6:56 42:36 5:02 1:30 0:50 20  الثالثاء

 44:04 6:35 42:30 5:40 0:14 0:04 6  الخميس 44:01 6:56 42:36 5:04 1:32 0:52 21  األربعاء 

 44:03 6:35 42:30 5:40 0:13 0:03 7  الجمعة 44:01 6:56 42:35 5:03 1:34 0:54 22  الخميس

 44:03 6:43 42:30 5:42 0:05 0:25 8  السبت 44:01 6:55 42:35 5:25 0:55 0:15 23  الجمعة

 44:03 6:44 42:30 5:44 0:05 0:25 9  األحد 44:00 6:55 42:35 5:26 0:55 0:15 24  السبت 

 44:03 6:42 42:30 5:43 0:06 0:26 10  االثنين  44:00 6:55 42:35 5:25 0:56 0:16 25  األحد 

 44:03 6:42 42:30 5:35 0:06 0:26 11  الثالثاء 44:02 6:33 42:31 5:21 0:55 0:15 26  االثنين

 44:03 6:40 42:30 5:35 0:05 0:25 12  األربعاء 44:02 6:34 42:31 5:20 0:50 0:10 27  الثالثاء

 44:03 6:41 42:30 5:35 0:01 0:21 13  الخميس 44:02 6:32 42:31 5:22 0:52 0:12 28  األربعاء 
 

 دد له.ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المح  -مالحظات:  
 ( دقيقة 42( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق20( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:05عند غروب الشمس في الساعة ) الرماديفق مدينة أم( في 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.64قسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة ال

  ( وفي 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45قى بعد الغروب )ويب( دقيقة، 11و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:01عند غروب الشمس في الساعة ) الرماديفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 00( سااعة و)4ويبقى بعاد الغاروب )  ،( دقيقة20( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:56عند غروب الشمس في الساعة ) الرماديفق مدينة أم ( في 2324/ ارأيّ / 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,52)( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغاه القارص 05ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة55( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:55عند غروب الشمس في الساعة ) الرمادي* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد 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 تأخير
 المقدار.

 
 



 

 االمساك نيسان رمضان األيام
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   هالل شهر رمضان المبارك في ليلتهم( ويُراقب 2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:45 6:32 42:32 5:45 0:15 0:05 29  الخميس 44:22 6:15 42:35 5:06 1:44 1:34 14  األربعاء 

 44:46 6:32 42:32 5:46 0:16 0:06 30  الجمعة 44:22 6:53 42:35 5:06 1:43 1:33 15  الخميس

 44:46 6:30 42:32 5:46 0:16 0:06 / أيّار1  لسبت ا 44:24 6:54 42:31 5:05 1:35 0:55 16  الجمعة

 44:46 6:31 42:32 5:45 0:15 0:05 2  األحد  44:24 6:52 42:31 5:01 1:36 0:56 17  السبت

 44:45 6:35 42:32 5:41 0:11 0:01 3  االثنين  44:24 6:52 42:31 5:00 1:35 0:55 18  األحد

 44:45 6:35 42:34 5:40 0:10 0:00 4  الثالثاء 44:24 6:50 42:31 5:04 1:31 0:51 19  اإلثنين

 44:45 6:36 42:34 5:40 0:12 0:02 5  األربعاء 44:23 6:51 42:31 5:03 1:30 0:50 20  الثالثاء

 44:45 6:36 42:34 5:42 0:13 0:03 6  الخميس 44:23 6:55 42:30 5:25 1:34 0:54 21  األربعاء 

 44:41 6:35 42:34 5:42 0:05 0:25 7  الجمعة 44:23 6:56 42:30 5:26 1:33 0:53 22  الخميس

 44:41 6:35 42:34 5:44 0:05 0:25 8  السبت 44:23 6:56 42:30 5:25 0:55 0:15 23  الجمعة

 44:41 6:43 42:34 5:43 0:06 0:26 9  األحد 44:45 6:55 42:30 5:21 0:56 0:16 24  السبت 

 44:41 6:44 42:34 5:35 0:06 0:26 10  االثنين  44:45 6:55 42:30 5:22 0:55 0:15 25  األحد 

 44:41 6:44 42:34 5:35 0:01 0:21 11  الثالثاء 44:45 6:55 42:32 5:24 0:51 0:11 26  االثنين

 44:41 6:42 42:34 5:35 0:00 0:20 12  األربعاء 44:45 6:33 42:32 5:23 0:52 0:12 27  الثالثاء

 44:41 6:40 42:34 5:36 0:02 0:22 13  الخميس 44:45 6:34 42:32 5:45 0:54 0:14 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة46( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقةق( د15( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:05عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةفق مدينة أفي  م(2324/يسانن/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 واضحاً مرتفعاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل  2.22وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  وفي هذه %( 3.06وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة24ويبقى بعد الغروب )( دقيقة، 4و)( درجات 1فق )( بارتفاع عن األ6:01عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةق مدينة أفكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 06( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب ) ،يقاة( دق50( درجاة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:55عند غروب الشمس في الساعة ) الفلوجةفق مدينة أم ( في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.42نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,65وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة26( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:56شمس في الساعة )عند غروب ال الفلوجة* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في أفق مدينة 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46ر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )قد تم ّ تحديد وقت صالة الفج
 المقدار.

 
 



 

 االمساك نيسان رمضان األيام
صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب

ف منتص

 الليل
 رمضان األيام

 نيسان 

 أيار
 االمساك

صالة 

 الفجر
 اذان الظهر الشروق

اذان 

 المغرب
 منتصف الليل

   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:45 6:43 42:35 5:45 0:12 0:02 29  الخميس 44:26 6:56 42:35 5:05 1:36 0:56 14  األربعاء 

 44:45 6:44 42:35 5:46 0:14 0:04 30  الجمعة 44:26 6:55 42:36 5:01 1:31 0:51 15  الخميس

 44:46 6:42 42:35 5:45 0:05 0:25 / أيّار1  السبت  44:26 6:55 42:36 5:00 1:32 0:52 16  الجمعة

 44:46 6:40 42:35 5:41 0:06 0:26 2  األحد  44:25 6:55 42:36 5:04 1:34 0:54 17  السبت

 44:46 6:40 42:35 5:40 0:06 0:26 3  االثنين  44:25 6:33 42:36 5:03 0:55 0:15 18  األحد

 44:46 6:41 42:31 5:42 0:05 0:25 4  الثالثاء 44:21 6:34 42:36 5:25 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:46 6:45 42:31 5:44 0:00 0:20 5  بعاءاألر 44:21 6:32 42:36 5:25 0:56 0:16 20  الثالثاء

 44:46 6:46 42:31 5:43 0:04 0:24 6  الخميس 44:20 6:30 42:36 5:26 0:55 0:15 21  األربعاء 

 44:45 6:46 42:31 5:35 0:03 0:23 7  الجمعة 44:22 6:31 42:36 5:25 0:50 0:10 22  الخميس

 44:45 6:46 42:31 5:35 0:25 0:45 8  السبت 44:24 6:35 42:36 5:21 0:52 0:12 23  الجمعة

 44:45 6:45 42:31 5:36 0:25 0:45 9  األحد 44:24 6:36 42:36 5:20 0:53 0:13 24  السبت 

 44:45 6:45 42:31 5:36 0:26 0:46 10  االثنين  44:23 6:36 42:36 5:22 0:15 0:05 25  األحد 

 44:45 6:45 42:31 5:35 0:25 0:45 11  الثالثاء 44:45 6:36 42:35 5:24 0:16 0:06 26  االثنين

 44:45 6:23 42:31 5:35 0:21 0:41 12  األربعاء 44:45 6:35 42:35 5:23 0:11 0:01 27  الثالثاء

 44:45 6:24 42:31 5:31 0:20 0:40 13  الخميس 44:45 6:35 42:35 5:45 0:10 0:00 28  األربعاء 
 

 لصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي ل  -مالحظات:  
 ( دقيقة 41( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق50( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ6:05عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.64وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي 3.25( دقيقة وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )45ويبقى بعد الغروب )، يقة( دق24و)( درجات 0فق )فاع عن األ( بارت6:05) عند غروب الشمس في الساعةالموصل فق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 05( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،( دقيقاة4( درجاة و)46فاق )( بارتفاع عان األ6:35عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أفي  م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لايوم  * يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.14رص )نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه الق

%( وفي هاذه 3,50لمنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم ا ،( دقيقة05ب )وويبقى بعد الغر ،يقةق( د13( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:31عند غروب الشمس في الساعة ) الموصلفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 ( دقيقة، فم46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )تأخير الصالة بهذا  قتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:46 6:30 42:33 5:42 0:13 0:03 29  الخميس 44:26 6:53 42:32 5:04 1:32 0:52 14  األربعاء 

 44:45 6:31 42:33 5:44 0:05 0:25 30  الجمعة 44:26 6:54 42:32 5:03 1:34 0:54 15  الخميس

 44:40 6:31 44:55 5:44 0:06 0:26 / أيّار1  السبت  44:25 6:52 42:32 5:25 0:55 0:15 16  الجمعة

 44:40 6:35 44:55 5:43 0:05 0:25 2  األحد  44:21 6:50 42:32 5:26 0:55 0:15 17  السبت

 44:42 6:36 44:55 5:35 0:01 0:21 3  االثنين  44:20 6:51 42:32 5:26 0:56 0:16 18  األحد

 44:42 6:36 44:55 5:35 0:00 0:20 4  الثالثاء 44:22 6:51 42:34 5:25 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:42 6:35 44:55 5:36 0:02 0:22 5  األربعاء 44:24 6:55 42:34 5:20 0:50 0:10 20  الثالثاء

 44:42 6:35 44:55 5:36 0:03 0:23 6  الخميس 44:23 6:56 42:34 5:22 0:52 0:12 21  األربعاء 

 44:44 6:35 44:55 5:36 0:25 0:45 7  الجمعة 44:45 6:56 42:34 5:24 0:53 0:13 22  الخميس

 44:44 6:43 44:55 5:35 0:26 0:46 8  السبت 44:45 6:55 42:34 5:23 0:15 0:05 23  الجمعة

 44:44 6:44 44:55 5:31 0:26 0:46 9  األحد 44:46 6:55 42:33 5:45 0:16 0:06 24  السبت 

 44:44 6:42 44:55 5:30 0:25 0:45 10  االثنين  44:46 6:55 42:33 5:46 0:15 0:05 25  األحد 

 44:44 6:40 44:55 5:32 0:21 0:41 11  الثالثاء 44:46 6:33 42:33 5:46 0:11 0:01 26  االثنين

 44:44 6:40 44:55 5:34 0:20 0:40 12  ءاألربعا 44:46 6:34 42:33 5:45 0:12 0:02 27  الثالثاء

 44:44 6:41 44:55 5:33 0:24 0:44 13  الخميس 44:46 6:32 42:33 5:40 0:14 0:04 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) دقائق،( 5( درجة و)41فق )( بارتفاع عن األ6:00عند غروب الشمس في الساعة )كركوك فق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءلء يوم ايُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مسا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ( وفي هذه 3.25مر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون نسبة القسم المنار من الق ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب )( دقيقة، 45و)( درجات 0فق )( بارتفاع عن األ6:02عند غروب الشمس في الساعة ) كركوكفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقة، وتكاون نسابة 01( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) دقيقة،( 2( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:55عند غروب الشمس في الساعة ) كركوكفق مدينة أم (في 2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.13القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,50وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغاه القارص ) ،( دقيقة06ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة15( درجات و)6)عن األفق ( بارتفاع 6:56عند غروب الشمس في الساعة ) كركوكفق مدينة أالماضية في * كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة 
 المجّردة.ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين الحالة 

 ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  تأخير الصالة بهذا
 المقدار.
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:22 6:55 44:56 5:35 0:01 0:21 29  الخميس 44:26 6:16 44:55 5:26 0:55 0:15 14  األربعاء 

 44:22 6:55 44:56 5:35 0:00 0:20 30  الجمعة 44:26 6:16 44:55 5:26 0:56 0:16 15  الخميس

 44:22 6:33 44:55 5:36 0:02 0:22 / أيّار1  السبت  44:26 6:15 44:55 5:21 0:55 0:15 16  الجمعة

 44:22 6:34 44:55 5:35 0:03 0:23 2  األحد  44:26 6:15 44:55 5:20 0:51 0:11 17  السبت

 44:24 6:32 44:55 5:31 0:25 0:45 3  االثنين  44:25 6:53 44:55   5:22 0:52 0:12 18  األحد

 44:24 6:30 44:51 5:30 0:26 0:46 4  الثالثاء 44:25 6:54 44:55 5:24 0:54 0:14 19  اإلثنين

 44:24 6:31 44:51 5:32 0:26 0:46 5  األربعاء 44:25 6:52 44:56 5:45 0:15 0:05 20  اءالثالث

 44:24 6:31 44:51 5:34 0:25 0:45 6  الخميس 44:21 6:50 44:56 5:45 0:15 0:05 21  األربعاء 

 44:23 6:35 44:51 5:33 0:21 0:41 7  الجمعة 44:21 6:50 44:56 5:46 0:16 0:06 22  الخميس

 44:23 6:36 44:51 1:55 0:20 0:40 8  السبت 44:21 6:51 44:56 5:46 0:15 0:05 23  الجمعة

 44:23 6:36 44:51 1:55 0:22 0:42 9  األحد 44:20 6:55 44:56 5:41 0:10 0:00 24  السبت 

 44:23 6:35 44:51 1:56 0:24 0:44 10  االثنين  44:20 6:55 44:56 5:40 0:14 0:04 25  األحد 

 44:23 6:35 44:51 1:56 0:45 0:35 11  الثالثاء 44:22 6:56 44:56 5:42 0:13 0:03 26  االثنين

 44:23 6:35 44:51 1:56 0:45 0:35 12  األربعاء 44:22 6:56 44:56 5:44 0:05 0:25 27  الثالثاء

 44:23 6:43 44:51 1:55 0:46 0:36 13  الخميس 44:22 6:55 44:56 5:43 0:06 0:26 28  األربعاء 
 

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة41( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق51( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ6:25) عند غروب الشمس في الساعة السليمانيةمدينة فق أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً.  4.63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

 ( وفي 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة45ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة23و)ات ( درج0فق )( بارتفاع عن األ6:25عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق مدينة أضية في كما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الما%
 .المسلحةلعين باولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

 ( دقيقة، وتكون01( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب )  ،( دقيقة50( درجة و)46فق )( بارتفاع عن األ6:51عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق مدينة أفي  م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 2.05نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي 3,52وتكون نسبة القسم المنار من القمار بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة05ب )وويبقى بعد الغر ،( دقيقة14ت و)( درجا6) عن األفق ( بارتفاع6:50عند غروب الشمس في الساعة ) السليمانيةفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.هذه الحالة 

  تأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46الخبراء 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 ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:45 6:36 42:34 5:41 0:05 0:25 29  الخميس 44:21 6:50 42:31 5:02 1:32 0:52 14  األربعاء 

 44:41 6:36 42:34 5:40 0:05 0:25 30  الجمعة 44:21 6:51 42:31 5:04 1:34 0:54 15  الخميس

 44:40 6:35 42:34 5:44 0:06 0:26 / أيّار1  السبت  44:20 6:55 42:31 5:25 0:55 0:15 16  الجمعة

 44:40 6:35 42:34 5:43 0:01 0:21 2  األحد  44:22 6:56 42:30 5:25 0:55 0:15 17  السبت

 44:42 6:35 42:34 5:35 0:00 0:20 3  االثنين  44:22 6:56 42:30 5:26 0:56 0:16 18  األحد

 44:42 6:43 42:33 5:35 0:02 0:22 4  الثالثاء 44:24 6:56 42:30 5:25 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:42 6:44 42:33 5:36 0:03 0:23 5  األربعاء 44:23 6:55 42:30 5:21 0:50 0:10 20  الثالثاء

 44:42 6:42 42:33 5:36 0:25 0:45 6  الخميس 44:45 6:55 42:30 5:20 0:52 0:12 21  ربعاء األ

 44:44 6:42 42:33 5:36 0:26 0:46 7  الجمعة 44:45 6:33 42:32 5:22 0:53 0:13 22  الخميس

 44:44 6:40 42:33 5:35 0:26 0:46 8  السبت 44:45 6:34 42:32 5:23 0:15 0:05 23  الجمعة

 44:44 6:41 42:33 5:31 0:25 0:45 9  األحد 44:46 6:32 42:32 5:45 0:16 0:06 24  السبت 

 44:44 6:45 42:33 5:30 0:21 0:41 10  االثنين  44:46 6:32 42:32 5:45 0:15 0:05 25  األحد 

 44:44 6:46 42:33 5:32 0:22 0:42 11  الثالثاء 44:45 6:30 42:34 5:46 0:11 0:01 26  االثنين

 44:44 6:46 42:33 5:34 0:24 0:44 12  األربعاء 44:45 6:31 42:34 5:46 0:12 0:02 27  الثالثاء

 44:44 6:46 42:33 5:33 0:23 0:43 13  الخميس 44:45 6:35 42:34 5:45 0:13 0:03 28  األربعاء 

 وقت المحدد له.ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في ال  -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق56( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ6:06عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واضحاً مرتفعاً. 4.64نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )وتكون 

  ( وفي هذه 3.25وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة46ويبقى بعد الغروب ) ،( دقيقة20و) ( درجات0فق )( بارتفاع عن األ6:05عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 05( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ،( دقيقاة54( درجاة و)46( بارتفااع عان االفاق )6:34عند غروب الشمس فاي السااعة )أربيل  في افق مدينة م (2324/ أيّار /40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً ل %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهال2.13نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,50) وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقيااس الاى أكبار قطار يبلغاه القارص ،( دقيقة05ب )وويبقى بعد الغر ،يقة( دق14( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:33عند غروب الشمس في الساعة ) أربيلفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 (دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )  لمقدار.االصالة بهذا تأخير 
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   ب هالل شهر رمضان المبارك في ليلتهم( ويُراق2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:46 6:43 42:35 5:46 0:05 0:25 29  الخميس 44:21 6:56 42:35 5:05 1:31 0:51 14  األربعاء 

 44:45 6:44 42:35 5:41 0:05 0:25 30  الجمعة 44:20 6:56 42:35 5:01 1:32 0:52 15  الخميس

 44:45 6:42 42:35 5:40 0:06 0:26 / أيّار1  السبت  44:20 6:55 42:36 5:02 1:33 0:53 16  الجمعة

 44:45 6:42 42:31 5:42 0:05 0:25 2  األحد  44:22 6:55 42:36 5:04 0:55 0:15 17  السبت

 44:41 6:40 42:31 5:44 0:00 0:20 3  االثنين  44:24 6:33 42:36 5:03 0:56 0:16 18  األحد

 44:41 6:41 42:31 5:43 0:02 0:22 4  الثالثاء 44:24 6:34 42:36 5:25 0:55 0:15 19  اإلثنين

 44:41 6:45 42:31 5:35 0:03 0:23 5  األربعاء 44:23 6:32 42:36 5:26 0:51 0:11 20  الثالثاء

 44:41 6:46 42:31 5:35 0:25 0:45 6  الخميس 44:23 6:32 42:36 5:26 0:52 0:12 21  األربعاء 

 44:40 6:46 42:31 5:36 0:25 0:45 7  الجمعة 44:45 6:30 42:36 5:21 0:54 0:14 22  الخميس

 44:40 6:45 42:31 5:36 0:26 0:46 8  السبت 44:45 6:31 42:36 5:20 0:15 0:05 23  الجمعة

 44:40 6:45 42:31 5:35 0:25 0:45 9  األحد 44:46 6:35 42:36 5:22 0:16 0:06 24  السبت 

 44:40 6:45 42:31 5:31 0:20 0:40 10  االثنين  44:46 6:36 42:35 5:23 0:15 0:05 25  األحد 

 44:40 6:23 42:31 5:30 0:22 0:42 11  الثالثاء 44:46 6:36 42:35 5:45 0:11 0:01 26  االثنين

 44:40 6:24 42:31 5:32 0:24 0:44 12  األربعاء 44:46 6:35 42:35 5:45 0:12 0:02 27  الثالثاء

 44:40 6:22 42:31 5:34 0:23 0:43 13  الخميس 44:46 6:35 42:35 5:46 0:14 0:04 28  ء األربعا

 ينبغي للصائمين الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.  -مالحظات:  
 ( دقيقة46( ساعة و)4ويبقى بعد الغروب ) ،يقة( دق16( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ6:15عند غروب الشمس في الساعة )دهوك فق مدينة أفي م( 2324/يسانن/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع أن يكون هالل شهر رمضان المبارك في مساء يوم ا، 

 حاً مرتفعاً. %( وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهالل واض 2.21وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

  ه %( وفي هذ3.06وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص ) ،( دقيقة24ويبقى بعد الغروب ) ،ائق( دق6و) اتج( در0فق )( بارتفاع عن األ6:15عند غروب الشمس في الساعة ) دهوكفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل 

( دقيقاة، وتكاون 05( سااعة و)4قاى بعاد الغاروب )ويب  ،( دقيقاة15( درجاة و)46( بارتفااع عان االفاق )6:42عند غروب الشمس في الساعة )دهوك  في افق مدينة م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.45نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,63وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطار يبلغاه القارص ) ،( دقيقة12ب )وويبقى بعد الغر ( دقيقة، 01و) ( درجات6) عن األفق ( بارتفاع6:44عة )عند غروب الشمس في السا دهوكفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 لمقدار.اتأخير الصالة بهذا  ( دقيقة، فمقتضى االحتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور46لجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار)قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا ا 
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   م( ويُراقب هالل شهر رمضان المبارك في ليلته2324/ نيسان /40هـ( = )4112/ شعبان/ 03) الثالثاء

 44:35 6:55 44:56 5:44 0:12 0:02 29  الخميس 44:41 6:16 42:33 5:25 1:31 0:51 14  األربعاء 

 44:35 6:33 44:56 5:43 0:14 0:04 30  الجمعة 44:41 6:15 42:33 5:25 1:30 0:50 15  الخميس

 44:35 6:34 44:56 5:35 0:05 0:25 / أيّار1  السبت  44:40 6:15 44:55 5:26 1:34 0:54 16  الجمعة

 44:35 6:32 44:56 5:35 0:05 0:25 2  األحد  44:40 6:15 44:55 5:25 1:33 0:53 17  السبت

 44:35 6:30 44:56 5:36 0:06 0:26 3  االثنين  44:40 6:53 44:55 5:21 0:55 0:15 18  األحد

 44:35 6:30 44:56 5:36 0:05 0:25 4  الثالثاء 44:42 6:54 44:55 5:20 0:56 0:16 19  اإلثنين

 44:35 6:30 44:56 5:35 0:01 0:21 5  األربعاء 44:42 6:52 44:55 5:22 0:55 0:15 20  الثالثاء

 44:35 6:30 44:56 5:31 0:00 0:20 6  الخميس 44:42 6:50 44:55 5:23 0:51 0:11 21  األربعاء 

 44:35 6:30 44:55 5:30 0:04 0:24 7  الجمعة 44:44 6:50 44:55 5:45 0:52 0:12 22  الخميس

 44:35 6:31 44:55 5:32 0:03 0:23 8  بتالس 44:44 6:51 44:55 5:45 0:54 0:14 23  الجمعة

 44:35 6:35 44:55 5:32 0:25 0:45 9  األحد 44:44 6:55 44:55 5:46 0:15 0:05 24  السبت 

 44:35 6:36 44:55 5:34 0:25 0:45 10  االثنين  44:43 6:56 44:55 5:46 0:15 0:05 25  األحد 

 44:35 6:36 44:55 5:33 0:26 0:46 11  الثالثاء 44:43 6:56 44:56 5:45 0:16 0:06 26  االثنين

 44:35 6:36 44:55 1:55 0:25 0:45 12  األربعاء 44:43 6:55 44:56 5:41 0:15 0:05 27  الثالثاء

 44:35 6:35 44:55 1:55 0:21 0:41 13  الخميس 44:35 6:55 44:56 5:42 0:10 0:00 28  األربعاء 

 الكرام مراعاة االحتياط باإلمساك في الوقت المحدد له.ينبغي للصائمين   -مالحظات:  
 ( دقيقة40( ساعة و)4عد الغروب )ويبقى ب ،يقة( دق56( درجة و)40فق )( بارتفاع عن األ6:06عند غروب الشمس في الساعة )خانقين فق مدينة أفي م( 2324/نيسان/ 40الموافق ) هـ(4112/ شعبان/03) ثالثاءليُتوقع 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 ) ،( دقيقة46ويبقى بعد الغروب ) ( دقائق،43و) ( درجات0فق )بارتفاع عن األ (6:06عند غروب الشمس في الساعة ) خانقينفق مدينة أكما يُتوقع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في%
 .المسلحةبالعين ولو الحالة ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل هذه 

( دقيقاة، وتكاون 05( سااعة و)4ويبقاى بعاد الغاروب )  ائق،( دقا1( درجاة و)45( بارتفااع عان االفاق )6:33عند غروب الشمس في السااعة )خانقين  في افق مدينة م (2324/ أيّار/ 40هـ ( الموافق ) 4112/ رمضان/ 03)خميس لا* يُتوقع ان يكون هالل شهر شوال في مساء يوم 
 .مرتفعاً واضحاً جّداً %( وفي هذه الحالة يُتوقع ان يُرى الهالل 0.35نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص )

%( وفاي هاذه 3,64من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغاه القارص )وتكون نسبة القسم المنار  ،( دقيقة14ب )وويبقى بعد الغر يقة،( دق40( درجات و)6) عن األفق ( بارتفاع6:55عند غروب الشمس في الساعة ) خانقينفق مدينة أ* كما يُتوقّع أن يكون الهالل في الليلة الماضية في 
 ال يُتوقع التمكن من رؤية الهالل بالعين المجّردة.الحالة 

 (دقيقة، فمقتضى اال46قد تم ّ تحديد وقت صالة الفجر في هذا الجدول وفق رأي المشهور، ويقول عدد من الخبراء أنّه يتأخر في هذا الوقت من السنة بمقدار )لمقدار.اتأخير الصالة بهذا  حتياط لمن لم يطمئن بالرأي المشهور 

 
 

 


