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 بيان  
 هـ 4314هالل شهر شـــوال لعام  

 
 

للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى   القوميجاد القاضي، رئيس المعهد  صرح األستاذ الدكتور/  

مساًء    28العاشرة والدقيقة    االقتران في تمام الساعة  حدوث  مباشرة بعدسوف يولد  هالل شهر شــــوال  فأن    يقوم بها المعهد

 الرؤية(.  م )يوم4/2022/ 30 الموافق هـ 1443رمضـــان من   29السبــــت يوم  بتوقيت القاهرة المحلي

في جميع   القاهرة وكذلك  في مدينة  )يوم الرؤية(ذلك اليوم  • ويالحظ أن الهالل الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس  

 .  عواصم والمدن العربية واإلسالميةال

دقيقة، 15والقاهرة بـ    في مكة المكرمةيوم الرؤية(  )  غروب شمس ذلك اليوم  )في طور الهالل القديم( قبل القمر  يغربو  •

. أما في (دقيقة  15  -  14بين )  بمدد تتراوح  غروب شمس ذلك اليوم  قبل  القمر  يغرب  وفي محافظات جمهورية مصر العربية

  20  –  6)بين  تتراوح  بمدد    يوم الرؤية()  غروب شمس ذلك اليوم  قبل  فإن القمر يغربلعواصم والمدن العربية واإلسالمية  ا

 . (دقيقة

   .هـ4314 رمضــانم هو المتمم لشهــــر 1/5/2220ــد األحـــ• وبذلك يكون يوم 

 .)عيد الفطر المبارك(م 2/5/2220  اإلثنيــــنفلكيـــاً يوم هـ 4314وال  ـ• وتكون غــرة شهـــر شـــ

مصر العربية  وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهالل وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية •

 -: الهاللوبعض العواصم العربية واإلسالمية والغربية يوم تحري 

 )يوم الرؤية( وضع وشكل الهالل على األفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة

 أعلى 
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 ـ ه4314لعام  شـــوالشهر 
 

 القاهرة المحلي )أ( ميالد الهالل وأوجه القمر بتوقيت 

 الميالد ) االقتران ( تربيع  أول بدر  تربيع أخر 

 
 
 

  األحــــــد
 م 22/5/2022

 س       ق    
43         20 

 
 
 

 اإلثنيـــــن 
 م  16/5/2022

 س          ق     
14           06 

 
 
 

 اإلثنيـــــن 
 م 2022/ 9/5 

 س         ق    
22             02 

 
 
 

  السبــــت
 م 30/4/2022

 س        ق      
28             22 

ً  طــول الشهـــــــر  ً  آخــر الشهـــر فلكيـــــا  أول الشهـــر فلكيـــــا

29  ً  م 2022/ 2/5  اإلثنيـــــن م5/2022/ 30  اإلثنيـــــن  يومــا

 
 )ب( ظروف رؤية الهالل في محافظات ج.م.ع

 بتوقيتها المحلي 
 م( 4/2022/ 30الموافق هـ  1443رمضــــان  من 29 )يوم تحري الهالل

 
راف  ـاالنح 

 يـاألفق
عن قرص الشمس 

 بالدرجات 
 عند الغروب 

 الرأسي  البعـــد
عن قرص الشمس 

 بالدرجات 
 عند الغروب 

 
 المكث

 ق

غروب 
 القمر
 

غروب 
 الشمس 

 
 اسم البلد

 ق س ق س

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 حاليـــــــــب  ٥٩ ١٧ ٤٤  ١٧ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 توشكـــــــــا  ١٨ ١٨ 04  ١٨ 14-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 أســـــــوان  ١٦ ١٨ 02  ١٨ 14-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 قنـــــــــــــا ٢٠ ١٨ 05  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 الخارجــــة  ٢٩ ١٨ ١٥  ١٨ 14-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 أسيــــــوط  ٢٨ ١٨ ١٣  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
-15 ١٨ ١٠  ١٨ 25 

 سوهــــاج 

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 الفيـــــوم ٣٢ ١٨ ١٧  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 الطـــــــور ١٩ ١٨ 04  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 سانت كـاترين  ١٨ ١٨ 03  ١٨ 15-
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بعد الهالل لم يولد  الهالل لم يولد بعد   
 طــــابــــــا ١٦ ١٨ ٠٠  ١٨ 16-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 القاهـــــرة  ٣١ ١٨ ١٦  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 طـــنطـــــا ٣٣ ١٨ ١٨  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 اإلسكندرية ٣٨ ١٨ ٢٣  ١٨ 15-

يولد بعد الهالل لم   الهالل لم يولد بعد  
 بورسعـــيد ٢٩ ١٨ 14  ١٨ 15-

 الهالل لم يولد بعد  الهالل لم يولد بعد 
 السلـــــوم ٥٨ ١٨ ٤٣  ١٨ 15-

 
 

 مدن الجمهورية   فيصاله عيد الفطر المبارك  بمواقيتوفيما يلى بيان 
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