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 3 -4 04، شهب الرباعيات وهى زخات شهب من زخات الشهب المتوسطة . يصل عددها إلى  يناير 

. 3442والذى تم اكتشافه عام  EHشهاب فى الساعة وهى ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 

أفضل رؤية لها ستكون بعد منتصف الليل. حيث يشترط لرؤيتها صفاء السماء وخلوها من السحب 

والغبار وبخار المياه. هذه الشهب  تتساقط كما لو كانت آتية من كوكبة العواء، ولكن يمكن أن تظهر 

 في أي مكان في السماء.

  02 اكتمال القمر. - يناير 

 02 تكون الكرة األرضية على موعد مع خسوف شبه  ثحي ،3434: أول ظواهر الخسوف بعام ايرين

الكسوف مرئي ا  هجريا، سيكون 1001يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى األولى لعام  للقمر، ظلي

 في معظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهندي وأستراليا الغربية.

   04 القمر الجديد. ميالد- يناير 

 9 القمر العمالق. القمر، اكتمال- فبراير 

 02 قية شريصل كوكب عطارد إلى أعلى استطالة يث ح في أقصى استطالة شرقية.  عطارد- فبراير

ألنه سيكون في أعلى نقطة عطارد درجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة  3..1تبلغ  حيثب

 له فوق األفق في سماء المساء. 

 03 ميالد القمر الجديد.  - فبراير 

  9 اكتمال القمر ، القمر العمالق. - مارس 

 02 االعتدال الربيعى. – مارس 

  04 ميالد القمر الجديد. - مارس 

 04 غربية يصل كوكب عطارد إلى أعلى استطالة  يثح في اقصى استطالة غربية.  عطارد- مارس

درجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد ألنه سيكون في أعلى نقطة  ...3تبلغ  بحيث

 له فوق األفق في سماء الصباح.

 04 الة طيصل كوكب الزهرة إلى أقصى استيث ح استطالة شرقية.  صىقالزهرة في أ كوكب- مارس

درجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة ألنه سيكون في أعلى  1..0تبلغ  بحيثشرقية 

 نقطة له فوق األفق في سماء المساء. ابحث عن ألمع كوكب في السماء الغربية بعد غروب الشمس.

 8 اكتمال القمر ، القمر العمالق. - أبريل 
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 00 ,03 نحو تأتي الشهب ب سمى بوابل الشهب وفي المتوسط ، تشهد السماء دش نيزكى أو كما ي أبريل

تتقاطع األرض مع ذيل مذنب تاتشر المتراكم وجزيئات المذنب  ساعة، وكل عامال في  34إلى  11

 ت رى وهي تنتشر في السماء .

 03 ميالد القمر الجديد.  - أبريل 

  6  ,7 وابل شهب "إيتا أكواريدز"، وهو واحد من أكثر أمطار الشهب نشاطا ، حيث إنه يطلق  مايو،

في الساعة  هابا ش 24في السماء على مدار الساعة في نصف الكرة الجنوبي، و هاباش 4.ما يصل إلى 

لمذنب افي نصف الكرة الشمالي. وي شار الى أنه يتم إنتاج نيازك "إيتا أكواريدز" عندما يدخل غبار من 

يستمر الحمام سنوي ا في الفترة  هالي إلى الغالف الجوي لألرض، حيث يحترق على كوكب األرض.

مايو. وسوف تشع  .مايو وصباح  .مايو. ويبلغ ارتفاعه ذروته هذا العام ليلة  .3أبريل إلى  11من 

 الشهب من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

 7 تمال القمر ، القمر العمالق.اك - مايو 

 00 ميالد القمر الجديد.  - مايو 

 4 32عطارد في أكبر استطالة شرقية. يصل كوكب عطارد إلى أعلى استطالة شرقية تبلغ  - يونيو.. 

ألنه سيكون في أعلى نقطة له فوق األفق في  طاردعدرجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة 

 كوكب المنخفض في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة.سماء المساء. ابحث عن ال

 5 اكتمال القمر. - يونيو 

 5 هجريا حيث  1001لعام شوال سيتفق مع توقيت بدر شهر خسوف شبه ظلى للقمر. حيث - يونيو

تقريبا من سطح القمر. وهذا الخسوف سيكون مرئي ا في معظم أنحاء أوروبا  %.1يغطى ظل األرض 

 وآسيا وأستراليا والمحيط الهندي وأستراليا.وإفريقيا 

 00 ميالد القمر الجديد.  - يونيو 

 00 الكسوف الحلقي الشمسي. يحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر بعيد ا عن  - يونيو

 . سيبدأ مسارحلقة من الضوء حول القمر المظلم األرض بحيث ال يغطي الشمس تمام ا. وهذا يؤدي إلى

الكسوف في وسط إفريقيا ويسافر عبر المملكة العربية السعودية وشمال الهند وجنوب الصين قبل أن 

ينتهي في المحيط الهادئ. سيظهر الكسوف الجزئي في معظم أنحاء شرق إفريقيا والشرق األوسط 

 وجنوب آسيا.

 00 االنقالب الصيفى. – يونيو 
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 5 اكتمال القمر. - يوليو 

 5 ظل خالل الخسوف شبه ظلى للقمر. يحدث الخسوف الشبه ظلى للقمر عندما يمر القمر من  - يوليو

ليال  ولكن ليس تمام ا. سيكون القمر ق ظلمسوف ، سوف يالجزئي لألرض . خالل هذا النوع من الخ

حيط مالمحيط الهادئ وغرب ال سوف مرئي ا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرقالخ

 األطلسي وغرب إفريقيا.

 04 تم إلى األرض وسي نقطةأقرب في  كوكب المشتري حيث سيكون الكوكب العمالق اقتران- يوليو

إضاءة وجهه بالكامل بواسطة الشمس. سيكون أكثر إشراق ا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئي ا 

 وتصوير كوكب المشتري وأقماره.  طوال الليل. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة

 02 ميالد القمر الجديد.  - يوليو 

 02 اقتران زحل. سيكون الكوكب الحلقي في أقرب مكان له من األرض وستتم إضاءة وجهه   - يوليو

بالكامل بواسطة الشمس. سيكون أكثر إشراق ا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئي ا طوال الليل. 

 هذا هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحالقاته.

 00 كوكب عطارد إلى أعلى استطالة غربية  يصليث ح في أقصى استطالة غربية. عطارد- يوليو

درجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد ألنه سيكون في أعلى نقطة  34.1تبلغ  بحيث

 له فوق األفق في سماء الصباح. ابحث عن كوكب منخفض في السماء الشرقية قبل شروق الشمس.

 08  ,09 ا يصل يمكنه إنتاج م بحيثة متوسط   شهب دلتا الدلويات. يعتبر دلتا الدلويات شهب  -  يوليو

في الساعة في ذروته. يتم إنتاجه بواسطة الحطام الذي خلفه المذنبات مارسدن وكراشت.  اهابش 34إلى 

يوليو وصباح  .3أغسطس. ويبلغ ارتفاعه هذا العام ليلة  32يوليو إلى  13يستمر الحمام سنوي ا من 

 يوليو. 31

 3 القمر. اكتمال- أغسطس 

 00  ,03 بتها،مراقعد البرشاويات أحد أفضل زخات الشهب التي يجب ت، شهب البرشاويات .  أغسطس 

،  Swift-Tuttleشهاب في الساعة في ذروته. تم إنتاجه بواسطة مذنب  4.حيث ينتج ما يصل إلى 

. وتشتهر البرشاويات بإنتاج عدد كبير من الشهب الساطعة. يستمر م3..1 الذي تم اكتشافه في عام 

أغسطس  13أغسطس. ويبلغ ارتفاعه هذا العام ليلة  30يوليو إلى  .1ام سنوي ا في الفترة من الحم

أغسطس. سوف تشع الشهب من كوكبة برشاوش ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في  12وصباح 

 السماء.
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 09 ميالد القمر الجديد. - أغسطس 

 0 اكتمال القمر. - سبتمبر 

 00 اقتران نبتون . سيكون الكوكب األزرق في أقرب نقطة له إلى األرض وستتم إضاءة   - سبتمبر

وجهه بالكامل بواسطة الشمس. سيكون أكثر إشراق ا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئي ا طوال 

ا لبعدها عن األرض.  الليل. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون. نظر 

 07 ر الجديد.ميالد القم  - سبتمبر 

 00 عتدال الخريفىاال – سبتمبر. 

 0 اكتمال القمر. - أكتوبر 

 0 يصل كوكب عطارد إلى أعلى استطالة شرقية يث ح عطارد في أقصى استطالة شرقية.  - أكتوبر

درجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة الكوكب ألنه سيكون في أعلى نقطة  ..31تصل إلى 

له فوق األفق في سماء المساء. ابحث عن الكوكب المنخفض في السماء الغربية بعد غروب الشمس 

 مباشرة.

 7 نيزك في الساعة. يتم إنتاجه  14ينتج فقط حوالي  ةبسيط خة شهبزهو  شهب التنينات – أكتوبر

اكتشافه ألول مرة  ، الذي تم P Giacobini-Zinner 31المذنب بواسطة حبيبات الغبار التي خلفها 

كون أفضل عرض له في المساء الباكر بدال  من ت ةغير عادي ابهشالتنينات  شهب عدت. 1144في عام 

لغ ارتفاعه هذا العام في ليلة أكتوبر ويب 14إلى  .كر. يستمر الحمام سنوي ا في الفترة من الصباح البا

 سوف تشع الشهب من كوكبة التنين ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء. ..

 03 اقتران المريخ. سيكون الكوكب األحمر في أقرب موقع له من األرض وستتم إضاءة   - أكتوبر

مل بواسطة الشمس. سيكون أكثر إشراق ا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئي ا طوال وجهه بالكا

 أفضل وقت لمشاهدة وتصوير المريخ.الليل. هذا هو 

 . 06 ميالد القمر الجديد.  - أكتوبر 

 00  ,00 في الساعة  هاباش 34ينتج ما يصل إلى  ةمتوسط بخة شهزشهب الجباريات هو  -،   أكتوبر

في ذروته. يتم إنتاجه بواسطة حبيبات الغبار التي خلفها المذنب هالي ، والذي كان معروف ا ومالحظ ا 

نوفمبر. ويبلغ ارتفاعه هذا  .أكتوبر إلى  3منذ العصور القديمة. يستمر الحمام سنوي ا في الفترة من 

أكتوبر. وهي زخة  شهب تنسب  إلى كوكبة الجبار ترتبط مع المذنب  33أكتوبر وصباح  31عام ليلة ال

هالي،.تشهد رقعة كوكبة الجبار زخة شهب دورية في منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر من كل عام، 
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ها. وهي ه د فيت سب بها بقايا مذنب هالي، وهي ت سم ى زخة شهب الجباريات نسبة إلى الكوكبة التي ت ش ا

شهابا  في  4.إحدى أفضل زخات الشهب السنوية، حيث تصل أحيانا  إلى معدل  .344ت ع د  منذ سنة 

شهابا  في  34من أكتوبر، ومعد لها المعتاد هو  33و 34الساعة. تصل الزخة ذروتها عادة  بين يومي 

 شهابا  لنصف األرض الجنوبي. 04الساعة لنصف األرض الشمالي و

 30 القمرل كتماا –توبر أك. 

 30 اقتران أورانوس. سيكون الكوكب في أقرب موقع له من األرض وستتم إضاءة وجهه  - أكتوبر

بالكامل بواسطة الشمس. سيكون أكثر إشراق ا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئي ا طوال الليل. 

 هذا هو أفضل وقت لمشاهدة أورانوس.

 1 ,4 في  شهاب 14-1نتج فقط حوالي تاألمد  ةطويل ةثانوي خة شهبزهو د التوراي شهب- نوفمبر

تكون من تيارين منفصلين. األول ينتج عن حبيبات الغبار التي خلفها ت االساعة. من غير المعتاد أنه

. يستمر Comet 2P Enckeالثاني بواسطة الحطام الذي خلفه . يتم إنتاج TG10 3440الكويكب 

 نوفمبر.  0ديسمبر. ويبلغ ارتفاعه ذروته هذا العام ليلة  14سبتمبر إلى  .في الفترة من  الحمام سنوي ا

 02 إلى أعلى استطالة غربية تصل إلى كوكب الاستطالة غربية. يصل  صىقفي أ عطارد- نوفمبر

 قدرجة من الشمس. هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد ألنه سيكون في أعلى نقطة له فوق األف 11.1

 في سماء الصباح. 

 05 ميالد القمر الجديد.  - نوفمبر 

 07 ,08  في الساعة  شهاب 11، ينتج ما يصل إلى  ةمتوسط هى زخة شهب. شهب االسديات  -نوفمبر

عام ا تقريب ا حيث يمكن  22حتوي على ذروة إعصارية كل ا ألنه تمن نوعه ةفريدالزخة في ذروته. هذا 

بواسطة  شهب االسديات. يتم إنتاج 3441رؤية مئات الشهب في الساعة. حدث هذا األخير في عام 

 .. يمتد الحمام سنوي ا من 1..1تاتل ، الذي تم اكتشافه في عام -حبيبات الغبار التي خلفها مذنب تيمبل

. أفضل عرض سيكون من موقع .1وصباح  .1م ليلة ها هذا العاتبلغ ذروتيث ح نوفمبر.  24إلى 

 ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء. االسد،تشع من كوكبة الليل. سوف مظلم بعد منتصف 

 32 اكتمال القمر. - نوفمبر 

 32 خسوف شبه ظلى للقمر. ويحدث عندما يمر القمر من خالل الظل الجزئي لألرض ،  - نوفمبر

هجريا.. خالل هذا النوع من الخسوف ،  1003ويتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع اآلخر لعام 
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سوف يظلم القمر قليال  ولكن ليس تمام ا. سيكون الخسوف مرئي ا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية 

 هادئ وشمال شرق آسيا بما في ذلك اليابان.والمحيط ال

 03 ,04  شهب التوأميات  وهي زخة شهب يعود مصدرها إلى كويكب من كويكبات أبولو  -ديسمبر

يعتبر الكثيرون أنها أفضل شهب في السماء  حيث يبدو للناظر أن حركة الشهب قادمة من كوكبة 

في الساعة في ذروته. يتم إنتاجه بواسطة الحطام الذي شهاب   134التوأمين ، حيث ينتج ما يصل إلى 

. يعمل الحمام سنوي ا 11.3، والذي تم اكتشافه في عام  Phaethon 2344خلفه كويكب معروف باسم 

.ستنطلق الشهب من كوكبة 10وصباح  12ديسمبر. تبلغ ذروتها هذا العام ليلة  .1إلى  .في الفترة من 

 تظهر في أي مكان في السماء. الجوزاء ، ولكن يمكن أن

 04 ميالد القمر الجديد.  - ديسمبر 

 04 الكسوف الكلي للشمس. يحدث كسوف كلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس بالكامل  - ديسمبر

، ويكشف عن أجواء الشمس الخارجية الجميلة والمعروفة باسم اإلكليل. لن يكون مسار اإلجمالي مرئي ا 

إال في أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب األرجنتين. سيظهر كسوف جزئي في معظم أنحاء جنوب 

 نوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط األطلسي.أمريكا الج

 00 االنقالب الشتوى. – ديسمبر 

 00 31اقتران كوكبى المشتري وزحل. سيتم االقتران  بين كوكب المشتري وزحل في  – ديسمبر 

ديسمبر. ويعرف هذا االقتران النادر لهاتين الكواكب بالتزامن الكبير. حدث آخر تزامن كبير في عام 

ا مشرق ا. تطلع إلى الغرب مباشرة 3444 . حيث ستكون قريبة جد ا لدرجة أنها ستظهر كوكب ا مزدوج 

 بعد غروب الشمس.

 00 ,00  شهاب في الساعة.  14-1، شهب الدبيات . وهو زخة شهب بسيطة حيث ينتج حوالي  ديسمبر

. 1.14تشافه ألول مرة في عام يتم إنتاجه بواسطة حبيبات الغبار التي خلفها المذنب تاتل ، الذي تم اك

ديسمبر. تبلغ ذروتها هذا العام في ليلة الحادي والعشرين وصباح  31إلى  .1يعمل الحمام سنوي ا من 

اليوم الثاني والعشرين.. سوف تشع الشهب من كوكبة الدب االصغر ، ولكن يمكن أن تظهر في أي 

 مكان في السماء.

 32 اكتمال القمر. - ديسمبر 


