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 للشمس جزئي كسوف    
 م 2202 أكتوبــر  25الموافق  الثالثاء

 

أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب والدة الهالل    الكسوف الشمسي يحدث فى وضع االقتران أى

الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميالد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل 

 .أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا

بحيث يمر   أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر واألرض في خط مستقيم،

يحدث   فيما  األرض،  لسكان  جزئيًا  أو  كليًا  الشمس  إلى حجب صورة  يؤدي  مما  الشمس  وبين  بيننا  القمر 

للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس   الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القطر الزاوي 

 .المباشر

الثالثاء الموافق  هـ  يوم 1444لعام ربيع اآلخر وعند اقتران شهر   األولفي نهاية ربيع  هذا الشهر و

ً م  2022أكتوبــر    25 ً   سيشهد العالم بمشيئة هللا تعالى كسوفا   سيستغرق الكسوف منذ بدايته   .للشمس  جزئيا

الساعة   العاشرة وفي  الساعة  و  58في  بالعين   انثو  10دقيقة  يمكن رؤيته  )ال  ككسوف شبه ظلي  تقريباً 

 .دقائق تقريبا  4ساعات و  4ثوان    8في الساعة الثالثة ودقيقتين، و  وف شبه ظليككس   وحتى نهايتهالمجردة (

في   جزئي  ككسوف  رؤيته  األورال أوروبا منويمكن  سيبيري وجزر  األوسط اوغرب   وغرب  والشرق 

شرق آسيا شمال  في . إفريقيا ومن  الجزئي  الكسوف  من  القصوى  المرحلة  تسجيل  غرب   سيتم  سهل 

   .% من قرص الشمس86يغطي قرص القمر حوالي   حيث نيجنفارتوفسك بالقرب من روسيا في سيبيريا

 ظهراً تقريباً وف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة سفي القاهرة يرى الك

يغطي    حيثتقريباً    ظهراوتسع دقائق    في تمام الساعة الواحدة   في القاهرة  ، وستكون ذروة الكسوف الجزئي

الثانية وست عشرة  في الساعة  الجزئي  ، وينتهي الكسوف  % من قرص الشمس37.3قرص القمر حوالي  

ست عشرة  و منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتينالكسوف الجزئي    دقيقة تقريباً، وبذلك  يستغرق

ً دقيقة   . )مرفق جدول بمواعيد حدوث الكسوف في المدن المصرية( تقريبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83
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يمكن االستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات األشهر  

 .القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول األرض وحركة األرض حول الشمس

 م النظر الى الشمس مباشرةً إال من خالل نظارات خاصة.ويرجى من المواطنين عد 

ــوف    والتوعوي  التثقيفيمن منطلق الدور  و ــد الوانب أبوابه  يفتح المعهد الذى يقوم به المعهد، سـ )مرصـ

  مزودلضــــيوفه الكرام والمهتمين و واة رصــــد  ذر الظوا ر الفلكية ، ايه ســــيكون  نا  فريق باثي  

أجهزة رصد متطورة لمتابعة الاده ، وسيكون  نا  أجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشاات ضوئية  ب

  دمل مااضرات علمية تثقيفية خاصة بالظا رة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهخاصة ، كما سيتم ع

، بالوان  معهدالمقر  بوندوة عامة  سـتخدام التليسـكوا الشـمسـي  باوتاديدا سـوف يكون  نا  فعالية رصـد  

كـما ســـــيكون  ـنا  فـعالـية أخرى بمرصـــــد القـطامـية الفلكي، وفى المركز اديليمي للمعـهد بـمديـنه الـخارجة 

قل  كما ســين   األيصــراســوان، وجارى التنســيق لفعالية في  المركز االيليمى للزالزل بديد، وفى  بالوادي الج

ــد   ــرة من مركز الرصـ ــبكة الدولية للمعلوماتالاده على الهواء مباشـ وعلى مويع المعهد   عن طريق الشـ

 .الخاصة المعهد. االجتماعيالرسمي وصفاات التواصل 

 .د الظا رة في أجواء علمية ممتعةصمع خالص تمنياتنا للضيوف الكرام وللجميع باالستمتاع بمرايبة ور

 

www.nriag.sci.eg 

https://www.facebook.com/NRIAG2 

 

 

http://www.nriag.sci.eg/
https://www.facebook.com/NRIAG2
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