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وووِننيل  قاا تعاىلااا    ووورل مُووووراَ رلتلووودَّرلُه ملنلووواِزسل لِتولْعللُمووووْا علووودلدل السِّ َلمل )ُىوووول الَّوووِذي جلعلووولل الشَّوووْمال ِقووويلاُ رلاْل
َلْوٍم يولْعللُمونل  ِت ِل ُل اآلايل  .5يوما/  (رلاْلِْسلابل ملا خلللقل اّلّلُ ذلِلكل ِإالَّ ِِبْلْلقِّ يُوفلصِّ

َِاعإّنعالثبااََتعالعاا البتع   اا  َُنع رااِ عا  اا ِِعام ظااِ عواُعأبحاا عألماا عاحِيعا راا ِِ ع راا اِءعالعااِِ عالرياا يِّ
ع حااٍ ع ا عالىلا  عألم اابع َِعالاٍتعنعحيِّ ٍَتع  حااٍ عيىلا عحنتعا ألا َرا ِةعا لا ع را َتع  اآلاياِعالحيا ًعحّنعا ر ا عألراا

َاءعاحت تع  ع ح عال  ألِعجبزءع  عالحيل ع:حوع عنعثبَتعحوتِتعالعِ عنعمجيِ عالبح انعس
ع.حنعألَ ىعاممحتُفعالٍَتع ن ِر ِععأّراَل:

ُِعنعاثميوواَ:  َاِثُااُ عالحياا ًعحوعاشيطناا ميًنعو عأُلعاااُطعايف اا ُنعو عالىل الاا ِِعالااٍِتع مثاا ٍةعا َُ عالناا ُرع   ألاا حنعخيااَِ
ع.امخَِع

يطناا ُنع اا ع اا اعحنعألعاايَ ع اانعالناا ِرعحقّاا  عيقاا عُاِ يعالااٍُتعوثبااحعالناا  االعلااِ نعر ااَلعلاا عا شاثلثوواَ: 
ُِعنع العي ِععحوع ر ائٍ عحُخ ىعحقظيتحعإلي عك ىعذلا عنعثباَِتعالعاِِ عاا ال ًنعو عأُلعااُطعايف ا ُنعو عالىل الا

ع .ال أل عر لعالعي عع ينِا
َ  ًعرابعاَ:  َ  ًع  عحوتِتعالعِِ عالر  ِ علِ ّنعالعَِ عالٍيلتع عألزألُ عالحىعثٍثنعأل ع.اقرض ُءعثٍثنعأل

علاا نع خامسوواَ: َُعا اا كِاعالعاا البِّ ُِ عو اابعالباا اٌةعالاا عاااِ وِةعالاا وَلنعذكااَ أل عألعااِ اِنعحَ اا  ُِعالعاا الّي البّيناا
ع محتاااٍفعإ عحّنعذلااا ع عألم ااابعنع َُعحيِّ قَبِاااَلعااااِ وَقي علرااا عثَابَاااَحعالاااٍُتعااااْ ال ًنعوألم ااابعااااِ وُقي عح ااا 

ِِ اعح  َ ااُ عاااٍِ عاااِ وِقي عح ع اا عااا نعلِ قّاا عاُثبِااُحعالااٍَتعنعثبااَِتعالااٍِتعإ عنعراا ِّ َُعا اا كِاعالعاا البِّ  اا 
ِِعَ اا ع عايييااِ عنعَ اا عقحتاا ُ عوَ اا ع ْعألُرحِّاا ُ نعإ ع اا عحال رااَ عاأ ااعَعنعالعااِ وِةعحوعحال رااَ عالاا َُع ااٍرّي راا ِّ

ع.ا  تىعلري ِععالعِ َوِةع َ ِ ِ عا  كاعالع الب



َالُاُرِ َُعا ُِعكي عألىل ا َُعنعالع   ألِ عالىل اَل َِعونعحو ا ِ عالاٍِتنعلا نعاخ ح ا عنعو اٍفعوألىل  يا عنعاأا
ِِ اعأللااٍِتعو عألاا ك اعا و اا َ عحوعذَكااَ عحرااُ   عوونع  اا عا و اا ِ علااٍعاال باا َاع عااِ َوِقي نعقىلاااعلااَعااا
ميعنع حااا أل عقىلااااعألىل اااَعاحتااا ِِعو م ِعااا ع نعألمااا َُعاحت ُو ااا عنعم ااا ِنعال  ألااا  وعاآلخاااِ عقُِبحَاااْحعااااِ وُقي عو عألىل ااا

ع.ال  ألِعنعالحيلع رِعال  األخعحيعكعنعأل ىعكلٌّع نِي عكلٌّع نِي عالٍَتعليحِعا ا ىل ء
ََةع ََةع عااااِ وِةعالنراااا ِءعكياااا ع عاْمِ اااابعاااااِ وُةعاظااااٍلعوارااااٍ نعواأنثااااىعنعرمااااِاعا قثااااَىعلااااٍعاِلاااا و عالاااا

ِِ اعلياا عحوع اا ََنعالعاا   انع اا عالبحااِ عالاا يعااا  عخ اِظااِ علحااَعاحالعالااٍَتعنع عااِ َوِق نعو علاا نَيع ااَنعحنعألماا
َاسااا ِِعالحاااىعحنعألراااَيَ ع َاِ  ع قُ ِراااِي عحوعألل َُعا ااا كِاعحوع ااا َُ عنع حاااٍ عنخااا عإّ ااا ع ضااا ِِ اعح ااا   مااا ٍنعواااا
علا نعالحِاَاعا ا كُاع  ِراِرِا عع ِِ َِتعالعِ َوِةعاتّ ِعالعا ائ ُِعالىلحِاع   ََقي عك ىعذل نعو عألَبىُلُ عك  أل ا  كُاع 

ع .ك ىعذل 
عالحااىعدسوواَ: سا َِ عايفل اا ِءعلاا ذاعرَمااَاعوظاا ِِ رمااُاعا اا كِا عواماا اُوعأل اا كِاعال ريااُ عالىلااْ ُتعاياا  ُ علعاا ائ

ِِعخ ااِعع راا ن ِ ع ايييااِ عنَ اا عقحتاا ُ عوَ اا ع ْعألُرحِّاا ُ نعإاباا ُععرْمِيااِ نعقىلاااعإذاعاُلحِاااعخ ااخُ عنعا مااِاع اا عظِاا
َُمعرينطٍ عال كا َُنعإ عرمياِ نع العُرا ُُعالىلياُلعالحاىعشباِ عُرمِياِ نعلياثًٍعال يعحال يَ عالحيِ عنعا مِاعلٍعجي

ًٍع َِعل سٍ عخ ط ًعحوعحال يَ عالحىعاي ٍعع عأل يُ عالىلحَاعو عا شيطن َنعك نعا ُْمُاعألش ع.إذاعحس نَ عإ عخ
ألاِ عحنعألَاسابعاَ:  ِِعالرا  رِِنعوقىلاابعألل   ََّمعلحعا  ِ عحنعألُاَ ىعالٍُتع  َتق ًعلَِعح  اٌةعالحىعحقّ ع  عالحيح

ُِع  عقَِرعالٍِتعوائ ًةعك  حًِع َئبٌّع  عحرِ عش نعالٍِتعإ عال  ِ عالث يِننعوألعمُِّلع  اعاأي ٌِعض ع.خي
َااِ عحوعأللعااي ععحوعاااَعااا   أل عالاا لنعحظاازحُ نعع ألااَ ع ن رااِ عحوعثبااَحعألل اا لاا نعاحىعاممحتااُفع اا اعال  

ألاا ِع َُمعلحِاا كِاعحنعألىل ِيااَ عالحااىعال   ألااِ نع االعلااُ عحنعألىل ِيااَ عالحااىعالىِلحااِاععكياا عجياا والحااىعاااِ وِةعالىلاا َلِنعألل  
ِِعالر  رِِع عر َلعليُِمَاعا  كُاع قّ ع  عالحيح ٍِ عسب ألِ ع  عحيِّ ع.ألل  

ِِعأللىلااانعاطاا وةعالااشع اابع ناا طعالثبااَتعالعااا البع ِِعمجيىلاا ًعِإ عال  ألاا َِاعام ر ِّ اا و عخي ااىعحنع  ظااَ عا  اا
ع ن ر عالٍتعحوعإبالٍُع  ِ عل .علحٍِتع نعأل ىعاممحف

ع

 ويبيّن مركز النجِف للعلوِم الفلكيِّة:

ع ملع عال حَاِث ِِ ع رب عإّ   ع  عقْبِلن َِ عَح ىل ُِ عال  أل ْح َِ عا اَضعلع ب عق عالات عنعال رني ِت َُ عال رّ  عَحّن ي 
عال ن اِلب َِء عأللض َِن عالىلي عأتثِّ  ِِ ع رب عحَو َاال  ععاق َُِ عأللىلح عال ا  ألَ  عل  حتِعذل ع ر الَ ُة عذل ن و  

عنعا ُُلِ عو ّ َةع َاِِ  عأبِ َِ ُِعالٍِتعوماوأل عا أل عليِي  َقتُ  عالح أل عألُ  عوامم َن عالز  َن عرّ ُو مٍَي عار ع َضِ  ال حميتِِ
َاعالشعاىُِلنعامر ِحِّنعأللىلِنعاطّ وةِع عالٍِتعع مِثعالٍتعلي عواُلْي َ عو َ عذل ع  عا   ِِ نعحت يِلعُا أل

 لي ع  اعامن حِ عمّتعإال اُوع  اعالم ارعأ  ِعامخ ننعنعاس ٍِلا.



 

 المنهج المعتمد في الحسابات.

ع عالن اااااِفعلحىلحاااااَُِ بَاااااِلع  كاااااِز الااااا ِّتع ااااا عِق ّنعا رااااا ألِتعالاااااشعُا بتاااااُ عنع ااااا اعالمااااا اِرعقااااا عُح ِإ
َِعام اا ُ عامىلااا و ِتعالنظ ألّا ِِنعو ااابعاىل ِيااا بَاااِلع  أل ااا كنَنعول اقماااَعلىلااا ُعال حميّااا َِع ااا عِق ُنع321ٔر ت ااا

ًِعِإ ع  كاِزعاَ اِضعيVSOP87وخم  اُ   عي  Geocentricالعو ابعررا ألُتعالعايِنعقراب
Calculationsبَااااِلعظ   وقااااحعلىلاااا ُع َِع اااا عِق َِعامر ت اااا ااا ُ عامىلاااا و ِتعالنظ ألّا ُنعٕٓٓٓالنعواىل ِياااا

ًِعELP-2000وخم  ااُ   عي عGeocentricِإ ع  كااِزعاَ اضععيالعو اابعرراا ألُتعالريااِ عقرااب
Calculationsِااا عِإ عالنعمثعاُع ألِح ٍِع ااا عامىل يااا ِتعل ِ َاٍععخم ح ااا قااا عَح ُع ااا  عالن ااا ئُ ع ىلعااا ِة ىلااا َ 

راااااااااّيى عيع ُ عسااااااااا َسعاَ اِضعممااااااااا ِنعال ا اااااااااِ عوُا  Topocentricررااااااااا ألٍتعاىل ِيااااااااا
Calculations.عال

ىل عا رااا ألِت علِااابعُا ع ااا  عا رااا ألُتع ااا عَحونيِّ ىَلااا ا ًِعلن ااا ئ ِعوك لاااِعميسااا عواَا ع    رااا ياااً  َي بعِق ِ ااا
ِِع ًعلح  ألاا ع ىلياا اا عام كااَزعاااا  ت ِِعكياا عَحنت َاقااِ عا قياا ِاعال اان الّي ِِعنع  ال ضاا ئيِعوامىلاا و ِتعامراا خ َ 
عالحاا أل عألااخث انعالحااىع اا ىعال  ألااِنع ِِ ٍِعا اا اَاِةعوالضاؤ َِعك اظاا ُنعا اا اا ععوالظاا وَ عامن خيّاا أل ِرتا

َونّيع  عامىل أل ِِ.لَِعَح عال حميت ِا َي ع  عن ِ عالِر ُِعق  ئِ ِ  ع ر اَق َظَوةعألَ و ي ِتنعريُثعمّت عام عِ 
عالن ااااِفعا ااااا  عنعال الضااااي ِتعوال ياااازالِءع ٌِع اااا عالحياااا ِء قاااا ُعإبالاااا اوع اااا  عا راااا ألتعثٍثاااا

.ِِ عال حمّي عوالىلحَُِ  ِ ْر عوالِ 
ٍِع  بتاااُ عإ عحّنع ااا  ع ااا تُوعررااا ألٍتعالحييتااا نَا بِاااُحعالاااٍَتعكيااا عحساااح ن  عولمااا عألنبؤااابعحنعألُا َا ْث عاُا

ع نِاا عنعا مااانعو اا  عا راا ألتع ا ت علحِمااِاعالعاا اِلّبعلااٍع ُا عال  ألااِعالعاا اليِعحخاا تع َضااَالً  َ نت
ِااَ عالريااِ ع َق عياا عان نعو اابعنمِّاا عام اقِااِعَحنعأل اا ِ  ع  ط ت َ عوأل َياا اراا اِلُ ع اا عأل  ااُ ع ىلحااٍاعَحنعأل ِرتاا

ع ا عا علي عكا ت عالىلرا ِة ِِ عال  ألا َقاِ عالرياِ عنعألََُ لبِاِثعالا عالاٍِتعوُاراّيىع ا  عا  لاِعنعاىلياُنع 
أل .ع عام َ ِ .عوام كزعألِيِعأللب رثنعامر ال ةعألل نبي عوال  ِيسعوال   ِِعير ال ِة عألل  أل

ع

 بيان المصطلحات والمعلومات المستخدمة في هذه الحسابات

 G=Geo-centricعألتعاىل ي ع  كزعا اض. اىلابعحَنعا رع
 ع :T=Topo-centricعاىلابعا ر ألتعاىل ي عس سعاَ اض.ع
 ΔTيوعألع اعالي عبعول  عالز  العوع ثلعال  نيع انعالاز  عالىلا مبععUTوالاز  عالا ألن  يمبععTDع

َاينعوعاحملرَبعول ع ىل و تعميس . َُعال حمبعول عالر الِعال األاِعألرا ويع لحر الِعال األِعأللث انعالي
َظااِعالااز  عالىلاا مبعالناا عكاا ألن عألىل ياا عاثقيااِعوع ااَع راا ااعاث ااحع ينياا عع204ٓٓ َُعاحملرااَبعي الياا



الحىعوواانعا اضعوال يعأل ب شىءعي واعالاز  علا اعر العال ا نيع ا عالرا الِعال األاِعوعانعقيياِعول ا ع
َُعال حميااِعا ااِسعولاا عالراا الِعالااز  عا ااِسعالااز  .عمجياا عا راا ألتعم  كاازعالن اافعا ااا  علحىلحاا

عال األِ.
 َاةعنعظ ا وتعا ر ألتع بعالن عم  ع  وبعالعين.عوق عاىلي ميعوض عالؤ وبعكلعا ر ألتعام ك

  عاظلعامر اقِعومالوةعال قِعا اعال  ونيعالضطيحِععtimeanddateوالع ونيعم ألنِعالن فعول ع  مي  ع
   عامخث ة.ع

 َق عالري عن َاءعريثعقىلّنعلاع  ع ىلضعا ري نعقض عا ر ألتع كث ع  عم  عوار ع  عاظلعال ا  أل عاأ
الربِعالري وألِعو ىلي اعار ي ليِعال  ألِعنعاوق تعخم  اةعألل ق ئ .عونع  ألنِعالن فعق  عكلعمخنعوق ئ ع

َُعلٍعقض عخي ااتعالر اءاتع َقحعواذاعك نع عأل ىعذل عالي َقحعاوع ىلضعال َُعالر عال  ألِعنعكلعال ق اءةعلحي
َقحعامثي عام   ليِ.عانعال   عنعال ق ئ عام ىل وةع نسعال ا  عل  ِعا َق عالري عنعاح عال ق ئ عوال ىلينع 

ألحِع  ع ثي ة.عوالضلعوقحع َظ عليِ عالٍتعول ااتعش لح   ع  تعال ِ أل عنعالري ءع جت   تع عأل
 لح  ألِع َعكحي عاقابع  ع  وبعالري ع

 َُعنعام ألنِع َ  تعامِيِعالشعقاعكلع محفعأل   عالٍتعنع ر  ِعحيعأل امىلينِنعووضىلن علر عوضىلن عامىلح
َ  تعال   يحيِعالشعقاعال ا  أل عوالب رثنع  عا لعا خ   صعخ  ِعلحىلحا.ع   ىل   عامىلح

َ  تعا ريريِعال عا  ااةع َُعل نعامىلح َيعوا اا  ععل عالٍقِعألر ي ليِعال  ألِ.عوكي ع َع ىلح واظِعا  ااةعوالضؤِعاي
ل ةع.علحِ اعاال ي ميعامىل  تعول ع  مي نعال مينع  عوالضؤِعنعكلععععالرننعونعكلعامن ش ع  ع  َع

www.timeanddate.comوععearth.nullschool.net َل عحق بعالرياعع احمل ك يتع.عوك نعسىلين عانعق
   ق بعوقحعلؤ وبعالعينعا اعاع ع ىلبِعال قِ.
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