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Aigle قَابالعBalance انزاِمليSeginus احلَارِس

Altaïr رسالطَّاِئر الن Zuben Elgenubi ىانبوبِي الزاجلَن Izar اراِإلز

Alshain اِهنالشBélier لاحلَمMuphrid املُفْرِد

Tarazed Hamal لاحلَمCancer طَانرالس

Denebokab بقَاب ذَنالع Sheratan انتارالشAcubens ىانبالز

Andromède لَة أَةاملَرلساملُس Mesarthim Tarf فالطَّر

Sirrah سة الفَررسBouvier اءوالعCapricorne ياجلَد

Mirach Arcturus اكاِمح السِّمالر Algedi ياجلَد

Almak اقنض عاَألر Nekkar قَّارالبCassiopée ِسي ذَاتالكُر

 

Shedir رالصد Chiens de chasse الشماِلّي اِإلكِْليل Couronne boréaleالسلُوقَيان  

Caph الكَّفCor Caroli Alfecca الفَكَّة 

Rukbah الةكْرب Chara Nusakan  
Segin Cocher ِسكمة ماَألِعن Cygne ةاججالد 

Céphée هِباملُتCapella وقيالعDeneb بة ذَناججالد  

Alderamin نياعالذِّرMenkalinan ِكبنان ِذي مالِعن Albireo نِيساُألور 

Alfirk قالِفرMaaz زاملَعSadr ةاججر الددص 

Errai ياعالرSadatoni انلَتخالسGienah ةاججاح الدنج 

Erakis Kabdhilinan بان ِذي كَعالِعن Dauphin لِْفنيالد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sualocin Alhena ةعاهلَنAludra  
Rotanev Wasat طسالوGrande Ourse  ّبرالداألكْب  

Dragon التِّنِّنيMebsuta Dubhe ةبالد 

Thuban انبالثُّعMekbuda Merak اّقاملَر 

Flèche مهالسGrand Chien رالكَلْب َألكْبPhad ذفَِخال  

Al Sham Sirius ِّىالشرة اعنِيملي Megrez َرِزاملغ  

Gémeaux انأَموالتMirzam مزِمرAlioth ةاَأللْي  

Castor مأَم املُقَدوأْس الترWezen نزالوMizar راِملئز 

Pollux رخأَم املُؤوأْس الترAdhara ىذَارالعAlcor  
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Benetnash شعات ننبRegulus َق السلَحفَاة Sulafatلْب اَألسد

Hercule اجلَاِثيDenebola ذَن احلَواء Ophiuchusب اَألسد

Ras Algethi أْس اجلَاِثيرAlgieba ةهاجلَبRas Alhague اءأْس احلَور

Kornephoros Zosma Celbalrai اِعيكَلْب الر

Sarin Ras Elased أْسر ا Orion اَألسد جلَبّار

Lièvre بناَألرAdhafera ةِفريالضBételgeuse اءزيد اجلَو

Arneb بناَألرLyre ةالِقيثَارRigel لرِج

Nihal الالنِّهVega اِقعالوBellatrix اجِيالن د

Lion داَألسSheliak اقلْبالسMintaka طَقَةِمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alnilam النِّظَامEnif فأَنAtik اِتقع الثُّريا 

Alnitak النِّطَاقHomam عس الكَلْب َألصغر Petit Chienد اهلُمام

Saif فيسMatar عس د  الشِّعرى Procyonمطَر لشاِمية ا

Naïr al Saif فييِّر السنBaham عس د ا الغميصة Gomeisaلبهاِئم

Meïssa انساملَيPersée لامح رأْس  اَألسد اَألصغر Petit Lionالغول 

Pégase سالفَر ِمرفَ Mirfakاَألعظَم  الدّب  Petite Ourseالثُّريا ك األصغر

Markab سِكب الفَرنمAlgol ولالغPolaris القُطْبِّي

Scheat اقالسMisam مصِمع الكَوكَب Kokabالثُّريا 

Algenib باجلَنMenkib ِكبنم الفَرقَدان Pherkadالثُّريا 

 

Poissons تاحلُوAïn نيع  
Al Rischa اءالرِّشLes Hyades القَالِئص  
Sagittaire اِميالرLes Pléiades ايالثُّر  
Rukbat اِمية الركْبرTriangle املُثَلَّث  
Scorpion بقْرالعMothallah املُثَلَّث  
Antarès Verseau لْوالد  
Taureau رالثَّوSadalmélik د املَِلكعس  
Aldebaran انربالدVierge اءذْرالع  
El Nath طْحالنSpica, Azimechلزاك اَألعالسِّم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les signes du Zodiaque ِم نطَقَةُ  بلْٱ  روجِ

Hiver ِشت  صيف Eté اء

Janvier ونكَان  السرطَان Cancerتموز JuilletاجلَديCapricorneالثَّانِي 

Février اطبشVerseau لْوالدAoût آبLion داَألس 

Mars آذَارPoissons تاحلُوSeptembreلُولأَيVierge اءذْرالع 

Printemps بِيعر Automne رِيفخ 

Avril ِن ِتشِرين Octobreاحلَمل Bélierيسان  اِمليزان Balanceاَألول 

Mai ارأَيTaureau رالثَّوNovembreرينِِتش  العقْرب Scorpionالثَّانِي 

Juin انريزحGémeaux انأَموالتDécembreونكَان  الراِمي Sagittaireاَألول 
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 الدّّب َألكْبر

دذَنب اَألس  
 قَلْب اَألسد

 الزبانى
اَألسد

 السرطَان

 الكَلْب َألصغر

 الدّبّة

 التوأَمان

 اَألسد اَألصغر

 اجلَبهة

  اَألسدسرأْ
 الضِفرية

 الوسط
 الغميصة

 الشِّعرى الشاِمية

رأْس التوأَم املُقَدم

رأْس التوأَم املُؤخر

 اهلَنعة
املَقْبوضة الذِّراع  

 الطَّرف

 

املَبسوضة الذِّراع  

 الكَلْب َألكْبر

 الوزن

 العذَارى
 النطْح ِمرزم

 سيف

 يد اجلَوزاء

 الثُّريا

 اجلَبّار

 ِمنطَقَة

 النِّطَاق النِّظَام

 الثَّور

 رِجل الدبران عين
 اَألرنب

 اَألرنب

ك اَألِعنسمةم  
 الشِّعرى اليمنِية

دالناجِي  

 النِّهال

 املَيسان

 نيِّر السيف

 

 القَالِئص

 العواء

األكْبرالدّب  

 الدبة

انالسلُوقَي  املُفْرِد 

 البقَّار

 احلَارِس
 اِإلزار

نيالتِّنِّ الفَكَّة  

الراِمح السِّماك  

 الثُّعبان

 

 

الشماِلّياِإلكِْليل  

 الدبة

غرِزاملَ  

 األِلية
 اِملئزر

 بنات نعش

 املَراّق

 ذَنب الدجاجة

 القُطْبِّي

 الكَوكَب

 الفَرقَدان
 الذِّراع اليِمني

 الراعي

 الِفرق

درالص  
 الكَّف

 الركْبة
األكْبرالدّب  األصغرالدّب    

 املُتهِب

الكُرِسي ذَات  

فَِخذال   

 

 الدجاجة
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 اجلَاِثي

رأْس  احلَواء

 الِقيثَارة

 احلَواء

رأْس اجلَ   اِثي

ال و  اِقع

كَلْب  راِعي ال

 

 السلَحفَاة
 السلْباق

 

ذَا ا ت ال لكُرِسي صرد 

 احلَمل

احلَ  مل

 الشرطَان

 املُثَلَّث
املَرأَة املُثَلَّث  املُسلسلَة

سرة  فَرس ال

 اِملئزر

 العناق

 منِكب الفَرس

الفَرس  اَألعظَم

 الساق

 اجلَنب

عس د   املَطَر
 أَنف

عس  د اهلُمام

عس د ا  لبهاِئم

 

ذَنب  العقَاب

ذَنب  الدجاجة

العقَ  اب

 الدجاجة الِقيثَارة

 الدلِْفني

 السهم
رأَس  احلَواء 

 الطَّاِئر

 السلَحفَاة

ال  واِقع

 الشاِهن

 اُألورنِيس

 صدر

 السلْباق جناح

 السهم
 

  احلَواء

 

منِكب ِذي  الِعنان

 ِمرفَك

 الثُّريا

الدّب  األص  غر
الطْبِّيق 

ذَات املُتهِب  الكُرِسي

 الصدر

ممسك اَألِعنة

 املَعز
كَعب ِذي  السخلَتان الِعنان

 النطْح

حامل رأْس  الغول 

 الغول

 منِكبل

 عاِتق
 ِمعصم

 الذِّراع اليِمني

 العيوق

 

 


