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  تصǼير
ÛǛارȪعزيزي ال  

و جمتمع حن والتوجه بسورية ،تؤدي اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية دوراً هاماً يف نشر الثقافة املعلوماتية

  .َجمع املصطلحات املعلوماتية احلديثة، وإجياد مقابالت عربية هلا: ومن املناهج اليت وضعتها اجلمعية لذلك. املعرفة

، وشارك دخل َم7000 معجماً ملصطلحات املعلوماتية، وهو حيوي ُزهاء 2000عام فقد أصدرت اجلمعية يف 

وهي جملة ختصصية ، "الȪǮاȥة املعلوماتية"وُتصِدر اجلمعية منذ عشرة أعوام جملة .  خمتصا30ً لىيف إعداده ما يزيد ع

 هذه البحوث عدد غري قليل  وقد نتج عن ترمجة.تنشر البحوث احلديثة يف اختصاصات معلوماتية شىت ويف االتصاالت

  .من املصطلحات اجلديدة اليت ال توجد يف املعجم املذكور

كليات  لتزود عدة سنوات أيضاً بترمجة الكتب االختصاصية يف املعلوماتية واالتصاالت، منذ اجلمعية وتقوم

لغاية باملختصني يف ا  هلذهواستعانت.  باللغة العربية باملرجع العلمي ذي اجلودة العالية األربع يف القطرهندسة املعلوماتية

كتب يف أسس لغات الربجمة، وهندسة الربجميات، ونظم عدة  2000منذ عام صدرت أف. املعلوماتية واالتصاالت

الكتب هذه وهي ال تزال ماضية يف ترمجة املزيد من ). التشفري(التشغيل، والذكاء الصنعي، والشبكات، والتعمية 

  .التخصصية

جلنة دائمة تعىن بشؤون املصطلحات احلاسوبية وبتحديث معجم اجلمعية جد يف اجلمعية اليوم  يو،وإىل ذلك

على حتديثه بإضافة املصطلحات اآلن تعمل و،  من هذا املعجماألوىلالطبعة  تصدرأَ قدف. ملصطلحات املعلوماتية

  .ات واالتصاالتتتدفق باستمرار نتيجة للنمو املتزايد واملستمر لتقانة املعلوماجلديدة اليت 



ÛǛارȪال ɄǹǕ  

 من الكتب التخصصية ȜƤ املصطلحاتيف خطوة أوىل لتحديث املعجم املذكور، أطلقت اجلمعية مرحلة 

  :املطبوعات التالية رجع إىلف، ذه املهمة الدكتور نزار احلافظهل ȐȾȺȥ .املترمجة ومن أعداد جملة الثقافة املعلوماتية

 كانون األول (- أحدث عدد- 20وحىت العدد ) 2001آذار ( 10لعدد ، من االȪǮاȥة املعلوماتيةجملة  -

2006(  

 )2002 (الثايناجلزء و) 2001( األول ء اجلز: مǰȾȺ للممارȅǼȺȽ–ȃة الƭƎيات كتاب  -

  )2004( الȭǾاǒ الصȺعɄكتاب  -

 )2007( واجلزء الثاين )2005 ( اجلزء األول:مȦاȽيȴ نȚاȳ الȢȊǪيȰكتاب  -

 )2006( الǪعمية الǪطǤيȪيةكتاب  -

 )2006(اجلزءان األول والثاين : اتصاɍت املعطيات ȿاƩواȅيǢكتاب  -

 )سيصدر قريباً (ȅǕاȅيات نȩ ȴȚواعǼ املعطياتكتاب  -

اجلديدة يف كل ، وحتديد املصطلحات أعداد جملة الثقافة مجعاً يدوياً اليت وردت يفقام جبمع املصطلحات و

لحات طوأما مص.  واحدةقائمة يف قوائمهذه الع ، مث ْمج اجمللةأعداد حبسب قوائممث إدخاهلا إىل احلاسوب يف  ،مقالة

وأما مصطلحات كتاب . ياًاً يف جداول جاهزة للمعاجلة حاسوبابق كانت موجودة سفقدالكتب، عدا الكتاب األخري، 

س الكتاب  إىل ترمجة فهرنزار.  دلذلك عمد.  ألن الكتاب ما زال يف الترمجة،قواعد املعطيات، فلم تكن جاهزة

(index)ز هذا اجلدول واختيار وإدخال بنود الفهرس ومقابالهتا العربية إىل احلاسوب ضمن جدول، مث فْر،  بتمامه

  .املصطلحات اجلديدة منه

 حمتويات هذه ْتجموبعد هتيئة جدول باملصطلحات لكل كتاب على حدة وجدول مبصطلحات اجمللة، ُد

ج  حلذف املصطلحات املكررة، ودْمالناتج ذلك جرى استعراض اجلدول وبعد. اجلداول املختلفة يف جدول واحد



 لىملصطلحات اجلديدة يف هذا املسرد عذه ازاد العدد اإلمجايل هل.  ختلفةامل ذات املقابالت املتماثلةاملصطلحات 

  .ف األجبدية اإلنكليزيةوتبت وفقاً حلر، وُر مصطلح5800

، ملصطلحات ومعاجلتهاع ا اجلهد الذي بذله يف ْمج هذازار احلافظ علىن. وال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر إىل د

مروان البواب الذي راجع هذا املسرد . ونتوجه بالشكر أيضاً إىل أ. ويف إخراجها على الشكل الذي بني يديك

  .وخصوصاً من الناحية اللغوية

ǛارȪال ɄǹǕÛ  

ال قائلني بأنه شامل، فثمة مل، فالكمال هللا وحده، ونضع بني يديك اليوم هذا املسرد، غري مدَّعني بأنه عمل كا

 مجعنا هذه املصطلحات يف مسرد واحد بني يدي اإلصدار الثاين من معجم نالكن. مصطلحات كثرية ميكن إضافتها

  .املعلوماتيةمصطلحات 

املعجم  عملية تطوير ذا العمل، اليت ستساهم يفاملتعلقة هبك ووجهات نظرك تباقتراحانرحب ويف اخلتام، 

  .فال تتردد يف إرسال مالحظاتك ومقترحاتك إلينا والتواصل معنا. املشار إليه

  

  جملس إدارةرئيس   
  اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية  

  
  ȯوǤدع Ȩȥور موǪȭǼال 

  



              

عريب – نكليزيإصطلحات املمسرد 
  

1(2)-Queue model  برتل ǯوذƴ)برتلني( 
1:N Relationship type  عالقة ț1نو:N) 1 إىل N(  
100BaseT Ethernet 100BaseT țت من النوǌإثرن 
10BaseT Ethernet 10BaseT țت من النوǌإثرن 
1-Persistent CSMA CSMAمع إصرار كلي  
3D Segmentation تقطيع ثالثي األبعاد  
3D Torus كعكة مستديرة ثالثية األبعاد  

A   

Abort إيقاف غري طبيعي، إجهاض  
Abort (T)  إجهاضT 
Aborted جَهضةُم  
Above node عقدة فوقية  
Absolute address ن مطلقاعنو  
Absolute code مطلقرماز   
Absolute loader  ل(موِسقōمطلَق) حمم  
Abstract operation عملية جمردة  
Abstract Syntax Notation 

One (ASN.l) 
 1تدوين حنوي جمرد رقم 

Abstraction ريدƟ  
Abstraction concepts مفاهيم التجريد 
Acceptance test اختبار قبول  
Access bracket كَِتْيفة نفاذ 
Access control Ȕالنفاذ) حتكم يف( َضْب  
Access control policies سياسات التحكم يف النفاذ 
Access latency ث النفاذŊتلب  
Access method طريقة النفاذ 
Access permission احيات النفاذƧ  
Access Point (AP) نقطة نفاذ  
Access protection اية النفاذƥ 

Access rate معدل النفاذ  
Access rights النفاذ ȧحقو  
Access token م النفاǎذعال  
Access violation انتهاك نفاذ  
Access-control list قائمة التحكم يف النفاذ  
Accessibility إمكان النفاذ  
Accidental breaches َعَرضية ȧُخرو  
Accreditation إقرار  
Accumulators  راِكماتǊمجع مراِكم(امل (  
Accuracy Ȕالَضْب  
Achievability ازƱاز(ية إƱقابلية اإل(  
ACID: Atomicity, 

Consistency, Isolation, 
Durability 

الالƟزيئية، : ACIDاخلاصية 
  االتساȧ، العزل، الدوام

Acknowledged 
connectionless service 

 خدمة عدمية االرتباȓ ذات إقرار

Acknowledgement إقرار 
ACL (Access-Control 

List) 
  قائمة ضبȔ النفاذ

Acoustic ņعيƧ  
Acronyms ُمْخَتصرات 
Actigram Ƌخمط Ȕفعالياتال  
Action ِفْعل  
Action item checklist د بنود العملƌقائمةَ تفق  
Action part جزء الفعل 
Action path  فعلالمسار  
Activate command أمر التفعيل 
Activation  تفعيل  
Activation diagrams خمططات التفعيل  
Active Ȕال/نشņفع 



Active attack 2 Agile software process 

Active attack ال هجومņاجلمع(هجمة / فع: 
 فعالة) هجمات

Active database systems   نظم قواعد املعطيات الفعالة
  )النشطة(

Active Directory  الņالدليل الفع)Ȕالنش(  
Active process إجرائية نشطة  
Active sensing إحساس فعال 
Active state الةņحالة فع 
Active/passive غري فعال/فعال 
Activists نشطون  
Activity diagrams  الفعاليات(خمططات الفعالية( 
Activity-chart الفعالية Ȕخمط  
Actor  فاعالتفاعلون: اجلمع(فاعل ،(  
Actuator لōمفع  
Acyclic ņالَحلَقي  
Acyclic graphs مبيان الحلَقي 
Acyclic-graph بيان الَحلقي  
Acyclic-graph directory دليل ذو بيان الحلَقي  
Ad hoc network ةņشبكة غائي 
Ad hoc networking  ņأي لتحقيق غاية [تشبيك غائي

 ]معينة
Adaptability  تكيفية)Ȥقابلية التكي(  
Adaptable Ȥقابل للتكي  
Adaptive Brain Interfaces 

(ABI) 
الدماغية ) لتخاطبيةا(الواجهات 
  املكيَّفة

Adaptive maintenance  تكيفيةصيانة  
Adaptive mutexes فيņاالستبعاد املتبادل التكي  
Adaptive routing التسيري التكيفي 
Adaptive-chosen-plaintext 

attack 
هجوم النȌ الواضح املختار 

Ȥاملتكي  
Ad–aware عالناتɌالوعي ل  
Added-digit framing تأطري بإضافة األرقام 
Addition (+) operator ر اجلمعƍمؤث 
Add-on help facility Ǌضافةدة ُم مساَعوسيلة  
Address class العنوان Ȥص 
Address learning م العنوانƌتعل 

Address mask العنوان țقنا 
Address Resolution 

Protocol (ARP) 
  بروتوكول حلǎ العنوان

Address Windowing 
Extension (AWE) 

  التوسيع النافذيņ للعناوين 

Addressed املستهَدفة  
Addressing عنونة 
Addressing level مستوى العنونة 
Addressing scope جمال العنونة 
Address-translation 

hardware 
  عتاد حتويل العناوين 

Ad-hoc querying ņاستعالم غائي 
Adjacent faulting حضار الصفحات اجملاورة نتيجة إ

  خلطأ صفحة
Adjacent pages صفحات متجاورة  
Adjudicated protocol قاَضىǊامل ȧميفا  
Admissibility ةņالقبولي  
Advanced Encryption 

Standard (AES) 
 ِمقǐيس التعمية املتقدم

Advanced mobile phone 
services (amps) 

 ةخدمة اهلاتȤ املتنقل املتقدم

Advanced replication تكرار متقدم 
Advisories  استشاريون 
Adware برجميات اإلعالن  
AES (Advanced 

Encryption Standards) 
 ِمقǐيس التعمية املتقدم

Agent وكيل/عميل 
Agent oriented التوجه ņوكيلي 
Agent-Based intra- and 

inter-organizational e-
commerce  

ترونية مؤسسية وبني Ɵارة إلك
املؤسسات معتمدة على 

  العميالت
Agent-Object-

Relationship Markup 
Language 

لغة تأشريية للعالقة بني العميل 
  والغرض

Aggregate functions  ميعيةƟ ǎإمجالية(دوال( 
Aggregate peak demand رويǊميعي ذƟ طلب 
Aggregation ميعƟ 
Agile software 

development 
  تطوير رشيق للربجميات

Agile Software 
Engineering 
Environment (ASEE) 

  بيئة رشيقة هلندسة الربجميات

Agile software process  إجرائية برجمية رشيقة  
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Aging التعمري  
Aging software plants عمَّرةǊُت الربجميات املǔمنَش  
Agreement ȧاتفا  
Air gap فجوة هوائية 
Alarm clock ميقاتية إنذار  
Alertable نذارɌقابل ل  
Algebraic structure  بنية جربية  
Alias اسم مستعار 
Aliases اء مستعارةƧأ  
Align (v) ņȤَيُص/Ȥيراِص 
Aligned ذات حماذاة  
Alignment  Ȥالتراص  
All-key relations  عالقات"ǳالكل هو املفتا" 
Allocate (v) Ȍōُيحص 
Allocation Ȍحتصي 
Allocation proportional َت ȌحتصيņƑناس  
All-or- nothing disclosure 

of secrets 
  إفضاء تام باألسرار أو عدمه 

All-or-nothing rule قاعدة الكل أو الالشيء  
Alpha testing اختبار ألفا  
Alpha-beta procedure بيتا-إجراء ألفا 
Alternate تبادلية  
Alternate fields حقول مبتَدلة  
Alternate Mark Inversion 

(AMI) 
 عكس متناوب للعالمة 

Alternate routing التسيري البديل 
Alternative search حبث بديل 
Ambiguity غموض 
Ambiguous  سǌفيه لَْبس(ُملب(  
American National 

Standards Institute 
(ANSI)  

   للمقايǌساهليئة القومية األمريكية

American Standard Code 
For Information 
Interchange (ASCII) 

الرماز اِملقǐيس األمريكي لتبادل 
 املعلومات

Amplifiers attacks هجمات املضخمات  
Amplitude مطال 
Amplitude Modulation 

(AM) 
 تعديل مطايل

Amplitude Shift Keying 
(ASK) 

 تعديل بإزاحة املطال

Analog اثليƢ 
Analog carrier system نظام احلامل التماثلي 
Analog signals اثليةƢ إشارات  
Analogical representation ņاثليƢ ثيلƢ 
Analytic evaluation حتليلي Ƈتقو  
Analytic modeling ذجة حتليليةƴ 
AND operator  ر الِقرانƍمؤثAND 
Angle modulation تعديل زاوي 
Angle of incidence زاوية الورود 
Angle of refraction زاوية االنكسار 
Animation إحياء 
Animator  ك(صانع احلركةōرǂا(  
Animatronic automation  اإلنسان األتوماتيكي املتحرك

  إلكترونياً
Annealing تلدين 
Annotation اقتباس  
Annotations حواشي  
Anomalies شذوذ  
Anomalies deletion حذف الشذوذ 
Anomalies insertion الشذوذ ǯإدرا 
Anomalies modification تعديل الشذوذ 
Anomalies update حتديث الشذوذ 
Anomaly-detection system الشذوذ Ȥنظام كش  
Anonymity إغفال اهلوية  
Anonymizers برامج إدارة الدخول الُغفل  
Anonymous access فل اهلويةنفاǊذ غ  
Anonymous FTP FTPاملغفَل   
Anonymous key 

distribution 
  توزيع املفاتيح الُغفل

Anonymous message 
broadcast 

  بث الرسائل الغفل 

Antecedent مقدمة 
Antenna(s)  هوائيات(هوائي( 
Antibugging مضاد العثرات  
Antispy مضاد للتجسس   
Anti-spyware  التجسس يات ربجملمضاد  
Anycast بث إىل أي وجهة 
Aperiodic signal إشارة الدورية 
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API (Application 
Programmer 
Interface) 

  واجهة برجمية للتطبيقات

Appending ȧإحلا  
Appendix ملحق 
Applets ُبَرْيِمجات  
Appliances أدوات  
Application architecture التطبيقبنيان   
Application Binary 

Interface (ABI) 
  واجهة اثنانية للتطبيقات

Application binary 
interface (ABI) 

  واجهة اثنانية للتطبيقات

Application development 
environments 

 بيئات بناء التطبيقات

Application layer 
(three-tier client-
server architecture) 

خمدم /بنيان زبون(طبقة التطبيق 
 )  الثيņ الطبقاتث

Application programmers  مربجمو التطبيق 
Application Programming 

Interface (API) 
  واجهة برجمية للتطبيقات

Application programs برامج تطبيقية  
Application servers  خمدمات التطبيقات 
Application-based 

constraints 
 قيود معتمدة على التطبيق 

Approximate (adj) تقريبƑ 
Approximate (v) ōبُيقر 
Approximate reasoning  Ƒتفكري تقري  
Approximation تقريب 
Apriori algorithm املباشر ǯخوارزمية االستنتا 
Arbitrary ميǎال على التعيني/اختياري/حتك 
Arbitrated loop مةƋحلقة حمك 
Arbitrated protocol Ƌحمك ȧمميفا  
Arbitrator مƍُمحك  
Arc قوسسهم ،  
Architectural Description 

Language (ADL)  
  البنيان وصȤ ةلغ

Architectural design  بنياين(تصميم البنيان(  
Architectural view يةǗبنيانية ر  
Architecture بنيان  
Architecture Context 

Diagram (ACD) 
  خمطȔ سياȧ البنيان

Architecture Flow 
Diagram (AFD)  

  خمطȔ تدفق البنيان

Architecture template قالب البنيان  

Architectures for DBMS  بنيانDBMS  
Archived tapes أشرطة مؤرَشفة 
Areal density ةņكثافة َمساحي  
Argument vector متجه) țدات)شعاōدǂا   
Argument(s)  دņدات(حمدōحمد( 
ARIES recovery 

algorithm 
  لالستعادة ARIESخوارزمية 

Arithmetic operators مؤثرات حسابية 
Armstrong's inference 

rules 
 قواعد أرمسترونȠ لالستدالل 

Arrays  مجع صفيفة(صفيفات(  
Arrow notation  تدوين سهمي 
Artifact  țمصنوعات: اجلمع(مصنو(  
Artificial Intelligence 

Markup Language  
  لغة تأشريية للذكاء الصنعي

As a whole ًإمجاال  
ASID (Address Space 

IDentifier) 
  فضاء العناوين هوية معيōن

ASN.l (Abstract Syntax 
Notation One) 

 1 جمرد رقم يتدوين حنو

Aspect-Oriented 
Programming (AOP) 

  برجمة موجهة بالسمات

Assemble (v) packets ميع الرزمƟ  
Assembler ōع (عجممōلغة اجملم(  
Assembly ميعƟ 
Assembly language عōلغة اجملم  
Assembly time التجميعوقت   
Assertions توكيدات  
Assets املوجودات، األصول  
Assignment يفةșإسناد، و 
Assignment edge ضلع اإلسناد  
Associated mode signaling Ȕمرتب Ȕتشوير بنم 
Association autonomy استقالل الرابطة 
Association rules قواعد الرابطة 
Association rules among 

hierarchies 
  قواعد االرتباطات بني اهلرميات

Association(s)  رابطة)Ȕرواب( 
Associations aggregation  Ȕميع روابƟ 
Associative data object ميعيƟ غرض معطيات  
Associative memory ميعيةƟ ذاكرة  
Associative registers ميعيةƟ سجالت  
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Assumptions مسَّلمات  
Asymmetric clustering ņريșحشد التنا  
Asymmetric Digital 

Subscriber Lines 
(ADSL) 

خطوȓ رقمية المتناșرة 
 للمشتركني

Asymmetric 
multiprocessing 

  تعدد املعاجلة الالمتناșرة

Asynchronous Balanced 
Mode (ABM) 

 Ȕƴ متوازن المتزامن

Asynchronous 
cancellation 

  إلغاء المتزامن

Asynchronous I/O إدخال/ ǯمتزامنالإخرا  
Asynchronous Procedure 

Calls (APCs) 
  استدعاءات المتزامنة لɌجراءات

Asynchronous Response 
Mode (ARM) 

 Ȕƴ إجابة المتزامن

Asynchronous Transfer 
Mode (ATM) 

 Ȕƴ نقل المتزامن

Asynchronous writes كتابات المتزامنة  
ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) 
 Ȕƴ نقل المتزامن

ATM Adaptation Layer 
(AAL) 

 ATMطبقة مواءمة 

ATM service categories  صنوف خدماتATM 
Atmosphere غالف جوي 
Atom  ذرة 
Atomic  غري قابل ،ņزيئيƟال ،ņذري

 للتجزيء
Atomic attributes زيئيةƟواصفات ال 
Atomic literals  زيئيةƟكائنات َحْرفية ال 
Atomic module أجمتز ņذري  
Atomic objects  زيئية أغراضƟال 
Atomic transactions زيئيةƟمداوالت ال  
Atomic value زيئيةƟقيم ال 
Atomically  ،ًزيئياƟغري قابلة ] بطريقة[ال

  للتجزيء
Atomicity عدم قابلية التجزيء  
Atoms اتņزيئية، ذرƟمداوالت ال  
Attenuation ختميد 
Attenuation distortion تشويه ناجم عن التخميد 
Attribute inheritance وراثة الواصفات 
Attribute(s)  Ȥواصفات(واص( 
   

Attribute-based 
partitioning 

   الواصفاتى معتمد عليءƟز

Attribute-defined 
specialization 

  ختصيȌ معرَّف بالواصفات

Attributes of relationship 
types 

 واصفات من أنواț العالقات 

Audibility قابلية التدقيق(يقية تدق(  
Audio ǎźصو 
Audit تدقيق  
Audit checks عمليات تدقيق  
Auditing Ȉتدقيق، تفتي  
Auditor ققōمد  
Audits عمليات تدقيق 
Audit-trail processing ņمعاجلة التذييل التدقيقي  
Augmented eke تبادل املفاتيح املعمَّاة املزيد  
Augmented reality  مزيدةحقيقة  
Augmented Transition 

Network (ATN) 
 شبكة حتويل مزيدة

Augmented vector  متجه مزيد 
Authentic ņأصلي 
Authenticated access نفاذ باالستيقان  
Authentication  التوثق من اهلوية(استيقان( 
Authentication package حزمة االستيقان  
Authenticator َيǊناملستيِقن، املƍق 
Authoring systems نظم Ȥالتألي   
Authoring tools Ȥأدوات الَتألي  
Authorization منح صالحية، ختويل 
Authorization identifier ف التخويلōمعر 
Authorization subsystem النظام الفرعي للتخويل 
Auto correlation źذا ȓارتبا 
Autodecrement تلقائي ȋإنقا  
Autoincrement زيادة تلقائية  
Automated Form 

Processing  
  معاجلة آلية لالستمارات

Automatic buffering تصوين آيل  
Automatic job sequencing عمالɊَسلَسلة آلية ل  
Automatic Repeat 

Request (ARQ) 
 طلب تكرار آيل

Automatic voice 
recognition 

، تعرņف التعرņف اآليل للكالم
  كالم آلياًال
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Automatic working-set 
trimming 

  تقليم تلقائي جملموعة العمل

Automount تنصيب آيل  
Autonomous system نظام مستقل 
Auxiliary access structure بىن النفاذ املساعدة  
Auxiliary data structure بىن معطيات ثانوية  
Availability جاهزية/ُمتاحية 
Available bit rate (abr) ǳمعدل البتات املتا 
Avalanche criteria يارŒمعيار اال  
Avalanche effect يارŒمفعول اال  
Avatars داتōجمس  
Averaging  إجياد املعدل  
Awakened ȗإيقا  
Axiom مةƋمسل 

B   

B+-trees  أشجار+B 
Bachman diagrams  خمططاتBachman 
Backbone فقار 
Backbone network شبكة فقارية 
Backdoors أبواب خلفية  
Back-end network  يَّةǌشبكة قَفَو 
Back-ends معاِلجات قفوية  
Backflushing  خلفي Ȥتنظي 
Background ةņخلفي  
Background process إجرائية خلفية  
Backing store خمزن احتياطي  
Backing store خمزن احتياطي 
Backing up ا Ǹنَّسțحتياطي، إرجا  
Backjumping قفز تراجعي 
Backlog قَْيد خلفي 
Backoff تراُجع 
Back-office application تطبيق املكتب اخللفي 
Back-office applications  تطبيقات مكتبية خلفية  
Back-office servers خمدمات املكاتب اخللفية 
Backpressure خلفي Ȕضغ 
Backpropagation   شار خلفيانت 

Back-to-back testing  إىل Ȥااختبار من اخللȤخلل  
Backtracking تعقب رجوعي/حبث تراجعي 
Backup ŅǸَنْس/Ōَخْزن احتياطي 
Backup and recovery 

systems 
 نظم نسǸ احتياطي واستعادة 

Backup engineer  دمساِع(مهندس احتياطي(  
Backup processor دǌمسان žمعا  
Backward تراجعي  
Backward chaining Ȥَسلَة إىل اخللǐَسل  
Backward channel قناة خلفية 
Backward congestion 

signaling 
 تشوير اختناȧ تراجعي

Backward Explicit 
Congestion 
Notification (BECN) 

ȧإعالم صريح تراجعي باالختنا 

Backward learning م رجوعيƌتعل 
Backward protocol بروتوكول تراجعي 
Backward tracking تعقب تراجعي  
Bad (page state) غري صاحلة  
Bad blocks كتل تالفة  
Bakery algorithm خوارزمية املَخبز  
Balanced transmission إرسال متوازن 
BAN logic  منطق بان(BAN) 
Bandpass filter رير حزمةƢ حōمرش 
Bandpass signal ات حزمة ُممرَّرةإشارة ذ 
Bandwidth عرض احلزمة 
Bandwidth efficiency فعالية عرض احلزمة 
Bang metric مقياس االنفجار  
Banker ǎَمصريف  
Banker's algorithm خوارزمية املصريف  
Barcode ǌز قضباينامر  
Bare hardware Ǉعار Ņعتاد  
Bare-machine آلة هزيلة  
Barriers عقبات 
Base address عنوان القاعدة  
Base class قاعدة Ȥصņقاعدي Ȥص ، 
Base file record Ȥالتسجيلة القاعدية للمل  
Base priority األولوية القاعدية  
Base register القاعدة ǎسجل  
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Base Station (BS) حمطة القاعدة  
Base tables جداول أساسية، جداول القاعدة 
Baseband bus اعديةمسرى ذو حزمة ق 
Baseline قاعدي Ȕخ  
Basic file organizations تنظيمات أساسية للملفات  
Basic file system نظام ملفات قاعدي  
Basic rate معدل قاعدي 
Basic replication  تكرار أساسي 
Basic service set (bss) جمموعة اخلدمة األساسية 
Basis path testing اختبار املسار األساسي  
Basis set جمموعة أساسية  
Batch  ُدفعات: اجلمع(ُدفعة( 
Batch application  ُدفعيتطبيق  
Batch operating system نظام تشغيل ُدفعي  
Batch systems نظم ُدفعية  
Batch version  إصدار ُدفعي 
Bathtub curve حوض االستحمام Ɨمنح  
Beam حزمة 
Behavior inheritance لوكوراثة الس 
Behavioral modeling ذجة سلوكيةƴ  
Belief network شبكة االعتقاد 
Below node عقدة حتتية 
Berkeley Software 

Distribution (BSD) 
  توزيع برجميات بريكلي

Berkeley Source 
Distribution (BSD) 

  يتوزيع مصادر بريكل

Best affine approximation 
attack 

Ɨهجوم أفضل تقريب أفي  

Best effort service خدمة بأفضل جهد 
Best fit أفضل توافق  
Beta testing اņتǌاختبار ب  
Bias احنياز 
Biased protocol االحنياز ȧميفا  
Bibliography قائمة باملراجع 
Bidirectional اهƟثنائي اال 
Bidirectional associations اهƟثنائية اال Ȕرواب 
Big endian الكبري ņيǌَهوŊالن  
Billing فوترة 

Binaries ملفات اثنانية  
Binary اثناين 
Binary associations اثنانية Ȕرواب 
Binary bit بت اثناين 
Binary decompositions تفكيكات اثنانية 
Binary exponential 

backoff 
ņسǊي اثناينتراجع أ 

Binary Large OBjects 
(BLOBs) 

 أغراض ضخمة اثنانية

Binary locks أقفال اثنانية 
Binary notation تدوين اثناين  
Binary optimizers مستمِثالت اثنانية  
Binary Phase Shift Keying 

(BPSK) 
 تعديل بإزاحة اثنانية للطور

Binary program image انيةصورة الربنامج االثن  
Binary relational 

operations 
 عمليات عالئقية اثنانية 

Binary relationship عالقة اثنانية 
Binary search حبث اثناين  
Binary semaphore َتْوِمئة اثنانية  
Binary-object format َمصاغة غرضية اثنانية  
Bind operation ȧعملية إيثا 
Binding  ȧإيثاقات: اجلمع(إيثاȔأو رواب ( 
Binding acknowledgment ȧإقرار اإليثا  
Binding update ȧحتديث اإليثا  
Bioinformatics علم املعلوماتية األحيائية 
Biological sciences and 

genetics 
 علوم األحياء والوارثة 

Biomedical signal 
processing 

  معاجلة اإلشارة احليوية الطبية

Biometrics البيولوجي(قياس احليوي علم ال(  
Biphase ثنائي الطور 
Bipolar  ثنائي القطبية 
Bipolar with 8-Zeros 

Substitution (B8ZS) 
 8ثنائي القطبية مع استعاضة 

 أصفار
Birthday attack هجوم يوم امليالد  
Birthday paradox لغز يوم امليالد  
Bit commitment التزام البت  
Bit Error Rate (BER) معدَّل خطأ البت 
Bit map يةņتǌخريطة ب  
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Bit oriented protocol ي التوجهņبروتوكول بت 
Bit stream دفقة بتات  
Bit stuffing حشو البتات 
Bit vector يņتǌمتجه ب  
Bit/byte-interleaving البايتات/مشابكة البتات 
Bit-interleaved parity 

organization 
  بتات متشابكةتنظيم الندية ب

Bit-level data striping  تشريح املعطيات على مستوى
 البت

Bit-level striping تشريح على مستوى البت  
Bitmap indexing يةņريطة بتƝ فهرسة 
Bit-string data types  معطيات متوالية بتات țأنوا 
Black-box specification األسود ȧالصندو Ȥتوصي  
Black-box testing األسود ȧاختبار الصندو  
Blade  نصل 
Blind carbon copy نسخة كربونية خفية 
Blind signature توقيع على بياض  
Blind unanticipated 

signature 
  توقيع مغمور على بياض

Blinding factor عامل البياض  
Blob فقاعة  
BLOBs (Binary Large 

Objects) 
 أغراض ضخمة اثنانية

Bloc code رماز كتلي 
Bloc diagram صندوقي Ȕخمط 
Bloc interleaver ُمشابك الكتل 
Block مكعب/كتلة 
Block algorithm يَّةǌنǌخوارزمية لَب  
Block buffer cache خابية ِصوان الكتلة  
Block cipher ُمņيǌنǌلَب Ŗَعم  
Block device َتليةǊهيزة كƟ  
Block groups جمموعات كتلية  
Block I/O الكتلاخرإ/لادخإ ǯ  
Block interface واجهة الكتلة  
Block replay نةǌإعادة إرسال اللب  
Block Transfer Time 

(BTT) 
  مدة نقل الكتلة

Blocked ȤĆَُموق  
Blockers قاتōمعو  

Blocking تكتيل 
Blocking إيقاف 
Blocking factor عاِمل التكتيل 
Blocking protocol ا ȧإليقافميفا  
Blocking send إرسال بإيقاف  
Blocking system call  بإيقافنظام الاستدعاء  
Block-interleaved 

distributed parity 
  ندية موزَّعة بكتل متشابكة

Block-interleaved parity 
organization 

  تنظيم الندية بكتل متشابكة

Block-level striping تشريح على مستوى الكتلة  
Block-oriented device هيزة كتليةƟالتوجه   
Blueprints طاتƋخمط  
Blum integer  عدد ْبلَْم(Blum) الصحيح  
Blurring   Ȉتشوي 
Bodies مجع َمْتن( ُمُتون(  
Boilerplate code  طبق الغلي"رماز"  
Book keeping إجراء َمْسك دفتر  
Boolean data types معطيات بوليانية țأنوا 
Boolean type attributes  بولياين țواصفات من نو 
Boot block țكتلة اإلقال  
Boot control block țكتلة التحكم يف اإلقال  
Boot space țفضاء اإلقال  
Booting the system النظام țإقال  
Bootstrap loader  ل(موِسقōحمم (țاإلقال  
Bootstrap program țبرنامج اإلقال  
Bootstrapping Ȕرب/țإقال 
Border Gateway Protocol 

(BGP) 
 بروتوكول البوابة احلدودية

Bottleneck ȧنقطة اختنا 
Bottomless data sink معطيات بال قعر ȟَرǐَمف  
Bottom-up صعودي 
Bottom-up conceptual 

synthesis 
 تركيب مفاهيمي صعودي

Bottom-up design 
methodology 

 دية منهجية تصميم صعو

Bottom-up testing اختبار صعودي  
Boundary following ņاحلدود ات țبا 
Boundary node عقدة حدودية 
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Boundary Value Analysis 
(BVA) 

  حتليل القيم احلدية

Bounded waiting انتظار حمدود  
Bounded-buffer صوان حمدود  
Box diagram صندوقي Ȕخمط  
Box structure دوقية صنيةبن  
box structure specification البن Ȥالصندوقيةيةتوصي   
Boyce-Codd Normal Form 

(BCNF) 
 ƴBoyce-Coddوذǯ نظامي من 

Braces حاِصرتني  
Braided shield نسيجي țدر 
Brain computer interfaces 

(BCI) 
احلاسوبية ) التخاطبية(الواجهات 
  اغيةالدم

Branch & bound (v) دōوحد țōفر 
Branch and Relational 

Operator testing 
(BRO)  

ǎاختبار التفريع واملؤثźر العالقا  

Branch testing اختبار التفريع  
Breaches  ȧمجع(ُخُرو :ȧَخْر(  
Breadth of testing سعة االختبار  
Break point نقطة انكسار  
Break-in ȧاخترا  
Break-ins اختراقات أمنية  
Breakthrough product خرقاًج منَت Ŋيعد  
Bridge(s)  جسور(جسر( 
Bridged LAN شبكة حملية جمسَّرة 
Bridging سريƟ 
Brightness țسطو 
Broadcast شامل[بث[ 
Browser changers راُت املتصفحōمغي  
Browser hijackers  تاختطاف املبرامجƍح صف  
Browser plug-ins برجميات ُتقَبس باملتصفح  
Brute force  حبث شامل(قوة عمياء(  
Brute force attack  هجوم البحث الشامل  
B-trees  أشجارB 
BTT (Block Transfer 

Time) 
 ) BTT(مدة نقل الكتلة 

Bubble chart فقاعخم Ȕطņي  
Bucket حاوية  

Buddy-heap algorithm خوارزمية الكومة املراِفقة  
Budget  ميزانية  
Budget shortfalls  يف امليزانية) مجع عْجز(ُعُجوز 
Buffer  نة: اجلمع(ِصوانǌأصو(  
Buffer caching system وانōنظام ختبئة بالص  
Buffer manager modules وانōجمتزآت إدارة الص 
Buffer overruns اوزات الصوانƟ  
Buffer pool ةǌجممَّع أصون  
Buffer space وانōفضاء الص  
Buffer storage وانōَخزن الص  
Buffered in the cache  ختزَّن مؤقتاً يف (تصوَّن يف خابية

  )خابية
Buffered through  ُتمرَّر مؤقتاً عرب  أو...تصوَّن يف 

...  
Buffering تصوين  
Buffering modules جمتزآت التصوين 
Buffering of blocks تصوين الكتل 
Buffering systems  نظم ختزين مؤقت (نظم تصوين

  )باألصوǌنة
Buffers  نةǌمجع ِصوان(أصو(  
Bug ǐعثرات: اجلمع] (برجمية [رةعث(  
Bug-tracking  ع العثراتŊتتب  
Built in reaction رد فعل متضمَّن  
Bulk encryption تعمية ُجَمليَّة  
Bulk of ظممع  
Bulk transfer rates معدالت النقل الضخم 
Bulletin boards لوحات النشرات  
Bullet-point lists نقال قوائمȓالسريعة ا  
Bundleware برجميات مصرورة  
Burst رشقة 
Burst tolerance تسامح الرشقة 
Burstiness رشقية 
Bus(es)  املساري(مسرى( 
Business أعمال/عمل  
Business Area Analysis 

(BAA)  
  األعمالحتليل منطقة 

Business function يفة األعمالșو  



Business process 10 Canonical 

Business process أعمالإجرائية   
Business Process 

Execution Language 
For Web Services 
(BPEL4WS or BPEL) 

لغة تنفيذ إجرائية األعمال 
  خلدمات الوǌب

Business Process 
Modeling Language 
(BPML) 

  لغة ƴذجة إجرائية األعمال

Business Process 
Reengineering (BPR) 

  إعادة هندسة إجرائية األعمال

Business risk األعمالةخماطر   
Business Rules Markup 

Language  
لغة تأشريية للقواعد يف جمال 

  األعمال
Business System Design 

(BSD)  
  تصميم نظام األعمال

Business Transaction 
Protocol (BTP) 

  ميفاȧ مداوالت األعمال

Business-driven  مقود باألعمال  
Business-level data model  مبستوى ȋمعطيات خا ǯوذƴ

  األعمال
Business-level data 

modeling 
ƴذجة املعطيات اخلاصة مبستوى 

  األعمال
Business-to-Business 

(B2B) 
  مؤسسة إىل مؤسسة

Bus-mastering I/O boards  اإل/دخال اإللوحات ǯذات خرا
  لسيطرة على املسرىا

Busy loop حلقة مشغول  
Busy signal إشارة املشغولية 
Busy tone نغمة املشغولية 
Busy waiting انتظار االنشغال  
Busy-hour ساعة االزدحام 
By convention ًاصطالحا  
By copy Ǹبالنس  
By default فالباالغت  
By reference باملرجع  
Bypass relay   ريريƢ لƍمنق 
Bypass state حالة التمرير 
Byte بايت 
Bytecode ǎاينƣ مازǌر  

Byzantine generals 
problem 

  مشكلة القادة البيزنطيني

C 

  

C++ language binding  لغة ȧإيثا++C 
Cable modem موِدم كبلي 
Cable TV/cable television ņكبل تلفزي 
Cables  مجع كَبل(ِكبال(  
Cabling منظومة الِكبال/مد الِكبال 
Cache اجلمع (خابية :Ÿخوا(  
Cache coherency اخلابية ȧاتسا  
Cache lines اخلابية ȓخطو  
Cache memory  ذاكرة خمبئة، خابية 
Cached I/O بتخبئة/إدخال ǯإخرا  
Cachefs (cache file 

system) 
  ام امللفات ذو التخبئةنظ

Cache-manager برنامج إدارة اخلابية  
Cache-writer thread نيسب كاتب للخابية  
Caching ختبئة 
Caching of disk blocks  ȋختبئة كتل القر 
Calculus حساب  
Calibration  معايرة  
Call مكاملة 
Call Acceptance (CA) قبول مكاملة 
Call Language Interface 

(CLI) 
 واجهة لغة االستدعاء

Call request (CR) طلب مكاملة 
Call semantics داللة االستدعاء  
Callback  țفعل(، َيرجع )اسم(رجو(  
Callback mechanism آلية االستدعاء العائد  
Callbacks نداءات عائدة  
Campus حرم جامعي 
Cancellation points اإللغاء ȓنقا  
Candidate keys مفاتيح مرشَّحة  
Canned transactions  مداوالت معلبَّة 
Canonical قانوين  
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Capabilities َمقِدرات، إمكانات  
Capability list قائمة إمكانات  
Capability Maturity 

Model (CMM)  
  ƴوذǯ نضج املقدرة

Capability possession ňحيازة إمكان  
Capture/playback ȓتنفيذدة إعا/التقا   
Cardinality ratio نسبة التعداد 
Care Of Address (COA) العناية بالعنوان  
Carrier حامل 
Carrier Sense Multiple 

Access (CSMA) 
 نفاذ متعدد مع حتسس احلامل

Carrier Sense Multiple 
Access With Collision 
Detection (CSMA/CD) 

ذ متعدد مع حتسس احلامل نفا
 وكشȤ التصادم

Carrier Sense with 
Multiple Access 
(CSMA) 

  نفاذ متعدد مع حتسس احلامل

Cartesian product źاجلداء الديكار 
Cartesian product 

operation 
źعملية الضرب الديكار 

Cartridges  مجع حافظة(حافظات(  
Cascade (n) َتشلُشل /تتاُبع  
Cascade-caused failure ناجم عن االنتشار املتتابع ȧإخفا  
Cascading mounts عمليات التنصيب املتشلشلة  
Cascading rollback  إىل متعاقبةعودة متشلشلة أو 

 البداية 
Cascading rollbacks  حاالت عودة متعاقبة إىل البداية  
Cascading Style Sheets 

(CSS) 
  وريقات أسلوب متشلِشل

Cascading termination انتهاء متشلِشل  
CASE (Computer-

Assisted Software 
Engineering)  

هندسة الربجميات مبعونة احلاسوب 

Case repository  هندسة الربجميات خازنة أداة
  مبعونة احلاسوب

Case-Based Markup 
Language  

 لغة تأشريية معتمدة على احلاالت

Case-based reasoning حماكمة معتمدة على احلالة 
Casual end users  ون غريņمستخدمون طََرفي

 منتظمني
Casualty system نظام كوارث  
Catalog  دليل)ȟكتالو( 
   

Category-based 
partitioning 

   الصنȤيء معتمد علىƟز

Causal network شبكة سببية 
Caveats حتذيرات  
CCITT (Comité 

Consultatif 
Internationale de 
Télégraphie et 
Téléphonie) 

 ȧاهليئة االستشارية الدولية للرب
Ȥواهلات 

CD jukebox ȋاملترا ȋالقر țاƧإ ȧصندو  
CD-ROM ȋمترا ȋقر  
Ceiling function دالة احلد األعلى  
Cell خلية 
Cell clumping إبطاء اخلاليا 
Cell Delay Variation 

(CDV) 
 يةتغري تأخري اخلل

Cell Delay Variation 
Tolerance (CDVT) 

 التسامح يف تغري تأخري اخللية

Cell delineation اخللية Ȕختطي 
Cell Loss Priority (CLP) اخللية țأولوية ضيا 
Cell Loss Ratio (CLR) اخللية țمعدل ضيا 
Cell relay ņتنقيل َخلَوي 
Cell sectoring تقسيم اخلاليا إىل قطاعات 
Cell splitting تشطري اخللية 
Cellular َخلَوي 
Cellular automaton ة َخلَويةƢِمؤ  
Cellular IP (CIP) ]ȧميفا [IP اخللوي  
Cellular networks الشبكات اخلَلَوية 
Center frequency تردد مركزي 
Centralized DBMS DBMSمركزية  
Centralized schema design 

approach  
 كزي لتصميم املختطةمنهج مر

Certificate authority سلطة إصدار الشهادات 
Certification مصاَدقة  
Certification Authority 

(CA) 
  سلطة منح الشهادات

Certification path مسار الشهادات  
Certified mail  ȧبريد مصد  
Chained-overflow hash 

table 
Ȑجدول تلبيد ذو سالسل في  

Chaining َسلَسلة  
Chaining variables َّلَسلةمتغريات الس  
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Chalkboard  ورةŊالطباشري(الَسب ǳلو(  
Change Cipher Spec 

Protocol (CCSP) 
بروتوكول تغيري مواصفات 

 التعمية
Change control Ȕالتغيري)حتكم يف( ضب   
Change Control Authority 

(CCA) 
   التغيريضبȔلطة ُس

Change report تقرير للتغيري  
Change request طلب تغيري  
Channel capacity سعة القناة 
Channel(s)  قنوات(قناة( 
Chaos model فوضوي ǯوذƴ  
Character buffering 

system 
  نظام تصوين حمريف

Character device هيزة حمرفيةƟ  
Character devices هيزات حمرفيةƟ  
Character stream I/O اخرإ/لادخإǯ ارفǂدفقات ا  
Characteristics يزاتư  
Character-stream device ارفǂهيزة دفقة اƟ  
Character-string data 

type 
 نوț معطيات متوالية حمارف

Check bits بتات تدقيق 
Checklist دائمة قƌتفق  
Checkpoints حتقق ȓتدقيق/نقا  
Checksum التدقيق/رماز التدقيق țجممو 
Chief programmer team ج رئيسيفريق مربِم  
Child nodes ُعقد أوالد  
Child process ولد ǆإجرائية  
Children processes إجرائيات أوالد  
Chinese remainder 

theorem 
  مربهنة الباقي الصينية

Chip رقاقة  
Chip(s)/Chipping code عƍعة /رماز مقطǐِقطَع(ِقط( 
Chi-square test   اختبار كاي مربع  
Chock packet ȧرزمة االختنا 
Chosen ciphertext attack َّاملعم Ȍى املختارهجوم الن  
Chosen key attack املختار ǳهجوم املفتا  
Chosen plaintext attack الواضح املختار Ȍهجوم الن  
Chronic مزمن  
Chronological 

backtracking 
Ɨتراجع زم 

CIFS (Common Internet 
File System) 

  نظام ملفات إنترنت العام

Cigarette-smokers 
problem 

  مشكلة مدخōنات السجائر

Cipher ي، تعميةōاملعم  
Cipher Block Chaining  

(CBC) 
  َسلَسلة اللَبǌنات املعماة

Cipher Block Chaining 
Mode (CBC) 

  Ȕƴ َسلَسلة اللَبǌنات املعمَّاة

Cipher Feedback Mode 
(CFB)  

  Ȕƴ التغذية اخللفية بالنȌ املعمَّى

Cipher text stealing املعمَّى Ȍاستعارة الن  
Ciphertext معمَّى Ȍن 
Ciphertext only attack Ȕاملعمى فق Ȍهجوم الن  
Circuit دارة 
Circuit emulation تقليد الدارات 
Circuit switching ابتدال الدارات 
Circular Scan (C-SCAN) َمْسح َدوَّار  
Circular wait انتظار دائري  
Circumscription حتديد 
CK metrics suite  طقم مقاييسCK) Chidamber 

  )Kemerer و
Claim edge ضلع املطالبة  
Class diagrams خمططات الصفوف  
Class hierarchy  صفوفالهرمية  
Class libraries مكتبات صفوف 
Class loader موِسق الصفوف  
Class properties الصفوف ȋخوا  
Class testing اختبار الصفوف  
Class verifier ق الصفوفƍمتحق  
Class/subclass 

relationships 
  العالقات بني الصȤ وفرعه 

Classification Ȥتصني 
Classifier Ȥōمصن 
Classifier system   Ȥōنظام املصن 
Class-Responsibility-

Collaborator (CRC) 
modeling 

Ȥذجة الصƴ-ةاملسؤولي -ǌكاملشار 

Clause  مجلة، عبارة  
Clean semantics ةداللة نقي  
Cleanroom software 

engineering 
  هندسة برجميات الغرفة النظيفة
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Cleanup operation Ȥعملية تنظي  
Clear box واضحوصند ȧ  
CLI (Call Language 

Interface)  
 اجهة لغة االستدعاءو

CLI (Call Level Interface) واجهة على مستوى االستدعاء 
Client زبون  
Client computers    حواسيب زبون 
Client machines آالت زبون 
Client modules جمتزآت زبون 
Client programs برامج زبون 
Client systems نظم زبون  
Client/Server (C/S) خدمامل/بونزالم انظ  
Client/server architecture خمدم/بنيان زبون 
Client/server DBMS DBMSزبون țخمدم/ من النو  
Client-initiated approach طريقة يستبدئها الزبون  
Client-server model الزبون ǯوذƴ-املخدم  
Client-side طرف أو جانب الزبون  
Client-side caching لزبونختبئة من طرف ا  
Client-side memory 

caching 
  ختبئة ذاكرة من طرف الزبون

Clinical diagnoses ņسريري Ȍتشخي 
Clipboard لوحة القطع واللصق 
C-lists لوائح دائرية  
Clock  ميقاتية، ساعة  
Clocking توقيت 
C-look (Circular-Look) 

Scheduling 
  اجلدولة بالنظر الدوار

Closed paradigm ǯوذƴمغلق   
Closed world assumption افتراض العالَم املغلق  
Closed-source software حلول مغلقة املصدر  
Cluster remapping إعادة تقابل احلشود  
Cluster testing  العنقود(احلشد اختبار(  
Cluster(s)  ُحُشود(َحْشد(  
Clustered page table  حمشودجدول صفحات  
Clustered systems  ةņعنقودية(نظم َحْشدي(  
Clustering  َحْشد  
Coaxial cable كبل حموري 
Cochannels قنوات متماثلة 

COCOMO (COnstructive 
COst MOdel) model 

 ǯوذƴCOCOMO)  ǯوذƴ
  )التكلفة التأسيسي

Code book ِكتاب أرمزة 
Code Division Multiple 

Access (CDMA) 
 م الرمازنفاذ متعدد باقتسا

Code generation  التوليدōمازر  
Code generator مƍالد ولōمازر  
Code restructuring إعادة تنظيم بنية الرماز  
Code segments مازǌمقتطعاُت ر  
Code(s)  أْرِمزة(رماز( 
Codec  ز(كوِدكōك ترميز/مرمƍمفك( 
Codesigned Virtual 

Machines 
  التعاونآالت افتراضية مصممة ب

Codevelopers مربِمجون مساِعدون  
Codeword كلمة الرماز 
Cognitive استعرايف  
Cognitive Modeling 

Language (CML) 
لغة النمذجة االستعرافية 

  )اإلدراكية(
Cognitive structure بنية استعرافية 
Cohesion (s)  ات(تالحمƥتال(  
Cohesive conceptual 

module 
 هيمي متالحمجمتزأ مفا

Cohesiveness ƥيةتال  
Coin نقدة  
Coin flipping رمي النقدة  
Coincidence ȧانطبا  
Coincidentally cohesive ًمتالحم َعَرضيا  
Collaboration ةمشاَرك  
Collaboration diagrams  خمططات التعاون 
Collaborative filtering  ترشيح تعاوين  
Collaborative Usability 

Inspection (CUI) 
  تفتيȈ تعاوين لالستخدامية

Collaborator كǌمشار  
Collection data types  معطيات اجملموعة țأنوا 
Collection interface واجهة اجملموعة 
Collection literals كائنات حرفية يف اجملموعة  
Collection objects اجملموعة أغراض 
Collective filtering ح مجاعي ترشي  
Collision تصادم 



Collision detection 14 Compile-time checking 

 

Collision detection التصادم Ȥكش 
Collision resistance مقاومة التصادم  
Collision resolution التصادم ǎحل  
Collision-resistant hash 

function 
مقاومة ) بصمة(دالة بصم 

  للتصادم
Combination تركيب/تراكب 
Combination generator د الضمƍمول  
Combinatorial 

specification 
Ƌمرك Ȥبتوصي  

Combinatorics  توافقيات  
Combined scheme أسلوب مضموم  
Combined signal بةƋإشارة مرك 
Combining function  تابع الضم  
Command  أمر  
Command أمر 
Command interpreter ر األوامرōمفس  
Command language أمريةةلغ   
Command macro facility وسيلة أوامر ماكروية  
Command ready مرɊجاهز ل  
Command-line interpreter ر أوامر سطريōمفس  
Command-oriented 

interfaces 
  هة باألوامر موجَّاتواجه

Commercial Data 
Masking Facility 
(CDMF) 

  أداة حجب املعطيات التجارية 

Commit (T)  تثبيتT 
Commit (v, n) ت، تثبيتōثب  
Commit point نقطة التثبيت 
Commit point of 

transaction 
 نقطة تثبيت املداولة

Commit protocol التثبيت ȧميفا  
Committed مثبَّتة  
Committed burst size حجم الرشقة املضمون 
Committed Information 

Rate (CIR) 
 معدل املعلومات املضمون

Committed state حالة مثبتة 
Common bus مشتركمسرى   
Common channel 

signaling 
 تشوير بقناة  مشتَركة

Common coupling اقتران عمومي  
   

Common Language 
Interface (CLI) 

  واجهة مشتَركة للغة

Common Language 
Runtime (CLR) 

 بيئةǊ وقِت تنفيذň مشتَركة للغة

Common memory  مشتركةذاكرة  
Common Object Request 

Broker Architecture 
(CORBA)  

بنيان عمومي لوسيȔ طلب 
 األغراض

Common Part 
Convergence Sublayer 
(CPCS) 

طبقة فرعية لتقارب اجلزء 
 املشترك

Common Process 
Framework (CPF) 

  إطار عمل عام لɌجرائية

Common sense knowledge معارف بديهية  
Commonsense reasoning اكَمة املتعاَرفةǂا  
Communication 

autonomy 
 استقالل االتصال

Communication 
commonality 

  ألفة االتصال

Communication link وصلة اتصال  
Communication model اتصاالت ǯوذƴ 
Communication networks شبكات االتصاالت 
Communication variables  غريات االتصالمت 
Communicational 

cohesion 
  تالحم اتصايل

Communications software  برجميات اتصاالت 
Community Antenna 

TeleVision (CATV) 
 هوائي التلفزة اجلماعية

Community source َمصادر اجملتمع  
Commutative operations عمليات تبديلية 
Compact Disk (CD) ȋمترا ȋقر 
Compaction رَّالȋņȋالترا ،  
Compand (abbreviation of 

compress-expand) 
  ) Ƣديد–تكبيس : خمتصر(تكبيد 

Compander (see 
Compand) 

  )انظر تكبيد(مكبōد 

Comparison testing اختبار مقارنة  
Compartmentalization تقسيم إىل أجزاء مستقلة  
Compatibility ،قǊتوافقيةَتواف  
Compatibility testing  التوافقيةاختبار  
Compatible Time-Sharing 

System (CTSS) 
  نظام اقتسام الزمن املتوافق

Compile time ترمجةال وقت  
Compiler(s)  مǌمترمجات(مترج(  
Compile-time checking التدقيق أثناء الترمجة  
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Complement مōمتم  
Complementary Code 

Keying (CCK) 
 تعديل برماز تكميلي

Complementation امƢإ  
Complete (T)  امƢإT 
Complete horizontal 

fragmentation 
 Ɵزئة أفقية تامة

Completeness اكتمال  
Completeness constraints قيود االكتمال 
Complex attributes واصفات معقدة 
Complexity  تعقيد  
Complexity theory التعقيدنظرية   
Complexity weighting تثقيل التعقيد  
Compliant cell خلية متوافقة 
Component assembly 

model 
  ƴوذƟ ǯميع املكونات

Component diagrams خمططات املكونات 
Component object model غرضي للمكونات ǯوذƴ  
Component software ōاتبرجمية ذات مكون  
Component-based 

development 
  تطوير معتمد على املكونات

Component-Based 
Development And 
Integration (CBDI) 

تطوير وتكامل معتمدان على 
  املكونات 

Component-Based 
Software Architecture 
(CBSA) 

 بنيان برجمي معتمد على املكوņنات 

Componentization الوضع يف مكونات  
Components ن(ت مكوناōمجع مكو(  
Composability ميعيةƟ )قابلية التجميع(  
Composite attributes بةƋواصفات مرك  
Composite data Ƌبةمعطيات مرك  
Composite information ةمعلومƋبة مرك  
Composite keys بةƋمفاتيح مرك  
Composite object بƋغرض مرك  
Compression Ȕضغ 
Compression permutation  Ȕتبديلة الضغ  
Compromise ǳافتضا  
Computation migration هتجري احلساب  
Computation speedup تسريع احلساب  
Compute-bound thread نيسب مقيد باحلساب  

Computer Aided Software 
Engineering (CASE) 

 هندسة الربجميات مبعونة احلاسوب

Computer communication احلواسيباتصاالت  
Computer networks شبكات احلواسيب 
Computer system نظام احلاسوب  
Computer vision ية حاسوبيةǗر 
Computer vision ية احلاسوبيةǗالر  
Computer-Aided Design 

(CAD) 
 تصميم مبعونة احلاسوب

Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

  هندسة مبعونة احلاسوب

Computer–aided 
prototyping 

  ƴذجة أولية مبعونة احلاسوب 

Computer-Assisted 
Software Engineering 
(CASE)  

 مبعونة احلاسوبالربجميات هندسة 

Computer-based system م معتمد على احلاسوبانظ  
Computer-generated 

slides 
  شرائح مولǎدة باحلاسوب

Computer-Supported 
Cooperative Work 
(CSCW) 

  عمل تعاوين مدعوم باحلاسوب

Compute-server systems نظم خمدمات احلساب  
Concentrator زةƍمرك 
Concept development 

project  
  مشروț تطوير املفاهيم

Concept scooping حتديد أفق املفهوم  
Conceptual data models معطيات مفهومية ǯاذƴ 
Conceptual database 

design 
 صميم مفهومي لقواعد املعطياتت

Conceptual design  مفاهيمي(تصميم مفهومي( 
Conceptual representation  ثيل مفهوميƢ 
Conceptual schema خمتطة مفهومية 
Conceptualization  مفهومية 
Conciseness/Concision إجياز  
Concurrency control Ȕالتساير، حتكم يف التساير ضب  
Concurrent متساير 
Concurrent access نفاذ متساير  
Concurrent engineering  هندسة متسايرة 
Concurrent execution تنفيذ متساير  
Concurrent processes إجرائيات متسايرة  
Concurrent processing معاجلة متسايرة  
Concurrent Version 

System (CVS) 
  نظام إصدارات متسايرة
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Concurrently على التساير/بالتساير  
Condition construct ȓنة الشرǌلَب  
Condition part  ȓجزء الشر 
Condition testing ȓاختبار الشر  
Condition type ȓالشر țنو  
Condition variables متغريات ȓالشر  
Conditional critical region منطقة حرجة َشرطية  
Conditional independence استقالل َشرطي 
Conditional probability احتمال َشرطي 
Conditional Probability 

Table (CPT)  
 جدول احتماالت َشرطي

Conditional-wait 
construct 

  لَبǌنة االنتظار الشرطي

Condition-defined 
subclasses 

 ȓصفوف فرعية معرَّفة بالشر 

Conditions ȓشرو 
Conduit(s)  َم(َمجرىǇجار( 
Confidence  ثقة 
Confidentiality يةņِسر  
Configurability تشكيلية  
Configuration تشكيلة 
Configuration auditing تدقيق التشكيلة  
Configuration 

management 
  إدارة التشكيلة

Configuration manager برنامج إدارة التشكيلة  
Configuration object غرض تشكيلة  
Configuration review التشكيلةمراَجعة   
Configuration Status 

Reporting (CSR) 
  التشكيلة وضع تقرير

Configuration testing  التشكيلةاختبار  
Confinement حجز أو تقييد 
Confirmation تأكيد  
Confirmation primitive بدئية التأكيد 
Confirmed service خدمة مثبتة 
Conflict equivalent ًتضاربيا ǜمكاِف 
Conflict phase مرحلة التضارب  
Conflict resolution   حل التضارب 
Conflict serializability  ًقابلية السَّلَسلة تضاربيا 
Conflict serializable ًقابل للسَّلَسلة تضاربيا  
Conflicting operations عمليات متضاربة  

Confusion Ȉتشوي  
Congestion ȧاختنا 
Congestion avoidance ȧنب االختناƟ 
Congestion control ȧحتكم يف االختنا 
Congestion recovery ȧالتعايف من االختنا 
Congruence تكافؤ  
Conjunct معطوف 
Conjunction Ȥعط 
Conjunctive Normal Form 

(CNF) 
 ƴوذǯ عطȤ نظامي

Connecting fields Ȕحقول الرب  
Connection Admission 

Control (CAC) 
ȓحتكم يف قبول االرتبا 

Connection disconnection  قطع االتصال)ȓاالرتبا( 
Connection establishment إنشاء اتصال/ȓارتبا 
Connection integer عدد التوصيل  
Connection matrix  مصفوفة ȓاالرتبا  
Connection objects  ȓأغراض االرتبا 
Connection ports ȓمنافذ االرتبا  
Connection records ȓتسجيالت االرتبا 
Connection setup  إعداد االتصال)ȓاالرتبا( 
Connection(s) ȓاتصال /ارتبا

  )اتصاالت/ارتباطات(
Connectionless ȓاالرتبا Ƈعد  
Connectionless 

internetworking 
ȓاالرتبا Ƈعد Ɨتشبيك بي 

Connectionless message ȓرسالة عدمية االرتبا  
Connectionless socket ȓمقابس عدمية االرتبا  
Connection-mode service ȓاالرتبا Ȕƴ خدمة من 
Connection-oriented ارتباطي التوجه 
Connection-oriented 

sockets 
  مقابس ارتباطيņة التوجņه

Connection-port object ȓغرض َمنفَذ ارتبا  
Connections to databases ارتباطات بقواعد املعطيات 
Connector(s)  Ȕَمْرَب)Ȕǌَمراب( 
Consecutives متالحقة  
Consequent نتيجة 
Conservative timestamp-

ordering scheme 
طريقة حماِفظة على ترتيب األختام 

  الزمنية
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Consistency ȧانسجاماتسا ،  
Consistency checker قƍمدقȧاالتسا   
Consistency checking ȧتدقيق االتسا  
Consistency maintenance 

of polymorphic 
knowledge 
representations  

صيانة التوافق يف Ƣثيالت املعرفة 
  املتعددة األشكال

Consistency semantics ȧداللة أو دالالت االتسا  
Consistent متَّسق/منسجم 
Console  اجلمع(ِمعراض :Ȑمعاري(  
Consortium عŊمƟ ،ňناد 
Consortium Of Anti-

Spyware Technology 
(COAST) 

) التكنولوجيا(احتاد التقانة 
  املضادة لربجميات التجسŊس 

Constant Angular 
Velocity (CAV) 

  سرعة زاويņة ثابتة

Constant Bit Rate (CBR) معدل البتات الثابت 
Constraint propagation انتشار القيود 
Constraint satisfaction 

problem 
 مسألة حتقيق القيود 

Constraint specification 
language 

 لغة توصيȤ القيود 

Constraint(s) َقيود (دْيق(  
Constraints as assertions قيود بصفتها توكيدات 
Constraints on extents قيود على االمتدادات 
Construct (n) َنةلǌب  
Constructive method اءةņطريقة بن  
Constructive specification إنشائي Ȥتوصي  
Constructor injection حقن الباين  
Consumer مستهِلك  
Container object Ǉحاو Ņغرض  
Content حمتوى  
Content coupling توىǂاقتران ا  
Content Management 

System (CMS) 
 نظام إدارة اǂتوى

Contention țَتناُز 
Content-management 

systems 
  اǂتوىنظم إدارِة 

Context َيِسȧا  
Context awareness ȧوعي للسيا  
Context free question ُحسؤال ņر ȧالسيا  
Context model ȧالسيا ǯوذƴ  

Context sensitive حساس للسȧيا 
Context switching ȧابتدال السيا  
Context units  ȧوحدات السيا 
Context-switching ȧابتدال السيا  
Contextual Design (CD) تصميم سياقي  
Contextual Inquiry (CI) استعالم سياقي  
Contiguous allocation متالصق Ȍحتصي 
Contiguous memory 

allocation 
Ȍةصقذاكرة متال حتصي  

Contiguous pages صفحات متالصقة  
Contingency planning Ǜللطوار Ȕختطي  
Contour Ȕحافة، حمي 
Contributions مشاَركات  
Control coupling اقتران التحكم  
Control dimension  مالُبعدƌتحك  
Control flow تدفق التحكم  
Control Flow Diagram 

(CFD) 
  خمطȔ تدفق التحكم

Control hierarchy هرمية التحكم  
Control process إجرائية حتكم  
Control program برنامج حتكم  
Control signaling تشوير التحكم 
Control Specification 

(CSPEC) 
  توصيȤ التحكم

Control Structure 
Diagram (CSD) 

  خمطȔ بنيوي للتحكم

Control structure testing حكماختبار بنية الت  
Control thread َنْيسب حتكم  
Control vector متجه حتكم  
Control-card interpreter ر بطاقة التحكمōمفس  
Controllability  ِميةƌقابلية التحكم(حتك(  
Controlled access ȓنفاذ مضبو  
Controlled indexing 

vocabulary 
  مقيدة فهرسة معجم

Controlled redundancy شو مراقَبح/تكرار  
Convenience مةĆمالء  
Convergence Sublayer 

(CS) 
 طبقة تقارب فرعية

Conversion routines  مساقات التحويل 
Conversion tools  أدوات التحويل 
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Conveyor ناقل  
Convolution  ņطي 
Convolutional encoder ز التفايفōمرم 
Cooperating processes إجرائيات متعاونة  
Coordinating Committee 

For Multilateral 
Export Security 
(COCOM) 

جلنة تنسيق أمن التصدير املتعدد 
  األطراف

Coordination تنسيق  
Copy semantics Ǹداللة النس  
Copy-on-reference țعند الرجو Ǹَنْس  
Copy-on-write عند الكتابة Ǹالنس  
Copyright Ȥحق املؤل  
Core نو ،ņبǊاةل 
Core developers مربجمون رئيسيون  
Core map (cmap) ņخريطة لب  
Core memories ذواكر طَوقية  
Core product ج نواةمنَت  
Corrective action تصحيحفعل   
Corrective maintenance صيانة تصحيحية  
Correctness صحة  
Correctness verification ق الصحةƌَتَحق  
Correlated nested queries  استعالمات متداخلة مترابطة فيما

 بينها
Correlation ȓارتبا/Ȕتراب  
Correlation attack Ȕهجوم التراب  
Correlation immunity Ȕمناعة من التراب  
Correspondence problem  مسألة املطابقة 
Cost of quality تكلفة اجلودة  
Cost-based queries ى التكلفةاستعالمات معتمدة عل 
Cost-based query 

optimization 
 استمثال االستعالم وفقاً للتكلفة

Cost-benefit analysis الفائدة-حتليل التكلفة  
Cost-oriented Ǌكǐه فيلŊالتوج  
Count ادņعد  
Count function دالة التعداد 
Counting ņَعد  
Counting semaphore يةņتومئة َعد  

Coupling Ȕراناقت/رب 
Course َسْير  
Cover channel قناة خفية  
Covert channels ةņقنوات خفي 
CPU (Central Processing 

Unit) 
  وحدة املعاجلة

CPU burst  رشقة وحدة املعاجلة  
CPU scheduler ل وحدة املعاجلةǌُمجدو  
CPU utilization معدل استخدام وحدة املعاجلة  
CPU-bound process  وحدة املعاجلةمقيدة بإجرائية  
Crawlers Ȥزواح  
Create assertion 

statements 
 ِعبارات إنشاء توكيد

Credential اعتماد ȧأورا 
Credentials األهلية  
Credibility ِصْدقيَّة 
Credit رصيد 
Credit allocation حجز الرصيد 
Credit card  بطاقة ائتمانية  
Credit-based دمعتمد على الرصي 
Creeping احنراف  
Crisis management إدارة األزمات  
Crispness   نضارة 
Criterion(criteria)  معايري(معيار( 
Critical ǯحر 
Critical module أجمتزǯحر   
Critical path ǯمسار حر  
Critical Path Method 

(CPM) 
ǯطريقة املسار احلر  

Critical region منطقة حرجة  
Critical section ǯǌَمقطع حر  
Critical Success Factor 

(CSF) 
   للنجاǳمعامل حاس

Critical-region construct لبنة املنطقة احلرجة  
Cross Compiler م ُعبورǌمترج ،ņƑم تصالǌمترج  
Cross correlation Ƒتصال ȓارتبا  
Cross point نقطة تصالب 
Cross product  جداء تقاطِعي)ņƑتصال( 
Cross product operation  عملية جداء تقاطِعي)ņƑتصال( 
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Cross validation إقرار متبادل 
Crossbar switch متصالبة ȓبدَّالة ذات خطو 
Cross-departmental 

conflicts 
 التضاربات ما بني األقسام

Cross-platform اتņاملنص țمتنو  
Crosstalk ȓالكالماختال  
Crosstalk interference الكالم ȓتداخل بسبب اختال 
Cryptanalysis حتليل التعمية 
Cryptanalyst ل التعميةƍحمل  
Cryptographer  Ŗمعم)ȋشخاɊل(  
Cryptographic 

architecture 
  بنيان تعموي 

Cryptographic mode تعموي Ȕƴ  
Cryptography تعمية  
Cryptology عميةعلم الت  
Cryptosystem نظام تعمية  
Current directory دليل حايل  
Current state  راهنة(حالة حالية( 
Curse of dimensionality لعنة األبعاد  
Cursors مْنزِلقات 
Customer voice table جدول صوت الزبون  
Customerization مواءمة وفق الرغبة  
Customizable على حسب الطلب  
Customize (to) يالئم حَسب الطلب  
Cut and choose قسمة واختيار  
Cut-off  عǐقَط 
Cut-through switching  إىل الطرف ȧابتدال باالخترا

 اآلخر

Cyber-  َسيَبري Ɨبادئة تع)źمعلوما (  
Cybergloves قفافيز سيربية  
Cybersurveillance مراقبة سيربية  
Cycle stealing اتاختالس الدور  
Cyclic Redundancy Check 

(CRC) 
 تدقيق بالفائȐ الدوار

Cyclomatic complexity  تعقيدźمسارا  
Cylinder block كتلة أسطوانية  
Cylinder group(s)  أسطوانية) جمموعات(جمموعة  
Cylinders أسطوانة، أسطوانات 

D   

   
DAC (Discretionary 

Access Control) 
 النفاذحتكم استنساŸ يف 

Daemon process ǆإجرائيةǆناطرة   
Daemons  مجع ناطر(ناطرات(  
Daisy chain لسلة تعاقبيةِس  
Damaged خمرَّب  
DAML (DARPA Agent 

Markup Language) 
  DARPAلغة تأشري عميل 

Dangling tuples صفوف عالئقية متدلية 
DARPA Agent Markup 

Language (DAML) 
 DARPAلغة تأشري عميل 

Data access نفاذ إىل املعطيات  
Data architect  مهندس املعطيات أو مهندس

 بنيان املعطيات
Data architecture املعطياتبنيان   
Data Base Administrator 

(DBA) 
  مدير قواعد املعطيات 

Data blade modules  جمتزآت شفرات معطيات 
Data circuit-terminating 

equipment 
 دارة املعطيات-از طََرفيņةجه

Data commonality ألفة املعطيات  
Data communication اتصاالت املعطيات 
Data Communication 

Equipment (DCE) 
 جهاز اتصاالت املعطيات

Data communication 
networking  

 تشبيك اتصاالت املعطيات

Data complexity تعقيد املعطيات  
Data consistency املعطيات ȧاتسا  
Data coupling  اقتران املعطيات  
Data Definition Language 

(DDL) 
  لغة تعريȤ املعطيات 

Data design تصميم املعطيات) źمعطيا(  
Data dictionary  معطيات) معجم(قاموس  
Data dictionary systems جم املعطياتُنظم معا 
Data dimension ُبعد املعطيات  
Data elements  عناصر معطيات 
Data Encryption Standard 

(DES) 
 ِمقǐيس تعمية املعطيات

Data flow analysis  املعطياتحتليل تدفق  
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Data Flow Diagram 
(DFD) 

  خمطȔ تدفق املعطيات

Data flow graph يان تدفق معطياتبم  
Data flow testing اختبار تدفق املعطيات  
Data fork شعبة املعطيات  
Data fragmentation  زئة املعطياتƟ 
Data independence  استقالل املعطيات 
Data insertion امل ǯعطياتإدرا 
Data invariant المتغري يف املعطيات  
Data Link Connection 

Identifier (DLCI) 
 معرōف االرتباȓ لوصلة املعطيات

Data link control  حتكم يف وصلة املعطيات 
Data link layer طبقة وصلة املعطيات 
Data localization مركزية املعطيات 
Data management 

requirements of GIS 
متطلبات إدارة املعطيات لنظم 

 املعلومات اجلغرافية
Data Manipulation 

Language (DML) 
  لغة معاجلة املعطيات 

Data marts  مستودعات حملية للمعطيات 
Data migration هتجري املعطيات  
Data mining  التنقيب يف املعطيات 
Data model  املعطيات ǯوذƴ 
Data model mapping  املعطيات ǯوذƴ مقابلة 
Data modeling ذجة املعطياتƴ  
Data name rationalization اء املعطياتƧعقلنة أ  
Data networks شبكات املعطيات 
Data object غرض معطيات  
Data object type 

hierarchy 
   املعطياتأƴاȓ أغراض ةهرمي

Data operations عمليات على املعطيات 
Data pointers مؤشرات إىل املعطيات 
Data reception استقبال املعطيات  
Data record 

standardization 
  تقييس تسجيالت املعطيات

Data removal إزالة املعطيات  
Data replication  تكرار املعطيات 
Data repository system  نظام خازنة املعطيات 
Data restructuring إعادة تنظيم بنية املعطيات  
Data section مقطع معطيات  
Data segment مقتطع املعطيات  

Data servers  خمدمات املعطيات 
Data sources  موارد معطيات 
Data striping تشريح املعطيات  
Data Structured System 

Development (DSSD) 
  تطوير ُنظǊم املعطيات البنيوية

Data sublanguage  لغات فرعية للمعطيات 
Data Terminal Equipment 

(DTE) 
ǎجهاز معطيات طََريف 

Data transfer rate معدل نقل املعطيات  
Data transparency شفافية املعطيات 
Data types املعطيات țأنوا  
Data warehouses مستودعات املعطيات  
Data warehousing system نظام مستودعات املعطيات  
DataBase Administrator 

(DBA) 
 قيōم قاعدة املعطيات

Database application life 
cycle 

 تدورة حياة تطبيق قواعد معطيا

Database programming 
languages 

 لغات برجمة قواعد املعطيات 

Database schema  خمتطة قاعدة املعطيات 
Database servers 

connections 
ارتباطات مبخدمات قواعد 

  املعطيات
Database tuning  قاعدة املعطيات Ȥتولي 
Database utilities نافعات قواعد املعطيات 
Data-based web pages  صفحات الوب املعتمدة على

  املعطيات
Data-driven مقود باملعطيات 
Data-driven design ود باملعطياتǊتصميم َمق 
Datagram برقية معطيات 
Datagram lifetime عمر برقية املعطيات 
Data-in معطيات داخلة  
Datalog notation  تدوين"ȟداتالو "datalog  
Data-out  خارجةمعطيات  
DBA (DataBase 

Administrator) 
  قيōم قاعدة املعطيات 

DBMS classification  ȤتصنيDBMS 
DBMS component 

modules 
  DBMSجمتزآت مكونات 

DC component  بة مستمرةƍن مستمر(مركōمكو( 
DDBMS (Distributed 

DBMS) 
 DBMSاملوزَّعة  
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DDL (Data Definition 
Language) 

 ة تعريȤ املعطيات لغ

De facto standard ًيس قائم فعالǐِمق  
Deadline ائيŒ موعد  
Deadlock  ņتام Ȥتوق 
Deadlock avoidance  بحتاشي أوŊنƟņالتام Ȥالتوق   
Deadlock detection ņالتام Ȥالتوق Ȥكش  
Deadlock prevention ņالتام Ȥمنع التوق  
Deadlock recovery معاودة التشغيņالتام Ȥل بعد التوق  
Debit-credit transactions țمداوالت السحب واإليدا 
Debugger  مفليات)Ɗمجع مفل(  
Debugging تنقيح (تفلية(  
Decapsulation Ȥفك التغلي  
Decibel لǌديسيب 
Decidability ةņيņبت  
Decipher (v) يفك التعمية  
Deciphering فك التعمية  
Decision lists ائح القرارلو 
Decision table  جدول القرارات  
Decision tree  قرارالشجرة  
Decision-Support Systems 

(DSS) 
  نظم دعم القرار 

Decision-tree induction  شجرة القرارات ȓاستنبا  
Declarative assertions توكيدات تصرحيية 
Declarative expressions تعابري تصرحيية 
Decoder ك ترميزƍُمفك 
Decommit إلغاء تثبيت  
Decomposability  كيةƌكقابلية الت(تفكƌفك(  
Decomposable  للتقسيم(قابل للتفكيك( 
Decomposition تفكيك  
Decrypt (v) يفك التعمية  
Decryption  فك التعمية  
Dedicated device هيزةƟ صةņخمص  
Dedicated machine آلة خمصَّصة  
Dedicated token ring Ȍņم املخصǎحلقة العال 
Deduction ǯاستنتا 
Deduction rules  ǯقواعد االستنتا 
Deductive ǎاستنتاجي أو استداليل 

Deductive database 
systems 

 نظم قواعد معطيات استنتاجية

Deep computing capacity 
on demand 

  طاقة حساب عالية وفق الطلب 

Default مغتفَل  
Default context مغتفَل ȧسيا 
Default logic منطق مغتفَل 
Default signal handler متويل اإلشارة املغتفَل  
Default/by default باالغتفال/مغتفَل 
Defect عيب، عيوب  
Defect amplification 

model 
Ŋتضخ ǯوذƴم العيب  

Defect per KLOC  سطر Ȥمقدار العيوب يف كل أل
  من الرماز

Defect Removal Efficiency 
(DRE) 

  كفاءة إزالة العيب

Defective software برجميات خمرَّبة  
Defects Ȍنواق  
Defense Advanced 

Research Projects 
Agency (DARPA) 

 țوكالة مشاريع حبوث الدفا
 املتقدņمة

Deferred cancellation إلغاء مؤجَّل  
Deferred update 

techniques  
  تقنيات حتديث مؤجņل

Defined classes معرَّفة صفوف   
Defined classification معرَّف Ȥتصني  
Defined data model معطيات معرَّف ǯوذƴ 
Definition phase Ȥطور التعري  
Definition-use chain  السلسلةȤستخداماال- تعري  
Definition-use test 

adequacy criterion 
- تعريȤمعيار مالءمة اختبار ال

  ستخداماال
Defragmentation Ǘņالتجز Ǌإزالة  
Defunct لةƋمعط  
Degree of homogeneity درجة التجانس 
Degree of local autonomy ليǂدرجة االستقالل ا 
Degree of relation  العالقة(درجة الصلة(  
Degree of rigor درجة الصرامة  
Delay تأخري 
Delay distortion تشويه ناجم عن التأخري 
Delayed-write policy سياسة الكتابة املؤجلة  
Deletion anomalies  شذوذ احلذف 
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Deletion marker َمْعلَم احلذف 
Deletion operation عملية حذف  
Deliberate Ŗمترو  
Deliverable  اتجنو: اجلمع(ناتج(  
Delivery توصيل /تسليم 
Delta Modulation (DM) تعديل دلتا 
DEM (Digital Elevation 

Model) 
 ƴوذǯ الرفع الرقمي

Demand paging عند الطلب ņحيǐتقطيع َصف  
Demand replication التكرار عند الطلب  
Demand segmentation تقطيع عند الطلب  
Demand-assignment 

multiple access 
 نفاذ متعدد بإسناد الطلب

Demand-zero memory ذاكرة أصفار بالطلب  
DeMilitarized Zone 

(DMZ) 
ǳمنطقة مْنزوعة السال  

Demodulator ك تعديلǎمفك 
Demultiplexer ك تضميمƍمفك 
Denial of service اخلدمة Ȑرف، Ƈتقد Ȑرف 

 احلرمان من اخلدمة، اخلدمة
Denial-Of-Service (DOS) 

attack 
  هجوم رفȐ اخلدمة

Denormalization إلغاء االستنظام 
Denotation مدلول 
Dense indexes فهارس كثيفة 
Dense multiplexing Ȥتضميم كثي 
Dense polynomial Ȥكثري حدود كثي  
Dependencies ارتباطات، تبعيات 
Dependency تبعية  
Dependency injection ن التبعيةحق  
Dependency-directed 

backtracking 
 تراجع موجَّه بالتبعيņة

Dependency-preservation  ȓحمافظة على االرتبا 
Dependent class تابع Ȥص  
Deployment diagrams   خمططات النشر 
Depth of testing عمق االختبار  
Derived tables  جداول مشتقة 
DES (Data Encryption 

Standard) 
 ِمقǐيس تعمية املعطيات

Description records  Ȥتسجيالت الوص 

Descriptors واصفات 
Design autonomy استقالل التصميم 
Design For Reuse (DFR) تصميم هبدف إعادة االستخدام  
Design methodology  منهجية التصميم 
Design model التصميم ǯوذƴ) تصميمي(  
Design postprocessing  للتصميملَحقيةمعاجلة   
Design specification  Ȥتصميمالتوصي  
Design Structure Quality 

Index (DSQI) 
   جودة بنية التصميمدليل

Designated confirmer 
signature 

Ȥتوقيع املثبت املكل  

Desktop Ƒحاسوب مكت 
Desktop file سطح املكتب Ȥمل  
Desktop systems كتبيةنظم م  
Destination  ُوجهة(َمقَصد(  
Destination unreachable  وجهة ال ميكن بلوغها 
Destroying information إتالف املعطيات  
Destroying keys إتالف املفاتيح  
Detachable disk قابل للفصل ȋقر  
Detecting encryption وجود التعمية Ȥكش  
Deterministic ņحتمي 
Deterministic modeling ذجة حتميةƴ  
Development kernel نواة يف قيد التطوير  
Development phase البناء/طور التطوير  
Development roadmap منهج التطوير  
Deviation احنراف 
Device attachment point هيزةƟ Ȕنقطة رب 
Device controllers  التجهيزاتمتحكمات  
Device directory لتجهيزةدليل ا  
Device driver التجهيزة ȧاņسو  
Device queue رتل التجهيزة  
Device(s)  هيزةƟ)هيزاتƟ( 
Device-service time التجهيزة Ƈزمن ختد  
Device-status table جدول حالة التجهيزات  
DFS (Distributed File 

System) 
țَّنظام ملفات موز  

Diagnostic Ȍتشخي 
Diagrammatic notation تدوين ختطيطي 
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Dial tone نغمة الطلب 
Dialers  برجميات االتصال اهلاتفي  
Dial-up طلب اتصال 
Dial-up lines هاتفية ȓخطو 
Dictionary معجم 
Dictionary attack هجوم املعجم  
Didactical content توى التعليميǂا  
Differed Procedure Call 

(DPC) 
  جَّلاستدعاء إجراء مؤ

Differential تفاضلي 
Differential cryptanalysis حتليل تعمية تفاضلي  
Differentiated Services 

(DS) 
 خدمات متمايزة

Diffraction ǯانعرا 
Diffusion نثر  
Digital رقمي 
Digital carrier system نظام احلامل الرقمي 
Digital cash, digital money نقود رقمية  
Digital Elevation Model 

(DEM)  
  ƴوذǯ الرفع الرقمي 

Digital era عصر الرقميات 
Digital European Cordless 

Telecommunications 
(DECT) 

اتصاالت بعيدة  السلكية رقمية 
 أوربية

Digital Linear Tapes 
(DLTs) 

  أشرطة خطية رقمية

Digital signal إشارة رقمية  
Digital signature قيع رقميتو  
Digital signature 

algorithm   
  خوارزمية التوقيع الرقمي

Digital Signature 
Algorithm (DSA) 

  خوارزمية تعمية املعطيات

Digital Signature 
Standard (DSS) 

  ِمقǐيس التوقيع الرقمي

Digital Subscriber Line 
(DSL) 

 خȔ رقمي للمشترك

Digital Terrain Modeling 
(DTM) 

 ƴذجة رقمية للحقل

Digital thermometer مقياس حرارة رقمي  
Digitization َمَنةǐرق 
Digitizer ِمنǐُمَرق 
Digitizer tablet  ِمنةǐَرقǊامل ǳلو  
Dimension tables جداول األبعاد  

Dimensional Data Marts 
(DDMS) 

مستودعات حملية للمعطيات ذات 
  األبعاد

Dimensionality د األبعادَتعŊد  
Dining-philosophers 

problem 
  مسألة الفالسفة الطاعمني

Diode  ثنائي املسرى  
Direct access نفاذ مباشر  
Direct blocks كتل مباشرة  
Direct Broadcast Satellite 

(DBS) 
 ساتل بث مباشر

Direct reference ع مباشرǌمَرج  
Direct Sequence Spread 

Spectrum (DSSS) 
 طيȤ منثور بالتتايل املباشر

Directed acyclic graph ارņبيان موجَّه غري َدو 
Directed graph مبيان موجَّه 
Directed graphs َمبايني موجهَّة 
Directional antenna اهيƟهوائي ا 
Directional reading 

properties 
  خواȋ القراءة املرتبطة باالƟاه

Directory دليل  
Directory structure بنية الدليل  
Directory(s)  ة(دليلƋأدل( 
Directrix ǜدليل القطع املكاف 
Dirty مستعَملة  
Dirty bit البت املستعمل  
Disable interruption  املقاطعات) إلغاء تفعيل(تعطيل  
Disambiguate  اللْبسإزالة 
Disassemble (v) packets تفريق الرزم  
Disassociated mode 

signaling 
 تشوير بنمȔ منفصل

Discard (v) يستبعد/يرمي 
Discard Eligibility (DE) أهلية االستبعاد 
Disclaiming statements تصرحيات التنصل  
Disclosure إفشاء 
Discovery of patterns in 

time series 
اكتشاف األشكال النمطية يف 

 ِسلسلة زمنية
Discovery of sequential 

patterns 
 اكتشاف أشكال ƴطية تسلسلية

Discrepancies تعارضات  
Discrete متقطع 
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Discrete logarithm عƋلوغاريتم مقط  
Discrete mathematics الرياضيات املتقطعة  
Discrete multitone نغمات متعددة متقطعة 
Discretionary access Ÿنفاذ استنسا 
Discretionary Access 

Control (DAC) 
  حتكم استنساņŸ يف النفاذ

Discretionary protection اية حذرةƥ  
Discriminating attribute ȧفار Ȥواِص  
Discriminating attributes واصفات فارقة 
Discriminator ȧǌفار 
Disinfect (v) يزيل اإلصابة  
Disjointness انفصال 
Disjointness constraint صالقيود االنف 
Disjunct مفصول 
Disjunction فصل 
Disjunctive Normal Form 

(DNF)  
 ƴوذǯ فصل نظامي

Disk arm țذراȋالقر   
Disk attachment ȋاألقرا ȧإحلا  
Disk blocks ȋكتل القر 
Disk cache ȋخابية القر  
Disk controllers  ȋمتحكمات األقرا 
Disk drives  ȧَمَساو)ȧِمْسَو ǯ (األق ȋرا 
Disk formatting ȋهتيئة األقرا 
Disk I/Os من /عمليات اإلدخال ǯاإلخرا

ȋالقر  
Disk mirroring ȋقراɊر ِمرأوي لșتنا  
Disk pack  ȋعلبة قر)ȋمرزومة )أقرا ،

ȋأقرا  
Disk platter صفيحة ختزين  
Disk read-ahead  أو القراءة أمامياً(قراءة أمامية (

ȋمن القر  
Disk space allocation ȋفضاء القر Ȍحتصي  
Disk storage ȋَخزن القر 
Disk stripping ȋتشريح القر  
Disk transfer ȋعملية نقل من القر  
Diskless ȋجمردة من األقرا  
Diskless workstations ȋحمطات عمل عدمية األقرا  

Disks cylinders ȋأسطوانات القر  
Disks initialization استبداء األقرȋا  
Disks tracks  َمْسلك(مَسالك ǯ ( ȋاألقرا 
Disparity control حتكم يف التباين 
Dispatch (to -) a thread بدء تنفيذ نيسب  
Dispatch branch  țإسناد املهماتفر  
Dispatch interrupt مقاطعة إسناد املهمات  
Dispatch latency ث إسناد املهمةņتلب  
Dispatch table هماتاملناد جدول إس  
Dispatcher د املهماتǌُمسن  
Dispatcher object د مهماتǌُمْسن Ņغرض  
Dispatcher objects دة للمهماتǌأغراض ُمسن   
Display مظهار  
Disruption تعطيل 
Distance-vector routing تسيري وفق متجه املسافة 
Distinct data types معطيات خمتلفة țأنوا 
Distortion تشوه/ويهتش 
Distributed applications تطبيقات موزَّعة 
Distributed Control 

System (DCS) 
  نظم حتكم موزَّعة

Distributed coordination țَّتنسيق موز  
Distributed Coordination 

Function (DCF) 
 وșيفة تنسيق موزَّعة

Distributed database 
systems 

 عةنظم قواعد املعطيات املوزَّ

Distributed DBMS 
(DDBMS) 

   موزDBMSțَّنظام  

Distributed Denial-of-
Service (DDoS) attack 

țَّاخلدمة املوز Ȑǐهجوم رف  

Distributed Foundation 
Wireless MAC 
(DFWMAC) 

 الالسلكية MACخوارزمية 
 األساسية املوزَّعة

Distributed information 
systems 

  ملوزَّعةنظم املعلومات ا

Distributed Interactive 
Virtual Environment 
(DIVE) 

  بيئة افتراضية تفاعلية موزَّعة

Distributed lock manager țَّمدير إقفال موز  
Distributed naming 

scheme 
țَّموز ňأسلوب تسمية  

Distributed naming 
services 

  خدمات التسمية املوزَّعة

Distributed routing țَّتسيري موز 
Distributed systems نظم موزَّعة  
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Distributed warehouse țَّمعطيات موز țمستود 
Distribution System (DS) نظام توزيع 
Distribution transparency شفافية التوزيع 
Distribution-driven 

simulation 
  حماكاة مقودة بالتوزيع

Distributions توزيعات  
Divide & conquer تسد ȧņفر 
Division operation عملية القسمة 
DMA (Direct Memory 

Access) 
  إىل الذاكرة نفاذ مباشر

DMA controller  متحكم النفاذ املباشر إىل
  DMAالذاكرة، متحكم 

DML (Data Manipulation 
Language) 

 لغة معاجلة املعطيات 

DNS (Domain Name 
System) 

  ȧنظام اسم النطا

Document markup تأشري الوثائق  
Document restructuring إعادة تنظيم بنية الوثائق  
Document type 

declarations 
  الوثائق أنواț تصرحيات 

Documents headers ترويسات الوثائق 
Document-Type 

Definition (DTD) 
  تعريȤ نوț الوثيقة

Do-it-yourself computing  ذلك بنفسكاعمل "حوسبة" 
Domain analysis   حتليلȧالنطا  
Domain calculus ȧحساب النطا 
Domain characteristic يزưةȧالنطا   
Domain engineering ȧهندسة النطا  
Domain Name System 

(DNS)  
ȧاء النطاƧنظام أ  

Domain of attributes الواصفات ȧنطا  
Domain of knowledge املعرفة ȧنطا 
Domain testing ȧاختبار النطا  
Domain tree شجرة نطاقات  
Domain-Key Normal 

Forms (DKNF) 
 ƴاذǯ نظامية للنطاقات واملفاتيح

Domains constraints قيود النطاقات 
Domains of attributes  نطاقات الواصفات 
Domain-specific thesaurus  ȧبالنطا Ȍَنز خمتǐِمك  
Dot notation  النقطة(تدوين نقطي( 
Dot product داخلي /جداء سلمي 
Dotted decimal notation ȔƋدوين عشري منق 

Double buffering ǯتصوين مزدو )Ȥمضاع( 
Double caching ختبئة مزدوجة  
Double encryption تعمية مزدوجة  
Double indirect block كتلة غري مباشرة مرتني  
Double Side Band 

Suppressed Carrier 
(DSBSC) 

حزمة جانبية مزدوجة مع حذف 
 احلامل

Double Side Band 
Transmitted Carrier 
(DSBTC) 

حزمة جانبية مزدوجة مرسلة مع 
 احلامل

Double-indirect block  كتلة ثنائية املداَورة  
Double-sided disks ذات وجهني ȋأقرا 
Doubling مضاَعفة  
Down time Ȥزمن التوق  
Downlink وصلة هابطة 
Download (v) لōُيحم 
Downsizing تصغري احلجم  
Downstream Ȕدفق هاب 
Down-translation ƅترمجة إىل األد  
Downward closure 

property 
 خاصية اإلغالȧ حنو األسفل

Downward multiplexing تضميم حنو األسفل 
Dozing نائم 
Drill-down نزول متكرر  
Drill-down display زول املتكررņهار بالنșإ 
Drill-up صعود متكرر  
Drive-by download  ȧمن احلركة) حتميل(إيسا  
Driver end ȧاņطرف السو  
Driver manager  يفة إدارة(مديرșو (ȧالسَّوا 
Driver manager class مد Ȥصȧير السوا  
Drives  ȧَمساو)ȧمجع ِمسو(  
Dropper Ȕُمسِق 
Drum أسطوانة  
D-separation اهƟالفصل املتعلق باال 
DSS (Decision-Support 

Systems) 
 نظم دعم القرار

DTD (Document Type 
Definition) 

 تعريȤ نوț الوثيقة

DTM (Digital Terrain 
Modeling) 

 ƴذجة رقمية للحقل

Dual-booted țاإلقال ņثنائي  
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Dual-mode operation ث عملȔنائي النم  
Dummy-variable ر شكليņمتغي 
Dump Ƞتفري  
Duplex set جمموعة مزدوجة  
Duplex transmission  ǯاه[إرسال مزدوƟاال[ 
Duplicate تكرار  
Duplicate elimination  التكرار) استبعاد(إزالة 
Durative   Ƈمستد 
DVD فيديوية رقمية ȋأقرا  
DVMA (Direct Virtual-

Memory Access) 
لذاكرة  اىلإنفاذ مباشر 

  االفتراضية
Dynamic backtracking تراجع ديناميكي 
Dynamic binary 

translators 
  مترجǌمات اثنانية ديناميكية

Dynamic component  نņديناميكيمكو  
Dynamic decision network يناميكيةشبكة قرار د 
Dynamic file ملفات ديناميكية 
Dynamic file expansion  Ȥتوسيع ديناميكي للمل 
Dynamic Host-

Configuration 
Protocol (DCHP) 

امليفاȧ الديناميكي لتشكيل 
Ȥاملِضي  

Dynamic Link Library 
(DLL) 

  مكتبة ربȔ ديناميكي

Dynamic linking ديناميكي Ȕرب  
Dynamic model ƴǯديناميكيوذ   
Dynamic routing تسيري ديناميكي 
Dynamic storage 

allocation 
   للَخزن حتصيȌ ديناميكي

E 

  

Earlier ًمن قَبل، قَْبال  
Early detection مبكر Ȥكْش  
Early token release مǎر للعالǎحترير مبك 
Ease-of-use سهولة االستخدام  
Eavesdrop (v) السمع ȧيستر  
Eavesdropper السمع ȧس، مسترōمتجس  
Eavesdropping السمع ȧاسترا 
ECA model  ǯوذƴECA 
ECC (Error-Correcting 

CODE) 
  رماز مصحōح للخطأ

ECG wave analysis القلب Ȕحتليل موجة ختطي  
E-Chalk software system  برجميات الطباشرينظام 

  لكترويناإل
Echo cancellation حذف الصدى 
Echo, echo reply صدى، رجع الصدى 
E-commerce policies سياسات التجارة االلكترونية 
Economy of scale دŊاقتصاد التصع  
Edge enhancement حتسني احلافة 
Edge switch الة حافَةņبد 
Edge(s)  (، ضلع )حافَات(حافَةțأضال(  
Editors راتōا (حمرȋلنصو(  
EEPROM (Electrically 

Erasable 
Programmable Read-
Only Memory)  

ذاكرة قراءة فقȔ قابلة للمحو 
 والربجمة كهربائياً 

EER (Enhanced-er) model  ǯوذƴER سَّنǂا 
EER model concepts  ǯمفاهيم النموذER سَّنǂا 
EER model constructs  ǯنات النموذǌلَبEER 
EER model constructs to 

relations mappings 
 ǯوذƴ ناتǌمقابلة لَبEER 

  بالعالقات
Effective access time زمن النفاذ الفعلي  
Effective bandwidth الņالفعلي/عرض احلزمة الفع 
Effective branching factor الņعامل التفريع الفع 
Effective memory-access 

time 
  ي إىل الذاكرةالفعل زمن النفاذ

Effective modularity اجتزائية فعَّالة  
Effective transfer rate معدل النقل الفعلي  
Effector مؤثر 
Efficiency فعالية  
Effort Adjustment Factor 

(EAF) 
   اجلهدضبȔعامل 

Effort validation اجلهدإقرار صالحية   
Eigen-coefficients الذاتيةالتاملعاِم   
Eight-puzzle أحجية الثمانية/لغز الثمانية 
Elaborative approach توسعيمنهج   
Elastic traffic حركة سري مرنة 
Election انتخاب  
Electrodes أقطاب 
Electroencephalogram 

(EEG) 
  التخطيȔ الدماغي الكهربائي
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Electron trapping د اإللكتروناتņتصي  
Electronic Code Book 

(ECB) 
  جدول الرماز اإللكتروين

Electronic Codebook  
Mode (ECB)  

  Ȕƴ جدول الرماز اإللكتروين

Electronic disk إلكتروين ȋقر  
Electronic Industries 

Alliance (EIA) 
 احتاد الصناعات اإللكترونية

Electronic mail بريد إلكتروين 
Elementary Business 

Process (EBP) 
  عمال أوليةإجرائية أ

Elevator algorithm خوارزمية املصعد  
Elicitation ȋاستخال  
Elliptic curve قطعي Ǉمنحن  
Email spoofing  انتحال شخصية صاحب الربيد

  اإللكتروين
Embedded مضمَّنة 
Embedded software  مضمَّنةبرجميات  
Embedded SQL SQL املضمَّنة   
Embedded statements مضَّمنةعبارات  
Embedded systems نظم مضمَّنة  
Empty state حالة فارغة 
Emulation تقليدمضاهاة ، 
Emulators داتƍمضاهيات، مقل  
Enable interruption تفعيل املقاطعات  
Encapsulating Security 

Payload (ESP) 
Ɨاِحلْمل الصايف األم Ȥتغلي 

Encapsulating, 
encapsulation 

  كبسلة

Encapsulation Ȥكَْبَسلة/تغلي 
Encipher (v)  ņييعم  
Encode (v) زōيرم  
Encoded data معطيات مرمَّزة 
Encoder   زōُمرم  
Encrypt (v) ņييعم  
Encrypted file ىņمعم Ȥمل  
Encrypted Key Exchange 

(EKE) 
  تبادل املفاتيح املعمَّاة

Encryption تعمية 
Encryption mode Ȕƴالتعمية   
End إيقاف طبيعي  

End office ǎمكتب طََريف 
End point ةņنقطة طََرفي 
End system ǎنظام طََريف 
End tags ةņأمارات طََرفي 
End to end من طرف إىل طرف 
End transactions اية املداولةŒ 
End user  ǎائي(مستخدم طََريفŒ(  
End-to-end encryption اية حىت النهايةتعمية من النه  
End-user development تطوير بواسطة املستخدم النهائي 
End-user software 

engineering 
هندسة برجميات املستخدمني 

  النهائيني
Engineering Change 

Order (ECO) 
  مذكرة تغيري هندسي

Enhanced ER ERسَّنǂا  
Enhanced-ER (EER) 

model 
 ǯوذƴERسَّنǂا  

Entailment استلزام 
Enter key اإلدخال ǳمفتا  
Enterprise component 

compound pattern 
الشكل النمطي املركƋب ملكونات 

  املؤسسة
Enterprise Information 

Integration (EII) 
  تكامل معلومات املؤسسة

Enterprise Java Beans 
(EJB) 

  حبيبات جافا املؤسسية

Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

 ختطيȔ موارد املؤسسة أو الشركة

Enterprise-wide data 
warehouses 

مستودعات معطيات على امتداد 
 املؤسسة

Entity كيان 
Entity beans حبيبات الكيانات 
Entity integrity 

constraints 
 قيود سالمة الكيان

Entity types الكيانات țأنوا 
Entity-relationship 

diagram (ERD) 
  خمطȔ عالقات الكيانات

Entropy  اإلنتروبية(الربح الكامن( 
Entry َمْدخل 
Entry code رماز الدخول  
Entry points دخول ȓنقا  
Entry section مقطع الدخول  
Enumeration سردة، تعداد 
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Enumerations سردات، تعدادات  
Environment architecture بنيان البيئة  
Environment records تسجيالت البيئة 
Environment vector  متجه)țالبيئة) شعا  
Epipolar line مرشد Ȕخ 
Epistemic necessitation لزوم معريف 
Equal allocation Ǉمتساو Ȍحتصي  
Equalization تسوية 
Equijoin operation عملية ضم باملساواة 
Equipment  معدات/أجهزة(جهاز( 
Equivalence partitioning زيء التكافؤƟ  
ER (Entity-Relationship) 

Model 
 ƴوذǯ عالقات الكيانات

ER database schema  خمتطة قاعدة املعطيات مبنية على
  عالقات الكيانات

ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

 طيȔ موارد املؤسسةخت

Error خطأ  
Error control التحكم يف األخطاء 
Error Index (EI)  خلطأإىل امؤشر  
Error propagation  انتشار اخلطأ  
Error tolerance لية اخلطأņحتم  
Error-Correction Codes 

(ECC) 
  أرمزة تصحيح اخلطأ

Error-detection code اخلطأ Ȥرماز كش/ Ȥرماز كاش
 لخطأل

Error–prone ُعرضة للخطأ  
Errors found per person-

hour expended 
أخطاء مكتشفة يف كل 

Ȍساعة مستهلكة/شخ  
ER-to-relational mapping  مقابلة عالقات الكيانات

  بالعالئقي
Escape َبَرْهامل  
Escrow ائتمان  
Escrow agency وكالة ائتمان  
Escrowed encryption 

standard 
  قǐيس التعمية االئتمانيةِم

Ethernet إثرنت 
Euclid's algorithm خوارزمية إقليدس  
Euler totient function  يفة أولر التوتياينșو  

Eurogrid  Ÿالشبك األورو  
European Computer 

Manufacturing 
Association (ECMA) 

  رابطة صناعة احلاسوب األوربية

European Intellectual 
Property Office (EPO) 

țلرباءات االخترا Ÿاملكتب األور 

European Patent 
Convention (EPC) 

  اتفاقية براءات االختراț األوربية

European Patent Office 
(EPO) 

țلرباءات االخترا Ÿاملكتب األور 

European 
Telecommunication 
Standards Institute 
(ETSI) 

البعيدة معهد مقايس االتصاالت 
Ÿاألور 

Even-parity function يَّة الشفعيةōدōدالة الن 
Event flow diagram تدفق األحداث Ȕخمط  
Event trace حداثاأل تعقب  
Event-pair object أحداث ǯغرض زو  
Events حوادث 
Events flow تدفق األحداث  
Evoked potentials ثارةǊالكمونات امل  
Evolution  تطورارتقاء ،  
Evolution graph  تطورالبيان  
Evolutionary model ƴو ǯتطوريذ  
Evolutionary prototyping ذجة أولية تطوريةƴ  
Exception dispatcher د مهمات االستثناءاتǌُمسن  
Exception objects أغراض االستثناء 
Exceptions استثناءات  
Excess burst size حجم الرشقة الزائد 
Exchange َسمǐَمق 
Exclusive ņَحصري  
Exclusive access نفاذ َحصري  
Exclusive locks ريةْصأقفال َح  
Exclusive-writer protocol ȧيف االنفراد ) بروتوكول( ميفا

  الكتابة
Executable file تنفيذي Ȥمل  
Execution autonomy استقالل التنفيذ 
Execution efficiency نفيذ التفعَّالية  
Execution time التنفيذوقت   
Executive الربنامج التنفيذي  
Existence dependency وجود ȓي(ارتبا( 
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Existential quantifier ņوجودي Ŗُمكَم 
Existential quantifiers ُمكَميَّات وجودية 
Exit section ǯمقطع اخلرو  
Exocentric views َمشاهد خارجية  
Expandability عية تŊقابلية التوسع(وس( 
Expansion bus مسرى توسع  
Expansion permutation  تبديلة التوسيع  
Expenditure  نفقات  
Expert system نظام خبري 
Explanation-based 

generalization 
ǳتعميم قائم على الشر 

Explicit congestion 
signaling 

 تشوير االختناȧ الصريح

Explicit sets جمموعات صرحية 
Exploit code رماز املأثرة 
Exponential smoothing ņيņسǊأ Ȥختفي 
Exponential time  ņيņسǊزمن أ  
Export list قائمة تصدير  
Exposure ǳافتضا 
Expression(s)  تعابري(تعبري( 
Expressive power قدرة تعبريية 
Exptime calss يōفئة زمن أس  
Exptime-complete calss ًاماƢ يōفئة زمن أس  
Extended Binary Coded 

Decimal Interchange 
Code (EBCDIC) 

 ،Ɨللتبادل البي Ņموسَّع Ņَمازǌر
 عشري مرمَّز اثنانياً

Extended euclidean 
algorithm 

  خوارزمية إقليدس املوسَّعة

Extended file system 
(extfs) 

  نظام امللفات املوسَّع

Extended Markup 
Language (XML) 

  لغة تأشريية موسَّعة

Extended relational 
systems  

 نظم عالئقية موسَّعة

Extended Service Set 
(ESS) 

 جمموعة اخلدمة املوسعة

Extendible  قابل للتوسع 
Extendible hashing  بصم قابل للتوسيع، دالة بصمة

  قابلة للتوسع
Extensibility  لية التمددقاب(التمددية( ،

  )قابلة التوسع(التوسعية 
   

eXtensible Business Rules 
Language (XBRL) 

لغة القواعد الناșمة لɊعمال 
  والقابلة للتوسع

Extensible data types معطيات قابلة للتوسع țأنوا 
eXtensible Markup 

Language (XML) 
  لغة تأشريية قابلة للتوسع

eXtensible Rule Markup 
Language (XRML) 

  لغة تأشريية للقواعد قابلة للتوسع

Extensible Stylesheet 
Language (XSL) 

لغة وريقات األسلوب القابلة 
  للتوسع

Extension of schema امتداد املختطة 
Extent امتداد  
Exterior Router Protocol 

(ERP) 
 بروتوكول خارجي للمسيōر

External fragmentation ƟǗخارجيز   
External hashing دالة بصمة خارجية 
External schemas خمتطات خارجية 
External sorting فرز خارجي 
Extra functional 

attributes 
   مواصفات فوȧ الوșيفية

Extranets شبكات خارجية  
Extreme متطرف  
Extreme programming  برجمة قصوى  
Eye-gaze tracking نظرةمالحقة ال  

F 

  

Fabric منشأة 
Face Recognition 

Technology (FERET) 
  تقانة تعرņف الوجوه

Face Recognition Vendor 
Tests (FRVT) 

  اختبارات بائعي تعرņف الوجوه

Facet descriptor وجه Ȥيواص  
Facial expression analysis حتليل تعابري الوجه  
Facilitated Application 

Specification 
Technique (FAST)  

  رة توصيȤ التطبيق امليسَّةتقني

Facilitator ōرميس  
Facility/Facilities تسهيالت/تسهيلة 
Fact tables  احلقائق(جداول احلقيقة( 
Fact-defined predicates  ة حبقائقǎإسناديات معرف 
Factor(s)  ُمعامالت(ُمَعاِمل( 
Factoring  ليةأو[التحليل إىل عوامل[  
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Factory objects أغراض املَْصنع 
Fading َخُبو 
Failed state ȧحالة اإلخفا 
Fail-stop digital signature توقيع رقمي منيع  
Fail-stop signature توقيع منيع  
Failure لǐُعط  
Failure containment احتواء األعطال  
Failure cost  تكلفة ȧعطالاأل(اإلخفا(  
Failure intensity  عطالاألكثافة  
Failure(s)  أعطال(عطل( 
Failure-independent 

machines 
  آالت أعطاهلا مستقلة فيما بينها

Fair cryptosystems نظم التعمية العادلة  
Fairness إنصاف  
Fair-share schedulers Ȥالت ذوات التشارك املنِصǌجمدو 
False alarm إنذار كاذب  
False cycle مزيَّفةحلقة   
Fan-in َدْخلية  
Fan-out َخْرجية  
FAQ (Frequently Asked 

Questions) 
 )كثرية الدوران(أسئلة شائعة 

Fast Ethernet إثرنت السريعة 
Fast file system (ffs) نظام امللفات السريع  
Fast team  التطبيق ةتقنيفريق Ȥتوصي 

  رةامليسَّ
Fastscan مسح سريع  
FAT (File Allocation 

Table) 
  جدول حتصيȌ امللفات

Fat client نيƧ زبون  
Fat server نيƧ خمدم  
Fatal error خطأ قاتل  
Fault لǐُعط  
Fault in a page  إحضار صفحة نتيجة خلطأ

  صفحة
Fault recovery  االستعادة  عطل، عدَباستعادة من

 التعايف من العطل ،من العطل
Fault tolerance ة اخللل، حتمل األņعطال، حتملي

  التسامح باألخطاء

Fault tree analysis حتليل شجرة العيوب  
Fault-based-testing عطالاختبار معتمد على األ  
Faulting process اإلجرائية اليت سبَّبت اخلطأ  
Fault-tolerant عطالɊمتحمل ل  
Fault-tolerant systems عطالɊنظم متحملة ل  
Faulty بذو عيو  
Faulty process إجرائية ذات عيوب  
Fax سǐالفَك 
FC (Fiber Channel) قناة ليفية  
FCB (File Control Block) Ȥكتلة التحكم يف املل  
FCFS (First-Come, First-

Served) 
  القادم أوالً، ُيخدَّم أوالً

FDBS (federated Database 
System) 

 نظم قواعد معطيات متǔلفة مكرر

Feasibility study دراسة جدوى  
Feature  ِسمة  
Feature analysis ǎźِسما ǆحتليل 
Feature migration هجرة السمات  
Feature point مة ِسةنقط  
Federal Communications 

Commission (FCC) 
 جلنة االتصاالت الفدرالية

Federal Information 
Processing Standard 
(FIPS) 

 املعلومات االحتاديِمقǐيس معاجلة 

Federated data 
warehouses 

 مستودعات معطيات تǔلفية

Federated DBMS DBMSلفيǔت  
Federated warehouse Ȥلǔمعطيات مت țمستود 
Feedback خلفية/تغذية راجعة 
Feedback loops حلقات التغذية الراجعة 
Feedback shift register سجل إزاحة ذو تغذية خلفية  
Feedback with Carry 

Shift Registers (FCSR) 
سجل إزاحة ذو تغذية خلفية مع 

  َحْمل
Feedforward تغذية أمامية  
Feedforward networks   شبكات التغذية األمامية  
Fermat’s theorem مربهنة فرما  
Fetch command أمر اجللب 
Fetch orientation بǐاة اجلَلƟا 
Fiber channel  ليفيةقناة 
Fields clustering  حشد احلقول 
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Fields connecting احلقول Ȕرب 
Fields ordering ترتيب احلقول 
Fields repeating تكرار احلقول 
FIFO (First-In, First-Out) ًأوال ǯرƸ ،ًالداخل أوال  
Fifth Normal Form (5NF) النظامي اخلامس ǯالنموذ 
File access اتنفاذ إىل امللف 
File blocks كتل ملفات 
File descriptor Ȥاملل Ȥواص  
File expansion Ȥتوسيع املل  
File extension Ȥتوسعة املل  
File group Ȥجمموعة املل  
File handle Ȥاملل Ȑمقَب  
File locking قَفل امللفات  
File offset Ȥَزَيحان مل  
File organization تنظيم امللفات 
File permissions احيات امللفاتƧ  
File processing معاجلة امللفات 
File records on disks ȋعلى القر Ȥتسجيالت املل 
File reorganization  Ȥإعادة تنظيم املل 
File replication تكرار امللفات  
File scan  Ȥس امللŊتفر 
File segments Ȥمقتطعات املل 
File servers  خمدمات ملفات 
File session Ȥجلسة مل  
File sorting فرز امللفات 
File Transfer Protocol 

(FTP) 
 ȧنقل امللفات) بروتوكول(ميفا 

File-organization module جمتزأ تنظيم امللفات  
File-server systems نظم خمدمات امللفات  
Filing إضبار  
Fill sequence َملء/سلسلة حشو 
Filter driver ņترشيحسو ȧا  
Filter generator حōد مرشƍمول  
Filters حاتōمرش  
Final permutation ائيةŒ تبديلة  
Finalized اسُتكِملت اللمسات األخرية  
Finance applications تطبيقات مالية 

Fine-grained control over 
code 

  حتكم دقيق يف الرǌماز

Fine-grained locking ى الضيقإقفال على املستو  
Fine-grained objects  أغراض دقيقة احلبيبات  
Fine-tune (to) دقيق Ȥتولي  
Finite field ňحقل منته  
Finite-state automata  تات منتهية احلاالتƢمؤ 
Finite-state machine آلة ذات حاالت حمدودة العدد  
Firewall ايةƥ جدار 
Firewall chains ايةƥ سالسل جدار  
Firmware برجميات راسخة  
First fit أول توافق  
First hands-on systems النظم العملية األوىل 
First level indexes فهارس من املستوى األول 
First Normal Form (FNF) النظامي األول ǯالنموذ 
Fishbone diagram  Ȕاهليكل العظمي للسمكةخمط  
Fitness   تلبيق 
Fixed hosts فات ثابتةمضي 
Fixed point attack هجوم النقطة الثابتة  
Fixed routing تسيري ثابت 
Fixed-head disks وس ثابتةǗذات ر ȋأقرا 
Fixed-length record  تسجيالت ثابتة الطول 
Fixing bugs  األخطاء(تصحيح العثرات(  
Fixtures أماكن التثبيت  
Flag راية 
Flash memory ةņذاكرة ومضي 
Flat حƋمسط  
Flat fading Ȕَخُبو منبس 
Flat key space فضاء املفاتيح املسطح  
Flat relational model حƋعالئقي مسط ǯوذƴ 
Flexibility مرونة  
Flooding (routing) التسيري بالطوفان 
Floor function ƅدالة احلد األد  
Floppy disks مرنة ȋأقرا  
Flow تدفق 
Flow control التحكم يف التدفق 
Flow graph بيان التدفق  
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Flow label لصيقة تدفق 
Flowchart  Ȕتدفقي(تدفق الخمط(  
Fluctuation بƌتقل 
Fluents سياقات/متدفقات 
Fluid مائع 
FLWR  خمتصر)For-Let-Where-

Return( 
FLWR expression  تعبريFLWR  
Focus  ȧِمحَر  
Focusing operation ة تركيزعملي  
Foiled twisted pair بُوَرْيقة ȤƋمضفور مغل ǯزو 
Fold(s)  ةņات(طيņطي( 
Folder Ȥَّمصن  
Folder icon  ǊقȤَّونةَ مصن  
Folder redirection إعادة توجيه املصنَّفات  
Folding ŊيƋالط  
Force/no-force approach  غري قسري/منهج قَْسري 
Force-writing كتابة قسرية 
Foreground ةņوجهي  
Foreground process إجرائية َوجهية  
Foreign Agent (FA) Ƒعميل أجن  
Foreign key  بعيد ǳمفتا)Ƒأجن(  
Foreign Network (FN) شبكة أجنبية  
Forestall (to -) ًمقدما ȓلالحتيا  
Formal ņشكلي ،ņيƧر ،ņُصْوري 
Formal change control Ȕي ضبƧلتغيريل ر  
Formal description شكلي Ȥوص 
Formal design تصميم صوري  
Formal methods model الطرائق الصورية ǯوذƴ  
Formal Technical Review 

(FTR) 
  تقنية رƧيةةعمراَج

Formalism نظرية شكلية 
Format َمصاغة 
Format (v) إصاغة  
Formatted ȟُمصا  
Formatters  ُمِصيغات)Ƞبرامج ،)مجع ُمِصي 

  اإلصاغة

Formatting إصاغة 
Formatting styles  ُرزǊالتهيئة/اإلصاغة) أساليب(ط 
Forms استمارات 
Forms specification 

languages 
 لغات توصيȤ االستمارات

Forms-based interfaces  واجهات معتمدة على
 االستمارات

Formula(s)   صيغة)Ƞِصَي( 
formulation صياغة  
Fortified key negotiation صنǂتفاوض املفاتيح ا  
Forum منتدى 
Forward (v) رōُيمر 
Forward chaining  َسلَة إىل األمامǐَسل 
Forward channel قناة أمامية 
Forward congestion 

signaling 
 تشوير االختناȧ التقدمي

Forward engineering هندسة أمامية  
Forward Error 

Correction (FEC) 
 تصحيح خطأ تقدمي

Forward Explicit 
Congestion 
Notification (FECN) 

ȧإعالم صريح تقدمي باالختنا 

Forward protocol بروتوكول تقدمي 
Forward tracking تعقب أمامي  
Forwarding ريرƢ 
Forward-mapped page 

table 
  مقاَبل أماماً جدول صفحات

Fourth Generation 
Language (4GL) 

 رابعاليل اجل ة من لغاتلغ

Fourth Generation 
Technology (4GT) 

   اجليل الرابعة من تقاناتتقان

Fourth Normal Form 
(4NF) 

 النموذǯ النظامي الرابع

Fragmentation زئةƟ 
Fragmentation 

transparency  
 شفافية التجزئة

Fragments  زيئاتƟ ،تات، أجزاءǊمجع (ف
  )يئةƟز

Frame Check Sequence 
(FCS) 

 سلسلة التدقيق يف اإلطار

Frame handler اإلطار žُمعا 
Frame mode bearer 

service 
 خدمة حامل بنمȔ اإلطار

Frame relay تنقيل األطر 
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Frame table  األطرجدول  
Frame technology األطرنة اتق   
Frame(s)  إطار)ǊطǊر، إطاراتأ( 
Framework إطار عمل/هيكل 
Framework activity إطار العملةفعالي   
Framework integration إطار عمل التكامل  
Framework model ǯوذƴ العملإطار   
Framing تأطري 
Free list قائمة حرة  
Free Rider  جماينسائق 
Free software رةبرجميات ح  
Free software foundation 

(FSF) 
  مؤسسة الربجميات احلرة

Free-behind حترير خلفي  
Free-space list قائمة الفضاء احلر  
Freeware  انيةبرجمياتņجم  
Frequency تردد 
Frequency borrowing استعارة الترددات 
Frequency domain جمال ترددي 
Frequency hopping قفز ترددي 
Frequency hopping 

spread spectrum 
 طيȤ منثور بالقفز الترددي

Frequency modulation 
(FM) 

 تعديل ترددي

Frequency reuse إعادة استخدام الترددات 
Frequency Shift Keying 

(FSK) 
 تعديل بإزاحة التردد

Frequency synthesizer ب ترددƍمرك 
Frequency-Division 

Multiplexing (FDM) 
 تضميم باقتسام التردد

Frequent-pattern tree 
algorithm 

خوارزمية شجرة األشكال 
 النمطية املتكررة

Front console ِمعراض جبهي  
Front-end processors جات جبهيةمعاِل  
Fronto-central- parietal  األمامي املركزي اجلداري  
Front-office مكتب أمامي 
FTP (File transfer 

Protocol) 
 ȧنقل امللفات) بروتوكول(ميفا  

Full backup احتياطي كامل Ǹنس  
Full duplex كامل ǯمزدو  

Full duplex operation الكامل ǯاملزدو Ȕالعمل بالنم 
Full duplex transmission كامل ǯإرسال مزدو 
Full outer join operation خارجي كاملة ņعملية ضم 
Full-screen mode شاشة كاملة Ȕƴ  
Function deployment  يفةنشرșالو  
Function Point (FP) يفةșنقطة الو  
Function(s)  ةƋدوال(دال/( يفةșو)Ȥائșو( 
Functional dependencies يفيةșارتباطات و 
Functional dimension يفيُبșعد و  
Functional domain ȧيفينطاșو   
Functional independence يفياستقșالل و  
Functional magnetic 

resonance imaging 
 )رنيņƗال(التجاُوبǌيņ تصوير ال

   وșيفيالغنطيسي امل
Functional requirements يفيةșمتطلبات و 
Functionality يفيةșيفية، الوșدرجة الو  
Function-oriented metrics   التوجŊه مقاييس وșيفية
Fundamental frequency أساسيتردد  
Fundamental harmonic توافقية أساسية 
Fundamental system 

model 
  ƴوذǯ أساسي للنظام

FURPS (Functionality, 
Usability, Reliability, 
Performance, 
Supportability) 

 وșيفية، استخدامية، موثوقية،
  أداء، دعميņة

Future-knowledge 
scheduling 

  جدولة وفق املعلومات املستقبلية

Fuzzy-connectedness  مَعوَّم Ȕتراب  

G 

  

Gain(s)  ربح)ǳأربا( 
Galois field حقل غالوا  
Gap filler  فجوات ǜمال 
Garbage collection مجع الفضالت 
Gate بوابة 
Gateway ارة/بوابةņعب 
Gauge عيار 
GDT (Global Descriptor 

Table) 
  ƽويلواصفات  جدول

Gender  الذكورة أو األنوثة(ُجنوسة(  
General graph directory ņدليل ذو بيان عمومي  
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General number field 
sieve 

  غربال حقل األعداد العامة

General Problem Solver 
(GPS) 

 حالǎ املسائل العام

General Public License 
(GPL) 

  رخصة عمومية عامة

General purpose األغراض/متعدد االستخدامات 
Generality عمومية  
Generalization/ 

specialization mapping 
 التخصيȌ/مقابلة التعميم

Generalization-
specialization (Gen-
Spec) 

  تخصيȌال- تعميمالبنية 

Generalized cylinders  أسطوانات معمَّمة  
Generalized delta 

procedure  
 إجراء دلتا املعمَّم

Generalized entity types كيانات معمَّمة țأنوا  
Generalized model معمَّم ǯوذƴ 
Generalized superclass فائق معمَّم Ȥص 
General-purpose 

application 
 تطبيق ذو طبيعة عامة

Generating plans Ȕتوليد اخلط 
Generation of tuples توليد صفوف عالئقية 
Generic عمومي 
Generic Flow Control 

(GFC) 
 حتكم  عمومي يف التدفق

Genetic وراثي 
Genetic algorithms  ةņوراثية(خوارزميات جيني( 
Genome data 

management 
 إدارة معطيات املورōثات

Geographic Information 
Systems (GIS) 

 مات اجلغرافيةنظم املعلو

Geographic mobility 
domain 

 نطاȧ جغرايف للحركية

Gestures إمياءات  
Gigabit Ethernet  إثرنت ذات الغيغابت، إثرنت

  بسرعة غيغابت
GIS (Geographic 

Information Systems) 
 نظم املعلومات اجلغرافية

Glass-box testing الزجاجي ȧاختبار الصندو  
Glitch خلل  
Global data وليةƽ معطيات  
Global depth ويلƽ عمق  
Global Grid Forum 

(OGF) 
  منتدى الشبك العاملي 

Global mobility وليةƽ تنقلية  
Global ordering ويلƽ ترتيب  
Global replacement ويلƽ تبديل  
Global roaming ويلƽ والƟ 
Global System for Mobile 

Communications (GSM)
النظام الشمويل لالتصاالت 

  اخللوية
Glossary َمْسَرد 
Gnu's Not Unix (GNU) GNUهو ليس يونكس   
Go to sleep ترقد  
Goal Question Metric-

Bases Measurement 
Program (GQM) 

برنامج قياس مبƗ على اهلدف 
 والسؤال واملقياس

Go-Back-N ARQ  طلب التكرار اآليل مع العودةn 
 خلفاً

Goppa codes أرمزة غوبا  
GPL code رماز ذو رخصة عمومية عامة  
GPL software  برجميات ذات رخصة عمومية

  عامة
Graceful close َسِلس ȧإغال  
Graceful degradation لبق/احندار َسِلس 
Graceful recovery استعادة رحيمة  
Graded-index multimode القرينة ǯņمتعدد األ-متدرȓاƴ 
Gradient ǯŊمشتق اإلشارة، تدر  
Gradient descent ǯاحندار التدر 
Grammar  نظام حنوي)ņقواعدي( 
Grammar-oriented 

objects 
  التوجه) قواعديņة(أغراض حنوية 

Grammatical parse  قواعدي(حتليل حنوي(  
Grant (v) مينح 
Grant command أمر املنح 
Granting privileges ح امتيازاتمن 
Granularity  ةņبيبيǊاحل  
Graph matrix بيانمصفوفة امل  
Graph serialization َسلَة املبيانǐَسل  
Graph theory نظرية املبيان 
Graph(s) بيانĈِمبايني/م 
Graphical Device 

Interface (GDI) 
  واجهة التجهيزات البيانية
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Graphical User Interfaces 
(GUIs) 

 جهات املستخِدم البيانيةوا

Graphics بيانيات 
Graphics card ةبطاقة بياني  
Graphics controller  بياينمتحكم  
Grappling hook بǎاف كالǎخط  
Grayscale الرمادي ǯالتدر  
Greedy method  طريقة شرهة 
Green packaging أخضر Ƈحتز  
Green threads نياسب خضراء  
Grid َشَبك  
Grid computing حساب الشبك  
Grid files ملفات الشبك 
Ground أرضي 
Ground wave propagation  على األرض ǯانتشار األموا 
Group address عنوان اجملموعة 
Group rights اجملموعة ȧحقو  
Group signal إشارة جمموعة 
Group signature توقيع اجملموعة  
Group structure  بنية زمرية  
Grouping ميعƟ  
Grouping attributes  واصفات التجميع 
Groupware موعاتيةجم  
Growing phase مرحلة التضخم  
Guaranteed Frame Rate 

(GFR) 
 معدل األطر املضمون

Guard page صفحة حراسة  
Guards اسņحر 
Guess (v) حيزر  
Guest Ȥضي  
Guided transmission 

media 
 ȓأوسا)Ȕإرسال )مجع وس 

 موجَّهة
GUIs (Graphical User 

Interfaces) 
  واجهات املستخِدم البيانية

H 
  

Hackers العابثون  
Half duplex ǯمزدو Ȥنص  

Half duplex transmission ǯمزدو Ȥإرسال نص 
Halving Ȥتنصي  
Hamming distance Ƞمسافة هامين 
Handbook بņكتي 
Handheld devices هيزات حممولةƟباليد   
Handheld Devices 

Markup Language 
لغة التأشري للتجهيزات اǂمولة 

  باليد 
Handheld systems نظم حممولة باليد  
Hand-held devices هيزات ُتحمل باليدƟ  
Handler  Ɗيامل(متولǎتول(  
Handles  Ȑَبǐمق)Ȑمقاب(  
Handoff  Ɗالتخلي(ختل( 
Handoff delay تأخري التخلي  
Handoff latency ث التخليŊتلب  
Handset  اعةƧ)Ȥاهلات( 
Handshake مصافحة 
Handshaking مصافحة  
Hands-on computer 

system 
  نظام حاسوŸ عملي

Handspread امتداد املؤشر  
Hang-up Ȕاخل ȧإغال 
Happened-before relation ًعالقة حدث قبل، حدث أوال  
Hard disks صلبة ȋأقرا  
Hard handoff ي الثقيلǎالتخل  
Hard link وصلة راسخة  
Hard problem مسألة صعبة  
Hard real-time system  Ǹنظام الزمن احلقيقي الراس

  )العتادي(
Hard-coded مرمَّز عتادياً، صلب الترميز  
Hardware  عتاديات(عتاد( 
Hardware controller متحكم يف العتاديات  
Hardware independence  العتادياتاستقالل عن  
Hardware trap ņد عتاديŊتصي  
Hardware-abstraction 

layer (HAL) 
  طبقة التجريد العتادي

Harmonic(s)  توافقيات(توافقية( 
Hash بصمة  
Hash files ملفات بصمات 
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Hash function دالة تلبيد، دالة البصمة 
Hash rate معدل البصم  
Hash table البصم جدول  
Hashed file مبصوم Ȥمل  
Hashed page table جدول صفحات ņبصمي  
Hashed records تسجيالت مبصومة  
Hashing techniques تقنيات البصم 
Hazard analysis حتليل املصادفة  
Head & tail وجه وقفا 
Head crash ل الرأسƌتعط  
Head seek رأس القراءةنشدان   
Headend طرف رأسي 
Header ترويسة 
Header Error Control 

(HEC) 
 حتكم يف خطأ الترويسة

Header Hub (HHub) ņرأسي ņقَب 
Head-Mounted Display 

(HMD) 
 جهاز رǗية مثبَّت على الرأس 

Health care applications تطبيقات العناية بالصحة 
Heap كومة  
Heap file الكومة Ȥمل 
Heavy load ل ثقيلƥ 
Heavyweight process إجرائية ثقيلة  
Help-me-test اختبار ساِعْدين  
Heterarchy التراتبية 
Heuristics اتņةسبيكَمجع ( كَْسبي(  
Heuristic repair ƑريƟ ترميم 
Hibernate mode باتŊالس Ȕƴ  
Hidden node عقدة خمفية 
Hierarchical and network 

systems 
 نظم هرمية وشبكية

Hierarchical data models معطيات هرمية ǯاذƴ 
Hierarchical Mobile IP 

(HMIP) 
]ȧميفا [IP املتنقل اهلرمي  

Hierarchical storage 
structure 

  )تراتبية(بنية َخزن هرمية 

Hierarchical storage 
systems 

  )التراتبية(نظم اخلَزن اهلرمية 

Hierarchical/non 
hierarchical 

 الهرمية/هرمية

Hierarchies generalization تعميم اهلرميات  

Hierarchies specialization اهلرميات Ȍختصي 
Hierarchy (Hierarchies)  ةņتراتبية )/هرميات(هرمي

 )تراتبيņات(
High Data Rate Digital 

Subscriber Line 
(HDSL) 

خȔ املشترك الرقمي ذو معدل 
 املعطيات العايل

High Level Data Link 
Control (HDLC) 

حتكم عايل املستوى يف وصلة 
 املعطيات

High-Density Bipolar-3 
Zeros (HDB3) 

ثنائي القطبية بثالثة أصفار عايل 
 الكثافة

Higher/lower-order bits دنيا/بتات ذات رتبة عليا 
Higher-degree 

relationships 
 عالقات من مرتبة عالية

High-level data modules  جمتزآت معطيات عالية املستوى 
High-level DML  لغة معاجلة املعطيات عالية

 املستوى
High-Level Language 

(HLL) 
  لغة عالية املستوى

Hit ratio نسبة اإلصابة  
Hive خلية حنل  
Hold and wait املَسك واالنتظار  
Hold time مدة املَسك 
Hole ثغرة، حجرة  
Holographic diffraction 

pattern 
Ȕƴهولوغرايف ǯانعرا   

Holographic storage  سيميƟ خزن ذو مصور
  )اهلولوغرايف(

Home address  عنوان املوطن  
Home Agent (HA) عميل املوطن  
Home directories أدلة املوطن  
Home Network (HN) شبكة أصلية  
Homogeneous DDBMS DDBMSمتجانسة  
Homonyms ات َسِمņاء متطابقة(يƧحتمل أ( 
Homophonic substitution 

cipher 
   املتعدد الصورالتعويȐمعمōي 

Hooked system ًافاǎنظام حيوي خط  
Hop قفزة 
Hop-by-hop قفزة فقفزة 
Horizontal fragmentation زئة أفقيةƟ 
Horizontal partitioning  زيء أفقيƟ 
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Horizontal propagation ار أفقي انتش 
Horn clauses ُجَمل هورن 
Horn greatest lower 

bound theory 
ƅنظرية هورن ألعظم حد أد 

Horn least upper bound 
theory 

 نظرية هورن ألصغر حد أعلى

Host Ȥمضي  
Host Ȥمضي  
Host adapter  مǗاملبطاقة تواȤضي  
Host attached storage Ȥخزن ُملَحق باملضي  
Host languages لغات ُمِضيفَة 
Hosted Ȥَّمضي  
Hosted Ȥَّمضي  
Hosted Virtual Machines 

(VMS) 
  فةيَّآالت افتراضية مض

Host-to-host Ȥإىل مضي Ȥمضي 
Host-to-host layer Ȥإىل مضي Ȥطبقة املضي 
Hot spare disk ساخن ȓاحتيا ȋقر  
Hot standby mode استعداد ساخن Ȕƴ  
HSM (Hierarchical 

Storage Management)  
  إدارة خزن هرمي

HTML (Hypertext 
Markup Language) 

ņترابطي Ȍلغة تأشري ن 

HTTP  ȧنقل ) بروتوكول(ميفا
  النصوȋ الترابطية

Hub(s)  Ōاجلمع(قَب :ņبǊأو أقبابأَق ( 
Human Identification at 

Distance (HumanID) 
  تعرņف األشخاȋ من ُبعد

Human-Computer 
Interface (HCI) 

مع  اإلنسان ختاطبواجهة 
  احلاسوب

Hybrid هجني 
Hybrid Online Analytical 

Processing (HOLAP) 
  معاجلة حتليلية آنية هجينة

Hyper Text Markup 
Language (HTML) 

 لغة تأشري النصوȋ الترابطية

Hyper Text Transfer 
Protocol (HTTP) 

 ȋبروتوكول نقل النصو
 ترابطيةال

Hyperlink (link)    وصلة ترابطية 
Hyperplan مستوي ترابطي 
Hyperspace فضاء فائق  
Hyperterminal مطراف االتصال  
Hypertext  ترابطي Ȍن  

Hypertext knowledge نصية ترابطية ǆمعرفة  
HyperText Markup 

Language (HTML) 
  لغة تأشريية للنصوȋ الترابطية

Hyphen واصلة 

I 

  

I/O burst  إدخالرشقة/ǯرشقة إخرا ،I/O 
I/O bus مسرى إدخال/ǯإخرا  
I/O devices هيزات إدخالƟ/ǯإخرا  
I/O interlock  إقفال داخلي يف عمليات

  اإلخراǯ/اإلدخال
I/O port(s)  إدخال) مناِفذ(َمْنفَذ/ǯإخرا 
I/O subsystem فرعي/نظام إدخال ǯإخرا  
I/O-bound process ائية مقيدة باإلدخالإجر/ǯاإلخرا  
I-CASE  بيئةCASEاملتكاملة   
Iconic َونǊذات ق  
Iconic representation ثيل قوينƢ 
Icons  َونǊونة(قǊمجع ق(  
IDE (Integrated Device 

Electronics) 
  إلكترونيات Ɵهيزة متكاملة

Idempotent  المتغري) أثر(مفعول  
Idempotent operation  رعمليةņذات مفعول المتغي  
Identification Ȥتعيني هوية، تعري  
Identifier فōن هوية أو معرōمعي 
Identifying entity type  تعيني هوية)Ȥالكيان) تعري țنو 
Identity هوية 
Identity element عنصر حيادي  
Idle بال عمل، ساكن  
Idle channel  ساكنة(قناة حرة( 
Idle state الراحة(سكون حالة ال( 
Idle thread نيسب بال عمل  
Idleness انعدام اِحلمل  
Ignore اهلƟ  
Illegal الشرعي 
Illocutionary ņالكالمي 
Illumination إنارة 
Image attribute الصورة Ȥواص 
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Image data types معطيات الصورة țأنوا 
Imaging process   الصور ȓإجرائية التقا 
Immediate فوري 
Immediate update 

techniques 
 تقنيات التحديث الفوري

Immediate updates حتديثات فورية 
Immersion غَمر  
Immersive virtual 

environments 
  بيئات افتراضية غامرة

Immersive virtual reality  حقيقة افتراضية غامرة  
Immutable shared files ملفات تشاركية المتغرية  
Impairment(s) داتĈمفس 
Impedance mismatch   قات) عدم تطابق(اختالفōاملعو 
Impersonation شخصية ȌŊتقم  
Impersonation إغفال الشخصية  
Implementation data 

models 
 ƴاذǯ معطيات التنجيز

Implementation level مستوى التنجيز 
Implementation view  يةǗتنجيزيةر  
Implementation(s)  تنجيزات(تنجيز( 
Implicit congestion 

signaling 
Ɨالضم ȧتشوير االختنا 

Implicit graph Ɨبيان ضم 
Implicit requirements متطلبات ضمنية  
Implicit rules  قواعد ضمنية  
Implicitly embedded  ًمدَرجة ضمنيا  
Improvisation الƟار 
Impulse noise ضجيج نبضي 
In the wake على أثر، بسبب  
Inactivity timer ȓت انعدام النشاƍمؤق 
In-band signaling تشوير داخل احلزمة 
Inchannel signaling تشوير داخل القناة 
Inclusion dependencies  ارتباطات االحتواء 
Incoming branch و țردافر  
Incoming flow تدفق وارد  
Incoming/outgoing  (صادر )/داخل(واردǯخار( 
Incompatible mode غري متوافق Ȕƴ  
Inconsistency ȧعدم اتسا  
Inconsistent غري متسق 

In-core يف الذاكرة  
In-core copy نسخة يف الذاكرة  
Increment تزايد  
Incremental backup احتياطي تزايدي Ǹنس  
Incremental model وذƴتزايدي ǯ  
Incremental Parsing (IP)  التحليل النحوي التزايدي  
Incremental updates حتديثات تزايدية 
Indefinite blocking ائيŒالال Ȥالتوق  
Indefinite blocking غري حمدد Ȥتوق  
Indemnity عن الضرر Ȑتعوي  
Independent class مستقل Ȥص  
Independent classes صفوف مستقلة 
Independent processes إجرائيات مستقلة  
Independent Software 

Vendors (ISV) 
  بائعو الربجميات املستقلون

Independent Test Group 
(ITG) 

  جمموعة اختبار مستقلة

Index block كتلة الفهرس  
Index of coincidence ȧمؤشر االنطبا  
Index of refraction قرينة االنكسار 
Index registers سجالت الفهرس  
Index root جذر الفهرس  
Indexed allocation مفهَرس Ȍحتصي  
Indexed-sequential file مفهَرس ņتسلسلي Ȥمل  
Indexes فهارس 
Indexes clustering حشد الفهارس 
Indexes file فهارس Ȥمل 
Indexes tuning الفهرس Ȥتولي 
Indexical كلمات إشارة 
Indexing الفهرسة  
Indication primitive بدئية اإلشعار 
Indirect blocks كتل غري مباشرة  
Indirection مداورة  
Indirection blocks داورةǊكتل امل  
Indirectly ًمداورة  
Individual usability درجة االستخدام الفردي  
Industrial Control 

Systems (ICS) 
  نظم حتكم صناعية
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Inelastic traffic حركة سري غري مرنة 
Inertial Location System 

(ILS) 
  نظام عطايل لتحديد املواضع

Infect (v) يصيب  
Inference استدالل 
Inference engine   ك استداليلōحمرك استدالل(ُمحر( 
Inference rules  قواعد استدالل 
Inferencing استدالل 
Infiniband ائيŒعرض حزمة ال  
Information content حمتوى املعلومات  
Information deployment نشر املعلومات  
Information determinacy حتمية املعلومات  
Information domain  ȧعلوماتاملنطا  
Information Engineering 

(IE) 
  هندسة املعلومات

Information flow تدفق املعلومات  
Information flow 

continuity 
  استمرارية تدفق املعلومات

Information hiding إخفاء املعلومات  
Information recompaction ņȋاملعلوماتإعادة ر   
Information repositories خازنات املعلومات 
Information Resource 

Management (IRM) 
 إدارة موارد املعلومات

Information security 
(infosec) 

  أمن املعلومات

Information Strategy 
Planning (ISP) 

 ختطيȔ استراتيجية املعلومات

Information structure بنية املعلومات  
Information 

superhighway 
  طرȧ واسعة للمعلومات

Information system life 
cycle 

 اة نظام معلومات دورة حي

Information systems  نظم املعلومات 
Information Technology 

(IT) 
 تقانة املعلومات

Informix universal server خمدم انفورميكس عميم 
Infrared أشعة حتت احلمراء 
Infrastructure بنية أساسية 
Inherent متأصل  
Inherent model-based 

constraints 
 تأصلة معتمدة على ƴوذǯ قيود م

Inheritance وراثة  
Inheritance support دعم الوراثة 

Initial permutation  تبديلة أولية  
Initial state حالة ابتدائية 
Initial value قيمة ابتدائية  
Initial vector متجه ابتدائي  
Initialization استبداء  
Initialization  تبداءاس(هتيئة ابتدائية( 
Initialize (v) Ǜَيستبد  
Initialized ُيستبدأ، مستبدأ  
Initiate (v) Ǜَيستبد 
Injection نǐحق  
Injection Laser Diode 

(ILD) 
 ديود احلقن بالليزر

In-line data Ȕمعطيات داخل اخل  
Innermost nested queries أعمق االستعالمات املتداخلة 
Innermost queries تعالمأعمق اس  
Inode مدخل الفهرس  
Inode structure بنية مدخل الفهرس  
Inodes مداخل الفهرس  
Input  ُمدَخالت: اجلمع(ُمْدَخل(  
Input queue رتل اإلدخال  
Input(s) ُمدَخالت(ُمدَخل /إدخال( 
Insert command ǯأمر إدرا 
Insert operation ǯعملية إدرا 
Insertion anomalies شذوذ اإل ǯدرا 
Insertion attack هجوم اإلقحام  
Insertion operation  عملية إضافة)ǯإدرا(  
Installation إرساء 
Instance handler Ǹمنتَس Ȑمقب  
Instance variables املنتَسمتغريات Ǹ  
Instance(s)  Ǹمنتَسخات(منتَس(  
Instantiable interfaces Ƿواجهات قابلة لالستنسا 
Instantiation Ƿاستنسا 
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 
(IEEE) 

معهد اهلندسة الكهربائية 
 واإللكترونية

Instruction register سجل التعليمة  
Instruction Set 

Architecture (ISA) 
  بنيان طقم التعليمات

Instructions تعليمات  
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Instrumentation هيز بأدوات القياسƟ  
Int. Standardization Org. 

(ISO) 
  منظمة التقييس الدولية

Integrated help facility Ǌكاملةتدة م مساَعوسيلة  
Integrated Project 

Support Environment 
(IPSE) 

țبيئة متكاملة لدعم املشرو  

Integrated public service 
interface 

  واجهة اخلدمة العمومية املتكاملة 

Integrated Services 
Architecture (ISA) 

 بنيان اخلدمات املتكاملة

Integrated Services Digital 
Network (isdn) 

 شبكة رقمية للخدمات املتكاملة

Integration testing اختبار التكامل  
Integrity تكامل/سالمة 
Integrity constraints  قيود السالمة 
Intellectual-Property 

Rights (IPRS) 
  حقوȧ امللكية الفكرية

Intelligibility  مفهومية 
Intensity شدة 
Intention of schema قْصد املختطة 
Intention schemas خمتطات القصد 
Intentional stance قصدي Ȥموق 
Inter record gaps فجوات فاصلة بني التسجيالت  
Interactive تفاعلي 
Interactive computer 

system 
  نظام حاسوŸ تفاعلي

Interactive computing تفاعليةوسبةح   
Interactive interfaces واجهات تفاعلية 
Interactive processes إجرائيات تفاعلية  
Interactive system نظام تفاعلي  
Interactive transactions مداوالت تفاعلية 
Interblock gaps فجوات فاصلة بني الكتل 
Inter-cell handoff التخلي بني اخلاليا  
Interception اعتراض 
Interchange circuits Ɨدارات تبادل بي 
Inter–class test case 

generation 
بني ما توليد حاالت اختبار 

  الصفوف
interconnected مترابطة  
Interconnection Ȕَتراُب 
Interdependency تبعية متبادلة  

Inter-domain mobility التنقلية بني النطاقات  
Interface Definition 

Language (IDL) 
  لغة تعريȤ الواجهات

Interface design تصميم واجهات  
Interface tool kit طقم أدوات الواجهة  
Interface(s)  واجهات(واجهة( 
Interfacing َتواُجه 
Interference تداخل 
Interior Router Protocol 

(IRP) 
 بروتوكول داخلي للمسيōر

Interlacing َتَحاُبك 
Interleave/interleaved متشابكة/تشابك 
Interleaved planning متشابك Ȕختطي 
Interleaving  ُمشابكة  
Interlock protocol   الضم ȧميفا  
Interlocked ņƗذات إقفال بي  
Intermediate Hub (IHub) َقŌبȔوسي  
Intermediate System (IS) Ȕنظام وسي 
Intermittently 

Synchronized 
Database 
Environment (ISDBE) 

بيئة قاعدة معطيات ذات تزامن 
 متقطع

Intermodular interface بني  ماتصميم الواجهات 
  اجملتزآت

Intermodulation Ɨتعديل بي 
Intermodulation noise ضجيج التعديل الƗبي 
Internal fragmentation داخلي ǗņزƟ  
Internal hashing دالة بصمة داخلية  
Internal Revenue Service 

(IRS) 
 مصلحة الرواتب الداخلية

Internal schemas خمتطات داخلية 
International Association 

For Cryptologic 
Research (IACR) 

رابطة دولية لبحوث التعمية 
  وحتليلها

International Data 
Encryption Standard 
(IDEA)   

  ِمقǐيس تعمية املعطيات الدويل

International Electro-
technical Commission 
(ECL) 

 اللجنة الدولية الكهربائيةǊ التقنية 

International Mobile 
Telecommunications 
(IMT) 

 االتصاالت البعيدة الدولية املتنقلة
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International 
Organization For 
Standardization (ISO) 

 املنظمة الدولية للتقييس

International Reference 
Alphabet (IRA) 

 األجبدية العاملية املرجعية 

International Standards 
Organization (ISO) 

  املنظمة الدولية للتقييس

International support دعم اللغات العاملية  
International 

Telecommunication 
Union (ITU) 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

International Traffic In 
Arms Regulations 
(ITAR)  

ǳدولية لتجارة السال Ȕضواب  

Internet شبكة بينية/إنترنت 
Internet Architecture 

Board (IAB) 
 هيئة بنيان اإلنترنت

Internet broadcasting اإلنترنتالبث عرب   
Internet Cache Protocol 

(ICP) 
  ميفاȧ التخبئة يف اإلنترنت

Internet Control Message 
Protocol (ICMP) 

بروتوكول رسائل التحكم يف 
 إنترنت

Internet Corporation for 
Assigned Names and 
Numbers (ICANN) 

احتاد اإلنترنت لƧɊاء واألرقام 
  املخصصة

Internet Engineering 
Steering Group 
(IESG) 

جمموعة التوجيه اهلندسي 
 لɌنترنت

Internet Engineering Task 
Force (IETF) 

 فريق العمل اهلندسي لɌنترنت

Internet Group Message 
Protocol (IGMP) 

بروتوكول إدارة جمموعات 
 اإلنترنت

Internet mailing list قائمة بريدية يف اإلنترنت 
Internet Protocol (IP) بروتوكول اإلنترنت 
Internet Service Provider 

(ISP) 
 مزوōد خدمة اإلنترنت

Internet Society (ISOC) جمتمع اإلنترنت 
Internetwork شبكة بينية 
Internetworking Ɨتشبيك بي 
Interoperability  قابلية التشغيل (تشغيلية بينية

Ɨالبي( 
Interoperability تفاعلية بينية  
Interoperability  البينية) قابلية التشغيل(التشغيلية 
Interpolation استيفاء 
Interpretation تفسري 
Interpretations of rules  تفسريات القواعد 

Interpreter ōرمفس  
Interprocess 

communication 
  االتصال بني اإلجرائيات

Interrogation هاماستفسار، استف  
Interrupt chaining َسلَسلة املقاطعات  
Interrupt dispatch table جدول إسناد املقاطعات  
Interrupt dispatcher د مهمات املقاطعاتǌُمسن  
Interrupt driven ود باملقاطعاتǊَمق  
Interrupt handler متويل املقاطعة  
Interrupt handling يƍاملقاطعاتتول   
Interrupt latency ث (تأخريŊاملقاطعات) َتلَب  
Interrupt priority levels اتملقاطعاأولوية  وياتتسم  
Interrupt processing معاجلة املقاطعة  
Interrupt service routine خدمة املقاطعة ȧَمسا  
Interrupt vector جه املقاطعاتņمت  
Interrupt(s) اتمقاطع(ة مقاطع(  
Interrupt-request line طلب Ȕقاطعة املخ  
Interrupt-routines list قائمة َمساقات املقاطعة  
Intersection تقاطع 
Intersection operation عملية تقاطع 
Intersymbol interference تداخل بني الرموز 
Inter-track density الكثافة بني املسالك  
Interval مهلة  
Interval data type معطيات جمال țنو 
Intra-cell handoff التخلي ضمن اخللية  
Intractable problem مسألة عصيَّة  
Intra-domain mobility ȧتنقلية ضمن نطا  
Intranet  إنترانت(شبكة داخلية( 
Intranets شبكات داخلية  
Intra-subnet mobility تنقلية ضمن شبكة فرعية  
Intrinsic أصيل 
Introspection استبطان 
Intruder متطفل  
Intruding Detection 

System (IDS) 
  نظام كشȤ التطفل

Intrusion لƌَتطَف  
Intrusive activity ņليǎتطف ȓنشا  
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Intuitive game-controlling 
gestures 

إمياءات التحكم احلدسية 
  يف األلعاب) العفوية(

Intuitive gestures  العفوية(اإلمياءات احلدسية(  
Invalid غſري صا  
Invalid page reference إىل țغري صاحلةصفحة رجو   
Invalid state  غري صاحلة"احلالة" 
Invariables المتغريات  
Invariant لōغري متبد  
Inventory analysis دحتليل اجلْر  
Inversion of control (IoC) عكس التحكم  
Inverted page table صفحات املعكوسجدول ال  
Inverter عاكس 
Inward multiplexing تضميم حنو الداخل 
In-window وفق النافذة 
Ionosphere غالف ايوين 
IP multicasting  ȧبث متعدد الوجهات فوIP  
IP next generation  اجليل التايل منIP 
IP paging  ȧنداء فوIP  
IP spoofing  انتحالIP 
IPC (Inter-Process 

Communication)  
  اتصال بني اإلجرائيات

IRM (Information 
Resource 
Management) 

 إدارة موارد املعلومات

Irreducible الخزول  
IS-A relationship  عالقةIS-A )  فرعي Ȥعالقة ص

 ...)من 
ISAM (Indexed Sequential 

Access Method)  
  طريقة النفاذ التسلسلي املفهَرس

ISDBE (Intermittently 
Synchronized 
Database 
Environment) 

بيئة قاعدة معطيات ذات تزامن 
 متقطƍع

Island-driven search ُزرǊحبث َمقود باجل 
Isolation property خاصية العزل 
Isomorphic  متماثالن شكالً(متشاكالن(  
Isomorphism  إيزومورفية(تشاكل(  
Isorythmic  țوحيدة اإليقا  
Isotropic antenna  Ǉǳمتماثل املناحي(هوائي متنا( 
IT staff العاملون يف قسم تقانة املعلومات 

Iterated block cipher تكراري Ɨلب Ŗُمَعم  
Iteration markers َمْعلم التكرار 
Iteration(s)  تكرارات(تكرارة( 
Iterative broadening توسع تكراري 
Iterative deepening مق تكراريتع 
Iterator variables  ر(متغريات التكرارōاملكر( 
Iterators  رōمكر 
ITU Telecommunication 

Standardization 
Sector (ITU-T) 

قطاț تقييس االتصاالت يف 
 االحتاد الدويل لالتصاالت

J 

  

Jacket Ȍقمي 
Jackson plans جاكسون خمططات  
Jackson system 

Development (JSD) 
Ŋم بطريقة جاكسونتطوير النǊظ  

Jacobi symbol Ÿرمز يعقو  
jammer ȇōمشو  
Jamming Ȉتشوي 
Java 2 Enterprise Edition 

(J2EE) 
  Java-2اإلصدار املؤسَّسي للغة 

Java 2 Standard Edition 
(J2SE) 

  Java-2إلصدار القياسي للغة ا

Java Community Process إجرائية مجهور جافا  
Java Community Process 

(JCP) 
  إجرائية جمتمع جافا

Java Database 
Connectivity (JDBC) 

  ترابطية قواعد املعطيات يف جافا 

Java Developing Kit 
(JDK) 

  طقم تطوير جافا

Java Server Faces (JSF) ه خمدم جافاوجو 
Java Servlet Pages (JSP) م جافاōصفحات خمد  
JIT (Just-In-Time) 

compiler 
  مترجǌم يف الوقت الصحيح

Jitter رجرجة 
Job control حتكم يف األعمال  
Job Control Language 

(JCL) 
  لغة التحكم يف األعمال

Job objects أغراض مهمات  
Job pool جممَّع أعمال  
Job queue رتل األعمال  
Jobs  مجع عمل(أعمال(  
Join dependencies ارتباطات الضَّم 



Join indexing 43 Latch 

Join indexing ņفهرسة الضم 
Join operation ņعملية ضم 
Joined tables جداول مضمومة 
Joins ņعمليات ضم 
Joint probability احتمال مشترك 
Journaling تقييد احلوادث  
Journaling file systems ظم ملفات معتمدة على قْيد ن

  احلوادث
Joystick عصا القيادة  
Juggernauts قوة هائلة  
Jukeboxes țاƧصناديق اإل  
Junction وصلة 
Just-In-Time (JIT) ًاماƢ يف الوقت املطلوب  
Juxtaposition َتجانب  
JVM (Java Virtual 

Machine) 
  آلة جافا االفتراضية

K 

  

KDD (Knowledge 
Discovery in 
Databases) 

اكتشاف املعرفة يف قواعد 
 املعطيات

Kernel data address عنوان معطيات يف النواة  
Kernel Dispatcher د املهمات يف النواةǌُمْسن  
Kernel threads نياسب النواة  
Kernel-level threads نياسب على مستوى النواة  
Key attributes ǳواصفات املفتا 
Key class أساسي Ȥص  
Key compromise ǳاملفتا ǳافتضا  
Key Distribution Center 

(KDC) 
  مركز توزيع املفاتيح

Key escrow ائتمان املفاتيح   
Key exchange  تبادل املفاتيح  
Key field ņحقل مفتاحي  
Key management  إدارة املفاتيح  
Key management facility مرفق إدارة املفاتيح  
Key Process Area (KPA) جرائيةɌجمال أساسي ل 
Key transformation ǳحتويل املفتا  
Keylogger ōبرنامج تسجيل(ل مسج (

  ضربات املفاتيح 

Keypad لوحة أرقام  
Keyspace فضاء املفاتيح  
Keystream سلسلة تعمية  
Keystroke ǳضربة املفتا  
Keystrokes ضربات املفاتيح  
Keyword مفتاحية( حمجوزة كلمة( 
Keyword-based indexing  فهرسة معتمدة على الكلمات

  املفتاحية
Keyword-based search  حبث معتمد على الكلمات

  املفتاحية
KLOC Kilo Line-Of-Code ǐسطر من الرمأل Ȥزا 
Knapsack ْعَبةَج  
Knowledge base أو قاعدة معرفيةقاعدة معرفة ، 
Knowledge discovery اكتشاف املعرفة  
Knowledge Discovery In 

Databases (KDD) 
اكتشاف املعرفة يف قواعد 

  املعطيات
Knowledge interchange 

formats 
 صيȠ تبادلية للمعرفة

Knowledge management 
systems  

  نظام إدارة املعرفة

Knowledge representation ثيل املعرفةƢ 
Knowledge-based security   د على املعرفةأمن معتِم
Knowledge-Based System 

(KBS)  
ǎنظام معريف  

Known plaintext attack الواضح املعلوم Ȍهجوم الن  

L 

  

Label(s)  لصيقات(لصيقة( 
LAN extension ليةǂتوسيع الشبكة ا 
LAN segment َمقطع شبكة حملية 
Lane َمْسَرب 
Language rate معدَّل اللغة  
Laptops حواسيب ِحْضنية أو َحمولة 
Large scale ȧوسيع النطا  
Large-grained 

functionalities 
  وșيفيات كبرية احلبيبات

Large-Scale-Integration 
(LSI) 

ȧتكامل واسع النطا 

Last In first Out (LIFO) ًأوال ǯرƸ ًالداخل آخرا 
Latch  Ȥقفل قصري املدة(الِق( 
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Latency ثŊتلب 
Latency time زمن التلبث  
Latent errors أخطاء كامنة 
Lattices شبكيات 
Lattices generalization تعميم الشبكيات 
Lattices specialization الشبكيات Ȍختصي 
Law enforcement فرض سلطة القانون  
Law of causality قانون السببية  
Layer طبقة 
Layered approach ņمنهج طََبقي  
Layered, feedforward 

network 
 شبكة تغذيةň أماميةň ذات طبقات 

Layering  الطبقنة(تنظيم طبقي(  
Layering interfaces واجهات ذات طبقات  
Layout  توضعي Ȕنسقي[خمط[ 
Layout Appropriateness 

(LA) 
Ćالتوضعيمة مالء Ȕاملخط  

Lazy swapper ōل كسولمبد  
LDAP (Lightweight 

Directory-Access 
Protocol)  

  امليفاȧ اخلفيȤ للنفاذ إىل الدليل

LDT (Local Descriptor 
Table) 

  واصفات حملي جدول

Lead دارة 
Leading bits بتات طليعية  
Leaf classes صفوف انتهائية  
Leaf node عقدة انتهائية 
Leakage بņتسر  
Learning rate parameter مǎمعدل التعل Ȕُموِس  
Lease حق االستئجار  
Leased line ُمْؤَجر Ȕخ 
Least Frequently Used 

(LFU) 
  ستخدام األقل تكراراًاال

Least Frequently Used 
(LFU) page 
replacement algorithm 

خوارزمية تبديل الصفحات ذات 
  االستخدام األقل تكراراً

Least Recently Used 
(LRU) 

ستخدام االأقل استخداماً آخراً، 
  األقل آخراً

Least Recently Used 
(LRU) page 

  أقل الصفحات استخداماً آخراً

Least-cost algorithm خوارزمية  التكلفة الدنيا 
Least-cost routing تسيري ذو تكلفة دنيا 

Left outer join operation  عملية ضم خارجية من اليسار 
Left-deep tree رشجرة عميقة من اليسا 
Legacy موروث  
Legacy DDBMS  نظامDBMSموروث țَّموز  
Legacy system نظام موروث  
Legal relation states  حاالت شرعية للعالقة 
Legendre symbol رمز لوجاندر  
Lemma هيديةƢ 
Level x Optical Carrier 

(OC) 
 xحامل ضوئي من املستوى 

Level x Synchronous 
Transfer Signal (STS) 

إشارة النقل املتزامن من املستوى 
x 

LGPL (GNU lesser GPL)  رخصة عمومية عامة بدرجة أقل
  )GNUمن (

Liability مسؤولية قانونية  
License رخصة  
License agreement Ȍالترخي ȧاتفا  
License(s)  رخصة)Ȍُرَخ(  
Licensed له Ȍَّمرخ 
Licensee له Ȍَّمرخ  
Licensing Ȍترخي  
Licensor  Ȍōمرخ)Ȍمانح الترخي (  
Light Emitting Diode 

(LED) 
 ديود ضوئي

Lightweight containers حاويات خفيفة 
Lightweight Directory 

Access Protocol 
(LDAP) 

 ȧالربوتوكول(امليفا ( Ȥاخلفي
 للنفاذ إىل الدليل

Limit ņحد  
Limit register ņسجل احلد  
Limited-horizon search حبث حمدود األفق 
Line break فاصل سطر 
Line configuration Ȕتشكيلة اخل 
Line discipline نظام سطري  
Line Of Sight (LOS) النظر Ȕخ 
Linear complexity تعقيد خطي  
Linear complexity profile شكل التعقيد اخلطي  
Linear congruential 

generator 
  مولد ذو تكافؤ خطي

Linear consistency test  اختبار التماسك اخلطي  
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Linear cryptanalysis حتليل تعمية خطي  
Linear differential 

cryptanalysis 
  حتليل تعمية تفاضلي خطي

Linear Feedback Shift 
Register (LFSR) 

سجل إزاحة ذو تغذية خلفية 
  خطية

Linear hashing دالة بصمة خطية 
Linear list ئمة خطيةقا  
Linear recursion َعْودية خطية 
Linear regression انكفاء خطي 
Linear sequential model تتابعي خطي ǯوذƴ  
Linearly separable 

functions 
 دوال قابلة للفصل خطياً 

Lines Of Code (LOC) عدد أسطر الرماز 
Link وصلة  
Link access Procedure for 

Frame mode bearer 
services (LAPF) 

إجراء النفاذ إىل الوصلة خلدمات 
 احلامل بنمȔ اإلطار

Link Access Protocol 
Balanced (LAPB) 

بروتوكول النفاذ املتوازن إىل 
 الوصلة

Link attributes واصفات الوصلة 
Link management إدارة الوصالت  
Link time Ȕوقت الرب  
Link weight  الوصلةوزن  
Linkage editor  Ȕر روابōحمر)Ȕراب(  
Linked allocation  Ȕمتراب Ȍحتصي 
Linked list قائمة مترابطة  
Linked scheme Ȕأسلوب متراب  
Linkers  رابطات)Ȕمجع راب(  
Link-state routing التسيري وفق حالة الوصلة 
Linqua franca لغة مشتَركة  
Linux لينكس  
Listen state țحالة االستما 
Literal ]كائن [ǎحريف 
Little endian ي صغريǌُنَهو  
Little-endian  صغري ǎطََريف  
Little-endian convention صغري ǎُعرف طََريف  
Live video avatar دات فيديوية حيويةōجمس 
LLC protocol data unit  وحدة معطيات بروتوكولLLC 
Load (to)  ȧحتميل(إيسا(  

Load balancers الƥنات األǌمواز  
Load balancing موازنة اِحلْمل 
Load sharing اقتسام اِحلْمل، التشارك يف اِحلْمل  
Load Sharing Facility 

(LSF) 
  أداة التشارك يف اِحلْمل 

Load time التحميلوقت   
Load(s)  ال(ِحْملƥأ( 
Loaders  الت(موِسقاتōحمم(  
Loading utility  ȧميلحت(نافعة إيسا( 
Local Area Network 

(LAN) 
 شبكة حملية

Local data معطيات حملية  
Local depth عمق حملي  
Local host حملي Ȥمضي  
Local loop حلقة حملية 
Local loopback حلقة راجعة حملية 
Local Procedure Call 

(LPC) 
  استدعاء إجراء حملي

Local replacement تبديل حملي  
Local Security Authority 

Subsystem (LSASS) 
  نظام فرعي لسلطة األمن اǂلية

Locales مواضع  
Locality model ليةǂا ǯوذƴ  
Locality of reference حملية املَرجع  
Localization  ،زǊركƢوُضƢتوضيعع ،  
Localized (to be -) أن ميركَز  
Location موضع  
Location cache خابية املوضع  
Location independence استقالل عن املوضع  
Location independent مستقل عن املوضع  
Location transparency شفافية املوضع 
Location transparent ة املوضعņخفي  
Lock bit بت إقفال  
Lock management إدارة األقفال  
Lock manager مدير إقفال  
Lock mode إقفال Ȕƴ  
Lock request لǐطلب قَف  
Locked ُتقفَل  
Lock-in attack هجوم احلبس  
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Locking قفالإ  
Locking protocol اإلقفال ȧميفا  
Lock-key scheme ǳأسلوب القفل واملفتا  
Locks أقفال 
Log file القَْيد Ȥمل  
Log information معلومات القَْيد 
Log records تسجيالت القَْيد 
Log Sequence Number 

(LSN) 
 رقم تسلسلي للقَْيد

Log-based recovery استعادة معتِمدة على القَْيد  
Log-based transaction-

oriented file systems  
نظم امللفات املوجَّهة باملداوالت 

  املعتِمدة على القَْيد
Log-file service القيد Ȥخدمة مل  
Logging  التسجيل يف قْيد(تقييد(  
Logging area منطقة التقييد  
Logical address space فضاء العناوين املنطقية  
Logical Block Address 

(LBA) 
 عنوان منطقي للكتلة

Logical clock ساعة منطقية  
Logical Cluster Number 

(LCN) 
  األعداد املنطقية للحشود

Logical database design  تصميم منطقي لقاعدة املعطيات 
Logical definitions of 

domains 
  تعاريȤ منطقية للنطاقات 

Logical file system نظام ملفات منطقي  
Logical formatting هتيئة منطقية  
Logical level مستوى منطقي 
Logical Link Control 

(LLC) 
 حتكم يف الوصلة املنطقية

Logical sampling أخذ عينات منطقية 
Logical theory يةنظرية منطق 
Logical units وحدات منطقية  
Logically omniscient ًي املعرفة منطقياǎكل 
Login طلب تسجيل الدخول  
Login authentication االستيقان عند تسجيل الدخول  
Login sessions جلسات دخول 
Logon subsystem النظام الفرعي للدخول  
Long-haul fiber 

transmission 
 يل املدىإرسال ليفيņ طو

Longitudinal redundancy 
check 

 تدقيق باحلشو الطويل

Long-running activity طويل التنفيذ ȓنشا  
Long-term scheduler ل طويل األمدǌُمَجدو  
Look over the shoulder of 

a user 
 النظر من وراء املستخدم

Look scheduling جدولة بالنظر  
Loop resolution قاتتفكيك احلل 
Loop testing ةاختبار احللق  
Loosely coupled systems  قليلة (نظم ضعيفة االقتران

Ȕالتراب(  
loss(es)  țضياعات(ضيا(  
Lossless بال فقَد 
Lossless join property بال فَقد ņخاصية الضم 
Low-latency Ȑث منخفŊتلب 
Low-level data models  معطيات منخفضة ǯوذƴ

 املستوى
Low-level formatting ƅهتيئة على املستوى األد  
Low-level programming 

languages 
لغات برجمة ذات مستوى 

Ȑمنخف  
Low-level triggers Ȑمقِتدحات من مستوى منخف 
Lowpass Ȑرير منخفƢ 
Lowpass filter Ȑرير منخفƢ حōمرش 
LPC (Local Procedure 

Call) 
  اًاستدعاء اإلجراء حملي

LRU (Least-Recently-
Used) 

االستخدام أقل استخداماً آخراً، 
  آخراًاألقل 

Lucas number عدد لوكاس  
LWP (Lightweight 

Process) 
  إجرائية خفيفة

M   

M:N relationship type  عالقة țنوM:N) M إىل N(  
Machine Vision (MV)   يةǗآليةر  
Macro life cycle دورة حياة ِكْبرية 
Macro mobility تنقلية ِكْبرية  
Macrocell  ماكروية(خاليا ِكْبرية( 
Macro-expansion ع ِكْبريŊتوس  
Macro-operator مؤثر ماكروي 
Macro-payment عمليات الدفع الكبرية  
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Macroscopic schedule إمجايل Ɨجدول زم  
Magnetic disks مغنطيسية ȋأقرا  
Magnetic tape storage 

devices 
Ɵهيزات َخْزن على أشرطة 

 ưغنطة
Magnetic tapes أشرطة مغنطيسية  
Magnetoencephalography  املغنطيسي ȟالدما Ȕختطي  
Magneto-optic disks مغنطيسية ضوئية ȋأقرا  
Magnitude  أقدار(قَْدر ǯ( 
Mail destination وجهة بريدية 
Mail envelop رف بريديș 
Mailbox بريد ȧصندو 
Mailing list قائمة بريدية 
Mailslot شقب بريدي  
Main files ملفات رئيسية 
Main memory ذاكرة رئيسية 
Mainframes حواسيب رئيسة  
Maintainability ة صيانņقابلية الصيانة(ي(  
Maintenance personnel  يو(عناصرņالصيانة) فن 
Maintenance phase طور الصيانة  
Major device number رقم التجهيزة الرئيسي  
Major number رقم أعلى  
Majority protocol األغلبية ȧميفا  
Major-version number رقم إصدار رئيسي  
Make-buy decision الشراءو أالبناء/قرار التطوير   
Malefactors فاعلو الشر  
Malfunctioning جز عن العمل بطريقة مألوفةعا  
Malicious خبيث 
Malicious code  بōرماز خمر  
Malicious intent قْصد شرير  
Malicious software بةōبرجميات خمر  
Man ةņشبكة مديني  
Management Information 

Base (MIB) 
 قاعدة معلومات اإلدارة

Management Information 
System (MIS) 

  مات إداريةم معلوانظ

Mandatory access control حتكم إجباري يف النفاذ 
MANET (Mobile Ad-Hoc 

Network) 
  شبكات متنقلة لغاية حمدودة

Man-in-the-middle attack Ȕالذي يف الوس Ȍهجوم الشخ  
Manual identification يدوي Ȥتعيني اهلوية يدوياً، تعري 
Manufacturing 

applications 
  )التصنيع(ت تصنيعية تطبيقا

Manufacturing cell خلية تصنيع  
Many-to-many model عدة إىل عدة ǯوذƴ  
Many-to-one model عدة إىل واحد ǯوذƴ  
Map خريطة 
Map (v) يقابل/يطابق 
Mapping مقابلة كذا بكذا  
Mapping cache َتقابل Ǌخابية 
Mapping to relations مقاَبلة بالعالقات  
Mapping(s)  Ǌأو َتقَابل) عمليات(عملية ňمقاَبلة 
Mark عالمة  
Mark up (v) رōيؤش 
Marker مƍمعلَم، معل 
Market-based data ȧمعطيات معتمدة على السو 
Market-basket data ȧņمعطيات سلة التسو 
Marketers Ǌقونņمسو 
Marketing ploy الترويج التسويقي  
Marshalling Ȥرْص  
Marshalling Ȥتصفي  
Maskable interrupt للحجبةمقاطعة قابل   
Masquerade رƌتنك 
Mass storage َخزن وسيع  
Mass storage media َخزن وسيع ȓأوسا  
Massively Parallel 

Processing (MPP) 
 معاجلة غزيرة التوازي

Master (slave/master)  دņالتابع/السيد(السي( 
Master copy رئيسية(جعية نسخة مر(  
Master file  مرجعي Ȥرئيسي(مل( 
Master File Directory 

(MFD) 
  دليل امللفات الرئيسي

Master File Table (MFT) جدول امللفات الرئيسي  
Master key رئيسي ǳمفتا  
Master processor دōمعاِلج سي  
Master PTE PTEالرئيسي   
Master secret ņرئيسي ņِسر 
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Master server دōخمدم سي  
Mastergroup جمموعة رئيسة 
Master-slave relationship التابع-عالقة السيد  
Master-slave structure التابع-بنية السيد  
Matched filtering وائمترشيح ُم  
Matching  مطابقة  
Mathematical relation عالقة رياضية 
Max function دالة القيمة الكربى 
Maximum Burst Size 

(MBS) 
 أكرب حجم للرشقة

Maximum Frame Size 
(MFS) 

 أكرب حجم لɌطار

Maximum function دالة القيمة الكربى 
McCabe technique تقنية McCabe  
M-commerce payment ع يف التجارة املتنقلةǐَدف  
Mean Time Between 

Failures (MTBF) 
  األعطالبني ة وسطيمدة 

Mean time to data loss  املعطياتوسطيمدة țة قبل ضيا  
Mean time to repair 

(MTTR) 
إلƢام (اإلصالǳ قبل  ة وسطيمدة

ǳاإلصال(  
Mean-time-to-change 

(MTTC) 
  لتغيرية قبل اوسطيمدة 

Mean-time-To-Failure 
(MTTF) 

  العطلحدوث ة قبل وسطيمدة 

Measure قياس/وسيلة 
Measurement قياسال أْخذ  
Mechanism آلية  
Media  ȓأوسا)Ȕمجع َوَس(  
Media cubes  مكعبات املعلومات الصوتية

  واملرئية
Media Gateway (MG)  ȓبوابة األوساMG 
Media Gateway 

Controller (MGC) 
 ȓم يف بوابة األوساƍُمَتحكMGC 

Medium Access Control 
(MAC) 

Ȕحتكم يف النفاذ إىل الوس 

Medium-term scheduler األمد Ȕل متوسǌُمجْدو  
Meet-in-the-middle attack Ȕهجوم التالقي يف الوس  
Meet-in-the-middle 

consistency attack 
هجوم التماسك بالتالقي يف 

 Ȕالوس  
Membership عضوية 
Membership query 

message 
 رسالة استفسار عن عضوية

Membership report 
message 

 قرير عن عضويةرسالة ت

Memory address register سجل عناوين الذاكرة  
Memory allocation الذاكرة Ȍحتصي  
Memory dump الذاكرة Ƞتفري  
Memory locking الذاكرةقفالإ   
Memory mapping مقاَبلة الذاكرة  
Memory mapping a file بالذاكرة Ȥمقاَبلة مل  
Memory partition زيئة ذاكرةƟ  
Memory-access violation انتهاك النفاذ إىل الذاكرة  
Memory-mapped I/O اخرإ/لادخإǯ بالذاكرةلمقاَب   
Memory-protection 

violation 
 ȧاية الذاكرةاختراƥ  

Memory-style Error-
Correcting-Code 
(ECC) organization 

تنظيم الرماز املصحōح خلطأ 
  الذاكرة

MEMS (Micro-Electronic 
Mechanical Systems) 

نظم ميكانيكية باإللكترونيات 
  الصغرية

Menu selection system قوائممن الختيار اال نظام  
Menu-based interfaces واجهات معتمدة على القائمة 
Menu-driven مقودة بالقائمة  
Merger ǯǌمار  
Meshed متشابك  
Meshing َتشاُبك  
Message Authentication 

Code (MAC) 
 رماز استيقان الرسالة

Message Authenticator 
Algorithm (MAA) 

  خوارزمية استيقان الرسالة

Message Body (bodies)  ُمتون: اجلمع(َمْتن الرسالة ( 
Message Digest (MD) حصيلة الرسالة/عصارة  
Message Integrity Check 

(MIC) 
  تدقيق يف سالمة الرسالة

Message passing  رير الرسائل(تراسلƢ(  
Message pool  ئلسا ر)خزنَم(جممَّع  
Message queues أرتال الرسائل  
Message slots شقوب الرسائل 
Message system سلارت نظام  
Messaging  تبادل الرسائل(تراسل( 
Meta knowledge  عةƍمعرفة مترف  
Meta-class عƍمترف Ȥص 
Metadata ƍعةمعطيات مترف  
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Metadata repository عةƍة معطيات مترفǌخازن 
Meta-design عƍتصميم مترف  
Metaknowledge عةƍمعارف مترف  
Metalevel عƍمستوى مترف 
Metamodel عƍمترف ǯوذƴ  
Metaphor استعارة 
Meta-signaling عƍتشوير مترف 
Metatags أمارات مترفعة 
Meter قاِئس 
Method طرائق: اجلمع(يقة طر(  
Metric  مقاييس: اجلمع(مقياس(  
Metrics computation حساب املقاييس  
Metrics evaluation  املقاييستقييم  
Metropolitan Area 

Network (MAN) 
 شبكة مدينية 

Micro life cycle دورة حياة ِصْغرية 
Micro mobility تنقلية ِصْغرية  
Microbrowser ح ِصغريƍمتصف  
Microcell  صغرية(خاليا ِمكروية( 
Microcode رماز ِصغري  
Microcomputers حواسيب ِصغرية  
MicroElectroMEchanical 

Systems (MEMS) 
 نظم كهروميكانيكية ِمكروية

Microgestures  يَّة(إمياءاتǌإشارات ِصْغر (  
Microkernels  صغرية) مجع نواة(نوى  
Micro-payment ريةعمليات دفع صغ  
Microscopic schedule َّمفص Ɨلجدول زم  
Microsoft Interface 

Definition Language 
(MIDL) 

لغة تعريȤ الواجهات من 
  ميكروسوفت

Microsoft shared source  مصادر ميكروسوفت التشاركية  
Microwave ِمكروية ǯأموا 
Microwave LAN مكرويةشبكة حملية ذات أمو ǯا 
Middle tier طبقة وسطى 
Middleware وسطىاتبرجمي   
Milestone  َمعاِلم: اجلمع(َمعلَم(  
Mimic function  يفة التقليدșو  
Min function دالة القيمة الصغرى 
Miniature keyboards  منمنمةلوحات مفاتيح  

Miniaturization نمةƴ 
Minicomputer حاسوب صغري  
Minidisks صغرية ȋأقرا  
Minimal cover ولƽ/ أصغري ȧاستغرا 
Minimal sets جمموعات أصغرية  
Minimum cardinality 

constraint 
 قيد التعداد األصغري

Minimum Cell Rate 
(MCR) 

 أدƅ معدل للخلية

Minimum function دالة القيمة الصغرى 
Minimum test sequence متتالية صغرى لالختبار  
Minimum-cost spanning 

tree 
شجرة الربȔ ذات التكلفة 

 األصغرية
Minimum-hop path مسار بأقل القفزات 
Minimum-hop tree شجرة بأقل القفزات 
Mining تنقيب يف  
Mini-specification  Ȥمصغَّرتوصي  
Mini-specs مواصفات مصغَّرة  
Miniworld عالَم صغري 
Minor device number تجهيزة الفرعيرقم ال  
Minor number ƅرقم أد  
Minor-version number رقم إصدار فرعي  
MIPS  مليون تعليمة يف الثانية(ِميْبس(  
Mirror set جمموعة مرأوية  
Mirrored blocks  ةņمأخوذة مرآهتا(كتل ِمرأوي( 
Mirrored disk ņِمرأوي ȋقر  
Mirroring ņر ِمرأويșتنا  
Mirroring  ،س مضاعفةǐمصدر(َعك ( 
Misalignment ňعدم حتاذ 
Mischievous ňمؤذ  
Miss عدم إصابة  
Missing values قيم مفقودة 
Mission-critical 

development  
  تطوير املهمات العظيمة الشأن

Mitigating legal exposure املخاطر القانونية Ȥختفي  
Mixed file Ȕخمتل Ȥمل 
Mixed fragmentation زئƟة خمتلطة 
Mixed transactions مداوالت خمتلطة 
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MMU (Memory-
Management Unit) 

  إدارة الذاكرة وحدة

Mnemonic اسم مستعار 
Mnemonics ذو معىن 
Mobile ņَخلوي Ȥهات 
Mobile Ad-hoc NETwork 

(MANET) 
  شبكات متنقلة لغايات حمددة

Mobile agent عميل متنقل  
Mobile banking services  خدمات مصارف متنقلة

  )خدمات مصرفية متنقلة(
Mobile content  ņأو متنقل(حمتوى َخلوي(  
Mobile databases قواعد معطيات متنقلة 
Mobile financial 

applications 
  تطبيقات مالية متنقلة

Mobile financial services خدمات مالية متنقلة  
Mobile IP (MIP) ]ȧميفا [IP لاملتنق  
Mobile node عقدة متنقلة 
Mobile payment ع متنقلǐدف  
Mobile payment forum منتدى الدفع املتنقل  
Mobile phones َخلوية Ȥهوات  
Mobile 

Telecommunication 
Switching Office 
(MTSO) 

 مكتب ابتدال االتصاالت املتنقلة

Mobile telephony متنقل Ȥَهْت 
Mobility  لية التنقلقاب(تنقلية( 
Modal operator طيƴ مؤثر 
Modality كيفية  
Mode Ȕƴ 
Model-based vision ǯية باعتماد النموذǗر 
Modeler ǯمنمِذ  
Modems  مجع موِدم(موِدمات(  
Modifiability  قابلية التعديل(تعديلية(  
Modification anomalies شذوذ التعديل 
Modify bit بت التغيري  
Modular اجتزائي 
Modular arithmetic حساب َمقاسي  
Modular reduction َمقاسي Ȑختفي  
Modularity اجتزائية  
Modulated signal إشارة معدَّلة 

Modulating signal لةōإشارة معد 
Modulation تعديل 
Module  جمتزآت: اجلمع(جمتزأ(  
Module Interconnection 

Language (MIL) 
  بيƗ للمجتزأل لغة وْص

Module-chart اجملتزأ Ȕخمط  
Modulo n  مقاسn 
Modulo, modulus َمقاس 
Modulus attack هجوم املقاس  
MOLAP 

(Multidimensional 
OLAP) 

OLAPمتعدد األبعاد  

Molecular Dynamics 
Machine (MDM) 

 آلة الديناميك اجلزيئي

Monitor  اجلمع(مراِقب، ِمرقاب :
  )مراقيب

Monitor call استدعاء املراِقب  
Monitor construct نة املراِقبǌلَب  
Monitor mode املراِقب Ȕƴ  
Mono mode Ȕوحيد النم 
Monoalphabetic cipher وحيد احلرف Ŗمعم  
Monolithic software الكتلةدة يبرجمية وح  
Monomial وحيد احلد 
Monotonic رادǎاط 
Monotonic reasoning كمة غري مطردةحما 
Moor’s law قانون مور  
Moral compatibility توافق أخالقي  
Morphological ǎَصْريف 
Morphology metrics لمقاييس الشك  
Most Frequently Used 

(MFU) page 
replacement algorithm 

خوارزمية تبديل الصفحات ذات 
  االستخدام األكثر تكراراً 

Most Recently Used 
(MRU) page 

  أكثر الصفحات استخداماً آخراً

Most significant bit البت األكثر داللة  
Motifs ُجمل موسيقية  
Mount (to) بōينص  
Mount on demand تنصيب عند الطلب  
Mount point نقطة تنصيب  
Mount table جدول تنصيب  
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Mounted منصَّب  
MP3 players  التōمشغMP3  
MPLS (Multiprotocol 

Label Switching) 
ابتدال اللصيقات املتعدد 

 الربوتوكوالت
MPOA (Multiprotocol 

Encapsulation Over 
ATM) 

كَْبَسلة متعددة الربوتوكوالت 
 ATMعلى 

MPP (Massively Parallel 
Processing) 

 معاجلة غزيرة التوازي

Multi-access bus مسرى متعدد النفاذ  
Multicarrier حلواملتعدد ا 
Multicast بث متعدد الوجهات 
Multidimensional analysis  اجلوانب(حتليل متعدد األبعاد(  
Multidimensional 

associations 
 روابȔ متعددة األبعاد

Multidimensional OLAP 
(MOLAP) 

OLAPمتعددة األبعاد   

Multidimensional Online 
Analytical Processing 
(MOLAP) 

   حتليلية آنية متعددة األبعادمعاجلة

Multidimensional User-
Oriented Synthetic 
Environment (MUSE) 

بيئة تركيبية متعددة األبعاد 
  يوجهها املستخدم

Multilevel binary اثناين متعدد املستويات 
Multilevel feedback queue 

scheduling  
جدولة وفق أرتال متعددة 
  اجعةاملستويات بتغذية ر

Multilevel index فهرس متعدد املستويات  
Multilevel indexes فهارس متعددة املستويات  
Multilevel queue-

scheduling 
جدولة وفق أرتال متعددة 

  املستويات
Multimedia data ȓمعطيات متعددة األوسا 
Multimedia databases  ،ȓقواعد معطيات متعددة األوسا

ساȓ قواعد معطيات األو
  املتعددة

Multimedia Internet Mail 
Extension (MIME) 

توسعات بريد اإلنترنت املتعددة 
 األغراض

Multimedia Messaging 
Service  (MMS) 

الوسائȔ ) معطيات(خدمة تراسل 
  املتعددة

multimode ȓاƴمتعدد األ  
Multinational use استخدام متعدد القوميات  
Multiparty computation حساب مجاعي  

Multi-pass clock ميقاتية متعددة الدورات  
Multipath مسارات متعددة 
Multipath distortion تشوه ناجم عن تعدد املسارات 
Multipath interference تداخل املسارات املتعددة 
Multipath propagation انتشار على مسارات متعددة 
Multiple agents تعددية الوكالء 
Multiple class partition 

testing 
  اختبار التجزئة للصفوف املتعدņدة

Multiple encryption تعمية متعددة  
Multiple granularity level 

locks 
أقفال ذات مستويات حبيبيņة 

 متعددة
Multiple inheritance تعدد الوراثة، وراثة متعددة  
Multiple tuples صفوف عالئقية متعددة 
Multiple unicast بث متعدد الوجهة الوحيدة 
Multiple Universal-

naming-convention 
Providers (MUP) 

 ǳدون متعددون الصطالōمزو
  التسمية العميمة

Multiple user interfaces واجهات متعددة املستخدمني 
Multiple-relation options خيارات متعددة العالقات 
Multiplexer مōمضم 
Multiplexing تضميم 
Multiplication (*) 

operator 
 مؤثر الضرب 

Multiplicities داتņتعد 
Multipoint ȓمتعدد النقا 
Multiprocessing تعدد املعاجلَات/املعاجلة املتعددة  
Multiprocessor systems نظم متعددة املعاجلات  
Multiprocessor 

virtualization 
 متعدد حتقيق االفتراضية يف

  معاِلجات
Multiprogrammed 

systems 
  نظم متعددة الربجمة

Multiprogramming تعدد الربجمة 
Multiprogramming 

degree 
  درجة تعدد الربجمة

MultiProtocol 
encapsulation Over 
ATM (MPOA) 

كَْبَسلة متعددة الربوتوكوالت 
  ATMعلى 

MultiProtocol Label 
Switching (MPLS) 

بتدال اللصيقات املتعدد ا
 MPLSالربوتوكوالت 

Multiprovider router دينōر متعدد املزوōمسي  
Multirate تعدد املعدَّالت 
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Multisets  متعدد اجملموعات 
Multitable locks  أقفال على جداول متعددة  
Multitasking  املهماتتعدد  
Multithreaded process إجرائية متعددة النياسب  
Multithreading models تعدد النياسب ǯاذƴ  
Multi-URL-based 

inference 
 URLاستدالل معتِمد على 

  متعدد
Multiuser DBMS DBMSمتعددة املستخدمني  
Multiuser DDBMS  نظامDBMS متعدد țَّموز 

 املستخدمني
Multiuser systems نظم متعددة املستخدمني 
Multivalued attributes صفات متعددة القيم وا 
Multivalued dependencies ارتباطات متعددة القيم 
Multiversion  تعدد إصدارات، إصدارات

 متعددة  
Multiversion concurrency 

control 
تعدد املحتكم يف التساير 
 اإلصدارات

Multiway joins ȧرĉǊمتعددة الط ņعمليات ضم 
Music CD املوسيقا املتراصة ȋأقرا  
Musical surface مساحة موسيقية  
Mutant املتحول  
Mutation operator   مؤثر طفرة 
Mutex استبعاد متباَدل  
Mutual exclusion استبعاد متباَدل  

N 

  

Naive end user  ǎائي(مستخدم طََريفŒ (ǯساذ 
Naive knowledge معارف بدائية 
Name collision اءƧتضارب األ  
Name space اءفƧضاء التسمية أو فضاء األ  
Named iterators ىņر مسمōمكر 
Named objects اةņأغراض مسم  
Named pipes أنابيب مسماة  
Named queries اةņاستعالمات مسم 
Naming التسمية  
Naming constraints  قيود التسمية 

Naming hierarchy هرمية التسمية  
Naming schema 

constructs 
 ة لَبǌنات خمتطةتسمي

Naming transparency شفافية التسمية 
Nano technology ةņتقانة نانوي  
Nanomedicine ņنانوي ņِطب  
Nanotubes ةņأنابيب نانوي  
Narrative context القصة ȧسيا  
Narrowband ضيقة احلزمة /حزمة ضيقة 
N-ary relationship types عالقات متعددة țأنوا 
Nassi-Shneiderman plans خمططات N-S  
National Bureau of 

Standards (NBS) 
  املكتب القومي للمقايس

National Computer 
Security Centre 
(NCSC) 

  املركز الوطƗ ألمن احلواسيب

National Institute of 
standard and 
technology (NIST) 

 املعهد الوطƗ للَمقايس والتقانة

National Language 
Support (NLS) 

  دعم اللغة القومية

National Science 
Foundation 

  مؤسسة العلوم الوطنية

National security agency  
(NSA) 

  وكالة األمن القومي

Native أصلي، أصيل  
Native compiler م أصيلǌمترج  
Native Win32 executable  țرماز تنفيذي من نوWin32 

  األصلي
Natural join operation طبيعية ņعملية ضم 
Natural language 

interfaces 
 واجهات اللغات الطبيعية

Navigator ǳǎمال 
Near-end crosstalk طراف القريبةɊالكالم ل ȓاختال 
Near-line Ȕقريب من اخل  
Need-to-know principle مبدأ احلاجة إىل املعرفة 
Negative associations  سالبة Ȕرواب 
Negotiation مناقشة  
Neighbor acquisition اكتساب عالقة اجلوار 
Neighbor reachability اجلار ȟقابلية بلو 
Nested queries استعالمات متداخلة 
Nested relational model عالئقي متداخل ǯوذƴ 
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Nested relations عالقات متداخلة 
NetBIOS Extended User 

Interface (NetBEUI) 
 NetBIOSواجهة مستخِدم  

 املوسَّعة
Network access layer طبقة النفاذ إىل الشبكة 
Network Attached Storage 

(NAS) 
  خزن ملَحق بالشبكة

Network attachment point بالشبكة ȓنقطة ارتبا 
Network Basic 

Input/Output System 
(NetBIOS) 

اإلخراǯ القاعدي /نظام اإلدخال
  الشبكي

Network computers حواسيب شبكية  
Network connections ارتباطات شبكية  
Network daemon الشبكة ناطر  
Network Device Interface 

Specification (NDIS) 
 توصيȤ واجهة التجهيزة الشبكية

Network Dynamic Data 
Exchange (NetDDE) 

تبادل املعطيات الديناميكية عرب 
  الشبكة

Network file systems نظم ملفات شبكية  
Network for Earthquake 

Engineering 
Simulation (NEES) 

  شبكة حماكاة هندسة الزالزل

Network layer طبقة الشبكة 
Network login طلب دخول شبكي  
Network Operating 

System (NFS) 
 نظام التشغيل الشبكي

Network Operating 
System (NOS) 

   تشغيل شبكينظام

Network partitioning زيء الشبكةƟ 
Network redirector ه شبكيōموج  
Network response استجابة الشبكة 
Network security أمن الشبكات 
Network Service Access 

Point (NSAP) 
 نقطة النفاذ إىل خدمة الشبكة

Network-friendly 
encoding 

  ترميز شبكي ودود

Networking تشبيك 
Network-oriented هŊشبكي التوج 
Network-Terminating 

Equipment (NT) 
 جهاز طََريفǎ للشبكة 

Neural networks شبكات عصبونية 
Neurocognitive Ƒإدراكي عص  
NFS (Network File 

System) 
  نظام ملفات شبكي

Nicknames اء خمتَصرةƧأ  
Nimbus هالة  
NIS (Network 

Information System) 
  خدمة معلومات الشبكة

NIST (National Institute 
Of Standards) 

 املعهد الوطƗ للَمقَايس

No preemption الُشفعة  
No Remote Memory 

Access (NORMA) 
  عدم النفاذ من ُبعد إىل الذاكرة

No-access page النفاذ إليها țنوư صفحة  
No-cache بال ختبئة 
Node weight  ةعقدالوزن  
Noise-tolerant متسامح مع الضجيج 
Nomadic access نفاذ يف وضعية االرحتال 
Non active Ȕغري نش 
Non blocking بال إيقاف 
Non confirmed message تةņرسالة غري مثب 
Non faulty process إجرائية ليس فيها عيوب  
Non guided transmission 

media 
 ال غري موجَّهةأوساȓ إرس

Non monotonic reasoning ردةǎحماكمة مط 
Non Real Time Variable 

Bit Rate (NRT-VBR) 
معدل البتات املتغري بالزمن غري 

 احلقيقي
Non Return To Zero 

(NRZ) 
 العودة إىل الصفر

Non Return To Zero 
Inverted (NRZI) 

العودة إىل الصفر معكوساăً عند 
 الوحدان

Non Return To Zero-
Level (NRZ-L) 

 العودة إىل مستوى الصفر 

Non scalable دņغري قابل للتصع  
Non volatility الَتالشي  
Nonadditive join property  دون إضافة ōمجع(خاصية الضم( 
Nonblocking I/O إدخال/ǯبال إيقافإخرا   
Nonblocking send إرسال بال إيقاف  
Noncached I/O بدون ختبئة/دخالإ ǯإخرا  
Noncached read قراءة بدون ختبئة  
Nonce Ɨم زمƋعال  
Non-compliant cells خاليا غري متوافقة 
Nonconfirmed service تةņخدمة غري مثب 
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Noncontainer object Ǉالحاو Ņغرض 
Non-eud environment  بيئة غري بيئة التطوير بواسطة

  املستخدم النهائي
Non-incremental 

integration 
  تكامل التزايدي

Noninstantiable interfaces واجهات غري Ƿقابلة لالستنسا 
Noninvasive العدواين  
Nonmaskable interrupt غري قابلة للحجب مقاطعة  
Nonmonolithic approach وحيدمنهج غري   
Nonpersistent CSMA CSMAبدون إصرار  
Non-preemptive فعيةالُش  
Nonprocedural language الإجرائيةةلغ   
Nonrecoverable read 

error 
  خطأ قراءةň غري قابل لالستعادة

Nonrecursive queries استعالمات الَعودية 
Nonredundant allocation ņالتكراري Ȍحتصي 
Nonrepudiation عدم إنكار  
Nonresident attributes واصفات غري قاطنة  
Nonserial schedule التسلسلي Ɨجدول زم  
Non-Uniform Memory 

Access (NUMA) 
  نفاذ غري منتظَم إىل الذاكرة

Nonverbal communication التواصل غري الكالمي  
Nonvolatile cache خابية المتالشية  
Nonvolatile ram cache خابية رام المتالشية  
Nonvolatile storage Ǉȇَخزن المتال  
Nonvolatile storage 

devices 
Ǉȇهيزات خزن المتالƟ  

Normal forms  نظامية ǯاذƴ 
Normal Response Mode 

(NRM) 
 Ȕƴ اإلجابة العادية

Normalization استنظام 
Normalization process إجرائية استنظام 
Normalization value ة استنظامقيم  
Normalize (v) يستنظم 
No-store زينبال خت 
Not operator مؤثر النفي 
Notation تدوين  
Notched quanta مةƋموم مثلǊك  
Notepad رةǎحاسوب مذك  
Notification إعالم 

Notification events حدوث إعالم 
NP Class (Non-Polynomial 

Class) 
Ɨفئة زمن حدودي ختمي  

NP-complete class ًاماƢ Ɨفئة زمن حدودي ختمي  
Null modem مودم معدوم 
Null values قيم معدومة 
Null values attributes  واصفات عدمية القيمة 
Null values in tuples  قيم معدومة يف الصفوف

 العالئقية
Number crunching رقامɊم لǌَنه 
Number Field Sieve (NFS) غربال حقل األعداد  
Number theory نظرية األعداد  
Numeric Assignment 

Module (NAM) 
 جمتزأ إسناد رقمي

Numeric data types معطيات رقمية țأنوا 

O 

  

Object abstraction 
technique 

   Ɵريد األغراضةتقني

Object adapter م األغراضمواِئ  
Object behavior  سلوك الغرض 
Object Data Management 

Group (ODMG ) 
  اضجمموعة إدارة معطيات األغر 

Object definition language 
(ODL) 

  لغة تعريȤ األغراض 

Object file غرضي Ȥمل  
Object format َمصاغة غرضية  
Object identity هوية الغرض 
Object life history حياة الغرض Ǹتاري  
Object Linking And 

Embedding (OLE) 
  هاربȔ األغراض وتضمين

Object Management 
Group (OMG) 

  جمموعة إدارة األغراض

Object Management 
Layer (OML) 

  طبقة إدارة األغراض

Object manager برنامج إدارة األغراض  
Object Manipulation 

Language (OML) 
 لغة تناول األغراض

Object modeling  ذجة األغراضƴ 
Object Modeling 

Technique (OMT) 
  تقنية ƴذجة األغراض

Object module غرضيجمتزأ   
Object occurrences  مرات ورود الغرض 
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Object Oriented Analysis 
(OOA) 

 حتليل غرضي التوجه

Object persistence دميومة الغرض 
Object pool َّع أغراضُمجم  
Object program برنامج غرضي  
Object Query Language 

(OQL) 
 لغة استعالم األغراض 

Object Request Broker 
(ORB) 

  غراضاألوسيȔ طلب 

Object serialization َسلَسلة الغرض  
Object structure بنية الغرض 
Object technologies غرضيةاتتقان   
Object-behavior model سلوك األغراض ǯوذƴ  
Objective موضوعي 
Objective(s)  أغراض(غرض( 
Object-Oriented 

Computer-Assisted 
Software Engineering 
(OOCASE) 

غرضية التوجه الهندسة الربجميات 
  مبعونة احلاسوب 

Object-Oriented Database 
Management System 
(OODBMS) 

عطيات املم إدارة قواعد انظ
   التوجهةغرضيال

Object-oriented database 
systems 

نظم قواعد معطيات غرضية 
 وجهالت

Object-oriented databases ةņقواعد معطيات غرضية التوج 
Object-oriented design 

(OOD) 
  تصميم غرضي التوجه

Object-Oriented Domain 
Analysis (OODA) 

  لنطاȧلحتليل غرضي التوجه 

Object-Oriented 
Programming (OOP) 

  برجمة غرضية التوجه

Object-Oriented 
Requirement Analysis 
(OORA) 

  لمتطلبات لحتليل غرضي التوجه

Object-Oriented Software 
Engineering (OOSE) 

  هندسة الربجميات الغرضية التوجه

Object-Oriented Testing 
(OOT) 

 اختبار غرضي التوجه

Object-relational database 
systems 

-نظم قواعد معطيات عالئقية
 غرضية

Object-relational 
databases 

 غرضية-قواعد معطيات عالئقية

Object-relational 
impedance mismatch 

عدم التوافق بني التوجهني 
  الغرضي والعالئقي

Object-relational 
Mapping (ORM) 

  تقابل بني األغراض والعالقات

Oblivious signature توقيع مغفل  

Oblivious transfer ًنقل املعطيات مغفلة  
Observability  قابلية الرصد(رصدية(  
Obsolete  ًيعد صاحلا Ɓ)Ƈقد( 
Occlude ساتر 
Octet ةņمانيǊث 
ODBC (Open Database 

Connectivity) 
 ترابطية قواعد املعطيات املفتوحة

ODL (Object Definition 
Language) 

 لغة تعريȤ األغراض

ODMG (Object Data 
Management Group) 

 ة معطيات األغراضجمموعة إدار

Off-hook السماعة موضوعة 
Office network شبكة مكتبية 
Offline Ȕمفصول عن اخل  
Offline operation Ȕاخل ǯالعمل خار  
Offline tape storage Ȕمفصول عن اخل ņَخزن شريطي 
Offset  َزَيحان ،ǳانزيا 
Off-the-shelf جاهز  
Off-the-shelf software زةبرجميات جاه  
OIL (Ontology Inference 

Layer) 
 طبقة استدالل الوجود

OLAP (Online Analytical 
Processing) 

 Ȕآنية(معاجلة حتليلية على اخل( 

Older process إجرائية كبرية السن  
OLTP (Online 

Transaction 
Processing) 

 Ȕمعاجلة مداوالت على اخل
 )آنية(

OMG (Object 
Management Group) 

 جمموعة إدارة األغراض

OML (Object 
Manipulation 
Language) 

 لغة تناول األغراض

Omnidirectional اهاتƟاه/يف مجيع االƟكلي اال 
Omnidirectional antenna اهاتƟهوائي جلميع اال 
Omniscient observer مراِقب َيعلم كل شيء  
On demand عند الطلب  
On line advertising إعالȔن على اخل  
On line transaction Ȕمداوالت على اخل  
On line, online  Ȕعلى اخل  
One way accumulator اهƟمراكم وحيد اال  
One-time pad ،منصة  دفتر املرة الواحدة

  تستعمل مرة واحدة
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One-time password 
system 

نظام ذو كلمة مرور تستخدم 
 مرة واحدة

One-to-one model وƴواحد إىل واحد ǯذ  
One-way function  اه ) تابع(دالةƟوحيدة اال  
One-way hash function  اه) تابع(دالةƟبصمة وحيدة اال 
One-way trust )اه) عالقةƟثقة وحيدة اال  
On-hook السماعة مرفوعة 
Online Ȕإىل اخل ǳمتا / Ȕعلى اخل  
Online Analytical 

Processing (OLAP) 
  )آنية(ة حتليلية على اخلȔ معاجل

Online configurations  Ȕتشكيالت على اخل  
On-line storage ǎَخزن آين  
On-line system Ȕنظام عامل على اخل  
Online Transaction 

Processing (OLTP) 
 Ȕمعاجلة املداوالت على اخل

 )اآلنية(
Ontologies مفاهيم عامة للمعرفة 
Ontology نظرية الوجود 
Ontology Inference Layer 

(OIL) 
 طبقة استدالل الوجود

Ontology knowledge 
engineering  

  هندسة املعرفة الوجودية

Opaque data type ņمعطيات خفي țنو 
Op-code ǌماز التعليمةر  
Open addressing عنونة مفتوحة  
Open count اد مرات الفتحņعد  
Open cursor command املْنزِلقأَْمر فتح  
Open Database 

Connectivity (ODBC) 
 ترابطية قواعد املعطيات املفتوحة

Open Grid Services 
Architecture (OGSA) 

  بنيان مفتوǳ خلدمات الشبك 

Open paradigm ǯوذƴǳمفتو   
Open research problems مسائل حبثية مفتوحة 
Open Shortest Path First 

(OSPF) 
  مفتوǳ أوالًأقصر مسار

Open software foundation 
(OSF) 

  مؤسسة الربجميات املفتوحة

Open source ǳمصدر مفتو  
Open Source Definition 

(OSD) 
ǳاملصدر املفتو Ȥتعري  

Open source initiative ǳمبادرة املصدر املفتو  
Open Source Software 

(OSS) 
  برجميات مفتوحة املصدر

Open System 
Interconnection (OSI) 
model 

 ƴوذǯ ترابȔ النظم املفتوحة

Open-file record امللفات املفتوحةةليسجت   
Open-file table جدول امللفات املفتوحة  
Operability  قابلية التشغيل(تشغيلية(  
Operand ر فيهƋُمعاِمل، مَؤث 
Operands  مجع ُمعاِمل(معاِمالت(  
Operating system(s)  التشغيل) نظم(نظام 
Operation ȧعمل أو عملية حسب السيا 
Operational profile عملياتية ةالح  
Operator overloading رƍزيادة حتميل املؤث 
Operator(s)  رƍمؤثرات(مؤث( 
Optical cables ِكبال ضوئية  
Optical disks ضوئية ȋأقرا  
Optical fiber ضوئي Ȥلي 
Optical Line Of Sight النظر الضوئي Ȕخ 
Optimal algorithm خوارزمية أمثلية  
Optimally ًأمثليا  
Optimally aligned  ًُمثلى، ُتحاذى أمثليا ňذات حماذاة  
Optimist concurrency 

control 
 حتكم يف التساير بتفاǗل

Optimistic locking ǎيلǗإقفال تفا  
Optimistic techniques  ليةǗتقنيات تفا 
Optimization استمثال 
Optimizations عمليات استمثال  
Optimized اسُتمِثل، مستمثَل  
Optimizers مستمِثالت  
Option(s)  خيارات(خيار( 
Optional fields حقول اختيارية 
OQL (Object Query 

Language) 
 لغة استعالم األغراض

OR operator ر اجلوازƍمؤث 
Order مرتبة 
Order of magnitude مرتبة الِكَبر  
Order preservation حفظ الترتيب 
Ordered files ملفات مرتَّبة 
Ordering  ترتيب  
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Organization For 
Advance Structured 
Information Systems 
(OASIS) 

مؤسسة نظم املعلومات البنيوية 
  املتقدمة

Orthogonal متعامد 
Orthogonal codes عامدةأرمزة مت 
Oscillation(s)  بƌتقلبات(تقل( 
Out of memory عدم كفاية الذاكرة  
Outcome  صادرات: اجلمع(صاِدر(  
Outer join operations عمليات ضم خارجية 
Outer queries استعالمات خارجية 
Outer union operation خارجي țعملية اجتما 
Outer-page table جدول الصفحات اخلارجي  
Outgoing flow غادرتدفق ُم  
Outlet َمأَخذ 
Out-line data Ȕاخل ǯمعطيات خار  
Out-of-band information  مبعثرة معلومات  
Out-of-band signaling احلزمة ǯتشوير خار 
Out-of-date غري مواِكب للعصر  
Output ǯإخرا 
Output  ǯُمخَرجات: اجلمع(ُمْخَر(  
Output Feedback mode 

(OFB) 
  Ȕƴ تغذية املǊخَرǯ خلفياً

Outsourcing تعهيد  
Over-allocating memory الذاكرة Ȍمبالغة يف حتصي  
Overfitting  زيادة التلبيق 
Overflow Ȑفي  
Overflow files Ȑملفات الفي 
Overhead  عبء(ِحْمل مضاف( 
Overlap (v) َتَراكب، يتراكب 
Overlapping متراكبة 
Overlapping frequencies ترددات متراكبة 
Overlay اكبَرَت  
Overlay driver  ȧاņتراكبالسو  
Overlay loader  ل(موِسقōتراكب) حمم  
Overload ِحْمل زائد 
Overloading زيادة حتميل  
Overriding إبطال  

Overwrite ȧفو Ǹُينس  
Overwriting حتل مكان  
Owner مالك  
Owner entity كيان مالك  
Owner entity type كيان مالك țنو 
Owner rights املستخدم ȧحقو  
Ownership االقتناء Ȥتكالي  

P 

  

P class (Polynomial class) فئة زمن حدودي  
P+Q redundancy scheme  التكرار ȔخمطP+Q  
Package حزمة 
Packaging Ƈحتز  
Packaging companies داد حزم الربجمياتشركات إع  
Packet sniffers امات الرزمƋƽ  
Packet sniffing اشتمام الرزم 
Packet switching َزمŊابتدال الر 
Packet(s)  رزم(رزمة( 
Padding حشو  
P-adic number  عدد إديكي أساسp  
Page allocator الصفحات Ȍōحمص  
Page break اية صفحةŒ فاصل  
Page cache ة الصفحةخابي  
Page directory دليل صفحات  
Page Fault Frequency 

(PFF) 
  تواتر خطأ الصفحة

Page fault trap دŊخطأ الصفحةتصي   
Page faulting تنفيذ عملية خطأ صفحة  
Page layout نسقي ل Ȕلصفحةخمط  
Page offset  زََّيحان)ǳضمن الصفحة) انزيا  
Page out الصفحات ǯإخرا  
Page out (to -) الصفحة ǯǌُيخر  
Page replacement تبديل الصفحات  
Page replacement تبديل الصفحات  
Page scanning مسح الصفحات  
Page sharing تشارك يف الصفحات  
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Page table جدول الصفحات  
Paged ًع صفحياƋُتقط  
Paged (to be -) in from the 

file system  
  امللفاتيقطƋع صفحياً من نظام 

Paged segmentation 
scheme 

  صفحيتقطيع طريقة 

Paged-aligned sections مقاطع متحاذية الصفحات  
Page-Directory Entry 

(PDE) 
  َمدخل دليل الصفحات

Page-fault rate معدل خطأ الصفحة  
Page-frame database  قاعدة معطيات إطارات

  الصفحات
Page-not-present bit  فحة غري موجودةالص"بت"  
Pageout الصفحات ǯإخرا  
Pageout (to) الصفحات ǯُيخر  
Pageouts الصفحات ǯإخرا  
Pager عƍجهاز النداء الصفحاتمقط ،  
Pager ع الصفحاتƍمقط  
Page-replacement 

algorithms 
  خوارزميات تبديل الصفحات

Page-Table Entry (PTE) َمدخل جدول الصفحات  
Page-table self map جلدول الصفحات źتقابل ذا 
Paging تقطيع صفحي، نداء  
Paging daemon التقطيع الصفحي ǌناطر  
Paging file التقطيع الصفحي Ȥمل  
Palletize (to)  لǐأشياء ثقيلة(نق(  
Palm telephones ةņكَفي Ȥهوات  
Palmtop يƍحاسوب كَف  
Panic عرǊذ  
Paper prototype أويل وَر ǯوذƴقي  
Parabola ǜع مكافǐقَط 
Parabolic reflective 

antenna 
ņهوائي عاكس مكافئي 

Paraboloid ǜع مكافǐم قَطņُمجس 
Paradox رةōحمي  
Parallel Ǉمواز/Ǉمتواز 
Parallel database 

management systems 
نظم إدارة قواعد املعطيات 

 املتوازنة
Parallel processing معاجلة متوازنة 
Parallel systems نظم متوازية  

Parameter marshalling املوِسطات Ȥرص  
Parameter mode  ȔوِسǊامل Ȕƴ 
Parameter passing رير املوِسطاتƢ  
Parameter types  وِسطاتǊامل țأنوا 
Parameter(s)  Ȕُموِسطات(ُموِس( 
Parameters of disks ȋُموِسطات األقرا 
Parametric end users  يستخدم ǎمستخدم طََريف

 موِسطات
Parcel طْرد  
Parent nodes ُعقَد آباء 
Parent process ǆأمإجرائية   
Parenthesis (round 

brackets) 
  قوسان، هالالن

Parity يةزوجيōدǌة، ن  
Parity bit ديةōت النǌب 
Parity error خطأ الزوجية  
Parse procedures إجراءات التحليل الصريف  
Parsing ǎحتليل حنَْوي أو َصريف  
Partial key جزئي ǳمفتا 
Partial replication تكرار جزئي 
Partial specialization جزئي Ȍختصي 
Partially committed state ًحالة مثبتة جزئيا 
Partially observable 

markov decision 
problem 

مسألة قرار ماركوف القابلة 
 جزئياً للتحسس

Partial-Order Planning 
(POP) 

 ƳطيȔ مرتب جزئياً

Participation constraints قيود املشاركة 
Partition زئةƟ ،زيءƟ  
Partition algorithm زيءƟ خوارزمية 
Partition boot sector التجزيئة țإقال țقطا  
Partition control block كتلة التحكم يف التجزيئة  
Partition testing التجزئةراختبا   
Partitioned hashing  زيئيةƟ أو جمزَّأة(دالة بصمة( 
Partitioning زيءƟ  
Partitions  زيئاتƟ)زيئةƟ مجع(  
Pass phrase عبارة السر، عبارة املرور  
Passive الņغري فع  
Passive attack Ƒهجوم غري فعال، هجوم سل 
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Passive entity الņكيان غري فع  
Password كلمة مرور  
Patches  َنِقيالت  
Path مسار 
Path expression  تعبري املسار 
Path loss يف املسار țضيا 
Path name اسم مسار  
Path-name translation ترمجة اسم املسار  
Path-vector routing تسيري وفق متجه املسار 
Pattern طيƴ شكل 
Pattern matching النمطية[ل مطابقة األشكا[ 
Payload ِحْمل صايف 
Payload Type (PT) اِحلْمل الصايف țنو 
Payroll system نظام األجور 
P-box  ȧصندوP  
PC hygiene صحة احلاسوب  
PCB (Process Control 

Block) 
  كتلة التحكم يف اإلجرائية

Peak amplitude مطال الذروة 
Peak Cell Rate (PCR) ليةمعدل الذروة للخ 
Peculiarities خصوصيات  
Peer ر/نظريșمتنا /ņدǌن 
Peer to peer ņدǌإىل ن ņدǌن 
Peer-to-peer computing  دōد للنōحساب الن  
Peer-to-peer systems ņد للندōنظم الن  
Penal laws  قوانني جزائية 
People Management 

Capability Maturity 
Model (PM-CMM) 

 إلدارة رةقدƴوذǯ نضج امل
ȋاألشخا   

Per se قائم بذاته  
Perceived behavioral 

control factor 
عوامل التحكم يف السلوك 

ȗامللحو  
Perceived cost ةتكلفةșملحو   
Perceived Ease of Use 

(PEU) 
  سهولةǊ االستخدام اǂسوسة

Perceived Usefulness (PU) نفع حمسوس  
Perception إدراك  
Perceptron  عصبون مدرك 
Percepts مدركات حسية 

Perceptual interfaces واجهات إدراكية  
Perfective maintenance صيانة حتسينية  
Perfidious way طريقة غادرة  
Performance أداء  
Performance monitoring مراقبة األداء 
Performance testing اختبار األداء  
Per-Hop Behavior (PHB) سلوك على مستوى القفزة 
Period دور  
Periodic signal إشارة دورية 
Perlocutionary قَْصدي 
Permanent key دائم ǳمفتا 
Permanent Virtual 

Connection (PVC) 
 ارتباȓ افتراضي دائم

Permission attributes ǳواصفات السما  
Permits Ƨاحيات 
Per-process open-file table  جدول امللفات املفتوحة على

  مستوى اإلجرائية
Persist (v) يدوم  
Persistence املداَومة  
Persistence timer ت البقاءƍمؤق 
Persistent CSMA CSMAمع إصرار  
Persistent forwarding 

information base 
(FIB) 

  مةقاعدة معلومات اإلحالة الدائ

Persistent objects  مستدمية(أغراض ُمداوِمة( 
Persistent storage  مǌَخْزن ُمداو)Ƈمستد( 
Persistent stored modules  ًجمتزآت خمزنة ختزيناً دائما

 )مستدمياً(
Person/Month (PM) Ȍشهر/شخ  
Personal databases قواعد معطيات شخصية 
Personal Digital Assistants 

(PDAS) 
  دات رقمية شخصيةمساِع

Personal Identification 
Number (PIN) 

  رقم تعريȤ شخصي

Personal Software Process 
(PSP) 

  إجرائية برجمية شخصية

Personal workstations حمطات عمل شخصية  
Personalization  إضفاء الطابع (الَشْخَصنة

  )الشخصي على الشيء
Person-to-person payment Ȍإىل شخ Ȍدفع من شخ  
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Perspective projection  منظوري Ȕمسق 
Petaflops بيتافلوبس  
Phantom body Ņشبحمْتن  
Phantom problem  مشكلة الشبح 
Phase طور 
Phase Modulation (PM) تعديل طوري 
Phase shift keying (PSK) تعديل بإزاحة الطور 
Phase-change disk متغري الطور ȋقر  
Phonemes ُصَوْيتات  
Physical Address 

Extension (PAE) 
  توسيع العناوين املادية

Physical address space فضاء العناوين الفيزيائية  
Physical data 

independence 
 للمعطيات ] فيزيائي[استقالل 

Physical data models  ǯاذƴ]للمعطيات] فيزيائية 
Physical database design  لقاعدة ] فيزيائي[تصميم

 املعطيات
Physical formatting هتيئة فيزيائية  
Physical indexes  فيزيائية[فهارس[ 
Physical layer طبقة مادية 
Physical processes and 

events 
 عمليات فيزيائية وأحداث

Physical properties فيزيائية ȋخوا 
PID  ن هويةōف(معيōاإلجرائية) معر  
Piggybacking امتطاء 
Pile file الكومة Ȥمل 
Piling تكديس  
Pilot channel قناة الطليعة 
PIN (Personal 

Identification 
Number) 

  رقم تعريȤ شخصي

Pin (to -) a page غَْرز صفحة  
Pin(s)  مغارز(ِمْغَرز( 
Ping floods ȧْرƋبالط ȧاإلغرا  
Pinning interface واجهة الَغرز  
Pipe أنبوب  
Piped through pr إىلقناة /ميرَّر عرب أنبوب pr  
Pipelines توارد[ قنوات[  
Pipelining  َتواُرد(مواَردة(  

Pivoting الفتل 
Pixel(s)  سلǐكǌعنصر صورة(ب (

 )بكسالت(
Plain file واضح Ȥمل  
Plain Old Java Objects 

(POJO) 
 أغراض جافا القدمية والواضحة

Plain Old Telephony 
Service (POTS) 

 خدمة اهلاتȤ القدمية اǂدودة

Plaintext واضح Ȍن 
Plaintext feedback mode ًالواضح خلفيا Ȍتغذية الن Ȕƴ  
Plane/level Ǉمستوى/مستو 
Platform for Internet 

Content Selection 
(PICS) 

  منصة انتقاء حمتوى اإلنترنت

Platform(s)  منصات(منصة( 
Platters صفائح ختزين  
Plausible fault اهرياًولب مقعطلș   
Plethora ȓفْر  
Plug and play قَْبس وتشغيل 
Pluggable  قابل للقَْبس(قَبوس( 
Pluggable authentication 

module (PAM) 
  جمتزأ استيقان قابل للقَْبس

Point Coordination 
Function (PCF) 

 وșيفة تنسيق النقطة

Point of attachment ȓنقطة االرتبا  
Point of sale (pos) بيع ȓنقا  
Point to point من نقطة إىل نقطة 
Pointing device يهزة تأشريƟ 
Point-to-Point (PPP) 

Protocol 
 ȧنقطة إىل ) بروتوكول(ميفا

  نقطة
Point-To-Point Tunneling 

Protocol (PPTP) 
 ميفاȧ التغليȤ من نقطة إىل نقطة

Polar Ƒقط 
Policy سياسة  
Policy Certification 

Authority (PCA) 
  سلطة منح شهادة السياسات

Polling/poll استقصاء 
Polyalphabetic 

substitution cipher 
  معمōي التعويȐ املتعدد األجبدية

Polygram substitution 
cipher 

  معمōي تعويȐ جمموعة حروف

Polyinstantiation د املنتَسخاتتعد  
Polymorphic متعدد األشكال  
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Polymorphism  تشاكل، تعددية األشكال 
Polynomial  كثري حدود)ņحدودي(  
Polynomial time زمن حدودي  
Polysemy problem مشكلة تعدد املعاين  
Polytree كثري أشجار 
Pool عōجمم 
Pool of storage ع َخزنōُمَجم  
Populated databases  معمَّرة(قاعدة معطيات مأهولة( 
Pop-up menus قوائم منبثقة  
Pop-ups نوافذ منبثقة  
Pop-ups Ads إعالنات النوافذ املنبثقة  
Port object غرض َمْنفَذ  
Port rights املَنفَذ ȧحقو  
Port(s)  َمَناِفذ(َمْنفَذ( 
Portability  موليةǂقابلية احلمل(ا(  
Portability service موليةǂخدمة ا  
Portal(s)  بوابات(بوابة( 
Ported ُحِملَت  
Positional iterators  رōمتعلق ) متغري تكرار(مكر

 باملوضع
Position-independent code 

(PIC) 
  رماز مستقل عن املوضع

Positioning time زمن التوضع  
Positive effect axiom Ÿمة األثر اإلجياƋمسل 
Positron emission 

tomography  
  التصوير الطبقي مبدفع البوزترون

Post processing translator مترجم حلقي 
Postamble ةƢخا 
Postcondition ȓَبعدي/حقيلَ شر  
Post-conditions وشرȓ َبعدية/ةحلقي  
Posting a message طلب إرسال رسالة  
Power Spectral Density 

(PSD) 
 يةكثافة القدرة الطيف

Powerfail interrupt مقاطعة عطل التغذية  
Power-notify object غرض تنبيه التغذية  
Powerset جمموعة القوة  
Power-user syndrome تمتالزمة املستخِدƢم املؤ  
P-persistent CSMA CSMA مع إصرار باحتمال p 

Practitioner ǌارưس  
Pragmatic واقعي 
Preaggregation ميع مƟتقدم  
Pre-allocation َس Ȍحتصيņبقي  
Preamble مقدمة 
Precedence graphs مبيان األسبقية 
Precedence(s)  أسبقيات(أسبقية( 
Precious pages ينةƣ صفحات 
Precision ةǎدق  
Precompiled library ًمكتبة مترَجمة مقدَّما  
Precompilers  ةņمترمجات سبقي 
Precomputation تقدمحساب م  
Precondition  َسْبقي ȓقَْبلي/شر ȓشر 
Predicate calculus حساب اإلسناديات  
Predicate dependency 

graphs 
 مبيان ارتباȓ اإلسناديات

Predicate form صيغة ُمسندة  
Predicate logic سنداتǊمنطق امل  
Predicate node عقدة إسنادية  
Predicate(s)  إسناديات(إسنادية( 
Predicate-defined 

subclasses 
 صفوف فرعية معرَّفة بإسناديات 

Prediction goals  ؤņأهداف التنب 
Prediction Suffix Tree 

(PST) 
  شجرة لواحق التنبؤ

Predictive model markup 
language 

ņئيŊنبņالت ǯلغة تأشري للنموذ 

Preempted حبق الشفعة Ȥَيوق 
Preemption  حبق ) أو استرداد(ُشفعة، إيقاف

  الشفعة
Preemption points ُشفعة ȓنقا  
Preemptive ُشفعية  
Preference(s)  أفضليات(أفضلية( 
Prefetching ًاجللب مقدَّما  
Prefix(es) سوابق( سابقة( 
Preliminary 

operations/installation 
manual 

 التمهيديتشغيل الرساء واإل دليل

Preliminary user manual  هيديدليلƢم للمستخِد  
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Premaster secret ņقْبل رئيسي Ōِسر  
Prepaging حي َسْبقيǐتقطيع َصف  
Prepaid cards ًبطاقات مدفوعة سلفا  
Prepare (T)  حتضريT 
Prepositional form يَّةōصيغة َجر  
Preprocessors معاِجلات سبقية 
Presentation layer طبقة التمثيل 
Presentation protocol  ȧالتمثيل) بروتوكول(ميفا  
Pretty Good Privacy 

(PGP) 
  ِسرōية جيدة جداً

Preventive auditing  تدقيق وقائي  
Preventive maintenance صيانة وقائية  
Primary actor فاعل أويل  
Primary clause  أويل"عبارة" 
Primary copy  أساسية، مرجعية(نسخة أولية(  
Primary indexes فهارس أولية 
Primary key أويل ǳمفتا 
Primary processor أويل žمعا  
Primary rate معدَّل أساسي 
Primary storage خزن أويل  
Primary/Secondary ثانوي/أويل 
Prime (number)  عدد أويل  
Prime attributes ليةņواصفات أو 
Primitive(s)  بدائي)بدئيات(بدئية ، 
Principal جهة اعتبارية 
Principle component 

analysis 
  حتليل املكون األساسي

Printer servers خمدمات طباعة 
Prior probability احتمال أويل 
Prioritized, credit-based 

algorithm  
خوارزمية معتِمدة على الرصيد 

  واألولويات
Priority inversion عكس األولويات  
Priority paging تقطيع صفحي وفق األولويات  
Priority replacement تبديل وفق األولويات  
Priority scheduling جدولة وفق األولوية  
Priority(s)  أولويات(أولوية( 
Priority-inheritance 

protocol 
  ميفاȧ وراثة األولوية

Privacy خصوصية  
Privacy enhanced mail  بريد حمسَّن السرية  
Privacy protection اية اخلصوصيةƥ 
Private خصوصي  
Private Branch Exchange 

(PBX) 
 مقسم فرعي خصوصي

Private key ņخصوصي ǳمفتا  
Privilege امتياز 
Privilege escalation زيادة االمتيازات  
Privileged instructions تعليمات ذات امتياز  
Privileged mode ذو امتياز Ȕƴ  
Privileged software برجميات ذات امتياز 
Privileges امتيازات 
Privileges granting منح امتيازات 
Privileges revoking إبطال االمتيازات/سحب 
Proactive strategy فاعلةةاستراتيجي   
Probabilistic encryption تعمية احتمالية  
Probe packet رزمة َسْبر 
Problem decomposition تفكيك املشكلة  
Problem reporting ةتوثيق املشكل  
Problem space فضاء املسألة  
Procedural cohesion تالحم إجرائي  
Procedural design تصميم إجرائي  
Procedural DML  لغةDMLإجرائية   
Procedural language ائية إجرةلغ  
Procedural layering  ةإجرائيطبقنة  
Procedural narrative  إجرائيسرد  
Procedural program code ņرماز برنامج إجرائي 
Procedure call استدعاء إجراء 
Procedures مجع إجراء( إجراءات(   
Process Activation Table 

(PAT) 
   اإلجرائياتجدول تفعيل

Process aging تعمري اإلجرائيات  
Process algebra جرب اإلجرائية  
Process control حتكم يف اإلجرائيات  
Process Control Blocks 

(PCBs) 
  كǊَتل التحكم يف اإلجرائيات

Process identifier  ن هويةōف(معيōاإلجرائية) معر  
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Process images صور اإلجرائيات  
Process local scheduling  جدولة حملية على مستوى

  اإلجرائية
Process maturity نضج اإلجرائية  
Process migration هتجري اإلجرائيات  
Process model ǯوذƴاإلجرائية   
Process SPECification 

(PSPEC) 
  توصيȤ اإلجرائية

Process state حالة اإلجرائية  
Process synchronization مزامنة اإلجرائيات  
Process virtual machine  آلة افتراضية على مستوى

  اإلجرائية
Process virtual machine 

(VM) 
آلة افتراضية على مستوى 

  اإلجرائية
Process-driven ود باإلجرائيةǊَمق 
Process-driven design ود باإلجرائيةتصميم َمǊق 
Processes  مجع إجرائية(إجرائيات(  
Process-ID  ن هويةōف(معيōاإلجرائية) معر  
Processing narrative معاجلة ةسرد  
Processor affinity (has a) Ǉžالصلة مبعا  
Processor sharing žتشاُرك يف املعا  
Process-tool dependencies دواتارتباطات اإلجرائيات باأل 
Producer  منِتج  
Product cipher ي الضربōمعم  
Product engineering جهندسة املنَت  
Product life-cycle دورة حياة املنَتج  
Product request طلب منَتج  
Production kernel ǯنواة إنتا  
Production system   ǯنظام اإلنتا 
Profile َوْصƑجان Ȕَمسق ،Ȥ  
Program components نات الربنامجņمكو  
Program counter اد الربنامجņعد  
Program Design 

Language (PDL) 
 )الربجميات(ج رباماللغة تصميم 

Program Evaluation And 
Review Technique 
(PERT) 

 Ƈعة الربامجمراَجوتقنية تقو  

Program graph بيان الربنامج  
Program segmentation تقطيع الربنامج  

Program Stored Modules 
(PSM) 

 جمتزآت خمزņنة يف الربنامج

Program structure جبنية الربنام  
Program-data 

independence 
 استقالل الربنامج عن املعطيات

Programmable interval 
timer 

ƍةربجم قابل للتمؤق  

Programmed I/O (PIO) مربَمج/إدخال ǯإخرا  
Programmed interval 

timer 
ƍمربَمجتمؤق   

Progress مŊتقد  
Progressive, forward ميŊتقد 
Project complexity țتعقيد املشرو  
Project database țقاعدة معطيات املشرو  
Project entry point țنقطة دخول املشرو  
Project level change 

control 
   املشروțضبȔ التغيري يف مستوى

Project library țمكتبة املشرو  
Project planning  Ȕاملختطيțشرو  
Project risk ةخماطرțاملشرو   
Projection ȓإسقا  
Project-Join Normal 

Form (PJNF) 
țنظامي لضم املشرو ǯوذƴ 

Prolog/Datalog notation تدوين" ȟبرولو/ȟداتالو" 
Prompt تلقني  
Prompted text نƋملق Ȍن  
Property خاصية 
Proprietary ņكيƌلƢ ،َتلكư 
Proprietary code كيرماز َتƌمل  
Prosody تنغيم الكالم  
Protection ايةƥ  
Protection-oriented 

system 
  نظام موجَّه للحماية

Protocol architecture وكويلبنيان بروت 
Protocol Data Unit (PDU) وحدة معطيات الربوتوكول 
Protocol layering  للموافيق ņتنظيم طبقي

  )بروتوكوالت(
Protocol stacks  كدسات املوافيق

  )الربوتوكوالت(
Protocol(s)  ȧموافيق )بروتوكول(ميفا ،

 )بروتوكوالت(
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Prototype أويل ǯوذƴ  
Prototype page-table 

entry 
  َمدخل أويل جلدول الصفحات

Prototype PTE PTEالثانوي   
Prototyping ذجة أوليةƴ  
Prototyping paradigm النمذجة األولية ǯوذƴ  
Prover مربِهن  
Proxies وكالء 
Proximity جوار 
Proxy وكيل 
Proxy signature توقيع الوكيل  
Pseudocode رماز ُمفَتَرض 
Pseudo-code ِشǌازمبه ر  
Pseudonoise شبه ضجيج 
Pseudo-random  شبه عشوائي  
Pseudoternary شبه ثالثي 
PSM (Program Stored 

Modules)  
 جمتزآت خمزنة يف الربنامج

Pspace class ز حدوديōفئة حي  
Pspace-complete class ًاماƢ  ز حدوديōفئة حي  
Psychoacoustician صوت Ɓيات نفسيةعا  
Psychological سيكولوجي/نفسي 
PTBR (Page-Table Base 

Register) 
  القاعدة جلدول الصفحات سجل

PTLR (page-table length 
Register) 

  سجل طول جدول الصفحات

Public Broadcasting 
Service (PBS) 

 خدمة البث العمومي

Public key Ɨعمومي أو عل ǳمفتا 
Public key algorithm Ɨعل ǳخوارزمية مفتا  
Public key certificate  العمومي) تصديق(شهادة ǳاملفتا 
Public key cryptography  العمومي ǳتعمية باملفتا)Ɨالعل( 
Public key encryption  العمومي ǳتعمية باملفتا)Ɨالعل( 
Public telecommunication 

networks 
 شبكات اتصاالت عمومية

Public telephone network عمومية Ȥشبكة هات 
Public-domain عمومي ȧنطا 
Public-domain software العمومي ȧبرجميات النطا  
Public-key encryption 

algorithm 
 خوارزمية تعمية مبفتاǳ عمومي

Pulse Amplitude 
Modulation (PAM) 

 تعديل مبطال النبضة

Pulse Code Modulation 
(PCM) 

 بترميز النبضةتعديل 

Pulse sensor نبضات ņُمِحس  
Pulse-width-modulation  تعديل بعرض النبضة  
Pun تالعب لفظي  
Punctuation characters حمارف الترقيم  
Pure code ماز نقيǌر  
Pure demand paging  تقطيع صفحي ِصرف عند

  الطلب
Pure segmentation ْرف ِصتقطيع  
Purposeful breaches مقصودة ȧُخرو  
Purposive vision ية هادفةǗر 

Q 

  

QBE (Query-By-Example) استعالم مبثال 
Qos eligibility أهلية جلودة اخلدمة 
Quadratic تربيعي  
Quadratic nonresidue الراسب تربيعي  
Quadratic residue راسب تربيعي  
Quadratic Sieve (QS) غربال تربيعي  
Quadrature Amplitude 

Modulation (QAM) 
 تعديل مطايل تربيعي

Quadrature Phase Shift 
Keying (QPSK) 

 تعديل تربيعي بإزاحة الطور

Qualification لōمؤه 
Qualified aggregation ميع مؤهَّلƟ 
Qualified associations مؤهَّلة Ȕرواب 
Quality assurance ضمان اجلودة  
Quality assurance system نظام ضمان اجلودة  
Quality control اجلودة Ȕضب  
Quality Function 

Deployment (QFD) 
  نشر وșائȤ اجلودة

Quality of conformance جودة التوافق  
Quality of design جودة التصميم  
Quality Of Service (QOS) جودة اخلدمة 
Quantifier ُم Ŗي(كمōكمǊد كمية)/املōمقي/ōد حمد

 كمية
Quantifiers  مجع(مكميَّاتŖُمكَم ( 
Quantifying in تكمية داخلية 
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Quantitative physics فيزياء كيفية 
Quantization ِمَيةǐَتك 
Quantum computing حساب كمومي  
Quantum cryptography تعمية كمومية  
Quantum electrodynamics حتريك كهربائي كموين 
Quasi-formal grammar حنŅصوري شبه و  
Querier's Robustness 

Variable (QRV) 
 متغري متانة املستفسر

Queries  استعالمات 
Queries blocks كتل استعالمات 
Query compiler  مترجم االستعالمات 
Query language  لغة استعالم 
Query processing معاجلة االستعالم 
Query servers عالمخمدمات االست 
Query-By-Example 

(QBE ) 
  استعالم مبثال

Querying constructs نات االستعالمǌلَب 
Questionnaire استبانة  
Queue رتل 
Queue network model  ǯوذƴرتليةالشبكة ال  
Queued spinlocks أقفال دورانية مزودة بأرتال  
Queueing-network 

analysis 
  حتليل الشبكات الرتلية

Queuing diagram األرتال Ȕخمط  
Queuing semaphore ئة رتليةĈِتوم  
Queuing theory نظرية األرتال  
Quintuple encryption اسيةƦ تعمية  
Quotas Ȍِحَص  

R 
  

Race condition ȧحالة سبا  
Radiation țإشعا 
Radio LAN شبكة حملية راديوية 
Radio range جمال إرسال راديوي 
Radiologist طبيب األشعة 
Radiometry of image 

formation 
  قياس أشعة تشكيل الصورة 

RAID (Redundant Arrays 
Of Independent Disks) 

 ȋصفيفات مكرَّرة من األقرا
  املستقلة

RAID (Redundant Arrays 
Of Inexpensive Disks) 

 ȋصفيفات مكرَّرة من األقرا
  الرخيصة

Raised ُيثار  
RAM (Random Access 

Memory) 
 ذاكرة عشوائية النفاذ

Ramification بǎتعق 
Random paradigm ǯوذƴعشوائي   
Random routing تسيري عشوائي 
Random testing اختبار عشوائي  
Random-access device هيزة ذاتƟنفاذ عشوائي   
Random-access time زمن النفاذ العشوائي  
Randomizing function عشوائيةد ňقيمة Ǌالة  
Randomly ًعشوائيا 
Range relation عالقة اجملال 
Range(s)  أمداء(مدى( 
Rapid Application 

Development (RAD) 
  تطوير سريع للتطبيق

Rapid prototyping ذجة أولية سريعةƴ  
Raster image processing معاجلة صور تسامتية 
Raster images صور تسامتية 
Raster scan  سŊَمْسح(تفر (ņَتساُميت  
Rasterization َتَساُمت  
Rational Rose design tool  أدوات تصميمRational Rose 
Rational Rose tool  أداةRational Rose 
Raw device interfaces واجهات التجهيزة اخلام  
Raw disk خام ȋقر  
Raw I/O خام/إدخال ǯإخرا  
RBAC (Role-Based Access 

Control) 
 حتكم يف النفاذ معتمد على الدور

RDBMS (Relational 
Database Management 
Systems) 

نظم إدارة قواعد املعطيات 
 العالئقية

RDF (Resource 
Description 
Framework) 

 إطار عمل لوصȤ املوارد

Reachability ȟقابلية بلو 
Reacquisition ثانية ǆحيازة 
Reactive machines آالت تفاعلية 
Reactive strategy منفعلة ةاستراتيجي  
Reactive system نظام منفعل  
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Read command أمر القراءة 
Read timestamp لعملية قراءة Ɨختم زم 
Read/write head كتابة  /رأس قراءة 
Read/write locks  كتابة/أقفال قراءة  
Readability القراءةقابلية   
Read-ahead إىل األمام (قراءة أمامية(  
Readers-writers problem مسألة الكاتبات والقارئات  
Read-set transactions  مداوالت جمموعة القراءة 
Read-write disks القراءة والكتابة ȋأقرا  
Ready  للتنفيذ[جاهزة[  
Ready (state)  حالة نيسب(جاهز(  
Ready (T)  جاهزيةT 
Ready queue رتل اجلاهزات  
Real Time Logic (RTL) منطق الزمن احلقيقي  
Real Time Variable Bit 

Rate (RT-VBR) 
معدل البتات املتغري بالزمن 

 RT-VBRاحلقيقي 
Real-time database  قواعد املعطيات بالزمن احلقيقي 
Real-time executive ُمƍبالزمن )نظام تنفيذي (ذنف 

  احلقيقي
Real-Time Operating 

system (RTO) 
  م تشغيل بالزمن احلقيقيانظ

Real-time scheduling جدولة بالزمن احلقيقي  
Real-time system(s)  قيقياحلزمن الب)نظم (نظام  
Reasoning حماكمة 
Reasoning mechanisms آليات تفكري 
Reassembly ميعƟ إعادة 
Receive Non Ready (RNR) تقبال عدم جاهزية االسRNR 
Receive Ready (RR)  جاهزية االستقبالRR 
Reception path  ممسارǎالتسل  
Reclaim ņيسترد  
Reconnection timer ƍمؤقȓت إعادة االرتبا 
Record pointers مؤشرات التسجيلة 
Record types التسجيالت țأنوا 
Record-at-a-time كل تسجيلة على حدة 
Record-at-a-time 

operations 
 عمليات لكل تسجيلة على حدة

Record-based data models   املعطيات املعتمدة على ǯاذƴ
 التسجيالت

Recorder ōنمدو  
Records  مجع تسجيلة(تسجيالت(  
Records items بنود التسجيالت 
Records values قيم التسجيالت 
Recover (v) يعاود التشغيل  
Recoverable read error قابل لالستعادة ňخطأ قراءة  
Recovering process  إجرائية جرى استعادهتا، إجرائية

  متعافية
Recovery   من[تعايف ]/من[استعادة[ 
Recovery after a power 

failure 
  استعادة بعد عطل التغذية

Recovery and backup 
systems 

نظم االستعادة والتخزين 
 االحتياطي

Recovery checkpoints التحقق لالستعادة ȓنقا 
Recovery in multidatabase 

systems 
استعادة يف نظم قواعد املعطيات 

 املتعددة
Recovery testing اختبار االستعادة  
Recreation and 

Entertainment (R&E) 
  ترويح وتسلية

Recurrent networks  شبكات َعودية 
Recursive closure ņَعْودي ȧإغال 
Recursive parallel model ņعودي ǯوذƴ/Ǉمتواز  
Recursive relationships عالقات َعودية 
Redirector ه، معيد توجيهōموج  
Redirector connection إعادة توجيه ȓارتبا  
Redo (T)  إعادة تنفيذT 
Redo operation عملية إعادة تنفيذ 
Redo transaction إعادة تنفيذ املداولة  
Reducible  قابل لالختزال(خزول(  
Redundancy Ȑتكرار، حشو، في  
Redundancy control حتكم يف التكرار 
Redundant Ȑفائ  
Redundant Arrays Of 

Independent Disks 
(RAID) 

 ȋصفيفات مكررة من األقرا
 املستقلة

Redundant information in 
tuples 

معلومات مكررة يف الصفوف 
 العالئقية

Reentrant code  متكرر الدخولرماز  
Refactoring إعادة تشكيل املصنوعات 
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Reference bit عǌبت املَرج  
Reference count اد املَراجعņعد  
Reference materials  مواد مرجعية 
Reference string متوالية َمراجع  
Referencing relation عالقة راجعة 
Referent point نقطة مرجعية  
Referential integrity 

constraints 
 قيود السالمة املرجعية 

Referential triggered 
action 

ǳمقَتد ņمرجعي ǆِفعل 

Refining conceptual 
schemas 

 تفصيل املختطات املفهومية

Reflective انعكاسية  
Reflex منعكس 
Reflexive associations انعكاسية Ȕرواب 
Refraction انكسار 
Refractive index قرينة االنكسار 
Refresh rate ȇمعدل اإلنعا 
Refutation Ȑنق 
Regional networks شبكات املناطق  
Register-allocation 

algorithm 
  خوارزمية حتصيȌ السجالت

Register-replacement 
algorithm 

  خوارزمية تبديل السجالت

Registers  سجالت)ǎمجع سجل(  
Registry دة السجالتقاع  
Regression line  Ȕاالنكفاءخ  
Regression rule  انكفائية(قاعدة انكفاء( 
Regression testing ئياختبار انكفا  
Regression tests اختبارات انكفائية  
Regular entity types كيانات نظامية țأنوا  
Regular expression  تعبري نظامي  
Regulation تنظيم 
Regulation  مةșقواعد نا  
Reify دņجس 
Related keys مفاتيح بينها صلة  
Related keys attack هجوم املفاتيح اليت بينها صلة  
Relation schema خمتطة العالقة 
Relational algebra جرب عالئقي 
Relational calculus ņحساب عالئقي 

Relational data models معطيات عالئقية ǯاذƴ 
Relational data models 

notation 
 تدوين ƴاذǯ املعطيات العالئقية

Relational database  قاعدة معطيات عالئقية  
Relational database design تصميم قواعد املعطيات العالئقية 
Relational Database 

Management Systems 
(RDBMS) 

 نظم إدارة قواعد املعطيات

Relational database 
schema 

 خمتطة قاعدة معطيات عالئقية

Relational decomposition تفكيك عالئقي 
Relational OLAP 

(ROOLAP) 
OLAP عالئقية  

Relational Online 
Analytical Processing 
(ROLAP) 

  معاجلة حتليلية آنية عالئقية

Relational-Functional 
Markup Language  

  لغة تأشريية وșيفية عالئقية

Relationship sets جمموعات العالقات 
Relationships عالقات 
Relationships as attributes عالقات بصفتها واصفات 
Relative access Ƒنفاذ نس  
Relative advantage ميزة نسبية  
Relative block number ņƑنس ňرقم كتلة  
Relay لƍينق 
Release memory حترير ذاكرة  
Releases مجع َسْحب(وب ُسح(  
Reliability موثوقية  
Reliable ȧموثو 
Reliable sequencing 

network service 
خدمة الشبكة ذات الترتيب 

 املوثوقة
Relinquish (v) the CPU يتخلى عن وحدة املعاجلة  
Relocatable address عناوين قابلة لتعيني املوضع  
Relocatable code  وضعقابل لتعيني املترميز  
Relocatable linking loader لōقابل لتعيني املوضعار ُمحم Ȕب  
Relocatable loader  ل(موِسقōقابل لتعيني ) حمم

  املوضع
Relocation تبديل املوضع 
Relocation register سجل تعيني املوضع  
Remailers برامج إعادة توجيه الربيد  
Remainder section املقطع الباقي  
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Remapping إعادة املقاَبلة  
Remote collaboration تعاُون من ُبعد  
Remote file transfer نقل امللفات من ُبعد  
Remote login طلب تسجيل الدخول من ُبعد  
Remote logon دخول من ُبعد 
Remote loopback  حلقة راجعة بعيدة 
Remote procedure إجراء بعيد  
Remote storage services خدمات اخلزن البعيد  
Remote teaching  من ُبعدالتعليم  
Remote terminal access نفاذ مطراف من ُبْعد 
Remote-Access Server 

(RAS) 
  )من ُبعد(خمدم النفاذ البعيد 

Removable țزņقابل للن  
Removable media țقابلة للنَّز ȓأوسا  
Rename operation عملية إعادة التسمية 
Renaming إعادة تسمية  
Rendering  إكساء، تصيري واقعي 
Rendezvous موعد  
Rendezvous point نقطة موعد  
Repair approach طريقة الترميم 
Reparse data Ȥمعطيات إعادة التصري  
Reparse points Ȥإعادة التصري ȓنقا  
Repeater(s)  رōرات(مكرņمكر( 
Repertoire فهرس 
Replay إلرسال، إعادة التشغيلإعادة ا 
Replay attack هجوم إعادة التشغيل أو اإلرسال  
Replicas مكرَّرة Ǹُنَس ،Ǹُنَس  
Replicated مكرَّرة  
Replication تكرار 
Replication transparency شفافية التكرار 
reply جواب  
Repositioning عŊإعادة التوض  
Repository خازنة  
Representational data 

models 
 ƴاذǯ معطيات Ƣثيلية

Request  استفسار(طلب( 
Request edge ضلع الطلب  
   

Request For Comments 
(RFC) 

 مالحظات] إبداء[طلب 

Request memory طلب ذاكرة  
Request primitive بدئية الطلب 
Requirement Engineering 

(RE) 
  هندسة املتطلبات

Requirements collection 
and analysis 

 َجمع املتطلبات وحتليلها

Requirements 
specification 
techniques, database 
design 

 تقنيات توصيȤ املتطلبات

Requirements tracing تعقب املتطلبات  
Research Fund 

Expenditure 
  نفقات Ƣويل البحوث

Reservation حجز 
Reset إعادة هتيئة 
Resident attributes واصفات قاطنة  
Resident monitor  مقيم أو قاطن) ِمرقاب(مراِقب  
Residual error Ŗخطأ متبق  
Residue راسب  
Resilience مرونة 
Resolution  ُمُيوز: اجلمع(َمْيز( 
Resource allocation املوارد Ȍحتصي  
Resource Description 

Framework (RDF) 
  إطار عمل وصȤ املوارد

Resource fork شعبة املوارد  
Resource instances منتَسخات املوارد  
Resource preemption  أو حبق (استرداد املوارد بالشفعة

 )الشفعة
Resource reservation حجز املوارد  
Resource Reservation 

Protocol (RSVP) 
 ȧحجز املوارد) بروتوكول(ميفا 

Resource sharing دالتشارك يف املوار  
Resource utilization معدَّل استخدام املوارد  
Resource vector متجه املوارد  
Resource-allocation graph املوارد Ȍبيان حتصي  
Resources  مجع َمورد(َموارد(  
Resources allocator املوارد Ȍōحمص  
Response إجابة  
Response primitive بدئية اإلجابة 
Response set وعة استجابةجمم  
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Response time  االستجابةمدة  
Responsibility ةمسؤولي  
Responsibility-driven 

design 
  تصميم مقود باملسؤولية

Responsiveness استجابة 
Restart  إعادةțإقال  
Restore țاسترجا  
Restricting access نفاذ مقيَّد 
Restriction تقييد  
Restructuring  بنيةال تنظيمإعادة  
Result equivalent بالنتيجة ǜمكاف 
Retail shopping البيع بالتجزئة ƍيف َمَحال ȧŊتسو  
Retailers بائعو التجزئة  
Retransmission timer ت إعادة اإلرسالƍمؤق 
Retrieval استحضار 
Retrieval operations  عمليات استحضار 
Retrieval transactions ضار مبادالت االستح 
Retrievals  عمليات استحضار 
Return circuit دارة العودة 
Return key العودة ǳمفتا  
Returns On Investment 

(ROI) 
  عائدات االستثمار

Reusability  ستخداميةاالإعادة  
Reuse-driven ود بإعادة االستخدامǊَمق  
Reverse channel قناة عكسية 
Reverse engineering هندسة عكسية 
Reversible عكوس 
Review ةعمراَج  
Review issues list عةقائمة مواضيع املراَج  
Review leader عةرئيس فريق املراَج  
Review meeting مراَج țعةاجتما  
Review summary report عةتقرير موجز للمراَج  
Reviewer ُمǌعراج  
Revise  حƍينق  
Revisions تنقيحات  
Revocation  إلغاء 
Revoke command سحب/أمر استرداد 

Revoked  ملغى 
Rewrite time مدة إعادة الكتابة 
Rhythm  țإيقا  
Rich Text Format (RTF) الغنية Ȍَمصاغة الن  
Right outer join operation  خارجية ميينية ņمن (عمليات ضم

 )اليمني
Ring LAN شبكة حملية ذات حلقة 
Ring topology طبولوجية احللقة 
Ringing tone نغمة الرنني 
Ripple effect عديأثرƟ   
Risk َمخاطر: اجلمع (خماطرة(  
Risk analysis خاطرةحتليل امل  
Risk avoidance نب املخاطرƟة  
Risk driver اقņةخاطرامل ةسو  
Risk estimation ةر املخاطتقدير  
Risk factor  خاطرةاملعامل  
Risk identification ةتعيني هوية املخاطر  
Risk item checklist  د قائمةƌةبنود املخاطرتفق  
Risk management ةإدارة املخاطر  
Risk management process إجرائية إدارة املخاطرة  
Risk Mitigation, 

Monitoring And 
Management  
(RMMM) 

Ȥومراقبتها  املخاطرةختفي 
  وإدارهتا

Risk monitoring ةمراقبة املخاطر  
Risk projection ة املخاطرتوقع  
Risk referent level مستوى مرجعي للمخاطرة  
RMI (Remote Method 

Invocation) 
  استدعاء الطرائق من ُبعد

Roaming والƟ 
Roaming profiles أوصاف التجوال  
Robot vision يةǗربوطيةر  
Robotic tape library مكتبة أشرطة ربوطية  
Robots ُبوطات َر)ȓمجع َرُبو(  
Robustness متانة 
ROLAP (Relational 

OLAP) 
OLAPعالئقية  

Role-Based Access 
Control (RBAC) 

 حتكم يف النفاذ معتمد على الدور

Roll in دخول  
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Roll out  ǯخرو  
Rollback ،عودة إىل البدايةُعد إىل البداية   
Rolled back عيد إىل بدايتهǊأ  
Roll-forward إىل األمام ǯتدحُر 
Roll-up display هار بالتنقيب الصعوديșإ 
Root directory دليل جذري  
Root file system نظام ملفات اجلذر  
Root partition زيئة جذريةƟ  
Rostering خدمة Ǌجدولة 
Rosters جداول اخلدمة 
Rotational Delay (RD) ǎتأخري دوراين 
Rotational latency ث دوراينŊتلب  
Rotor قلب دوار  
Round robin service دوري Ƈختد 
Round trip  ذهاب وإياب(جولة دورانية( 
Round-robin review ةعمراَجņارة دو  
Round-robin scheduling جدولة دائرية  
Round-trip propagation ار جولة الذهاب واإليابانتش 
Route طريق 
Route-caching table ȧجدول ختبئة الطر  
Router(s)  رōرات(مسيōمسي( 
Routines  َمساقات)ȧمجع َمسا(  
Routing تسيري 
Routing  protocols بروتوكوالت  التسيري 
Routing header ترويسة التسيري 
Routing Information 

Protocol (RIP) 
 وتوكول معلومات التسيريبر

Routing table جدول التسيري 
Row data types املعطيات اخلام țأنوا 
Row-level triggers Ȥمقتِدحات على مستوى الص 
RPC (Remote Procedure 

Call) 
  استدعاء اإلجراءات من ُبعد

RPC daemon  ناطرRPC  
Rudimental, rudimentary بدائية  
Rule base القواعدقاعدة   
Rule Identification 

Markup Language 
(RIML) 

  لغة تأشريية لتعرŊف القواعد

Rule learning م القواعدǎتعل 

Rule Structure Markup 
Language (RSML) 

  لغة تأشريية لبنية القواعد

Rule Triggering Markup 
Language (RTML) 

  لغة تأشريية لتشغيل القواعد

Rule-defined predicates إسناديات معرَّفة بقاعدة 
Rules Markup Language 

Research  
  حبوث يف اللغة التأشريية للقواعد

Running (state)  حالة نيسب(يف قيد التنفيذ(  
Running key cipher اجلاري ǳي املفتاōمعم  
Run-time زمن أو وقت التنفيذ  
Run-time condition عند التنفيذ ȓشرو 
Runtime database 

processor 
معاž قاعدة املعطيات يف زمن 

 التنفيذ
Run-time libraries  وقت التنفيذمكتبات  
Run-time routine وقت التنفيذ ȧَمسا  
Run-time support  التنفيذوقتدعم   
Run-time support system نظام الدعم وقت التنفيذ  

S 

  

Safe expression تعبري آمن 
Safe sequence متتالية آمنة  
Safe state حالة آمنة  
Safety algorithm خوارزمية األمان  
Salesman problem مسألة البائع اجلوال  
Salt حافظ  
Sample assignments Ȥائșالو ǯاذƴ  
Sampling algorithm  ناتņخوارزمية أخذ العي 
Sampling theorem  االْعِتيان(مربهنة أخذ العينات( 
SAN (Storage-Area 

Networks) 
  شبكات أماكن اخلَزن

Sandwich testing اختبار الشطرية  
Satellite communication اتصال عرب الساتل 
Satellite microwave ِمكروية عرب الساتل ǯأموا 
Satellite(s)  سواتل(ساِتل( 
Satisfied constraints  قةƋقيود حمق 
Saturation țإشبا 
S-box ص ȧندوSȐتعوي ȧصندو ،  
Scalability  ديةŊتصع)Ŋدقابلية التصع(  
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Scalable Platform for 
Large Interactive 
Networked 
environments 
(SPLINE) 

منصة قابلة للتوسع للبيئات 
  املشبَّكة العالية التفاعل

Scalable scope دōفق متصعǊأ  
Scalar variable ميƋمتغري ُسل 
Scale مقياس أبعاد 
Scan  س(مسحŊتفر( 
Scanrate معدل املسح  
Scattering رǊَتبْعث 
Scenario َمشهد 
Scenario script شهدإخطاطة َم  
Scenario-based testing اختبار مبƗ املَشاهد على  
Scene analysis  حتليل الَمشاهد 
Schedule(s) جدولة زمنية ،ņƗجدول زم 

  )جدوالت زمنية(
Scheduler  لǌُمجدو)Ɨزم( 
Schedules of transactions جدوالت زمنية للمداوالت  
Scheduling جدولة  
Schema خمتطة 
Schema change statements عبارات تغيري املختطة 
Schema construct نات خمتطةǌلَب 
Schema evolution تطور خمتطة 
Schema name اسم خمتطة 
Schema-based constraints قيود معتمدة على املختطة 
Scheme  طريقة(أسلوب(  
Science Activity Planner 

(SAP) 
  خمطȔƍ الفعالية العلمية

Scientific rendezvous ملتقَيات علمية  
Scope فقǊأ  
Scope of IPSec  جمال IPSec 
Scoring metric مقياس ترتيب/مقياس تسجيل 
Scrambling بعثرة 
Script functions اإلخطاطة Ȥائșو 
Script(s)  إخطاطات(إخطاطة( 
Scripting language  لغة إخطاطية  
SCSI (Small Computer 

Storage Interface) 
، واجهة صغرية لَخزن احلاسوب
 واجهة نظام حاسوŸ صغري

SCSI initiator  ǎلǌمستهSCSI  
SCSI targets  أهداف SCSI  
Scumware  برجميات قذرة  
SDL (Storage Definition 

Language) 
 لغة تعريȤ اخلَزن

Seal (v)  يضع ختماً(َيختم(  
Search path مسار البحث  
Search trees أشجار البحث 
Searches عمليات حبث 
Second extended file 

system (ext2fs) 
  نظام امللفات املوسَّع الثاين

Second Normal Form 
(2NF) 

  لثاينا النموذǯ النظامي

Secondary actor فاعل ثانوي  
Secondary indexes فهارس ثانوية 
Secondary storage خزن ثانوي  
Secondary storage device  هزة َخزن ثانويƟ 
Second-chance algorithm خوارزمية الفرصة الثانية  
Second-chance page-

replacement algorithm  
ت خوارزمية تبديل الصفحات ذا

  الفرصة الثانية
Secret splitting زئة السرƟ  
Secrete disclosure   إفضاء بالسر  
Secrete sharing تشارك يف السر  
Section مقطع 
Section object َمقطع Ņغرض  
Sector țِقطَا  
Sector slipping زلق القطاعات  
Sector sparing  ،استخدام ِقطَاعات احتياطية 

  تبديل القطاعات
Secure أمني، آمن  
Secure (v)  نōيوفر األمن(يؤم(  
Secure attention sequence 

(Control-Alt-Delete) 
  متتالية آمنة للفت االنتباه

Secure Hash Algorithm 
(SHA) 

 خوارزمية البصمة اآلمنة، األمينة

Secure hash functions  دوال البصمة اآلمنة 
Secure hash standard يǐس البصمة األمينةِمق  
Secure Socket Layer 

(SSL) 
 طبقة املقبس اآلمنة

Security أمن، أمان  
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Security access token ņƗم نفاذ أمǎعال  
Security Associations 

(SAS) 
 روابȔ أمنية

Security breaches أمنية ȧخرو  
Security clearance ņƗتصريح أم  
Security hole ثغرة أمنية  
Security ID (SID) ن هوية أمنيةōمعيņƗف أمōمعر ،  
Security Parameters 

Index (SPI) 
 دليل موسطات األمن

Security reference 
monitor 

ņمرجعي ņƗمراِقب أم  

Security subsystem منɊالنظام الفرعي ل  
Security testing اختبار األمن  
Security threats هتديدات أمنية 
Seed (n) بذرة 
Seek time شدانōزمن الن  
Segment ُمقتطَع 
Segment base  املقتطعقاعدة  
Segment limit ņاملقتطع حد  
Segment table  املقتطعاتجدول  
Segment(s)  مقتطعات(مقَتطَع( 
Segmentation ،تقطيعةتقطيع   
Segmentation And 

Reassembly (SAR) 
layer 

 تجميعطبقة التقطيع وإعادة ال

Segment-replacement 
algorithms 

  خوارزميات تبديل املقتطعات

Select clause  اختيار"عبارة" 
Select operation  انتخاب(عملية اختيار( 
Select-from-where block  مع حتقق ... انتخاب من "كتلة

 ȓالشر"... 
Selection condition انتقاء Ǌȓشر  
Selective انتقائي  
Selective  REJect (SREJ) انتقائي Ȑرف 
Selective cell discard ًاستبعاد اخلاليا انتقائيا 
Selective inheritance وراثة انتقائية 
Selective prediction تنبؤ انتقائي  
Selective reject ARQ انتقائي Ȑطلب تكرار آيل مع رف 
Selective survival   بقاء انتقائي 
Selector Ǉناخب)املنتقي (منتق ،  

Self-activating code  التفعيل ǎźرماز ذا  
Self-contained االحتواء źذا  
Self-contained routine ساَمȧ مستقل بذاته  
Self-describing data  Ȥمعطيات ذاتية الوص 
Self-documentation źتوثيق ذا  
Self-Organizing Pro-

cessing and Streaming 
Architecture (SOPA) 

  نǊ معاجلةň ودفقǇ ذاƌź التنظيم بنيا

Self-perpetuating  ًالتكاثر(يتكاثر ذاتيا ǎźذا(  
Self-regulatory programs  برامج ذاتية التنظيم  
Semantic ǎداليل 
Semantic data modeling ذجة داللية للمعطياتƴ 
Semantic domain ȧداليلنطا   
Semantic knowledge عرفة دالليةم  
Semantic networks شبكات داللية 
Semantic optimization ǎاستمثال داليل 
Semantic query 

optimization 
 استمثال داليل لالستعالم

Semantic Web ǎوب َداليل 
Semantics داللة، دالالت، علم الداللة 
Semaphore  ئات: اجلمع(توِمئةĈِتوم(  
Semaphore construct َنة تومئةلǌب  
Semiconductor memory ذاكرة ذات أنصاف النواقل  
Semi-decidability جزئي ņبت 
Semi-decidable شبه مبتوت فيه 
Semiformal  صورية Ȥنص  
Semijoin ņضم Ȥعملية نص 
Semipermanent VCCs  ارتباطات القنوات االفتراضية

 نصȤ الدائمة
Semistructured data ب Ȥنيويةمعطيات نص 
Senior engineer مهندس عايل املقام  
Sense key حتسس ǳمفتا  
Sense-code رماز حتسس  
Sense-code qualifier مؤهل رماز التحسس  
Sensing سŊحتس  
Sensitivity label Ǌحساسية لصيقة  
Sensitivity testing اختبار احلساسية  
Sensor(s)  ņات(ُمِحسņحمس( 
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Sensorimotor cortex احلسية احلركية القشرة  
Sensory filter  مرشح حسي 
Separator فاصل  
SEQUEL (Structured 

English Query 
Language) 

 لغة استعالم بنيوية باإلنكليزية

Sequence متتالية  
Sequence diagrams التتايل، التعاقب، التسلسل Ȕخمط 
Sequence domain املتتالية ȧنطا  
Sequence number رقم تسلسلي 
Sequence of operation سلسلة عمليات 
Sequence range جمال املتتالية  
Sequential access نفاذ تسلسلي  
Sequential access devices هيزات ذات نفاذ تسلسليƟ 
Sequential device هيزة تسلسليƟة  
Sequential patterns طية تسلسليةƴ أشكال 
Sequential specification تتابعي Ȥتوصي  
Serial schedule ņتسلسلي ņƗجدول زم  
Serial schedules جدوالت زمنية تسلسلية 
Serializability قابلية السَّلَسلة 
Serializable قابل للسَّلَسلة 
Serialization graph مبيان سَّلَسلة 
Serialization order ترتيب السَّلَسلة  
series لسلةِس  
Server مōخمد 
Server crash and recovery يار املخدم واستعادتهŒا  
Server farms خمدمات țمزار  
Server Message-Block 

(SMB) 
  كتلة رسائل املخدم

Server systems مةōنظم خمد  
Server-initiated approach طريقة يستبدئها املخدم  
Server-side  املخدم) جانب(طرف  
Service Access Point 

(SAP) 
 نقطة نفاذ إىل اخلدمة

Service Level Agreement 
(SLA) 

 اتفاقية مستوى اخلدمة

Serviceability ختدميية  
Service-oriented  موجَّه باخلدمة  
Servlet مات مصغَّرةōخمد  

Session key جلسة ǳمفتا  
Session layer طبقة اجللسة 
Session space فضاء اجللسة 
Set operation عمليات على اجملموعات 
Set-at-a-time DML DMLجمموعةً جمموعةً  تعطي  
Set-at-a-time operations على حدة Ɗعمليات إعداد، كل 
Set-oriented dml DMLموجهة باجملموعات  
Setter injection حقن باإلعداد  
Settings إعدادات 
Setup هتيئة/إعداد 
Setup time مدة التهيئة  
Shadow paging يƍلș تقطيع صفحي 
Shadowing  اثلư رșتظليل، تنا 
Shaper لƍمشك 
Share حصة  
Shared  مشَترك(تشاركي( 
Shared data  مشتَركة(معطيات تشاركية(  
Shared databases  قواعد معطيات تشاركية

 )مشتَركة(
Shared disks  تشاركية ȋمشتركة(أقرا(  
Shared libraries كةَرتتبات مشمك  
Shared locks أقفال تشاركية  
Shared memory  مشتركة(ذاكرة تشاركية( 
Shared repository layer طبقة خازنة مشتركة  
Shared subclass  فرعي تشاركي Ȥمشترك(ص( 
Shared subclasses 

mappings 
 مقابلة صفوف فرعية تشاركية

Shared variables  ةمشترك(متغريات تشاركية( 
Shared locks أقفال تشاركية 
Shareware برجميات تشاركية  
Sharing شاركَت  
Shell programming برجمة املَظرف  
Shell script إخطاطة َمظرف  
Shells  مجع َمظَرف(َمظارف(  
Shield țِدر 
Shielded twisted-pair țَّمضفور مدر ǯزو 
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Shielding تدريع  
Shift إزاحة 
Shift registers سجالت إزاحة  
Shim layer عازلة ǆعزل، طبقة Ǌطبقة 
Short Message Service 

(SMS) 
  خدمة الرسائل القصرية

Shortcuts  مسارات خمتصرة  
Shortest next CPU burst  أقصر رشقةCPUتالية   
Shortest-remaining-time-

first 
  مدة قǊصرى باقية أوالً

Short-haul microwave  ǯمكروية قصرية املدىأموا 
Short-term scheduler جمْدول قصري األمد  
Short-term scheduling جدولةَ قصرية املدى  
Shoulder surfing ول على األكتافƟ 
Shrinking generator Ȍد متقلƍمول  
Shrinking phase ȇمرحلة االنكما  
SHS (Secure Hash 

Standard) 
  ِمقǐيس بصمة أمينة

Shutter țمصرا  
Sigmoid سيجمويد 
Signal capturing اإلشارة ȓالتقا  
Signal element عنصر إشارة 
Signal encoding 

techniques 
 تقنيات ترميز اإلشارة

Signal handling ي اإلشاراتǎتول  
Signal properties اإلشارة ȋخوا 
Signal Transfer Point 

(STP) 
 نقطة نقل التشوير

Signaling ويرتش 
Signaling System Number 

7 (SS7) 
 7نظام التشوير 

Signal-to-Noise Ratio 
(SNR) 

 نسبة اإلشارة إىل الضجيج

Signature equation معادلة التوقيع  
Signature(s) تواقيع (توقيع(  
Silicon valley toxics 

coalition 
  ائتالف ُسمōيات وادي السليكون

Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP) 

 ȧلنقل )بروتوكول(ميفا Ȕبسي 
 الربيد

Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP) 

 ȧإلدارة )بروتوكول(ميفا Ȕبسي 
 الشبكة

   

Simple Object Access 
Protocol (SOAP) 

 ȧللنفاذ )بروتوكول(ميفا Ȕبسي 
  إىل الغرض

Simplex transmission اهƟإرسال وحيد اال 
Simputer بيوترƧ  
Simulated annealing تلدين ُمحاكى 
Simulation ُمحاكاة 
Simulation control 

language 
  لغة التحكم يف اǂاكاة

Simulator  ňحاكي(ُمحاكǊامل(  
Simultaneous Peripheral 

Operation On-Line 
(SPOOL) 

Ȕون على اخلǔعمل طرفيات مت  

Single indirect block كتلة غري  ( املداَورةكتلة أحادية
  )مباشرة مرة واحدة

Single inheritance وراثة وحيدة 
Single Line Digital 

Subscriber Line 
(SDSL) 

 Ȕك رقمي ذو خǌمشتر Ȕخ
 وحيد

Single Side Band (SSB) حزمة جانبية مفردة 
Single sign-on توقيع ملرة واحدة  
Single sign-on 

authentication 
  لتوقيع مرة واحدةاستيقان ا

Single source integration تكامل وحيد املصدر  
Single-factor 

authentication 
 استيقان ذو معامل واحد

Single-kernel spinlock الدوران /قفل دوراين وحيد للنواة
  على قفل وحيد يف النواة

Single-level directory دليل وحيد املستوى  
Single-server queue تل ذو خمدم وحيدر 
Single-sided disks وحيدة الوجه ȋأقرا 
Single-threaded process إجرائية وحيدة النيسب  
Single-user systems  ُنظم وحيدة املستخدم 
Single-valued attributes واصفات وحيدة القيمة 
Situation calculus حساب املوقع 
Size-oriented metrics ه حجمية مقاييسŊالتوج  
SJF (Shortest-Job-First) ًأقصر عمل أوال  
Skeleton هيكل  
Slave processors معاِلجات تابعة  
Sleep mode  السبات Ȕƴ)النوم( 
Sleeping  نوم(ُرقاد(  
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Sleeping-barber problem النائم ȧǎمسألة احلال  
Slide show presentations عروض الشرائح  
Sliding window ة مْنزلقةنافذ 
Slope overload ميل اِحلْمل الزائد 
Slot fillers مالئات الشقوب 
Slots  مجع َشقب(ُشقوب(  
Slotted aloha AlohaȌذات احلص  
Slow cortical potential الكمون القشري البطيء  
Slow start بطيء țإقال 
Slowscan مسح بطيء  
Small Computer Storage 

Interface (SCSI) 
 واجهة نظام حاسوŸ صغري

Small-area network ȧشبكة ضيقة النطا  
Smart card  بطاقة ذكية  
Smoothing ليسƢ 
SMP (Symmetric 

Multiprocessor) 
 متعدد معاجلات متناșر 

SNapshot Refresh 
Processes (SNPS) 

 إجرائيات إنعاȇ اللقطات

Snapshots لقطات 
Sniff (v) يتجسس  
Snowflake رقائق الثلج 
Snowflake schema خمتطة رقائق الثلج 
SNPS (SNapshot Refresh 

Processes) 
 إجرائيات إنعاȇ اللقطات

Sockets  مجع َمقَبس(َمقابس(  
Soft handoff  Ɗالتخلي(ختل (Ȥخفي  
Soft line break țفاصل سطر ِمطوا  
Soft real-time system  țواǐنظام زمن حقيقي ِمط

 )يبرجم(
Softbots ربوطات برجمية 
Softswitch بدَّالة برجمية 
Software agent  برجمي) عميل(وكيل  
Software architecture  برجميات(برجمية بنيان(  
Software configuration  اتربجميالتشكيلة  
Software configuration 

audit 
  شكيلة الربجمياتتدقيق ت

Software Configuration 
Item (SCI) 

  بند تشكيلة الربجميات

Software Configuration 
Management (SCM) 

  إدارة تشكيلة الربجميات

Software damage ضرر َيلحق بالربجميات  
Software Engineering 

(SE) 
   هندسة الربجميات

Software Engineering 
Environment (SEE) 

  بيئة هندسة الربجميات

Software engineering 
institute capability 
maturity model 

ƴوذǯ نضج املقدرة ملعهد هندسة 
  الربجميات

Software equation معادلة الربجميات  
Software librarian أمني مكتبة الربجميات  
Software maintenance  الربجميات(الربجمية صيانة(  
Software Maturity Index 

(SMI) 
  نضج الربجميالدليل 

Software metrics مقاييس الربجميات  
Software metrics etiquette مقاييس الربجمياتآداب   
Software patent الربجميات țبراءات اخترا  
Software procedure إجراء برجمي  
Software Process 

Improvement (SPI) 
  حتسني اإلجرائية الربجمية

Software Quality 
Assurance (SQA) 

 ضمان جودة الربجميات

Software quality factor اتعامل جودة الربجمي  
Software repository الربجمياتخازنة   
Software requirement 

specification 
  توصيȤ املتطلبات الربجمية

Software restructuring إعادة تنظيم بنية الربجميات  
Software reusability الربجمياتيةإعادة استخدام   
Software review ةةعمراَجņالربجمي   
Software risk  خماطرة برجمية  
Software risk components مكونات املخاطرة الربجمية  
Software safety الربجميات(ة أمان الربجمي(  
Software scope الربجميات(ة أفق الربجمي(  
Software sizing اتحتديد حجم الربجمي  
Software system 

independence 
  نظام عن ال الربجمياتاستقالل

Solid-state disks ذات حالة مستقرة ȋأقرا  
Solution space فضاء احلل  
Solvers  التƋلمجع(حالǎحال (  
Sombrero  قبعة مكسيكية 
Sophisticated users  مستخدمون متقدمون 
Sorted file مفروز Ȥمل 
Sound (v) سليم 
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Soundness سالمة 
Source َمصدر  
Source code رماز مصدري  
Source file مصدري Ȥمل  
Source format َمصاغة مصدرية  
Source listing مسردة مصدرية  
Source quench packet رزمة ختميد املصدر 
Source routing تسيري مصدري 
Source/destination وجهة/َمصدر 
Source/sink منبع/ȟمفر 
Space فضاء/ȟفرا  
Space complexity زيōتعقيد حي  
Space division switching ابتدال باقتسام الفضاء 
Spam سبام  
Spanned organization تدư تنظيم 
Spanned records تدةư تسجيالت 
Spanning tree شجرة جسور ،Ȕشجرة رب 
Spare sectors قطاعات احتياطية  
Sparse خملَخل  
Sparse address space  خملَخلفضاء عناوين  
Sparse files ملفات خملَخلة  
Sparse indexes فهارس خملخلة 
Sparse polynomial كثري حدود خملَخل  
Spatial applications تطبيقات مكانية 
Spatial audio عية مكانيةعƧ ناصر  
Spatial databases قواعد معطيات مكانية 
Spawn Ǹتوليد، تفري  
Special purpose RDBMS  نظامDBMS ذو استخدام 

ȋخا 
Specialization Ȍختصي 
Specialized servers خمدمات خمصصة 
Special-purpose 

structured-light 
devices 

ذات Ɵهيزات الضوء البنيوية 
   اخلøøاȋالغرض 

Specification defect يوصتعيب الȤ  
Specification(s) Ȥاجلمع(مواصفة /توصي :

 )مواصفات

Specificity خصوصية  
Spectral efficiency Ȥفعالية الطي 
Spectrum Ȥطي 
Speech كالم 
Speech played backward ًكالم مسترَجع عكسيا  
Spendable item  ȧبند اإلنفا  
Spiders اكبعن  
Spillover مŊتضخ  
Spindles حماور الدوران  
Spinlock  ،ǎدوران على قفلقفل دوراين  
Spiral model حلزوين ǯوذƴ  
Split-and-merge   ǯِاْشطر وامُر 
Splitting رǐتشطري، َشط 
Spoofing țِخدا  
Spool ُمْنِظر  
Spooling إنظار  
Spread sheets وريقات جدولة إلكترونية  
Spread spectrum منثور Ȥطي 
Spreader/despreader ك نثر /ناثرǎفك النثر(مفك( 
Spreading code رماز ناثر 
Spreadsheet وريقة جدولة إلكترونية 
Spurious tuples صفوف عالئقية زائفة 
Spy catcher  Ȕسس برجميات القƟ  
Spy eliminator سسƟ حاذف برجميات   
Spy sweeper سسماسح التج   
Spybots سسحشراتƟ   
Spying سŊسƟ  
Spyware  سسƟ برجميات  
Spyware bot army سŊسƟ حشرات برجميات Ȉجي  
Spywareblaster قاتل برجميات التجسس  
SQA plan خطة ضمان جودة الربجميات  
SQL (Structured Query 

Language) 
 لغة استعالم بنيوية 

SQL standards and 
components 

  ومكوناهتا SQLَمقايس 

SQL transaction support  دعم املبادالت يفSQL 
Square brackets معقوفتان  
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SSTF (Shortest-Seek-
Time-First) 

  أقصر زمن نشدان أوالً

Stable storage َخْزن مستقر  
Stable storage media َخزن مستقرة Ȕوسائ  
Stack  س(كدسةōمكد(  
Stack inspection الكدسة Ȉتفتي  
Stack overflow الكدسة Ȑفي 
Stackable قابل للتكديس  
Stacking تكديس 
Staging استعمال األشرطة على مراحل  
Stakeholders أطراف  
Stall ُجمود  
Stamp coupling  اقتران اخلتم  
Standalone قائم بذاته 
Stand-alone users مستخدمون غري مربوطني 
Standard format َمصاغة قياسية  
Standard Generalized 

Markup Language 
(SGML) 

  لغة تأشري معمَّمة قياسية

Standard queuing theory يةسياق يةنظرية رتل  
Standardization تقييس 
Standards  سǌيس(َمقايǐمجع ِمق(  
Standby (state)  حالة نيسب(متأهب(  
Standby mode التأهب  
Star schema مةƱ مية، ُمختطةƱ خمتطة 
Star topology طبولوجية النجمة 
Start bit ت َبدءǌب 
Start frame delimiter فاصل بداية اإلطار 
Start stream delimiter/end 

stream delimiter 
Œاية فاصل /بداية فاصل دفقة

 دفقة
Start tags أمارات البداية 
Starvation ِحرمان  
State box صن ȧالةاحلدو  
State constraints قيود احلالة 
State machines آالت احلالة 
State-based partitioning Ɵعلى احلاالت  معتمدزيء  
State-based testing اختبار معتمد على احلاالت  
State-chart احلالة Ȕخمط  

Statechart diagrams خمططات احلالة 
Stateful file service حبالة Ȥخدمة املل  
Stateless بال حالة/عدمية احلالة 
Stateless file server  عدمية (خمدم ملفات بال حالة

  )احلالة
Stateless servers خمدمات بال حالة  
Statement عبارة/حقيقة 
Statement object غرض عبارة 
Statement of scope األفقعبارة   
Statement parameter موِسطات العبارات 
Statement records تسجيالت العبارات 
Statement-level triggers مقتدحات على مستوى الِعبارات 
State-oriented approach التوجه ǎمنهج حايل  
State-Transition Diagram 

(STD) 
  خمطȔ انتقال بني احلاالت

Static component ن سكوينņمكو  
Static file  سكوين Ȥمل 
Static hashing  دالة بصمة سكونية، بصم

  سكوين
Static linking Ȕسكوينرب   
Static location 

transparency 
  شفافية املوضع السكونية

Static routing تسيري  ساكن 
Statistical database 

security 
 إحصائي لقاعدة املعطياتأمن 

Statistical multiplexing تضميم إحصائي 
Statistical quality 

assurance 
  لجودةلضمان إحصائي 

Statistical quality 
certification 

  اًجلودة إحصائيامصادقة 

Statistical quality control Ȕاًإحصائي  اجلودةضب  
Statistical Software 

Process Improvement 
(SSPI) 

 Ɍجرائية الربجميةلسني إحصائي حت

Statistical test planning اختبارات إحصائية Ȕختطي  
Statistical usage technique    استخدام إحصائيةتقني
Statistical use testing اختبار استخدام إحصائي  
Status حالة  
Status accounting حماسبة الوضع  
Steady state ستقرةحالة م 
Steal/no-steal approach بال سرقة/منهج بسرقة 
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Steering تسيري 
Steganography وريةَت  
Step-index multimode 

propagation 
متعدد -انتشار خطويņ القرينة

ȓاƴاأل 
Stepwise elaboration توسيع تدرجيي  
Stepwise refinement تفصيل تدرجيي  
Stereo vision ية جمسمةǗر 
Sticky keys  لزجة"مفاتيح "  
Stimulus ضņحمر 
Stimulus-response agents Ȑاستجابة-وكالء حتري 
Stop bit  Ȥƌت َتَوقǌب 
Stop-and-wait ARQ  ȤْƋطلب تكرار آيل مع توق

 وانتظر
Storage and retrieval َخزن واستحضار 
Storage and retrieval of 

data 
  َخزن املعطيات واستحضارها

Storage Area Network 
(SAN) 

 SANشبكة أماكن اخلَْزن 

Storage capacity سعة اخلَزن 
Storage channels  قنوات َخزن 
Storage Definition 

Language (SDL) 
 لغة تعريȤ اخلَزن

Storage hierarchies هرمية َخزن 
Storage medium  Ȕمجع(َوَس :ȓَخزن) أوسا  
Storage of databases َخزن قواعد املعطيات 
Store and forward 

network 
  شبكة ختزين وإمرار 

Store-and-forward رņن مث مرōخز 
Stored attributes واصفات خمزَّنة 
Stored disk manager 

module 
 جمتزأ مدير قرȋ خمزņن

Stored procedures اءات خمزَّنةإجر 
Straight Through 

Processing (STP) 
  معاجلة مباشرة 

Strain ساللة  
Strand جديلة 
Stream دفق/دفقة 
Stream cipher تسلسلي Ŗُمَعم  
Stream head مقدمة الدفقة  
Stream-based processing معاجلة معتمدة على الدفقات 

Streaming transfer rate يمعدل النقل الدفق  
Streamlined  Ÿمنتظم(انسيا( 
Streams  مجع دفقة(َدفقات(  
Stress test اختبار إجهاد  
Strict avalanche criteria يار الصارمŒمعيار اال  
Strict nonpreemptive 

scheduling 
  جدولة الُشفعية صارمة

String متوالية  
Strip set with parity جمموعة شرائح مع ندية  
Stripe set جمموعة شرائح  
Stripping  تقسيم منطقي إىل (تشريح

  )شرائح
Strong entity type كيان قوي țنو 
Structural complexity  بنيوي(البنية تعقيد(  
Structural constraints قيود بنيوية 
Structural model ǯوذƴبنيوي   
Structural modeling ذجة بنيويةƴ  
Structural uncertainty ك بنيويَش  
Structure بنية 
Structure Analysis and 

Design Technique 
(SADT) 

  تصميم بنيويوتقنية حتليل 

Structure point ةَيْننقطة ُب  
Structured analysis حتليل بنيوي  
Structured construct َلǌيويةة بننب  
Structured data  ذات بنية(معطيات بنيوية( 
Structured domains  ذات بنية( نطاقات بنيوية(  
Structured English Query 

Language (SEQUEL) 
 لغة استعالم بنيوية باإلنكليزية

Structured literals  بنيوي ǎذو بنية(كائن َحريف( 
Structured programming برجمة بنيوية  
Structured Query 

Language (SQL) 
  لغة استفسار بنيوية

Structured retrofit مة بنيوية ذاتĆمفعول رجعيمالء  
Stub ņشكلي ȧَمسا  
Stub routines مساقات شكلية  
Style sheets طراز/أسلوب اتوريق  
Style(s)  ُرز(طرازǊط( 
Stylistic features Ȕات تنميƧ  
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Subcarrier حامل فرعي 
Subchannel قناة جزئية 
Subclass of entity types الكيانات țفرعي من أنوا Ȥص 
Subcomputations فرعية ňحسابات  
Subdirectory دليل فرعي  
Subframe إطار جزئي 
Subjective شخصي 
Subkey جزئي ǳمفتا  
Sublanguage لغة فرعية 
Sublayer طبقة فرعية  
Subliminal channel قناة غري حمسوسة  
Submissions إسهامات  
Subnet/subnetwork شبكة فرعية 
Subnetted network بكات فرعيةشبكة ذات ش 
Subordinate خاضع  
Subroutine فرعي ȧَمسا  
Subscriber loop كǌمشتر Ǌحلقة 
Substitution Ȑتعوي 
Substitution box Ȑتعوي ȧصندو  
Substitution cipher Ȑي التعويōمعم  
Substring pattern 

matching 
مطابقة أشكال ƴطية وفق 

 متواليات حمارف جزئية 
Subsumption   ǯإدرا 
Subsystem يفرعم انظ  
Subsystems نظم فرعية  
Subtend (v) ل، يقع مقابلǌيقاب  
Subtraction (-) operator ǳر الطرƍمؤث 
Suite طقم  
Sum function  دالة اجلمع 
Super Digital Linear 

Tapes (SDLTs) 
 أشرطة خطية رقمية فوقية

Super key فائق ǳمفتا 
Super master group جمموعة رئيسة عليا 
Super nodes عقد علوية 
Superblock كتلة فائقة  
Superclasses صفوف فائقة 
Supercomputer حاسوب فائق 

Superconductor فائق الناقلية  
Supergroup جمموعة كبرية 
Superincreasing فائق التزايد  
Superincreasing knapsack جعبة فائقة التزايد  
Superincreasing sequence سلسلة فائقة التزايد  
Superordinate نمهيِم  
Superpolynomial حدودي ȧفو  
Superuser يَّزư ،مستخِدم فائق 
Superuser accounts يَّزينư حسابات مستخدمني 
Supervised learning  ف(التعلم بإشرافǌمع مشر( 
Supervisor mode فǌاملشر Ȕƴ  
Supervisory Control And 

Data Acquisition 
(SCADA) system 

  نظام إشراف وحتصيل معطيات

Supervisory frame إطار إشراف 
Support infrastructure بنية قاعدية داعمة  
Support staff دعمكادر   
Support vector machine  الدعممتجه آلة  
Supportability َدْعمية  
Surface structure testing  السطحيةالبنية اختبار  
Surfing والƟ ،ولƟ  
Surprise-explain-reward 

strategy 
ǜر- استراتيجية فاجņفس-ǜكاف  

Surrogate key نائب ǳمفتا 
Suspend قƋُيعل  
Suspend account اد التعليقņعد  
Suspended (state)  قƋحالة نيسب(معل(  
Suspended processes قةƋإجرائيات معل  
Sustainable Cell Rate 

(SCR) 
 معدل ُمْسَتَدام للخلية

Sustained bandwidth Ƈعرض احلزمة املستد  
Sustained transfer rate Ƈمعدل النقل املستد  
Swap (v) أبِدل  
Swap device هيزة إبدالƟ  
Swap in, swapped in ًاإلبدال إدخاال  
Swap map خريطة إبدال  
Swap out, swapped out دال إخراجاًاإلب  
Swap space فضاء إبدال  
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Swapped ُتْبدل  
Swapped in  ًُتنقَل إىل الذاكرة(ُتْبدل إدخاال(  
Swapped out  ًُتنقَل من الذاكرة(ُتْبدل إخراجا(  
Swapping إبدال  
Swap-space management إدارة فضاء اإلبدال  
Switch(s)  بدَّاالت(بدَّالة( 
Switched communication 

network 
 شبكة اتصاالت ُمْبَتَدلة

Switched Ethernet LAN شبكة حملية ذات إثرنت ُمْبَتَدلة 
Switched network شبكة ُمْبَتَدلة 
Switched Virtual 

Connection (SVC) 
 ارتباȓ افتراضي ُمْبَتَدل

Switching ابتدال  
Switching hub ابتدال ņقَب 
Switching node لعقدة ابتدا 
Symbol table جدول الرموز  
Symbol(s)  رموز(رمز( 
Symbolic link وصلة رمزية  
Symetric encryption رةșتعمية متنا 
Symmetric رșمتنا  
Symmetric algorithm رةșخوارزمية متنا  
Symmetric 

MultiProcessing 
(SMP) 

تعدد معاجلة متناșرة، معاجلة 
  متعددة متناșرة

Symmetric 
MultiProcessor (SMP)  

 متعدد معاِلجات متناșر

Symmetric replication رșتكرار متنا 
Synchronization مزامنة، تزامن  
Synchronization control Ȕالتزامنضب   
Synchronized Multimedia 

Integration Language 
(SMIL) 

لغة تكامل األوساȓ املتعددة 
  املتزامنة

Synchronizing نةمزاَم  
Synchronous Digital 

Hierarchy (SDH) 
 هرمية رقمية متزامنة

Synchronous I/O متزامن/إدخال ǯإخرا  
Synchronous Optical 

Network (SONET) 
 شبكة ضوئية متزامنة

Synchronous paradigm ǯوذƴمتزامن   
Synchronous transmission إرسال متزامن 
Synchronous writes امنةكتابات متز  
Syndrome َعَرض، متالزمة  

Synergetic-energetic ņال متعاضدفَع  
Synonyms مرادفات 
Syntactic analysis حتليل حنَْوي 
Syntactic domain ȧحنوينطا   
Syntactic knowledge معرفة حنوية  
Syntax  ويǐل حنǐالنحو(شك(  
Syntax summary تركيب حنوي Ȍملخ 
SYSGEN (System 

GENeration) 
  توليد النظام

System analysis نظامالليل حت  
System analysts للو النظامņحم 
System call استدعاء النظام  
System code رماز النظام  
System complexity تعقيد النظام  
System concept document  النظاممفهوموثيقة   
System designers مو النظامņمصم 
System global scheduling  ولية على مستوىƽ جدولة

  النظام
System image  نظامالصورة  
System link time النظام Ȕزمن رب  
System lock tables جداول أقفال النظام 
System log قَْيد النظام 
System perception  ر(إدراكŊالنظام) تصو  
System programs برامج النظام  
System specification النظام Ȥتوصي  
System testing اختبار النظام  
System utilities  النظام) مجع نافعة(نافعات  
System virtual machine آلة افتراضية للنظام  
System-development time زمن بناء النظام  
System-wide open-file 

table 
جدول امللفات املفتوحة على 

  مستوى النظام

T 

  

Tables dimension  أبعاد اجلداول 
Tag أمارة، عالمة  
Tagged capability system  نظام يتعامل مع إمكانات

  مدعومة بأمارات
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Tagging تعليم 
Tags attributes واصفات األَمارات 
Tamper-proof medium حم Ȕمي من العبثَوَس 
Tandem system نظام ُمرَدف  
Tap نقطة وصل 
Tap sequence سلسلة تفريع  
Tape drives أشرطة ȧَمَساو 
Tape reels َبكرات أشرطة 
Target thread نيسب مستهَدف  
Targeted Distributed 

Denial-Of Service 
(DDOS) attack 

 țَّاخلدمة املوز Ȑهجوم رف
  املوجَّه

Task deployment نشر املهمة  
Task force فرقة مهام خاصة  
Task oriented vision   ية موجهة باملهماتǗر 
Task set مهماتةجمموع   
Task Set Selector (TSS) ناخب جمموعة مهمات  
Tasks مهمات  
Tax payers دافعو الضرائب 
Taxonomic knowledge معارف تصنيفية 
Taxonomy Ȥتصني 
TCP (Transmission 

Control Protocol) 
  ميفاȧ التحكم يف اإلرسال

TCP segment  مقتطعTCP 
TCP sockets  مقابسTCP  
TCP/IP suite  طقمTCP/IP 
Technical measure Ɨقياس تق  
Technical risk تقنيةةخماطر   
Technical staff كاƗدر تق  
Technique ةتقني  
Technology تقانة  
Technology impact 

analysis 
  التقانةحتليل أثر 

Technology infrastructure  القاعديةالتقانة بنية  
Teleconferencing ائتمار من بعد 
Telematic systems نظم اتصاالت بعيدة 
Telemedicine استطباب من بعد 
Telemetry عدقياس من ُب 
   

Teleo-Reactive (T-R) 
program 

 برنامج تفاعلي غائي

Telephone exchange Ȥَمقَسم هات 
Telephony Ȥَهْت 
Telescopes  مجع ِمقراب(مقاريب( 
Tempest عاصفة  
Template dependencies  ȓالقوالب) ارتباطات(ارتبا 
Temporal cohesion متالحƗزم   
Temporal databases معطيات زمنيةقواعد  
Temporal logic Ɨمنطق زم 
Terabit تريابت 
Term(s)  ņحدود(َحد( 
Terminal concentrator Ȥز مطاريǎمرك  
Terminal Equipment (TE) ǎجهاز طََريف 
Terminal logic منطق املصطلحات 
Terminal server Ȥخمدم مطاري  
Terminal symbol ائيŒ رمز 
Terminals Ȥمجع ِمطراف (َمطاري(  
Terminated (state)  ňحالة نيسب(منته(  
Terminated state حالة االنتهاء 
Termination point اءŒنقطة إ 
Terminator اءŒنقطة إ 
Ternary relationships عالقات ثالثية 
Terrestrial microwave  ِمكروية أرضية ǯأموا 
Tertiary storage  ņتبة الثالثةمن املر(َخزن ثالثي(  
Test specification االختبار Ȥتوصي  
Testability قابلية االختبار (اختبارية(  
Test-driven development َود باالختبارتطوير املǊق  
Testing binary 

decompositions for 
اختبار التفكيكات االثنانية 

Ǎل..... 
Texel لĈِتكس 
Text data type معطيات َنصي țنو 
Text section Ȍمقطع الن  
Text segment Ȍمقتطَع الن  
Text structure Ȍبنية الن  
Textbook كتاب مدرسي  
Texture كسوة  
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Theorem ُمَبرَهنة 
Theory نظرية 
Theory of Planned 

Behavior (TPB) 
Ƌنظرية السلوك املخطȔ  

Thermal noise ضجيج حراري 
Thesaurus  َنزǐز(ِمكǌَمكان( 
Thin client زبون حنيل 
Third level indexes  فهارس من املستوى الثالث 
Third Normal Form 

(3NF) 
 النموذǯ النظامي الثالث

Thrashing ƌبتقل  
Thread based testing معتمد على النيسبرتباخا   
Thread cancellation إلغاء النيسب  
Thread dispatch بدء تنفيذ نيسب  
Thread of control ب حتكمنيَس  
Thread pools جممَّع النياسب  
Threading سبةنيال  
Thread-local storage َخزن حملي للنيسب  
Threads  مجع نيَسب(نياسب(  
Thread-specific data معطيات خمتصة بالنيسب  
Threats  مجع هتديد(هتديدات( 
Three-pronged structure َعببنية ثالثيةŊالش   
Three-schema 

architecture 
 بنيان ذو ثالث خمتطات

Three-tier client-server 
architecture 

 خمدم ثالثي الطبقات- بنيان زبون

Three-way handshake مصافحة ثالثية 
Threshold عتبة  
Threshold element   عناصر عتبية 
Threshold logic unit  وحدة منطقية عتبية 
Throughout طوال... أحناء يف مجيع ،  
Throughput معدل التدفق 
Throwaway prototyping ذجة أولية مبدَّدةƴ  
Thumbnails of images مصغَّرات الصور  
Thumbprint بصمة اإلهبام  
Thumbwheel دوالب اإلصبع  
Ticket قسيمة  
Ticket Granting Service 

(TGS) 
  خدمة منح القسائم

   

Ticket Granting Ticket 
(TGT) 

  قسيمة منح القسائم

Ticks اتǎَدق  
Tier طبقة  
Tight spaces  فراغات حمصورة 
Tightly coupled systems  نظم وثيقة االقتران)Ȕقوية التراب( 
Time allocation الوقت Ȍحتصي  
Time boxing صندقة زمنية  
Time complexity Ɨتعقيد زم  
Time data type معطيات مدة țنو 
Time division switching ابتدال باقتسام الزمن 
Time domain Ɨجمال زم 
Time exceeded انتهت املدة 
Time profile مالمح زمنية  
Time quantum حصة زمنية  
Time representation Ɨثيل زمƢ 
Time series ِسلسلة زمنية 
Time series applications  تطبيقات معتمدة على ِسلسلة

 نيةزم
Time series data معطيات ِسلسلة زمنية 
Time series data type معطيات سلسلة زمنية țنو 
Time slice شرحية زمنية  
Time slot حصة زمنية/شرحية 
Time-Division 

Multiplexing (TDM) 
 تضميم باقتسام الزمن

Timeline مسارƗزم   
Timeline chart Ɨمسار زم Ȕخمط  
Timeout مهلة/ضاء املهلةانق 
Timeout scheme أسلوب املهلة  
Timer تƍمؤق  
Time-shared systems نظم اقتسام الزمن  
Time-Sharing Option 

(TSO) 
  خيار اقتسام الزمن

Time-sharing system نظم اقتسام الزمن 
Timestamp  َخْتم)Ɨزم(  
Timestamp data type  معطيات țنو"Ɨختم زم" 
Timestamp ordering  األختام الزمنية] وفق[ترتيب  
Timestamp-based 

protocols 
  موافيق معتِمدة على أختام زمنية
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Timestamping استخدام أختام زمنية /إسناد 
Time-to-live مدة احلياة 
Timing توقيت 
TIN (Triangular Irregular 

Network) 
 شبكات غري نظامية مثلثية

TLB (Translation Look-
Aside Buffer)  

  التحويل بالبحث اجلانƑِصوان

TLB hit ratio  معدل إصابةTLB  
TLB miss عدم إصابة TLB    
TLB reach  ȟبلوTLB  
Token مǎعال  
Token bucket مǎحاوية العال 
Token bus مǎمسرى العال 
Token passing مǎرير العالƢ  
Token ring مǎحلقة العال 
Tone نغمة 
Tool Control Language 

(TCL) 
  لغة التحكǎم يف األدوات 

Tool developers مطورو األدوات/منشؤو 
Tools layer طبقة األدوات  
Tools Management 

Service (TMS) 
  خدمة إدارة األدوات

Top-down ǎنزويل 
Top-down design تصميم نزويل  
Top-down design 

methodology 
 وليةمنهجية تصميم نز

Topology طبولوجية/طبولوجيا 
Torus  كعكة مستديرة  
Total Cost of Ownership 

(TCO) 
  التكلفة اإلمجالية لالمتالك

Total float كلي Ƈتعو  
Total participation ةņمشاَركة تام 
Total Quality 

Management (TQM) 
إدارة اجلودة /إدارة شاملة للجودة

  الشاملة
Total specialization ņتام Ȍختص 
Touch-sensitive computer 

screen 
  َسْمُتِحسŊ اللشاشة حاسوب 

Tournament selection  انتقاء دوري 
Trace tapes أشرطة التتبع  
Traceability  بيةƌقابلية التعقب(تعق(  
Tracks  مجع َمسلك(مساِلك(  

Tractability تعقب/سيطرة 
Tractable problem عةمسألة طōي  
Tractibility سيطرة/قابلية التعقب 
Tradeoff موازنة 
Tradeoffs توازنات  
Trade-Related aspects of 

Intellectual Property 
rightS (TRIPS) 

جوانب حقوȧ امللكية الفكرية 
  املتصلة بالتجارة

Traffic حركة السري  
Traffic analysis السريحتليل حركة   
Traffic conditioning حركة السري Ȥتكيي 
Traffic contract د حركة السريǐَعق 
Traffic management إدارة حركة السري 
Traffic policing رسم سياسة حلركة السري 
Traffic shaping تشكيل حركة السري 
Trailer  تذييلة(تذييل( 
Training تدريب  
Training set جمموعة تدريب 
Transaction مداولة 
Transaction center مداولة ركُزم   
Transaction failures  مداولة ȧُإخفا 
Transaction file مداولة Ȥُمل 
Transaction flow مداولة تدفُق  
Transaction rollback عودة باملداولة إىل البداية 
Transaction servers خمدمات املداوالت 
Transactional application ǎźتطبيق مداوال  
Transaction-oriented التوجه ǎźمداوال 
Transactions processing 

system 
  نظام معاجلة املداوالت

Transactions 
recoverability 

 قابلية استعادة املداوالت

Transceiver (Transmitter/ 
Receiver) 

 )مستقبǌل/مرِسل(ُمْسَترِسل 

Transducer لōحمو 
Transfer rate َّل نقلمعد  
Transfers ترحيالت  
Transform center مركز حتويل  
Transform flow  تحويلالتدفق  
Transform mapping لة التحويلمقاَب  
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Transformation rules عمليات حتويل 
Transformations  حتويالت 
Transient objects أغراض عابرة 
Transit center مركز عبور 
Transition انتقال 
Transition (in Transition 

state) 
  )حالة نيسب(يف قيد االنتقال 

Transition constraints قيود االنتقال 
Translation-Lookaside 

Buffer (TLB) 
ņƑصوان الترمجة بالبحث اجلان  

Transmission Control 
Protocol (TCP) 

 بروتوكول التحكم يف اإلرسال

Transmission 
impairments 

 مفسدات اإلرسال

Transmission media إرسال ȓأوسا 
Transmissive LCD 

displays 
   نفوذةLCDشاشات 

Transmitter/receiver مستقبل/مرسل 
Transparency شفافية 
Transparent ņخفي  
Transparent link وصلة خفية  
Transponder Ŗجميب/متلق 
Transport Driver 

Interface (TDI) 
  واجهة سواȧ النقل

Transport layer طبقة النقل 
Transport Layer Security 

(TLS) 
 أمن طبقة النقل

Transport/transmission إرسال/نقل 
Transposition cipher ي تغيري املواضعōمعم  
Trap دŊتصي 
Trap door  خلفي(باب مسحور( 
Trapdoor one-way 

function 
  اب اخللفي الوحيد االƟاهدالة الب

Tree structures بىن شجرية 
Tree topology شجرة Ǌطبولوجية 
Tree-structured directory البنية ņشجري ǆدليل  
Trialability  التجريبقابلية   
Triangular Irregular 

Network (TIN) 
 شبكات نظامية مثلثية

Triangular routing تسيري مثلثي  
Triangulation تثليث  
Trigger ǳاقتدا  

Triggers granularity ة املقِتدحاتņُحبيبي 
Triple encryption تعمية ثالثية  
Triple indirect block  غري مباشرة (كتلة ثالثية املداَورة

  )ثالث مرات
Trivial File Transfer 

Protocol (TFTP) 
 بروتوكول نقل امللفات البدهي

Trivial MVD  ȓمتعدد القيم غري هامارتبا 
Trojan code رماز حصان طروادة  
Trojan horse حصان طروادة  
Trojan(s)  الطروادات(حصان طروادة(  
Troubleshooting حل األعطال 
True values قيم حقيقية 
Truncate بتر 
Truncated مبتور  
Truncating a file Ȥَبتر مل  
Trunk جذعي Ȕخ 
Trust قƌثقة، َتوث 
Trust Gauge (TG)  مقياس الثقة  
Trusted Computer Base 

(TCB) 
  قاعدةǊ حاسوبǇ موثوȧ هبا

Trustworthiness املعتمدية 
Trustworthy جدير بالثقة  
Truth values قيم احلقيقة 
TSR (Terminate And Stay 

resident) 
  انتِه وابق قاطناً يف الذاكرة

TSR program طن يف الذاكرةبرنامج ينتهي ويق  
TSR routine ينتهي ويقطن يف الذاكرة ȧَمسا  
Tuning Ȥتولي 
Tunnel نفق 
Tunnel (v) ًيتخذ نفقا  
Tuple عالئقي Ȥص 
Tuple-based constraints  قيود معتمدة على صفوف

 عالئقية 
Turing machine  Ƞآلة تورين  
Turnaround time زمن تنفيذ املهمة  
Turnover لŊتأم  
Turnstiles ارةņأبواب َدو  
Tutorial تعليمي 
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Twin GUI واجهة املستخدم البيانية التوأم  
Twisted pair مضفور ǯزو 
Two-dimensional data 

types 
 أنواț معطيات ببعدين

Two-factor authentication استيقان ذو معاملني 
Two-handed-clock 

algorithm 
  ؤشرينخوارزمية امليقاتية ذات امل

Two-level directory دليل ثنائي املستوى  
Two-level PSK PSK مبستويني  
Two-phase commit تثبيت على مرحلتني  
Two-phase lock  أو على مرحلتني(قفل مبرحلتني( 
Two-Phase Locking (2PL) 

protocol 
  ميفاȧ اإلقفال على مرحلتني

Two-phase protocol على مرحلتني ȧميفا  
Two-phase termination 

protocol 
  ميفاȧ إŒاء على مرحلتني

Two-tier client/server 
architecture 

 بنيان زبون خمدم مبرحلتني

Two-way handshake مصافحة ثنائية 
Two-way joins اهنيƟبا ņعملية ضم 
Type constructor țباين النو 
Type hierarchy țهرمية األنوا 
Type inheritance țوراثة النو 
Type verification țالتدقيق يف النو  
Typeahead ًإدخال مقدَّما  
Typing surface سطح الطباعة  
Typographical 

arrangements 
  ترتيبات اإلخراǯ الطباعي

U 

  

UDP (User Datagram 
Protocol) 

 ȧبرقية ) بروتوكول(ميفا
  معطيات املستخدم

UDP sockets  مقابسUDP  
Uiquifier دōمفر  
Umbrella activity فعاليǆظلةم ة  
Umbrella tasks Ņمظلة مهمات  
UML (Universal Modeling 

Language) 
 لغة عميمة للنمذجة

UML diagrams  خمططاتUML 
Unacknowledged 

connectionless service 
 خدمة عدمية االرتباȓ دون إقرار

Unary operations عمليات أحادية 

Unauthorized access  به ǳنفاذ غري مسمو 
Unauthorized user مستخِدم غري خموَّل  
Unbalanced transmission إرسال غري متوازن 
Unbounded-buffer ِصوان الحمدود  
Unbuffered  ال ختزَّن مؤقتاً يف (ال تصوَّن

  )صوان
Uncertain غري مؤكد 
Uncertain evidence دليل غري مؤكد 
Uncertainty ارتياب، شك  
Unconfirmed service خدمة غري مثبتة 
Undeniable signature نكارɌتوقيع غري قابل ل  
Underlying layer طبقة حتتية 
Understandability  قابلية الفهم(فَْهميَّة(  
Undo (T)  تراُجع عنT 
Undo transaction تراجع عن املداولة  
Undo/redo algorithm إعادة التنفيذ/خوارزمية التراجع 
Unicast بث وحيد الوجهة 
Unicity distance مسافة الوحدانية  
Unidirectional اهƟأحادي اال 
Unidirectional 

associations 
 روابȔ وحيدة االƟاه

Unification grammar وي توحيديǐنظام حن 
Unified buffer cache خابية صوان موحدة  
Unified method ةطريقة موحد  
Unified Process of 

Software Development 
(UPSD) 

  إجرائية موحņدة لتطوير الربجميات

Unified virtual memory ذاكرة افتراضية موحدة  
Unifier دōموح 
UNiform Interface to 

COmputing 
REsources 
(UNICORE) 

  واجهة موحدة ملوارد احلساب

Uniform Memory Access 
(UMA) 

  نفاذ منتظَم إىل الذاكرة

Uniform Naming 
Convention (UNC) 

  اصطالǳ التسمية املوحَّدة

Uninformed search حبث أعمى 
Union compatible țمتوافق مع عملية االجتما 
Union operation țعملية اجتما 
Union type țاجتما țنو 
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Unipolar وحيد القطبية 
Uniprocessor systems نظم وحيدة املعاِلج  
Uniqueness constraint قَْيد الوحدانية 
Unit testing الوحدات (اختبار الوحدة(  
Universal ويلƽ 
Universal code ماز عميمǌر 
Universal Description, 

Discovery, and 
Integration (UDDI) 

الوصȤ والكشȤ والتكامل 
  العاملي

Universal format غة عميمةَمصا  
Universal Mobile 

Telecommunication 
Systems (UMTS) 

النظام العاملي لالتصاالت البعيدة 
 النقالة/املتنقلة

Universal Modeling 
Language (UML) 

 لغة عميمة للنمذجة

Universal quantification ي عميمَرōكم Ȕْب  
Universal quantifier عميم Ŗمكم 
Universal relation عالقة عميمة 
Universal Rule Markup 

Language (URML) 
  لغة تأشريية عميمة للقواعد

Universal validation 
record 

  تسجيلة التحقƌق العميمة

Universe Of Discourse 
(UOD) 

 فضاء احلديث

Universe rights العالَم ȧحقو  
Unlock request لǐحترير قَف  
Unmarshalled كƋتفك  
Unmarshaller Ȥبرنامج فك التصفي  
Unmount إزالة التنصيب  
Unnumbered 

Acknowledgment (UA) 
 إقرار غري مرقǎم

Unordered file غري مرتَّب Ȥمل  
Unordered records تسجيالت غري مرتَّبة  
Unpin a page إلغاء غَْرز صفحة  
Unrepeatable read قراءة ال ميكن تكرارها 
Unresolved references َمراجع غري حملولة  
Unsafe expression تعبري غري آمن 
Unsafe state حالة غري آمنة  
Unseal (v) ًيزيل ختما  
Unshielded Twisted Pair 

(UTP) 
țَّمضفور غري مدر ǯزو 

Unspanned organization تدư تنظيم غري 

Unspanned records تدةư تسجيالت غري 
Unspecified Bit Rate 

(UBR) 
 معدل البتات غري اǂدَّد

Unstructured البنية، بال بنية Ƈعد  
Unstructured data معطيات بال بنية 
Unsupervised learning  من دون (تعلم من دون إشراف

ǌفمشر( 
Untrusted  به ȧبه ال ُيوثَق(غري موثو(  
Untrustworthy  به ȧليس جديراً (غري موثو

  )بالثقة
UOD (Universe Of 

Discourse) 
 فضاء احلديث

Update حتديث 
Update anomalies  التحديث"شذوذ" 
Update command  التحديث"أمر" 
Update operation عملية حتديث 
Upgrade ي/ترقيةƍُيَرق 
Uplink وصلة صاعدة 
Upstream دفق صاعد 
Up-translation ترمجة إىل األعلى  
Upward multiplexing تضميم حنو األعلى 
Urban مدين 
Usability استخدامية  
Usability testing اختبار االستخدامية  
Usage Parameter Control 

(UPC) 
 حتكم يف موسطات االستخدام

Usage-centered design تصميم متمركز حول االستخدام  
Use case حالة استخدام  
Use case diagrams خدام خمططات حاالت االست 
Use-based testing اختبار معتمد على االستخدام  
User agent عميل املستخدم 
User control list املستخدم Ȕقائمة ضب  
User convenience مة املستخدمĆمالء  
User Datagram Protocol 

(UDP) 
 ȧبرقية ) بروتوكول(ميفا

 معطيات املستخدم
User Environment Design 

(UED) 
  بيئة املستخدمتصميم

User Experience (UE) خربة املستخدم  
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User File Directory (UFD) دليل ملفاِت املستخِدم  
User identifier  فōن هويِة(معرōاملستخِدم) معي  
User Interface (ui) واجهة املستخدم  
User Interface 

Development system 
(UID) 

  املستخِدم تطوير واجهة نظام

User interface layer طبقة واجهة املستخِدم  
User interface toolkit  املستخِدمطقم أدوات واجهة  
User mobility ،قابلية تنقل حركية املستخدم 

قدرته على (املستخدم 
  )التنقل

User mode املستخِدم Ȕƴ  
User model املستخِد ǯوذƴم  
User rights ا ȧملالكحقو  
User scenario مَمشهد مستخِد  
User threads نياسب املستخِدم  
User’s model باملستخِد ȋخا ǯوذƴم  
User-based Security 

(USM) Model 
ƴوذǯ األمن املعتمد على 

 املستخدم
User-Centered Design 

(UCD) 
 زه املستخدمتصميم مرك

User-defined functions فها املستخِدمōيعر Ȥائșو 
User-defined functions 

support 
 دعم وșائȤ يعرōفها املستخِدم

User-defined object فه املستخدمōغرض يعر 
User-defined signal 

handler function  
وșيفة متويل إشارة يعرōفها 

  املستخِدم
User-friendly دودة االستخدامو 
User-friendly interfaces  ،واجهات مستخدم ودودة

 واجهات ودودة للمستخدم
User-friendly interpreter ُر أوامر ودودōمفس  
User-level threads نياسب على مستوى املستخِدم  
User-to-Network 

Interface (UNI) 
 واجهة بني املستخدم والشبكة

User-to-user application تطبيق من مستخدم إىل مستخدم 
Utility/Utilities  نافعات(نافعة(  
Utilization  معدل االستخدام 
Utterance مقولة 

V 

 

Valid صحيح 
Valid ſصا 
Valid state حالة صاحلة 
Valid/Invalid bit بت الصالحية  
Validation إقرار الصالحية 
Validation queries  االستعالمإقرار صالحية 
Validation set جمموعة إقرار الصالحية 
Validation techniques تقنيات إقرار الصالحية 
Validation testing اختبار إقرار الصالحية  
Validator token الصالحية ņَم ُمِقرǎعال  
Validity صحة 
Value analysis حتليل القيمة  
Value sets of attributes لواصفاتجمموعة قيم ل 
Value-added network شبكة ذات قيمة ُمضافة 
Variability  قابلية التغري(تغريية(  
Variable-length records  تسجيالت متغرية الطول 
Variables  متغريات 
Variance تشتت 
VCAB index array  صفيفة دليل للكتلةVACB 
VCR (VideoCassette 

Recorder) 
  آلة تسجيل فيديوي

VDL (View Definition 
Language) 

 لغة تعريȤ الرǗية

Vector  متجهات: اجلمع(متجه(țشعا ، 
Velocity of propagation سرعة االنتشار 
Vendor بائع 
Venn diagrams خمططات فن 
Verifiability  ق(حتققيةǎيةتوث(  
Verification  قƌحتق  
Verification algorithm قƌحتق Ǌخوارزمية  
Verification equation قƌمعادلة التحق  
Verifier ȧōمصد  
Version إصدار 
Version control Ȕاإلصدار) حتكم يف( ضب  
Version graph مبيان اإلصدارات 
Versioning تنظيم اإلصدارات  



Versions 88 Visualizer 

Versions إصدارات  
Vertical fragmentation  زئة شاقوليةƟ)عمودية( 
Vertical propagation انتشار شاقويل 
Very high data rate 

Digital Subscriber 
Line (VDSL) 

خȔ املشترك الرقمي ذو معدل 
 املعطيات العايل جداً

Very Small Aperture 
Terminal (VSAT) 

 نظام طََريفǎ ذو َمنفذ صغري جداً

Very-Large-Scale-
Integration (VLSI) 

ȧتكامل وسيع النطا 

Vestigial Side Band (VSB) حزمة جانبية األثرية 
Veterans اربون القدامىǂا 
VFS (Virtual File System) نظام ملفات افتراضي  
Viable ȇَعُيو  
Victim ضحية  
Victim frame إطار ضحية  
Video فيديو، صورة 
Video broadcasting 

software 
  برجميات بث الفيديو

Video clip قصاصات الفيديو 
Video controllers متحكمات فيديوية  
Video sources مصادر فيديوية 
Video Surveillance and 

Monitoring (VSAM) 
Program 

  برنامج الرصد واملراقبة الفيديوية 

Videoconferencing ائتمار فيديوي 
View ية، مرأىǗر 
View Definition Language 

(VDL) 
 لغة تعريȤ الرǗية

View integration 
approach 

 منهج مكاملة الرǗية

View materialization يةǗسيد الرƟ 
View serializable يةǗقابل للسَّلَسلة بالر 
Views  ىǗيةمجع(رǗر (  
Violated constraints قيود خمَترقة 
Violations انتهاكات  
Virtual channel قناة افتراضية 
Virtual Channel 

Connection (VCC) 
ȓقناة افتراضيةارتبا  

Virtual Channel Identifier 
(VCI) 

 ُمعرōف قناة افتراضية

Virtual Channel 
Switching Function 
(VC-SW) 

 وșيفة ابتدال قناة افتراضية

Virtual circuit دارة افتراضية 
Virtual data  معطيات افتراضية 
Virtual disk افتراضي ȋقر  
Virtual LAN تراضيةشبكة حملية اف 
Virtual Machine Monitor 

(VMM) 
  ِمرقاب آلة افتراضيņة

Virtual Machines (VM) آالت افتراضية  
Virtual memory ذاكرة افتراضية  
Virtual Memory  (VM) 

manager 
  برنامج إدارة الذاكرة االفتراضية

Virtual memory paging  للذاكرة  صفحيتقطيع
  االفتراضية

Virtual path مسار افتراضي 
Virtual Path Connection 

(VPC) 
 ارتباȓ املسار افتراضي

Virtual Path Identifier 
(VPI) 

 ُمعرōف مسار افتراضي

Virtual Path Switching 
Function (VP-SW)

 وșيفة ابتدال مسار افتراضي

Virtual Private Network 
(VPN) 

 شبكة افتراضية خاصة

Virtual Reality Modeling 
Language (VRML) 

  لغة ƴذجة احلقيقة االفتراضية

Virtual relations عالقات افتراضية 
Virtual Storage Access 

Method (VSAM) 
 طريقة نفاذ افتراضية إىل اخلَزن

Virtual tables جداول افتراضية  
Virtual-Address Control 

Block (VACB) 
كتلة التحكم يف العناوين 

  ةاالفتراضي
Virtual-address space افتراضيةفضاء عناوين   
Virtualization التحقيق االفتراضي  
Visibility يةǗقابلية الر  
Vision Enabled Robotics 

(VER) 
   بالرǗية مزودةň ربوطيةňنظام

Vision-based action games  ألعاب احلركة املعتمدة على
  الرǗية

Vision-based interfaces يةواجهاتǗمعتمدة على الر   
Visual cues  تلميحات وجهي، ) تعبري(إمياءة

  بصرية
Visual elements عناصر بصرية  
Visualization هار، معاينةșإ  
Visualizer ِعاينُم  
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Voice صوت 
Voice-grade cables كبال من املرتبة الصوتية 
Voice-grade line من املرتبة الصوتية Ȕخ 
Volatile memory ذاكرة متالشية  
Volatile storage َخǇȇزن متال  
Volatility التالشي ،Ǉȇتال  
Volt ȔǐلǊف 
Voltage طيةǐلǊف 
Voltage clamping 

techniques 
  تقنيات تثبيت اجلهود

Volume shadow copies لية للمواِسعș Ǹُنَس  
Volumes  مجع َمْوِسع(َمَواِسع(  
Vote انتخاب ،țاقترا  
Voxel يمُحَج  
VSAM (Virtual Storage 

Access Method) 
 طريقة نفاذ افتراضية إىل اخلزن

Vulnerability عدم حصانة  

W 

  

Wafers رقاقات  
Wait loop  انتظارحلقة  
Wait-die وت- َتنتظرƢ  
Wait-for graph  االنتظار) بيان(مبيان  
Waiting (state)  حالة نيسب(َينتظر(  
Waiting time نتظارزمن اال  
Walkthrough مسح سريع  
WAN (Wide-Area 

Network) 
  شبكة واسعة

Warnier-Orr plans خمططات Warnier-Orr  
Watchdog program برنامُج كلُب حراسة  
Waterbed مائي ȇفرا  
Waterfall model شاليل ǯوذƴ  
Wavelength طول املوجة 
Wavelength-Division 

Multiplexing (WDM) 
  باقتسام طول املوجةتضميم

Wavelets موجيات  
Weak entity type Ȥكيانات ضعي țنو 
Wearable computers  ميكن أن ُتلَبس(حواسيب لَبوَسة( 
Wearable junkies ون مبا ُيلَبسُعلَْوُم  

Web browsers بǌمتصفحات الو  
Web browsing تصفح الوب  
Web caching  ،ب، ختبئة الوبǌختبئة ختبئة يف الو

  صفحات الوب
Web clipping بǌالو ņȌَق  
Web dynamics ديناميكية الوب  
Web hosting بǌاستضافة الو 
Web MVC (Model View 

Controller) 
متحكم مرأى النموذǯ عن طريق 

  الوب
Web Services Description 

Language (WSDL) 
  لغة وصȤ خدمات الوǌب

Web services eventing داث خدمات الوبإدارة أح  
Web services Resource 

Framework (WSRF) 
 إطار عمل موارد خدمات الوب 

Web-based user interfaces  واجهات مستخدم معتمدة على
 الوǌب

Web-enabled application بǌتطبيق مؤهَّل للو  
Weighted Fair Queuing 

(WFQ) 
 نظام األرتال العادل املثقƋل

Weighting factor  عامل تثقيل  
Well-formed جيدة التشكيل 
Well-Formed Formula 

(WFF) 
 صيغة جيدة التركيب

Well-known ports ًمنافذ معروفة جيدا  
What you see is what I see ما تراه أنت هو ما أراه أنا  
What You See Is What 

You Test 
(WYSIWYT) 

  ما تراه هو ما ختتربه

Where clause بارة عWhere 
White noise Ȑضجيج أبي 
White-box testing Ȑاألبي ȧاختبار الصندو  
Whitening  Ȑتبيي 
Whole (As a -) ًإمجاال  
Whole-system Virtual 

Machines (VMS) 
  آالت افتراضية لكامل النظام

Wide Area Network 
(WAN) 

 شبكة واسعة

Wideband احلزمة Ȑعري 
Wildcard امقائم مق 
Window systems ُنظم النوافذ  
Windowing تسهيالُت النوافذ  
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Windows Driver Model 
(WDM) 

  ƴوذǯ سواȧ ويندوز

Windows Internet Name 
Service (WINS) 

  خدمة أƧاء إنترنت يف ويندوز

Wink غَْمَزة 
Win-win رابح- رابح 
Wireless السلكي 
Wireless communications  السلكيةاتصاالت 
Wireless LAN شبكة حملية السلكية 
Wireless Markup 

Language (WML) 
  لغة تأشري السلكية

Wiring منظومة األسالك /مد األسالك 
With check option clause  مع خيار التدقيق"عبارة" 
Withdrawn routes مسحوبة ȧطر 
Wizards عرافات مساِعدة 
Word processors معاِلجات اȋلنصو  
Work Breakdown 

Structure (WBS) 
   العملتقسيمبنية 

Work product عملمنَتج   
Worker thread ǆعامل Ņنيسب  
Workflow analysis tools أدوات حتليل تدفق العمل  
Workflow management 

systems  
  م إدارة تدفق العملنظ

Workgroups جمموعات عمل 
Working-set model جمموعة العمل ǯوذƴ  
Working-set window نافذة جمموعة العمل  
Workload ِحمل التشغيل  
Workstations حمطات عمل  
World community grid شبك اجملتمع العاملي  
World markets research 

center 
  اȧ الدوليةمركز أحباث األسو

WORM (Write -Once, 
Read-Many-Times) 
disks  

أقراȋ ُتكتب ملرة واحدة وُتقرأ 
  ملرات عديدة

Worst fit أسوأ توافق  
Wound-wait ǳوت- َتجرƢ  
Wrapper function Ȥيفة تغليșو  
Wrapping التفاف 
Write timestamp للكتابة Ɨختم زم 
Write-ahead logging الكتابة إىل األمامالقيام بقْيد   

Write-back تثبيت الكتابة  
Write-back caching ختبئة بتثبيت الكتابة  
Write-on-close policy ȧسياسة الكتابة عند اإلغال  
Write-set جمموعة الكتابة 
Write-through تثبيت الكتابة  
Write-through caching ختبئة بالكتابة املباشرة  
Write-through policy سياسة الكتابة املباشرة  
Wrongdoers املعتدون 

X 

  

XDR (External Data 
Representation) 
protocol 

ميفاȧ التمثيل اخلارجي 
  للمعطيات

XML (eXtended Markup 
Language) 

 لغة تأشري موسَّعة

XML (eXtensible Markup 
Language) 

  لغة تأشري قابلة للتوسيع

XML documents وثائق XML 
XOR خيار مقصور 

Y 
  

Younger process إجرائية صغرية السن  

Z 

  

Z language notation  تدوين لغةZ 
Z specification  ȤتوصيZ 
Zero bit 

insertion/extraction 
ǯالبت الصفري/إدرا ǯإخرا  

Zero-configuration 
wireless 

السلكية ال حتتاǯ إىل ) Ɵهيزات(
  تشكيل

Zeroed  قيم صفريةذات  
Zero-fill-on-demand تصفري عند الطلب 
Zero-knowledge معرفة صفرية 
Zero-on-demand عند الطلب ņصفري  
Zero-on-demand faults  ة عندņأخطاء صفحات صفري

 الطلب

  



SYRIAN COMPUTER SOCIETY  

  
  ردøاملسǾȽا 

  . الƔ تصǼرȽا اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتيةاملطǤوعاتȽو مȅ ȸلسلة 
      Ǽا املسرد ما يزيǾȽ ويƷɂ5800 عل      øȽȿ Ûتɍتصاɍاȿ املعلوماتية Ž Ǵو   مصطل   Ȱøōمكم  ȴøǲملع
  .ǼȍǕ 2000رتȼ اجلمعية Ž عاȳ مصطلحات املعلوماتية الǾي

ȳوȪة   اجلمعي ت  ǾȺة    مƤرǪǣ واتȺȅ ǥǼع  ȴȽǕ  ǢǪعية  الكǱاملر    Ûتɍتصاɍاȿ املعلوماتية Ž يةȍصاǪǹɍا
 ȻǾƬ ƙعǪتسȿ ت    اɍتصاɍاȿ املعلوماتية Ž ƙصǪǺاملǣ ايةȢل .ȥǖ    ȳعا ǾȺرت مǼȍ2000     ǢøǪȭ ǥǼøع

مøȦاȽيȴ نøȚاȳ الȢȊøǪيȭǾȿ      Ȱاǒ الصȺعÛɄ   الǱ(  Ûȿزǒاȷ (مǰȾȺ للممارȅǼȺȽ – ȃة الƭƎيات  :مȾȺا
)ȷاǒزǱ(  Ûȿ   ÛيةȪيǤطǪعمية الǪالȿ  ǢيȅواƩاȿ ت املعطياتɍاتصا  Ûȿ    اتøاملعطي Ǽواعȩ ȴȚيات نȅاȅǕ. 

 ȯتزا ɍȿ اجلمعية ȸم Ǽة املزيƤتر Ž يةȑما ȻǾȽǢǪالك.  
 ƭلةǈ الȪǮاȥة املعلوماتيةƭ ɄȽȿ Ûلة ơصصية تȊȺر        مǾȺ عȊرǕ ǥعواȿ  ȳإȑاȥة إǽ ƂلÛȬ تصǼر اجلمعية      

  .الǤحوǫ اǼƩيǮة Ž اǪǹصاȍات معلوماتية Žȿ Ɠȉ اɍتصاɍت
  ȴȒا  يǾȽ        ǥورȭǾامل ǢǪا الكȾويǪƠ Ɣال ǥǼيǼاجل Ňاملصطلحات łاملسرد  ÛǄاȦنǓ ŁادǼøعǕȿ     ةøȥاȪǮة الøلƭ 

ȸ تلȬ املصادر ȣǾøǵȿ املكøرر       ǽȿ Ûلǣ ȬعƤ ǼعȾا م    )20 إƂ   10اɉعǼاد مȸ   (اǥƘǹɉ  املعلوماتية  
  .مȾȺا

   Ɂكما ترȥ–ǛارȪعزيزي ال– ȴȒا  يǾȽǄموعةƭ املسرد Ž املصطلحات ȸمة مǺȑ Ŏت اɍيسية الاǝر
ȿاملة الȊȳواتلعلوȺȅ ǥǼع ȯواȕ ا اجلمعيةȾǪمǼȩ ودȾǱ ǥرƣ وȽȿ Ûتɍتصاɍاȿ ǡوȅاƩا .  

   ǄمةǼȪم Ȱا العمǾȽ Ǽņعłي    يǼي ƙǣ   تطوير  ȴǲملعلوماامصطلحات  مع Ǿي  تية الɂة    تسعøاجلمعي  Ǆاøاليǵ
  . مȼȺةالǮانيالطǤعة Ǽȍɋار 

          ȯȿاȺǪم Ž اȺعȑȿ Ǽȩ Ȱا العمǾŏ ȷنكو ȷǕ Ȱمǖن  Ǽالعريب ما ي   ي ǛارȪساعال  ȻǼ      ȳوøعل ȴøȾȥ ɂøعل
  .املعلوماتية ȿاɍتصاɍت


