
 التعريف  المصطلح بالعربي  المصطلح باإلنجليزي  #

1 Absolute accuracy الدقة المطلقة 
مدى اقتراب نتائج الرصد او القياس او التمثيل الى القيم الحقيقية والدقة تختلف عن درجة  

 اإلتقان التي تعني بإحكام اإلجراءات.

2 Accuracy الدقة 
لدقة ان  وسطة( والقيمة المتوقعة، وضمنياً تعني ادرجة التوافق بين القيمة المحسوبة )المت

 القيمة المحسوبة ليس بها أخطاء او انحرافات  

3 Accuracy Relative   الدقة النسبية 
حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين. وأيضا هي كمية تعبر عن  

 رى العشوائية على موقع نسبه لموقع نقطة أخ تأثير األخطاء 

4 Adjustment  عملية تقدير وتقليل الفروق بين األرصاد ونموذج رياضي الضبط 

5 Albedo  نسبة االشعاع المنعكسة من السطح  ظاهرة السراب 

6 Altimeter  جهاز لقياس فروق االرتفاعات، غالبا باالعتماد على قياسات الضغط الجوي  التيميتر 

7 
Angle of 

Depression  سالب  فاع ارت زاوية انخفاض 

8 Angle of Elevation  ارتفاع موجب  زاوية ارتفاع 

9 annotation  حاشية 
نص توضيحي يستخدم في وضع األسماء على معالم الخريطة، ويستخدم ألغراض العرض  

 ليس ألغراض التحليل. و 

10 
Approximate 

cotour  ة او جليد او أسباب أخرى هي مناسيب يصعب قياسها بدقة بسبب وجود غابات كثيف خط كنتور تقريبي 

11 

Attribute 
 صفات او سمات 

العمراني التي يمكن ان تتضمن مثال  هي الخواص النصية المميزة للعنصر الجغرافي او 
صفات المينى او اسم المالك ونوع المبنى والحجم وغيره من الصفات. ويخزن نظام  

يانات وتربط هذه الصفات بمعالم  المعلومات الجغرافية الصفات المتعلقة بالمعالم في قاعدة ب 
 الخريطة 

12 Attribute accuarcy 

دقة البيان  
 الوصفي 

ن الوصفي من القيمة الحقيقة ويمكن تقييم دقة قيمة البيانات الوصفية  هو مدى قرب البيا 
 لمجموعة من البيانات  

13 Attribute table 

جدول البيانات  
 افية لومات حول مجموعة من الميزات الجغرقاعدة بيانات او جدول يحتوي على مع الوصفية 

14 Attribute Value 

قيمة البيان  
 الوصفي 

حددة لبيان وصفي لكيان معين على الخريطة مثل: اللون هو بيان  هو كمية او نوعية م
 وصفي لمبنى قيمته النوعية )رمادي(  

15 Auxiliary contour  خط كنتور مساعد 
الموجود   عندما يطلب فترات كنتورية اصغر من خطوط كنتور تستخدم في حاالت خاصة 

 بالخريطة 

16 Azimuth  االنحراف 
تعرف بالزاوية البعيدة عن الشمال بإتجاة عقرب الساعة حيث جمع نقاط القطاع والقياس من  

 الشمال )احداثي صادي( بإتجاه عقرب الساعة  



17 
Bench mark 

(Survey) 

نقطة تسوية  
 ب نقطة معلوماة المنسو )روبير( 

18 Biosphere  حياة النباتات والحيوانات على األرض  المحيط الحيوي 

19 BLOCK البلوك 

هو مساحة من األرض محاطة بالطرق والشوارع من جميع الجهات، ويؤخذ في االعتبار  
الحدود الطبيعية لسطح األرض عند تحديد البلوكات كالمناطق المفتوحة او الجبلية في حالة  

 غياب شبكات الطرق. 

20 Bookmark  تستخدم لمراجعة العالمة المرجعية المكانية  عالمة مرجعية 

21 Boundary point  هي أي نقطة على حد المجموعة  نقطة حد 

22 Bridge جسر  

23 Buffer  عزل 
هي أداة تقاس بوحدات المسافة او الزمن تستخدم لعزل معلم او او منطقة معينه في الخريطة  

 ليها لمنع وصول التغيرات ا

24 CAD 

ة  التصميم بمساعد 
 ( Vectorنظام مبرمج لتصميم ورسم وعرض المعلومات ذات األساس الخطي ) الحاسوب 

25 CHART  الرسم البياني ( يعتبر الرسم البيانيCHART وسيلة بصرية لتمثيل البيانات ) 

26 Clife   انحدار شبةه رأسي في منطقة صخرية  جرف صخري 

27 Climatology دراسة المناخ على األرض   ناخ علم الم 

28 Code 

رمز القطعة  
 )الكود(

هو نظام ترميز في جدول البيانات الوصفية  لقطع األراضي والخطوط بحيث يصبح هناك  
رمز وحيد لكل قطعة على مستوى المنطقة والمدينة ويتكون الرمز من عدد من األرقام  

 لتمييز كل قطعة عن األخرى  

29 Collect    الجمع 
بنقر البيانات على أداة االدخال حيث تحدد نقطة تقابل    Zاو لتحرير نقطة ذات قيمة  س يالق

 السطح  

30 
Collection 
boundary  هو الحد الذي يجمع نقاط ارتفاع   حد المجموعةDTM  من أي مشروع 

31 Common points   نطقتين او اكثر مع بعض هي نقاط حول حد مجموعة او النموذج الذي يستعمل لربط م  النقاط المشتركة 

32 Contents  يمكن من خالل المحتويات الوصول الى المعلومات المطلوبة بعدة طرق  المحتويات 

33 Continental drift  نظرية حركة القارات عبر السنين من خالل حركات تكتونية عمالقة   زحزحة القارات 

34 Contour   ة لسطح البحر  ن النقط لها نفس المنسوب بالنسبخط ذو منسوب ثابت يصل بين عدد م خط كنتور 

35 
Coordinate 

system  هو النظام المستخدم لتحديد المواقع الجغرافية   نظام اإلحداثيات 

36 Coverage  التغطية 
هي الخواص النصية المميزة للعنصر الجغرافي او العمراني التي يمكن ان تتضمن مثال  

المبنى والحجم وغيره من الصفات. ويخزن نظام  صفات المينى او اسم المالك ونوع 



هذه الصفات بمعالم    المعلومات الجغرافية الصفات المتعلقة بالمعالم في قاعدة بيانات وتربط
 الخريطة 

37 Culverts 

بربخ )المجاري  
 خط لنقل المياة تحت الطرق او المسارات ويكون عرضه اقل من عرض الطريق  المائية( 

38 Cutting ي في سطح األرض رأسشق  صدع 

39 DATA    البيانات 
هي حقائق وقياسات األحوال التي تم جمعها اثناء المسوحات او الدراسات سواء في شكل  

 وصفي او كمي  

40 Data Analysis  عملية تحليل ومقارنة البيانات األولية الخاصة بموضوع معين  تحليل البيانات 

41 Database  قاعدة البيانات 
تي تربطها عالقات متبادلة، والمخزنة بطريقة منظمة تساعد على  لبيانات الهي تجميع ل

 سرعة استرجاعها وسهولة التعامل معها. 

42 Default  تلقائي 
المحددة مسبقا آليا من قبل النظام او البرنامج حينما يكون المستعمل غير ملم  هي القيمة 

 بالقيمة  

43 Deflection angle   زاوي بين امتداد خط وخط اخر  اس الالمقي زاوية اإلمالة 

44 Demographics  هي خصائص إحصائية )مثل:الدخل والعمرومعدل المواليد( للسكان.  الديموغرافية 

45 
Depression 

contour  خطوط كنتور محيطة بأرض منخفضة   خط كنتور قاع 

46 Digitize  من الصيغة الورقية الى الصيغة الرقمية  هي عملية نقل وترقيم جميع البيانات الجغرافية  عملية ترقيم 

47 Distance unit الميل..الخ( -هي الوحدات المستخدمة في قياس المسافات مثل )المتر  مسافات وحدة ال 

48 domain  نطاق او مجال 
خاصية تحدد قيم العناصر للبيانات، ضمن قاعدة البيانات الوصفية، ونطاق أي عنصر يمكن  

 ثة  وصفة بأحد الطرق الثال

49 DTM  

هو مختصر لنموذج التضاريس الرقمي. وهو التمثيل العددي للسطح مستند على مجموعة  
 ( DEMويسمى ايضاً نموذج ارتفاع رقمي )  x,y,zاحداثيات  

50 Embankment  هيكل مرتفع من األرض يستخدم في حجز المياه   الحاجز او السد 

51 Entity  كيان 
باني..( ويمكن تصنيفها الى فئات أخرى او  ، الزراعة،الميطلق مسمى الكيانات على )الطرق

 ما يطلق عليها كينونات مثل: طريق زراعي 

52 Entity Instance 

الكينونة )تركيب  
 هي مكونات تتفرع من الكيان  الكيان( 

53 Entity point  ألماكن هي نقطة تستخدم لتحديد موقع خواص كيان ما مثل: األبراج،المباني،ا نقطة ممثلة لكيان 

54 Entity type  هوتعريف و وصف لمجموعة تشترك في كينونات متشابهة ومصنفة مثل: جسر  نوع الكيان 

55 Error Random   االنحراف ذو التوزيع العشوائي عن القيمة المتوسطة  الخطأ العشوائي 

56 Escarpment منطقة شديدة االنحدار  جرف 



57 Feature المعالم 
تتحدد من خالل موقع وشكل ورمز لخصائص هذا    طبيعية او اصطناعيةالمعالم هي كائنات 

 المعلم على الخريطة وتكون على شكل )مضلع او خط او نقطة( 

58 Field مصطلح يستخدم للداللة على العمود جدول البيانات الوصفية  حقل 

59 Form line contour   خط كنتور شكلي 
  لشكل التقريبي لمنطقة يصعب رفع مناسيبها خط متقطع شبيه بالكنتور يستخدم لتحديد ا
 ويتميز عن خطوط الكنتور بشكل مختلف  

60 Geodatabase 

قاعدة بيانات  
 جغرافية 

هو نظام إدارة العالقات بين قواعد البيانات الجغرافية ويمكنها تخزين المعلومات على شكل  
 رة بياناتها الوصفية نقاط وخطوط ومضلعات وإدا

61 Geodesic Line  اقصر مسافة بين نقطتين على أي سطح مرجعي معرف رياضيا  الخط الجيوديسي 

62 Geodesy   الجيوديسيا 
تحديد شكل و حجم األرض )المتغيرين مع الزمن( باستخدام قياسات مباشرة مثل شبكات  

 المثلثات والميزانيات والجاذبية األرضية 

63 Geodetic Control 

الثوابت  
 الجيوديسية 

  -او في الحسابات -ة والرأسية التي تم تحديدها باألخذ في االعتبار رضية االفقي الثوابت األ
 شكل وحجم األرض 

64 
Geographic 
Informatics 

المعلوماتية  
 الجغرافية  

هو علم تقنيات جمع وتخزين وتحليل ومعالجة وتفسير وتوزيع المعلومات الجغرافية وهو  
 والمالحة..  يتضمن علوم المساحة التطبيقية والتصويرية 

65 Geoid   الجيويد 
سطح متساوي الجهد لمجال الجاذبية األرضية يقارب جدا شكل األرض الحقيقي ويكاد 

 حيطات وامتداده تحت اليابسة يقترب من متوسط منسوب المياه في الم

66 GPS 

نظام تحديد  
 المواقع العالمي 

لتحديد االحداثيات على  هو نظام مؤلف من أقمار اصطناعية و أجهزة استقبال، يستخدم 
 رافية. سطح األرض ومسح جميع البيانات الجغ

67 Gravimeter  جهاز قياس التغير في الجاذبية األرضية   الجرافيميتر 

68 Gravity   مجموع الجهد المتسارع لهدف بناءاً على قوة الجذب وقوة الطرد المركزي   الجاذبية األرضية 

69 GRID  شبكة 
ط مرتبة تكون بشكل سطح مضلع منتظم او شبه  شبكية او من النقا هي مجموعة من خاليا

 منتظم  

70 Grid Cell  أصغر عنصر ثنائي األبعاد من الشبكة غير قابل للتقسيم  خلية شبكية 

71 Grid Inverse  حساب االطوال واالنحرافات بناءاً على معرفة قيم االحداثيات   مقلوب الشبكة 

72 
Ground control 

point 

ثوابت   طة نق
أرضية )نقط  

 نقط مساحية قياسية معلومة االحداثيات   مثلثات( 

73 
Heighting 

Trigonometric 

تحديد االرتفاعات  
 تحديد فروق االرتفاعات من خالل قياس الزوايا الرأسية والمسافات   المثلثية 

74 Humidity   هي كمية بخار الماء الموجودة في الجو  الرطوبة 

75 Hydrography هو وصف و دراسة أجسام المسطحات المائية و تمثيلها على الخريطة  م وصف المياه لع 



76 INDEX يستخدم الفهرس الستعراض محتويات نظام التعليمات عن البرامج   الفهرس 

77 International Foot   من المتر   100؟ 30.48يعرف بنسبة  القدم العالمي 

78 
International 

System of units SI 

نظام الوحدات 
 م كتعديل لنظام الوحدات المتري  1960نظام وحدات تم قبولة عالميا في عام  العالمي

79 Intersection   التقاطع االمامي 
من خالل الرصد من نقطتين او اكثر لهم مواقع معلومة أي بقياس   تحديد موقع االفقي لنقطة 

 لوب تحديدها سافات التي تتقاطع عند النقطة المطاالتجاهات او الم

80 Column  هو قائمة رأسية في جدول البيانات الوصفية يحتوي قيم البيانات   العمود 

81 Intervisibility   تبادل الرؤية 
عندما تكون محطتين متبادلتي الرؤية في شبكة مساحية )أي ان كل نقطة ترى النقطة  

 األخرى( 

82 Lable Point  نقطة عالمة 
ماء السمات للمساعدة في تحديد  ض خريطةوبيانات مثل: أس نقطة مرجعية تستخدم لعر 

 السمات 

83 Layer    طبقة 
كيان موضوع واحد او يكون لها  هي مجموعة متكاملة من بيانات مكانية موزعة تمثل عادة 

 بيان وصفي او قيمة مشتركة ومرتبطة بمعالم مكانية  

84 Layout 
 نافذة اخراج الخريطة 

تحتوي على كل أدوات اخراج الخريطة من خالل   ArcGisهي أداة او نافذة في برمجيات 
 تزويدها بكل اساسيات الخريطة واخراجها على اكمل وجه

85 Legend  ة معنى الرموز المستخدمة لتمثيل معالم الخريطة  يعرض مفتاح الخريط  مفتاح الخريطة 

86 LINEAGE 

محاذاة )ان ينسب  
 الى(

انب مجموعة بيانات تذكر كل مصادر البيانات باألضافة الى كل التحويالت او  أحيانا بج
 العمليات التي تعرضت لها البيانات االصلية شاملة تاريخ كل تحويل  

87 Linear units   الوحدات الخطية 
وحدات قياس تعرف بعملية التوجيهات الرقمية حيث ان كل النقاط في الصور مقاسة    هي

 ة  بالوحدات الخطي

88 
Logical 

consistency  وصف دقة العالقة في البيانات واالختبارات المستخدمة  الثبات المنطقي 

89 
Map accuracy 

absolute 

دقة الخريطة  
 )مطلقة( 

هي درجة وضع عنصر من خريطة في مكانة الحقيقي على األرض بالنسبة لنظام  
 عرض(االحداثيات مثل االحداثيات الجغرافية )خطوط الطول وال

90 
Map accuracy 

relative 

دقة الخريطة  
 )نسبية( 

هي دقة عنصر من خريطة بالعالقة مع شبكة مسح محلية غير مرتبطة بالمجسم األرضي،  
 دقيقة فقط من خالل منطقة جغرافية محددة لشبكة المسح المحلية  والموضع تكون 

91 Map Projections 

نظام إسقاط  
 الخرائط  

ل البيضاوي لألرض على خريطة مسطحة، وتحسب المساحات عليها  هو وسيلة تمثيل للشك
و ال تؤثر طبوغرافية األرض على اإلسقاط إنما تتأثر المساحات واألشكال والزوايا  

 ات والمساف

92 Map scale 

مقياس رسم  
 الخريطة 

هو المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة ويكون على شكل خطي أو كسري.و  
 اع من المقاييس )كبيرة، صغيرة، متوسطة، خطية، كسرية، عددية...( هناك أنو



93 

Mercator 
Projection 
Transverse 

اسقاط ميريكاتور  
 المستعرض 

نظام اسقاط الخرائط للعالم الفرنسي ميريكاتور باستخدام أسطوانة يكون محورها في مستوى  
 خط االستواء 

94 Metadata  

نموذج وصف  
 يحتويه الطبقات او النماذج الخطية   لبيانات بمعلومات شاملة عن كل ما هو وصف ا البيانات 

95 Metric Unit 

النظام المتري  
 SIتم اشتقاقه من النظام الدولي للوحدات  لوحدات ل

96 Microclimate   المناخ الموجود في اصغر منطقة على سطح األرض 

97 
Multi-cursor 
menstruation  

قياس متعدد  
 المؤشر  

( على  HHCفي قياس النقاط في الصور يسار ويمين الصورة بإستخدام ) تسمح لك  اةأد 
 الترتيب  

98 North direction  رمز يمثل سهم يدل على اتجاه الشمال  سهم الشمال 

99 Obscured area   المنطقة المحجوبة 
الغطاء   منطقة ال تستطيع قياس االرتفاع فيها بدقة من الصورة الحالية لوجود عقبات مثل 

 اتي يمنعك من ؤية األرض النب

100 Oceanography  هو علم يدرس المحيطات بجميع خصائصها  علم المحيطات 

101 Order of Accuarcy   نظام درجة الدقة 
نظام مواصفات يحدد بصفة عامة دقة القياسات لنوع معين من العمل المساحي، مقسم عامة  

 ة  درجات: اولي، ثاني، ثالثة، رابع 4الى 

102 Overlay  تراكب 
شرائح متطابقة فوق بعضها تستخدم إلجراء تحليلي لتحديد االنطباق المكاني بين المعالم  

 الجغرافية

103 Photogrammetry 

المساحة  
 استنباط االبعاد الطبيعية ألهداف من خالل قياسات على صورة جوية لهذه األهداف  التصويرية  

104 PIXEL 
 البكسل

عنصر    أصغر ة مع بيانات مسحية او خاليا شبكية وهو تعمل عاد عنصر صورة واحدة يس
 منفصل ثنائي االبعاد تتكون منه الصور  

105 Plumb Line 

اتجاه خيط  
 ليس خط مستقيم االتجاه العمودي على مجال الجاذبية األرضية، ويكون منحنياً بصفة دائمة و الشاغول  

106 POINT  ابعاد  تمثيل عنصر في الخريطة ليس له  نقطة 

107 point Picture  نقطة الصورة 
معلم ارضي يسهل تحديده على صورة جوية ومعلوم او مقاس احداثياتها االفقية والرأسية  

 من خالل العمل المساحي  

108 Positional Error  القيمة التي ال يتوافق بها الموقع المرسوم لمعلم عن موقعه الحقيقي  خطأ الموقع 

109 Precision قان اإلت 
رقام المستخدمة في تخزين األعداد وخاصة قيم االحداثيات  ى الى عدد االمالمس يشير 

 واإلتقان مهم في تمثيل السمات بدقة وتحليل الخرائط 

110 Precision  الفرق بين القيمة المقاسة ومتوسطها وهي تختلف عن مصطلح   مقدار الصحةAccuarcy 



111 Primary key  المفتاح الرئيسي 
قاعدة البيانات يوضع مفتاح رئيسي وهو بيان يوضح قيمة هذا البيان من خالل   في جدول 

 صف من المعلومات  

112 Query  هي عملية انتقاء معلومات عبر طرح أسئلة مكانية او منطقية داخل ملفات   استعالمGIS 

113 Raster 

بيانات شبكية او  
 صور رقمية 

صورة الرقمية تتألف من صفوف وأعمدة هي طبقة او اكثر متداخلة لنفس الشبكة او ال
 للتخزين وتمثل مجموعات الخاليا ذات القيمة الواحدة معلماً 

114 Raster object 

عنصر صورة  
 رقمية 

عناصر   وكل صورة او شبكة تمثل طبقة بحيث الخاليا المناظرة او  صور او اكثر او شبكة، 
 بقات يتم تسجيلها  الصور بين الط 

115 
Rectangular 

coordinate system 

نظام االحداثيات  
 احداثيات على أي نظام له محورين متعامدين على بعضهما البعض  المستطيلة  

116 Reference Point  تستخدم كأساس يتم اخذ القياسات منه او النقطة التي تبنى عليها جميع القياسات   نقطة مرجعية 

117 Refraction   تأثير مواد الطبقات التي تمر بها  انحناء مسار االشعة ب  االنعكاس الجوي 

118 Resampling  إعادة اخذ العينات 
اثي لألرض هي عملية لتصحيح منطقة تداخل الصور وتسجيل الصورة الفعلية باإلحد 

X,Y,Z 

119 Resection  تحديد موقع نقطة عن طريق مد الخطوط منها الى نقطتين او اكثر معلومين االحداثيات  التقاطع العكسي 

120 Resolution  دقة اإلخراج 
تحسب دقة الصورة بعدد نقاط الشاشة )البكسل( التي تتألف منها الصورة، وفي الصور  

 الصورة الفضائية   توضحه اقل مسافة بين معلمين متجاورين  الفضائية تعرف الدقة من خالل 

121 Ridge   الحافة 
ى تغيير مفاجئ في  معلم خطّي يمثل خط حافة سلسلة جبلية او خطوط أخرى تشير ال

 او االنحدار   االرتفاع 

122 River or Stream   مجرى مائي طبيعي   نهر 

123 Road  يمكن تصنيف الطرق من حيث االنشاء و العرض و االستخدام و الوظيفة   طريق 

124 Row   هو سجل في جدول البيانات الوصفية  صف 

125 Scanner   الماسح الضوئي 
لرسومات والمستندات من الصورة الورقية الى الصيغة الرقمية  هي أداة تنقل الخرائط وا

 ليسهل التعديل عليها وتحديث معلوماتها  

126 Search   لمعرفة المزيد عن الموضوع الذي يرغب التعرف عليه او البحث عن ملف معين  يستخدم  البحث 

127 shapefile  شيبفايل 
البيانات المكانية مثل مواقع و  زين تستخدم في تخ   Arcgisهي صيغة ملفات في برمجيات 

 أشكال وسمات المعالم الجغرافية  

128 Snapping  أداة االلتصاق 
تستخدم لتسهيل عملية ترقيم الطبقات بدقة والتقليل من    Arcgisهي أداة في برمجيات 

 األخطاء وسهولة تعديل الخطأ  

129 Spatial bookmark 

عالمة مرجعية  
 مكانية 

بواسطة المستخدم ليحدد موقعاً جغرافياً معيناً ليتم   لالختصار م  ستخد ت  Arcmapأداة في 
 حفظها والرجوع اليها في وقت الحق  



130 Spatial join  

لبيانات  ربط ا
 المكانية 

جدول لطبقة أخرى استناداً الى  أداة تستخدم لربط الحقول في جدول طبقة معينة بحقول في 
   المواقع النسبية للميزات في الطبقتين 

131 Spatial object 

عنصر فراغي  
 ه قياسهو عنصر او ظاهرة موجودة في الفراغ له ثالثة ابعاد وموضع يمكن  )مكاني( 

132 Spectral band  الطول الموجي 
المشع للطاقة   عالم ومستمر في الطيف المنعكس او هو نطاق طول موجي واضح الم

 الكهرومغناطيسية  

133 Spot elevation عالمة على الخريطة تدل على نقطة معلومة المنسوب موضح بجانبها هذا المنسوب  ع نقطة ارتفا 

134 Standard Error  الخطأ القياسي 
ة في القياسات الطبيعية او الفيزيقية لكمية مجهولة او  االنحراف القياسي لألخطاء الموجود 

 التقدير اإلحصائي لكمية مجهولة او متغير عشوائي 

135 Stereo model   نموذج ثالثي االبعاد ينتج من منظورين متداخلي الرؤية 

136 Strength of Figure  رقم يعبر عن صحة تحديد المواقع بالنظر الى الوضع الهندسي لألرصاد مع بعضها البعض  قوة الشكل 

137 Symbology 
 نافذة تحديد السمات 

ة  وسمات هذه الطبقهي نافذة تفتح من خالل اختيار طبقة معينه تحتوي على كل خصائص 
 ومن خاللها يمكن التمثيل بالرموز على الخريطة  

138 Symbol   رمز 
ات الحقيقية في الطبيعة على الخريطة بشكل يمثلها بمقياس رسم  هو تمثيل للمعالم والكائن

 مناسب يساعد على تحديد هويتها والمعلومات المتعلقة بها سواء كانت نقطة او خط او مضلع  

139 Systematic Error  الخطأ المنتظم 
وذجية او لم يتم  مأخطاء تؤثر على االنحراف عن المتوسط وسببها وجود تأثيرات غير ن

 جتها في القياسات نمذ 

140 Table of contents 

من محتويات نافذة  
arcmap  قائمة تحتوي على ملفات وبيانات والطبقات القائم المشروع عليها 

141 Terabyte (TB)  تيرا بايت 
مدى دقة وسعة صور األقمار  هي وحدة قياس تستعمل من الناحية الجغرافية في قياس  

 بايت  1,000,000,000,000الصناعية وهي تساوي حوالي 

142 TIFF  تيف 
وتنزيل صور األقمار الصناعية من خاللها وهي صيغة    ةالجغرافي هي صيغة لحفظ الصور

 ذات جودة عالية  

143 TIN  

لنقاط التي تعرف  من مجموعة ثالثية االبعاد يتم فيها رسم الخطوط بين اشبكة مثلثات تتكون 
 السطح المكون من العالمات المثلثية  

144 Topographic map 

الخرائط  
 ة الطبوغرافي

هي الخرائط التي تقوم على اظهار االبعاد الثالثية ألي نقطة محددة وتوضيحها من حيث  
 ي معلم طبيعي او صناعي موجود داخل المنطقة التضاريس واالرتفاع والمسقط االفقي أل 

145 Topography  الطبوغرافيا 
هي علم وصف تفصيلي او تصوير بياني للمعالم الطبيعية و االصطناعية لمنطقة معينة،  

 وتحدد خريطة التضاريس تفاصيل سطح األرض بواسطة خطوط المناسيب )الكنتور(

146 Transformation  يل االحداثيات من نظام آلخر تحو  تحويل االحداثيات 

147 Triangulation  تحديد االحداثيات او المواقع في شبكة من خالل قياس الزوايا االفقية بين النقاط  شبكة المثلثات 



148 TTN File  ،يحتوي على التضاريس المنتجة وشبكة المثلثات الناتجة من البرامج   ملف مثلث طوبولوجي 

149 Tunnels  الخريطة  معلم على نفق 

150 UTM  هو نظام احداثيات جغرافي عالمي يعتمد على إنشاء الخرائط فيه على اسقاط ميركاتور  نظام احداثي 

151 Value   هي كمية كثافة تدرج اللون في خصائص الرموز الممثلة على الخريطة ومقدار سطوع اللون   قيمة 

152 vectorize   البيانات الشبكية الى بيانات خطية هو مصطلح عام لكل أداة او تقنية تحول 

153 vertex  هي نقطة زوج احداثي مكون من   زوج احداثيX,Y   

154 Vertical faults   العيوب العمودية 
هو معلم مغلق المساحة يمثل توقفات عمودية على السطح واذا دخل عيب اعتبرت منطقة  

 محجوبة  

155 Vertices 

مجموعة ازواج  
 عن مجموعة ازواج من االحداثيات لتبين موقع محدد    هي عبارة االحداثيات 

156 Water Pipeline ممرات اسطوانية بأطوال كبيرة لنقل المياه  ه خط انابيب ميا 

157 X,Y event 

نقطة التقاء  
 احداثي

سيني مع االحداثي  هي نقطة التقاء خط طول مع دائرة عرض تسمى التقاء االحداثي ال
 X,Yالصادي 

 


