
Access نفاذ
Access level مستوى النفاذ
Access/CPE network  � ك � ش)كة نفاذ المش#"
Actions أ,شطة
ADSL-in-the-Sky 5 السماء

�� الرقم7ة 6 ك � خطوط المش#"
Affordability المقدرة االقتنائ7ة
Aggregation ضم
Allocation and use of scarce resources توزQــــع واستخدام الموارد النادرة
Angel  5Tالممول الشخ
Application Hosting استضافة التطب7قات
Application server مخدم التطب7قات
Application service providers مقد\5 خدمات التطب7قات
Architecture Adherence Policy خط التالزم مع الب[7ة
Asynchronous Digital Subscription Lines امن � اك الرق5b غ#� الم#" خطوط االش#"
Auction صة مناق
Australian Mezzanine Investments ال7ة � األس#" ان � � اسkثمارات م#�
Automatic Translation جمة اآلل7ة ال#"
Availability التوفر
B

Backbone network ش)كة فقارQة
Backhaul نقل راجع
Basic rate access  5qالمعدل األساs نفاذ
Bearers ناقالت
Benchmarking التقي7م بهدف المقارنة
Best practices أفضل الممارسات
Blogging المذكرات عy الوب
Brainstorming االستحثاث
Break-even نقطة التعادل
Bridging العبور
Broadband الحزمة الع~Qضة
Broadband access نفاذ ع~Qض الحزمة
Broadband connectivity ص7ل ع~Qض الحزمة تو
Broadband Internet Services نت ذات الحزمة الع~Qضة خدمات اإلن#"



Broadband Technologies تكنولوج7ات الحزمة الع~Qضة
Broadband-ISDN الش)كة الرقم7ة للخدمات المت�املة ع~Qضة النطاق
Business Incubator حاضنات األعمال
Business models أنماط نظم العمل

C

Cable �اsل أو سلك
Call waiting إشارة انتظار
Call-back صال المرتد  االت
Cash in Flows تدفقات نقد�ة واردة
Cash out flows صادرة تدفقات نقد�ة 
Cash-out from a company استخراج األموال
Central Technical Platform صة التقن7ة المرك�Qة من
Chain/tree ب[7ة �سلسل7ة شج~Qة
Chat Websites مواقع الدردشة
Churn  5yتخ
Circuit switching ابتدال الدارات
Clearing صة مال7ة مقا
Cluster تجّمع
Commoditizing إضفاء طابع السلع
Community telecentres صاالت المرا�ز المجتمع7ة لالت
Community-based projects مشارQــــع مجتمع7ة
Company prospectus كة ات التع~Qف7ة عن ال�� ال[��
Computing الحوس)ة
Consolidation and focus  � ك#� االندماج وال#"
Constraint-based-setup إعداد معتمد عy المحددات
Consumer branding  � أسم الشهرة للمستهل� �
Converged networks ش)�ات متقار�ة
Copyright حقوق ال[�� 
Core network ش)كة مرآزQة
Core transmission إرسال مرآزي
Core transmission networks ش)كة مرآزQة لالرسال
Corporate venture capital صناديق المؤسس7ة لرأس المال المخاطر ال



Cost-based pricing �سع#� عy أساس ال¢لفة
Critical mass ال�تلة الحرجة
Cross subsidies  5

�الدعم البي£
Cross-Mux layer  5

�ط)قة المضمم العر¥
Cyber Law  5

�ا¦ قانون سي#§
Cyber Space  5

�ا¦ الفضاء السي#§
Cyber-school ون7ة المدرسة الفائقة اإلل�#"
D

Data Compression ضغط المعلومات
Data Mining التنق7ب عن الب7انات
Dedicated Access Line خط النفاذ المكرس
Deliverables المخرجات الفعل7ة
Denial of service رفض الخدمة
Dense wave division multiplexing 5 ال�ث7ف تضم7م sاستخدام التقس7م المو¬§
Dial-up Modem ك مودم �عمل بنمط طلب رقم المش#"
Digital Access Cross-Connect Systems  5

�اsط البي£ نظام النفاذ الرق5b لل#"
Digital Cable  5bل الرقsال¢ا
Digital cable TV �اsل التلفزة الرقم7ة
Digital Content  5bالمحتوى الرق
Digital Hub  5bمجمع رق
Digital Media Intelligence  5bاستخ)ارات اإلعالم الرق
Digital Parks صناع7ة الرقم7ة الحدائق ال
Digital Subscription Lines  5bاك الرق خطوط االش#"
Digitization رقمنة
Dispatching عمل7ات إسناد المهام
Distance learning تعلم عن sعد
Domain name registrar مسّجل أسماء نطاقات
E

e-banking ون7ة األعمال الم®ف7ة اإلل�#"
e-commerce ون7ة التجارة اإلل�#"
e-culture ون7ة الثقافة اإلل�#"
e-government ون7ة الحكومة اإلل�#"



e-health ون7ة صحة اإلل�#" ال
e-inclusion  5

�و¦ اك اإلل�#" �̄ اإل
e-learning  5

�و¦ التعلم اإلل�#"
Electrical interfaces لوحات كه~�ائ7ة
Emerging pockets جيوب ناشئة
E-mirsal 5 قطاع الجمارك والنقل

�6 5 5 د¦§
�نت لعمل7ات التخل7ص 6 5 موقع عy اإلن#"

�و¦ نظام مرسال إل�#"
End-user service logic  5

برامج منطق7ة لخدمات المستخدم النها¦³
Entrepreneur رائد العمل
Entrepreneurship ادة األعمالQر
e-procurement  5

�و¦ ود اإلل�#" � ال#"
e-schools ون7ة مدارس إل�#"
eSinaee  

µ
ون7ا صناع7ة إل�#" اخ7ص ال خدمة ال#"

Ethernet نت ش)كة اإلي#¶
EuroMed اتفاق ال)لدان األورو�7ة المتوسط7ة
Europe 3 Cable System 3 5 منظومة ال¢اsل األورو¦§
Evaluation Reports تقارQر التقي7م
E-vision ون7ة الرؤQة-اإلل�#"
Exit scenario سºنارQو التخارج
Exit strategy ات7ج7ات التخارج اس#"
Expected Accomplishments اإلنجازات المتوقعة
Extranet ش)كة خارج7ة

F

Feedback جاع7ة التغذ�ة االس#"
Fiber optic link صلة حلق7ة من األل7اف الضوئ7ة و
Flagship Applications تطب7قات رئ«س7ة
Flat Rate نظام التعرفة الثابتة
Foreign exchange and equities trading 
services خدمات تداول العمالت األجن½7ة واألسهم
Frame relay ترح7ل األطر
Free emergency numbers أرقام الطوارئ المجان7ة

G



Generic TLDs أسماء النطاقات العلQÀة الدول7ة العامة
Global Investment House  5bثمار العالkب«ت االس
Government Portal Project وع البواsة الحكوم7ة م��
Growth Domestic Product  5yالناتج القو\5 المح
Gulf ring حلقة خل7ج7ة

H

Hosting Services نت خدمات استضافة المواقع عy اإلن#"
Hub layer ط)قة المجمع
Hosting استضافة
Hub layer ط)قة المجمع
HTTP server اsط7ة صوص ال#" مخدم م7فاق نقل الن

I

ICT Technology Index صاالت ̄� العال5b لتكنولوج7ا المعلومات واالت المؤ
Impact Indicators ات األثر �̄ مؤ
Incubators الحاضنات
Incubee كة محتضنة �̄

Index األدلة
Indicators of achievement ات اإلنجاز �̄ مؤ
Industrial clusters صناع7ة الّتجمعات ال
Information Society مجتمع المعلومات
Innovation االبت�ار
in-situ  5q5 /األساyص 5 م�انه األ

�6
Instant Messaging رسائل آل7ة
Inter- Exchange Fiber Optical Links  5

صالت التحQÀل ذات الل7ف الضو¦³ و
Interactive  5yتفاع ، 5 تخاط£§
Interface واجهة
International carriers ناقالت دول7ة
International gateways صاالت الدول7ة بواsات االت
International half circuit صف الدارة الدول7ة ن



International roaming services خدمات التجوال الدول7ة
Internet bubble نت فقاعة اإلن#"
Internet Exchange نت مقسم إن#"
Internet Explorer نت كشاف اإلن#"
Internet Hosts مستض7فات المواقع
Internet Web Server نت مخدم استضافة اإلن#"
Inteserv نمط الخدمات المت�املة
Investable capital market رأسمال قاsل لالسkثمار
IP addresses نت عناوQن اإلن#"
IP multicast video streams نت sث المتعدد الدفقات الف7ديQÀة sاستخدام بروتوكول اإلن#"

J

K

Key Initiatives الم)ادرات األساس7ة

L

Label Edge Routers صائق ات طرف7ة لل مس#�
Label Switching Path صائق مسار محدد البتدال الل
Layer 2 switching  5

�ابتدال من المستوى الثا¦
Layer Transport ط)قة النقل
Leased Lines خطوط مؤجرة
Liabilities صوم خ
Light streams تدفقات ضوئ7ة
Limited Partner investors �اء المحدودين المسkثم~Qن ال��
Linux Operating System نظام �شغ7ل لينكس
Local primary Mux layer ط)قة المضمم المح5y األول
Long distance communication صاالت طQÀلة المسافة ات

M

Macro Level مستوى ما�روي



Madar Research Group مجموعة مدار لألsحاث
Market-orientation توّجه نحو آل7ات السوق
Media gateway بواsة وسائط
Mesh ش�ل عروي
Meshed IP-ATM networks ش)�ات عروQة
Micro Level مستوى م7كروي
Mild recession كساد متوسط
Monitoring & Evaluation المراق)ة والتقي7م
Morphological Analysis  5

�التحل7ل ال®6
Multicast sث المتعدد
Multimedia تعدد�ة الوسائط
Multimedia Development Corporation كة تطQÀر الوسائط المتعددة �̄

Multimedia Messaging Service خدمة الرسائل المتعددة الوسائط
Multimedia Super Corridor ممر الوسائط المتعددة
Multipoint من نقطة إÍ عدة نقاط
Multi-service Gateway بواsة متعددة الخدمات
Mutual funds كة صناديق اسkثمارQة مش#"

N

National Association of Security Dealers 
(NASDAQ)

الجمع7ة الوطن7ة لتجار األوراق المال7ة

National Fixed Service License إجازة الخدمات الوطن7ة الثابتة
National Focal Point (NFP)  5

�مركز ت[سيق وط£
National ring حلقة وطن7ة
National STI Observatory (NSTIO) 5 للعلم والتكنولوج7ا واالبت�ار

�صد الوط£ المر
National transit  5

�عبور عy المستوى الوط£
National Venture Capital Association (NVCA) الجمع7ة الوطن7ة لرأس المال المخاطر

National Venture Capital Association (US) 
(NVCA)

الجمع7ة الوطن7ة لرأس المال المخاطر (الوال�ات المتحدة)

Natural Language Processing معالجة اللغة الطب7ع7ة
Network router/routing  5Ò(ش �سي#�
Network Topology توضع الش)كة



New Connections صالت الجد�دة الو
New Partnership for African Development 
(NEPAD)

ا�ة الجد�دة من أجل التنم7ة األف~Qق7ة ال��

Newsgroups مجموعات إخ)ارQة
Next generation IP backbone network نت ش)كة فق~Qة من الج7ل التا5Í مب[7ة عy بروتوكول اإلن#"
Next generation networks (NGN)  5Íش)�ات الج7ل التا
Niche markets صة ص األسواق المتخ
NLP معالجة اللغات الطب7ع7ة
Non-core function وظ7فة غ#� أساس7ة

O

OCR  
µ
تعّرف المحارف ضوئ7ا

Official Development Assistance (ODA) المساعدة اإلنمائ7ة الرسم7ة
OmanTel صاالت كة الُعمان7ة لالت ال��
One-stop shop النافذة الواحدة
Online نت ̄� عy اإلن#" صول (إÍ الخط)، أو م)ا مو
Online banking service ون7ة الم®ف7ة خدمة المعامالت اإلل�#"
Online communities ون7ة التجمعات اإلل�#"
Open Shortest Path First Protocol  

ً
بروتوكول المسار األق® أوال

Operating expenses (OPEX) نفقات الkشغ7ل
Optical Character Recognition  

µ
تعّرف المحارف ضوئ7ا

Optical network units وحدات الش)كة الضوئ7ة
Optical switching  5

ابتدال ضو¦³
Optical transmission  5

إرسال ضو¦³
Oracle Certified Professional (OCP) 5 معتمد من أورا×ل

�مه£
Oracle Corporation كة أورا×ل �̄

Outcomes النتائج
Outputs المخرجات
Outsourcing  5 تل�Qم خار¬§
Overlay network ط)قة فوق7ة من الش)كة

P



Packet switching ابتدال الرزم
Packet-forwarding and Packet-switching 
Technologies تقن7ات دفع وابتدال الرزم
Packetized voice م

ّ
صوت مرز

Patent اع براءة اخ#"
Patent Cooperation Treaty (PCT) اءات معاÚدة التعاون Ùشأن ال#§
Patent Law Treaty (PLT) اءات معاÚدة قانون ال#§
Payphone services صاالت الهاتف7ة) اك (الح خدمات Úواتف الخدمة العامة sدون اش#"
Penetration rate ء sال[س)ة لعدد الس�ان) 5

�q س)ة النفوذ�ة (كثافة,
per-capita للفرد
Performance Measurement Process عمل7ة ق7اس األدائ7ة
Personal Computer (PC)  5Tحاسوب شخ
Plan of Actions خطة عمل
Plesiochronous Digital Hierachy امنة � ترات½7ة رقم7ة ش)ه م#"
Point-to-Point over Ethernet نقطة إÍ نقطة عy ش)كة األثرنت
Policy Goals أÚداف الس7اسات
Portal بواsة
Preferred equity-ownership حقوق المل�7ة الممتازة
Primary rate access  5Íالمعدل األألوs نفاذ
Private Equity (PE) صة حقوق المل�7ة الخا
Private line service  5Tخدمة خط شخ
Private Placement الط~ح الخاص
Proof of Concept Fund صندوق إث)ات المفا7Úم
Protocol م7فاق
Proxy  5Üمخدم فر
Public data network ش)كة عامة رقم7ة
Public Internet Access Centre (PIAC) نت مركز النفاذ العمو\5 إÍ اإلن#"
Public private partnerships � العام والخاص � القطاع � اآة ب � �̄

Public Switched Telephone Network (PSTN)
ش)كة Úاتف7ة عموم7ة ت)د�ل7ة

Public Wireless Local Area Network (PWLAN)
ش)كة محل7ة السل�7ة عموم7ة

Push-to-talk اضغط للتحدث



Q

Qatar Science and Technology Park حد�قة قطر للعلوم والتكنولوج7ا

R

Radio link صالت راديQÀة و
Real time communications service  5

"Ý75 الزمن الحق
�صاالت 6 خدمات االت

Redundancy فائض
Registrar ل ُمسجِّ
Reliability وثوق7ة
Remote login ولÀج عن sعد
Resource Reservation Protocol بروتوكول حجز الموارد
Roaming تجوال (استخدام خدمة الهاتف النقال أثناء السفر)
Router مسّي#� 

S

Scalability قاsل7ة التوسع
Scalable growth صاعدي نمو ت
Security Forum منتدى األمان
Security software برمج7ات األمان
Seed capital رأسمال sذري
Seed money المال ال)ذري
Seed phase المرحلة ال)ذرQة
Semantic Analysis  5Íالتحل7ل الدال
Semantic Web  5Íالوب الدال
semi-conductors صاف النواقل أن
Server م (حاسوب رئ«5ß لتقد�م خدمات التطب7قات)

ِّ
مخد

Service Convergences تقارب الخدمات
Service-level guarantee ضمانات لمستوى الخدمة
Session control layer ط)قة التح�م sالدورات
Session Initiation Protocol بروتوكول sدء الدورات
Shortest path first  

ً
أق® مسار أوال



Signaling تأش#� 
Smart Card ID ص7ة/وطن7ة ذك7ة sطاقة شخ
Software برمج7ات
Spectrum ددي الط7ف ال#"
spin off 5 (مرافق) ُمنَتج جان£§
Start-ups �ات الناشئة ال��
Strategic Actions ات7ج7ة األعمال االس#"
Strategic Framework  5 §á7ات اإلطار االس#"
Strategic Health Information System  5 §á7ات صح7ة االس#" نظام المعلومات ال
Strategic Priorities ات7ج7ة األولQÀات االس#"
Strength, Weakness, Opportunities and 
Threats Analysis

تحل7ل نقاط القوة والضعف وتحل7ل الفرص والمخاطر

Submarine cable system نظام �اsل sحري
Subordinated debt قرض من الغ#� 
Swicorp Financial Advisory Services سQÀ)كورب لخدمات االسkشارات المال7ة
Switching ابتدال
Synchronous multiplexed signal امنة � إشارة مضممة م#"
Syntactic Analysis  5

�التحل7ل ال®6

T

Tag أمارة
Technopole  5 مجمع تكنولو¬§
Tejari.com تجاري دوت كوم
Telecards صال sطاقات االت
Tertiary Education Sector �7ة الثالث قطاع ال#"
Third (3rd) Generation Partnership Project

ا�ة الج7ل الثالث �̄ وع  م��
Third (3rd) party طرف ثالث
Third Generation Networks ش)�ات الج7ل الثالث
Time Division Multiplexer  5

�مضمم التقس7م الزم£
Time Frame  5

�اإلطار الزم£
Trademark العالمة التجارQة
Transaction مناقلة



Transit exchanges مقاسم العبور
Transit layer ط)قة العبور
Transit traffic حركة العبور
Transmission إرسال
Transport and endpoint layer ط)قة النقل والنقاط النهائ7ة
Triple play خدمة ثالث7ة
Trunk network ش)كة جذع7ة
Trunk transmission  5Üإرسال جذ
Trust funds صناديق إئتمان7ة
Tunis Agenda برنامج عمل تو,س
Turnaround funds صناديق تعد�ل المسار
TV voting صQÀت ع#§ التلفاز ت

U

Unicast sث منفرد
Universal Access النفاذ الشامل
Upgrade ترق7ة

V

Value added service خدمة الق7مة المضافة
Value creation تول7د الق7مة
Venture capitalist صحاب رأس المال المخاطر أ
Video conference مؤتمر ف7ديوي
Video on demand ف7ديو عند الطلب
Virtual classroom  5

�ا¥ صف تعل7م اف#"
Virtual learning  5

�ا¥ تعلم اف#"
Virtual operator  � اضي � � اف#" مشغل �
Virtual Reality  5

�ا¥ الواقع االف#"
Vision رؤQة
Voice call صوت7ة م�المة 
Voice gateway صوت7ة بواsة 
Voice packets صوت7ة رزم 



W

Watch List قائمة المراق)ة
Web browser ب åصفح الو مت
Wideband حزمة ع~Qضة
Wireless Data Provider مقدم خدمة الب7انات الالسل�7ة
Wireless platform صة السل�7ة من


