
 تلتزم Parenty Reitmeier بخلق بيئة عمل أكثر أماًنا من خالل تعزيز
معايير لترجمة التعبيرات ذات الصلة بالعمل.

حيث تكون الدقة ضرورية، يأتي دور Parenty Reitmeier كمصدر موثوق.

لمزيد من المعلومات حول استخدام النظام المتري والمصطلحات 
التقنية وإعداد الوثائق يرجى االتصال على:

هاتف: 204-237-3737 1+
فاكس: 204-237-9997 1+ 

الرقم المجاني: 3737-445-877-1 )كندا والواليات المتحدة(
contact@prtranslation.com
www.parentyreitmeier.com

من أجل إنشاء مفردات معيارية موحدة وأكثر أماًنا لمشغلي المعدات

رموز النظام الدولي 
المتري للوحدات



من أجل إنشاء مفردات معيارية موحدة وأكثر أماًنا لمشغلي المعدات

إن SI هو االختصار للنظام الدولي للوحدات، وهو نظام القياس المتري الذي تم اعتماده في مختلف أنحاء العالم. لضمان االستخدام والعرض 
الصحيحين، يرجى مراعاة اإلرشادات التالية:

ال تضع نقطة بعد أي رمز من الرموز الدولية إال إذا كان في نهاية الجملة.  •
•  يجب أن تسبق القيمة الرقمية دائًما الرمز الدولي ويجب أن تكون هناك مسافة بين الرقم )األرقام( والرمز.

يجب أن يوضع رمز الوحدة الدولي في صيغة المفرد. ال تستخدم الرمز في صيغة الجمع.  •

نوع المقياس الرمز  اسم الوحدة 
اإلضاءة  cd/m2 الشمعة في المتر المربع 

التدفق الضوئي  lm لومن 
التدفق المغناطيسي  Wb ويبر 

التردد  Hz الهرتز 
التردد  kHz كيلوهرتز 

التسارع  m/s2 متر لكل ثانية مربعة 
التسارع الزاوي  rad/s2 راديان لكل ثانية مربعة 
التيار الكهربي  A األمبير 

الحجم  cm3 السنتيمتر المكعب 
الحجم  m3 السنتيمتر المكعب 
الحجم  L اللتر 
الحجم  mL مليلتر 

الحجم النوعي  m3/kg متر مكعب لكل كيلوغرام 
الحرارة  oC الدرجة المئوية 

السعة الحرارية النوعية، القصور الحراري  J/)kg·K( جول لكل كيلوغرام كلفن 
السعة الكهربية  F الفاراد 

السماحية  F/m فاراد لكل متر 
الشحنة الكهربية، كمية من الكهرباء  C الكولوم 

الضغط  bar البار 
الضغط  hPa هكتوباسكال 
الضغط  kPa كيلوباسكال 
الضغط  Pa البسكال 
الطاقة  kJ كيلوجول 

الطاقة الضوئية  lm·s لومن ثانية 
الطاقة النوعية  J/kg جول لكل كيلوغرام 

الطاقة، الشغل، كمية الحرارة  J الجول 
الطول، العرض، المسافة، السمك، الخ.  cm السنتيمتر 
الطول، العرض، المسافة، السمك، الخ.  m متر 
الطول، العرض، المسافة، السمك، الخ.  mm مليمتر 

القدرة  kW كيلو واط 
القدرة، التدفق اإلشعاعي  W الواط 

القصور الحراري الجزيئي – السعة الحرارية الجزئية  J/)mol·K( جول لكل مول كلفن 
القوة أو الوزن  N النيوتن 

الكتلة  g غرام 
الكتلة  t لطن 

الكتلة أو الوزن  kg كيلوغرام 
اللزوجة الدينامية  Pa·s بسكال ثانية 

المحاثة  H هنري 
المساحة  m2 متر مربع 
المسافة  km كيلومتر 

المقاومة الكهربية  Ω األوم 
الموصلة الكهربائية  S سيمنز 

الموصلية  S/m سيمنز لكل متر 
الموصلية الحرارية  W/)m·K( واط لكل متر كلفن 

النفاذية  H/m هنري لكل متر 
الوقت  s الثانية 

تركيز كمية المادة  mol/m3 مول لكل متر مكعب 
حقل اإلزاحة الكهربية، متجه االستقطاب  C/m2 كولوم لكل متر المربع 

زاوية مستوية  rad الراديان 
سرعة  m/s متر لكل ثانية 

سرعة الزاوّية  rad/s راديان لكل ثانية 
شدة اإلضاءة  cd الشمعة المعيارية 

شدة الدفق المغنطيسي  T تسال 
شدة الشحنة الكهربية  C/m3 كولوم لكل متر مكعب 
شدة الشحنة الكهربية  J/m3 جول لكل متر مكعب 

عزم القوة  N·m النيوتن متر 
فرق الجهد الكهربي  V الفولت 
قوة الحقل الكهربي  V/m فولت لكل متر 

قياس الحرارة الديناميكية  K كلفن 
كثافة اإلضاءة  lx لوكس 

كثافة التدفق الحراري، اإلشعاعية  W/m2 وات في المتر المربع 
كثافة الكتلة  kg/m3 كيلوغرام لكل متر مكعب 

كثافة المساحة  kg/m2 كيلوغرام لكل متر مربع 
كمية المادة  mol المول 

مساحة من األرض  ha الهكتار 

 هاتف: n  +1 204-237-3737   فاكس: 204-237-9997 1+

الرقم المجاني: 3737-445-877-1 )كندا والواليات المتحدة(

www.parentyreitmeier.com  n  contact@prtranslation.com :البريد اإللكتروني


