
 

 مسرد املصطلحات اجلوية
 

Actuator   وسيلة لتشغيل آلة/ مشغل ميكانيكي/ ذراع  
Active aircraft  طائرة عاملة 
Adapter  قابس/ فيش  
Adapter harness اسالك القابس او سالك الفيش 
ADF Automatic Direction Finder باحث آيل عن االجتاه 
ADI Air Defense Intercept ي جوياعتراض دفاع 
ADI American Documentation Institute معهد التوثيق االمريكي 
ADI Anti Detonation Injection  حقنه مضادة للتفجري 
ADI Apollo Documentation List قائمة وثائق ابولو 
AGA Above Ground Level  فوق مستوى سطح االرض 
AHP Auxiliary Hydraulic Pump ة مساعدةمضخة هيدروليكي 
Air carrier ناقل جوي 
Air commerce جتارة جوية 
Air Forces القوات اجلوية  
Air lift النقل اجلوي 
Air speed indicator مؤشر السرعة اجلوية 
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Air traffic احلركة اجلوية  
Air traffic clearance وضوح احلركة اجلوية 
Air traffic control مراقبة احلركة اجلوية 
Air transportation النقل اجلوي 
Aircraft  حربية(طائرة( 
Aircraft engine حمرك طائرة 
Aircraft lights انوار الطائرة  
Airframe هيكل طائرة 
Airplane  جتارية(طائرة( 
Airport مطار 
Airship سفينة جوية 
Alert area منطقة احلذر 
Alignment Indicator Lights دالة على االستقامةاالضاءة ال 
ALS Approach Light System نظام إضاءة يستعمل لدى وصول الطائرة 
Alteration  تعاقب/ التناوب / التغيري 
Alternate airport املطار البديل 
Altitude ارتفاع  
Altitude engine ارتفاع احملرك 
Altitude indicator مؤشر االرتفاع 
Analysis حتليل 
Anti skid control box  مضاد لالنزالق/ صندوق مراقبة عكس االنزالق 
Anti-disturbance fuse صمام ضد التشويش  
Appliance اداة 
Approved معتمد 
Area navigation منطقة املالحة 
Area navigation high route مسار مرتفع ملنطقة املالحة 
Area navigation low route طقة املالحةمسار منخفض ملن 
Armed forces القوات املسلحة 
Army aircraft طائرة جيش 
ASR Airport Surveillance Radar رادار استطالعي للمطار 
Assault aircraft طائرة اقتحامية او هجومية 
Assay  راز/ حلل لتقدير النقاوة/ عاير 



Aviation Glossary 

Aviation Glossary 

Page-  
 

Page- www.flyingway.com 
 

3 

3 

ATC Air Traffic Control مراقبة احلركة اجلوية 
ATC- air traffic control مراقبة احلركة اجلوية 
Atomic energy طاقة ذرية  
Attack aircraft طائرة هجوم  
Audio panel لوحة الصوت 
Auto pilot الطيار اآليل 
Auto pilot roll board فاحص الطيار اآليل 
Auto pilot tester جهاز فحص الطريان اآليل 
Autorotation  دوران حموري آيل 
Auxiliary rotor مساعد دوار الدفع 
Backscatter ultraviolet spectrometer استطارة خلفية فوق البنفسجية 
Backscatter ultraviolet spectrometer 
control unit وحدة مراقبة مقياس الطيف فوق البنفسجي لالستطارة اخللفية 

Balloon  منطاد 
Barfield ولِّفم 
Barfield fuel quantity tester مولف فاحص كمية الوقود 
Barfield pitot static tester مولف فاحص طيار ثابت 
Blower نافخ 
Blower assay معاير نافخ 
Blower cabin نافخ القمرة 
Blower exchange مبدل النافخ 
Bomber قاذفة/ طائرة قاصفة 
Brake horsepower مثبط قوة احلصان 
Breakdown maintenance صيانة اضطرارية  
Cabin temperature sensor  الغرفة(حساس درجة حرارة املقصورة( 
Calibrated airspeed معايرة السرعة اجلوية 
Calibration   تقومي/ معايرة  
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Canard اشاعة كاذبة 
Canard configuration   هيئة ، شكل عام/ تكوين اشاعة كاذبة 
CAS Calibrated Airspeed عاير السرعة اجلويةم 
CAT II Category II   ٢الفئة 
Category   حتديد نوع الطائرة ومهمتها/ صنف / طبقة / فئة 
Category A فئة خاصة بتحديد مواصفات الطائرة 
Category B حمرك واحد او عدة حمركات/ فئة خاصة بتحديد حمركات الطائرة 

Category II operations 
هبوط مباشر على /  ، وصف لتشغيل الطائرة  عمليات٢فئة رقم 
 املدرج

Category III operations  عمليات، اهلبوط باستعمال نظام اهلبوط االيل٣فئة رقم  

Category IIIa operations 
 أ عمليات، اهلبوط من ارتفاع منخفض باستعمال نظام اهلبوط ٣فئة 
 االيل

Category IIIb operations 
 ٢٠٠( قدم ٧٠٠ اهلبوط مبدى رؤية اقل من  ب عمليات،٣فئة 
 ) متر٥٠( قدم ١٥٠وليس اقل من ) متر

Category IIIc operations  ج عمليات، اهلبوط دون حتديد االرتفاع ومعرفة مدى الرؤية٣فئة  
Cease fire  هدنة/ وقف اطالق النار  
Ceiling االرتفاع فوق سطح االرض الدىن غيمة 
Ceiling  اقصى ارتفاع للطريان/ االعلىاحلد / سقف  

Censor  رقيب/ حساس 
Census احصاء للسكان 

Certified pilot مرخص/ طيار جماز  
Cessation   انقطاع/ توقف  
Charger   جهاز شحن البطارية/ شاحن  
Chase  دتعقب/ طاِرد/ الِحق/ تصي  
Chase pilot طيار مطاِرد  
Chaser طائرة مطاِردة  
Check in  ضورح  
Check list قائمة املراجعة  
Check out انصراف  
Chemical compound مركب كيميائي  
Chemical warfare حرب كيماوية  
Chief of air staff رئيس اركان الطريان  
Chief of staff رئيس االركان  
Chronometer مقياس دقيق للوقت 
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Circuit دائرة  
Circuit card assay الدائرةبطاقة معايرة   
Circulating flight طريان دوراين  
Circulating target هدف دوار  
Circumference حميط الدائرة  
Civil air registrations citation  قواعد الطريان املدين  
Civil aircraft طائرة مدنية 
Civil right احلقوق املدنية 
Civil war احلرب االهلية 
Civilian pilot مدينطيار   
Class  نوع/ صنف 

Class A rotorcraft combination 
عندما يكون احلمل اخلارجي غري قابل للحركة حبرية وال يصل اىل 

 ترس اهلبوط
Class B rotorcraft combination احلمل اخلارجي اثناء العمليات يرتفع حبرية عن االرض او املاء 
Class C rotorcraft combination مل متصل باالرض او املاء اثناء العملياتيبقى احل 
Class D rotorcraft combination عندما يكون احلمل يف حال مل تذكر اعاله ومعتمد من االدارة 
Classification تصنيف  
Classification  تبويب/ تصنيف/ ترتيب  
Cleared ر/ سالكمطه  
Cleared routes طهرة/ طرق خاليةسالكة/ م  

Clearway 

/  قدم تتوسط املدرج٥٠٠املنطقة املفتوحة على املدرج بعرض 
 قدم على جانيب وسط ٣٠٠املساحة املتاحة عند االقالع مبعدل 

 املدرج
Climb and right bank  صعود الطائرة وميلها اىل اليمني  
Climb arm عتلة قابض  
Climb out speed سرعة الطائرة عند االقالع 
Climbing angle وية الصعودزا  
Clino-meter  االحندار/ مقياس املَيل 
Clutch جهاز تعشيق تروس السرعة يف احملرك/ القابض  
Co-Axial  كيبل ذو موصلني متحدي احملور  
Cockpit قمرة الطيار  
Cockpit blower نافخ قمرة الطائرة 
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Coefficient معامل  
Coefficient of absorption معامل االمتصاص  
Coefficient of dispersion معامل التشتت  
Coefficient of expansion  معامل التمدد  
Coefficient of friction معامل االحتكاك  
Coefficient of velocity معامل السرعة  
Coherence متاسكم التحام/ التصاق  
Coil ملف  
Collapse  هبوط/ تقوض  
Collar ياقة/ قبة/ حلقة معدنية  
Collective مجاعي  
Collision  تعارض/ تصادم/ اصطدام  
Combustion  احتراق/ اشتعال  
Comm. Control panel لوحة مراقبة االتصاالت 
Comm. Transceiver  راديو/ مرسل مستقبل 
Commander قائد 
Commercial operator الناقل التجاري اجلوي 
Commercial pilot طيار جتاري  
Communication  االتصاالت 
Communication control panel لوحة مراقبة االتصاالت 
Communication transceiver مرسل مستقبل االتصاالت 
Company سرية/ شركة  
Company in support السرية املساندة  
Component قطعة الكترونية او كهربائية 
Compound مركب  
Compressed مضغوط  
Compressor او ضاغط الغاز/ضغط اهلواءآلة ل  
Compressor motor ماتور ضغط 
Compromise  حل وسط/ تسوية  
Computer حاسب آيل 
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Concave  مقعر  
Concave lens عدسة مقعرة  
Concave surface سطح مقعر  
Condenser مكثف  
Cone خمروط/ خمروطي الشكل  
Configuration تشكيل  
Confiscation  مصادرة  
Conflict  خالف/ نزاع  
Consent   موافقة/ قبول  
CONSOL or CONSOLAN a kind of 
low or medium frequency long range 
navigational air 

 نوع من الذبذبات الواطية او العالية يف املالحة اجلوية طويلة االمد

Contact flight  مالحة جوية بالنظر  
Continental  قاري  
Control of the air  السيطرة على اجلو  
Control tower  برج املراقب  
Controlled airspace حتت مراقبة خدمات املراقبة اجلوية/ فضاء جوي مراقب 

Controlled firing area 
جيب ان تكون معروفة لعدم تعرض الطائرة / منطقة رماية مراقبة
 املشاركة للخطر

Converging angle زوايا متقاربة  
Cooling  التربيد 
Cooling chamber حجرة التربيد 
Cooling tower برج التربيد 
Coordinated attack هجوم منسق  
Co-pilot  طيار مساعد/ مساعد قائد طائرة  
Corps of engineers  سالح املهندسني 
Corrective maintenance صيانة تصحيحية  
Corresponding angles  الزاويتان املتناظرتان 
Cosmic كَوين 
Cosmic rays األشعة الكونية 
Count down  العد التنازيل العكسي 
Counter attack  هجوم مضاد 
Crack  شق/ تصدع/ طقطقة/ صدع 
Craft   حرفة/ مركبة/ طائرة 
Crane  رافعة/ ونش/ بكرة املسدس 
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Crash – landing  هبوط متحطم للطائرة 
Crash boat  لطائرات الساقطةزورق الغاثة ا 
Crewmember شخص يتم تعيينة لتقدمي خدمة على الطائرة اثناء رحلتها 
Critical altitude  اقصى ارتفاع ممكن ان تصل اليه الطائرة/ ارتفاع حرج 
Critical engine  الذي اذا تعطل يكون له تأثري على اداء الطائرة/ حمرك حرج 
Cruiser طراد  
CV combat vehicle ربة قتاليةع 
CVR Combat vehicle reconnaissance مركبة قتال استطالعية 
CVR controlled visual rules  القوانني املرئية للمراقبة/ قوانني مرئية للمراقبة 
CVR Test set جمموعة فحص قوانني مرئية مراقبة 
CVR tester – calibration  معايرة وفحص قوانني مرئية مراقبة 
CVR-cockpit voice recorder الصندوق االسود 
CVR-combat vehicle reconnaissance) 
tracked عربة قتالية للمتابعة واالستطالع 

Cylinder اسطوانة  
Dagger خنجر 
Daily duty  سجل اخلدمة اليومية 
Damage assessment  او التلف/ تقدير العطب 
Damp وبةرط/ غاز سام / املوجات / الذبذبات 
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Dark room غرفة التحميض 
Dart وثبة مفاجأة وسريعة/ رمح/ سهم 
Dash   ضربة عنيفة/ تالطم/ اندفاع 
 Dash board اوحة اجهزة القياس 
Data بيانات  
Dawn رفَج 
Day light  ضوء النهار 
DC voltage regulator منظم التيار الثابت 
Debris  انقاض/ حطام/ اطالل 
Decision height االرتفاع الذي جيب ان يتخذ عنده قرار سواء باهلبوط او االقالع 
Defense دفاع 
Defense at all costs دفاع مستميت 
Defense at close quarters دفاع قريب 
Defense in place  دفاع موضعي 
Defense plan  خطة دفاعية 
Defensive offensive هجوم دفاعي 
Defensive warfare احلرب الدفاعية 
Delivery point  نقطة التسليم 
Deportation  ترحيل قسري  عن البالد 
Depot خمزن/ مستودع 
Derrick   رافعة/ مرفاع 
Destroy اتلف/ خرب/ دمر/ هدم 
Destroyer مدمرة 
Detachment  كتيبة/ مفرزة 

DH Decision Height 
اذ قرار سواء باهلبوط او االرتفاع الذي جيب عند الوصول اليه اخت

 االستمرار بالدوران
Digital  رقمي 
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Diode صمام ثنائي  
Dip nose down  انقض بالطائرة لالسفل 
Direct  مباشر 
Direct current تيار مباشر 
Direct fire  رمي مباشر 
Direction gyroscope electronic 
component يد االجتاهقطع الكترونية للبوصلة الكهربية لتحد 
Directisyn – navigation system 
component قطع نظام املالحه 
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DME Distance Measuring Equipment 
compatible with TACAN معدات قياس املسافة مطابقة مع مساعدات تكتيكية للمالحة اجلوية 

Dog fight  قتال جوي متقارب 
Drawing  ختطيط/ رسم  
Drone سريةطائرة م  
Dry  قليل املطر/ يابس / جاف  
Dual control مراقبة مزدوجة  
Duct   قناة/ مسلك/ مسار 
Duct مسرب/ انبوب / جمرى/ قناة  
Duct Temperature sensor رى/ حساس درجة حرارة املسربا 
Dugout  ملجأ/ خمبأ  
Dummy anti-tank mine لغم كاذب مضاد للدبابات  
Dummy bomb قنبلة مترين  
Dummy gun  مدفع زائف للتدريب  
Duty officer ضابط اخلدمة/ الضابط املناوب  
EAS Equivalent Airspeed السرعة اجلوية املكافئة 
Echo صدى  
Eclipse  خسوف القمر/ كسوف الشمس  
Edge  اية / طرف/ حد / حافة  
Edible صاحل لالكل  
Effect نتيجة/ تأثري/ حقيقة/ فحوى  
Effect of fire تأثري الرمي  
Effect of splinters تأثري الشظايا  
Effective املدى املؤثر  
Effective propeller thrust قوة اجلر احلقيقية للمروحة  
Effects أمتعة/ ممتلكات/ ألبسة  
Efficiency  كفاية/ فعالية / جدارة / قابلية  
Eight around pylon  حول عمودين8طريان على شكل   
Ejection طرد/ قذف/ لفظ  
Ejection seat مقعد قذيف  
Ejector قذاف/ قاذف  
Electric power طاقة كهربائية  
Electromagnetic مغناطيس كهربائي 
Electronic component system نظام القطع االلكترونية 
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Electronic memories and magnetic 
corporation يسيذاكرة الكترونية وتبادل مغناط  

Electronic reconnaissance استطالع الكتروين  
Elevation االرتفاع  
Elevation and winding االرتفاع واالحنراف  
Elevation correction تصحيح االرتفاع  
Elevation wheel عجلة جهاز االرتفاع  
Elimination  اءطرد/إبعاد/إقصاء/إزالة/ ا  
Elusion جتنب/ زوغان/ متلص  
EMER – Electromagnetic Environment 
Recorder 

 سجل البيئة االلكترومغناطيسي/ جهاز تسجيل مغناطيسي كهربائي 

Emergency طاريء 
Emergency power supply مصدر طاقة للطواريء 
Emitter   يستخدم يف اشارات الرادار(ماسح(  
EMMS (experience in marketing 
management) دارة والتسويقخربة يف اال 

Energy طاقة  
Engine logbook  سجل احملرك 
Engine maintenance management 
systems نظام ادارة صيانة احملرك 

Environment البيئة 
Equipments معدات  
Equivalent airspeed السالعة اجلوية املماثلة او املكافئة 
Ethernet Circuit دائرة االثرنت 
Ethernet circuit card assay بطاقة معايرة دائرة االثرنت 
ETS employee timekeeping system نظام مراقبة دوام املوظفني 

Extended over-water operation  
العمليات اليت تتم فوق املاء بعيداً عن / العمليات املمتدة اىل فوق املاء

 الشاطيء
External load احلمل اخلارجي 
External-load attaching احلمل اخلارجي املتصل 
FAA Federal Aviation Administration ادارة الطريان الفدرايل 
Fan speed indicator مؤشر سرعة املروحة 
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Field artillery مدفعية امليدان  
Field gun مدفع ميدان  
Field of vision جمال النظر  
Field squadron سرية ميدان  
Fighter plane  طائرة قتال 
Fin زعنفة  
Final  ائي  
Fir resistant  مقاوم للحريق  
Fire resistant مقاومة احلريق 
Fireproof واقي احلريق 
First aid  اسعاف اويل  
Fit to fight  متأهب للقتال/ جاهز للقتال  
Flag علم/ راية  
Flag of truce راية الصلح  
Flag pole سارية العلم  
Flame gun قاذف هلب  
Flame out  توقف حمرك طائرة نفاثة عن العمل  
Flame proof صامد للهب  
Flame resistant مقاومة اللهب او االشتعال 
Flame resistant مقاوم للهب  
Flammable قابل لالشتعال 
Flammable قابل لالشتعال خاص بالغاز والسائل  
Flap  قالب من / جنيح/ جنيح مساعد / دفةقَلَب( 
Flap control exchange valve  اجلنيح(صمام تبديل مراقبة القالب( 
Flap extended speed ا بينما تكون اجلنيحات ممدودة اقصى سرعة مسموح 
Flap Extended Speed ا بينما تكون اجلنيحات ممدودة اقصى سرعة مسموح  
Flap select valve  صمام اختيار اجلنيح 
Flap valve صمام جنيح 
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Flight حتليق/ طريان/ سرب  
Flight crew مالحو الطائرة  
Flight crew member احد افراد طاقم الرحلة اجلوية 
Flight deck سطح الطريان يف حاملة الطائرات  
Flight guidance panel  لوحة دليل الرحالت اجلوية/ لوحة دليل الطريان 
Flight level توى الرحلة اجلويةمس/ مستوى الطريان 
Flight line خط الطريان  
Flight line خط الطريان  
Flight manual دليل الطريان  
Flight path  ممر جوي  
Flight plan  خطة الرحلة اجلوية/ خطة الطريان 
Flight proficiency احتراف الطريان  
Flight routes طرق املالحة اجلوية  
Flight rules نقواعد الطريا  
Flight sergent رقيب الرف  
Flight time  وقت الرحلة اجلوية/ وقت الطريان 
Flight unit  رف  
Flight visibility  الطريان/ وضوح الرحلة / مدى الرؤية للطريان 
Flimsy رقيق/ مهلهل  
Float طوف/ طفو/ عوم/ عوامه  
Float to  غمر/ عام/ طاف  
Floating bridge   عواماتجسر مصنوع من  
Floating enemy عدو متحرك  
Floating target عدف عائم  
Fluid compass بوصلة سائلية  
Fluke خملب 
Fluke digital thermometer  خطاف(مقياس حرارة رقمي مزود مبخلب( 
Fluke multimeter  خطاف(عداد متعدد االغراض مزود مبخلب( 
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Flux 
لحام ومتنع تأكسده عند مادة تساعد على صهر ال(صهرية اللحام
  )ارتفاع احلرارة

Fly blind طار طريان اعمى  
Fly by  طريان منخفض فوق هدف معني  
Foreign air carrier ناقل جوي اجنيب 
Foreign air commerce الناقل اجلوي االجنية التجاري 
Foreign air transportation  النقل اجلوي االجنيب 
Foreign Military Sales مبيعات عسكرية خارجية  

Forward wing 
ميكن ان يكون السطح ثابت او / السطح االمامي املرتفع من الطائرة

 متحرك او متغري
Forward wing جناح امامي  
Free fall  اسقاط حر للمظليني  
Free flight  طريان حر  
Frequency  تكرار/قوة/تردد/ذبذبة  
Fuel وقود 
Fuel computer يل خاص بالوقودحاسب آ 
Fuel control  مراقبة الوقود 
Fuel pump مضخة الوقود 
Fuel test set جمموعة فحص الوقود 
Fuel transfer valve صمام نقل الوقود 
Fuse صمام  
Fuselage بدن الطائرة 
Fusion اندماج/ التحام/انصهار  
Fusion bomb قنبلة هيدروجينية  
Fusion point  ارنقطة االنصه  
Gear ترس 
Gear مسننة/ترس/ جهاز تعشيق التروس  
Gear box علبة مسننات السرعة  
Gear door exchange valve صمام بدالة مدخل الترس 
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Generator مولد 
Generator مولد كهربائي  
Gilder ا احلر على احملركطائرة اثقل من اهلواء وال تعتمد يف طريا 
Glide approach داري للطائرةاقتراب احن  
Global navigation system نظام مالحة عاملية 
GNS Navigation unit وحدة مالحة مبوجب نظام املالحة العاملي 
GNS-XLS cards بطاقات الكترونية خاصة بنظام املالحة العاملي 
Go-around power اقصى حد مسموح به يف قوة الطريان 
Graph رسم بياين/ جدول توضيحي  
Gravitation energy طاقة اجلاذبية  
Gravity جاذبية  
Greenwich mean time توقيت جرينيتش املتوسط  
Grenade قنبلة يدوية  
Ground visibility مدى الرؤية االرضية على سطح االرض 
Grounded مؤرض/ موقوف من الطريان  
Grounding  منع طريان الطائرة  

GS Glide Slope 
 توفري ارشادات عمودية للطائرة خالل املباشرة باهلبوط –احندار حاد 

 وذلك باستعمال ماسح االشارات
Guided جهوم  
Guided missile وجهصاروخ م  
Gyro  كهريب/ بوصلة كهربية 
Gyro Horizon االفق الصناعي  
Gyro pilot  جهاز الطريان اجلريوسكويب  
Gyro-dynamic  ديناميكيا االجسام املدومة 
Gyroplane  طائرة عمودية 
Gyroscope جريوسكوب 
Gyroscope بوصلة كهربية  
Gyrostabilizer اداة حفظ توازن الطائرة  
Hail storm ديةرعاصفة ب  
Half circle landing اهلبوط بدوران نصفي  
Hall بدن الطائرة/ بدن السفينة  
Harness جهاز/ التجهيزات/ عدة احلرب/ االسالك 
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Helicopter  حوامة/ طائرة عمودية 
Helicopter  طائرة عمودية/ حوامة  
Helicopter landing site مهبط الطائرات العمودية  
Heliport مطار للطائرات العمودية 
Heliport  مطار للطائرات العمودية  
Hexode صمام سداسي  
HF Exciter ضحرم 
HF height finding  الباحث عن االرتفاع 
HF high frequency ذبذبة عالية 
HF hold fire وقف اطالق النار/ وقف القتال 
High treason خيانة عظمى  
HIRL High-Intensity Runway Light 
System نظام إضاءة عايل الشدة يستعمل يف مدرج املطار 

Hit and run tactics هجمات وانسحابات متتالية، قتال املراوغة  
Horizon افق  
Horizon dip زاوية ميل االفق  
Horizontal افقي 
Horizontal flight طريان افقي  
Horizontal situation indicator مؤشر الوضع االفقي 
Hub  حمور العجلة  
Hum طنني  
Hurdle سياج/ حاجز  
Hydraulic هيدروليكي 
Hydraulic pump مضخة هيدروليكية 
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IAS Indicated Airspeed جلوية املعلن عنهاالسرعة ا 
ICAO International Civil Aviation 
Organization منظمة الطريان املدين الدولية 

Idle thrust ضغط ساكن/ ضغط ثابت 
IFR conditions شروط قوانني اجهزة الطريان 
IFR Instrument Flight Rules قوانني اجهزة الطريان 
IFR over-the-top  يف املقدمةالتزود بالوقود جوا 
Ignition اشعال  
ILS Instrument Landing System نظام جهاز اهلبوط 

IM ILS Inner Marker 
 قدم فوق نقطة اهلبوط ١٠٠الداللة على االرتفاع عادة ما يكون 

 ٣على سطح املدرج، كما يبني حالة الطائرة عندما تكون يف الفئة 
Impact صدمة  
Impact action fuse صمام متاس  
Impact velocity  سرعة التصادم  
Impeller  دفاعة مروحية/ عنفه  
Impeller vane  ريشة الدفاعة املروحية  
In audible غري مسموح  
In-Active aircraft طائرة غري عاملة 
Indicated airspeed السرعة اجلوية 
Indicator مؤشر 
Infantry جند املشاة/ مشاة  
In-flight refueling   يف اجلو(التزود بالوقود اثناء الطريان( 
Injection  حقنة 
Inoperative ليس يف حالة تشغيلية  

Instrument 
جهاز يف الطائرة يستعمل ملعرفة االرتفاع واالخنفاض والعمليات 

 االخرى بالطائرة
Instrument Flight Rules قوانني اجهزة الطريان  
Instrument Landing System ظام اهلبوطجهاز ن  
INT Intersection تقاطع 
Integrated Logistics Support املساندة املدجمة لالمدادات  
Intensifier معزز/ مقو / مكثف 
Intercept معترض 
Intercept اعتراض  
Interface يواجه 
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Interface box صندوق املواجهة 
International geographical mile يلامليل اجلغرايف الدو  
International peace force قوة السالم الدولية  
Interrogation  استجواب/ حتقيق/ استنطاق  

Interstate air commerce 
الرحلة اجلوية التجارية داخل الدولة لنقل االشخاص والبضائع او 

 الربيد
Interstate air transportation  النقل اجلوي داخل الدولة بواسطة ناقل عمومي 
Inverted flight طريان مقلوب  
Inverter لبدم 
Javelin رمح  
Jet aircraft طائرة نفاثة  
Jet assisted take off اقالع مؤازر بالقوة النفاثة  
Jet engine حمرك نفاث  
Jet fighter طائرة مقاتلة نفاثة  
Jump jet  طائرة اقالع وهبوط من مدرجات قصرية 
Kinetic energy ركيةطاقة ح  
Kite طائرة ورقية 
Landing اهلبوط  
Landing angle زاوية اهلبوط  
Landing field املطار/ املهبط  
Landing gear  جهاز هبوط الطائرة/ العجالت  
Landing gear extended speed ا للطريان بينما يكون ترس اهلبوط نازل اقصى سرعة مسموح 
Landing gear operating speed ى سرعة ميكن خالهلا مد او انزال ترس اهلبوطاقص 
Landing on deck اهلبوط على سطح سفينة  
Landing strip مهبط الطائرات  
Large aircraft  باوند عند االقالع٢١٥٠٠تستطيع محل / طائرة عمالقة  
Latch مزالج/ سقاطة  
Launch pad منصة االطالق  
Launcher قاذفة 
Launching gear retracting mechanism آلية رفع عجالت اهلبوط  
Layout خمطط 
LDA Localizer-Type Directional Aid مساعد موجه من نوع حملي 
Lead رصاص 
Leading  مقدم/ امامي/موجه/رئيسي قيادي 
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Leading edge حافة اهلجوم 
Leading patrol دورية امامية 
Lear alteration pin number لطائرة اللريجتالرقم البديل  
Let-down procedures اجراءات هبوط الطائرات 
Lethal   قاتل/ مميت 
Lethal gas قاتل/  غاز مميت 
Lethal wound جرح مميت 
LFR Low-Frequency Radio Range مدى الذبذبات الواطية للراديو 
Light load محل طفيف 
Light System نظام االنارة 
Lighter-than-air aircraft طائرة اخف من اهلواء 
Link وصلة 
LMM Compass Locator at Middle 
Marker بوصلة وسطية تثبت يف املوقع ملعرفة اجهزة نظام اهلبوط 

Load محولة/ محل 
Load factor عنصر احلمل 
Load-range communication system نظام اتصاالت مدى احلمل 
LOC ILS Localizer ظام اجهزة اهلبوط توفر االرشادات للمدرجقطعة من ن 
Log – logistics االمدادات 
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LOM Compass Locator at Outer Marker بوصلة خارجية تثبت يف املوقع ملعرفة اجهزة نظام اهلبوط 
Long-range navigation system نظام مالحة طويل املدى 
Loss of buoyancy  فقدان قوة الرفع يف الطائرة 
Low altitude attack اهلجوم على ارتفاع منخفض 
Lunar قمري 
Lunar eclipse خسوف القمر 
Lunar year  السنة القمرية 
M Machine Number  مع سرعة الصوت) الفعلية(نسبة السرعة اجلوية احلقيقية 
MAA Maximum Authorized IFR 
Altitude اعلى ارتفاع مسموح به 

Mach number لةرقم اآل 
Machine آلة  
Magazine خمزن البندقية او املسدس/خمزن الذخرية/ مستودع 
Magnetic مغناطيسي  
Magnetic equator خط االستواء املغناطيسي 
Magnetic field  ال املغناطيسيا 
Main rotor دوار الدفع الرافع للطائرة/ الدوامة الرئيسية 
Main supply depot  املركزيمستودع التموين 
Maintenance صيانة 
Maintenance صيانة  
Major alteration عند عدم املطابقة مع املباديء العادية/ تبديل جسيم 

Major repair 
ذات التأثري على الوزن والتوازن / اصالحات كربى/ صيانة كثرية

 والقوه واالداء واشياء اخرى
MALS Medium Intensity Approach 
Light System نظام إضاءة متوسط الشدة مع اشارات 

Manifold pressure  متشعب/ ضغط متنوع 
Marine aircraft طائرة مائية  
Marker لمععالمه/ م 
Master warning box صندوق االنذار الرئيسي 
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Maximum ceiling  االرتفاع االقصى للطائرة 
Maximum landing weight ئرةالوزن االقصى عند هبوط الطا 
Maximum speed for stability 
characteristics  السرعة القصوى بقصد احملافظة على نفس االستواء 

MCA Minimum Crossing Altitude اقل ارتفاع جيب على الطائرة عنده العبور اىل منطقة اعلى 

MDA Minimum Decent Altitude 
ة استعدادا اقل ارتفاع عن مستوى سطح البحر يسمح عنده املناور

 للهبوط

MEA Minimum En route IFR Altitude 
اقل ارتفاع معتمد بني مواقع الراديو اليت تؤكد تغطية لالشارات 

 املالحية املقبولة واملطابقة ملتطلبات االخالء بني تلك املواقع
Mechanical energy الطاقة اآللية  
Mechanical simulator test set بيهي آيلجمموعة فحص جهاز تش 
Medical certificate شهادة طبية 
Medical examination فحوصات طبية  
Mess مطعم ضباط الصف 
Mess allowance بدل الطعام 
Metal led road  طريق معبد  
Microwave oscillating diode ديود تردد املوجة 
Military operations area منطقة عمليات عسكرية 
Military pilot طيار حريب  

Minimum descent altitude 
اقل ارتفاع فوق سطح البحر يسمح مبوجبة اهلبوط او االرتفاع 

 املسموح الدوران يف جمال املطار استعدادا للهبوط
Minor alteration  التبديالت الطفيفة فيما عدا الكربى منها 
Minor repair االصالحات الطفيفة 
Missile مقذوف 
MLG – main landing gear  ترس اهلبوط االساسي 
MLG Actuator ناقل حركة توازن ترس اهلبوط االساسي 
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MM Minimum Obstruction Clearance 
Altitude 

اقل ارتفاع معتمد وفعال بني مواقع الراديو للمسارات اجلوية وتلك 
اخلارجة عن املسارات اجلوية لتغطية االشارات املالحية املقبولة 

 قة ملتطلبات االخالء بني تلك املواقعواملطاب
Mobile early warning unit وحدة االنذار املبكر املتنقلة 
Mod – modulator  جهاز تعديل(معدل( 
Mod valve صمام تعديل 
Modification تعديل 
MOD-manpower & organization 
division  الطاقة البشرية(قسم التنظيم والقوة البشرية( 

MOD-ministry of defense وزارة الدفاع 
MOD-modulator demodulator اعادة تعديل املنظم 
Moist رطب 
Moisture نداوة/ رطوبة 
Mortal  قاتل/ مميت 
Mortar مدفع هاون  
Moving target هدف متحرك  
MRA Minimum Reception Altitude اقل ارتفاع ميكن من خالله حتديد تقاطع 
MSL Mean Sea Level سطح البحر 
Multimeter مقياس متعدد االغراض 
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Naval craft طائرة حبرية 
Navigation airspace فضاء جوي مالحي 

NDB Non-directional Beacon  
اشارات الراديو املرسلة من خالل الرادار يستعني ا الطيار لتحديد 

 مصادر االشارات
Negative pole قطب سالب  
Nerve gas لغاز العصيبا 
Network شبكة 
Night ليل 

Night fall  الغسق/ الغروب 
Nominal value القيمة االمسية 
Nomination  تعيني/ ترشيح/ تسمية/ تنصيب 
Non-precision approach procedure اجراءات وصول غري دقيقة 
NOPT No Procedure Turn required مل يستدع االمر اىل اجراءات 
Normal  طبيعي/ قياسي/ عادي  

Normal speed  سرعة عادية 
Nuclear energy طاقة نووية  
NWS – national weather service خدمات حالة الطقس احمللي 
NWS – naval weapon station  حمطة سالح البحرية 
NWS – nose wheel steering عجلة القيادة االمامية 
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Oath قسم/ حلف اليمني  
Observe distances حافظ على املسافات  
OEI One Engine Inoperative حمرك واحد يف حالة توقف 
Offensive  هجوم/ عدواين  
Offensive weapon اسلحة هجومية  
Officer ضابط  
Operate لشغ 
Operation theatre  مسرح العمليات  
Operational ceiling سقف املناورة يف الطريان  
Operational control مراقبة تشغيلية 
Operations عمليات  
Orbit فلك/ مدار  
Oscillation ذبذبة  
Oscillation frequency  تردد الذبذبة  
Oscillation scanning مسح تذبذيب  
Out of action متعطل  
Out of balance خمتل االتزان  
Out of date فات اوانه/ عتيق الطراز  
Out of range ملدىخارج ا  
Out of work عاطل عن العمل  
Overseas air commerce جتارة جوية دولية 
Overseas air transportation  نقل جوي دويل 
Overseas base  قاعدة يف ما وراء البحار  
Over-the-top  يف املقدمة/ يف القمة 
Padlock قفل  
Pail سطل/ دلو  
Pancake landing هبوط سطح  
Panel لوحة 
Panic ذعر/ رعب  
PAR Precision Approach Radar رادار خاص بدقة املعلومات اخلاصة بالوصول 
Parachute مظلة  
Parachute attack هجوم مظلي  
Parachute harness احزمة املظلة  
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Parachute landing  هبوط باملظلة  
Parachutist جندي مظلي  
Parade موكب  
Part جزء/ قسم/ قطعة  
Passage قناة/ ممر  
Passenger راكب/ مسافر  
Path finder طائرة كشافة  
Peg مشجب/ وتد / اسفني  
Penalty قصاص/ عقاب/ غرامة/ جزاء  
Penetration  اختراق  
Penetration radiation اشعاع خمترق  
Pens حظائر 
Pentod صمام مخاسي  
Periodical maintenance صيانة دورية  
Person  شخص 
Photo tachometer مقياس سرعة الصورة 
Photo tachometer calibration  معايرة مقياس سرعة الصورة 
Pilot طيار 



Aviation Glossary 

Aviation Glossary 

Page-  
 

Page- www.flyingway.com 
 

27 

27 

Pilot in command الطيار املسؤول 
Pilotage  قيادة الطائرة 
Pilotless aircraft  طائرة بدون طيار 
Pin number  الرقم السري/ الرقم البديل 
Pitch setting اد الترجحاعد 
Pivot مركز/ حمور  
Plan of action  خطة العمل  
Pneumatic  يعمل باهلواء املضغوط/ هوائي 
Pneumatic EMER valve صمام هوائي 
POD-precision orbit determination حتديد دقة املدار 
POD-preflight operations division قسم عمليات ما قبل الرحلة 
POD-program office directorate ادارة مكتب الربنامج 
POD-pulse omission detector كاشف ماسح النبضات 
Pom-pom مدفع رشاش مضاد للطائرات  
Position sensor  حساس الوضع/ حساس املوقع 
Positive control  فعالة/ مراقبة اجيابية 
Positive pole قطب موجب  
Potential energy طاقة كامنة  
Power طاقة/ قدرة / قوة 
Powered-lift مصعد مزود بالطاقة 
Practice مترين/ تدريب  
Precision approach procedure اجراءات وصول دقيقة 
Press regulation valve صمام منظم الضغط 
Pressure  ضغط 
Pressure Module صفيحة مضغوطة 
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Pressure switch مفتاح الضغط 
Preventive maintenance صيانة وقائية 
Preventive maintenance صيانة وقائية  
Primary  اويل/ اعدادي 
Primary inverter مبدل اويل 
Prisoner camp معسكر السرى احلرب  
Prisoner of war اسري حرب  
Private جندي  
Proclamation تصريح/ اعالن/ ابالغ/ بيان  
Prohibited area منطقة ممنوعة 
Propeller طائرة 
Propeller مروحة  
Propeller glade ريشة املروحة  
Propeller plane طائرة مروحية  
Public aircraft طائرة عمومية 
Pulse ذبذبة/ نبضة  
Pump مضخة 
Pump مضخة  
Quality factor عامل اجلودة  
Quick release valve صمام سريع الفتح  
Radar indicator مؤشر رادار 
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Radar Xcvr مرسل مستقبل رادار 
Radial اشعاعي  
Radiant energy  طاقة اشعاعية  
Radio frequency  تردد السلكي  
Radiometer مقياس كثافة الطاقة االشعاعية  
RAIL Runway Alignment Indicator 
Light System نظام اضاءة خاص بتحديد خطوط املدرج 

Range  ميدان/ مدى  
Ransom فدية  
Rated continuous power الطاقة املستمرة النسبية 
Rated maximum continuous power الطاقة املستمرة العالية 
Rated takeoff power قوة االقالع النسبية 
Rating معرفة النسبة 
RCLM Runway Centerline Marking عالمات خط وسط املدرج 
Rebellion عصيان/ مترد / ثورة  
Reconnaissance استطالع 
Regulation انظمة 
Regulator منظم 
REIL Runway End Identification Lights االضاءة اخلاصة بتعريف املدرج  
Reporting point نقطة تقدمي التقرير 
Reserve aircraft طائرة احتياط 
Restricted area منطقة حمظورة 
Rocket صاروخ 
Rotary wing aircraft  اجلناح الدوارطائرة 
Rotor  الرافع/ دوار الدفع  
Rotorcraft طائرة مزودة بدوامة 
Rotorcraft-load combination تركيبة محل الطائرة املزودة بدوامة 
Route segment  من املسار او اخلط) جزء(قطعة 
RR Low or Medium Frequency Radio 
Range Station طة واخلفيفةحمطة مدى ذبذبة الراديو املتوس 
RVR Runway Visual Range as 
measured in the touchdown zone area ردة يف منطقة اهلبوطمدى رؤية املدرج بالعني ا 

Safety belts احزمة االمن  
SAI (standby altitude indicator) مؤشر االرتفاع يف االنتظار 
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SALS Short Approach Light System  اخلاص بالوصول قصري املدىنظام االضاءة 
Say again اعد االرسال 
Say altitude  ما املقصود(ابلغين باالرتفاع( 
Say heading قل هلم باالستمرار يف الظهران 
Second in command نائب القائد 
See and avoid اطلع وحتاشي 
See level engine تفحص مستوى احملرك 
Sensor حساس 
Servo – NWS  لية مؤازرةآ 
Show أظهر 
Simulation تشبيهي  
Simulator تشبيهي 
Small aircraft طائرة صغرية 
Solar energy طاقة مشسية  
Sonic  سرعة(صويت(  
Special operations العمليات اخلاصة  
Special VFR قوانني خاصة بالطريان املرئي 
Special VFR operations ان املرئيقوانني خاصة بعمليات الطري 
Spectrometer  مقياس الطيف 
Spoiler  جهاز تعطيل الرفع/ الدفة اليت ختفض من السرعة 
Spoileron االرتفاع 
Spoileron control package  مراقبة التسمم(برنامج مراقبة االرتفاع( 
Spoileron test box صندوق فحص االرتفاع 
Squadron سرية/ سرب  
Stabilizer ازنجهاز تو 
Stabilizer جهاز توازن  
Stabilizer actuator ناقل حركة توازن 
Stall  السرعة احلرجة/ فقدان السرعة 
Stall vane Clino-meter  مقياس دوران الفراشات) االحندار(مقياس املَيل 
Stall warning tester يارفاحص انذار باال 
Standard atmosphere  ديالتقلي/ الفضاء القياسي 
Starter شغلم 
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Stop way  انتهاء املسار 
Strike ضربة  
Strut عارضة/ دعامة/ حامل 
Supply متوين 
Tachometer  مسجل/ مقياس سرعة / عداد دورات 
Tactical aircraft  طائرة تعبوية 
Takeoff االقالع  
Takeoff power قوة االقالع 
Takeoff safety speed العالسرعة االمنة لالق 
Takeoff thrust  الدفع/ القدرة على االقالع 
Tandem wing configuration التركيب التراديف للجناح 
Tanker plane طائرة وقود 
TAS True Airspeed  
TCAS I  
TCAS II الطيار باحلركة وتوجيهه مبوقع الطائرات العموديةإرشاد  
TCAS III والعموديةاألفقيةقع الطائرات  الطيار باحلركة وتوجيهه مبوإرشاد  
TDZL Touchdown Zone Lights اخلاصة باهلبوطاإلضاءة  
Temperature درجة احلرارة 
Temperature control valve صمام مراقبة احلرارة 
Tester فاحص 
Tetrode صمام رباعي  
Thermometer مقياس درجة احلرارة 
Thrust setting الدفع/ القوة /  القدرة إعداد 
Time fuse صمام توقيت  
Time in service زمن اخلدمة 
Tow جر أو سحب  

Traffic Alert and collision avoidance  I 
 الطيار باحلركة إرشاد/ تنبيه باحلركة املرورية ونظام منع االصطدام

  املرورية
Traffic pattern شكل احلركة 
Training aircraft طائرة تدريب 
Transceiver  مشترك الصمامات/ مرسل مستقبل 
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Transducer  ٢حمول الطاقة ان 
Transponder مرسل  
Triode صمام ثالثي  
True airspeed السرعة اجلوية الفعلية 
Type نوع 
United States الواليات املتحدة االمريكية 
United States air carrier ناقل جوي امريكي 
United States Air Force القوات اجلوية االمريكية  
Valve صمام 
Vane  ذو ريش 
Vane protector منقلة ذات ريش 
Variable time fuse صمام توقيت متغري  
Velocity سرعة  
Ventilation وية 
Vertical عمودي 
Vertical gyro البوصلة الكهربية الدالة على االرتفاع 
Vertical situation indicator لة االرتفاعمؤشر حا 
Vertical Speed Indicator مؤشر السرعة العمودية 
Vertical speed indicator مؤشر سرعة االرتفاع 
VFR Visual Flight Rules قوانني الطريان املرئي 
VHF Very High Frequency ذبذبة عالية جدا 
Visual Flying Rules قوانني الطريان املرئي 
Visual Flying Rules over-the-top قوانني الطريان املرئية يف املقدمة 
Voltage تيار 
Warning إنذار  
Warning area منطقة انذار  
Warranty   وكالة/ ضمان 
Warranty cover تغطية الضمان 
Winglet or tip tin ارتفاع اجلنحان عن سطح االرض عند االنطالق 
Work Package  الشغل(حجم العمل(  
Xcvr – transceiver  مرسل مستقبل مشترك الصمامات 
YAW  االزاحة حول احملور العمودي للطائرة/ احنراف / انعراج 
Yaw damp computer  االحنراف(حاسب آيل لتعديل االنعراج( 
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YAW damper اداة تثبيط متعرجة 
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