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  ٢٠٠٧ لسنة) ٦(رقم تعلیمات 
  وحدات القیاس القانونیة

      
) ٢٢(من قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم ) ح/٨(ة المادة بموجب صادر

   ٢٠٠٠لسنة 
  

، ٢٠٠٧ لسنة )٦( رقم وحدات القیاس القانونیةتسمى ھذه التعلیمات تعلیمات    ١مادة 
 ن شرھا  م ن ت اریخ  اعتب ارا   ویعمل بھا  خمس عشرة مادة،  ) ١٥(وتتكون من   

  .بالجریدة الرسمیة
  :التعاریفالمصطلحات و   ٢مادة 

بر المصطلحات والتعاریف الواردة في تعلیمات المصطلحات والتع اریف   تعت  
، جزءا ال یتجزأ من ھذه التعلیمات، ما لم ٢٠٠٧لسنة  ) ٥(المترولوجیة رقم   

  .تدل القرینة على عكس ذلك
  : مما یليالقیاس القانونیةوحدات تتكون    ٣مادة 

) فات الوحداتأجزاء  ومضاع(وحدات النظام الدولي للقیاس وبادئاتھا    -١
  . ورموزھا

وحدات القیاس المقبولة لالستخدام من خ ارج النظ ام ال دولي للوح دات                 -٢
  .القیاس

  .وحدات القیاس المحلیة  -٣
  :مما یليوبادئاتھا قیاس النظام الدولي للوحدات تتكون    ٤مادة 

  ).١( المبینة في الجدول :الوحدات األساسیة   -١
 : المجموعات التالیة وتقسم إلى:الوحدات المشتقة  -٢

 الوحدات الم شتقة المبنی ة عل ى اس تخدام الوح دات األساس یة فق ط              -أ
 ).٢الجدول (

 ).٣الجدول (شتقة ذات األسماء والرموز الخاصة الوحدات الم  -ب
الوحدات المشتقة التي أس ماؤھا ورموزھ ا تحت وي عل ى وح دات                -ج

 ).٤الجدول  (مشتقة بأسماء ورموز خاصة
  ).٥الجدول (شتقة الالبعدیة الوحدات الم  -د

 ).٦الجدول  (للقیاسالنظام الدولي وحدات بادئات   -٣
من خارج النظام ال دولي للوح دات     لالستخدام  وحدات القیاس المقبولة    تتكون     ٥مادة 

  :مما یلي
  .)٧ الجدول (استخدامھا كثرة بسبب مقبولةال قیاسال وحدات  -أ

 لوح  دات ال  دولي النظ  ام رجخ  ا م  ن مرحلی  ًا المقبول  ة القی  اس وح  دات  -ب
 لھ  ا المح  ددة المواض  یع خ  ارج اس  تخدامھا ع  دم یج  ب والت  ي القی  اس،

  ).٨ الجدول(



  ٢

 لوح  دات ال  دولي النظ  ام خ  ارج م  ن مرحلی  ا المقبول  ة القی  اس وح  دات  -ج
 ممك   ن وق   ت بأس   رع اس   تخدامھا ع   ن التوق   ف یج   ب والت   ي القی   اس،

  .)٩ الجدول(
 قیمھ   ا تحدی   د وت   م مح   ددة مواض   یع ض   من مقبول   ةال قی   اسال وح   دات  -٤

  .)١٠ الجدول (العملیة بالتجربة
  :)٥ الجدول (المحلیة القیاس وحدات  ٦ مادة

 فق ط  محلی ا  اس تخدامھا  ویقت صر  ،دولی ا  مقبول ة  غی ر  قی اس  وحدات ھي  -أ
 م ن  ان ھ  للجمی ع  المفھ وم  م ن  ویك ون  حدوثھا، حالة في النزاعات لفض

 خ  ارج مختلف  ة أخ  رى ورم  وز ق  یم الوح  دات لھ  ذه تك  ون أن الممك  ن
 .المملكة

، )٦(الم  ادة یمن  ع اس  تخدام ھ  ذه الوح  دات ف  ي المج  االت ال  واردة ف  ي       -ب
  .ویقتصر استخدامھا بطریقة شفھیة فقط

 غیرھا ودون فقط وبادئاتھا ورموزھا القانونیة القیاس وحدات استعمال یجب  ٧ مادة
  :حصریًا التالیة المجاالت في

  .أدوات القیاس القانونیة   -أ
  .عبوات المعبأة مسبقاال  -ب
  .المبادالت التجاریة  -ت
  .الفحوصات القانونیة   -ث
  .مجاالت الصحة والسالمة والتعلیم  -ج
اإلعالنات والمنشورات والكتب والمجالت ووسائل اإلع الن واإلع الم         -ح

  .جمیعھا
الوث   ائق والعق   ود والمق   ررات وك   ل الوث   ائق الرس   میة ال   صادرة ع   ن     -خ

 والخاص ة واألش خاص المكلف  ین بمھ ام تتعل  ق    الجھ ات الرس میة العام  ة  
  .بالقانون العام

  :القانونیة القیاس وحدات استخدام من التالیة المجاالت تستثنى  ٨ مادة
  .جداول التحویل بین وحدات القیاس المختلفة  - أ

 .االستخدامات الخاصة باألمور العسكریة واألمنیة  - ب
ض فیھ   ا االتفاقی   ات الدولی   ة الوث   ائق و العق   ود والممتلك   ات الت   ي تف   ر   - ت

 .استعمال وحدات قیاس أخرىالملزمة للمملكة 
الممتلكات والخدمات الخاصة بالتصدیر أو الوثائق والمنشورات المراد   - ث

 .استخدامھا في دول أخرى تستخدم وحدات قیاس مختلفة
 . في مجاالت البحث العلمي  - ج



  ٣

 .ھة النظر التاریخیةاإلشارة إلى وحدات قیاس غیر قانونیة من وج  - ح
 .التعلیماتھذه إذا تم استخدام ھذه الوحدات قبل صدور   - خ

 قی اس  وح دات  إق رار  المق اییس  مدیری ة  م دیر  تنسیب على وبناء العام للمدیر  ٩ مادة
  .ذلك العامة المصلحة تاقتض كلما أخرى قانونیة

 وح  دات وكمی  ات ورم  وز البادئ  ات وكتاب  ة اس  تعمال طریق  ة تتف  ق أن یج  ب  ١٠ مادة
 والمواص فات  والمقاییس، لألوزان العام المؤتمر توصیات مع القیاس ونتائج

 والمك ان  والحج م  بال شكل  كتابتھ ا  یج ب  كم ا  ،األردنی ة  والمواصفات الدولیة،
  .تضلیل أو لبس أي تشكل أن وبدون المناسب

 OIML القانونی ة  للمترولوجی ا  الدولی ة  المنظم ة  ع ن  ال صادرة  الوثائق تعتمد  ١١ مادة
 اس  تخدام إل  ى الحاج  ة عن  د BIPM والمق  اییس ل  ألوزان ال  دولي المكت  ب أو

  .بھا متعلقة أمور أي أو االنجلیزیة، باللغة القیاس وحدات تعاریف
 اس تخدامھما  یمن ع  أن ھ  إال ع شریة،  كإشارة النقطة أو الفاصلة استخدام یجوز  ١٢ مادة

 ك ل  یتك ون  موعاتمج في األرقام تكتب الكبیرة األعداد قراءة ولتسھیل ،معا
 وذلك وأخرى، مجموعة كل بین صغیرة فسحة ترك مع أرقام ثالثة من منھا

 ب ین  تفصل أال ویجب. الیمین ونحو الیسار نحو العشریة العالمة من اعتبارًا
 أو كالفاص  لة األخ  رى الت  رقیم عالم  ات م  ن عالم  ة أی  ة األرق  ام مجموع  ات

 مت صلة  كتابتھ ا  فیمكن أرقام، أربعة من المكونة األعداد حالة في أما النقطة،
  .فراغ أي ترك بدون

  :التعلیمات وتطبیق مراقبة  ١٣ مادة
 كاف   ة وف   ي المملك   ة أنح   اء جمی   ع ف   ي التعلیم   ات ھ   ذه تطبی   ق ی   تم -١

  .العالقة ذات المجاالت
 والمراك ز  ال دوائر  جمی ع  قب ل  م ن  التعلیم ات  ھ ذه  تطبی ق  مراقب ة  یتم -٢

  .للمؤسسة التابعة والمكاتب
عن  د ارتك  اب أی  ة مخالف  ة ألحك  ام ھ  ذه التعلیم  ات واإلج  راءات ال  صادرة           ١٤مادة 

بموجبھ  ا یتخ  ذ بح  ق مرتكبھ  ا أو الم  سؤول عنھ  ا كاف  ة الت  دابیر واإلج  راءات    
والعقوب  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ق  انون المواص  فات والمق  اییس     التحفظی  ة 

 الت دابیر  الساري المفعول وذلك بحسب طبیعة المخالفة، وللمدیر العام اتخ اذ       
واإلجراءات التي یراھا مناسبة عند ضبط أي مخالفة لحین اتخاذ اإلجراءات 

وذل  ك دون أن یح  ق لألش  خاص ال  ذین اتخ  ذت أي م  ن اإلج  راءات . القانونی ة 
تتحم  ل  أالال  سابقة بحقھ  م الرج  وع عل  ى المؤس  سة ب  أي عط  ل أو ض  رر، و     

  .اءاتالمؤسسة أي التزامات مادیة أو غیر مادیة سندًا لھذه اإلجر
    إذا نشأت أي حالة ال یمكن معالجتھا بمقتضى أحكام ھذه التعلیمات، أو نشأ        ١٥مادة  

أي خالف ف ي تطبیقھ ا فیرف ع األم ر للم دیر الع ام لی صدر الق رار ال ذي ی راه                 
  .مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف



  ٤

  
 (SI)الوحدات األساسیة للنظام الدولي للوحدات  )١(الجدول 

١-   
 (Length)الطول : میةالك

  (meter)المتر : الوحدة
 (m) م :رمز الوحدة

  ھ     و ط     ول الم     سار ال     ذي یقطع     ھ ال     ضوء ف     ي الف     راغ خ     الل فت     رة زمنی     ة ت     ساوي  المت     ر 
  من الثانیة ٢٩٩،٧٩٢،٤٥٨\١
٢-  

  (Mass)الكتلة  : الكمیة
  (kilogram)  الكیلو غرام: الوحدة

 (kg)  كغ:رمز الوحدة
المحف  وظ ف  ي المكت  ب  كتل  ة وھ  و ی  ساوي كتل  ة النم  وذج ال  دولي للكیل  وغرام   الكیل  وغرام ھ  و وح  دة ال 

 .الدولي لألوزان والمقاییس في فرنسا
٣-  

 (Time) الزمن: الكمیة
 ( second) الثانیة : الوحدة

 (s)  ث:رمز الوحدة
 دورة إش عاع ص ادر ع ن انتق ال إلكت رون ب ین       ٩،١٩٢،٦٣١،٧٧٠ھي الزمن المن اظر لعم ل    الثانیة  
 .١٣٣ین محددین من الحالة المرجعیة لذرة السیزیوم مستوی
٤-  

  (Thermodynamic temperature) درجة الحرارة الثیرمودینامیكیة: الكمیة
 (kelvin) الكلفن: الوحدة

 (K)   ك:رمز الوحدة
 من درجة الح رارة  ٢٧٣٫١٦\١الكلفن ھو وحدة قیاس درجة الحرارة الثیرمودینامیكیة وھو یساوي       

 .امیكیة للنقطة الثالثیة للماءالثیرمودین
٥-  

 (Electric current)التیار الكھربائي : الكمیة
  (ampere) األمبیر: الوحدة

 (A)  أ:رمز الوحدة
ھ و ذل ك التی ار الثاب ت، ال ذي إذا م ر ف ي موص لین م ستقیمین ومت وازیین وبط ول ال نھ ائي،                  األمبیر  

أح دث ب ین الموص لین ق وة ت ساوي      ، فراغومقطع دائري مھمل، ووضعا على مسافة متر واحد في ال  
 .نیوتن لكل متر طولي ٧-١٠×٢



  ٥

٦-  
 (Amount of substance)كمیة المادة  : الكمیة
 (mole)  المول: الوحدة

 (mol)  مول:رمز الوحدة
كمیة المادة في منظومة تحت وي ع دد م ن المكون ات األولی ة، الت ي ت ساوي ع دد ال ذرات            المول ھو    -

   .١٢ كغ من نظیر الكربون ٠٫٠١٢قدارھا الموجودة في كتلة م
فإن المكونات األولیة یجب أن تحدد، ویمكن أن تكون ھ ذه المكون ات عب ارة        ، عند استخدام المول     -

أو الكترونات أو أجزاء أخ رى أو مجموع ات مح ددة م ن مث ل       ، أو أیونات ، أو مركبات ،عن ذرات 
 .ھذه المجموعات

٧-  
 (Luminous intensity)شدة اإلضاءة  : الكمیة
 (candela) القندیلة: الوحدة

 (cd)  قد:رمز الوحدة
القندیلة ھي شدة اإلضاءة، في اتجاه مع ین، لم صدر ذو إش عاعات أح ادي الط ول الم وجي، ل ھ ت ردد            

 . واط لكل سترادیان٦٨٣\١ ھیرتز، ولھ شدة إشعاع في ذلك االتجاه تساوي ١٢١٠×٥٤٠مقداره 
   



  ٦

  )٢(الجدول 
   فقطالوحدات األساسیةاستخدام  المبنیة على دات المشتقةالوحأمثلة لبعض 
 الرمز الوحدة الكمیة

 square متر مربع Area المساحة
meter ٢م m2 

 m3 ٣م cubic meter متر مكعب Volume الحجم

 Angular السرعة الزاویة
velocity رادیان لكل ثانیة radian per 

second ث\راد rad/s 

 Angular التسارع الزاوي
acceleration 

رادیان لكل ثانیة 
 مربعة

radian per 
second 
squared 

 rad/s2 ٢ث\راد

 meter per متر لكل ثانیة Velocity السرعة
second ث\م m/s 

متر لكل ثانیة  Acceleration التسارع
 مربعة

meter per 
second 
squared 

 m/s2 ٢ث\م

 ,Lineic mass الكثافة الخطیة
linear density 

كیلوغرام لكل 
 متر

kilogram 
per meter م\كغ kg/m 

 ,Areic mass الكثافة السطحیة
surface density 

كیلوغرام لكل 
 متر مربع

kilogram 
per square 

meter 
 kg/m2 ٢م\كغ

كثافة (الكثافة 
 )الكتلة

Density (mass 
density) 

كیلوغرام لكل 
 متر مكعب

kilogram 
per cubic 

meter 
 kg/m3 ٣م\كغ

 Kinematic اللزوجة الحركیة
viscosity 

متر مربع لكل 
 ثانیة

meter 
squared per 

second 
 m2/s ث\٢م

معدل التدفق 
 الحجمي

Volume flow 
rate 

متر مكعب لكل 
 ثانیة

cubic meter 
per second ث\٣م m3/s 

معدل التدفق 
غرام لكل كیلو Mass flow rate الكتلي

 ثانیة
kilogram 

per second ث\كغ kg/s 

القوة الدافعة 
 المغناطیسیة   

Magnetomotive 
force أمبیر ampere أ A 

شدة المجال 
 المغناطیسي

Magnetic field 
strength أمبیر لكل متر ampere per 

meter A/m م\أ 

قندیلة لكل متر  Luminance إنارة السطح
 مربع

candela per 
square 
meter 

 cd/m2 ٢م\قد

 m/1 م\١ per meter 1  لكل متر١ wave number عدد الموجات
  



  ٧

  
  الخاصة رموزالو سماءاأل ذات المشتقة الوحدات )٣ (الجدول

١-  
 (Plane angle) الزاویة المستویة: الكمیة
  (radian) الرادیان: الوحدة

 (rad)  راد: رمز الوحدة
زاوی  ة الم  ستویة المح  صورة ب  ین ن  صفي قط  ري دائ  رة یقطع  ان قوس  ا م  ن المح  یط    الرادی  ان ھ  ي ال

 .طولھ یساوي نصف قطر الدائرة
٢-  

 (Solid angle)الزاویة المجسمة : الكمیة
 (steradian)  الستیرادیان: الوحدة

 (sr)  سر: مز الوحدةر
ساحة من س طح ھ ذه   لستیرادیان ھي الزاویة المجسمة لمخروط یقع رأسھ في مركز كرة، ویقطع م     

 .الكرة تساوي مساحة مربع طول ضلعھ یساوي نصف قطر الكرة
٣-  

 (Frequency) التردد: الكمیة
 (hertz) الھرتز: الوحدة

 (Hz) ھز: رمز الوحدة
  .الھرتز ھو وحدة قیاس التردد، ویساوي تردد ظاھرة دوریة، لمرة واحدة، خالل ثانیة واحدة

 .لترددات الدوریة خالل ثانیة واحدةأما التردد، فھو عبارة عن عدد ا
٤-  

 (Force)القوة : الكمیة
 (Newton) النیوتن: الوحدة

 (N) ن: رمز الوحدة
 كیلوغرام، أوصلتھ إلى ت سارع مق داره   ١النیوتن ھو القوة التي إذا طبقت على كتلة ساكنة مقدارھا   

 . متر لكل ثانیة مربعة١
٥-  

 (Pressure, stress) الضغط، اإلجھاد: الكمیة
 (Pascal) الباسكال: الوحدة

 (Pa) با: رمز الوحدة
 متر مربع، فانھ ی ؤثر علی ھ   ١لباسكال ھو الضغط المنتظم الذي إذا طبق على سطح مستو مساحتھ    

  .  نیوتن١باتجاه متعامد بقوة إجمالیة مقدارھا 
ت ر مرب ع، أث ر علی ھ بق وة       م١وھو كذلك اإلجھاد المنتظم الذي إذا طبق على س طح م ستو م ساحتھ      

 . نیوتن١إجمالیة مقدارھا 
٦-  

 (Work, energy, quantity of heat) الشغل، الطاقة، كمیة الحرارة: الكمیة
 (joule)  الجول: الوحدة

 (J)  ج: رمز الوحدة
 ١ نی وتن إل ى م سافة مق دارھا     ١الجول ھو الشغل المبذول النتقال نقطة مطبق علیھا ق وة مق دارھا      

 .باتجاه القوة المطبقة علیھامتر، 



  ٨

٧-  
 ,Energy flow rate, heat flow rate) مع دل ت دفق الطاق ة، مع دل ت دفق الح رارة، الق درة       : الكمی ة 

power) 
 (watt) الواط: الوحدة

 (W) و: رمز الوحدة
 . جول لكل الثانیة١الواط ھو القدرة التي تنتج طاقة مقدارھا 

٨-  
 temperature, interval of) ة الح    رارةدرج    ة الح    رارة، م    دى درج      : الكمی    ة

temperature) 
 (Degree Celsius)  درجة سلسیوس: الوحدة

 (C°)  س°: رمز الوحدة
الت ي یعب ر عنھ ا ب الكلفن، ت ستخدم أی ضا درج ة        ) ح(باإلضافة إلى درجة الحرارة الثیرمودینامیكی ة       

  ٢٧٣،١٥ -ح = د : التي تعرف بالمعادلة ) د(سلسیوس 
ھ  ي إس  م خ  اص  " درج  ة سل  سیوس"ولك  ن " كلف  ن"ت  ساوي الوح  دة " درج  ة سل  سیوس"إن الوح  دة 

ویجوز التعبی ر ع ن ف رق أو م دى درج ة الح رارة، إّم ا باس تخدام درج ة             " الكلفن" یستعاض بھ عن  
 .سلسیوس أو باستخدام الكلفن

٩-  
 Quantity of electricity, electric) ء، ال  شحنة الكھربائی  ة كمی  ة الكھرب  ا : الكمی  ة

charge) 
 (coulomb)  الكولمب: الوحدة

 (C)  كل: رمز الوحدة
 . أمبیر١ ثانیة بواسطة تیار كھربائي ثابت یساوي ١الكولمب ھو كمیة الكھرباء المتنقلة في 

١٠-  
 Electric potential, electromotive)ف  رق الجھ د الكھرب  ائي، الق وة الدافع  ة الكھربائی  ة   : الكمی ة 
force) 
 (volt)  الفولت: الوحدة

 (V)  ف: رمز الوحدة
 ١الفولت ھ و ف رق الجھ د الكھرب ائي ب ین نقطت ین م ن س لك موص ل، ی سري ب ھ تی ار ثاب ت مق داره                

 . واط١أمبیر، والقدرة المستھلكة بین ھاتین النقطتین تساوي 
١١-  

 (Electric resistance) المقاومة الكھربائیة: الكمیة
 (ohm) األوم: الوحدة

  Ω: رمز الوحدة
 أمبی ر،  ١األوم ھو المقاومة الكھربائیة ب ین نقطت ین م ن موص ل، ی سري بینھم ا تی ار ثاب ت مق داره               

 یك ون ھ ذا الموص ل ج زءا م ن أي      أال فول ت، عل ى   ١وفرق الجھد الكھربائي الثابت بینھما یساوي   
 .صدر لقوة دافعة كھربائیةم



  ٩

١٢-  
 (Conductance) الموصلیة الكھربائیة: الكمیة
 (siemens) السیمنس: الوحدة

 (S) سن: رمز الوحدة
  .  أوم١ھو الموصلیة الكھربائیة لموصل ذي مقاومة كھربائیة تساوي 

 ).الموصلیة الكھربائیة ھي معكوس المقاومة الكھربائیة(
١٣-  

  (Electric capacitance)ائیة السعة الكھرب: الكمیة
 (farad)  الفاراد: الوحدة

 (F) فر: رمز الوحدة
 فول  ت، عن  د ١الف  اراد ھ  و س  عة مكث  ف كھرب  ائي یظھ  ر ب  ین ص  فائحھ ف  رق جھ  د كھرب  ائي مق  داره  

 . كولومب١شحنھ بكمیة كھربائیة تساوي 
١٤-  

  (Inductance) الحث الكھربائي: الكمیة
  (henry) الھنري: الوحدة
 (H) ھـ: لوحدةرمز ا

 فول ت عن دما ی سري    ١الھنري ھو الحث الكھربائي لدائرة مغلقة تنتج قوة دافعة كھربائی ة مق دارھا           
  أمبیر لكل ثانیة١بھا تیار كھربائي متغیرا بمعدل منتظم مقداره 

١٥-  
 (Magnetic flux)التدفق المغناطیسي : الكمیة
 (weber) الفیبر: الوحدة

 (Wb) فب: رمز الوحدة
یبر ھو التدفق المغناطیسي ال ذي إذا م ر ب دائرة كھربائی ة ذات لف ة واح دة یتك ون فیھ ا ق وة دافع ة             الف

 . فولت عندما یتم إرجاعھ إلى الصفر خالل ثانیة واحدة وبمعدل منتظم١كھربائیة مقدارھا 
١٦-  

 Magnetic flux density, magnetic) الت أثیر المغناطی سي  / كثاف ة الت دفق المغناطی سي   : الكمی ة 
induction)  

  (tesla) التسال: الوحدة
 (T) ت: رمز الوحدة

 مت ر مرب ع، م ن خ الل     ١التأثیر المغناطیسي الناتج ة ف ي م ساحة مق دارھا     / التسال ھي كثافة التدفق   
 . فیبر١تدفق مغناطیسي منتظم ومتعامد على ھذه المساحة،  مقداره 



  ١٠

١٧-  
 (Catalytic activity) نشاط العامل المحفز: الكمیة
 (katal) كتل: الوحدة

  (kat) كت: رمز الوحدة
ھو نشاط العامل المحفز الذي ی سبب مع دل تغی ر ُمَحف ز مق داره م ول م ن الم ادة المتفاعل ة لك ل                    -١

  .ثانیة
 ینصح عند استخدام الوحدة كتل أن یتم تحدید الكمیة المقاس ة م ن خ الل ربطھ ا بطریق ة القی اس        -٢

  .حدد فیھا التفاعل الكاشفالتي یجب ان ی
  :مالحظة

 ال  صادر ع  ن الم  ؤتمر الع  ام الح  ادي والع  شرون ل  ألوزان والمق  اییس، ع  ام      ١٢وفق  ا للق  رار رق  م  
، ف  إن ھ  ذه الوح  دة الم  شتقة یمك  ن اس  تخدامھا ب  شكل خ  اص ف  ي مج  االت الكیمی  اء الحیوی  ة      ١٩٩٩

 .والعلوم الطبیة
١٨-  

 (Luminous flux) التدفق الضوئي: الكمیة
 (lumen)  اللومن: وحدةال
 (lm)  لم: مز الوحدةر

 س تیرادیان، م ن   ١اللومن ھو وحدة قیاس التدفق ال ضوئي المنبع ث خ الل زاوی ة مج ّسمة مق دارھا        
 . قندیلة١مصدر ضوئي دقیق ومتجانس اإلشعاع، شدتھ 

١٩-  
 (Illuminance) االستضاءة: الكمیة
 (lux) اللوكس: الوحدة

 (lx) لك: رمز الوحدة
 ل ومن،  ١ مت ر مرب ع، ی ستقبل ت دفق ض وئي مق داره       ١كس ھو قی اس است ضاءة س طح م ساحتھ        اللو

 .وبتوزیع متجانس
٢٠-  

 Activity (of a radioactive source)) نشاط المصدر اإلشعاعي: الكمیة
 (Becquerel) البكریل: الوحدة

 (Bq) بك: رمز الوحدة
ي تح وًال أو تفكك ا نووی ًا ذاتی ًا أو تغی را      البكریل ھو وحدة قی اس ن شاط الم صدر اإلش عاعي، وی ساو      

  .في عدد النویدات المشعة الموجودة في حالة معینة للطاقة،خالل ثانیة واحدة
ویق  اس ن  شاط الم  صدر الم  شع بع  دد التح  والت أو التفكك  ات النووی  ة الذاتی  ة أو التغی  ر ف  ي ع  دد             

 .ةالنویدات المشعة الموجودة في حالة معینة للطاقة،خالل ثانیة واحد



  ١١

٢١-  
 (Absorbed dose, kerma)الجرعة الممتصة، الكرما : الكمیة
 (gray) الغري: الوحدة

 (Gy) غي: رمز الوحدة
، وال صادرة ع ن   )الطاق ة المترس بة ف ي وس ط م ا     (الغري ھو عبارة وحدة قی اس الجرع ة الممت صة        

 . كیلوغرام١ جول، والتي تترسب في مادة كتلتھا ١إشعاعات مؤینة، طاقتھا 
٢٢-  

   Dose equivalent) (1)مكافئ الجرعة : الكمیة
 (sievert)  السیفرت: الوحدة

 (Sv) سف: رمز الوحدة
 كیلوغرام، وال ذي یتلق ى طاق ة    ١السیفرت ھو وحدة قیاس مكافئ الجرعة في نسیج بیولوجي كتلتھ     

 وتح  ت ت  دفق  ١ش  عاعي مق  داره   ج  ول بواس  طة إش  عاعات مؤین  ة ذات معام  ل ت  أثیر إ     ١مق  دارھا 
  .إشعاعي ثابت

وبمعن ى أخ  ر، ف  ان ال  سیفرت ھ  و وح  دة ال ضرر البیول  وجي ال  ذي یلح  ق بالن  سیج البیول  وجي نتیج  ة    
  تعرضھ لإلشعاع المؤین، ویساوي جول لكل كیلوغرام

  :مالحظة
مكافئ الجرعة یساوي حاصل ضرب الجرعة الممتصة عند نقطة معینة من النسیج البیولوجي ف ي    

 .عامل التأثیر اإلشعاعي في تلك النقطةم
  

                                                        
بسبب أن فعالیة األضرار التي تلحق بالنسیج البشري تختلف باختالف نوع اإلشعاع المؤین، وبالتالي فان الجرعة الممتصة التي توزع     1

لكمی ة  على النسیج أو العضو البشري تضرب في معامل إش عاع لمراع اة فعالی ة ن وع اإلش عاع المعن ي ف ي إح داث اآلث ار ال صحیة، وا            
وتستخدم الجرعة المكافئة عندما تشعع أعضاء أو أنسجة منفردة، لكن احتم ال ح دوث آث ار ع شوائیة     " الجرعة المكافئة "الناتجة تسمى   

ضارة بسبب جرعة مكافئة معینة یختلف باختالف األعضاء واألنسجة، وبالتالي فان قیمة الجرعة المكافئة بالنسبة ألي عضو أو نسیج 
ویسمى المجموع الكلي لھذه الجرعات المكافئة المرجح ة لجمی ع   . لنسیج المرجح لمراعاة حساسیة العضو لإلشعاعتضرب في عامل ا 

ووحدة الجرعة المكافئة والجرعة الفعالة ھي نفسھا وحدة الجرعة الممتصة، ولكن ". الجرعة الفعالة"األنسجة المعرضة في الشخص    
 )ھیئة الطاقة النوویة: المرجع".(غري"الجرعة الممتصة لتجنب الخلط مع وحدة " سیفرت"یستخدم الرمز 



  ١٢

  
  )٤(الجدول 

ورموزھا تحتوي على وحدات مشتقة بأسماء ورموز  أمثلة على الوحدات المشتقة والتي أسماؤھا
  خاصة

 الرمز الوحدة الكمیة الرقم
 Moment of عزم القوة -١

force نیوتن متر newton 
meter م\ن N.m 

اللزوجة  -٢
 التحریكیة

Dynamic 
viscosity باسكال ثانیة pascal 

second ث\با Pa.s 

 joule per جول لكل كلفن Entropy االنتروبیة -٣
kelvin ك\ج J/K 

 specific heat الحرارة النوعیة -٤
capacity 

جول لكل 
 كیلوغرام كلفن

joule per 
kilogram 

kelvin 
 J/(kg.K) )ك.كغ(\ج

الموصلیة  -٥
 الحراریة

Thermal 
conductivity 

واط لكل متر 
 كلفن

watt per 
meter 
kelvin 

 W/(m.K) )ك.م(\و

شدة المجال  -٦
 الكھربائي

Electric field 
strength فولت لكل متر volt per 

meter م\ف V/m 

 Radiant شدة اإلشعاع -٧
intensity 

واط لكل 
 ستیرادیان

watt per 
steradian سر\و W/sr 

كولومب لكل  Exposure التعرض -٨
 كیلوغرام

coulomb 
per 

kilogram 
 C/kg كغ\كل

  
  الالبعدیةالوحدات المشتقة بعض أمثلة على : )٥(الجدول 

 الوحدة الرقم
 refractive index معامل االنكسار ١
 relative permeability النفاذیة النسبیة ٢
 friction factor معامل االحتكاك ٣
 Prandtl number رقم براندتل ٤
، فانھ ال یتم التعبیر عنھا ب شكل ص ریح،   "١"ھي الرقم المشتقة الالبعدیة أن وحدة الكمیات    بما    -

) راد(إال انھ في بعض الحاالت فان لبعض ھذه الوحدات أسماء ورموز خاصة، مث ل الرادی ان    
 الم  شتقة ، وذل  ك بھ  دف إزال  ة الل  بس ب  ین بع  ض الوح  دات    )ن  ب(والنیب  ر ) س  ر(وال  ستیرادیان 

  .المدمجة من وحدات أساسیة ووحدات مشتقة



  ١٣

  
 للقیاس الدولي النظام وحدات بادئات: )٦ (الجدول

معامل  القیمة
 رمز البادئة اسم البادئة الضرب

1 000 000 000 000 000 000 000 000 1024 yotta یوتا Y یتـ 
1 000 000 000 000 000 000 000 1021 zeta زیتا Z زتـ 
1 000 000 000 000 000 000 1018 exa اكزا E یـ 
1 000 000 000 000 000 1015 peta بیتا P بتـ 
1 000 000 000 000 1012 tera تیرا T تـ 
1 000 000 000 109 giga غیغا G غـ 
1 000 000 106 mega میغا M مغـ 
1 000 103 kilo كیلو k كـ 
100 102 hecto ھكتو h ھـ 
10 101 deca دیكا da دا 
0.1 10-1 deci دیسي d د 
0.01 10-2 centi سنتي c سـ 
0.001 10-3 milli ملي m مـ 
0.000 1 10-6 micro میكرو µ مكـ 
0.000 000 1 10-9 nano نانو n نـ 
0.000 000 000 1 10-12 pico بیكو p بـ 
0.000 000 000 000 1 10-15 femto فیمتو f فـ 
0.000 000 000 000 000 1 10-18 atto آتو a آ 
0.000 000 000 000 000 000 1 10-21 zepto زبتو z ز 
0.000 000 000 000 000 000 000 1 10-24 yocto یوكتو y یـ 

  
  



  ١٤

  )٧ (جدول
  استخدامھا كثرة بسبب المقبولة القیاس وحدات

 القیمة بالوحدات الدولیة الرمز الوحدة الكمیة

  min 1 min = 60 s د  minute قیقةد
 الوقت  h 1 h = 60 min = 3600 s سا  hour ساعة

  d 1 d = 24 h ي day یوم
  degree (1) ˚ ˚ 1˚ = (π/180) rad درجة

  minute  ’ ’ 1’ = (1/60)’ = (π/10 800) rad دقیقة

 الزاویة المستویة  second  ’’ ’’ 1’’ = (1/60)’’ = (π/648 000) rad ثانیة

 gon  gon 1˚ = (π/200) rad 
  l, L 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3 ل liter (2) لتر حجم
  t 1 t = 103 kg طن tone (3) طن متري كتلة

  bar 1 bar = 105 Pa بار  bar بار الضغط
 نیب                   ر 

(6),(7) neper نب Np 1 Np = ln e = 1 كمیة خوارزمیة   
 B 1 B = (1/2) ln 10 (Np) = lg 10 B بل bel (8) بال (5),(4)

 

                                                        
 . بتقسیم الدرجة باستخدام الكسور العشریة ولیس باستخدام الدقیقة والثانیةISO 31أوصت المواصفة القیاسیة   1
 فقد تم تبنیھ من قبل المؤتمر العام لألوزان (L)أما الرمز البدیل . م١٨٧٩ عام CIPM قد تم تبنیھ من قبل(l)ھذه الوحدة والرمز   2

 .1  والرقم  lم، وذلك إلزالة اللبس بین الحرف ١٩٧٩والمقاییس السادس عشر عام 
 ."metric ton"في بعض الدول الناطقة باللغة االنجلیزیة یطلق على ھذه الوحدة   3
 (power level)، مستوى القدرة (power level)مستوى الضغط الصوتي : مثال على الكمیات خوارزمیة   4
 .عند استخدام وحدات الكمیات الخوارزمیة فانھ یجب ذكر الكمیات المقاسة 5 
  للحصول على القیمة الجبریة للكمیات المعبر عنھا بالنیبر(Natural logarithm)تستعمل الكمیات الخوارزمیة الطبیعیة   6
 .لي للوحدات ولكنھ لم یتم اعتمادھا من قبل المؤتمر العام لألوزان والمقاییس حتى اآلن  تعتبر وحدة النیبر متجانسة مع النظام الدو7
للحصول على القیمة الجبریة للكمیات  (Decimal logarithm, logarithm to the base 10)تستعمل الكمیات الخوارزمیة العشریة  8 

 .(dB)أو ) دبل(ورمزھا (decibel)  الدسیبل (sub-multiple) وعادة ما یستخدم الكسر المعبر عنھا بالبال،



  ١٥

  )٨ (الجدول
 عدم یجب والتي القیاس، لوحدات الدولي النظام خارج من مرحلیًا مقبولةال قیاسال حداتو

  لھا محددةال مواضیعال خارج استخدامھا

 االستعمال الخاص القیمة بالوحدات الدولیة الرمز الوحدة الكمیة المقاسة رقم ال

   مساحةال ١
barn b 1 b = 10-28 m2  الذرات والفیزیاء

 النوویة

  اللزوجة التحریكیة ٢
Dynamic viscosity 

  بواز
poise P 1 P = 0.1 Pa.s 

1 cP = 10-3 Pa.s  

  اللزوجة الحركیة ٣
Kinematic viscosity 

  ستوكس
stokes St 1 St = 10-4 m2/s 

1 cSt = 10-6 m2/s  

  كوري نشاط المصدر اإلشعاعيال ٤
curie Ci (1) 

1 Ci = 37 GBq 
= 3.7×1010 Bq 
 

 

عة الممتصة من الجر ٥
 rad rad  (2) 1 rad = 0.01 Gy  األشعة

= 10-2 Gy اإلشعاعات 

 التعرض لألشعة ٦
Exposure röntgen R   (3) 

1 R = 0.258 mC/kg 
= 2.58×10-4 C/kg 
 

 

 ملیمتر زئبقي
millimeter 
of mercury 

mmHg 1 mmHg = 133.322 Pa 

في المجاالت 
المتخصصة فقط، 
مثل قیاس ضغط 

 الضغط ٧ الدم الطبي

bar bar   (4) 1 bar = 100 kPa 
= 105 Pa  

  دورة الزاویة المستویة ٨
revolution  

r 
 1 r = 2π rad  

٩ 
  قوة النظام البصري

strength of optical 
systems 

diopter diopter 1 diopter = 1 m-1  

 كتلةال ١٠
  القیراط المتري

Metric 
carat 

ct (5) 1 carat = 2 x 10-4 kg 
= 200 mg 

تجارة الیاقوت 
 واألحجار الكریمة

 طولال ١١
  ريمیل بح

nautical 
mile 

n mile 1 nautical mile = 1852 m    الرحاالت البحری ة
 والجویة

  عقدة سرعةال ١٢
knot knot 1 nautical mile per hour = 

(1852/3600) m/s 
الرحاالت البحری ة   

 والجویة

                                                        
 12th CGPM, 1964. یمكن استخدام ھذه الوحدة مع البادئات الخاصة بمضاعفات وأجزاء وحدات القیاس   1
 12th CGPM, 1964. یمكن استخدام ھذه الوحدة مع البادئات الخاصة بمضاعفات وأجزاء وحدات القیاس   2
 12th CGPM, 1964. فات وأجزاء وحدات القیاسیمكن استخدام ھذه الوحدة مع البادئات الخاصة بمضاع   3
 12th CGPM, 1964. خدام ھذه الوحدة مع البادئات الخاصة بمضاعفات وأجزاء وحدات القیاس  یمكن است 4
 . ولكنھ مستخدم بشكل واسعISO لم یتم اعتماده من كال المؤتمر العام لألوزان والمقاییس ومنظمة ctإن الرمز    5



  ١٦

 
  )٩( الجدول

 التوقف عن لقیاس، والتي یجبلوحدات امن خارج النظام الدولي مقبولة حالیا القیاس الوحدات 
  استخدامھا بأسرع وقت ممكن

رقم 
 البند

الكمیة 
االس                تعمال  القیمة بالوحدات الدولیة الرمز الوحدة المقاسة

 الخاص

   انجستروم طول ١
angstrom Å 1 Å = 0,1 nm = 10-10 m   ط          ول الموج          ات

 المغناطیسیة

 الضغط ٢
 متر ماء

meter of  
water 

mH2O 1 mH2O = 9.806.65 kPa 
= 9.806.65×103 Pa  

الشغل والطاقة  ٣
 والحرارة

 سعر
calorie cal 1 cal = 4.186.8 J  

 القدرة ٤

الحصان 
  المتري
metric 

horsepower  

hp 
1 metric horsepower 
= 0.735.498.75 kW 
= 735.498.75 W 

 

 
  

 بالتجربة قیمھا تحدید وتم محددة مواضیع ضمن مقبولةال قیاسال وحدات): ١٠ (جدول
  العملیة

 القیمة بالوحدات الدولیة التعریف الرمز الوحدة الكمیة

 الطاقة
إلكترون 
  فولت

electronvolt 
eV إ

 ف
الطاق     ة الحركی     ة الت     ي یكت     سبھا   ھ     و 

اإللكترون عند م روره ف ي الف راغ خ الل        
 . فولت١ مقداره  كھربائي جھدفرق

1 eV =  1.602.177.33 × 10-19 J 
± 0.000 000 49 × 10-19 J 

 الكتلة

وحدة الكتلة 
  الذریة
unified 

atomic mass 
unit 

u م   ن كتل   ة ذرة  ١٢\١ھ   ي كتل   ة ت   ساوي   ذ 
 .الكربون المحرره وفي الحالة المرجعیة

1 u = 1.660.540.2 × 10-27 kg 
± 0.000 001 0 × 10-27 kg 

 الطول
  وحدة فلكیة

astronomical 
unit 

ua و
 ف

ھ      ي متوس      ط الم      سافة ب      ین األرض    
 .والشمس

1 ua = 1.495.978.706.91 × 1011 m 
± 0.000 000 000 30 × 1011 m 

 



  ١٧

  محلیةال قیاسال وحدات) ١١ (جدول

المكافئ بالوحدات  المحلیة الوحدة الكمیة
 الدولیة

 ٢م ١٠٠٠ دونم المساحة
 الكتلة  غ٢٥٠ وقیة
  كغ٣ رطل

  ل٢٠ تنكھ الحجم
  

  


