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  المصطلحات العامة -1

ن  1-1  "item"المكو ِّ

أو مادة، أو جزء، أو تجميع جزئي، أو مجموعة، أو ملحق، أو نظام، مصطلح عام يستعمل للتعبير عن منتٍج، أو 
 لإلبدال، أو وحدة قابلة لإلبدال، ...، إلخ. تجميع قابل 

  "system"النظام  1-2
  النظةام  والمهةارا  والتننيةتا  النةادرة علد أداء دور عمليةاتي مةا وسأو مسةةةةةةةةةةةةةةانةدتة . و ت ةةةةةةةةةةةةةةمتنالتجهيزات مجموعةة  من  

والمرافق والتسةةهي   والمواد والبرمجيتا  والصدما  ال زمة لتشةة يل  ودعم  إلد  والتجهيزاتالكامل جميع األشةةصا  
دة ل . البيئة العملياتيةالدرجة التي يمكن فيها اعتباره مكتفًيا ذاتيًّا  من   المحدت

  "subsystem"النظام الجزئي 1-3
مثال: للمنتج. )وهي أحد األقسةةةةةةةام الجزئية الرئيسةةةةةةةة   منتج )نظام( ماتوليفة من عدة مجموعا  تؤدي وظيفة  ةةةةةةةمن  

 النظام الجزئي لمعالجة المعلوما ، النظام الجزئي للتوجي (.

  "equipment"  تجهيزاتال 1-4
ن  تسمية ل تعملسمصطلح عام ي    .نادرة علد إنجاز وظيفة كاملةال ناتالمكوِّ  أو مجموعة من  مكوِّ

  "component"العنصر  1-5

 .جهاز أو نظام جزئي أو نظامأو   أساسي في بنية منتج ن مكوِّ  وحدة نمطية أو جزء أو  

ن ال 1-6  "repairable item" قابل لإلصالح المكو ِّ

ن  ن  من النيام بجميع الوظائف  بالصيانة التصحيحيِّةيمكن إعادت  عند تعطتل  إلد حالة العمل  مكو ِّ ، ما يمكت
 .المطلوبة

ن ال 1-7   "replaceable item" لإلبدالقابل المكو ِّ

ن   . الصيانة التصحيحيِّةأثناء  تعطتل  قابل لإلبدال عند  ، أو جزءتجميع جزئيأو وحدة، أو   مكو ِّ

  "commercial –off-the shelf" تجاريًّا متاح  ال ن مكو ِّ ال 1-8

د. متوفر ن مكو ِّ   في األسواق التجار ة المحليتة أو األجنبيتة، وي طلب عادة برقٍم محدت

   "performance specification"األداء  ةمواصف 1-9

ن ة با  الوظيفيت د المتطلت ة تحدت وثينة تصميميت   ما.  لمكو ِّ
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 "operational environment"    العملياتيةبيئة ال 1-10

الصارجيت   مجموعة والداصليت الشروط  )ة  الحرارةكة  الم ناطيسيت   ،واإلشعاع  ،والرطوبة  ، درجة  والكهربائيت والحنول    ،ةة 
والصدما ،  واالهتزازا   إلخ...،  تؤثت   المحرَّ ةأو    يتة،صنعالأو    ،ةطبيعيت ال  منها( سواء  ،  والتي   شكل   فير  ذاتيًّا، 

 الب نيا. أو مندرت  علد  ،تهوثوقيِّ أو  ،اتيت أو أدائ  العمليت  ،ن مكو ِّ ال

ط 1-11   "redundancy" التحوِّ
نوعان وسيلة واحدة إلنجاز وظيفة معيتنة، ومن غير ال روري أن تكون الوسائل متماثلة. هنالك  وجود أكثر من   

ط هما:  أساسيان للتحوت
ط الفعتال  (أ  مًعا. األساسية والرديفة في آنٍ  المكوِّ ناتحيث تعمل جميع ، "active redundancy"التحوت

ط  (ب  ن مكو ِّ الالرديفة، بع ةها أو كلتها، عند قصةور   المكوِّ نات  تفعَّل ، حيث  "standby redundancy"المدتصرالتحوت
 تأدية وظيفت  )وظائف (.األساسي عن 

  "degradation"نِّي التد 1-12
 علد األداء.في قدرت  أو  ،ما ن مكو ِّ في صصائ  تناق  تدر جي 

  "life cycle phases"  أطوار دورة الحياة  1-13

ر ، تبدأ من مرحلة  المنتجيمكن تمييزها في دورة حياة    مراحل   الصدمة   استبعاد المنتج مناألولي حتد مرحلة    التصوت
مرحلة   . من هذه الطرق نذكر:عديدة في المجال التجاري لتنسيم دورة الحياة إلد مراحل  طرق  وت ستعمل  .    من والتصلت 

، ومرحلة الصروج والصيانةومرحلة اإلنتاج والبناء، ومرحلة التش يل    الزبون، ومرحلة التصميم والتطو ر،  حاجا  تحليل  
 من الصدمة والتوقتف النهائي. 

  "life cycle cost"تكلفة دورة الحياة  1-14
 . صروج  من الصدمةتأمين إمداده وتش يل  و  ونفنا   مجموع نفنا  اقتناء منتج ما،

  "wear out" االهتراء 1-15

ل التعطِّلينتج عنها ز ادة في   عمليتة    .حياةالمع ز ادة عدد وحدا   ،التعطِّلفي احتمال  أو  ،معدِّ

 "derating"جهادات  تخفيض مستوى اإل 1-16
 ة.من النيم التصميميت  نة أقلت جهادا  المطبت بطر نة تكون فيها قيم اإل ما ن مكو ِّ استعمال  (أ

 .آصر إجهادٍ رفع مستواه في مجال لسماح ب، لفي أحد مجاال  اإلجهاد  ما ن مكو ِّ تصفيض مستوى  ( ب

 "mishap" حادث ال 1-17
أو صسارة   ،أو  رر ،أو مرض مهنيت  ،أو إصابة ،و نتج عن  وفاة ،سلسلة من األحداث( غير مصطتط ل أو ) حدث  

 . ةيت أ رار بيئ أو  ،تلكا  تجهيزا  أو مم
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  "hazard"الخطر 1-18

 .ما حادثلوقوع  توفتره يتوجتب شرط 

  "safety" السالمة 1-19
أو    رًرا، أو صسارة تجهيزا ٍ أو  ا،مهنيًّ  اأو مرً   ،أو إصابةً  وفاًة،ب كن أن تسبت انتفاء وجود الشروط التي يم 

 .ةيت بيئ  اأ رارً أو  ،ممتلكا  

   ةالوثوقيِّ ب المتعلقةالمصطلحات والتعاريف  -2
  "reliability" ة الوثوقيِّ  2-1

ة (أ  دة.شروط محدت في  تعطِّلدون  مال العمل أو احت ،تعطِّلدون للعمل  ةالزمنيت  المدت

ن قيام  احتمال (ب التعر ف األول عند   يصحت )  .دةدة وفي شروط محدت ة زمنية محدت بوظيفت  المطلوبة ص ل مدت  المكو ِّ
ناتوجود عدم    .(رديفة مكوِّ ناتعند وجود   ةة المهمِّ وثوقيِّ تعر ف  ةالوثوقيت يكافئ تعر ف و  .رديفة مكو ِّ

  "system effectiveness" عليِّة النظاماف 2-2

نات بالنسبة  (أ   "repairable systems and items"القابلة لإلصالحلألنظمة والمكو ِّ

دةشروط مفي و  معيتن زمنبا  العمل بنجاح ص ل متطلت من تلبية  النظام يتمكناحتمال أن   .حدت

  غير النابلة لإلص ح والمكوِّ ناتبالنسبة لألجهزة ذا  االستصدام لمرة واحدة  (ب

   "one-shot items and non-repairable items”  

دة.شروط مبنجاح عند الطلب وفي  النظامأن يعمل  احتمال  حدت

  "mission reliability"ة  ة المهمِّ وثوقيِّ  2-3
ٌ  لمنةدرة   دة  ن المكوِّ  منيةا ٍة المحةدت ا    علد أداء الوظيفةة المطلوبةة ولمةدة المهمةت ة   وثوقيةتة  . وتعرتِّفلتوصييييييييييفهياوفنةً المهمةت

طأنماط لجميع  بالحسبانصذ األ في إتمام مهمتت ، مع النظامعدم فشل احتمال   للتش يل. الممكنة التحوِّ

   "mission profile"  ةتوصيف المهمِّ  2-4
دةة ممهمت   ما ص ل   ن مكو ِّ ض لها  ة التي يتعرت لألحداث والشةةةةةةروط المحيطيت وصةةةةةةف مرحلي زمني   ن هذا  ت ةةةةةةمت و .  حدت

 .التعطِّالت الحرجةوة نجاح المهمت  معاييرالتوصيف 

   "reliability growth" ةالوثوقيِّ نمو  2-5

أو هذه العيوب،    منتصلت والاالصتبارا  بجزاء واألمواد والكشف عيوب التصميم   الناتج عن ةالوثوقيِّ ن حست ت 
 . الفعل التصحيحيت من ص ل  يفها،تصف 



5 

  "availability" الجاهزيِّة 2-6
يكون  امنياٌ   التي  ن ال  عندها لدرجة  و   مكوِّ  المهمتة،  علد    ا قادرً جاهًزا  بداية    .وفي أي وق  طلب  ال  عند العمل في 

ن الن حالة  تت مت ) باستعداد    المتتصلة  ة الصيانةوقابليِّ   الوثوقيِّةالمجتمعة لمتنايسا   التأثيرا     المهمتةفي بداية    مكوِّ 
 (. زمن المهمِّة  ال تشمل، ولكنها ن المكو ِّ 

   "dependability"  االعتماديِّة 2-7
ن منياٌ الدرجة التي يكون عندها   ص ل )عشوائي(    وقت وتأدية وظيفت  المطلوبة في أي    علد العمل  اقادرً   المكوِّ 

ن ال  ةهزيِّ جان، شر طة  معيت   ة ذات توصيفمهمِّ  ن الن حالة  )تت مت المهمتة.  بداية    في  مكو ِّ التأثيرا    المهمتة  أثناء  مكو ِّ
 (.زمن المهمِّة تشمل الزمن صارجال ، ولكنها  بالمهمة  المتتصلة ة الصيانةوقابليِّ  ةالوثوقيِّ لمتنايسا  المجتمعة 

  "maintenance"الصيانة   2-8
دة ن المكوِّ  علد  للمحافظةجميع اإلجراءا  ال رور ة   .، أو الستعادة هذه الحالةفي حالة محدت

    "corrective maintenance"ة الصيانة التصحيحيِّ  2-9

  الصيانة التصحيحيتة   نت مت تو   دة.حالة محدت إلد    ن المكوِّ  إعادة  بهدف    ،التعطِّلحدوث  ذة نتيجة  المنفت   األنشطةجميع  
منها:   بعً ا  أو  التالية،  الصطوا   والالتعطِّل  مو عتتحديد  جميع  و االستبدالو   والتفكيك،  ،عزل،  التجميع،  ،  ا عادة 

 .قوالتحنت والترتيب، 

   "preventive maintenance"  ةالصيانة  الوقائيِّ  2-10

المتت جميع   المحافظة علد  اإلجراءا   بهدف  والكشف ومنع  وذلك  دة  في حالة محدت   ن المكو ِّ صذة  المنهجي  بالفح  
 .الكامنة التعطِّالتحدوث 

   "maintainability"ة الصيانة  قابليِّ  2-11
بالمحافظة )أو احتمال المحافظة( اللذان يسةةةةةمحان    ،الوق  والموارد والتوفير في  الصييييانةفي تنفيذ  السةةةةةهولة النسةةةةةبية  

ن علد   دة، أو إعادت  إلد هذه الحالة، عند قيام شةةةص  )أو أشةةةصا ( ممن لديهم مسةةةتوى مهارة   المكو ِّ في حالة محدت
د بتنفيذ  دة عند كل مستوى من مستويا   الصيانةمحدت  واإلص ح. الصيانةباستعمال إجراءا  وموارد محدت

  "repairability" ة اإلصالحقابليِّ  2-12
 الفعلي.من اإلص ح د العمل ص ل زمن محدت ل إلد حالة معطت  ن مكو ِّ يعاد أن  احتمال

  "reliability-centered maintenance"   الصيانة المركِّ زة على الوثوقيِّة 2-13
المتأصةةةةةةةةةةلة في   ةالوثوقيِّ بهدف تحنيق    ةالتصييييييحيحيِّ الصيييييييانة  ة و الصيييييييانة الوقائيِّ مهام  تسةةةةةةةةةةتعم ل لتحديد   منهجية  

 .الموارد  إنفاٍق فيبأقل التجهيزا ، 
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   "accessibility"الوصولة قابليِّ  2-14
  .الصيانةو التش يل أ ل رض  ن المكوِّ  بلوغ مناطق متنوعة من في لسهولة النسبية انياٌ م

 الزمن  ب المتعلقةالمصطلحات والتعاريف  -3
 "time" زمن ال 3-1

ويعدت تحديد المجال الزمني المتعلتق   .ييسةةةةةهانامفي العديد من  ي عتمد  و   الوثوقيِّةصةةةةةياغة مفهوم  أسةةةةةاسةةةةةي في   عنصةةةةةر  
ٌٍ دقيق. امسبنً  اأساسيًّ  ابنياٌ معيتن شرطً   لنيا

  .(1)في الشكل  مبيتنهو  مجاال  كماعدٍد من اليمكن تنسيم المجال الزمني بشكل عام إلد 

 ""active timeالزمن الفعِّال  3-2
ن  ص ل  الذي يكون  الزمن  .حالة عملب المكو ِّ

 " "inactive timeغير الفعِّال  الزمن 3-3
  .حفظ )مصزون  غير مو وع قيد االستثمار(حالة ب ن المكوِّ   ص ل  الذي يكون  الزمن

 " "uptime الجهوزيِّةزمن  3-4
ن  من حالة ب ن المكوِّ  يكون ص ل   الفعِّالزمن الجزء من   بة.المطلو  وظائفالتأدية تمكت

 " "downtime ةزمن عدم الجهوزيِّ  3-5
  .المطلوبة فوظائالتأدية في المصزون التش يلي لكنت  غير جاهٍز ل ص ل  ن المكوِّ  يكون  زمنالجزء من 

 " "mission timeة  مهمِّ الزمن  3-6
 .نمعيت  توصيف مهمتةلتأدية  ةالجهوزيِّ زمن من ال زم جزء ال

 " "reaction timeاالستجابة زمن  3-7
ألداء تلك   اواللحظة التي يصةةةةةةةةةةةبح فيها جاهزً   ما ةوظيفة أو مهمت المنتج تأدية  من  بين اللحظة التي يطلب فيها  زمنال

   ال زم للمنتج لينتنل من حالة عدم العمل إلد حالة العمل. الزمنالمهمتة.  الوظيفة أو

 " "alert timeالتأهِّب زمن  3-8
أليت أو   صيييييييانةللي سةةةةةةةةةمح   اليفت ، أو لتنفيذ مهمتٍة مطلوبة. و تأدية وظل  جاهًزا فوًراص ل    المنتجالذي يصةةةةةةةةةبح   الزمن

  .تنفيذ المهمتة وأ ،تأدية الوظيفة بدءق أو تبطئ يتعأن أنشطة أصرى 

 " "not operating timeالعمل زمن عدم  3-9
 .ي ش َّلال   ، لكنةاالصتبارا  الوظيفيت آلصر  وأ ،را  المؤشت  لكلت  اعلد العمل وفنً  اقادرً  ص ل المنتج الذي يكون  الزمن
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 .مجاالت الزمن  -(3الشكل )

 " "maintenance time  زمن الصيانة 3-10

 .رالتأخِّ زمن التعديل و  زمنال يت متن  ةالجهوزيِّ  عدم زمنمن  جزء  

 " "modification time  زمن التعديل 3-11

عيوب  عيةٍب من  تصةةةةةةةةةةةةةةحيح  أو ل  توسةةةةةةةةةةةةةةيعة ،  و أ  الوظيفيت ئةتعةديةل لتعز ز أداال  قيةد ص لة     المنتجيكون    الةذي  الزمن
  .تشكيل  األحدث  في لو ع المنتجالتصميم، أو بإدصال ت ييرا  علد  الوثوقيِّة أو السالمةتحسين أو ل ،التصميم

 " "delay time رالتأخِّ زمن  3-12

  .داري التأصتر اإلر اإلمداد أو إما بسبب تأصت  ن المكوِّ  علد  صيانة ص ل  أيت ت نجز ال  ةالجهوزيِّ  زمن عدممن  جزء  

 " "durabilityالديمومة  3-13

  ٌ  .. يشار إليها غالًبا بة "المتانة"(ةالوثوقيِّ من  )حالة صاصة ن لمكوِّ  ل المفيدةلحياة ل منيا

 

 

ن زمن التصز ن أو  يت مت
 قنوا  اإلمداد 

 الزمن 

ال زمنال الغير زمن ال الفعت  الفعت
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   المصطلحات والتعاريف المتعلقة بمقاييس الزمن -4
ط الزمن حتى حدوث التعطِّل 4-1   "mean time to failure (MTTF)"  متوسِّ

ٌ  م في مجتمع   حياةالوحدا    ليسةةةةةةةةةةاوي العدد اإلجماليت ، و لإلصييييييالح غير القابلة اتنالمكوِّ    ةلوثوقيِّ  أسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي  نيا
ن  إحصائي    .ةد شروط محدت وفي د مجال قياٌ محدت  المجتمع  منذاك  في التعطِّالتعدد علد  ما منسوًما لمكوِّ

 " repair time"  صالحاإلزمن  4-2

كت   ناتالمكوِّ  بدال أو إصة ح أو  ةبط جميع  إ  يسةت رق الوق  الذي   باسةتثناء تلك  ،بأنها سةبب الصلل الوظيفيت   التي يشة 
 .ليس  كذلكأنها  للنظام باالصتبار المرحليت  االتي يثب  الحنً 

ط الزمن  4-3   "mean time between failures (MTBF)"   بين التعطِّالمتوسِّ

ٌ  أسةةةاسةةةي   ن منيا التي تعمل أثناءها جميع      الحياةاوحد ، ويسةةةاوي العدد الوسةةةطيت لالقابل لإلصييالح  لوثوقيِّة المكوِّ 
ن أجزاء  فةوفق الحدود ال المكو ِّ دة.  ،لها موصَّ د وفي شروط محدت   من مجال قياٌ محدت

ط زمن اإلصالح 4-4  "mean time to repair (MTTR)"   متوسِّ

ٌ  أسةةةةةةاسةةةةةةي   مسةةةةةةتوى من مسةةةةةةتويا    عند أيت   الصيييييانة التصييييحيحيِّةأزمنة يسةةةةةةاوي مجموع  و ، الصيييييانة لقابليِّةمنيا
د وفي   ،ذلك المستوى التي أ صلح  عند   ن المكوِّ   لتعطِّالت  منسوًما علد العدد اإلجماليت   ،اإلص ح  من مجال محدت

 .شروط محدتدة

ط 4-5   "mean maintenance time"  زمن الصيانة متوسِّ

ٌ  م ة  الصيييييانة الوقائيِّ يسةةةةةةاوي مجموع أزمنة و ، الصيييييانةسةةةةةةياسةةةةةةة  الحسةةةةةةبان  يأصذ ب  ة الصيييييانةلقابليِّ أسةةةةةةاسةةةةةةي    نيا
  .دةالمجدولة وغير المجدولة، وذلك ص ل فترة زمنية محدت  الصيانةا  عدد عمليت  إلد إجماليت  امنسوبً  ةوالتصحيحيِّ 

  المصطلحات والتعاريف المتعلقة بالتعطِّالت -5
   "failure" لعطِّ تال 5-1

د  ل  مسبًنا من ،أو جزء  ، ن المكو ِّ ( الذي ال ينوم في  حالةالأو )حدث  ال  .بالعمل كما هو محدت

 "independent failure" مستقلالتعطِّل ال 5-2

 .(تابعغير  ل  عطت تآصر ) ن مكو ِّ تعطِّل عن  غير ناجمٍ   مان  مكو ِّ ل عطت ت

 "dependent failure"  غير المستقلل عطِّ الت 5-3

نات) ن مكو ِّ ل تعطِّ عن  ناجم   ن مكو ِّ  ل  عطِّ ت   .(تابع ل  عطت ت)( مرتبط ب  مكوِّ
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 "critical failure" حرجالل عطِّ الت 5-4

 .دةمحدت متة إنجاز مه من ن المكوِّ   تمنع تعطِّالت مجموعة أو تعطِّل  

 " catastrophic failure" كارثيِّ ال لعطِّ الت 5-5
   .بالممتلكا   بال ةً جانبيتًة  اأو أ رارً  ،حياة البشرصسارًة في أو  ،ن المكوِّ  ب فندان يسبت  ل  عطِّ ت

 "intermittent failure" المتقطِّعل عطِّ الت 5-6

فة و   ن المكوِّ  متبوًعا باستعادة   ،الزمنمن  محدودة  لفترة    يستمرت   تعطِّل    فعلدون أي لندرت  علد األداء وفق حدوٍد موصت
 .ع جيت 

 "random failure" شوائيِّ العل عطِّ الت 5-7
 .ث  إال احتماليًّا أو إحصائيًّاع حدو ال يمكن توقت  تعطِّل  

 " non – relevant failure"  غير ذي صلةتعطِّل  5-8
 .عملياتيةبيئة الالفي  موجود غير جرى التحنتق من أن سبب حدوث   تعطِّل (أ

  الفعتال.أو  المصزون التش يليت في يدصل  لنالذي  ن المكو ِّ تصميم غير ذي صلة بجرى التحنتق من أن  ل عطت ت (ب 

 "failure mode" لعطِّ تنمط ال 5-9
  .االهتراءأو ، تصدتعالأو ، نطعالأو ، نصر، أي البواسطتها التعطِّل يحدث  تيال ةاآلليت ما ينتج عن 

 " failure effect"  لعطِّ تتأثير ال 5-10

عادة علد أنها   التعطِّلوظيفت  أو حالت . وتصةةةةةةةةةنتف تأثيرا   علد  أو  ،ن المكوِّ  علد عمل  نمط التعطِّلنتيجة )نتائج(  
  .النظامعلد مستوى تنع ، أو األعلد تويا  تطال المس، أو ةمو عيت 

 " failure mechanism"ل عطِّ تة الآليِّ  5-11

 .تعطل  ينتج عنها  أو غير ذلك من العمليا ، ةحرار ت أو  ةكهربائيت أو  ةكيميائيت أو  ةفيز ائيت  عمليتةأي 

 "failure Rate" لعطِّ تل المعدِّ  5-12

منسوًما علد العدد اإلجماليت لوحدا  الحياة لهذا المجتمع،  من   ن لمكوِّ  لالمجتمع اإلحصائي  في   التعطِّالتمجموع  
دة. دة وفي شروط محدت  فترة قياٌ محدت

، أو منلوب االسةةةةةةةتعمالمجموع أزمنة  على   منسةةةةةةةوًما  التعطِّالتعدد   مجموع، في أبسةةةةةةةط أشةةةةةةةكال ، هو  معدتل التعطتل
ط الزمن حتى حدوث التعطِّل،   .التعطِّالتط الزمن بين متوسِّ منلوب أو  متوسِّ
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  "failure mode and effects analysis (FMEA)" تحليل نمط التعطِّل وتأثيراته  5-13

.  علد المنتج   التعطيِّلبهةدف تحةديةد نتةائج أو تةأثيرا  هةذا  ،  يحةدث في منتجمحتمةل قةد    نمط تعطيِّلإجراء  لتحليةل كةل  
ة هيييرر   المحتمل بحسةةةةب   نمط التعطِّلوعند توسةةةةيع التحليل ليشةةةةمل تصةةةةنيف   ، يسةةةةمتد التحليل  حدوثه  واحتمالشيييدِّ

 ". ,”Failure Mode Effects And Criticality Analysis (FMECA)""تحليل تأثيرا  نمط التعطتل وحراجت 

 " failure analysis" لعطِّ تتحليل ال 5-14

نمط  تحةديةد  بهةدف    التعطيِّلولبنيتة  واسةةةةةةةةةةةةةةتعمةالة  وتوثينة ، وهو يجري بعةد حةدوث    ن لمكوِّ  ل المنطني والمنهجيالفح   
. و  ة حدوثهوآليِّ  التعطِّل  مساره األساسيت

 "criticality"الحراجة  5-15

  هذا الحدوث.ما، وتكرار  نمط عطلٍ حدوث لما ينتج عن منياٌ نسبي 

 "risk priority number (RPN)" المخاطرة أولويِّة رقم 5-16
 بعدئٍذ لترتيب الن ايا المصتلفة،هذا الرقم  . وي ستعمل أولوية المصاطر تنديرًا عدديًا نوعيتًا لمصاطر التصميميعطي رقم 

 . (FMEA) تحليل نمط التعطِّل وتأثيراته  تحديده مسبًنا في جرى كما  ،نمعيت  المرتبطة بتصميمٍ  التعطِّل أنماطو

الحدوث  و ،  (S)  ال رر  ة: شدت ، هيتنييمها بشكل مستنلت   جرى ث ثة عوامل    جداءعلد أن     ةة المصاطر رقم أولويت ويعرَّف  
(O ( والكشف )D):    

ة  تندير  : "severity (S)"ة الهييررشييدِّ  (أ ،  النظام علد األعلد أو اتنالمكو ِّ المحتمل علد   نمط التعطِّلتأثير   لشةةةدت
 . "10" إلد "1قياٌ من "سلتم لد ال رر عة شدت عادًة  وتنَّدر.  في حالة حدوث علد الزبون،أو 

الحدوث  إمكانيةرقم ترتيب  و .  ةنمعيت  )سةةةةةةةةةةةةةةبب تعطتل( تعطِّل ةآليِّ حدوث  إمكانية: "occurrence (O)" الحدوث (ب
قياٌ من سةلتم لد  ع  محتملة )سةبب تعطتل(  تعطِّل  ةآليِّ حدوث    إمكانيةعادًة  وتنَّدر.  احتماالً  وليٌ  ترتيبيهو رقم 

  ."10" إلد "1"
 )سةةةةةةبب تعطتل(  تعطِّل ةآليِّ كشةةةةةةف  علد  م في التصةةةةةةميم  لندرة عناصةةةةةةر التحكت   تنييم   :"detection (D)"لكشييييف ا (ت

الجزئي أو النظام  النظام أو العنصيييييييرإط ق التالي، قبل  التعطِّل نمط، أو  ( ةةةةةةةةةةعف التصةةةةةةةةةةميمنناط  )  ةمحتمل
 . "10" إلد "1قياٌ من "سلتم لد ع ةمحتمل )سبب تعطتل( تعطِّل ةآليِّ  كشفعادًة صعوبة  وتنَّدرلإلنتاج. 

 "faute“"fault“ , العطل  5-17

 ) بط سيء، أو ترتيب سيء، أو عيب، ...، إلخ(. للتعطِّلالمباشر السبب 

 

  

 " fault tolerant design"المتحمِّل للعطل التصميم  5-18
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، ربما بمستوى متدٍن ولكن  منبول. ويحول تحمتل العطل دون انتشار أعطاللدي  الندرة علد العمل بوجود  نظام   
ز التعطِّلحتد ال يصل األمر إلد  األعطال  بعطلعادًة عن طر ق استبدال الوظائف االحتياطية المتأثرة ذلك . و نج 

 معين. 
هذا  ، قد يتعين علدوعلد التننيا  المطبتنة في تصميم  المتحمتل للعطلللنظام  اعتماًدا علد المتطلبا  التش يلية

  .تدارك و وتعوي  ، وحجب ، ، وتشصيص ، وعزل ، العطلالنظام كشف 

 "  "fault treeشجرة العطل 5-19
، والتي يمكن أن تؤدي إلد حدٍث حرج النظامالمصتلفة الممكنة  ةةةةةةةةةةةةمن   الحدوثلتوليفا     وتراتبيتوصةةةةةةةةةةةةيف موجز 

د مسبًنا.    محدت

  "fault tree analysis (FTA)"تحليل شجرة العطل - 5-20

د بطر نة منطنية أي   النظامطر نة لتمثيل عناصةةةةةةةةر المسةةةةةةةةتوى األدند في     علد شةةةةةةةةكل مصطتط صةةةةةةةةندوقي. وهي تحدت

أعلد. في تحليل شةةةةةةةةةجرة العطل، يفترِّض    في مسةةةةةةةةةتوٍ   تعطِّالتينتج عنها    النظامفي مسةةةةةةةةةتوى معين من    أنماط تعطِّل
د الحدث، أو سةلسةلة األحداث، التي يمكن أن تسةبب مثل   النظامو تتبع نزواًل هرمية    للنظام  تعطِّلالمحلتل حدوث   ليحدت

 .التعطِّلهذا 

 المصطلحات والتعاريف المتعلقة بمهام وأنشطة برنامج الوثوقيِّة  -6
 " reliability tasks"ة مهام الوثوقيِّ  6-1

  تصميم وتصنيع منتج موثوٍق بطر نة اقتصاديتة. تهدف إلدمجموعة من المهام 

 "reliability requirements"ة بات الوثوقيِّ متطلِّ  6-2

د  ي الحاجا  ّت ستلب   المنتج  وثوقيِّةت من، في حال تلبيتها، أن  المنتج  مواصفًة علد مستوى    الوثوقيِّةمتطلتبا   تحدتِّ
ًنا مع قيود المنتج األصرى.   الوظيفيتة للزبون، وأن يكون أداء الوثوقية متست

 "reliability program"ة  برنامج الوثوقيِّ  6-3

دت  ةةةةةةةةةرور ة لتحنيق الهدف العام   التي  ةالوثوقيِّ لمهام للتصطيط   الوثوقيتةبرنامج  يو ةةةةةةةةةع   وتحديدها    المنتج  ةلوثوقيِّ تع 
د وتطبينها  نطاق الهدف عدد المهام المطلوبة ونوعها ومستوى التفصيل في تنفيذ كلت مهمتة. . ويحدتِّ

،كجزء من الجهد الهندسةةةةةيت   المنتج  وثوقيِّةمعالجة ق ةةةةةايا  الناجح لبرنامج الوثوقيتة    التطبيقي ةةةةةمن   و ؤمتن   اإلجماليت
  درجة عالية من الثنة بتحنيق هدف برنامج الوثوقيتة.

 

 

 "designing for reliability"  ةلوثوقيِّ امن أجل التصميم  6-4
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لتصةةةةةةةةةةميم منتجا  تحنتق حاجا    مهام الوثوقية علة مناف  اصتيار مجموعةإلد   ةالوثوقيِّ من أجل   التصةةةةةةةةةةميميهدف 
اسةةةةةة  التعطِّلالزبون )صالية من   ية )  للتعطِّل(، وغير حسةةةةةت ، متينة( إلد الحدت  متحمِّلة للعطلأو للشةةةةةروط المحيطيتة الحدت

 .برنامج الوثوقيِّةالممكن اقتصاديًّا وفنيًّا، وال روري لتلبية هدف 

   "reliability allocation"ة تخصيص الوثوقيِّ  6-5

تصةةةميم المنتج بصةةةورة منطنيتة إلد معايير تصةةةميم ذا  مسةةةتوى أدند، بحيث    وثوقيِّةتجزئة  إلد   التصصةةةي  يهدف 
األدند هةذه بةدايةًة كموجةت  لتحةديةد الجةدوى،  الوثوقييِّةالتراكميةتة ملبتيةة لحةاجةا  الزبون. وت سةةةةةةةةةةةةةةتعمةل قيم  الوثوقييِّةتبند 

  والحًنا كأهداٍف تصميميتة.

   "reliability analysis" ة تحليل الوثوقيِّ   6-6

ا تطبيق التحليل كوسةةةةةيلة فاعلة    تصدم غاية مفيدة تتجاوز التنييم البسةةةةةيط لتطوتر تصةةةةةميم المنتج.  تننيا   ويمكن أي ةةةةةً
  بين صيارا  التصميم، ولتوصيف تأثير النرارا  التصميميتة.للمفا لة 

 " reliability assessment"تقييم الوثوقيِّة   6-7

م في تلبية    الوثوقيِّةت جرى تنييما    ، وفي تندير تأثير النرارا  التصةةةةةةةةميميتة، وفي الوثوقيِّةمتطلِّبات لتحديد مدى التندت
  ب .وكيفية تنليل احتمال  وعواق التعطِّلالتصميم، وسبب  تعطِّلفهم كيفية 

   "reliability modeling" ةالوثوقيِّ نمذجة  6-8
 تصميم المنتج عن طر ق:تدعم نمذجة الوثوقيتة 

 وا حة عن وظائف المنتج وترابطات .تنديم صورة  •
 .الوثوقيِّةصيارا  تحليل و ع أسٌ تحليل التصميم وسأو  •
 السماح بتنييم المنتج قبل االنتهاء من التصميم. •
 تحديد مناطق المشك   والحلول الممكنة. •
 ا  الموثوقة.والعمليت  والموادت  تنديم أسٌ اصتيار األجزاء •

دت هذا ا  الموثوقةوالعمليت  في توجي  قرارا  التصةةةةةميم الصتيار األجزاء والموادت   ةالوثوقيِّ يسةةةةةاعد اسةةةةةتعمال نموذج   . ويع 
مأحد اللبنا  األسةةةاسةةةية لتصةةةميم موثوق النموذج  يتة عمل بما في ذلك كيف  ،المنترح  للمنتجوا ةةةحة   صةةةورةً   ، إذ أنت  يندت

 أن ت نسب إلي . أو ،المنتجمن نموذج  تحاليل الوثوقيِّةستصل  جميع أن ت  نب ي  و . وظيفة أصرى كل وظيفة مع 
 
 
 

    "reliability prediction"ة الوثوقيِّ ب التنبِّؤ 6-9
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المتوقعة لمنتج منارنة بحاجة الزبون المعبتر عنها  بالوثوقيةتهدف بشكل أساسي إلد تنديم إرشادا  تتعلق   عمليتة
 . دة. متطلتبا  ي نائم يلبت المنترح أو التصميم ال لما إذا كان  الكميت التنييم بشكل علني أو  منيت ؤ  التنبت و الحياة المحدت

 الم نتج. بالوثوقيتة وسيلة إلعداد معلوما  لتحليل التصميم دون النيام فعليًا باصتبار وقياٌ مندرا  

 " reliability block diagram"ة للوثوقيِّ  ط الصندوقيِّ المخطِّ  6-10

، إلخ(  ، ...األنظمة الجزئية، التجهيزاتإلظهار الترابط بين جميع العناصر )تعدت المصطتطا  الصندوقيتة للوثوقيتة 
ن،أو المجموعا  الوظيفية   استعمال ل  في الصدمة.في كل   لنجاح للمكوتِّ

  كليهما. تفرعيتة أو  عناصرتسلسليتة أو  عناصرالصندوقيتة ا  طتت متن المصطت ويمكن أن 
   ":series components"التسلسلية العناصر  .1

 
 .عناصر أيٍت من  تعطِّلالمطلوبة عند  ةوظيفالفي أداء  المنتجيفشل  •
 المعادلة:، وتحسب من عناصر جميع  وثوقيِّة المنتج وثوقيِّةتتبع  •

Rp = Ra • R b • R c • Rd 

 حيث 
Rp   المنتج وثوقيِّةهي . 

Ra, …, Rd   العناصر وثوقيِّةهي. 
ط .2   ":parallel components or redundancy" العناصر التفرِّعيِّة أو التحوِّ

 
 نط إذا تعطتل  جميع الوص   التفرتعيتة.ف المنتجيفشل  •
 ، وي حسب من المعادلة:جميع الوص   التفرتعيتة تعطِّليساوي الواحد ناق  احتمال  المنتج نجاح •

R p = 1 - (1 - Ra )(1 - Ra )• 1 - (1 - R b )(1 - R b )• 1 - (1 - R c )(1 - R c )• 1 - (1 - R d 

)(1 - R d ) 

 حيث 
Rp   المنتج ةوثوقيِّ هي . 

Ra … Rd   العناصر وثوقيِّةهي. 

 الخرج  الدخل 

 الدخل  الخرج 
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   باختبارات الوثوقيِّةالمصطلحات والتعاريف المتعلقة  -7

 في مرحلة التصميم والتطوير   ةالوثوقيِّ اختبارات  7-1
 " environmental testing"  االختبارات المحيطيِّة 7-1-1

المحيطية  علد المنتجا . والشروطإجراء  مهيكل يهدف إلد تحديد التأثيرا  المحيطيتة الطبيعيتة، أو المحرت ة، 
ة  . وهي تشير أيً ا إلد أيت شرٍط داصليت المنتجالمحرَّ ة هي  في ال الب من صنع اإلنسان، أو تولَّد بواسطة منصت

 وعن صصائص  الفيز ائية والكيميائية.  ،ةالطبيعيت  المحيطية المؤثترا  عن توليفة من   ناجم في المنتج

 

 "high temperature test" اختبار الحرارة المرتفعة 7-1-2

 س مة المنتج وتكامل  المرتفعة علد الحرارة  تأثيرا  تساعد في تنييم  بيانا  للحصول علد ي ستعمل هذا االصتبار 
  وأدائ .

  "low temperature test"  اختبار الحرارة المنخفهة 7-1-3
 ،وتكامل المنتج للحصول علد بيانا  تساعد في تنييم تأثيرا  الحرارة المنصف ة علد س مة ي ستعمل هذا االصتبار 

 وأدائ  أثناء التصز ن والعمل والتش يل.

  "temperature shock test" ةالحراريِّ  ةاختبار الصدم 7-1-4
في درجة حرارة المحيط دون  المفاجئة تحمتل الت يترا  المنتج  ي ستعمل هذا االصتبار لتحديد ما إذا كان بإمكان 

 . أو تدهور في األداء ض ل رر ماديت التعرت 

درجة مئوية  10في درجة حرارة الهواء أكبر من  ر  ألغراض هذه الوثينة، تعرَّف "الت ييرا  المفاجئة" علد أنها "ت يت 
 في الدقينة".

  "ibration testv" اختبار االهتزاز 7-1-5

 هذا االصتبار بهدف: ذ ينفَّ 
ل التعرت كي  المنتج  تطو ر   (أ ة  بمةةةا في ذلةةةك التةةةأثيرا  التةةة زر ةةت   ض ل هتزازا  المرتبطةةةة بةةةدورة حيةةةاتةةة ،يعمةةةل و تحمةةةت

. وتنتصةةةةر هذه الطر نة علد أصذ درجة حر تة ميكانيكية واحدة  والصييييانة   ،ودورة عمل  ،األصرى   المحيطيةللعوامل  
 في وق  واحد. بالحسبان فنط

 ض الهتزازا  دورة الحياة.يعمل و تحمتل التعرت سالمنتج التحنتق من أن  (ب 

  "shock  test" اختبار الصدمة 7-1-6
 هذا االصتبار بهدف: ذ ينفَّ 
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ن قادر علد    الفيزائيةة والوظيفيةةالمنتج  بنةدرة  درجة من الثنةة  تأمين   (أ تحمةتل الصةةةةةةةةةةةةةةدما  التي يتعرتض لهةا بأنت المكوت
وقد يشةةةةةمل .  االسةةةةةتثماربيئا   في  المناولة والننل و   أثناءفيز ائيًا ووظيفيًا علد تحمتل الصةةةةةدما  التي يتعرتض لها 

 االستثمار.بيئا  أو في سالننل وأو سالمناولة و أثناء السالمةألغراض لمنتج ا لنظام هذا تنييًما للتكامل الكلي
  .ظيفيت و وال الفيز ائيت   تصميم الت ليف المناسب لحماية تكاملبهدف المنتج هشاشة  درجةتحديد  (ب 
ا  التي يمكن أن تتحطتم ن المكوِّ  التي تربط األجهزة  متانةاصتبار  (    .بالمنصت

     "humidity test"  اختبار الرطوبة 7-1-7
المنتج  و نطبق هذا االصتبار علدلتأثيرا  المحيط الدافئ الرطب. المنتج ال رض من هذا االصتبار تحديد مناومة 

. ويمكن أن يستعمل  (ة )ذي مستويا  عالية من الرطوبرطبٍ ئ داف محيطفي  ت ستعملصزَّن أو  ي حتم ل أن ت التي
 . لرطوبةباالمحتملة المرتبطة  المشك    عنمؤشرا   للحصول علداالصتبار  

  "salt fog test" اختبار الهباب الملحيِّ  7-1-8

وفاعليتة إنهاءات . وقد ي ستعمل أيً ا لتحديد  ،للمنتجهذا االصتبار هو تحديد فاعليتة الط ء الواقي  ال رض من
 . لمنتجل ةة والكهربائيت الفيز ائيت  الجوانب ة علد با  الملحيت الترست تأثيرا  

 "sand/dust test"اختبار الرمل/الغبار  7-1-9

علد مناومة تأثيرا  ال بار )أو الرمل( الذي قد يسدت الفتحا ، و دصل في المنتج يجرى هذا االصتبار لتنييم قدرة 
 . المراشحالصدوع والشنوق والمحامل والوص  ، ولتنييم فاعليتة 

  "combined test"  االختبار المركِّب 7-1-10

لة من االصتبارا  الفرديتةتوليفا  من  لسِّ  . االصتبارا  تمثتل تأثيرا  الشروط المحيطية بصورة أكثر واقعيتة من سِّ

ح بالنيام   ون فيأن يصمتِّم  نب ي باالصتبار المركتب، و ينص  الهندسة البيئيتة إجراءات  المناسبة تأميًنا للمحاكاة  المصتصت
 المطلوبة. 

   "accelerated life testing (ALT)" عَ  اختبار الحياة المسرِّ  7-1-11
ن ذاك الذي قد تص ع  مستوى أعلد مذا   إلجهادا   ا  المنتجنسبة ص يرة من إص اع  من ص لها  يجري عملية  

ة ل  في بيئة االستعمال ص ل   وهذا يصتصر زمن االصتبار.  حياتها.مدت

د بدقةأو المسرَّع، يمكننا  الفعليت  ، باستعمال اإلجهاد المنتجمحاكاة حياة ن ص ل م   نمعيت  تعطِّلمكان حدوث  أن نحدت
  .المنتج في حياة  وق  حدوث و 

  "highly accelerated life test (HALT)"  اختبار الحياة عالي التسريع  7-1-12

تكون ثوقية المنتج من ص ل عملية "االصتبار والفشل واإلص ح"، حيث و اصتبار للتصميم ي ستعمل لتحسين متانةس
دة.   اإلجهادا  المطبتنة أعلد من حدود التش يل المحدت
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 "reliability growth test"  الوثوقيِّةاختبار نموِّ  7-1-13

رسلسلة من االصتبارا  تنفَّذ لكشف العيوب وللتحنتق من أن األفعال التصحيحية سوف تمنع   الحدوث في حالة  تكرت
  "اصتبر وحلل ثم صلتح"(. وتعرف أيً ا بةاالستثمار. )

   "reliability qualification test"الوثوقيِّة   أهليةاختبار  7-1-14

دة من قبل السلطا  الرسمية )أو من ينوب عنها( باستعمال في ينفتذ هذا االصتبار  تمثتِّل التشكيل  ناتمكوِّ  شروط محدت
دة كأساٌ للمصادقة علد اإلنتاج.  المعتمد  لإلنتاج، وذلك بهدف تحديد المطابنة مع متطلبا  الوثوقية المحدت

 )ي عرف أيً ا بة "اصتبار بيان الوثوقية" أو "اصتبار المصادقة علد التصميم"(. 

 اإلنتاج  في مرحلة   ةالوثوقيِّ اختبارات  7-2

  "burn-in test" اختبار اإلجهاد الحراري  7-2-1
ا ، بالطاقة؛ ويكون ذلك في درجة حرارة ثابتة عادةً لمنتج  مستمرت ل تزو دٍ   عمليتة من أجل تسر ع التنادم. من الشائع جدًّ

 ة ظهورة لتسر ع عمليت رفع درجة الحرارة إلد حدت أعلد من درجا  حرارة التش يل العاديت   اصتبار اإلجهاد الحراري في 
  العيوب.

  "environmental stress screening (ESS)" يِّةاختبار إجهاد الغربلة المحيط 7-2-2

  وقوعالعيوب الكامنة علد تحر ض إجبار  رض ب  ،إلجهاد واحد أو أكثر ا  المنتج تص ع فيها كلت   عمليتة  
وقد يشمل هذا االصتبار واحًدا من االصتبارا  التالية أو جميعها: الدور ة الحرار تة، واالهتزاز، واصتبار  .تالتعطِّال

اإلجهاد الحراري )درجة حرارة عالية(، واإلجهاد الكهربائي، والصدمة الحرار ة، والرطوبة، والحرارة المنصف ة،  
 االرتفاع.  

  "highly accelerated stress screening (HASS)" التسريع اختبار إجهاد الغربلة عالي 7-2-3

ي ستعمل لتحسين متانةسوثوقية المنتج من ص ل عملية "اصتبار، فشل، إص ح"، حيث قد تكون اإلجهادا  المطبتنة  
دة بواسطة اصتبار الحياة عالي التسر ع ) الوحدا  (. وهو يطبتق علد جميع HALTأعلد من حدود التش يل المحدت

 (.%100المصنتعة )

   "acceptance test"اختبار القبول  7-2-4
دة من قبل الزبون )أو من ينوب عن ( باستعمال في ينفتذ هذا االصتبار  نا  شروط محدت مسلتمة أو قابلة للتسليم، مكوتِّ
ن لتحديد ما إذا كان   . قبول وحدا  اإلنتاج األولد االصتبار يشملو يفي بالمتطلبا  المحددة أم ال.  المكوتِّ
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 قائمة المصطلحات 
 باإلنكليزية( المصطلح  -المقابل الفرنسي  -المقابل العربي  -الرقم المرجعي )

 
A    

accelerated life testing (ALT) essai de vie accéléré 11-1-7  اصتبار الحياة المسرتع  

acceptance test test d'acceptation 4-2-7 اصتبار النبول    

 accessibility accessibilité  14-2  قابليتة الوصول 

 active time temps actif  2-3  الفعتالالزمن  

 alert time temps d'alerte  8-3  زمن التأهتب  

 availability disponibilité 6-2  الجاهز تة 

B    

burn-in test test de déverminage  1-2-7  اصتبار اإلجهاد الحراري  

C    

 catastrophic failure défaillance catastrophique  5-5  التعطتل الكارثيت  

 combined test essai compose 10-1-7  االصتبار المركتب 

 commercial –off-the shelf commercial - hors de l'étagère  ن المتاح تجار ًّا  8-1  المكوِّت

 component composant 5-1  العنصر  

 corrective maintenance maintenance corrective  9-2  التصحيحيتة الصيانة  

 critical failure défaillance critiquec  4-5  التعطتل الحرج 

 criticality criticité  15-5  الحراجة 

D    

degradation dégradation  12-1  ي التدنت  

 delay time temporisation  ر   12-3  زمن التأصت

dependability capacité dépendante  7-2 االعتماديتة  

dependent failure défaillance dépendant   3-5 التعطتل غير المستنل  

down time temps d'arrêt 5-3  زمن عدم الجهوز تة 

derating déclassement    16-1 تصفيض مستوى اإلجهادا  

designing for reliability conception pour la fiabilité  4-6  أجل الوثوقيتةالتصميم من  

durability durabilité 13-3  الديمومة 
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E    

environmental stress 

screening 

dépistage du stress de 

l’environnemental 

اصتبار إجهاد ال ربلة 
  2-2-7  المحيطيتة 

environmental testing essais environnementaux  1-1-7  االصتبارا  المحيطيتة  

equipment èquipement    4-1 لتجهيزا  

F    

failure défaillance   1-5 التعطتل 

failure analysis analyse de défaillance  14-5  تحليل التعطتل 

failure effect effet de défaillance  10-5  تأثير التعطتل 

failure mechanism mécanisme de défaillance  11-5  آلي ة التعطتل 

failure mode mode de défaillance  9-5  نمط التعطتل 

failure mode and effects 

analysis (FMEA) 

analyse du mode de défaillance et 

des effets 
 13-5  تحليل نمط التعطتل وتأثيرات  

failure rate taux de défaillance  ل  12-5  التعطتل معدت

fault faute  17-5  العطل  

fault tolerant design conception tolélerante aux fautes  18-5  التصميم المتحمتل للعطل  

fault tree arbre de défaillance  19-5  شجرة العطل 

fault tree analysis (FTA) analyse de l'arbre de défaillance  20-5  العطل تحليل شجرة 

H    

hazard danger  18-1  الصطر 

highly accelerated stress 

screening 

dépistage du stress hautement 

accéléré 

اصتبار إجهاد ال ربلة عالي  
  3-2-7  التسر ع 

high temperature test essai de haute température 2-1-7  اصتبار الحرارة المرتفعة 

highly accelerated life testing 

(HALT) 
essais de vie hautement accéléré  12-1-7  اصتبار الحياة عالي التسر ع  

humidity test essai d'humidité 7-1-7  اصتبار الرطوبة 

I    

inactive time temps d'arrêt  3-3  الزمن غير الفعتال 

independent failure défaillance indépendant  2-5  التعطتل المستنل  

intermittent failure défaillance intermittente  6-5  التعطتل المتنطتع 

item objet  ن  1-1  المكوتِّ

L    
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life cycle cost coût du cycle de vie  14-1  تكلفة دورة الحياة 

life cycle phases phases du cycle de vie 13-1  أطوار دورة الحياة 

low temperature test essai à basse température  3-1-7  اصتبار الحرارة المنصف ة 

M    

maintainability maintenabilité  11-2  قابليتة الصيانة 

maintenance maintenance 8-2  الصيانة 

maintenance time temps de maintenance  10-3  الصيانة زمن 

mean maintenance time 
moyenne des durées de de 

maintenance 
ط زمن الصيانة  5-4  متوست

mean time between failures 

(MTBF) 

moyenne des durées entre deux 

défaillances 
ط الزمن بين التعطت    3-4  متوست

mean time to failure (MTTF) 
moyenne des durées avant 

défaillanc 

ط الزمن حتد حدوث  متوست
  1-4  التعطتل 

mean time to repair (MTTR) moyenne des durées de réparation ط زمن اإلص ح  4-4  متوست

mishap  malchance  17-1  الحادث 

mission profile profil de mission 4-2  توصيف المهمتة 

mission reliability fiabilité de mission 3-2  وثوقيتة المهمتة 

mission time temps de mission 6-3  زمن المهمتة 

modification time temps de modification 11-3  زمن التعديل 

N    

non – relevant failure défaillance non pertinente  8-5  تعطتل غير ذي صلة 

not operating time temps de non fonctionnement  9-3  زمن عدم العمل 

O    

operational environment environnment opérationale 10-1  البيئة العملياتية 

P    

performance specification spécification de performance 1-9   9-1 مواصفة األداء 

preventive maintenance maintenance préventive 10-2  الصيانة الوقائيتة 

R    

random failure défaillance aléatoire 7-5  التعطتل العشوائي 

reaction time temps de réaction 7-3  زمن االستجابة 

redundancy redondance  ط  11-1  التحوت

reliability fiabilité 1-2  الوثوقيتة 
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reliability allocation allocation de fiabilité 5-6  تصصي  الوثوقيتة 

reliability analysis analyse de fiabilité 6-6  تحليل الوثوقيتة 

reliability assessment évaluation de fiabilité 7-6  تنييم الوثوقيتة 

reliability block diagram diagramme de fiabilité  10-6  المصطتط الصندوقي للوثوقيتة 

reliability -centered 

maintenance 

maintenance centrée sur la 

fiabilité 
 13-2  الصيانة المركتِّزة علد الوثوقيتة

reliability growth croissance de la fiabilité 5-2  نموت الوثوقيتة 

reliability growth test essai de croissance de la fiabilité 13-1-7  اصتبار نموت الوثوقيتة 

reliability modeling modélisation de fiabilité  8-6  نمذجة الوثوقيتة 

reliability prediction prédiction de fiabilité 9-6  التنبتؤ بالوثوقيتة 

reliability program programme de fiabilité 3-6  برنامج الوثوقيتة 

reliability qualification test 
essai de qualification de la 

fiabilité 
 14-1-7  اصتبار أهليةت الوثوقيتة

reliability requirements exigences de fiabilité 2-6  متطلبا  الوثوقيتة 

reliability tasks tâches de fiabilité  1-6  الوثوقيتةمهام 

repair time temps de réparation 2-4  زمن اإلص ح 

repairability réparabilité  12-2 قابليتة اإلص ح 

repairable item objet réparable ن النابل لإلص ح  6-1  المكوِّت

replaceable item objet remplaçable ن النابل لإلبدال  7-1  المكوتِّ

risk priority number (RPN) numéro de priorité du risque  16-5  رقم أولويتة المصاطرة 

S    

safety sécurité  19-1  الس مة 

salt fog test essai de brouillard salin  8-1-7  اصتبار ال باب الملحيت  

sand/dust test essai de sable/poussière  9-1-7  الرملسال بار اصتبار  

shock  test essai de choc  6-1-7  اصتبار الصدمة  

subsystem sous-système 3-1  النظام الجزئي  

system système 2-1 النظام  

system effectiveness efficacité du systèmem   2-2 فاعليتة النظام 

T    

temperature shock test essai de choc thermique  4-1-7  اصتبار الصدمة الحرار تة  

time temps  1-3  الزمن  
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U    

uptime temps de disponibilité  4-3  زمن الجهوز تة 

V 
   

vibration test essai de vibration 5-1-7  اصتبار االهتزاز 

W 
   

wear out usure 15-1  االهتراء  
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 قائمة المصطلحات 
 ( بالفرنسيةالمصطلح  - اإلنكليزي المقابل  -المقابل العربي  -الرقم المرجعي )

 

A    

accessibilité accessibility  14-2  قابليتة الوصول 

allocation de fiabilité reliability allocation 5-6  تصصي  الوثوقيتة 

analyse de défaillance failure analysis  14-5  تحليل التعطتل 

analyse de fiabilité reliability analysis 6-6  تحليل الوثوقيتة 

analyse de l'arbre de défaillance fault tree analysis (FTA)  20-5  تحليل شجرة العطل 

analyse du mode de défaillance et 

des effets 

failure mode and effects 

analysis (FMEA) 
 13-5  تحليل نمط التعطتل وتأثيرات  

arbre de défaillance fault tree  19-5  شجرة العطل 

C    

capacité dépendante  dependability 7-2 االعتماديتة 

commercial - hors de l'étagère commercial –off-the shelf  ن المتاح تجار ًّا  8-1  المكوِّت

composant component 5-1  العنصر  

conception pour la fiabilité designing for reliability 4-6  التصميم من أجل الوثوقيتة  

conception tolélerante aux fautes fault tolerant design  18-5  التصميم المتحمتل للعطل  

coût du cycle de vie life cycle cost  14-1  تكلفة دورة الحياة 

criticité criticality  15-5  الحراجة 

croissance de la fiabilité reliability growth 5-2  نموت الوثوقيتة 

D    

danger hazard  18-1  الصطر 

déclassement  derating   16-1 تصفيض مستوى اإلجهادا 

défaillance  failure  1-5 التعطتل 

défaillance aléatoire random failure 7-5  التعطتل العشوائي 

défaillance catastrophique catastrophic failure  5-5  التعطتل الكارثيت  

défaillance critiquec critical failure  4-5  التعطتل الحرج 

défaillance dépendant  dependent failure  3-5 التعطتل غير المستنل 

défaillance indépendant independent failure  2-5  التعطتل المستنل  

défaillance intermittente intermittent failure  6-5  التعطتل المتنطتع 

défaillance non pertinente non – relevant failure  8-5  تعطتل غير ذي صلة 
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dégradation degradation  12-1  ي التدنت  

dépistage du stress de 

l’environnemental 
environmental stress screening  2-2-7  اصتبار إجهاد ال ربلة المحيطيتة  

dépistage du stress hautement 

accéléré 

highly accelerated stress 

screening 

اصتبار إجهاد ال ربلة عالي  
  3-2-7  التسر ع 

diagramme de fiabilité reliability block diagram  10-6  المصطتط الصندوقي للوثوقيتة 

disponibilité availability 6-2  الجاهز تة 

durabilité durability 13-3  الديمومة 

E    

effet de défaillance failure effect  10-5  تأثير التعطتل 

efficacité du systèmem  system effectiveness  2-2 فاعليتة النظام 

environnment opérationale operational environment 10-1  البيئة العملياتية 

èquipement equipment   4-1 التجهيزا  

essai à basse température low temperature test  3-1-7  اصتبار الحرارة المنصف ة 

essai compose combined test 10-1-7  االصتبار المركتب 

essai de brouillard salin salt fog test  8-1-7  اصتبار ال باب الملحيت  

essai de choc shock  test  6-1-7  اصتبار الصدمة  

essai de choc thermique temperature shock test  4-1-7  الحرار تة اصتبار الصدمة  

essai de croissance de la fiabilité reliability growth test 13-1-7  اصتبار نموت الوثوقيتة 

essai de haute température high temperature test 2-1-7  اصتبار الحرارة المرتفعة 

essai de qualification de la fiabilité reliability qualification test 14-1-7  اصتبار أهليةت الوثوقيتة 

essai de sable/poussière sand/dust test  9-1-7  اصتبار الرملسال بار  

essai de vibration vibration test 5-1-7  اصتبار االهتزاز 

essai de vie accéléré accelerated life testing (ALT)  11-1-7  المسرتعاصتبار الحياة  

essai d'humidité humidity test 7-1-7  اصتبار الرطوبة 

essais de vie hautement accéléré 
highly accelerated life testing 

(HALT) 
  12-1-7  اصتبار الحياة عالي التسر ع 

essais environnementaux environmental testing  1-1-7  االصتبارا  المحيطيتة  

évaluation de fiabilité reliability assessment 7-6  تنييم الوثوقيتة 

exigences de fiabilité reliability requirements 2-6  متطلبا  الوثوقيتة 

F    

faute fault  17-5  العطل  

fiabilité reliability 1-2  الوثوقيتة 



25 

M    

fiabilité de mission mission reliability 3-2  وثوقيتة المهمتة 

maintenabilité maintainability  11-2  قابليتة الصيانة 

maintenance maintenance 8-2  الصيانة 

maintenance centrée sur la fiabilité 
reliability -centered 

maintenance 
 13-2  الوثوقيتةالصيانة المركتِّزة علد 

maintenance corrective corrective maintenance  9-2  الصيانة التصحيحيتة  

maintenance préventive preventive maintenance 10-2  الصيانة الوقائيتة 

malchance mishap  17-1  الحادث 

mécanisme de défaillance failure mechanism  11-5  آلي ة التعطتل 

mode de défaillance failure mode  9-5  نمط التعطتل 

modélisation de fiabilité reliability modeling  8-6  نمذجة الوثوقيتة 

moyenne des durées avant 

défaillanc 
mean time to failure (MTTF) 

ط الزمن حتد حدوث  متوست
  1-4  التعطتل 

moyenne des durées de de 

maintenance 
mean maintenance time ط زمن الصيانة  5-4  متوست

moyenne des durées de réparation mean time to repair (MTTR) ط زمن اإلص ح  4-4  متوست

moyenne des durées entre deux 

défaillances 

mean time between failures 

(MTBF) 
ط الزمن بين   3-4  التعطت  متوست

N    

numéro de priorité du risque risk priority number (RPN)  16-5  رقم أولويتة المصاطرة 

O    

objet item  ن  1-1  المكوتِّ

objet remplaçable replaceable item ن النابل لإلبدال  7-1  المكوتِّ

objet réparable repairable item  ن النابل  6-1  لإلص حالمكوِّت

P    

phases du cycle de vie life cycle phases 13-1  أطوار دورة الحياة 

prédiction de fiabilité reliability prediction 9-6  التنبتؤ بالوثوقيتة 

profil de mission mission profile 4-2  توصيف المهمتة 

programme de fiabilité reliability program 3-6  برنامج الوثوقيتة 

R    

redondance redundancy  ط  11-1  التحوت

réparabilité repairability  12-2 قابليتة اإلص ح 
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S    

sécurité safety  19-1  الس مة 

sous-système subsystem 3-1  النظام الجزئي  

spécification de performance   performance specification  9-1 مواصفة األداء 

système system 2-1 النظام 

T    

tâches de fiabilité reliability tasks 1-6  مهام الوثوقيتة 

taux de défaillance failure rate  ل التعطتل  12-5  معدت

temporisation delay time  ر   12-3  زمن التأصت

temps time  1-3  الزمن  

temps actif active time 2-3  الزمن الفعتال  

temps d'alerte alert time  8-3  زمن التأهتب  

temps d'arrêt down time 5-3  زمن عدم الجهوز تة 

temps d'arrêt inactive time  3-3  الزمن غير الفعتال 

temps de disponibilité uptime  4-3  زمن الجهوز تة 

temps de maintenance maintenance time  10-3  الصيانة زمن 

temps de mission mission time 6-3  زمن المهمتة 

temps de modification modification time 11-3  زمن التعديل 

temps de non fonctionnement not operating time  9-3  زمن عدم العمل 

temps de réaction reaction time 7-3  زمن االستجابة 

temps de réparation repair time 2-4  زمن اإلص ح 

test d'acceptation acceptance test 4-2-7  اصتبار النبول 

test de déverminage burn-in test  1-2-7  اصتبار اإلجهاد الحراري  

U    

usure wear out 15-1  االهتراء 
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 قائمة المصطلحات 
 (الرقم المرجعي -المقابل الفرنسي  - اإلنكليزي المقابل  -  بالعربية)المصطلح 

 
 ا   

7-1-5 essai de vibration  vibration test  اختبار االهتزاز 

7-2-1  test de déverminage burn-in test  الحراري اختبار اإلجهاد 

7-1-2 essai de haute température  high temperature test  اختبار الحرارة المرتفعة 

7-1-3 essai à basse température  low temperature test  اختبار الحرارة المنخفهة 

7-1-11  essai de vie accéléré  accelerated life testing (ALT)  اختبار الحياة المسرِّع 

7-1-12  essais de vie hautement accéléré 
 highly accelerated life testing 

(HALT) 
 اختبار الحياة عالي التسريع

7-1-7 essai d'humidité  humidity test  اختبار الرطوبة 

7-1-9  essai de sable/poussière sand/dust test  اختبار الرمل/الغبار 

7-1-6  essai de choc shock  test  اختبار الصدمة 

7-1-4  essai de choc thermique  temperature shock test اختبار الصدمة الحراريِّة 

7-1-8  essai de brouillard salin  salt fog test  ِّاختبار الهباب الملحي 

7-2-4 test d'acceptation   acceptance test  اختبار القبول 

7-2-2  
dépistage du stress de 

l’environnemental 
 environmental stress screening 

اختبار إجهاد الغربلة  
 المحيطيِّة 

7-2-3  dépistage du stress hautement accéléré 
 high highly accelerated stress 

screening 

اختبار إجهاد الغربلة عالي 
 التسريع 

7-1-14 essai de qualification de la fiabilité  reliability qualification test  اختبار أهليةِّ الوثوقيِّة 

7-1-13 essai de croissance de la fiabilité  reliability growth test  اختبار نموِّ الوثوقيِّة 

7-1-10 essai compose  combined test  االختبار المركِّب 

7-1-1  essais environnementaux environmental testing  االختبارات المحيطيِّة 

1-13 phases du cycle de vie  life cycle phases  أطوار دورة الحياة 

2-7 capacité dépendante  dependability  االعتماديِّة 

5-11 mécanisme de défaillance  failure mechanism  آلي ة التعطِّل 

1-15  usure wear out  االهتراء 

 ب   

6-3 programme de fiabilité  reliability program  برنامج الوثوقيِّة 

1-10 environnment opérationale  operational environment  البيئة العملياتية 
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 ت   

5-10 effet de défaillance  failure effect  تأثير التعطِّل 

1-4  èquipement  equipment  التجهيزات 

5-14 analyse de défaillance  failure analysis  تحليل التعطِّل 

6-6 analyse de fiabilité  reliability analysis  تحليل الوثوقيِّة 

5-20 analyse de l'arbre de défaillance  fault tree analysis (FTA)  تحليل شجرة العطل 

5-13 
analyse du mode de défaillance et des 

effets 

 failure mode and effects 

analysis (FMEA) 
 تحليل نمط التعطِّل وتأثيراته 

1-11 redondance  redundancy  ط  التحوِّ

6-5 allocation de fiabilité  reliability allocation  تخصيص الوثوقيِّة 

1-16 déclassement  derating  تخفيض مستوى اإلجهادات 

1-12  dégradation degradation  ِّي التدن 

5-18  conception tolélerante aux fautes  fault tolerant design  التصميم المتحمِّل للعطل 

6-4  conception pour la fiabilité designing for reliability  التصميم من أجل الوثوقيِّة 

5-1 défaillance   failure  التعطِّل 

5-4 défaillance critiquec  critical failure  التعطِّل الحرج 

5-7 défaillance aléatoire  random failure  التعطِّل العشوائي 

5-8 défaillance non pertinente  non – relevant failure  تعطِّل غير ذي صلة 

5-3 défaillance dépendant  dependent failure  التعطِّل غير المستقل 

5-5  défaillance catastrophique  catastrophic failure  ِّالتعطِّل الكارثي 

5-6 défaillance intermittente  intermittent failure  التعطِّل المتقطِّع 

5-2  défaillance indépendant independent failure  التعطِّل المستقل 

6-7 évaluation de fiabilité  reliability assessment  تقييم الوثوقيِّة 

1-14 coût du cycle de vie  life cycle cost  تكلفة دورة الحياة 

6-9 prédiction de fiabilité  reliability prediction  التنبِّؤ بالوثوقيِّة 

2-4 profil de mission  mission profile  توصيف المهمِّة 

 ج    

2-6 disponibilité  availability الجاهزيِّة 

 ح    

1-17 malchance  mishap  الحادث 

5-15 criticité  criticality  الحراجة 
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 خ    

1-18 danger  hazard  الخطر 

 د   

3-13 durabilité  durability  الديمومة 

 ر    

5-16 numéro de priorité du risque  risk priority number (RPN)  رقم أولويِّة المخاطرة 

 ز    

3-1  temps time  الزمن 

3-7 temps de réaction  reaction time  زمن االستجابة 

4-2 temps de réparation  repair time  زمن اإلصالح 

3-12  temporisation  delay time  ر  زمن التأخِّ

3-11 temps de modification  modification time  زمن التعديل 

3-8  temps d'alerte  alert time  التأهِّب زمن 

3-4 temps de disponibilité  uptime زمن الجهوزيِّة 

3-10 temps de maintenance  maintenance time  زمن الصيانة 

3-5 temps d'arrêt  down time زمن عدم الجهوزيِّة 

3-9 temps de non fonctionnement  not operating time  زمن عدم العمل 

3-3 temps d'arrêt  inactive time  الزمن غير الفعِّال 

3-2  temps actif  active time  الزمن الفعِّال 

3-6 temps de mission  mission time  زمن المهمِّة 

 س   

1-19 sécurité  safety  السالمة 

 ش   

5-19 arbre de défaillance  fault tree  شجرة العطل 

 ص   

2-8 maintenance  maintenance  الصيانة 

2-9  maintenance corrective  corrective maintenance  الصيانة التصحيحيِّة 

2-13 maintenance centrée sur la fiabilité 
 reliability -centered 

maintenance 

الصيانة المركِّ زة على  
 الوثوقيِّة 
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2-10 maintenance préventive  preventive maintenance  الصيانة الوقائيِّة 

 ع   

5-17  faute fault  العطل 

1-5  composant  component  العنصر 

 ف    

2-2 efficacité du systèmem   system effectiveness  فاعليِّة النظام 

 ق    

2-12 réparabilité  repairability  قابليِّة اإلصالح 

2-11 maintenabilité  maintainability  قابليِّة الصيانة 

2-14 accessibilité  accessibility  قابليِّة الوصول 

 م   

6-2 exigences de fiabilité  reliability requirements  متطلبات الوثوقيِّة 

4-3 
moyenne des durées entre deux 

défaillances 

 mean time between failures 

(MTBF) 
ط الزمن بين التعطِّالت   متوسِّ

4-1  moyenne des durées avant défaillanc  mean time to failure (MTTF) 
ط الزمن حتى حدوث   متوسِّ

 التعطِّل 
4-4 moyenne des durées de réparation  mean time to repair (MTTR)  ط زمن اإلصالح  متوسِّ

4-5 
moyenne des durées de de 

maintenance 
 mean maintenance time  ط زمن الصيانة  متوسِّ

6-10 diagramme de fiabilité  reliability block diagram  المخطِّط الصندوقي للوثوقيِّة 

5-12 taux de défaillance  failure rate  ل التعطِّل  معدِّ

6-1 tâches de fiabilité  reliability tasks  مهام الوثوقيِّة 

1-1 objet  item  ن  المكوِّ 

1-7 objet remplaçable  replaceable item  ن القابل لإلبدال  المكوِّ 

1-6 objet réparable  repairable item  ن القابل لإلصالح  المكو ِّ

1-8 commercial - hors de l'étagère  commercial –off-the shelf  ن المتاح تجاريًّا  المكو ِّ

1-9 spécification de performance   performance specification  مواصفة األداء 

 ن   

1-2 système system  النظام 

1-3  sous-système subsystem  النظام الجزئي 

6-8 modélisation de fiabilité  reliability modeling  نمذجة الوثوقيِّة 
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5-9 mode de défaillance  failure mode  نمط التعطِّل 

2-5 croissance de la fiabilité  reliability growth  نموِّ الوثوقيِّة 

 و   

2-1 fiabilité  reliability  الوثوقيِّة 

2-3 fiabilité de mission  mission reliability  وثوقيِّة المهمِّة 

 
 
 


