
Student Contribution
108 Content Translation

No. Word Translation No. Word Translation
1 accept يستقبل 57 facts حقائق
2 activities نشاطات 58 fast-action اجراء سريع
3 ads اعالنات 59 features ميزات
4 advocate مؤيد أومناصر 60 file ملف
5 alphabet ھجائي 61 form شكل ، صيغة
6 analog تناظرية 64 functionality وظيفيا
7 application تطبيق 65 gadgets أدوات أو أجھزة
8 applications تطبيقات 66 gather يجمع
9 area منطقه أو جزء 67 handheld تحمل باليد
10 arithmetic حسابي 68 hardware األجھزة
11 assistant مساعد 69 high-performance عالي األداء
12 audio سمعي أو صوتي 70 horizontal أفقي
13 authintication توثيق 71 ideas أفكار
14 biometrics علم االحصاء الحيوي 72 identification تعريف
15 cache التخزين 73 illustrate يوضح
16 capable قادر 74 in contrast بالعكس
17 capacitors المكثفات 75 individual فردي
18 categories فئات أو مجموعات 76 input مدخالت
19 character شخصية 77 instructions تعليمات أو أوامر
20 chip رقاقه 78 integrated يوحد
21 circuitry دائره 79 intensive مكثف
22 combination اتحاد أومجموعة 80 interchangeably بالتبادل
23 compatibility توافق 81 intergrated متكاملة
24 component محتوى أو قطعه 82 keeping track تتبع
26 configuration التھيئة 83 keypad لوحة مفاتيح
27 construction بناء 84 laptop المحمول
28 controller متحكم 85 loaded محمل
29 conversation محادثه 86 manipulate يتعامل أو يغير
30 converted تحول 87 massive ضخم
31 CPU وحدة المعالجة المركزيه 88 master سيد
32 cubbyhole صندوق صغير 89 mathematical حسابي
33 data بيانات 90 memorize حفظ
34 deal يتعامل 91 memory ذاكره
35 decide يقرر 92 micro-processor المعالجات الدقيقة
36 dedicated يكرس 93 modify يعدل
37 designated مخصص 94 multipurpose متعدد األھداف
38 designed المصممة 95 network شبكة
39 desktop المكتبي 96 numeric رقمي
40 differ تختلف 98 objects شيء
41 digital رقمي 99 obvious واضح
42 discrete منفرد 100 operating تشغيل
43 display يعرض 101 ordinary عادي
44 distinction فرق أو تمييز 102 output مخرجات
45 document وثيقه 103 overclocking زيادة سرعة الكمبيوتر
46 drawing رسم 104 pass phrase كلمة مرور
47 electronic الكتروني 105 password كلمة السر
48 enhance يحسن 106 performance االداء
49 enhanced معدل 107 performing تنفيذ
50 environment البيئه 108 peripheral طرفي
51 essentially أساسا 109 permanent دائم
52 exclusively حصريا 110 personal شخصي
53 executing تنفيذ 111 platform رصيف أو أساس
54 exist موجود 112 portable متنقل
55 expensive غالي أو مكلف 113 possesses يمتلك
56 extend مطور 114 powerful قوي
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115 print يطبع 170 workstation محطة عمل
116 process يعالج
117 processing المعالجه
118 produce ينتج
119 professionals المحترفين أو الخبراء
120 programmed مبرمج
121 public عام
122 receive يستقبل
123 remarkably من المالحظ
124 replace يبدل
125 represent تمثل
126 representation توضيح أو اعادة تمثيل
127 require تتطلب
128 reveal يكشف
129 score نتيجه
130 series سلسله أو تسلسل
131 server الخادم 
132 set مجموعة
133 several متعدد
134 share مشاركه
135 signal اشاره
136 significant ھام
137 simultaneously في وقت واحد
138 single موحد
139 sizeable البأس
140 smart ذكي
141 software برمجيات
142 software البرامج
143 sorting يفرز
144 specification مواصفات
145 storage مخزن
146 store يخزن
147 submit يسلم
148 symbol رمز
149 system نظام
150 tackle معالجة
151 take place تحدث 
152 task مھمه أو وظيفه
153 technically تقنيا
154 temporarily مؤقت
155 term المصطلح
156 tower برج
157 transform يحول
158 transmit ينقل
159 type (Verb) يطبع
160 Unicode شفرة موحدة
161 unique فريد
162 universe عالم
163 variety متنوع
164 vary تتنوع
165 vertical عمودي
166 videogame ألعاب ألكترونية
167 virtual افتراضي
168 volatile يتطاير ، سريع الزوال
169 within داخل
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