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 قدمةالس

الػػػػؾاردة  ػػػػي يػػػػشن قػػػػانؾف مجسػػػػع اللغػػػػة العربيػػػػة األردنػػػػي  ػػػػسؽ أهدا ػػػػ  
السػػػػػادة الرالعػػػػػة علػػػػػى حو ػػػػػع معػػػػػاوؼ مرػػػػػظلحات العلػػػػػـؾ وا داب والفشػػػػػؾف، 
والدػػػػػػعي إلػػػػػػى تؾح ػػػػػػد السرػػػػػػظلحات لالتعػػػػػػاوف مػػػػػػع السف دػػػػػػات التربؾيػػػػػػة 

 والعلسية واللغؾية داخا السسلكة وخاروهاح.

وتحؿيقػػػػاذ لهػػػػ ا الهػػػػدؼ أصػػػػدر السجسػػػػع مشػػػػ  إنذػػػػائ  مجسؾعػػػػة    ػػػػرة مػػػػؽ 
لسجػػػػاالت،  زػػػػبلذ عػػػػؽ حرصػػػػ  علػػػػى و ػػػػع السرػػػػظلحات العلسيػػػػة  ػػػػي شػػػػتى ا

 مدرد لالسرظلحات الؾاردة  ي الكتب العلسية التي تروسها.

 ػػػي هػػػ ا الكتػػػاب يتػػػالع السجسػػػع مذػػػروع   ػػػي تعريػػػب السرػػػظلحات التػػػي 
أقرهػػػا ولػػػػؼ  دػػػػ ا نذػػػػرها  ػػػػي السؾ ػػػػؾعات ا تيػػػػة: الظاقػػػػة الذسدػػػػية، وعلػػػػؼ 

ظػػػػرؽ، والستظلبػػػػػات الدػػػػلؾ يات الدػػػػياؾية، وتق ػػػػيؼ األاػػػػػر ال   ػػػػي لسذػػػػاريع ال
األ ا ػػػػػػية ألمػػػػػػاوؽ تخػػػػػػ يؽ السػػػػػػؾاد الخظػػػػػػرة، والدرا ػػػػػػات الدوليػػػػػػة، والعلػػػػػػـؾ 
الرػػػػػحية، والخر ػػػػػانة اإلنذػػػػػائية، والدرا ػػػػػات السروريػػػػػة، والسبػػػػػاني السػػػػػؾ رة 

 للظاقة.

ػػػػؽ أ ػػػػهؼ  ػػػػي إخػػػػراج  وال  فؾتشػػػػا أف نػػػػ  ر لس يػػػػد مػػػػؽ الذػػػػكر والتقػػػػدير م 
العلػػػػػـؾ األ ا ػػػػػية هػػػػػ ص السرػػػػػظلحات، ونخػػػػػن لالػػػػػ  ر: لجشػػػػػة مرػػػػػظلحات 
العلػػػـؾ مرػػػظلحات والتظ يؿيػػػة، ولجشػػػة مرػػػظلحات العلػػػـؾ اإلندػػػانية، ولجشػػػة 

الرػػػػحية، و ليػػػػة األم ػػػػر الحدػػػػ ؽ لػػػػؽ ع ػػػػدة ال ػػػػاني للدرا ػػػػات الدوليػػػػة  ػػػػي 
 .الجامعة األردنية، ومجلث ال شاء الؾطشي األردني

 لهجائيػػػػة لاللغػػػػةوػػػػاء ترت ػػػػب هػػػػ ص السرػػػػظلحات حدػػػػب ترت ػػػػب الحػػػػروؼ ا
اإلنجل  يػػػػػة العتبػػػػػاريؽ: األوؿ أنهػػػػػا نهقلػػػػػ  أصػػػػػبلذ مػػػػػؽ هػػػػػ ص اللغػػػػػة، وال ػػػػػاني 
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تدػػػػػهيبلذ علػػػػػى مػػػػػؽ يرل ػػػػػؾف  ػػػػػي معر ػػػػػة السقػػػػػالبلت العربيػػػػػة للسرػػػػػظلحات 
 األوش ية  ي السجاالت الس  ؾرة.

والسجسػػػػع إذ  قػػػػدـ هػػػػ ا السجهػػػػؾد، ليدػػػػرص أف يتلقػػػػى أي مبلحغػػػػات علسيػػػػة 
 بعة البلحقة لإذف ة.لذأن  ليف د مشها  ي الظ
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Absorber   ماص 
وػػػػػػ ء البلقػػػػػػذ الذسدػػػػػػي  الػػػػػػ ي 
 دػػػػػتق ا الظاقػػػػػة الشاتجػػػػػة عػػػػػؽ 

.  اإلشعاع الذسدي 

Absorptance ػػػػ  الجدػػػػؼ مػػػػؽ  امتراصي ة ندػػػػبة مػػػػا  ستر 
 اإلشعاع الكل ي  الداقِذ علي .

Air vent هْتحة ت ْهؾية  

ػػػػػة تعسػػػػػا علػػػػػى ن يظػػػػػة ميك انيكي 
ػػاذ أو يػػدوي اذ مػػؽ  الػػتخلُّن أوتؾماتي 
الهػػػػػؾاء السؾوػػػػػؾد داخػػػػػا شػػػػػبكة 

 السياص.

Alternative current 

(AC) 
 تي ار متشاِوب

ػػػػار  هربػػػػائي   عكػػػػث اتجاه ػػػػ ه  تي 
مػػػر ة  ػػػي  32أو 42لذػػػكا دوري  

ال انيػػة، حدػػب الشغػػاـ الكهربػػائي  
ـ.  السدتخد 

Altitude angle اع زاوي  للذػػسث  ػػي الدػػساء ارتفػ زاوية ارتفاع
.  م ؿيث مؽ األ قي 

Amorphous لِؾر  ل ر مرت ب على شكا لل ؾرات. المت   

Ampacity ت حسُّا 
قدرة الجهاز على تحسُّا ؾيسة مػؽ 
التيار الكهربائي  ق ا الؾصؾؿ إلى 

 حالة ال بات.

Ampere.hour اعة .أم  ر  
ػػػػػعة التخػػػػػ يؽ  وحػػػػػدة ؾيػػػػػاس لد 

ػػػػػة للبظ ار  ػػػػػةا وتدػػػػػاوي الكهربائي  ي 
4322 .   ؾلـؾ

Aperture هروة  سرُّ مشها الزؾء.  هْتحة  

Apogee أ ْوج 
ألعد نقظة  كؾف   ها الكؾ ب عؽ 

 الذسث  ي مدارص.

Array مرفؾ ة 
نزػػ دة مػػؽ العشاصػػػر مرت بػػة  ػػػي 

 أعسدٍة وصفؾؼ.
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Automization أْتست ة 
ػػػػػػػػػات  ا ػػػػػػػػػتخداـ ا الت أو التقشي 

ؽ دوف السختِلفة إلنجػاز عسلي ػة مػ
ا اإلنداف.  تدخُّ

Azimuth  ْس    
ال اويػػػػػػة لػػػػػػ ؽ مهت ِجػػػػػػ  الذػػػػػػساؿ 
واإل ػػػػقار الرأ ػػػػي  للػػػػشجؼ علػػػػى 

 األ اا وتهقاس لالدروة.
Backflow   ي اف مْرتد ر  . و   ورياف السائع  ي ات جاص عكدي 

Bipolar output 

circuit 
 دارة مهْخر ج اشائي ة القهْظب

ظ ػػػػػػػػػػػْ ؽ  دارة ذات مهخػػػػػػػػػػػروْ ؽ لقه
فْ ؽ ندبةذ إلى نقظٍة مروعي ػٍة مختلِ 

 مذتر ة.

Bipolar source 

circuit 

ر اشائي ة  دارة م ْرد 
 الْقظب

ظ ػػػػػػػػػػػْ ؽ  دارة ذات مرػػػػػػػػػػػدرْيؽ لقه
مختلفْ ؽ ندبةذ إلى نقظة مروعي ػة 

 مذتر ة.

Blocking diode اشائي  مانع 
ػػػار  اـ اشػػائي    سشػػػع تػػد ُّا  التي  ِصػػس 

.   ي االت جاص العكدي 

Brazed  ْلحهؾ  ـ )لالشحاس(م 

صػػلة م لحؾمػػة عػػؽ طريػػا دْمػػ   وه
ػػػػة لا ػػػػتخداـ  ػػػػبائػ   ي  أوػػػػ اء  ل  
تشرػػػهر عشػػػد دروػػػة حػػػرارة أعلػػػى 

 (  لد ؾس.442مؽ )

Breaker قاِطع 

ن يظة تهدػتخدـ لسشػع تػد ُِّا التي ػاِر 
الكهربائي  عشػد وصػؾِل  إلػى ؾيسػٍة 

دة.  مهحد 

Busbars قزباف تْؾص ا 

أشػػػػػػػػػػرطة مػػػػػػػػػػؽ الشحػػػػػػػػػػاس، أو 
ـ، مهؾِصػػػػػلة للكهربػػػػػاء األلؾمش ػػػػػؾ 

داخػػػػا  لؾحػػػػِة مفػػػػاتي ، تهدػػػػتعسا 
لتسرير تي ػاٍر  هربػائي  داخػا  لْؾحػِة 

 التؾزيع.
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Cable و ْ ا 

مجسؾعػػػػة مػػػػؽ األ  ػػػػبلؾ معػػػػ وؿ  
ها عؽ لعض، مْؾ ػؾعة   ػي  لعزه

، تهدػػتعسا  ػػي تؾصػػ ِا واؽٍ  لػػبلؼٍ 
. تي ارٍ    هربائي 

Electric) charge) )بائي ة  ِشْحشة )و ْهر 

ػػػػػػػة ال ك ْهربػػػػػػػاِء )السهؾِوبػػػػػػػة أو وس ي 
ة  مػا  الدالبة( التي قد تْحِسلهها مػاد 
أو وهدػػػػْيؼ  مػػػػا. وهػػػػي الخاصػػػػي ةه 
ة   الف  يائي ػةه التػػي تجعػاه تلػػػ السػػاد 
أو ذلػػػػ الجهدػػػْيؼ  يتػػػأا ره لقػػػؾ ٍة مػػػا 
ػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػي م جػػػػػػػػاٍؿ  عشػػػػػػػػدما يْؾ  

. مغشاطيدي   وْهر 

Charge controller ؼ لالذْحؽ  مهت حكِ 

ػػػػا ر السدػػػػتسر  وهػػػػاز  ْزػػػػبذ التي 
ـ  لذْحؽ لظاري اِت تخػ يِؽ  السدتخد 
ؼ  ػػػػػػةا أو يػػػػػػتحك  الظاقػػػػػػِة الكهربائي 
ػػػػار السدػػػػتسر  علػػػػى  ػػػػة التي  لفؾلظي 
ػػػات، الشاتجػػػة عػػػؽ  أقظػػػاب البظاري 

 عسلي ة الذحؽ.

Coefficient معاما 

ٍة أو ودػٍؼ  مقدار  كػؾف االتػاذ لسػاد 
أو  ػػػػػػ رورٍة  ػػػػػػي عػػػػػػا  عػػػػػػروٍؼ 
دة، ويهعػػػػدُّ مؿيا ػػػػاذ إلحػػػػدى  محػػػػد 

 الخرائن.
Collector سِ ع ألشع ة الذسث. القذ  مهج 

Common return 

conductor 
 مؾِصا إرواٍع مذتر ؾ

مؾِصػػػا  ػػػي الػػػدارة  ذػػػك ا مدػػػاراذ 
نػاٍت  مذتر اذ لعْؾدة التي ػار مػؽ مكؾِ 

 مختِلفٍة  ي الدارة إلى السردر.

Concentrator  ِ  مهر  
أداة ت دػػتْخِدـ السرا ػػا أو العد ػػات 

ء الذسث مػؽ ِمدػاحٍة لتر     ؾْ 
 و  رٍة إلى ِمداحٍة صغ رة.
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Conduction band ِنظاؽ التْؾص ا 

مجسؾعة مؽ السدارات اإللكتروني ة 
الخاروي ػػة للػػ ر ات  ػػي السؾِصػػبلت 
أو أشػباِص السؾِصػبلت، تكػؾف   هػا 
اإللكترونػػات حػػر ة  الحر ػػةا  تحسػػا 

.  التي ار  الكهربائي 

Conductor مهؾِصا 
، مػػػػػادة تشقػػػػػا التيػػػػػ ار الكهربػػػػػائي 

 والِفل  ات.

Correction factor  ب لسهعادلػػػػػػػٍة مػػػػػػػا  عاما ترحي مقػػػػػػػدار  هزػػػػػػػر 
.  لترحيِ  خظأ م شهجي 

Crystalline ْلؾر  مرت ب على شكا لل ؾرات. مهت   

Current تي ار 
ػػِة الشػػات   ػػْحشِة الكهربائي  تػػد ُّا الذِ 

 عؽ حر ِة اإللكترونات.

Current limiting   ارتحديد التي 

ػػػػار   ػػػػْرض حػػػػد  أعلػػػػى علػػػػى التي 
لحسا ة السردر أو السؾِصػبلت أو 
الِحْسا مػؽ ا اػار الزػار ِة الشاتجػِة 

 عؽ زيادة التي ار.

Current limiting fuse ِهر تحديد التي ار  مهْشر 
ن يظة تعسا على الحد  مػؽ مقػداِر 
التي اِر السار  مػؽ خبللهػا  ػي زمػٍؽ 

اذ.  قر ٍر ود 

Declination angle   زاوية السي بلف الذسدي 

ال اويػػػػة التػػػػي  رػػػػشعهها اإلشػػػػعاعه 
الذسدػػػػي  الدػػػػاقذه علػػػػى  ػػػػظ  
األرض مػػع دائػػرة خػػذ  اال ػػتؾاء. 
        وتتػػػراوح ؾيسػػػةه هػػػ ص ال اويػػػة لػػػْ ؽ 

 °(.44,14)+و °(44,14-)
Desalination إزالة السلؾحِة مؽ السياص. ت حلي ة 

Device ن  يظة 
ػػػػػة أو إل ة ميكانيكي  ػػػػػة مهع ػػػػػد  كتروني 

ٍض مع  ؽ.  مرشؾعة لتأد ِة لر 
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Diesel generator مهؾلِ د دي ؿ 
ؿه الظاقػػػػة   وهػػػػاز ميكػػػػانيكي   هحػػػػؾِ 
ػػػػػٍة  ػػػػػة  إلػػػػػى طاقػػػػػٍة  هربائي  الحر ي 

 لا تخداـ الدي ؿ وقؾداذ.

Diode   اـ اشائي  ِصس 

ػػػػار  ػػػػة تدػػػػس  للتي  ن يظػػػة إلكتروني 
الكهربائي  لالسرور  ي ات جاٍص واحٍد 

الذ  ػػػي االت جػػػاص  قػػػذ، ويعسػػػا عػػػاز 
.  السزاد 

(Direct current (DC   تد ُّا لئللكترونات لات جاٍص واحد. تي ار مدتسر 

Diversion charge 

controller 
حشات ؼ لتحؾيا الذِ   متحكِ 

وهػػاز لتحؾيػػا الظاقػػة ال ائػػدة إلػػى 
ِحْسػػػػػػا التحؾيػػػػػػا عشػػػػػػدما تكػػػػػػؾفه 

 البظاري ةه مذحؾنةذ لالكاما.

Diversion load ؾياِحْسا تح 
دػػتخدـ لتفريػػِل الكهربػػاء مقاومػػة ته 

ـِ ووػػػػؾِد الحاوػػػػِة    هػػػػا عشػػػػد عػػػػد
 إل ها.

Earthing تأريض 
ْصػػلة لػػ ؽ وهػػاز  هربػػائي   عسػػا وه
واألرض )للحسا ػػػػِة مػػػػؽ الرػػػػْعِا 

.)  الكهربائي 

Earthing electrode إلكترود تأريض 

ػػػة ال  قػػػا   ي  قزػػػ ب أو أن ؾبػػػة ِ ِل  
 ؼ، تهد ؽ رأ ي اذ  142طؾلهها عؽ 

مبلِمدػػػػة للتربػػػػةا أو تهػػػػد ؽ  ػػػػي 
 ػػؼ علػػى  74خشػػدؽ علػػى عسػػا 

 األقا  مؽ  ظ  األرض.

Efficiency وفا ة 
ندػػػبة العسػػػا الشػػػات  إلػػػى العسػػػا 

 الس  وؿ.

Electrical load   حسا  هربائي 
عشرر  ي دارة  هربائي ػة  دػتهلػ 

 طاقة  هربائي ة.
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Electrical switch   ؿ  هربائي  مه  دِ 
بائي ػػة لفتحهػػا عشرػػر  ػػي دارة  هر 

لهػػػػػدؼ مشػػػػػع مػػػػػرور التيػػػػػار أو 
 تحؾيل .

Electrification بة  تؾص ا الكهرباء. وهر 

Emittance التعااي ة 

ػػػػة الظاقػػػػة  ػػػػة لكس ي  الشدػػػػبة الس ؾي 
ػػػػة  الخاروػػػػة مػػػػؽ ودػػػػؼ إلػػػػى  س ي 

ة.  الظاقة السهْست ر 

Equalization voltage  ؾلظي ة التداوي  
ة محػػدودة  الجهػػد الػػ ي  ظ  ػػا لسػػد 

  ؾلظي ة البظاري ة.  ؾؽ 

Fault current تي ار العظا 
تي ػػار  هربػػائي  يتػػد  ا ع ػػر الػػدارة 

 عشد حدوث عظب   ها.

Fill factor عاِما م ْاء 

ندػػػبة الظاقػػػة العليػػػا التػػػي  سكػػػؽ 
هػػد الػػدارة  الحرػػؾؿ عل هػػا إلػػى وه
ػػػار قرػػػر  السفتؾحػػػة مزػػػروباذ لتي 

 الدارة.

Fuse ِهر  مهْشر 
لػػػ  ي  مة مػػػؽ شػػػريذ  ن يظػػػة  ػػػبل

الدارة الكهربائي ة إذا يشرهر ليفت  
داذ.  تجاوز التي اره السارُّ مقداراذ محد 

Ground fault   عظا أر ي 

عظػػب  حػػدث عشػػدما  سػػرُّ التي ػػاره 
خارج  السدار الرػحي   ػي الػدارة 
للؾصػػػػػػؾؿ إلػػػػػػى األرض لأقرػػػػػػر 

 السدارات.

Headers مؾزِ عات 
أوه ة تػؾزِ ع التػد ُّقات مػؽ مرػدر 

دة. واحد إلى  مخارج متعد 
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Heat exchanger   مهباِدؿ حراري 
ـ لشقػػا الحػػرارة مػػؽ  ن يظػػة تهدػػتْخد 
و ػػػػػذ إلػػػػػى ّخػػػػػر دوف ات رػػػػػاؿ 

 مباشر ل شهسا.

Incidence قؾر  تقاطع الزؾء مع  ظٍ  ما.  ه

Insolation إشساس 
وس ي ة اإلشػعاع الذسدػي  الدػاقظة 
ْحػػػدة الِسدػػػاحة  ػػػي مػػػدة  علػػػى و 

 زمشية محددة.

Insulation ع ْ ؿ 

ا ػػػػتخداـ مػػػػؾاد  لسشػػػػع أو تقل ػػػػا 
مرور أو انتقاؿ أو تدػر ب الحػرارة 

 أو الكهرباء أو الرؾت.

Interactive inverter   قاِلب تفاعهلي 

نغػػػػاـ خبل ػػػػا  ْهر  ػػػػؾئي ة  عسػػػػػا 
لػػػػػػالتؾازي مػػػػػػع شػػػػػػبكة  هربػػػػػػاء 

 خاروي ة.

Interconnections الربذ ل ؽ نغامْ ؽ أو أو ر. تؾصيبلت ل شي ة 

Interrupting rating ر   ْرا التيار  مقر 
ػػؽ  دة التػػي تسكِ  ؾيسػػة التي ػػار السحػػد 
ن يظة مؽ إ قػاؼ مػرور تي ػار لهػا 

 مؽ دوف تلفها.

Inverter قالب 
ػػػػار الكهربػػػػائي   ؿ التي  وهػػػػاز  حػػػػؾِ 

 السهدتسر  إلى تي ار متشاِوب.

Isolating switch ؿ ا تع اؿ  مهْ دِ 
ن يظػػػة  سكػػػؽ مػػػؽ خبللهػػػا  رػػػا 

 دارة عؽ السردر.مؾصبلت ال

Isolator مهْدت ْعِ ؿ 
ػػ ءاذ مػػؽ  مفتػػاح ميكػػانيكي   عػػ ؿ وه
.  الدارة عؽ لاقي الشغاـ الكهربائي 

I-V curve 
  ىمهْشحش

  ؾلظي ة-تي ار
شكا لياني   هدتخدـ لتحديد  لؾؾ 

 ن يظة مع  شة  ي دارٍة  هربائي ة.
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Joint ْصل ة ْرِ ا يربذ وه أْيؽ مؽ ودٍؼ واحد. وه  م 

Label لظاقة لياف 
قظعػػػة مػػػؽ الػػػؾرؽ أو ل ػػػرص مػػػؽ 
السػػػػػؾاد  تهعظػػػػػي معلؾمػػػػػاٍت حػػػػػؾؿ 

 الجدِؼ الس   تِة علي .

Light intensity ة الزؾء  شد 

ؿ  ػػػػقؾر الظاقػػػػة الزػػػػؾئي ة  مهعػػػػد 
ْحػػدة ِمدػػاحٍة مػػؽ الدػػظ ا  علػػى و 
ػػٍة  ػػي  ْحػػدٍة زمشي  أو الظاقػػة لكػػا  و 

حدة الِسداحة.  و 

Grounded conductor   ر  ضمهؾِصا مهف 
مؾصػػػػا يػػػػػؾ ِ ر مدػػػػاراذ مػػػػػشخفض  
السقاومػػػػػة إلػػػػػى السرػػػػػدر لسشػػػػػع 

ات.  الفؾلظي ة الخظرة على السهع د 

Hour angle زاوية الداعة 
حدة ؾياس الؾقػ  لداللػة ال اويػة  و 
لح ػػػق تقالػػػا  ػػػا   ػػػاعة خسػػػث  

 عذرة  دروة.

Hydraulic generator )  مؾلِ د ه درولي  ) ؾائلي 

ؿ الظاقػػػػة السيكانيك ػػػػة ّلػػػػة تحػػػػؾِ  ي 
الشاتجػػػة مػػػؽ تؾرب شػػػات أو عجلػػػة 
ػػػػػة إلػػػػػى طاقػػػػػة  السػػػػػاء اله درولي 

 وهربائي ة.

Maximum 

photovoltaic system 

voltage 

الفؾلظية العغسى للشغاـ 
 الك ْهر  ؾئي  

مجسػػؾع ح ؾلظيػػة الػػدارة السفتؾحػػةح 
ػػلة علػػى  للخبل ػػا الذسدػػية السؾص 
التػػػؾالي عشػػػد أدنػػػى دروػػػة حػػػرارة 

 متؾقعة.
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Mono-crystalline ْلؾر  أحادي  الت   
مػػػػػادة تتس ػػػػػ  لامتػػػػػداد الذػػػػػػبكة 
ال لؾرية   ها مؽ أولها إلى ّخرها 

 مكؾنة للؾرة    رة مشتغسة.

Multi-conductor 

cable 
 و ْ ا متعدد السهؾصبلت

و ػػػػػا  حتػػػػػؾي علػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػؽ 
السؾصػػػػػػبلت السع ولػػػػػػة ومغلفػػػػػػة 

 لؾا ظة  ترة خاروي ة عازلة.

Multiple voltage 

systems 

الفؾلظي ات  أنغسة
دة  الستعد 

أنغسػػة تحػػؾي أو ػػر مػػؽ مدػػتؾى 
  ؾلظي ٍة واحدة.

Neutral point نقظة التعادؿ 

الشقظػػػة السذػػػتر ة علػػػى تؾصػػػ ا 
د األطػؾار أو  -واي  ي نغاـ متعػد 

نقظة السشترػم  ػي نغػاـ أحػادي  
أ بلؾ، أو نقظة -4الظؾر لشغاـ 

ػػػػة  ػػػػة أحاد   السشترػػػػم علػػػػى و ئي 
 . از 4الظؾر مؽ نغاـ دلتا 

Neutral line خذ  التعادؿ 
الدػػػػػػلػ السؾصػػػػػػؾؿ مػػػػػػع نقظػػػػػػة 
التعادؿ  ي الشغاـ الكهربائي  وهػؾ 

 الستسؼ للدارة الكهربائي ة.

Nickel cadmium 

battery 
 لظاري ة نيكا و ادم ـؾ

ػػػػػػة الشيكػػػػػػا والكػػػػػػادم ـؾ أو  لظاري 
ػػػػػػػة ) ( نػػػػػػػؾع مػػػػػػػؽ NiCadلظاري 

البظاري ػػات القاللػػة إلعػػادة الذػػحؽ 
رو دػػ د أودػػ د التػػي ت دػػتخدـ ه د

 الشيكا والكادم ـؾ الفِل  ي   أقظاب.
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Nominal :  ا سي   
- Nominal current:   تي ار ا سي:   

 ، ا  ي األوه ة الكهربائي ة، عشػد إمػداد الجهػاز لجهػٍد ا ػسي  التي ار الكهربائي  السهتحر 
 ويشت  قدرة الخرج اال سي ة ل .

      - Nominal operating voltage: اال سي ة لفؾلظي ة التذغ ا الؿيسة: 

ؼ الجهػػازه للعسػػا  ػػسؽ  ػػسِ  ات الكهربائي ػػة الػػ ي صه الجهػػد السدػػتعسا لترػػشيع السهع ػػد 
 حدودص.

    - Nominal value :  ةالؿيسة اال سي: 
 ة.عة أو الترسيسي  دود الستؾق  ػػػػػػػػػػػسؽ الحػػػػا  ػػػػػلى أداء مػػػػػػػع دؿ  ػػػػػ  يػػػمرظل 

Open circuit دارة مفتؾحة 
انقظػػػػاع لػػػػ ؽ نقظتػػػػْ ؽ  ػػػػي دارة 

 وهربائي ة.

Open-circuit voltage ؾلظي ة الدارة السفتؾحة  
ػػػة لػػػ ؽ نقظتػػػي االنفرػػػاؿ  الفؾلظي 

  ي دارة مفتؾحة.

Operating current تي ار التذغ ا 

ػػػػػار الػػػػػبلـز لتذػػػػػغ ا وهػػػػػاز  التي 
ػػػة  ، عشػػػد ت ويػػػدص لفؾلظي  وهربػػػائي 

ز التذػػػػػغ ا ل شػػػػػت   قػػػػػدرة الجهػػػػػا
 التذغ لي ة.

Operating voltage ؾلظي ة التذغ ا  
الفؾلظيػػة البلزمػػة لتذػػغ ا وهػػاز 
ػػػػار التذػػػػغ ا  وهربػػػػائي  ل شػػػػت  تي 

.  البلـز

Organic polymer   لؾليسر عزؾي 

ال ػػػػػؾليسرات العزػػػػػؾي ة: عشاصػػػػػر 
ا  ػي خبل ػا  ومر بات ط يعية تهذك 
ػػػػػة  ػػػػػة خػػػػػبلؿ عسلي  الكائشػػػػػات الحي 

بػػػارة ا وهػػػي  ححالتر  ػػػب الح ػػػؾي  
ف مػػػؽ  عػػػؽ و ي ػػػات    ػػػرة تتكػػػؾ 
رة لدػيظة  الك  ر مؽ وحدات متكػر 

 ند ي اذ.
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Overcurrent: ْرر الت ي ار  :   
ات أو السؾصبلت.  التيار ال ائد عؽ التيار السقش ؽ  ي السهعد 

- Overcurrent protection :الحسا ة مؽ   ْرر الت يار:  
 اوز التيار السار  مؽ خبللها الحد  السظلؾب.حسا ة  ي الشغاـ الكهربائي  تعسا عشدما يتج

- Overvoltage: ْرر الفؾلظي ة  :   
 وهد  كؾف  ؾؽ الجهد السقشؽ العادي، أو هؾ أو ر وهد تذغ ا لجهاز أو دائرة.

Panel board لْؾحة تْؾزيع 

لْؾحػػػػة واحػػػػدة أو مجسؾعػػػػة مػػػػؽ 
اللؾحػػػات مهرػػػس سة للتجسيػػػع  ػػػي 
شػػكا لؾحػػة واحػػدة، لسػػا  ػػي ذلػػػ 

ػػػػػػػػة وأوهػػػػػػػػ ة ال قزػػػػػػػػباف العسؾمي 
الحسا ػػػػػة مػػػػػؽ التيػػػػػار السهفػػػػػرر، 
ػػػػ ة  ػػػػ ة أو ل ػػػػر مجه  وتكػػػػؾف مجه 
ؼ  ػػي دارات اإلنػػارة  لسفػػاتي  للػػتحك 

 أو الحرارة، و/أو ل رها.

Parallel  التؾازي 
الخريرػػػػػػة الستعلِ قػػػػػػة لأنذػػػػػػظة 

 وأحداث  ي الؾق  نفد .

Perigee حزيض 
نقظة  ي مدار األرض تكؾف   ها 

ا تكػػػػػػؾف إلػػػػػػى األرض أقػػػػػػرب مػػػػػػ
 الذسث.

Phase :ط ْؾر:   

 . زاويػػة السْؾوػػة، ندػػبة إلػػى نقظػػِة األصػػاا ويع  ػػر عشهػػا لالػػدروات أو لالؿيػػاس الػػدائري 
لها، م ع  مْؾوات أخرى.  وطْؾر السْؾوة عاما مهؼ   ي تفاعلها، أو تداخه

- In phase:  لالظْؾر نفد:   

ده نفد  والظْؾره نفد    .تداخا مؾوت ْ ِؽ لهسا الترد 
- Out of phase: خارج الظْؾر:   

 اختبلؼه مؾوت ْ ِؽ  ي الظؾر، لكشهسا متداويتاف  ي التردد. 
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Photovoltaic و ْهر ؾئي ة 
خريرػػػػػػة السػػػػػػؾاد   ػػػػػػي تؾل ػػػػػػد 

 الكهرباء عشد تعر  ها للزؾء.

Photovoltaic output 

circuit 

دارة مهْخر ج الخبل ا 
 الك ْهر ؾئية

ػػػبلت الػػػدارة الكهربائيػػػة صِ  لػػػ ؽ  مهؾ 
دارات مرػػػػػػػػػػػػػػػػفؾ ة الخبل ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
الكهر ػػؾئية والقاِلػػب أو األحسػػاؿ 

.  العاملة لالتيار السدتسر 

Photovoltaic source 

circuit 

دارة مردر الخبل ا 
 الك ْهر ؾئية

دارة تػػػػػػػػػػػربذ ألػػػػػػػػػػػؾاح الخبل ػػػػػػػػػػػا 
الك ْهر ػػػػػػػػػؾئية أو دارات ألػػػػػػػػػؾاح 
الخبل ػػػػػػػا الكهر ػػػػػػػؾئية لشقظػػػػػػػة 
التجسيع السذتر ة الخاصة لشغػاـ 

. التيار  السدتسر 

Photovoltaic system 

voltage 

 ؾلظي ة الشغاـ 
 الك ْهر ؾئي  

ْهػػػػد التيػػػػار السدػػػػتسر  ألي مػػػػؽ  وه
دارات السرػػدر أو دارات السخػػرجا 
و ػػي التر  بػػات متعػػددة السخػػارج 
 كػػػؾف وهػػػد الشغػػػاـ الك ْهر ػػػؾئي 
ػػلْ ِؽ للتيػػار  صِ  أعلػػى وهػػد لػػ ؽ مهؾ 

 السدتسر.

Piping system نغاـ أنال ب 
مة لشقػػا مجس ؾعػػة أنال ػػب مدػػتخد 

 السؾائع.

Plug-in ا  مهع ذ 
مػػا  سكػػؽ وصػػل  مػػؽ خػػبلؿ مأخػػ  

.  وهربائي 

Poly-crystalline  ل ؾرات د ال    متعدِ 
ػػػلْ  بة تتكػػػؾف مػػػؽ للػػػؾرات مػػػؾاد  صه

 متعددة متفاوتة الحجؼ والتؾو .

Power ؿ تغ ُّر الذغا أو الظاقة. قدرة  معد 

Power conditioner لقدرةمكيِ ع ا 
وهػػػػػػاز يػػػػػػشغِ ؼ مدػػػػػػتؾى القػػػػػػدرة 

 الكهربائية وخرائرها.
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Power transformer ؿ القدرة وهاز  غ ِ ر مدتؾى الفؾلظي ػة لػ ؽ  محؾِ 
 دارتْ ؽ  هربائ  تْ ؽ أو أو ر.

Pressure ْحػػػػػػدة   غذ ػػػػػػة علػػػػػػى و  القػػػػػػؾة العسؾد  
 الِسداحة.

Primary coil   الحػق   ِمل م  رئيدي   سػر  ؼيػ  تي ػار ِمل م  التدائي
  ي السحؾِ الت.

Public grid شػػػػبكة نقػػػػػا الظاقػػػػػة الكهربائيػػػػػة  الذبكة العامة
ل دة إلى أماوِؽ ا تخدامها.  السهؾ 

PV module ة  ْهر  ؾئي ة ْحد   و 

حػػػدة  املػػػة مغل فػػػة تتػػػألم مػػػؽ  و 
خبل ػػا  هر ػػؾئي ة وأوػػ اء صػػغ رة 
مرػػس سة لتؾل ػػد القػػدرة الكهربائي ػػة 
ػػػػػػػػػار السدػػػػػػػػػتسر عشػػػػػػػػػد  ذات التي 

 تعريزها ألشع ة الذسث.

PV panel   ْحػػػدة  املػػػة مغل فػػػة تتػػػألم مػػػؽ  لؾح  ْهر  ؾئي و 
 خبل ا  ْهر  ؾئي ة.

Rated current ر  تي ار مقر 

ػس ؼ  ؾيسة التيار الكهربائي التػي صه
د  لشػػػاءذ عل هػػػا وهػػػاز مػػػا، وتتحػػػد 
و قػػػاذ لسعيػػػار معػػػ ؽ، أو  هحػػػددها 
السهرػػػػػػشِ ع لح ػػػػػػق تػػػػػػتبلءـ مػػػػػػع 

 ر.التذغ ا السهدتس

Riser أن ػػػػؾب  أو رؼ  أو مسػػػػر  إل رػػػػاؿ  صاِعد
 األ بلؾ الكهربائية ل ؽ الظؾالا.

Sealed battery نؾع مؽ البظاريات القاللة للذػحؽ  لظارية مختؾمة
 وال تحتاج إلى صيانة.

Secondary coil  ملم اانؾي 
ِملم   سرُّ ل  التيار نتيجػة لعسليػة 
الحػػػقِ  الشػػػات  عػػػؽ مػػػرور التيػػػار 

 لم االلتدائي.لالس
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Short circuit دارة ق ْرر 

اترػػػػاؿ خػػػػاطض أو ع ر ػػػػي  لػػػػ ؽ 
نقظتػػ ؽ مختلفتػػ ؽ  ػػي الجهػػد  ػػي 
الػػدارات الكهربائيػػة، لح ػػق  جتػػاز 
التيػػػػػار الحسػػػػػا ويدػػػػػلػ مسػػػػػر اذ ذا 

 مقاومة مشخفزة.

Short circuit current ْرر  تي ار متد ِ ا ع ر دارة القرر. تي ار دارة الق 

Short circuit voltage ْرر   ؾلظي ة دارة الق 

وههد  جػب أف  ظ ػا علػى السلػم 
ؿ، لح ػػػػق يتػػػػد  ا  األولػػػػي  للسحػػػػؾ 
 ، التيار اال سي   ي السلم ال انؾي 

 عشد قرر دارة اانؾي ة.

Short-circuit قْرر الدارة 
إحػػػػػػداث ات رػػػػػػاؿ لػػػػػػ ؽ نقظتػػػػػػْ ؽ 
مختلفتػػػػْ ؽ  ػػػػي الجهػػػػد  ػػػػي دارة 

 وهربائي ة.

Solar cell خلي ة شسدي ة 
حدة أ ا ي ة تؾلِ ػد الكهربػاء عشػد و 

تعريزػػػػػػػها للزػػػػػػػؾء أو ألشػػػػػػػع ة 
 الذسث.

Solar constant   ال ال  الذسدي 

مقدار الظاقة القادمة مؽ الذسث 
  ػػي وحػػدة الػػ مؽ الدػػاقظة رأ ػػياذ 
علػػى وحػػدة السدػػاحة علػػى  ػػظ  

خػػػػػارج الغػػػػػبلؼ الجػػػػػؾي  ؾٍ مدػػػػػت
لػػػػؤلرض عشػػػػدما  كػػػػؾف متؾ ػػػػذ 
السدػػػػا ة لػػػػ ؽ األرض والذػػػػسث 

 (ـ.2222×  2,494) مداوياذ 
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Standalone 

photovoltaic system 
 نغاـ  هر ؾئي  مدتقا  

نغػػػػػاـ  هر ػػػػػؾئي  ل ػػػػػر مػػػػػرتبذ 
 لذبكة الكهرباء.

Thermosyphon الة حراري ة   ك 
و ػػػػ لة لتبػػػػادؿ الحػػػػرارة الدػػػػل ي  

 ذاتي اذ.

Time constant   ال ال  ال مشي 

الػػػ مؽ الػػػبلـز لسػػػائع مػػػا لسغػػػادرة 
قػػػا مػػػا القػػػذ شسدػػػي لح ػػػق  ح

(% مػػػػػػؽ ؾيسػػػػػػة 34,1ندػػػػػػ ت  )
الحالة السدتقرة، لفعا التغ ػر  ػي 
دروػػة حػػرارة السػػائع علػػى السػػدخا 
ؿ  ػػػػػقؾر الظاقػػػػػة  أو تغ ػػػػػر معػػػػػد 

 الذسدية.

Valence band ح مة التكا ف 

أعلى مجاؿ مؽ طاقات اإللكتروف 
تكػػؾف   هػػا اإللكترونػػات مؾوػػؾدة 
لذػػػكا ط يعػػػي  ػػػي دروػػػة حػػػرارة 

 الرفر السظلا.
Vat وعاء    ر للدؾائا. ؾدراق 

Wavelength   السدػػا ة لػػ ؽ قػػاعْ ؽ مهتتػػال ْ ؽ أو  طؾؿ مْؾوي
 قس تْ ؽ مهتتال تْ ؽ للسْؾوة.



 

 

 

 

 

  26 



 

 

 

 

 

  27 

 



 

 

 

 

 

  28 



 

 

 

 

 

  29 

 

Acceptance and 

commitment therapy 

(ACT) 

 معالجة لالتق ُِّا وااللت اـ

عبلج  لؾ ي معر ػي  عتسػد علػى 
لسرونػة الشفدػي ة تحد ؽ مدػتؾى ا

لتق ا الذػخن ل اتػ  ومذػكبلت ، 
وو يػػػػػ  أل كػػػػػارص ومذػػػػػاعرص دوف 
إصػػدار األحكػػاـ عل هػػا وذلػػػ عػػؽ 
طريػػػػػػػػا ت شػػػػػػػػي دور السبلحػػػػػػػػ  

  .  الخاروي 

Analogy ؾياس 
ا تجالة تذسا نقا خ رة عبلئؿي ة 
ألخػػػػػػرى، لشػػػػػػاء علػػػػػػى التذػػػػػػال  

 ل شهسا.

Analytic-Abstractive 

 theory 
 تجريدي  نغري ة التحل ا ال

مجسؾعػػة مػػؽ السبػػادو الدػػلؾ ي ة 
ة مػػػؽ التحل ػػػا الػػػؾعيفي   السدػػػتسد 
للدػػلؾؾ، تدػػاعد  ػػي التش ػػف و ػػي 
 تعديا الدلؾؾ أو اال تجالة.     

Arbitrarily 

applicable relational 

responding (AARR) 

ا تجالة عبلئؿي ة 
 اعتباطي ة التظ  ا

ا تجالة عبلئؿي ة مهتعل سػة، ناتجػة 
ػػػةا  عػػػؽ م  ػػػرات  ػػػياؾي ة اعتباطي 

ليدػػػػ  ناتجػػػػة عػػػػؽ الخرػػػػائن 
ػػػػػػػػة للس  ػػػػػػػػر أو الخ ػػػػػػػػرات  الفعلي 

 الذخري ة للفرد مع الس  ر. 

Cfunc   ؿ  ػػػي وعيفػػػة   ياؽ  وعيفي قريشػػة  تحكػػػؼه التحػػؾ 
 الس  رات.  

Crel   قريشػػػػػة تحكػػػػػؼه تػػػػػأط ر األحػػػػػداث   ياؽ  عبلئقي
 عبلئؿياذ.

Cognitivge defusion 

(Deliteralization) 
  را  معر ي  

أ ػػػػػػػػػلؾب عبلوػػػػػػػػػي  لسدػػػػػػػػػاعدة 
السدترشػػػػػد علػػػػػى  رػػػػػا أ كػػػػػارص 
ومذػػػػػػاعرص عػػػػػػؽ ذاتػػػػػػ ، لح ػػػػػػق 
 ، يػػػتقسن دور السراقػػػب الخػػػاروي 

 ويتجشب إصدار األحكاـ عل ها.



 

 

 

 

 

  30 

Cognitive fusion   اندماج  معر ي 

التحاـ الفرد وتعلق  ال ائد لاأل كار 
والسذاعر الدػل ي ة، مسػا  حػد  مػؽ 

ائفػػػػػ ، قدرتػػػػػ  علػػػػػى الؿيػػػػػاـ لؾع
 واتخاذ القرارات السشا بة.

Combinatorial  

 

entailment 

 رالظة تؾا ؿي ة

خريرػػػة مػػػؽ خرػػػائن األطػػػر 
العبلئؿي ة التي ت ْعشي ربذ عدٍد مؽ 
األحػػػػػػداث والسؾاؾػػػػػػع والس  ػػػػػػرات 
لعزها لبعض لد ب ووؾد روالذ 
مذتر ة ل ػر مباشػرة. م ػاؿ: )إذا 
وػػػاف هشػػػػاؾ عبلقػػػػة لػػػػ ؽ أ و ب، 

ج،  ػػإف هشػػاؾ وعبلقػػة لػػ ؽ ب و 
 عبلقة ل ؽ أ و ج(.

Complete relational 

network 
 شبكة عبلئؿي ة  املة

شػػبكة مػػؽ األحػػداث تحتػػؾي علػػى 
د لػػػدورها  ػػػة تحػػػد   ػػػياقات عبلئؿي 

 ط يعة العبلقة ل ؽ األحداث.

Conceptualized self )رة وة  )مهت رؾ   ذات  مهْدر 
نهػػػا الفػػػرد عػػػؽ الرػػػؾرة التػػػي  كؾ  

ي يػػػػرى لهػػػػا ذاتػػػػ  )الكيؽيػػػػة التػػػػ
 اإلنداف ذات (.

Contextual 

Psychology 
 علؼ الشفث الدياقي  

علؼ يدرس  لؾؾ الكائشػات الحي ػة 
 ػػػي عػػػا تفاعلهػػػا مػػػع الدػػػياقات 

 الحالي ة والتاريخي ة.   

Contextualism 
الفلدفة الدياؾي ة 

 )السقامية(

مقاربػػػػػػة  لدػػػػػػؽي ة  ػػػػػػي درا ػػػػػػة 
العبلقات، وتحل ػا التفػاعبلت لػ ؽ 

ػػػػػػػػػة والغػػػػػػػػػروؼ الكائشػػػػػػػػػات  الحي 
 السختلفة التي تكؾف   ها.
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Creative 

hopelessness 
ؽ   أس  خبل 

أ لؾب عبلوي   دػاعد السدترشػد  
علػػػػػػػى الػػػػػػػؾعي لعػػػػػػػدـ وػػػػػػػدوى 
اإلوػػػراءات الدػػػالقة التػػػي ت شاهػػػا 
 ػػي مؾاوهػػة مذػػكبلت ، ويذػػجع  

 على البحق عؽ إوراءات وديدة.   

Cognitive behavioral 

therapy (CBT) 

(traditional) 

عبلج  لؾ ي  معر ي 
 )تقل دي(

،  عتسد  أ لؾب  ي العبلج الشفدي 
على تعػديا القشاعػات والسعتقػدات 
الخاط ػػػة، والبلعقبلنيػػػة الستعلقػػػة 
 لالسؾاؾع التي يتعرض لها الفرد.

Deictic frames أهطهر  ياؾي ة 
السفاـيؼ الستأنية اإلطار السروعي 

علػػى الخػػاص لالستحػػدثا م ػػا: )
 اري(. س شي، على  د

Echoic 

( (verbal behavior 

وي   د   ص 
 ) لؾؾ لفغي(

 ػػػػلؾؾ لفغػػػػي نػػػػات  عػػػػؽ م  ػػػػر 
 ػػسعيا م ػػا أف  دػػسع الذػػخن 

ر  لسة مذالهة لها.  ولسة ويكر 

Experiential 

avoidance 
 تجش ب خ راتي  

هػػػػػػؾ محاولػػػػػػة تجشػػػػػػب األ كػػػػػػار 
والسذػاعر والػ  ريات واألحا ػيث 
ل ر الدارة، مػع أف لهػ ا التجشػب 

 ل ية على السدى البع دا إذ ّااراذ 
إنػػ   حػػد مػػؽ قػػدرة اإلندػػاف علػػى 
تق ػػػػػػا هػػػػػػ ص الخ ػػػػػػرات، ويقػػػػػػؾي 
الدػػػلؾؾ التجش ػػػي نتيجػػػة التع يػػػ  

 الدل ي.  

Experiential exercise   تسريؽ خ راتي 
نذػػػار يفد ػػػ  الفػػػرد، ويػػػتعلؼ مشػػػ  

 لالخ رة العسلية السباشرة.
Experiential 

knowledge 
 معر ة خ راتي ة

حرػػػػػلها اإلندػػػػاف مػػػػػؽ معر ػػػػة  
 الخ رة أو التجربة السباشرة.
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Families of relational 

frames 
   ات األطر العبلئؿية

مجسؾعػػػػات مختلفػػػػة مػػػػؽ األطػػػػر 
الستعالقػػة، م ػػا: أطػػر السقارنػػات، 
وأطػػػر التس  ػػػ ، وأطػػػر التشدػػػ ا، 
 ، وأطػػػػػر ال مػػػػػاف، وأطػػػػػر التزػػػػػاد 

 ول رها مؽ السجسؾعات.   

Formative 

augmenting 
 ي  تكؾيشي  تع  

 لؾؾ محكػـؾ لقؾاعػد تتكػؾف مػؽ 
شػػبكات عبلئؿيػػػة، وتش ػػض لشػػػؾات  

 الدلؾؾ مؽ تع ي  أو عقاب.

Frames of 

comparison 
 أهطهر التقالا

أطػػػر عبلئؿيػػػة تحكػػػؼ اال ػػػتجالة 
القائسػػػػة علػػػػى التقػػػػالبلتا م ػػػػا: 

 أو ر/أصغر، أ رع/ألظأ.

Frames of 

coordination 
 أهطهر التشد ا

كػػػؼ اال ػػػتجالة أطػػػر عبلئؿيػػػة تح
القائسػػة علػػى عبلقػػات التذػػال  أو 
التسااػػا. وألدػػذ أم لتػػ  األ ػػساء 
التػػػػػػي نظلقهػػػػػػا علػػػػػػى األشػػػػػػياء 

 الستذالهة.

Frames of distinction    أهطهر التس 

أطػػػر عبلئؿيػػػة تحكػػػؼ اال ػػػتجالة 
القائسػػة علػػى عبلقػػات االخػػتبلؼ. 
م ػػػا: ا ػػػتجالة مع شػػػة قػػػد تكػػػؾف 
مشا ػػػبة  ػػػي مؾؾػػػع مػػػا، ولكشهػػػا 

 ر مشا بة  ي مؾؾع ّخر.ل 

Frames of opposition   أهطهر التزاد 
أطػػػر عبلئؿيػػػة تحكػػػؼ اال ػػػتجالة 
 . القائسػػػة علػػػى عبلقػػػات التزػػػػاد 

ـٍ/ لارد.  م ا: حا

Framing events 

relationally 
 تأط ر األحداث عبلئؿي اذ 

ا ػػػػػػتجالة عبلئؿيػػػػػػة اعتباطيػػػػػػة 
أتي نتيجة ِ ْلِدػل ة مػؽ تالتظ  ا، 

ئؿيػػػػة الخاصػػػػة اال ػػػػتجالات العبل 
 لس  رات  ياؾية مع شة.
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Functional 

Contextualism 
 الدياؾي ة الؾعيؽي ة

 لدػػػفة علػػػؼ تدػػػتشد إلػػػى السػػػشه  
التجري ي، وتعشػي لػالتش ف والتػأا ر 
علػى األحػػداث مػؽ  هػػؼ الدػػياقات 

لهػا. وتعت ػر األ ػاس  ثتحدالتي 
الفلدفي أل ػلؾب اإلرشػاد لالتق ػا 

 وااللت اـ.

Functional Analytic 

Psychotherapy (FAP)  

العبلجه الشفديُّ لالتحل ا 
 الؾعيفي  

إحػػػدى نغريػػػات العػػػبلج الشفدػػػي 
الحدي ػػة التػػي تػػدم  لػػ ؽ مبػػادو 
االتجػػػػػػػػاص الدػػػػػػػػلؾ ي السعر ػػػػػػػػي 
واالتجاهػػػػػات الشغريػػػػػة السهتسػػػػػة 
لالعبلقػػات، وتعتسػػد علػػى أ ػػال ب 
التحل ػػػا الػػػؾعيفي للدػػػلؾؾ و هػػػؼ 
ال   ػػػة التػػػي  غهػػػر   هػػػا، وتر ػػػ  

التفػػػػػػػاعبلت والدػػػػػػػلؾ ات علػػػػػػػى 
اللفغيػػة الرػػادرة عػػؽ السهْدت رِشػػد 

 داخا الجلدة العبلوية.

Generalized operant لؾؾ  إورائي  مهعس ؼ  
ػػػػؼ، ومحكػػػػـؾ   ػػػػلؾؾ إورائػػػػي معس 

 لال   ة والدياؽ.

Hierarchical frames أهطر  ترات ية 
تذػػػػب  أطػػػػر السقارنػػػػة، إال أنهػػػػػا 
تختلػػم عشهػػا مػػؽ ح ػػق الػػروالذ 

 ؿية.التؾا 

Intraverbal 

(behavior) 
( لفغي  تبلزمي  ) لؾؾ 

 ػػػػلؾؾ لفغػػػػي محكػػػػـؾ لدػػػػلؾؾ   
لفغػػي ّخػػر. م ػػا: )عشػػد القػػؾؿ: 
الدػػػبلـ علػػػيكؼا تكػػػؾف اإلوالػػػة: 

  .وعليكؼ الدبلـ(
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Mand طلب 

 لؾؾ لفغػي محكػـؾ لاإلشػباع أو 
الحرمػػػاف مت ػػػؾع لسعػػػ ز. ويسكػػػؽ 
القؾؿ إن  طلػب أو روػاء أو أمػر. 

للذرب، ومؽ اػؼ  م ا: طلب الساء
 الحرؾؿ علي .

Mindfulness   ا تغراؽ ذهشي 

عسليػػة ذهشيػػة ومسار ػػة تأمليػػػة، 
تدػػػػػتشد علػػػػػػى وعػػػػػي السذػػػػػػاعر 
واأل كػػػػار  ػػػػي اللحغػػػػة الحا ػػػػرة 
دوف إصػػػػدار األحكػػػػاـ عل هػػػػا أو 
التأار لها، وتداعد السهع ػال  علػى 
اال ترخاء والتعاما مػع السذػاعر 

 الس عجة.

Motivative 

augmenting 
فِ    تع   ي   مهح 

ة   لؾؾ محكػـؾ لالقؾاعػد السدػتسد 
مؽ الذبكات العبلئؿي ة التػي تغ  ػر 
دة  ط يعػػػػة نػػػػؾات  الدػػػػلؾؾ السحػػػػد 

  القاذ )تع ي  أو عقاب(.  

Mutual entailment روالذ تبادلي ة 

ػػ  ة لؤلهطػػر إحػػدى الخرػػائن السهس  ِ 
رػػة اشائي ػػة يالعبلئؿي ػػة، وهػػي خر  

أو ػػر االتجػػاص. م ػػا: إذا  ػػاف )أ( 
مػػػؽ )ب(،  ػػػإف )ب( أصػػػغر مػػػؽ 

 )أ(.  

Pliance خزؾع امت اؿ 

ػػػة لشػػػاءذ  عػػػادة اتبػػػاع قاعػػػدة لفغي 
علػػػػػػى تراوسػػػػػػات مػػػػػػؽ التع يػػػػػػ  
االوتساعي  التباع القاعدة،  ػؾاء 

 أواف اتباعها ناوحاذ أـ  اشبلذ.
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Ply rule هػػػي القاعػػػدة التػػػي  ست ػػػا إل هػػػا  قاعدةه االمت اؿ
 اإلنداف.

Pragmatic verbal 

analysis 
 تحل ا  لفغي  ذرائعي  

ة مؽ  مجسؾعة اإلوراءات السدتسد 
األلفػػػػػػاي وتظ يقهػػػػػػا  ػػػػػػي نػػػػػػؾاٍح 
عسلي ػػة، وهػػي تهس ػػا قػػدرة اإلندػػاف 
ػػاذ لػػربذ  علػػى حػػاِ  السذػػكبلت عسلي 

 األهطر لعزها لبعض عبلئؿي اذ.

Psychological 

inflexibility 
 المرونة نفدي ة

تعػػػػػد  البلمرونػػػػػة الشفدػػػػػي ة أصػػػػػا 
ات الشفدػػي ة مػػؽ مشغػػؾر اال ػػظرال

ػػا. وت ْذػػس اه  العػػبلج لػػااللت اـ والتق ُّ
ػػػػػػػب  البلمرونػػػػػػػة الشفدػػػػػػػي ة: التجشُّ
، والتعلُّػػػػا لرػػػػؾرة ذاٍت  الخ راتػػػػي 
، وعػدـ  وامدة، وااللتحاـ السعر ػي 
القدرة علػى العػيف  ػي الحا ػر، 
وعدـ القدرة على تظؾير  لؾ ي ات 

 تتساشى والؿيؼ الذخري ة.  

Psychopathology ؼه األمراِض الشفدي ةعل 

علػػؼ يػػدرس اال ػػظرالات الشفدػػي ة 
والدػػػػلؾ ي ة مػػػػؽ ح ػػػػق أ ػػػػبالها 
ػػػػػػة والعزػػػػػػؾي ة والشفدػػػػػػي ة  الؾرااي 
واالوتسا ي ػػة، وترػػشيفها، وتعػػر ؼ 

 أعرا ها وطرؽ عبلوها.  

Radical behaviorism  ِري ةالدلؾ ي ة ْ الج   

مدر ػػػػة  ػػػػي علػػػػؼ الػػػػشفث تهػػػػتؼ 
تساماذ لالدلؾؾ الغاهر وال تؾلي اه

و  ػػػػػراذ  لؤل كػػػػػار أو السذػػػػػاعر أو 
العسليات الشفدي ة الداخلي ػة، وتػرى 
ْحكػػػػػػػػؾـ   ػػػػػػػػت ع ل ؼ  وم  أف الدػػػػػػػػلؾؾ مه
لشؾاتجػػػ ، وتعتسػػػد هػػػ ص السدر ػػػة 
مبػػادو العلػػؼ التجري ػػي  وال تػػفمؽ 
لجػػدوى الخػػؾض  ػػي مػػا ال  سكػػؽ 

 ؾيا  .  
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Reflexivity انعكا ي ةا تبادلي ة 

 ػأف  عبلقة  ػ  ي ة ذات اتجػاه ؽا
ؿ: إف القلػػػػػػا يػػػػػػفدي إلػػػػػػى نقػػػػػػؾ

ف  اإلدمػػاف يػػفدي إلػػى إاإلدمػػاف، و 
 القلا.  

Respondent behavior   لؾؾ  ا تجالي  

 ػػػلؾؾ  ظػػػري  أو لريػػػ ي    رػػػدره 
عػػؽ الكػػائؽ الحػػي  لذػػكا تلقػػائي  
( ا ػتجالةذ لس  ػر معػػ  ؽ،  )ال إرادي 
ْمػػف العػػ ؽ عشػػد التعػػر ض  م ػػا: ر 

 لزؾٍء  اطع.   

Relata   أحػػػػداث مترالظػػػػة  ػػػػسؽ الذػػػػبكة  عبلئؿي ةأحداث
 العبلئؿي ة.  

Self-as-content (the 

conceptualized self) 

ال ات لسزسؾنهاا 
و ة(  )ال ات السهْدر 

صػػػؾرة اإلندػػػاف عػػػؽ ذاتػػػ  التػػػي 
تتكػػػػػؾف لد ػػػػػ  لػػػػػالتق يؼ الػػػػػ اتي  
أل كػػػػػػارص، ومذػػػػػػاعرص، وخ راتػػػػػػ . 
ػػا  ويحػػاوؿ السعػػاِل  لأ ػػلؾب التق ُّ

ة السهْدت رِشػد علػى وااللت اـ مداعد
لها ووعلها أو ر مرونة.  تق ُّ

Self-as-context 

(the observing self) 

ال ات لدياقهاا ال ات 
 السهبلِحغ ة

صػػػؾرة اإلندػػػاف عػػػؽ ذاتػػػ  التػػػي 
تتكػػػػؾف لد ػػػػ  ح شسػػػػا يت شػػػػى دور 
السبلحػػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػػاروي  أل كػػػػػػػػػارص 
ومذاعرص دوف االلتحاـ لها. وتعد  

ا إحدى الشتائ  التي يريػد أف  رػ
ػػػػا  إل هػػػػا السعػػػػاِل  لأ ػػػػلؾب التق ُّ

 وااللت اـ.

Self- as- process ال ات لد رورتها 

الػػػػػػػػػػؾعي السدػػػػػػػػػػتسر لؤل كػػػػػػػػػػار 
والسذػػػػػاعر واألحػػػػػداث الداخليػػػػػة 
الخاصػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ إطػػػار حهشػػػا 
وا فح، دوف إصػػػػػػػػػدار األحكػػػػػػػػػاـ 

 عل ها.
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Self-efficacy اعتقػػػػاد الذػػػػخن لقدرتػػػػ  علػػػػى   اعلي ة ذاتي ة
 .ع  شةإتساـ مهِهس ة م

Stimulus 

discrimination 
 ت ْس    الس  رات

قدرة الفرد على الؿياـ لا ػتجالات 
 متبايشة للس  رات السختلفة.

Stimulus equivalence تكا ف الس  رات 

ا ػػػػتجالة صػػػػحيحة لس  ػػػػر ل ػػػػر 
مػػألؾؼ دوف خ ػػرة  ػػالقة تربظػػ  
لػػػ . وتعكػػػث هػػػ ص الغػػػاهرة قػػػدرة 
اإلندػػػػػاف علػػػػػى إدراؾ العبلقػػػػػات 

لي ة، والتشا  ي ة، واالنتقالي ػةا التباد
أي إنهػػا ا ػػتجالة صػػحيحة لس  ػػر 
ل ػػر مػػألؾؼ لشػػاءذ علػػى عسليػػات 

 معرؼي ة مشظؿي ة.

Stimulus class صشم الس  ر 

نؾع مػؽ الس  ػرات التػي تدػتدعي، 
ا ةرلؼ اختبل ها، ا تجالة متذاله

ؼيرػػػػشفها اإلندػػػػاف  ػػػػسؽ   ػػػػة 
 واحدة مؽ الس  رات.

Stimulus function يفة الس  روع 
حػػػقُّ الكػػػائؽ الحػػػي  علػػػى إحػػػداث 

 ا تجالة أو  لؾؾ مع  ؽ.

Stimulus 

generalization 
 تعسيؼه الس  ر

قػػػػدرة الكػػػػائؽ الحػػػػي علػػػػى نقػػػػا 
ػػػة لس  ػػػر مػػػا إلػػػى  ا ػػػتجالة مهت ع ل س 

 م  ر ّخر ش ي  ل .  

Therapeutic 

relationship 
 عبلقة  ِعبلوي ة  

عبلقة مهشية ل ؽ السعاِل  الشفدي  
والسهعػػػػال  . وتعػػػػد  مػػػػؽ العشاصػػػػر 
األ ا ػػي ة الؾاوػػب تؾا رهػػا لشجػػاح 

 العسلية العبلوي ة.

Topography of   

a behavior  
 شكاه الدلؾؾ

الؾصػػم الػػدق ا للدػػلؾؾ لظريقػػة 
ػػػة ال شخرػػػي ة، ويعػػػدُّ ذلػػػػ  إورائي 
مػػػػػػؽ متظلبػػػػػػات عسليػػػػػػة تعػػػػػػديا 

 الدلؾؾ.  
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Tracking اْقِتفاءا تتبع 
لػػػػػ ؽ  ػػػػلؾؾ محكػػػػػـؾ لالتشدػػػػػ ا 

 القاعدة وترت ب ال   ة.

Transitivity انِتقالي ة 

القػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى إدراؾ العبلقػػػػػػػػات 
الترت  ية ل ؽ األشػياء. م ػا: ))أ( 
أو ػػػر مػػػؽ )ب( و)ب( أو ػػػر مػػػؽ 
)ج( إذاذ )أ( أو ر مػؽ )ج((. وتعػدُّ 
مػػؽ العشاصػػر السهػػؼ تؾا رهػػا  ػػي 

 مفهـؾ تكا ف الس  رات.

Valuative problems مذكبلت ِؾي ِسي ة 
ػػػة تخػػػتنُّ لؾ ػػػع  مذػػػكبلت لفغي 

 هدٍؼ  سؽ شبكة عبلئؿي ة.

Verbal stimulus   مه  ر لفغي 
م  ر لفغي  حدث أاراذ لد ب دورص  

  ي األهطر العبلئؿية.

Willingness ا تعداد 

عسليػػػػػة  ختػػػػػار لهػػػػػا الذػػػػػػخن 
االنفتػػػاح واختبػػػار وسيػػػع وؾانػػػب 
خ راتػػػػ  دوف الػػػػػد اع عػػػػؽ هػػػػػ ص 

 الخ رات أو إنكارها.
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Administrative   إداري 

إوػػػػػػػػػراءات متعل قػػػػػػػػػة لالجانػػػػػػػػػب 
ػاِت  ا وتذس ا تحديد  السهس  التشف  ي 
والسدػػػػػػػػػػػػػػفولي اِت والخظػػػػػػػػػػػػػػؾاِت 
واإلوػػػراءاِت والسػػػفه بلِت والخ ػػػراِت 

 البلزمِة للتشف  .

Alternatives لدائا 

دة للسذػػروع السقتػػرحا طػػرؽ متعػػد  
 ػػػػػػػق السؾقػػػػػػػع تختلػػػػػػػم مػػػػػػػؽ ح

والترػػػػسيؼ والتكشؾلؾويػػػػا الست بعػػػػة 
 والتكاليع وا اار ال   ي ة ول رها.

Assessment تق يؼ 

ْشهجػػػػة لتحديػػػػد ا اػػػػار  ػػػػة مس  عسلي 
ػػػة والدػػػل ي ة ألي  مذػػػروع  اإل جالي 
أو نذػػار، هػػد ها تقل ػػا الدػػل ي ات 

 وتعغيؼ اإل جالي ات.

Baseline data لي انات أ ا ي ة 

صػػػر ال   ػػػة معلؾمػػػات تتعلػػػا لعشا
السختلفة   جري وسعها أو ؾيا ػها 
ق ا الذروع  ي تشف ػ  أي  مذػروع 
أو نذػػػػػػػػارا وتدػػػػػػػػتعسا نقظػػػػػػػػة 
ػػػة لسعر ػػػة ا اػػػار الشاوسػػػة  مروعي 

ص.  خبلؿ التشف ِ  أو لْعد 

Bedrock صخر أ اس 
ػػلبة  تذػػكيبلت و ؾلؾوي ػػة لالبػػاذ صه
ػػػػاذ وتعلؾهػػػػا التربػػػػة  تتذػػػػك ا ط يعي 

 .والر ؾبيات الدظحي ة الحدي ة
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Comprehensive 

study 
 درا ة شاملة

درا ة مدتؽيزة لآلاار الستؾق عػة 
للسذػػػػروع علػػػػى وسيػػػػع عشاصػػػػر 
ػػػػة وبػػػػالعكث، مػػػػع  ال   ػػػػة السهس 
إوػػػػػػػػراء الؿيا ػػػػػػػػات والسدػػػػػػػػؾح 
الس داني ػػة الزػػروري ة لتحديػػد هػػ ص 

 ا اار.

Environment ال   ة 

وػػػا  مػػػا  حػػػيذ لشػػػا، مػػػؽ مكؾنػػػات 
ػػػة والتفاعػػػا ؼيسػػػا ػػػة ول ػػػر حي   حي 
ل شهػػا لسػػا  ػػي ذلػػػ نغػػؼ الظ يعػػة 
الستفاعلة،  ػالغروؼ االوتسا ي ػة 
واالقترػػاد  ة وال قاؼي ػػة التػػي تػػفا ر 
 ػػػػي حيػػػػاة الشػػػػاس والسجتسعػػػػات، 
ػػر  و ػػي السشذػػوت أو أي  شػػيء ّخ 

 مؽ صشع البذر.

Highway طريا  ريع 

طريػػا رئيدػػي  يػػربذ لػػ ؽ مكػػانْ ؽ 
أو مػػديشتْ ؽا  سكػػؽ الؾصػػؾؿ إلػػى 

تػػػػػػػؾي علػػػػػػػى وان يػػػػػػػ ، وقػػػػػػػد   ح
ْؾئي ة.  تقاطعات وإشارات   

Impact أار 
مػػػا يشػػػت  مػػػؽ تغ  ػػػر ندػػػبة إلػػػى 
ػػػػػةا وقػػػػػد  نقظػػػػػة أو حالػػػػػة مرِوعي 

  كؾف إ جالي اذ أو  ل ي اذ.

Mitigation measures إوراءات ت ْخؽيع 

ي إلػػى تقل ػػا  خظػػؾات تشف   ػػة تػػفد 
ػػػة الدػػػل ي ة السترت بػػػة  ا اػػػار ال   ي 
 علػػى السذػػروع أو االلتعػػاد عشهػػا

 أو التحكؼ   ها.
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Monitoring program لرنام   مراؾبة 

لرنػػػام   لرصػػػد التغ  ػػػرات ال   يػػػة 
لهػػػػدؼ الحفػػػػاي علػػػػى العشاصػػػػر 
ػػػة  ال   يػػػة الدػػػليسة، وتق ػػػيؼ  عالي 
اإلوػػػػػػػػراءات لتخؽيػػػػػػػػع ا اػػػػػػػػار 

 الدل ي ة.

Preliminary study لي ة  درا ة أو 

درا ػػػػة شػػػػاملة لآلاػػػػار الستؾق عػػػػة 
ر للسذػػػػروع علػػػػى وسيػػػػع عشاصػػػػ

ػػة وبػالعكث، ا ػػتشاداذ  ال   ػة السهس 
إلػػػػى السعلؾمػػػػات الستػػػػؾا رة ورأي 
أصػػحاب الخ ػػرةا مػػؽ دوف إوػػراء 
ػػػػػػة  ؾيا ػػػػػػات أو درا ػػػػػػات مْ داني 

 لتحديد ه ص ا ااِر وتق يِسها.

Residual  ٍ مت   ا 
مػػػػا يبقػػػػى لعػػػػد تشف ػػػػ  إوػػػػراءات 

 التخؽيع وو ائل .

Roads  طرؽ 

ػأ لترػا  لػ ؽ ِمشظقتػْ ؽ  مسر ات تهْشذ 
أو أو ػػػػػر، لهػػػػػدؼ نقػػػػػِا الشػػػػػاِس 
ْ قػػػاذ  والبزػػػائع، وترػػػش م عػػػادة و 
لعر ػػػها أو الدػػػػرعاِت السدػػػػسؾِح 

 لها.

Screening ْربلة  ل 

د ؼيسػػػػػػا إذا  ػػػػػػاف  ػػػػػػة تحػػػػػػدِ  عسلي 
السذػػػػروع السقتػػػػر ح لحاوػػػػة إلػػػػى 
. و ػػي  درا ػػة لتق ػػيِؼ األاػػِر ال   ػػي 
حاؿ تظل ب السذػروع تق يسػاذ لؤلاػر 

،  إف  ه ص العسلي ة    جػب أْف ال   ي 
د  أ زاذ ؼيسا إذا  اف السذروع  تحدِ 
ي تظل ػػػب تق يسػػػاذ م ػػػدئي اذ أو شػػػامبلذ 

.  لؤلار ال   ي 
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Scoping تحديد السجاؿ 

ػػػػة  نػػػػات ال   ي  تحديػػػد نظػػػػاؽ السكؾ 
ػػػػػػػة  ػػػػػػػة لل   ػػػػػػػة ال  ؾ   يائي  السهس 
واالوتسا ي ة التي قد تتػأا ر لذػكا 
حػػػػػة.  و  ػػػػػر لالسذػػػػػروعات السقتر 

روػػػػػة إ ػػػػػا ة إلػػػػػى القزػػػػػا ا الح
والسهسػػة وتذػػسا عػػادة اترػػاالت 
ة  ومذػػػاورات لػػػْ ؽ مجسؾعػػػات ِعػػػد 
لػػػػػػػػػديها مرػػػػػػػػػلحة أو اهتسػػػػػػػػػاـ 

 لالسذروع.

Stakeholders الجهات السعشي ة 

ػػػػػػة أو الستػػػػػػأا رة  الجهػػػػػػات السهتس 
لالسذػػػػػػػروع السقتػػػػػػػر حا وتذػػػػػػػس ا 
ػػػػػػػػة   الجهػػػػػػػػاِت الر ػػػػػػػػسي ة  والسدني 
ػػػػ ؽ  اف  السحل    ػػػػات والدػػػػك  والجسعي 

 السانحة. والسدت سريؽ والجهات

Summary ملخ ن 

وايقػػػػة مػػػػؾو ة ال تتعػػػػد ى لزػػػػع  
ػػػبة  ـ لرػػػؾرة مقتز  ػػػف حات تقػػػد  ص 
وواؼيػػػة مػػػػا أهِعػػػد  مػػػػؽ درا ػػػػة أو 

 تقارير.

Technical   يتعل ػػػػػػػػػػػػا لأحػػػػػػػػػػػػد العلػػػػػػػػػػػػـؾ أو  ِتْقشي
رات.  التخر 

Terms of reference  شرور مروعي ة 

مها صػػػاحب السذػػػروع  أ ػػث  قػػػد 
اػػر ق ػا ال ػدء  ػي درا ػة تق ػيؼ األ 

ال   ي  لسذػروع ا علػى أْف تكػؾف  
 ػػػػػػػػػسؽ الخظػػػػػػػػػؾر العريزػػػػػػػػػػة 
للستظل بػػات ال   ي ػػة التػػي تعتسػػدها 
الجهػػػات الر ػػػسي ة،  ػػػؾزارة ال   ػػػة 

 ولْ رها.
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Barricade حػػػاو  ط يعػػػي أو صػػػشاعي  قػػػي  متراس
 مؽ االنفجار.

Bullet- resistant construction 

مقاـو  مشذأ
للظلقات 
 الشارية

مشذػػأ ال تدػػتظيع اختراقػػ  طلقػػات 
ناريػػػػػة ذات مؾاصػػػػػفات ومعػػػػػاي ر 

 إطبلؽ محددة.

Combustible dust 
غبار قالا 
 لبلحتراؽ

ػلبة ناعسػة قظػر ح  باتهػا  مؾاد صه
( ميكرونػػػاذ أو أقػػػا،  سكػػػؽ 412)

أف تذتعا لؾا ػظة لهػب أو شػرار 
أو أي مردر اشتعاؿ ّخر عشػدما 

 ء لكسيات  اؼية.تشتذر  ي الهؾا

Combustible fibers 
ألياؼ قاللة 

 لبلحتراؽ

مؾاد قاللة لبلشتعاؿ أو االحتػراؽ، 
م ا ألياؼ القظؽ والليع والجػؾت 
والقشػػب والكتػػاف والقػػف والحريػػر، 

 أو ما شالهها.

Combustible liquids 
 ؾائا قاللة 

 لبلحتراؽ
مؾاد  ائلة دروة وميزها تداوي 

 ؾقها.دروة  لد ؾس،  سا   48

Compressed gases 
لازات 
 مزغؾطة

مادة )أو خليذ مػؽ السػؾاد( تكػؾف 
 لدػػ ؾس  12عشػػد دروػػة حػػرارة 

) ػػغذ    لؾبا ػػكاؿ 222و ػػغذ 
وػػؾي واحػػد(  ػػي حالتهػػا الغازيػػة، 
وي يػػد  ػػغظها  ػػي ع ؾاتهػػا علػػى 

   لؾبا كاؿ. 181

Control areas 
مداحات 
 مز ؾطة

أمػػاوؽ   هػػػا مػػؾاد تدػػػ ب أخظػػػاراذ 
يائيػة إذا زادت  س تهػا صحية و    

 على مقادير محددة.
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(Corrosive (Living tissue 

 مؾاد ّولة
)لؤلندجة  

 الحية(

مؾاد  يسيائيػة تدػ ب  ػرراذ مرئيػاذ 
لؤلندػػػجة الحيػػػة عشػػػد مبلمدػػػتها 

 لسدة أربع  اعات على األقا.

Cryogenic liquids ؾائا ت ريد  
 ػػؾائا لهػػا دروػػة لليػػاف أقػػا مػػؽ 

س عشػػػػد  لدػػػػ ؾ (ْ 222 ػػػػالب )
  غذ وؾي  واحد.

Deflagration 
حريا شديد 

 مفاوض

تفاعػػػػا  ظلػػػػا حػػػػرارة،  األودػػػػدة 
الدػػػريعة والذػػػديدة التػػػي تحػػػدث 
للػبار أو األلخرة القاللة لبلشتعاؿ 
 ػػي الهػػػؾاء، ويحػػػدث لسعػػػدؿ أقػػػا 
مػػؽ  ػػرعة الرػػؾتا ويسكػػؽ لهػػ ا 
الشػػػػػؾع مػػػػػؽ الحريػػػػػا أف  هحػػػػػدث 

 انفجاراذ.

Detached building ام شى مشفر 

م شى مكػؾف مػؽ طػالا واحػد مػؽ 
دوف طػػػػػػالا تدػػػػػػؾية ويدػػػػػػتخدـ 
لتخ يؽ أو ا تعساؿ السؾاد الخظرة 
إذا زادت  سياتهػػػػػػػا علػػػػػػػى تلػػػػػػػػ 
السدسؾح لتخ يشها  ي السدػاحات 

دة.  السز ؾطة، لذرور محد 

Detonation تفج ر 

تفاعا طارد للحرارة يرا ق  مؾوات 
اهت ازيػػة، تر ػػس وتدػػارع التفاعػػا 

دؿ ي يػػػػد علػػػػى  ػػػػي السػػػػادة، لسعػػػػ
 ػػرعة الرػػؾت، ويكػػؾف لػػ  ّاػػار 

 تفج رية شديدة.

Explosive مادة متفجرة 

مػػادة  يسيائيػػة أو مر ػػب  يسيػػائي 
أو خلػػػيذ  يسيػػػائي أو أداة  سكػػػؽ 
أف تحػػػػػػدث انفجػػػػػػارات لػػػػػػدروات 

 متفاوتة  ي القؾة والتأا ر.



 

 

 

 

 

  49 

Fireworks ألعاب نارية 

مػػادة أو أداة  كػػؾف الهػػدؼ مشهػػا 
إنتػػاج ّاػػار مرئيػػة و/أو مدػػسؾعة 
للترؼيػػػػ ، وذلػػػػػ لػػػػاالحتراؽ و/أو 

 التفج ر.

Flammable gases 
لازات قاللة 

 لبللتهاب

لػػػػػازات تكػػػػػؾف قاللػػػػػة لبللتهػػػػػاب 
عشػػػدما تخلػػػذ مػػػع الهػػػؾاء لشدػػػبة 

%، أو لهػا 24حجسية ال تتجػاوز 
مػػػدى التهػػػاب عشػػػدما تخلػػػذ مػػػع 

يػػػػة تدػػػػاوي الهػػػػؾاء لشدػػػػبة حجس
 % على األقا.21

Flammable liquefied gases 

لازات مهدالة 
قاللة 
 لبللتهاب

لػػازات مزػػغؾطة ومدػػالة و ئيػػاذ 
(ْ 12علػػػػػػػػػػى دروػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػرارة )

 لدػػػػػػػػػ ؾس، وتكػػػػػػػػػؾف قاللػػػػػػػػػة 
 لبللتهاب.

Flammable liquids 
 ؾائا قاللة 

 لبللتهاب

 ػػػؾائا تقػػػا  نقظػػػة وميزػػػها عػػػؽ 
 لدػػػ ؾس وال ي يػػػد  ػػػغذ (ْ 48)

( 173السظلػػػػػا علػػػػػى )لخارهػػػػػا 
و لؾبا ػػػػػكاؿ عشػػػػػد دروػػػػػة حػػػػػرارة 

  لد ؾس.(ْ 48)

Flammable materials 
مؾاد قاللة 
 لبللتهاب

مؾاد  لهػا قالليػة االشػتعاؿ مػؽ أي 
مرػػدر للحػػرارة علػػى دروػػة حػػرارة 

 لدػػػ ؾس،  سػػػا (ْ 423تدػػػاوي )
 دونها.

Flammable solids 

مؾاد صلبة 
قاللة 
 لبللتهاب

مػػػػػػػؾاد صػػػػػػػلبة )ل ػػػػػػػر السػػػػػػػؾاد 
لستفجرة( لها القدرة على التدػ ب ا

لػػالحريا عػػؽ طريػػا االحتكػػاؾ أو 
التغ ػػرات الكيسيائيػػة التلقائيػػةا أو 
التػي تكػؾف دروػػة حػرارة اشػػتعالها 

 لدػػػ ؾسا أو (ْ 222أقػػػا مػػػؽ )
تحتػػػػػرؽ لذػػػػػدة عشػػػػػد اشػػػػػتعالها 
وتد ب أخظػاراذ ودػيسة. وتحتػرؽ 
ه ص السؾاد ذاتياذ لسعدؿ ي يػد علػى 

تجػػػػػاص / اانيػػػػػة لا( مليس تػػػػػر1,4)
 محؾرها األ ا ي.
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Flash point 
نقظة 
 الؾميض

دروػػة الحػػرارة الػػدنيا التػػي  هظلػػػاه 
اه مػػػع  عشػػػدها الدػػػائاه ألخػػػرةذ تذػػػكِ 
الهؾاء خليظاذ قالبلذ لبلشتعاؿ علػى 
 ػػظ  مػػا أو  ػػي وعػػاء، لكشهػػا ال 

 تداعده على االحتراؽ ال اتي.

Health hazard   خظر صحي 

ػػػة  وريػػػْ  أه ترػػػشيع لسػػػؾاد   يسيائي 
، وا ػػػ  إحرػػػائياذ ع ل هػػػا درا ػػػات 

إصالة األشػخاص السعر ػ ؽ لهػا 
ة.  لسخػػاطر صػػحي ة م مشػػة أو حػػاد 
ويذػػسا مرػػظل  الخظػػر الرػػحي  
السػػؾاد  الدػػام ة أو السػػؾاد  الذػػديدة 
الدػػسي ة والسػػؾاد  ا ولػػة )لؤلندػػجة 

 الحي ة(.

Highly toxic materials 
مؾاد  عالية 

 الدسي ة
 مػػػػػػػؾاد   ػػػػػػػام ة ذات تر  ػػػػػػػ ات أو

 ورعات قاتلة.

Incompatible materials 
مؾاد  ل ر 
 متؾائسة

ػػها  مػػؾاد  مهتخاِلفػػة، إذا اخػػتلذ لعزه
لػػػبعض قػػػد تتفاعػػػاه وتهْشػػػِت ه حػػػرارةذ 
وألخػػػرةذ ولػػػازات أو نػػػؾات  خظػػػرة 
 على الرحة أو على السستلكات.

Magazine  ف  مخ  
م شػػػى أو مشذػػػأ أو وعػػػاء تؾا ػػػا 
ػة  علي  الجهػات الر ػسي ة السختر 

رة.لتخ   يؽ السؾاد  الستفج 

Median lethal concentration  

       (LC50) 

تر    قاتا 
 للشرم

ة الكيسيائي ػػة  ػػي  هػػؾ تر  ػػ  السػػاد 
الهػػؾاء أو  ػػي السػػاء،  دػػ  به قتػػا  
نرػػػػػػػػػم مجسؾعػػػػػػػػػة ح ؾانػػػػػػػػػات 

 االختبار.
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Median lethal dose 

 )LD50) 

ورعة قاتلة 
 للشرم

ة الكيسيائي ة تهدػ  به   وسية مؽ الساد 
قتػػػػا  نرػػػػم مجسؾعػػػػة ح ؾانػػػػات 
االختبػػػػار عشػػػػد إعظائهػػػػا ورعػػػػةذ 

 واحدةذ مشها.

Organic peroxides 
ل رو د دات 

 عزؾي ة

    ؾي ػتػػػػػػػػػحػزؾي ة تػات عػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػم
 (ا-O-O–) أودػج ؽى ذرات ػلػػػػػع

مػػػػػػؽ  ويسكػػػػػػؽ أف تعػػػػػػد  مذػػػػػػتقةذ 
ال  رو دػػػػػػػ د اله ػػػػػػػدروو شي ألف 
إحػػػػػػدى ذرتػػػػػػي اله ػػػػػػدروو ؽ أو 

ؿ  لهػػػػػػػا وػػػػػػػ ر ولت هسػػػػػػػا اْ ػػػػػػػتهْ دِ 
 عزؾي.

Organic radical   ِوْ ر عزؾي 

أي  مر ب مؽ السر بات الكيسيائي ة 
التػػػػػي تحتػػػػػؾى و ي اتههػػػػػا علػػػػػى 
الكربػػػػػؾف مػػػػػا عػػػػػدا الكرب ػػػػػدات، 
والكربؾنػػػػػػػػات، واػػػػػػػػػاني أودػػػػػػػػػ د 
الكربػػػػػػػؾفا أو السر بػػػػػػػات التػػػػػػػي 

 ه دروو ؽ.-تحتؾي روالذ  ربؾف 

Oxidizer مهف  ِدد 
اعػػاه مػػادة تهْشػػِت ه األودػػج ؽ، وتتف

لتعػػػػػ ز  أو لت ػػػػػدأ حػػػػػرؽ  السػػػػػؾاد  
 القاللة لبلحتراؽ.

Physical hazard   خظر مادي 
ػػػة  خظػػػر نػػػات  عػػػؽ مػػػؾاد  يسيائي 

 تد  ب  رراذ على السستلكات.

Pyrophoric materials 
مؾاد ذاتي ة 
 االشتعاؿ

مؾاد  تذتعاه ذاتي اذ  ي الهؾاء علػى 
 (44,4ْدروػػػػػة حػػػػػػرارة تدػػػػػػاوي )

  لد ؾس،  سا دونها.
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Pyrotechnic composition تر  بة ناري ة 

تؾليفػػػػة مػػػػؽ مػػػػؾاد  تهْشػػػػِت ه ذاتيػػػػاذ 
 ػػػؾءاذ مرئيػػػاذ و/أو صػػػؾتاذ لدػػػ ب 
تفاعٍا  يسيػائي  طػارٍد للحػرارة ي ػدأه 

  ي االشتعاؿ.

Toxic materials مؾاد  ام ة 

مؾاد  أو مر بػات عشػد ا تشذػاقها 
أو التبلعهػػػا أو مبلمدػػػتها للجلػػػد 

ر  صػػػحيةذ  سكػػػؽه أف تدػػػ  ب  مخػػػاط
ة أو م مشػػػػػةا وقػػػػػد تهػػػػػػفدي  حػػػػػاد 

 للسؾت.

Unstable (Reactive) materials 

مؾاد  ل ر 
مدتقر ة 
 )متفاعلة(

ط يعي ػػة   مػػؾاد  ل ػػر الستفجػػرات،
ة  ة ويسكؽه أف تت لسر  لذػد  أو مهْشت ج 
، أو تكػػػؾف  أو تتحل ػػػا أو تتكػػػاام 
ػػػرات  ػػػة التفاعػػػا وتخزػػػع لتغ   ذاتي 

 ويسيائي ة شديدة.

Water- reactive materials 
مؾاد  متفاعلة 

 لالساء

مػػؾادُّ  سكػػؽ أف تشفجػػر  أو تتفاعػػا  
ة أو تهْشِت   لازاٍت خظ رةذ قاللةذ  لذد 
لبللتهػػاب أو  ػػام ة، أو  سكػػؽه أف 
تهظلا  طاقةذ حراري ػةذ  اؼيػةذ لتدػ  ب  
ػػػػػاذ للسػػػػػؾاد  القاللػػػػػة  اشػػػػػتعاالذ ذاتي 
لبلحتػػراؽ عشػػد تعر ػػها للسػػاء أو 

 الرطؾبة.
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Alliance معاهػػػػػدة ر ػػػػػسية للتعػػػػػاوف لػػػػػ ؽ  تحالم
 دولت ؽ أو أو ر.

Aristocracy األر تقراطية 
نخبػػة  ػػي السجتسػػع تتستػػع لؾ ػػع 
اوتساعي مس   إ ا ة إلػى القػدرة 

 السالية والديا ية.

Authority لظة  
الحكؾمات واأل راد ال يؽ يتستعػؾف 

ة و ػػػػلظة لتظ  ػػػػا لقػػػػؾة شػػػػر ي
 القانؾف.

Buffer state أمػػة أو دولػػة تقػػع لػػ ؽ أمتػػ ؽ أو  دولة عازلة
 دولت ؽ ل ر صد قت ؽ.

Bureaucracy الذخن أو السدفوؿ ال ي يرتبذ  ال  روقراطية
 لجهاز إداري، ويشتسي إلي .

Capitalism الرأ سالية 

نغػػاـ اقترػػادي  قػػـؾ علػػى ملكيػػة 
ائا األ راد والذر ات الخاصػة لؾ ػ

اإلنتػاج، خػبلؼ الشغػاـ االشػتراوي 
والذػػػػ ؾعي القػػػػائؼ علػػػػى  ػػػػيظرة 
الدولػػػػة علػػػػى االقترػػػػاد، وعلػػػػى 
التخظػػػػػيذ السر ػػػػػ ي لكػػػػػا أمػػػػػؾر 

 الدولة االقتراد ة.

Carter doctrine م هب  ارتر 

مػػػ هب الػػػرئيث األمريكػػػي ويسػػػي 
ـ، الػػ ي  قػػـؾ علػػى 2982وػػارتر 

حػػا الؾال ػػات الستحػػدة األمريكيػػة 
ؾة عشػد الزػرورة،  ي ا تخداـ الق

لتحق ػػػػػػػػا السرػػػػػػػػال  القؾميػػػػػػػػة 
 األمريكية  ي الخلي  العربي.
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Chartism الس  اؾية 

حر ػػة خاصػػة لظبقػػة العسػػاؿ  ػػي 
لريظانيػػػػػػا  ػػػػػػع  إلػػػػػػى تحق ػػػػػػا 
اإلصػػبلح الديا ػػي  ػػي لريظانيػػا 

 ـ.2848-2848ل ؽ األعؾاـ 

Coalition ائتبلؼ 
تحػػػالم لػػػ ؽ مجسؾعػػػات،  ػػػؾاء 

ق ػا هػدؼ وانؾا أ ػراداذ أو دوالذ لتح
 مذترؾ.

Confederation وؾنفدرالي ة 

معاهػػدة لػػ ؽ دوؿ أو مشغسػػات أو 
مجسؾعػػػػػػػػات للؿيػػػػػػػػاـ لأنذػػػػػػػػظة 
 يا ػػػػػية، واقترػػػػػاد ة، واقاؼيػػػػػة 

 مذتر ة.

Confederation of 

states 
 الدوؿ الكؾنفدرالية

اتحاد مجسؾعة مؽ الدوؿ صػاحبة 
الدػػػيادة مػػػؽ أوػػػا تحق ػػػا هػػػدؼ 

 مع ؽ.

Constitution الد تؾر 

ة تحػػػػدد الشغػػػػاـ العقائػػػػدي وايقػػػػ
والديا ػػػػي والقػػػػانؾني للدولػػػػة أو 
السشغسػػػة الحاوسػػػػة وتهػػػدؼ إلػػػػى 
تشغػػػػيؼ العبلقػػػػة لػػػػ ؽ السػػػػؾاطش ؽ 

 والدولة.

Demagogy )لؾلائية )الد سالؾوية 

العق ػػدة التػػي تدػػعى إلػػى تحق ػػا 
أهػػػدا ها، معتسػػػدة علػػػى التبلعػػػب 

ال ائفػػػػػة  واالدعػػػػػاءاتلػػػػػالعؾاطم 
 لع داذ عؽ العقا والسشظا.

Epistemology نغرية السعر ة 
نغريػػػػػػة قائسػػػػػػة علػػػػػػى ط يعػػػػػػة 
السعر ػػػػػة، وو ػػػػػائلها ومشهجيػػػػػة 

 تحؿيقها.

Federal )اتحادي ) درالي 

نؾع مؽ أنؾاع الحكؾمات الستحدة 
التػػي تذػػارؾ الحكؾمػػات السحليػػػة 
األخػػػػػرى  ػػػػػػي لعػػػػػض  ػػػػػػلظاتها 

 ونفؾذها.
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Food and 

agriculture 

organization (FAO) 

  راعةمشغسة الغ اء وال
 ) او(

إحػػػدى مشغسػػػات األمػػػؼ الستحػػػدة، 
هػػػد ها ؾيػػػادة الجهػػػؾد مػػػؽ أوػػػا 

 محاربة الجؾع.

Government حكؾمة 
مجسؾعػػػة مػػػؽ األ ػػػراد الر ػػػس  ؽ 
الػػػػ يؽ يتخػػػػ وف القػػػػرارات حدػػػػب 

 تذريعات الدولة.

Ideology 
 عق دة –م هب 

 (أيدلؾويا)

مجسؾعػػة مػػؽ األ كػػار والسعتقػػدات 
و الخاصػػة لسجسؾعػػة مػػؽ األ ػػراد أ

 األح اب الديا ية.

Interest groups  وساعات السرال 

مجسؾعة مؽ األ راد أو الجساعػات 
تدعى إلى التأا ر على الديا ات 
العامػػػػػػػة أو الحكؾميػػػػػػػة لخدمػػػػػػػة 

 مرالحها الخاصة.

International bank 

for reconstruction 

and development 

ال شػ الدولي لئلعسار 
 والتشسية

 إلػػىتالعػػة مف دػػة ماليػػة دوليػػة 
ال شػػػػػػ الػػػػػدولي. هػػػػػد ها تقػػػػػػد ؼ 
القػػػػػروض إلػػػػػى الػػػػػدوؿ الشاميػػػػػة 

 لتحق ا التشسية   ها.

International civil 

aviation 

organization 

مشغسة الظ راف السدني 
 الدولية

و الػػػة متخررػػػة تالعػػػة لؤلمػػػؼ 
الستحػػػدة هػػػد ها تحق ػػػا السبػػػادو 

 والتخظيذالعامة للسبلحة الجؾية، 
ي السدتسر مؽ وتظؾير الشقا الجؾ 

 أوا الدبلمة.
International 

development 

association 

 رالظة التشسية الدولية
رالظػػة تتبػػع ال شػػػ الػػدولي، تهػػدؼ 

 إلى مداعدة الدوؿ األشد  قراذ.

International 

finance association 
 رالظة التسؾيا الدولية

و ء مؽ ال شػ الػدولي تهػدؼ إلػى 
 مداعدة الدوؿ الفق رة.
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International fund 

for agricultural 

development 

الرشدوؽ الدولي للتشسية 
 ال را ية

و الػػػػة متخررػػػػة مػػػػؽ و ػػػػاالت 
األمػػػؼ الستحػػػدة، هػػػد ها القزػػػاء 
علػػى الفقػػر  ػػي السشػػاطا الريؽيػػة 

  ي الدوؿ الشامية.

International 

maritime 

organization 

 مشغسة السبلحة الدولية

الت و الػػػػة متخررػػػػة مػػػػؽ و ػػػػا
األمػػػػؼ الستحػػػػدة، مدػػػػفولة عػػػػؽ 
تظػػػػػؾير األمػػػػػؽ السبلحػػػػػي ومشػػػػػع 

 التلؾث السشبعق مؽ الدفؽ.

International 

monetary fund 

organization 

 صشدوؽ الشقد الدولي

عزػػؾاذ،  289مشغسػػة مكؾنػػة مػػؽ 
تهػػػػػدؼ إلػػػػػػى التعػػػػػػاوف الشقػػػػػػدي 
العػػػػػػالسي، واال ػػػػػػتقرار الشقػػػػػػدي، 
وتدػػه ا التجػػارة الدوليػػة والحفػػاي 

سػػػؾ االقترػػػادي للػػػدوؿ، علػػػى الش
والتخؽيػػػع مػػػؽ حػػػدة الفقػػػر  ػػػي 

 العالؼ.

International 

recognition 
 اعتراؼ دولي

 ػػػػػػػػػػعي الدولػػػػػػػػػػة لبلعتػػػػػػػػػػراؼ 
الدللؾما ػػي مػػؽ السجتسػػع الػػدولي 

 لترب  دولة ذات  يادة.
International 

telecommunication 

union 

 اتحاد االتراالت العالسي
مشغسػػػػة تالعػػػػة لؤلمػػػػؼ الستحػػػػدة، 

ها تشدػػ ا عسليػػات االترػػاؿ هػػد 
 وخدماتها  ي العالؼ.

International labur 

organization 
 مشغسة العسا الدولية

إحػػػػدى مشغسػػػػات األمػػػػؼ الستحػػػػدة 
عزػػؾاذ، تهػػدؼ  284تتكػػؾف مػػؽ 

إلػػػػػى دعػػػػػؼ وهػػػػػؾد الحكؾمػػػػػات، 
والذػػر ات والعسػػاؿ، لتحق ػػا ل  ػػة 

 عسا مشا بة  ي العالؼ.
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League عهربة، وامعة، رالظة 
م ل ؽ أ راد أو مجسؾعات أو تحال

 دوؿ للتعاوف والحسا ة ال شاءة.

Mercantilism السر شتالية 

نغػػاـ اقترػػادي، نذػػأ لعػػد انهيػػار 
الشغػػػػاـ اإلقظػػػػاعي لتؾح ػػػػد قػػػػػؾة 
ال ػػػػػروة الساليػػػػػة لؤلمػػػػػؼ )العػػػػػالؼ 
الغربػػػػػػػػي( وزيادتهػػػػػػػػا لؾ ػػػػػػػػاطة 
تعليسات مذددةا لتحق ػا التػؾازف 
التجػػػػػػػاري، والتشسيػػػػػػػة ال را يػػػػػػػة 

ة، وتحق ػػػػا االحتكػػػػار والرػػػػشا ي
 الخاروي للتجارة العالسية.

Multilateral 

investment 

guarantee agency 

و الة  ساف اال ت سار 
 الستعدد

و الػػة ماليػػة عالسيػػة، تهػػدؼ إلػػى 
تحق ػػا الزػػسانات االئتسانيػػة  ػػي 
حالػػػػػػػػة الخظػػػػػػػػؾرة الديا ػػػػػػػػية، 
ومداعدة السدت سريؽ واال ػت سار 
األوش ي السباشػر  ػد أي خظػؾرة 

 يا ية  ي الدوؿ الشامية. 

OPEC 
مشغسة الدوؿ السردرة 

 لل تروؿ )أوبػ(

مشغسػػة عالسيػػة لترػػدير ال تػػروؿ 
 ي الػدوؿ الشاميػة، هػد ها تدػع ر 
الديا ػػػػػػػات ال تروليػػػػػػػة للػػػػػػػدوؿ 

 األعزاء وتؾح دها.

Pluralism التعدد ة 
اإلطػػػػػػار الػػػػػػ ي يؾحػػػػػػد مكؾنػػػػػػات 
السجتسػػع علػػى اخػػتبلؼ مػػ اه هؼ 

 ل رها.وطؾائفهؼ وأعراقهؼ و 

Political education تربية  يا ية 

ػػػة  هػػػي العسليػػػة الت عليسيػػػة التع لهسي 
التػػي تهػػدؼ إلػػى تظػػؾير معػػارؼ 
السػػػػػؾاطؽ واتجاهاتػػػػػ  ومهساتػػػػػ ، 
ل ػػفدي دورص الديا ػػي  ػػي دولتػػ  

 لعقا وخلا ومدفولية.
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Political Islam اإل بلـ الديا ي 

مرظل  حديق  ظلا علػى لعػض 
ة إلػػى الحر ػػات الديا ػػية الهاد ػػ

تظ  ػا الؿػيؼ والسبػادو اإل ػبلمية 
  ي السجتسع.

Political party ح ب  يا ي 
مجسؾعػة مػؽ السػؾاطش ؽ يلت مػػؾف 

 لفكٍر للؾصؾؿ إلى الدلظة.

Political stability ا تقرار  يا ي 
ا ػػػػػػتقرار األنغسػػػػػػة والحكؾمػػػػػػات 

 القائسة و بلمتها وتسا كها.

Political system نغاـ  يا ي 

عتسػػػد علػػػى مروعيػػػة نغػػػاـ حكػػػؼ  
تذريعية تحػدد األنغسػة والقػؾان ؽ 
 ي السجاؿ الديا ػي واالوتسػاعي 

 واالقترادي ول رها.

Political power التؾويػػ  والتػػأا ر  ػػي صػػشع القػػرار  قؾة، نفؾذ،  لظة
 الديا ي.

Pragmatism 
الس هب الؾاقعي، العلسي، 

 الشفعي )ال رلساتية(

 لدػػفة تعتسػػػد الظػػرؽ واأل ػػػال ب 
تخدمة  ػػي حػػا السذػػكبلتا السدػػ

لتحق ػػػػػػػػا السرػػػػػػػػال  والسشػػػػػػػػا ع 
 السسكشة.

Representation تس ػ ػا 

مػػػػشه   عتسػػػػد حػػػػا األ ػػػػراد  ػػػػي 
اختيػػػار مػػػؽ  سػػػ لهؼ  ػػػي السؾاقػػػع 
السختلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )الديا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، 
 واالوتسا ية، والقانؾنية( ول رها.

Social contract نغرية العقػد االوتػساعي 

اتفاؽ اوتساعي  سشي لػ ؽ أ ػراد 
ر نغرياتػػ  مجسؾعػػة ا لسجتسػػع طػػؾ 

مػػػػػؽ السفكػػػػػريؽ أم ػػػػػاؿ تؾمػػػػػاس 
هػػػؾب ، ووػػػاف لػػػؾؾ، ووػػػاف وػػػاؾ 
رو ػػؾ  ػػي القػػرف الدػػادس عذػػر 

 والدالع عذر وال امؽ عذر.
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Socialism االشتػراوية 

نغػػػػاـ  يا ػػػػي اقترػػػػادي م شػػػػي 
علػػى السلكيػػة الجسا يػػة لؾ ػػائا 
اإلنتاج، يهدؼ إلػى تؾزيػع الػدخا 

جػاني، لالتداوي، وتحق ا تعليؼ م
 وخدمات صحية مجانية.

Soft power القػؾة الشاعسة 
نهػػػػػػ   ػػػػػػي العبلقػػػػػػات الدوليػػػػػػة، 
 دػػتخدـ االقترػػاد وال قا ػػة أدواٍت 

 للتأا ر.

State دولػة 
أرض  عػػػػػػػيف عل هػػػػػػػا شػػػػػػػعب، 
وتخزع لشغػاـ، وتحغػى لػاعتراؼ 

 دولي.

Technocratic تكشؾقراطي ة 
مػػػشه  إدارة الدولػػػة،  قػػػـؾ علػػػى 

خترػػػػػػػػاص تع ػػػػػػػػ ؽ وزراء ذوي ا
 إلدارة مف دات الدولة.

Ultimatum إنػ ار نهائي 

األمػػػػػر الشهػػػػػائي  ػػػػػسؽ شػػػػػرور 
مع شػػػػػة، ور زػػػػػ   عشػػػػػي انهيػػػػػار 
العبلقػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػ ؽ األ ػػػػػػػػػػراد، أو 

 السجسؾعات أو الدوؿ.
United nations 

educational 

scientific and 

cultural 

organization 

(UNESCO) 

مشػغسة األمؼ الستحدة 
وال قا ة للتربية والعلـؾ 

 )ال ؾندكؾ(

إحػػػػدى مشغسػػػػات األمػػػػؼ الستحػػػػدة 
تهدؼ إلى تحق ػا الدػبلـ واألمػؽ 
عػػؽ طريػػا التعػػاوف الػػدولي مػػؽ 
خػػبلؿ التعلػػيؼ وال قا ػػة والؾصػػؾؿ 
إلػػػػػى العدالػػػػػة، وحكػػػػػؼ القػػػػػانؾف، 

 والحفاي على حقؾؽ اإلنداف.

Universal postal 

union 
 االتحاد ال ريدي العالسي

، مشغسػػػػة عالسيػػػػة، مقرهػػػػا ل ػػػػرف 
ـ، 2874 ؾيدػػرا، تأ دػػ  عػػاـ 

هػػػػػػػػد ها إدارة خػػػػػػػػدمات ال ريػػػػػػػػد 
 العالسية وتشغيسها.



 

 

 

 

 

  62 

World bank group ال شػ الدولي 

مف دػػة ماليػػة عالسيػػة، تأ دػػ  
ـا لسدػػػاعدة الػػػدوؿ 2944عػػػاـ 

األعزػػػاء  ػػػي التشسيػػػة لزػػػسانات 
 القروض.

World health 

organization 
 مشغسة الرحة العالسية

ستحػػػػدة إحػػػػدى مشغسػػػػات األمػػػػؼ ال
ـ، تهػػػػػػتؼ 2948تأ دػػػػػ  عػػػػػاـ 

لتظػػػػؾير الخػػػػدمات الرػػػػحية  ػػػػي 
العػػػالؼ، ومشػػػع انتذػػػار األمػػػراض 
السعد ة لؾ ػاطة لػرام  ومذػاريع 

 مسؾلة عالسياذ.

World intellectual 

property 

organization 

(WIPO) 

السشغسة العالسية للسلكية 
 الفكرية

إحػػػدى مشغسػػػات األمػػػؼ الستحػػػدة، 
لهػػػػدؼ  ،ـ2937تأ دػػػػ  عػػػػاـ 

دعؼ األنذظة اإللدا يػة، وحسا ػة 
 السلكية الفكرية  ي العالؼ.

World trade 

organization 

(WTO) 

 مشغسة التجارة العالسية
مشغسة عالسية، تهدؼ إلى تشغػيؼ 

 التجارة ل ؽ دوؿ العالؼ.
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"CXL" cross-linking ترالهذ ترال ي 

الل ػػػػ ر  أشػػػػعةليػػػػة تقؾيػػػػة للقرنيػػػػة عسل
لترػػػػػػب  الرػػػػػػفائ  الكؾالو شيػػػػػػة   هػػػػػػا 
متذػػػػالكة مترػػػػالبة لػػػػدالذ مػػػػؽ متعامػػػػدة 

 متراوبة.

Aberrant زائل 

تظلػػا علػػى البرػػر الغػػائؼ الػػ ي عشػػدما 
يشغػػػر الذػػػيء ال  حػػػددص تسامػػػاذ، و ػػػ لػ 
األشػػػعة ل ػػػر السشزػػػبظة الس تعػػػدة عػػػؽ 

 السحؾر.
Acquirement قدرة على التر    البرري.امتبلؾ ال اْمِتبلؾ 

Acquisition اْوِتداب 
اوتدػػاب مهػػارة الربيػػة لػػالع ش ؽ االاشتػػ ؽ 

 معاذ.
Anisometrope تفاوت دروات االنكدار ل ؽ الع ش ؽ. تفاوهت اإلْلرار 

Compressibility دروة تحسا االنزغار  ي العد ات. اْنِزغاطي ة 
Concentration    دروة تر    الدؾائا. تر 

Consolidation اْنِدماج 
تسا ػػػ عػػدد مػػؽ السػػؾاد الظ يػػة لتذػػك ا 

 مادة واحدة.

Contrast sensitivity حدا ية التبايهؽ 
تبػػايؽ الربيػػة حدػػب قػػؾة اإل ػػاءة ولػػؾف 

 الذعاع السرئي.

Crazing-rays ل ة يِ جة للع ؽ. أشعة مهخ  ِ   األشعة السهه 

Diffractive لع ػػرة األشػػعة العد ػػة التػػي تعسػػا علػػى  مهبعِ ر
 الرادرة عشها.
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Diffusion نفؾذ السؾاد الظ ية ع ر األندجة. انتذار 

Dispersable ْع  ر ت   مهب   .مهذ 

Disposable ل ة لسرة واحدة. وح د اال تعساؿ  السؾاد الظ ية السهْدت ْعس 

Disproportional تر  ػػب  يسيػػائي ل ػػر متكػػا ض  ػػي ندػػبة  ل ر مهتكا ض
ل ِ   فة ل .السؾاد السهف 

Dosing تع  ر  سية الجرعة الدوائية. مهعاي ر ة الجرعة 

Dysphotopsia 
خلا  ي ربية 

 الزؾء
 ربية األشياء على ل ر حؿيقتها.

Evidence-based مهْرت ِك  على دل ا علسي. مه  ؽ 

Explantation ِرع   القاذ. ق ْلع  ن ْ ع ما زه

Febrile مهراب لالحهس ى. م ْحسـؾ 

Femto second laser 

10-15 

ل  ر لدرعة 
 الؽيستؾ/ث

 مؽ ال انية. 24-22*2ل  ر لدرعة 

Formulation تذك ا صيغة  يسيائية. ت ْرو بة 

Handicapped مؽ ذوي الحاوات الخاصة. مهعاؽ 

Immerse هغظى لالدائا.  غسر  

Misaligned ل ر مهتشاِ ا  ي االتجاهات. ل ر مهت ِدا 

Monitor مراؾبة.وهاز  ِمْشظار 

Optotype أهنسؾذج لرري. اْخِتيار البرر 
Orthotic اؿ على االتجاص الرحي . ِمْقؾامي ت ْقؾيسي  الد 
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Patch ْقع ة ؾؽ، ره ا على الع ؽ. ل ره  ما يهْلر 

Perverse  ي ْشحِرؼ.   ذه 

Plaque ة ْيح   لهؾ 
صؽيحة صغ رة تهظ   ا على السكاف السهػراد 

 معالجت .
Portfolios  ْأوراؽ خاصة. تشدات ط ي ةمهد 
Protocol مجسؾعة إوراءات تهت ب ع للسعالجة. لروتؾ ؾؿ 

Salvage اْ ِتْبقاء 
محاولػػػة الحفػػػاي علػػػى العزػػػؾ السهعػػػال   

 وإلقاء أو ر ما  سكؽ مش .
Spatial  frequency  د  رالي/ ح    ي دُّ   ت ر 

Stagnate وِ د   جعل  راِوداذ. يهر 
Standardize يِ ث   جعل  معياراذ.  هؿ 

Stillbirth   ِوالدة م  
Stillborn   ْ ل د  م  ال ي يؾل د م تاذ. و 
Strategy الخظة السؾ ؾعة لتحق ا أمر ما خهظة/ ا تراتيجية. 

Truncation ق ْظع و ء مؽ السادة لغرض ا تقرارص. ت ْذ يب 
Vignette تام ة  نها ة السؾو . خه

Weight band/ Age 

band 

 زف/حدب الؾ 
 حدب العسر
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Beam  ذلػ العزؾ السستد أ ؿي اذ  ي الهيكا والسعػرض  وائ
 ألحساؿ رأ ية.

Brittle material مادة هذة 

ػػػرها أو  السػػػادة التػػػي  حػػػدث انقظاعهػػػا أو تكد 
 ذػػػلها عسؾمػػػاذ لذػػػكٍا مفػػػاوض ودوف عهػػػؾر 

 السػػػادة  تذػػػؾ هات تهشػػػ ر لقػػػرب حدواػػػ  وعليػػػ 
ة تستن  طاقة صػغ رة ندػ ياذ ق ػا حػدوث  الهذ 

 الفذا.

Cantilever )والؾلي )معتلي 
عشرر إنذائي  م ا وائ  أو لبلطة  كػؾف أحػد 
طرؼي  م  تاذ ت   تاذ تاماذ لر   ة،  ي ح ؽ  كػؾف 

 الظرؼ ا خر حر اذ.

Column عسؾد 

عشرر إنذائي   هدتخدـ لذػكا أ ا ػي  إل ػشاد 
غذ السحؾري ػػة الشاوسػػة عػػؽ ونقػػا أحسػػاؿ الزػػ

األحسػػاؿ الرأ ػػي ة ويهظلػػا عليػػ  أ زػػاذ عشرػػر 
 ػػػغذ، وقػػػد  هدػػػتخدـ أ زػػػاذ لسقاومػػػة العػػػ ـو 
و ػػ لػ األحسػػاؿ الجان ي ػػة الشاوسػػة عػػؽ الريػػاح 

 أو ال الزؿ.
Crack   ا. شا  انقظاع اال تسراري ة  ي ودؼ م 

Creep زحم 
ػػلبة للتحػػرؾ لػػبذء أو التذػػؾ ص  م ػػا السػػادة الره

ة دائسػػة تحػػ  تػػأا ر اإلوهػػادات ال التػػة لرػػؾر 
 السظب قة ل مؽ طؾيا.

Curvature تقؾ س 

مقدار االنحشاء ال ي يشحرؼ ل   ظ  هشد ي  
عؽ  ؾن  مدتؾى مهدظ حاذ أو ال ي يشحرؼ لػ  
مشحشػػى عػػؽ  ؾنػػ  مدػػتؿيساذ  ػػي حالػػة الخػػذ 

 السدتؿيؼ.
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Dead load   حسا م 
ء حسػػػا رأ ػػػي  متؾل ػػػد مػػػؽ أوزاف مػػػؾاد اإلنذػػػا

نات الس شػى أو السشذػأ.  والتذ  د لعشاصر ومكؾ 
 ويستاز ل بات ؾيس  ومؾا ع .

Deflection إزاحة  ي عشرر إنذائي  تح  تأا ر األحساؿ. ترخيؼ 

Deformation تذؾ ص 
تغ  ػػر  ػػي الذػػكا أو األلعػػاد أو الحجػػؼ لعشرػػر 
مػػا نتيجػػةذ لتػػأا ر القػػؾى السظب قػػة أو التغ  ػػرات 

 ل ر ذلػ. الحرارية أو ال حم أو

Design ترسيؼ 

 لدلة مشهجي ة مؽ الخظؾات التػي  دػتخدمها 
السهشدس لتحديد شػكا وألعػاد العشاصػر الفشي ػة 
ناتهػػػػػػا البلزمػػػػػػة لسقاومػػػػػػة  والهشد ػػػػػػي ة ومكؾ 

 اإلوهادات.

Exposed معر ض 
انكذػػاؼ السػػادة أو العشرػػر لتػػأا رات خاروي ػػة 
مهع  شػػػػة م ػػػػا تػػػػأا رات التجؾيػػػػة أو السيػػػػاص أو 

 ح وخبل ها.األمبل

Finishing 
تذظ بات 
 )إنهاءات(

أشػغاؿ تهظ  ػػا علػػى الدػظ  الخػػاروي  لؤلشػػغاؿ 
 األ ا ي ة للتجس ا أو لل خر ة أو للحسا ة.

Flat slab لبلطة مدظ حة 
عشرر إنذائي  أ قي  ذو  ظ  مدػتٍؾ و ػساوة 

 صغ رة ند ياذ مقارنةذ لاأللعاد األ ؿي ة.

Hollow block طؾب مهفر غ 
ػػػة وؾ ػػػاء وتلػػػة  ػػػة أو حجري  خر ػػػاني ة أو ط شي 

 تهدتخدـ  ي إنذاء وتذ  د السباني.

Live load حسا حي 

حسػػػا رأ ػػػي  متؾل ػػػد مػػػؽ اال ػػػتخداـ واإلشػػػغاؿ 
للس شػػى أو السشذػػأ ويكػػؾف متغ  ػػر الؿيسػػة و/أو 
السؾ ػػػع، وال  ذػػػػسا األحسػػػاؿ الشاوسػػػػة عػػػػؽ 
األوزاف اإلنذائي ة  األحساؿ الس تػة أو األحسػاؿ 

ة م ػػا أحسػػاؿ الريػػاح وال لػػؾج واألمظػػار ال   ي ػػ
 وال الزؿ والؽيزانات.
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Load حسا 

قػػػػؾة أو  عػػػػا نػػػػاوؼ عػػػػؽ وزف مػػػػؾاد الس شػػػػى 
ػػػػػة  والقػػػػػاطش ؽ ومستلكػػػػػاتهؼ والتػػػػػأا رات ال   ي 
ػػػػػػرات الحجسيػػػػػػة  والحر ػػػػػػات الستفاوتػػػػػػة والتغ  
الشاوسػػة عػػؽ التق  ػػد. وتهعػػرؼ األحسػػاؿ الس تػػة 

ة التػي  كػؾف لأنها تلػ األحساؿ الدائسة وال التػ
  ها التغ  ر  ي الؿيسػة أو السكػاف معػدوماذ مػع 

 ال مؽ أو قليبلذ وداذ.

Partition )اـ )قاطع  قد 

وػػػػدار داخلػػػػي ل ػػػػر إنذػػػػائي  ستػػػػد أ ؿيػػػػاذ أو 
عسؾد ػػاذ لػػ ؽ الر ػػائ . وقػػد تكػػؾف هػػ ص الر ػػائ  
نػػػةذ مػػػؽ الهيكػػػا الػػػرئيث للس شػػػى أو مػػػؽ  مكؾ 
 أعزػػاء إنذػػائية  ر يػػة أو أي قدػػٍؼ ّخػػر مػػؽ

 نغاـ القؾاطع.

Precast   ِالا الرب  

عشاصػػر خر ػػانية تهشػػت  لرػػبِ  الخر ػػانة  ػػي 
قؾالػػب قاللػػة إلعػػادة اال ػػتخداـ ومػػؽ اػػؼ يػػتؼُّ 
ؼ   هػػػا،  ػػػت حك  عبلوهػػػا وإنزػػػاوها  ػػػي ل  ػػػة مه
ونقلها إلى مؾقع ال شاء ور عها إلى مكانها  ي 

 السشذأ وت   تها.
Reversal loads ي ة  ي اتجاه ؽ متعاود ؽ.أحساؿ دور  أحساؿ متعاودة 

Rigidity خاصية للعشرر اإلنذائي تس ا قداوت  ومػدى  وداءة
 مقاومت  للتذؾ ص واالنحشاء.

Safety factor عاما أماف 
تع  ػػر يتس  ػػا  ػػي ال يػػادة االحتياطيػػة  ػػي قػػدرة 
ػػا الحسػػا السشذػػؾد محدػػؾبة إلػػى  الشغػػاـ لتحس 

 دروة مق ؾلة مؽ الدقة.

Serviceability 

limits 
 حدود تذغ لية

تذػػ ر إلػػى الحػػاالت والذػػرور التػػي  عػػدُّ   هػػا 
السشذأ مف داذ وصالحاذ لبل تخداـ، وعشد تجاوز 
هػػػػػ ص الحػػػػػدود،  عػػػػػدُّ السشذػػػػػأ ل ػػػػػر صػػػػػال  
لبل تخداـ. وتذسا عؾاما عديدة م ا التػرخيؼ 
ا واالهتػػ از السفػػرر والد سؾمػػة  والتذػػؾ ص والتذػػق 

بلؼ واال ػػتقرار الذػػاما ومقاومػػة الحريػػا وخػػ
 ذلػ.
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Shrinkage انكساش 
ػػا  انخفػػاض طؽيػػع  ػػي ألعػػاد ودػػؼ أو نغػػاـ م 
يشجؼ عؽ نقراف حجػؼ السػادة نتيجػة لتػأا رات 

 التغ  رات الحرارية.

Slab لبلطة 

عزػػػؾ إنذػػػائي أ قػػػي أو شػػػب  أ قػػػي  حسػػػا أ ا ػػػاذ 
 األحسػػػاؿ الرأ ػػػية الستعامػػػدة علػػػى مدػػػتؾى  ػػػظح ،

إلػػػى  ويرتكػػػ  علػػػى و ػػػ اف أو أعسػػػدة لشقػػػا األحسػػػاؿ
 األ ا ات.

Soffit: لظؽ :  
  ظ   فلي.

Slab soffit: لظؽ الببلطة : 

 الدظ  الدفلي للببلطة.

Steel ؾالذ  

نػػة أ ا ػػاذ مػػؽ صػػلب الحديػػد ومػػؽ  مػػادة مكؾ 
عشاصػر أخػرى م ػػا الكربػؾف ول ػرص، وتهدػػتخدـ 
 ػػي أشػػغاؿ اإلنذػػاءات و ػػي تظ يقػػات أخػػرى، 

نية مكاإها مؽ مقاومة شد عالية ند ياذ، و لسا ل
تذػػك لها لأشػػكاؿ مختلفػػة  قزػػباف تدػػلي  أو 

 صفائ  أو ل ر ذلػ.

Stirrup وانة 

تدػػػلي   ػػػؾالذي  هدػػػتخدـ لسقاومػػػة إوهػػػادات 
 ػػي العشاصػػر اإلنذػػائية ويتػػأل م  القػػن والل ػػي  

مػػػؽ القزػػػباف العاد ػػػة أو تذػػػكيبلت األ ػػػبلؾ 
السلحؾمػػػػػة )السلدػػػػػاء أو الس ػػػػػ رة( وبأشػػػػػكاؿ 

مػػع التدػػلي  مهختلفػػة. ويؾ ػػع لذػػكا متعامػػد 
 الظؾلي أو مائبلذ عش  ل اوية مع شة.

Strain انفعاؿ 

وصػػػػم أو مؿيػػػػاس للتذػػػػؾ ص لداللػػػػة اإلزاحػػػػة 
الشدػػ ية أو الػػدوراف الشدػػ ي لسكؾنػػات الجدػػؼ 
دوف األخػػػ   ػػػي الحدػػػباف الحر ػػػات الجامػػػدة. 
ػا لداللػة الذػكا  وقد  هع  ر عؽ حقا االنفعاؿ إم 

 األولي أو الشهائي.
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Strength مقاومة 
قددة ع و دد  نو وأوددق نو مقوددة نو و دد ة نو 
ن مدددا مةقاومدددة  الندددا  ن  مأالةدددة وددد   مكدد  

  ألحةال  مةوب قة  ون حةوث فشل.

Stress  إلنا 
شدددةع  مقددد خ  مة ل  دددة و دددح وحدددةع  مة ددداحة 

  م  حةع.
Tightness نعة م  مأفاذي ة وإحكام  اغالق. كتامة  

Torsion   ددا نت يددة  و  دد   مي ودد م  و  ن   متدد  ع وأوددق مت
 ووحة ه ن     متق.

Torsional moment ي   م    م و 
 معددد م  مدددةو  ني حددد ل مرددد    معأودددق مقدددة   

 . مةو   ي     م مأالم و   
Torsional 

reinforcement 
 ي   م       ح 

ق بان نو نسالك     ح ف الذية   ضة بشدكل 
.   وقضي و ح  مةقوة مةقاومة و وم  م  ي 

Vibration هت  ز  
حةوث ذبذبان ح ل نقوة  متد  زن. وقدة  ند ن 
 مذبددددذبان  و مددددة  ماددددل حقأددددة  م أددددةول  نو 

 .وش  ئ ة مال  مرقأة  أل ض ة
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Access points   نقار السشا 

مسػػرات أو أمػػاوؽ دخػػؾؿ و/أو خػػروج أخػػرى، 
 سكػػػػػؽ أف تكػػػػػؾف شػػػػػارعاذ أو طريقػػػػػاذ يػػػػػرتبذ 
لػػػالظريا العػػػاـ. وعشػػػدما يتقػػػاطع ااشػػػاف مػػػؽ 
الظػػػرؽ العامػػػة  عػػػد  الظريػػػا ال ػػػانؾي )األقػػػا 

 ترشيفاذ( هؾ السشف .

Advisory speed رعة إرشاد ة  
الدرعة السؾصى لها مؽ اله  ة السعشية، وهي 

دة قانؾنياذ.  عسؾماذ أقا مؽ الدرعة السحد 

Attracted traffic 
السرور 
 السشج ب

ؿ إلػػػى السر ػػػا الجديػػػد  حجػػػؼ السػػػرور الستحػػػؾِ 
)السشذػأ حػدي اذ( مػؽ مر ػا ّخػر  خػدـ الحر ػة 
السرورية حالياذ ولكػؽ لسدػتؾى خدمػة أقػا مػؽ 

 لجديد.السر ا ا

Axle loads أحساؿ محؾرية 
وػ ء مػؽ وزف السر بػة اإلوسػالي الػ ي  حسلػػ  

 محؾر مع ؽ.

Capacity analysis عة  تحل ا الد 
مجسؾعػػة مػػؽ اإلوػػراءات السدػػتخدمة لتقػػدير 
 عة أو قدرة الس را ا لتحسُّا حر ة السرور  ػي 

 عروؼ تذغ لية محددة.

City by-passes 
تحؾيبلت عؽ 

 السدف
دية أنذ   لتجشب السرور لسديشة أو طرؽ رئي

 مشظقة م دحسة أخرى.

Control station محظة تحكؼ 
مؾقع  جري عشدص تعداد حر ة السرور لانتغاـ، 
وأل  ؾع على األقا  ػي  ػا شػهر، ويفزػا أف 

  كؾف ذلػ لذكا مدتسر أو شب  مدتسر.

Coverage counts تغظية تعداد 
ا تكػؾف تعداد حر ة السرور لفترات قر رة ربسػ

لزػػػع  ػػػاعات أو يؾمػػػاذ واحػػػداذ  ػػػي الدػػػشة أو 
 يؾماذ واحداذ  ا ) شت ؽ إلى أربع  شؾات(.
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Cumulative 

frequency 
مجسػػػؾع التػػػرددات الدػػػالقة للسذػػػاهدات حتػػػى  تكرار تراوسي

 الشقظة الحالية.

Delay time زمؽ التأخ ر 

ؽ الوتيػػاز مقظػػع مػػؽ طريػػا  الؾقػػ  السدػػتغر 
ؽ الوتيػاز مظروحاذ مش  مقدار الؾق   السدػتغر 

هػػػ ا الجػػػ ء مػػػؽ الظريػػػا حدػػػب حػػػد  الدػػػرعة 
رة، ومؽ دوف تداخبلت.  السقر 

Destination مقرد 
السكػػاف الػػ ي  دػػا ر شػػخن إليػػ ، أو السكػػاف 

اه الذيء إلي .  ال ي يهْر  

Equivalence factor عاما مكا ض 

ا اػػػػػار أو األ ػػػػػرار التػػػػػي  دػػػػػ  ها الحسػػػػػا 
شدػػػؾبة إلػػػى السحػػؾري علػػػى رصػػػفة الظريػػػا م

األ ػػرار التػػػي تشػػػت  عػػػؽ الحسؾلػػػة السحؾريػػػة 
 طؽ. 8,23الؿيا ية البالغة 

Expansion factor ع ندبة مؽ إوسالي  حجؼ وسهؾر الع شة إلى م ْؽ  عاما التؾ ُّ
 شسلهؼ السد  أو الدرا ة أو اال تظبلع.

Exposure تعرُّض 
أي حدث محدود  ي ال ماف والسكاف، ي يد مػؽ 

الظريػا ومتظلبػات إدراوهػؼ، أ باء مدػتخدمي 
 مؽ السسكؽ أف  رب  حادااذ.

Frequency 

distribution 
 تؾزيع ال يانات على شكا ر ـؾ أو وداوؿ. تؾزيع التكرار

Level road  ٍطريا مدتؾ 
ْ له   %  دس  1مقظع مؽ الظريا ال يتجاوز م 

للذػػػاحشات لالحفػػػاي علػػػى  ػػػرعة مع شػػػة م ػػػا 
  رعة  يارات الر اب.

New construction 

works 

أعساؿ إنذاء 
 وديدة

مذروعات وديدة م شية علػى مدػارات وديػدة، 
قػػد تدػػتدعي الحاوػػة إلػػى ا ػػتسبلؾ لؤلرا ػػي 

 على نظاؽ وا ع.
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Parking studies 
درا ات مؾاؾع 

 السر بات

درا ات تهجرى لجسع السعلؾمػات السظلؾبػة عػؽ 
القدرة اال تيعالية، ومدى اال تفادة مؽ مرا ا 

 بػػات السؾوػػؾدة، لتق يسهػػا وتحديػػد مؾاؾػع السر 
 االحتياوات البلزمة.

Pedestrians مذاة 
أشػػخاص يشتقلػػؾف علػػى الظريػػا  ػػ راذ علػػى 

 األقداـ.

Permanent count 

station 

محظة تعداد 
 دائسة

محظػػػة م  تػػػة لذػػػكا دائػػػؼ تهػػػدؼ إلػػػى وسػػػع 
ال يانػػػات عػػػؽ حجػػػؼ السػػػرور لرػػػؾرة مدػػػتسرة 

 على مدار العاـ.

Pollutants  ااتملؾ 
مؾاد  يسيائية أو نفا ػات تجعػا الهػؾاء والتربػة 
والسػػاء أو السػػؾارد الظ يعيػػة األخػػرى  ػػارة أو 

 ل ر مبلئسة ال تخداـ مع ؽ.

Primary roads طرؽ رئيدية 
طػرؽ تػػربذ لػػ ؽ مراوػ  السحا غػػات، وقػػد تستػػد 
إلػػى الػػدوؿ السجػػاورة، وتحسػػا حجسػػاذ مروريػػاذ 

  ياذ.عالياذ لسدا ات طؾيلة لدرعة عالية ند

Rehabilitation إعادة تأه ا 
إعػادة الظػرؽ القائسػة التػي تػردت حالتهػا إلػػى 
و عها األصلي دوف الحاوة إلى ا تسبلؾ أي 

 أرض إ اؼية.

Resurfacing  تجديد الدظ 
إزالػػة  ػػظ  الظريػػا واال تعا ػػة عشػػ  لظبقػػة 
وديػػدة أو إ ػػا ة طبقػػة وديػػدة علػػى الدػػظ  

 القائؼ، لسعالجة الع ؾب الدظحية.
Road  functional 

classification 

 ترشيع وعيفي
 للظرؽ 

تحديد صفة الخدمة التي يؾ رها طريا ما مؽ 
 ح ق  هؾلة التشقا أو الؾصؾؿ.

Road 

improvement 
 تقاطع طرؽ 

مكػػػاف يتقػػػاطع ؼيػػػ  طريقػػػاف أو أو ػػػر وتتغ ػػػر 
 عشدص اتجاهات حر ة السرور.
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Road study types 
أنؾاع درا ات 

 الظرؽ 

درا ػػات والبحػػؾث الستعلقػػة لػػالظرؽ، وسيػػع ال
االقترػػاد ة والدرا ػػات -م ػا: الدرا ػػات الفشيػػة

ال   يػػػػػة -التسؾيليػػػػػة والدرا ػػػػػات االوتسا يػػػػػة
 ودرا ات  بلمة الظرؽ.

Road up-grading 
ر ع مدتؾيات 

 الظرؽ 
تغ  ر صفة الظريا ومرا قها مؽ الف ة األدنى 

 إلى الف ة األعلى.

Rural areas 
مشاطا خارج 

 شغيؼالت
مشػػاطا ريؽيػػة خػػارج الحػػدود التشغيسيػػة للسػػدف 

 وال لدات ذات   ا ة  كانية مشخفزة.

Secondary roads طرؽ اانؾية 
طرؽ مكسلة للظرؽ الرئيدية ترا لػ ؽ مر ػ  
السحا غة ومشاطقها، وتكؾف عادة لدعة  اؼية 

 لخدمة السرور لاتجاه ؽ لدرعة متؾ ظة.
Speed 

management 
 إدارة الدرعة

ؾعػػة إوػػراءات تهػػدؼ إلػػى تحق ػػا تػػؾازف مجس
 ل ؽ الدبلمة و رعة السر بات.

Speed trends صيل ت غ ُِّر الدرعة مع مرور ال مؽ. أنسار الدرعة 

Spot speed رعة لحغية  
 رعة  رد ة للسر بات السارة عشػد نقظػة علػى 

 الظريا  ي لحغة مع شة.
Statistical 

inference 

ا تدالؿ 
 إحرائي

ائن التؾزيػػع األ ا ػػي لتحل ػػا ا ػػتشتاج خرػػ
 ال يانات واختبار الفر يات.

Traffic conflict  تعارض مروري 

حػػدث مػػروري  ذػػارؾ ؼيػػ  ااشػػاف أو أو ػػر مػػؽ 
مدتخدمي الظريا )م ا السر بػات(،  دػتؾوب 
مؽ واحد أو أو ر مشهؼ اتخاد إوػراء أو مشػاورة 

 لتجشب وقؾع ترادـ.

Traffic congestion  ازدحاـ مروري 

ة تشذػػأ علػػى شػػبكات الظػػرؽ عشػػد ازد ػػاد حالػػ
و ا ػػة السػػرور، وتػػفدي إلػػى تبػػاطف الدػػرعات 
وزيػػػادة زمػػػؽ التشقػػػا، ومػػػؽ اػػػؼ  زيػػػادة طػػػؾؿ 

 )طؾال ر( السر بات.
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Traffic impact  تأا ر مروري 
ا اار السترتبة علػى شػبكة الشقػا الشاتجػة عػؽ 

 إقامة مشذأة وديدة.

Traffic noise  جي  مروري  
رلؾب ؼيػ  الشاشػض عػؽ حر ػة الرؾت ل ر الس

 السرور، وتهقاس شدت  لؾحدة الد د  ا.

Traffic safety بلمة السرور  
التػػػػػدال ر واإلوػػػػػػراءات السدػػػػػػتخدمة لحسا ػػػػػػة 
مدػػػػتخدمي الظػػػػرؽ مػػػػؽ التعػػػػرض للؾ ػػػػاة أو 

 إلصالات خظ رة.

Traffic study 

types 

أنؾاع الدرا ات 
 السرورية

 ػة الدرا ات التي تجرى لتحل ا خرائن الحر 
السروريػػػػة، لهػػػػدؼ السدػػػػاعدة  ػػػػي الترػػػػسيؼ 
الهشد ي ومراؾبة حر ة السرور،  ساناذ لحر ة 

 ّمشة و عالة.

Traffic volume حجؼ السرور 
عػػدد السر بػػات التػػي تع ػػر مقظعػػاذ مػػؽ الظريػػا 

  ي وحدة ال مؽ  ي أي  ترة مختارة.

Travel pattern نسذ الرحبلت 
رارهػػا ليػػاف طريقػػة اختيػػار مقاصػػد الػػرحبلت وتك

 و  ب الؿياـ لها وو  لة الشقا السدتخدمة.

Travel time ال مؽ ال ي  دتغرق  الدفر ل ؽ نقظتْ ِؽ. زمؽ التشقا 

Urban areas 
مشاطا داخا 

 التشغيؼ
مشػػػاطا ذات   ا ػػػة  ػػػكانية عاليػػػة ومخدومػػػة 

 لال شية التحتية البلزمة.

Vehicle axle محؾر السر بة 
يػػػدور معهػػػا السحػػػؾر الػػػ ي  حسػػػا العجػػػبلت و 

 ناقبلذ إل ها عـ  الدوراف.

Village roads طرؽ قروية 
طرؽ ترا القرى لذبكة الظرؽ العامة، وتسػر 
ع ػػػر السشػػػاطا الريؽيػػػة وتػػػربذ القػػػرى لعزػػػها 

 لبعض.
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ة  تحؾيا طاقػة اإللكترونػات الدػاقظة علػى مػاد 
ة.ما إلى طاقة حر ة ل   ر ات تلػ الساد 

 Absorption امتراص

ػػ  الجدػػؼ مػػؽ اإلشػػعاع الكهل ػػي   ندػػبة مػػا  ستر 
 الداقذ علي .

 Absorptivity امتراصي ة

ػػػة  لػػرج هػػػؾائي  أو مسػػػر  رأ ػػي  لػػػ   هتحػػػة علؾي 
 ػػؾؽ  ػػظ  الس شػػى )مػػْدخا هػػؾاء(، يهشذػػأ مػػؽ 

ويهفػػػت  لات جػػػاص  الظػػػؾب أو الخذػػػب أو الفػػػؾالذِ 
 الري  الدائدة.

م هؾاءِملْ  ؿ   Air catcher 

  Air duct أن ؾب هؾاء م جرى  ي م شى، أو ّلة، لشقِا الهؾاء.

ندػػبة إلػػى مدػػتؾى  السدػػا ة لاالت جػػاص الرأ ػػي  
  ظ  البحر.

 Altitude ارتفاع

 Architecture علؼ الِعسارة  ؽ  وعلؼ ترسيِؼ وتذ  ِد السباني والسهشذوت.

خلي ػػة داخلػػي     ػػر مهحػػار لالجػػدراف الدا  زػػاء
ا ة.  للس شى، ويكؾف مدقؾ ذا لعشاصر  شف 

ْدهة  Atrium ر 

لِ ي ة الغر ة العليا تح  الدؿِم السائِا للسش ؿ.  Attic عه

ال اوية لػْ ؽ مهت جػِ  الذػساؿ واإل ػقار العسػؾدي  
 وتهقاس لالدروة. للشجؼ على األ اا

ْس   Azimuth زاوية الد 

ػ  خذ  مدتؿيؼ حؿيقي  أو خيالي   سر  ع    ػر مر  
ودػػٍؼ يػػدورا أو خػػذ    قِدػػؼ شػػكبلذ متسػػاابلذ إلػػى 

 نرفْ ؽ متداويْ ؽ.
 Axial محؾري  

 

ػػػػػار  ػػػػة تعسػػػػػا علػػػػى  ػػػػْب  التي  ن يظػػػػة  هربائي 
ػػػِة لسرػػػاليِ  التفريػػػِل  الكهربػػػائي   ور ػػػع الفؾلظي 
.  الكهربائي 

 Ballast خانا
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وعػػػاء مهغلػػػا  عسػػػا علػػػى تدػػػخ ؽ  ػػػائٍا مػػػا 
 لحْرؽ الؾقؾد.

ا  Boiler ِمْرو 

 

ا مػػػػػػؽ تػػػػػػأا ر ن يظػػػػػػة تعسػػػػػػا علػػػػػػى التقل ػػػػػػ
لػػْ ؽ األشػػياء لْ ػػِر  اذ أو تكػػؾف حػػاو   الرػػدمةا
           الستؾا قة.

 Buffer مشظقة عْ ؿ

 

ػػِة السهكي فػػِة  حػػاو  أو عػػازؿ لػػْ ؽ ال   ػػِة الداخلي 
 للس شى وال   ِة الخاروية.

 Building envelope لبلؼ الس شى

 

ْف  حتػؾي  عليػ  األعلى لسقدار ما  سكؽ أ الحد  
 شيءا أو أْف يهشتج  .

عة    Capacity 

 

ػػ ي  لتر ػػ ب  عسلي ػػة ا ػػتخداـ قػػؾ ة الظػػْرد السر  
  مخاليذ  لْ ِر مهتجاندة.

 Centrifugation ت ف ا

 

د إلى د  لد ؾس. (4ْ) لهرِ    Chilled مه ر 

وهاز إلزالِة الحرارِة مؽ الدائا لزغِذ البخار، 
 راصي ة.أو لدْورِة الت ريد االمت

دمه ر ِ   Chiller 

 

ٍة أو ودػػٍؼ أو  ػػْ رورٍة  مقػػدار  كػػؾف االتذػػا لسػػاد 
ػا إلحػػدى  دةا ويهعػدُّ مؿيا ذ  ػي عػا  عػروٍؼ مهحػػد 

 .الخرائن
 Coefficient مهعاِما

 

 Condenser مهك ِ م وهاز لتك يِع البخار.
 

ا  ػػػػاِر الكهربػػػػائي  سػػػػا التي  ة علػػػػى ح  قهػػػػدرة السػػػػاد 
 (.Sووْحدة ؾياِ ها:  يسش  )

 Conductance مهؾاصلة
 

حشاِت الكهربائي ِة الستد  قػة  مقدار الحرارة أو الذِ 
  ي وحدة السداحة لكا  وْحدة زمؽ.

 Conductivity مهؾصلي ة

 

،  الِفل  ات ة تشقا التي ار الكهربائي    Conductor مهؾصا .ماد 

ـِ التد  ػػػِة والت ريػػػدا وهػػػؾ  مؿيػػػاس  لكفا ػػػِة نغػػػا
 الشاتجة والظاقِة السهدخل ة. الشدبة لْ ؽ الظاقةِ 

 مهعاِما األداء
Coefficient of 

performance (COP) 
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مداحة مهحاطة لالجػدراف الداخلي ػة للس شػى، أو 
دةا وتكؾف مفتؾحةذ  لجدراف خاروي ة لسباٍف متعد 

.  للهؾاء الخاروي 
 Courtyard ِ شاء داخلي  

 

ْحشِة الكهربائي ِة الشات  عؽ حر ةِ  -2  تد ُّا الذِ 
 اإللكترونات.

 تػػػػد ُّا السػػػػػاء، أو الهػػػػػؾاء، أو ل رهسػػػػػا، -1
د.  لات جاٍص مهحد 

 Current تي ار

 

ن يظػػة ميكانيكي ػػة تهْؾ ػػع  ػػي أنال ػػِب ومجػػاري 
ؼ  ػػي  س ي ػػة تػػد ُِّا السػػائِع السػػار  السؾائػػع للػػتحكُّ

 مؽ خبللها.

 Damper مخسِ د

 

ْؾء الشهار الزؾء الظ يعي  الشات  عؽ أشع ة الذسث.    Daylight 
 

 Dead band نظاؽ هامد  ترة الدكؾف لْ ؽ عسِا الجهاِز وتؾقُِّف .
 

ة إلى الحجؼ ال ي ت ْذغ له  هػ ص  ندبة  تلة الساد 
 الكتلة.

 Density و ا ة

 

ة ميكانيكي ػة أو إلكتروني ػة مرػشؾعة لتأد ػِة  مهع د 
 Device ن يظة .لرٍض مع  ؽ

 

ػػػػػٍة،  عشرػػػػػر  قػػػػػـؾ لتؾزيػػػػػع خاصػػػػػي ٍة    يائي 
 Diffuser ناِشر الزْؾء،  ي وسيِع االت جاهات.و

 

ووػػػؾد الك  ػػػر مػػػؽ األشػػػكاؿ، أو األنػػػؾاع، أو 
 Diversity تشؾُّع األ كاِر السختِلفة.

 

وهاز لر ػع دروػِة حػرارِة ميػاِص التغ  ػة لؾا ػظة 
 Economizer مهقت ِرد الغازاِت التي تدخاه السدخشة.
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 Efficiency وفا ة .ندبة الذغِا الشات  إلى الذغِا الس  وؿ
 

 الرػػادر الحػػراري   شػػعاعِ اإل تػػد ُّا لػػْ ؽ الشدػػبة
ة مشدػظ  وحػدة عؽ  اإلشػعاعي   والتػد ُّاِ  السػاد 

  ػظ ِ  مػؽ نفِدػها السداحة وحدة عؽ الرادر
 ذاِتها. الحرارةِ  دروةِ  عشد األ ؾد الجدؼِ 

 Emissivity التعااي ة

 

ػػػػٍة،  ة تعسػػػػا علػػػػى نقػػػػا خاصػػػػي ٍة    يائي  مهع ػػػػد 
ْ ػػػر الحػػػاو  وػػالح رارة، مػػػؽ و ػػػذ إلػػػى ّخػػػر  ع 

السؾوػػػؾد لػػػْ ؽ الؾ ػػػظْ ؽ، دوف حػػػدوِث مػػػ ٍج 
 لْ شهسا.

 Exchanger مهباِدؿ

 

 Fenestration تشد ا الفهتحات ترت ب الشؾا   )الفهتحات(  ي لبلؼ الس شى.
 

 Fin زعشفة و  لة تغل ا رأ ي ة.
 

إنػاء مخروطػػي  الذػػكا يهْؾ ػػع  ػػي  ػػؼ الؾعػػاء، 
 الدائا.ليهرب  ؼي  

 ِقْسع

 

Funnel 

 

 

مؿياس لل يادِة  ي ات داع اإلشارة الشاتجِة عػؽ 
ٍؼ للرؾت، مهع  ػراذ عشػ  لشدػبةِ  السهخروػات  مهزخِ 

  إلى السهْدخبلت.

 و ْدب

 

Gain 

 

اإلحدػػػػػاس البرػػػػػري  الشػػػػػاوؼ عػػػػػؽ الدػػػػػظؾِع 
 الهسفِرر.

 Glare ل ْهر
 

  Glazing ت وي  وْ ع طبلء شْب  زواوي  على  ظٍ  ما.

 Humidity رطؾبة وس ي ة لخاِر الساء السؾوؾدِة  ي الهؾاء.
 

وْ ػػع مػػؾاد  تسشػػع أو تهقلِ ػػا مػػرور  أو انتقػػاؿ  أو 
ب  الحرارِة أو الكهرباِء أو الرْؾت.  عْ ؿ تدر 

 
Insulation 
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، تحػؾي  قظعة مؽ الؾرؽ، أو لْ ػرص مػؽ السػؾاد 
 معلؾماٍت عؽ الجدِؼ الس   تِة علي .

 Label لظاقة ل ي اف

 

ْ ػر   قداف الدػائِا أو الغػاز مػؽ خػبلؿ مػروِرص ع 
 Leakage تدرُّب  هتحٍة  ي  ظ .

 

ػػؽه مػػؽ  إ ػػقار  ػػْؾء علػػى  ػػظؾِح األشػػياء  هسكِ 
 ربيِتها.

 Lighting إ اءة
 

ػػػػة مائلػػػػة ل اويػػػػٍة تدػػػػس  لسػػػػرور  شػػػػرائذه أ ؿي 
الزػػْؾء أو الهػػؾاء، وت حسػػي مػػؽ السظػػر وأشػػع ة 

 الذسِث السباِشرة. 

 تغل اشرائ ه 
 

Louvers 

 

.   Lumen لؾِمؽ وْحدة ؾياس التد ُِّا الزْؾئي 

فه مػػؽ مرػػباٍح، أو  وْحػػدة إ ػػاءة  املػػة تتكػػؾ 
أو ػػر، وأوػػ اء مرػػس سٍة لتؾزيػػع الزػػْؾء، ول ػػر 

 ذلػ.

 وْحدة اإلنارة
 

Luminary 

 

وسيع العسلي اِت الكيسيائي ِة الح ؾي ِة التػي تجػري 
ندجِة الحي ة داخا الجدؼ عشدما  قـؾ ل شاء األ 

ـِ األ ا ػػي ةا اػػؼ   هفكِ كههػػا ل هشػػت    مػػؽ مػػؾاد  الظعػػا
 مشها الظاقة.

 أْ ض
 

Metabolism 

 

نْ ؽ أو أو ر.    Mix خليذ م ي  مؽ مكؾ 

  Opaque مهْعِتؼ ل ر مهْشِف  للزْؾء.

  Optimum أم ا  هفزي إلى أ زِا الشتائ .

لبل تفادة مؽ/ أو  ) ي العسارة( ترسيؼ الس شى
ي ػػةا م ػػا: الذػػسث، تق ل ػػا تػػأا ِر العؾامػػِا الجؾ 

 .والرياح، والسظر
 Orientation تؾوي 

 

حا  ػػة لػػارزة عػػؽ وػػدراف الس شػػى للحسا ػػِة مػػؽ 
ي ةا  م ا: الذسث، والسظر. العؾامِا الجؾ 

ة  Overhang و ْذف 
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ؿ تغ ُّر الذغِا أو الظاقة.   Power قهْدرة مهع د 

ٍ  مذتر     Radial شعاعي   ؾ. مهشتذر  ي خظؾٍر مؽ مر  

  Rate مهعد ؿ مقدار تغ ُّر  س ي ٍة مع ال مؽ.

و ػػػػػػٍذ مػػػػػػا لحر ػػػػػػِة أو تػػػػػػد ُِّا  مسانعػػػػػػة  -2
حشات خبلل .  الجه ْي ات أو الذِ 

) ػػػػػػػػػي الكهربػػػػػػػػػاء( مؿيػػػػػػػػػاس لدروػػػػػػػػػة  -1
ػػػػاٍر  هربػػػػائي   مسانعػػػػةِ  مؾصػػػػٍا لسػػػػروِر تي 
 خبلل .

 Resistance مقاومة

 

ي ػٍة  ػي ل  ػٍة ن يظة تكذمه حدوث  تغ ُّراٍت    يائ
 أو الحػػػرارة، أو الحر ػػػة، أو و ػػػٍذ مػػػاا م ػػػا:

 ل رهسا.

 مهدت ْذِعر
 

Sensor 

 

 ػي  الؿيسة الف  يائي ة السظلػؾب الؾصػؾؿه إل هػا
ٍؼ مهغلا،  دروة الحرارة.   نغاـ تحكُّ

 Set point نقظة  ْبذ

 

، عػػؽ شػػيء  حجػػب األشػػع ِة، الجه ئػػي  أو الكهل ػػي 
 أو مكاف.

 تغل ا
Shading 

 

 

ػ  الس شػى ويسػرُّ مس ر  رأ ي   كؾف عادةذ  ي مر  
 لجسيِع الظؾالا.

ر الس شى ْشؾ   Building shaft م 

 

ا ة، أو نا ػػ ة،  ػػي الدػػؿم إلدخػػاؿ   هتحػػة شػػف 
 الزْؾء الظ يعي  إلى الس شى.

 Skylight و ؾ ة إنارة

 

 مهرت ب  ي تذك ٍا لْ ِر مدتؿيؼ.
 

 Staggered مهتعر ج

 

شظقػػة  ػػي م شػػى لػػ  لر ػػة أو م ) ػػي التد  ػػة(
ػػػة، تهػػػدؼه إلػػػى تعغػػػيؼ   ػػػؿم  ووػػػدراف  زواوي 

 التأا ر الحراري  ألشع ة الذسث.
 Sunspace  زاء شسدي  

 

ؼ األتؾمػػاتي   ػػي دروػػة  ـه للػػتحكُّ ن يظػػة تهدػػتخد
 الحرارة و ْبِظها.

 مهشغِ ؼ حرارة
 

Thermostat 
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ْ ػػػػر األنال ػػػػِب  ؼ  ػػػػي تػػػػد ُّا السؾائػػػػِع ع  الػػػػتحكُّ
 والسجاري.

ْشا  Throttling خ 

 

وهاز  هغ  ػر مدػتؾى الفؾلظي ػِة، أو التي ػار، لػْ ؽ 
 دارتْ ؽ  هربائ  تْ ؽ أو أو ر.

ؿ  Transformer محؾِ 

 

ندػػػبة الظاقػػػِة اإلشػػػعا ي ة التػػػي تدػػػقذ علػػػى 
 .ودٍؼ ما إلى تلػ التي تشتقاه عؽ طريق 

 Transmittance انتقالي ة
 

ا ِم  اف حرارة  كؾف ؼي  مهدتؾدعه ال ئ ػا ملفؾ ذػ
مه ل لػػػٍة لالسػػػاءا  (Muslin) مؾ ػػػل ؽ لقساشػػػةِ 

ػػػػر السػػػػاء مشػػػػ  لا ػػػػتسرار لت ريػػػػِد  لح ػػػػق يتبخ 
السهدتؾدع. ويهدتعساه مع م  اف الحػرارة الجػاؼ 

 لؿياِس رطؾبِة الهؾاء.

 ِم  اف مه ل ا
 
 

Wet-bulb  

thermometer 

 

 

 

 

 


