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A 
 
Abandoned child     طفل لقيططفل لقيط 
Abject poverty     فقر مدقعفقر مدقع 
Abortion                إجهاض           إجهاض 
Absolute poverty     فقر مطلقفقر مطلق 

Abstract      ملخص ، مستخلصملخص ، مستخلص 
Abundance of resources    وفرة المواردوفرة الموارد 
Abuse      إساءة إستخدامإساءة إستخدام 
Abuse, child -     إساءة إستخدام االطفالإساءة إستخدام االطفال 
Abuse, drug -     إساءة إستخدام االدوية والعقاقيرإساءة إستخدام االدوية والعقاقير 
Abused children     طفال مستغلونطفال مستغلونأأ  
Accelerate      يعجل ، يسارعيعجل ، يسارع 
Accelerated Health Programme  برنامج صحي معجلبرنامج صحي معجل 
Access      وصول، دخول، إذن بالوصولوصول، دخول، إذن بالوصول 
Accessible      ممكن الوصل اليه ، سهل المنالممكن الوصل اليه ، سهل المنال 
Accessible Health Services   خدمات صحية يسهل الوصول اليهاخدمات صحية يسهل الوصول اليها 
Achieveable      ممكن تحقيقه ، ممكن تحقيقهقابل للتحقيققابل للتحقيق ،  
Achievement     إنجاز ، تحقيقإنجاز ، تحقيق 
Action      إجراء ، عملإجراء ، عمل 
Action, community -    عمل مجتمعي مشتركعمل مجتمعي مشترك 
Action-oriented studies    دراسات عمليةدراسات عملية 
Action plan      خطة عملخطة عمل 
Action poster      إجرائيإجرائي((ملصق تطبيقي ملصق تطبيقي((  
Action research     بحث إجرائيبحث إجرائي 
Active age      فترة النشاط والحيويةفترة النشاط والحيوية 
Activity       نشاط ، عمل ، حيويهنشاط ، عمل ، حيويه 
Activities      أنشطة ، نشاطاتأنشطة ، نشاطات 
Activities, cultural -    أنشطة ثقافيةأنشطة ثقافية 
Activities, social -     أنشطة إجتماعيةأنشطة إجتماعية 
Activities income-generating   أنشطة مدرة للدخلأنشطة مدرة للدخل 
Actuarial report     تقرير الخبراءتقرير الخبراء 
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Acute       حادحاد 
Acute flaccid parley      شلل الرخوي شلل الرخوي 
Acute respiratory infections   التهابات الجهاز التنفسي الحادةالتهابات الجهاز التنفسي الحادة 
Acute Undernutrition    نقص تغذية حادنقص تغذية حاد 
Adaptation      تكيف ، تعديلتكيف ، تعديل 
Adaptive growth     النمو التكيفيالنمو التكيفي 
Address      يواجه ، يخاطب ، عنوانيواجه ، يخاطب ، عنوان 
Adjustment      تكييف ، تعديلتكييف ، تعديل 
Adjustment, economic -    تكييف اقتصاديتكييف اقتصادي 
Adjustment, policies -    سياسات التكيفسياسات التكيف 
Adjustment problems    مشكالت التكيفمشكالت التكيف 
Adjustment with a human face   تكيف ذو طابع انسانيتكيف ذو طابع انساني 
Administration     إدارةإدارة 
Administration of funds    إدارة االموالإدارة االموال 
Adolescents       اليافعوناليافعون/ / المراهقون المراهقون  
Adolescence       فترة فترة / / سن المراهقة سن المراهقة( )( )  
Adolescencem age of adolescents  سن المراهقة، مراهقين، مراهقاتسن المراهقة، مراهقين، مراهقات 
Adopted children     االبناء بالتبنياالبناء بالتبني 
Adoption       اقرار، اقرار) ) االطفالاالطفال((تبني تبني ،  
Adult       راشد ، بالغراشد ، بالغ 
Adult education     تعليم الكبارتعليم الكبار 
Advisor      مستشارمستشار 
Advisor board     مجلس استشاريمجلس استشاري 
Advisory committee     لجنة استشاريةلجنة استشارية 
Advisory services     خدمات استشاريةخدمات استشارية 
Advocacy      دفاع ، تأييد، مناصرةدفاع ، تأييد، مناصرة 
Advocate (an improvement)    يطالبيطالب((يدافع ، يناصر يدافع ، يناصر((  
Affiliate      عيةعيةمنتسب ، مؤسسة فرمنتسب ، مؤسسة فر  
After-care      الرعاية الالحقةالرعاية الالحقة 
Age       العمر ، السنالعمر ، السن 
Age-group      فئة عمريهفئة عمريه 
Age-sex distribution     التوزيع العمري حسب الجنسالتوزيع العمري حسب الجنس 
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Age, height-for -     الطول قياسا الى العمرالطول قياسا الى العمر 
Age, weight-for -     الوزن قياسا الى العمرالوزن قياسا الى العمر 
Ageing persons     ن ، المسنونن ، المسنونالطاعنون في السالطاعنون في الس  
Aid       معونة ، مساعدةمعونة ، مساعدة 
Aid, bilateral -     مساعدة ثنائيةمساعدة ثنائية 
Aid, multilateral -     مساعدة متعددة االطرافمساعدة متعددة االطراف 
Aid relief      مساعدات االغاثةمساعدات االغاثة 
Aids       وسائل معينةوسائل معينة 
Aids audiovisual     الوسائل السمعية والبصريةالوسائل السمعية والبصرية 
Agency      وكالةوكالة 
Agencies      تتوكاالوكاال  
Agencies, bilateral -     وكاالت ثنائيةوكاالت ثنائية 
Agencies, international -    وكاالت دوليةوكاالت دولية 
Agencies, regional -     وكاالت إقليميةوكاالت إقليمية 
Agencies, specialized -    وكاالت متخصصةوكاالت متخصصة 
Agricultural credit     قروض زراعيةقروض زراعية 
Agricultural extension    إرشاد زراعيإرشاد زراعي 
Agricultural, cooperatives -   تعاونيات زراعيةتعاونيات زراعية 
Ailment      عله ، إعتالل ، مرضعله ، إعتالل ، مرض 
Alimentary system     الجهاز الهضميالجهاز الهضمي 
Ambassador, at large -    سفير متجولسفير متجول 
Ambassador, goodwill -    سفراء النوايا الحسنةسفراء النوايا الحسنة 
Anaemia      فقر دمفقر دم 
Analgesics      مسكناتمسكنات 
Analysis      تحليلتحليل 
Analysis, cost -     تحليل الكلفةتحليل الكلفة 
Analysis country data    تحليل البيانات القطريةتحليل البيانات القطرية 
Analysis, situation -     تحليل الوضعتحليل الوضع 
Analysis, system -     تحليل النظمتحليل النظم 
Animateurs (F)     صانعو الرسوم المتحركةصانعو الرسوم المتحركة 
Annual leave      إجازة سنويهإجازة سنويه 
Annual report     تقرير سنويتقرير سنوي 
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Antenatal care     رعاية الحواملرعاية الحوامل 
Antibiotics      مضادات حيويهمضادات حيويه 
Antibodies      اجسام مضادةاجسام مضادة 
Anti-cancer drugs     ادوية مكافحة السرطانادوية مكافحة السرطان 
Anti-poverty strategies    االستراتيجيات الموجهة لمكافحة الفقراالستراتيجيات الموجهة لمكافحة الفقر 
Anthropometry     القياسات البشريةالقياسات البشرية 
Anthropometric measurements   الجسم الجسمقياساتقياسات  
Appeal      نداء ، مناشدةنداء ، مناشدة 
Appraisal      تقييم ، تقويمتقييم ، تقويم 
Apprise      يخبر ، يعلميخبر ، يعلم 
Approach      طريقة ، نهجطريقة ، نهج 
Approach, integrated -    نهج او طريقة متكاملةنهج او طريقة متكاملة 
Approach, multi sectoral -   منهج معتمد لدى قطاعات مختلفةمنهج معتمد لدى قطاعات مختلفة 
Appropriate      مالئم ، مناسبمالئم ، مناسب 
Appropriate measures    إجراءات مالئمةإجراءات مالئمة 
Appropriate technology (A.T.)   التقنية المالئمةالتقنية المالئمة 
Arab League      الجامعة العربيةالجامعة العربية 
Arab League Charter    ميثاق الجامعة العربيةميثاق الجامعة العربية 
Area       منطقة ، مجالمنطقة ، مجال 
Areas, rural -      المناطق الريفيةالمناطق الريفية 
Areas, urban -     المناطق الحضريةالمناطق الحضرية 
Areas, peripheral areas -    المناطق الهامشيةالمناطق الهامشية 
Arid Areas      االراضي القاحلةاالراضي القاحلة 
Armed conflict     نزاع مسلحنزاع مسلح 
Armed conflicts, children in -   االطفال والصراعات المسلحةاالطفال والصراعات المسلحة 
Artificial      صناعي ، اصطناعيصناعي ، اصطناعي 
Artificial baby milk     حليب االطفال الصناعيحليب االطفال الصناعي 
Artificial infant feeding     رضاعة بالزجاجةرضاعة بالزجاجة/ / رضاعة صناعية رضاعة صناعية  
Aseptic delivery      معقمةمعقمة/ / والدة صحية والدة صحية  
Assignment      مهمة ، عمل محددمهمة ، عمل محدد 
Assignment children     االطفال مهمتنااالطفال مهمتنا 
Assistance      مساعدةمساعدة 
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Assistance, cash -     مساعدات نقديةمساعدات نقدية 
Assistance, in-kind -     على شكل مواد على شكل مواد//مساعدات عينية مساعدات عينية  
Assistance fund     صندوق المساعداتصندوق المساعدات 
Assistant      مساعدمساعد 
Association      جمعية ، إتحادجمعية ، إتحاد 
Asylum-seekers     طالبو حق اللجوءطالبو حق اللجوء 
At-risk pregnant     الحامل المعرضة للخطرالحامل المعرضة للخطر 
Attendance      حضورحضور 
Attendant      حاضر ، مرافقحاضر ، مرافق 
Attendance, school -    تظام في المدرسةتظام في المدرسةاالناالن  
Attendant, traditional birth -   قابلــــــــة تقليديــــــــةقابلــــــــة تقليديــــــــة 

Attitude      موقف ، وجهة نظر ، إتجاهموقف ، وجهة نظر ، إتجاه 
Audio-visual       بصريبصري/ / سمعي سمعي  
Auger       حفارة ، مثقبحفارة ، مثقب 
Auspices      رعاية ، إشرافرعاية ، إشراف 
Authorise      يفوض ، يسمحيفوض ، يسمح 
Authority      تفويض ، تصريح ، سلطةتفويض ، تصريح ، سلطة 
Auxilliary      ثانوي ، مساعدثانوي ، مساعد 
Auxilliary health workers    العاملون الصحيون المساعدونالعاملون الصحيون المساعدون 
Auxilliary nurses     الممرضات المساعداتالممرضات المساعدات 
Availability of data     توافر البيانات ، او وفرتهاتوافر البيانات ، او وفرتها 
Availability of resources    توافر المواردتوافر الموارد 
Available resources     الموارد المتاحةالموارد المتاحة 
Avitaminosis      نقص الفيتاميناتنقص الفيتامينات 
Awareness      وعي ، إدراكوعي ، إدراك 
Awareness,  public -    وعي عاموعي عام 
A World fit for Children    عالم مالئم لالطفالعالم مالئم لالطفال 
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B 
 
 
Baby-friendly      رفيقة باالطفالرفيقة باالطفال 
Baby-friendly hospitals    مستشفيات صديقة لالطفالمستشفيات صديقة لالطفال 
Baby-friendly offices 2    تب ودودة لالطفالتب ودودة لالطفالمكامكا  
Baby sitter      حاضن ، حاضنهحاضن ، حاضنه 
Baby sitting centre     حضانة نهايةحضانة نهاية 
Bacterial diseases     االمراض البكتيريةاالمراض البكتيرية 
Back-up services     الخدمات المساندةالخدمات المساندة 
Backward child     طفل متخلفطفل متخلف 
Backwardness     تخلفتخلف 
Balanced diet     وجبة غذائية متوازنةوجبة غذائية متوازنة 
Ban       حظر ، منع ، يحظر ، يمنعحظر ، منع ، يحظر ، يمنع 
Bank       بنك ، مصرفبنك ، مصرف 
Banking services     الخدمات المصرفيةالخدمات المصرفية 
Bar chart      خريطة عموديةخريطة عمودية 
Bare minimum     الحد االدنىالحد االدنى 
Base       قاعدة أساسقاعدة أساس 
Base, data -       قاعدة البياناتقاعدة البيانات 
Baseline data     بيانات اساسيةبيانات اساسية 
Baseline survey     ح أساسيح أساسيمسمس  
Basic assistance list    قائمة المساعدة االساسيةقائمة المساعدة االساسية 
Basic education     التعليم االساسيالتعليم االساسي 
Basic health services    الخدمات الصحية االساسيةالخدمات الصحية االساسية 
Basic needs      الحاجات االساسيةالحاجات االساسية 
Basic services     الخدمات االساسيةالخدمات االساسية 
Bacills, Calmette, Guerin (BCG)    التدرن الرئويالتدرن الرئوي/ / لقاح السل لقاح السل  
Behavioural change      مسلكيمسلكي((تغيير سلوكي تغيير سلوكي((  
Behavioural clinic        تتـصدى للمـشكالت     تتـصدى للمـشكالت     ((عيادة سلوكية   عيادة سلوكية

))السلوكيةالسلوكية  

                                                           
٢Encourages the establishment of creches in workplace allows working mothers some time to 
breastfeed their children 



 8

Behavioural indicators    مؤشرات سلوكيةمؤشرات سلوكية 
Behavioural problems    مشكالت سلوكيةمشكالت سلوكية 
Beneficiary      مستفيد ، منتفعمستفيد ، منتفع 
Beneficiary countries    االقطار المستفيدةاالقطار المستفيدة 
Benefit      فائدة ، منفعةفائدة ، منفعة 
Benefits, social -     الفوائد االجتماعيةالفوائد االجتماعية 
Bibliography      قائمة باسماء ثبت المراجعقائمة باسماء ثبت المراجع  
Bilateral aid      مساعدة او معونة ثنائيةمساعدة او معونة ثنائية 
Bilateral relations     عالقات ثنائيةعالقات ثنائية 
Bilharziasis      بلهارسيابلهارسيا 
Billboard      توضع عـادة علـى      توضع عـادة علـى      ((ة اعالنات   ة اعالنات   لوحلوح

))جنبات الطرقاتجنبات الطرقات  
Birth attendant       الشخص الذي يـشرف علـى       الشخص الذي يـشرف علـى       ((مولدة  مولدة

))الوالدةالوالدة  
Birth control      تنظيم النسلتنظيم النسل 
Birth defects      عيوب خلقيةعيوب خلقية 
Birth deficiencies     عيوب خلقيةعيوب خلقية 
Birth Lesions      آفات أو أضرار الوالدةآفات أو أضرار الوالدة 
Birth place      والدةوالدةمكان المكان ال  
Birth rate      معدل الوالداتمعدل الوالدات 
Birth spacing      مباعدة الوالداتمباعدة الوالدات 
Birth weight      الوزن عند الوالدةالوزن عند الوالدة 
Birth, still -      والدة الجنين ميتاوالدة الجنين ميتا 
Black market      السوق السوداءالسوق السوداء 
Blindness      عمىعمى 
Blindness prevention    الوقاية من العمىالوقاية من العمى 
Blockage      ددانسداانسدا  
Blueprints       أساسيةأساسية/ / مخططات اولية مخططات اولية  
Board       لجنة ، مجلسلجنة ، مجلس 
Board submission     بيان يعرض على المجلس لمناقشتهبيان يعرض على المجلس لمناقشته 
Body of information      مجموعــة مــن البيانــات او مجموعــة مــن البيانــات او

 المعلوماتالمعلومات
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Bore       يحفريحفر 
Borehole sites     مواقع الحفرمواقع الحفر 
Bottle feeding      االرضاع بالزجاجةاالرضاع بالزجاجة/ / التغذية الصناعية التغذية الصناعية  
Bouts of diarrhoea     نوبات االسهالنوبات االسهال 
Brain drain      نزوح االدمغة ، هجرة الكفاءاتنزوح االدمغة ، هجرة الكفاءات 
Breadth of support      تأييد كبير تأييد كبير 
Breadwinner      عائل ، معيلعائل ، معيل 
Breakthrough     تقدم مفاجيء ، إنجازتقدم مفاجيء ، إنجاز 
Breastfeeding      الرضاعة الطبيعية، االرضاع من صدر الرضاعة الطبيعية، االرضاع من صدر

 األماألم
Breastfeeding patterns    انماط الرضاعة الطبيعيةانماط الرضاعة الطبيعية 
Breastfeeding substitutes    بدائل حليب األمبدائل حليب األم  
Broadcasting      إذاعةإذاعة 
Briefing      شرح ، إيجازشرح ، إيجاز 
Brigadistas (volunteers)    متطوعونمتطوعون 
Broad scale      واسع النطاقواسع النطاق 
Broad support     دعم كبيردعم كبير 
Broadcasting      إذاعةإذاعة 
Broken lines      خطوط متقطعةخطوط متقطعة 
Bronchopneumonia     االلتهاب الشعبي الرئويااللتهاب الشعبي الرئوي 
Brunt of world recession    وطأة الكساد العالميوطأة الكساد العالمي 
Budget      ميزانيةميزانية 
Budget deficit     عجز في الميزانيةعجز في الميزانية 
Budget, programme -    ميزانية البرامجميزانية البرامج 
Budget shortfall     انيةانيةعجز في الميزعجز في الميز  
Budgetted relief     إعانة وفقا لميزانية االسرةإعانة وفقا لميزانية االسرة 
Budget headings     بنود الميزانيةبنود الميزانية 
Budget hearing     جلسة لمناقشة الميزانيةجلسة لمناقشة الميزانية 
Budgeting      وضع الميزانياتوضع الميزانيات 
Building      بناء ، يبنيبناء ، يبني 
Building, capacity -     بناء الطاقات او القدراتبناء الطاقات او القدرات 
Burping      ، التجشئة التجشئةالتجشؤ ،التجشؤ  
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Bureaucracy      الدواوينية، البيروقراطيةالدواوينية، البيروقراطية 
By-laws      لوائح ، قوانين داخليةلوائح ، قوانين داخلية 
BCG = Vaccination      التدرن الرئويالتدرن الرئوي((لقاح السل لقاح السل((  
C 
 
Calamity      كارثةكارثة 
Calorie      سعر ، وحدة حراريةسعر ، وحدة حرارية 
Calorie deficiency     نقص الطاقة الحراريةنقص الطاقة الحرارية 
Calorie intake     ب الجسم من السعراتب الجسم من السعراتإستيعاإستيعا  
Campaign      حملة ، يشن حملهحملة ، يشن حمله 
Canned foods     أغذية معلبةأغذية معلبة 
Capacity      طاقة ، قدرةطاقة ، قدرة 
Capacity building     بناء القدرات أو الطاقاتبناء القدرات أو الطاقات 
Capital      رأس المالرأس المال 
Capitalise on      يفيد منيفيد من 
Care       رعاية ، عنايةرعاية ، عناية 
Care centres      مراكز العنايةمراكز العناية 
Care home      دار الرعايةدار الرعاية 
Care, institutional -            رعاية مؤسسية مـن خـالل       رعاية مؤسسية مـن خـالل

 المؤسسات المعنيةالمؤسسات المعنية
Care, maternal -     رعاية االمهاترعاية االمهات 
Care, postnatal -     رعاية االمهات بعد الوالدةرعاية االمهات بعد الوالدة 
Care, prenatal     رعاية النساء الحواملرعاية النساء الحوامل 
Career development    التطور الوظيفيالتطور الوظيفي 
Case       قضية ، حالةقضية ، حالة 
Case history       تاريخ الحالةتاريخ الحالة((وصف الحالة وصف الحالة((  
Case study      دراسة الحالةدراسة الحالة 
Cash call-forward (CCF)    طلبات االمداد النقديةطلبات االمداد النقدية 
Cash crops         محاصيل تباع لقـاء     محاصيل تباع لقـاء     / / محاصيل نقدية   محاصيل نقدية

 النقودالنقود
Cash-for-crop schemes           مشاريع الحصول على النقد لتمويـل       مشاريع الحصول على النقد لتمويـل

تاجتاجاالناالن  



 11

Cash-for-work     النقد لقاء العملالنقد لقاء العمل 
Cash, contributions -    تبرعات نقديةتبرعات نقدية 
Cash liquidity     سيوله نقدية ، نقد سائلسيوله نقدية ، نقد سائل 
Catchment Basin     مستجمع امطارمستجمع امطار 
Catch-up campaign     حملة متابعةحملة متابعة 
Causes      اسباب ، قضايااسباب ، قضايا 
Caution      تحذير ، تنبيه ، يحذر ، ينبهتحذير ، تنبيه ، يحذر ، ينبه 
CEDAW (Convention on the Elimination of 
    all forums of Descrimination Against Women)  اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز

 ضد المرأةضد المرأة
Censor      مراقب المطبوعات او االفالممراقب المطبوعات او االفالم 
Censorship           الـخ الـخ .. .. مراقبة المطبوعات او االفالم     مراقبة المطبوعات او االفالم  
Census      إحصاء رسمي للسكانإحصاء رسمي للسكان 
Centres      مراكزمراكز 
Centres, community -    مراكز مجتمعيهمراكز مجتمعيه 
Centres, day care -     مراكز الرعاية النهاريةمراكز الرعاية النهارية 
Centres, guidance -     مراكز االرشادمراكز االرشاد 
Centres, health -     مراكز صحيةمراكز صحية 
Centres, research -     مراكز البحوثمراكز البحوث 
Centres, training -     مراكز التدريبمراكز التدريب 
Cereal      وب ، طعام من الحبوبوب ، طعام من الحبوبحبحب  
Cereal-based foods     أغذية قوامها الحبوبأغذية قوامها الحبوب 
Cerebral palsy     الشلل الدماغيالشلل الدماغي 
Change      تغييرتغيير 
Change structural     تغيير هيكليتغيير هيكلي 
Channel      قنالقنال 
Channels of communication   قنوات االتصالقنوات االتصال 
Channels of support    قنوات الدعمقنوات الدعم 
Character      شخصية ، صفة ، ميزةشخصية ، صفة ، ميزة 
Characterise      يميزيميز 
Characteristics     سمات ، ميزات ، خصائصسمات ، ميزات ، خصائص 
Charitable      خيريخيري 
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Charitable societies     جمعيات خيريةجمعيات خيرية 
Charity       ــسان ــة ، االحـ ــسة خيريـ ــسان مؤسـ ــة ، االحـ ــسة خيريـ  مؤسـ
 
Check list      قائمة مطابقةقائمة مطابقة 
Cgronic-Undernutrition    سوء تغذية مزمنسوء تغذية مزمن 
Child abuse              استغالل االطفال ، إسـاءة إسـتخدام        استغالل االطفال ، إسـاءة إسـتخدام

 االطفالاالطفال
Child care      رعاية االطفالرعاية االطفال 
Child death rate (CDR)    معدل وفيات االطفالمعدل وفيات االطفال 
Child development     تنمية االطفالتنمية االطفال 
Child disabilities     إعاقات الطفولةإعاقات الطفولة 
Child exploitation     تسخير االطفال ، إستغالل االطفالتسخير االطفال ، إستغالل االطفال 
Child feeding      تغذية االطفالتغذية االطفال 
Child-Friendly Schools    مدارس صديقة لالطفالمدارس صديقة لالطفال 
Child-focused services    الخدمات المكرسة لالطفالالخدمات المكرسة لالطفال 
Child guidance     توجيه االطفالتوجيه االطفال 
Child bearing     إنجاب االطفالإنجاب االطفال 
Child-bearing age     سن االنجاب عند المرأةسن االنجاب عند المرأة 
Childbed fever     حمى النفاسحمى النفاس 
Childbirth      الوالدةالوالدة 
Child health      صحة االطفالصحة االطفال 
Child labour       عمالة االطفالعمالة االطفال((تشغيل االطفال تشغيل االطفال((  
Child minder      مربية اطفالمربية اطفال 
Child mortality     وفيات االطفالوفيات االطفال 
Child neglect      إهمال االطفالإهمال االطفال 
Child rearing       تنشئة االطفالتنشئة االطفال((تربية تربية((   
Child mental health     صحة الطفل العقليةصحة الطفل العقلية 
Child survival     بقاء االطفال وتنميتهمبقاء االطفال وتنميتهم 
Child welfare       رفاه االطفالرفاه االطفال((رعاية االطفال رعاية االطفال((  
Childhood      الطفولةالطفولة 
Childhood disabilities    إعاقة االطفالإعاقة االطفال 
Childhood diseases     امراض االطفالامراض االطفال 
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Children in armed conflicts    االطفال والصراعات المسلحةاالطفال والصراعات المسلحة 
Children in detention     المعتقلونالمعتقلون((االطفال المحتجزون االطفال المحتجزون((  
Children in difficult circumstances  االطفال في الظروف الصعبةاالطفال في الظروف الصعبة 
Children in emergency    االطفال في االزمات الطارئةاالطفال في االزمات الطارئة 
Cholera       الكوليراالكوليرا((الهيضة الهيضة((  
Chronic diseases     زمنةزمنةامراض مامراض م  
Citizen participation     ــشعبية ــشاركة الــ ــشعبيةالمــ ــشاركة الــ  المــ

Civil strife      حرب أهليةحرب أهلية 
Civil Society Organizations   مؤسسات المجتمع المدنيمؤسسات المجتمع المدني 
Class       طبقة ، فئةطبقة ، فئة 
Clients      زبائن عمالءزبائن عمالء 
Climax      االوج ، القمةاالوج ، القمة 
Clinic       عيادهعياده 
Clippings      قصاصاتقصاصات 
Cluster survey     مسح عنقوديمسح عنقودي 
Code       مدونة ، شرعةمدونة ، شرعة 
Cognitive development    التطور المعرفيالتطور المعرفي 
Cognitive skills     المهارات المعرفيةالمهارات المعرفية 
Cold boxes      صناديق التبريدصناديق التبريد 
Cold chain      سلسلة أجهزة التبريدسلسلة أجهزة التبريد 
Cold rooms      غرف التبريدغرف التبريد 
Collaboration     تعاون ، مشاركةتعاون ، مشاركة 
Collection                                       ــع ــع ، تجميـــ ــعجمـــ ــع ، تجميـــ جمـــ  
Collection, data -     جمع البيانات والمعلوماتجمع البيانات والمعلومات 
Colloquium      حلقة دراسية ، مؤتمرحلقة دراسية ، مؤتمر 
Colostrum             ــبن ــأ ، اول اللـــ ــبناللبـــ ــأ ، اول اللـــ            اللبـــ
Commandos campaign    حملة خاطفةحملة خاطفة 
Commercials      إعالنات تجاريةإعالنات تجارية 
Commitment      ممالتزاالتزا  
Commodity      سلعة استهالكيةسلعة استهالكية 
Communicable diseases    أمراض ساريةأمراض سارية 
Communication material    مواد االتصالمواد االتصال 
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Communication     إتـــــــصال ، إعـــــــالمإتـــــــصال ، إعـــــــالم 

Communication for Behavioural Change  االتصال من أجل التغيراتاالتصال من أجل التغيرات 
Communication network    شبكة االتصاالتشبكة االتصاالت 
Communication skills    مهارات االتصالمهارات االتصال 
Communication technology    ــة ــة تقنيـ ــصال((تقنيـ ــا االتـ ــصالتكنولوجيـ ــا االتـ ))تكنولوجيـ  
Communication, programme -   االتصاالت البرامجيةاالتصاالت البرامجية 
Communication For Learning (CFL)  وسائل االتصال في خدمة التعلموسائل االتصال في خدمة التعلم 
Community      مجتمع محليمجتمع محلي 
Community action     عمل شعبيعمل شعبي 
Community-based services     ــة ــدمات مجتمعيـ ــة  خـ ــدمات مجتمعيـ ــة((خـ ــةاهليـ ))اهليـ  
Community centres     مراكز تنمية المجتمعات المحليةمراكز تنمية المجتمعات المحلية 
Community development    تنمية المجتمعات المحليةتنمية المجتمعات المحلية 
Community facilities     المرافق المجتمعيةالمرافق المجتمعية 
Community health workers    عاملون صحيون محليونعاملون صحيون محليون 
Community involvement    إشراك المجتمع المحليإشراك المجتمع المحلي 
Community mobilization    تعبئة المجتمع المحليتعبئة المجتمع المحلي 
Community participation     ــي ــع المحلـ ــشاركة المجتمـ ــي مـ ــع المحلـ ــشاركة المجتمـ  مـ

Community volunteers    متطوعون مجتمعيونمتطوعون مجتمعيون 
Complementary foods    أغذية مكملة لحليب األمأغذية مكملة لحليب األم 
Complimentary samples    ــة ــات مجانيـــــ ــةعينـــــ ــات مجانيـــــ  عينـــــ
Comprehensive planning    تخطيط شاملتخطيط شامل 
Compulsory education    التعليم االلزاميالتعليم االلزامي 
Computer       الكمبيوترالكمبيوتر((الحاسوب الحاسوب((  
Conceive      تحمــــل ، تحبــــل ، يــــدركتحمــــل ، تحبــــل ، يــــدرك 
Concentric circles of support   دوائر الدعم المركزيدوائر الدعم المركزي 
Concessions      إعفاءات ، امتيازات ، تنازالتإعفاءات ، امتيازات ، تنازالت 
Condensed milk     ززحليب مركحليب مرك  
Conditions      ظروف ، شروط ، أوضاعظروف ، شروط ، أوضاع 
Conditions, socio-economic -   االوضاع االجتماعية واالقتصاديةاالوضاع االجتماعية واالقتصادية 
Conference      مؤتمرمؤتمر 
Conference room     قاعة مؤتمراتقاعة مؤتمرات 
Conflict      نزاع ، صراع ، تناقضنزاع ، صراع ، تناقض 
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Conflict of interests     تضارب المصالحتضارب المصالح 
Congenital anomalities    يوب خلقيةيوب خلقيةعع  
Congenital Malformations    عيوب خلقية، تشوهات خلقيةعيوب خلقية، تشوهات خلقية 
Conglomeration     تجمع سكنيتجمع سكني 
Constraints      قيود ، عقباتقيود ، عقبات 
Consanguinity     قرابه عصب ، صلة قرابه وثيقةقرابه عصب ، صلة قرابه وثيقة 
Consultant      مستشارمستشار 
Consultative services    خدمات استشاريةخدمات استشارية 
Consumer      تهالكيتهالكيمستهلك ، اسمستهلك ، اس  
Consumer goods     سلع استهالكيةسلع استهالكية 
Consumer price index (CPI)   مؤشر اسعار السلع االستهالكيةمؤشر اسعار السلع االستهالكية 
Consumer protection fund    جمعية حماية المستهلكجمعية حماية المستهلك 
Consumption      إستهالكإستهالك 
Consumption, food -    إستهالك الغذاءإستهالك الغذاء 
Containers      حاوياتحاويات 
Contamination     تلوثتلوث 
Contingent expenses    نفقات طارئةنفقات طارئة 
Contraception     منع الحملمنع الحمل 
Contraceptives     موانع الحملموانع الحمل 
Contract a disease      يلتقط مرضا، يصاب بمرضيلتقط مرضا، يصاب بمرض 
Contract bad habits     يتعود عادات سيئةيتعود عادات سيئة 
Contribution      تبرع ، إسهام ، مساهمةتبرع ، إسهام ، مساهمة 
Control      ددمراقبة ، مكافحة ، تحديمراقبة ، مكافحة ، تحدي  
Control, birth -      تحديد النسلتحديد النسل 
Controversial      جدلي ، مثير للخالف والجدلجدلي ، مثير للخالف والجدل 
Controversy      جدل ، خالف ، مناظرةجدل ، خالف ، مناظرة 
Convention      ــة ــةإتفاقيـــــــــــــــ  إتفاقيـــــــــــــــ

Convention on the Rights of the Child  إتفاقية حقوق الطفلإتفاقية حقوق الطفل 
Conventional aids     مساعدات تقليديةمساعدات تقليدية 
Conventional projects    مشاريع تقليديةمشاريع تقليدية 
Convergence of services    تالقي الخدماتتالقي الخدمات 
Cooperation      تعاونتعاون 
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Cooperation programme    برنامج التعاونبرنامج التعاون 
Cooperation, inter-agency -   التعاون بين الوكاالت المشتركةالتعاون بين الوكاالت المشتركة 
Cooperative      جمعية تعاونية ، تعاونيجمعية تعاونية ، تعاوني 
Cooperatives      ، ــات ــات ،التعاوني ــة التعاوني ــات تعاوني ــة  جمعي ــات تعاوني   جمعي
Coordination      تنسيقتنسيق 
Coordination, aid -      ــساعدات ــسيق المــــ ــساعدات تنــــ ــسيق المــــ  تنــــ
Core services     خدمات أساسيةخدمات أساسية 
Corneal sclerosis     تصلب القرنيةتصلب القرنية 
Corneal softening and rupture   تلين القرنية وانفجارهاتلين القرنية وانفجارها 
Corporate kits     ملفات أساسيةملفات أساسية 
Corpus      رأس المالرأس المال 
Cost-Benefit Analysis           تحليل المنافع مقارنة بالتكاليف، تحليـل الجـدوى االقتـصادية         تحليل المنافع مقارنة بالتكاليف، تحليـل الجـدوى االقتـصادية 
Cost-effective measures    إجراءات فعالة وغير مكلفةإجراءات فعالة وغير مكلفة 
Cottage industries      ــغيرة ــناعات صــــ ــغيرة صــــ ــناعات صــــ  صــــ
Cough       سعالسعال 
Cough, whooping -     السعال الديكيالسعال الديكي 
Counter      مضادمضاد 
Counteract      ل ، يجابهل ، يجابهيبطيبط  
Counter-productive     سلبي، له نتيجة عكسيةسلبي، له نتيجة عكسية 
Country office     مكتب قطريمكتب قطري 
Countries       ــدان ــار ، بلـــــ ــدان أقطـــــ ــار ، بلـــــ  أقطـــــ
Countries, developing -    البلدان الناميةالبلدان النامية 
Countries industrialized    البلدان الصناعيةالبلدان الصناعية 
Countries, least developed -   البلدان االقل نمواالبلدان االقل نموا 
Course      دورة ، جرعةدورة ، جرعة 
Coverage       تغطيــــــة ، شــــــمولية تغطيــــــة ، شــــــمولية 
Crash programme     برنامج معجلبرنامج معجل 
Creche      حضانة نهاريةحضانة نهارية 
Credit       قرض ، إقراضقرض ، إقراض 
Credit facilities     مؤســــــسات االقــــــراضمؤســــــسات االقــــــراض 
Cretin        ــل ــل العقــ ــل، معتــ ــل مختــ ــل العقــ ــل، معتــ  مختــ
Cretinism اضطراب االفراز الدرقياضطراب االفراز الدرقيحالة مرضية خلقية ناتجة عن فقدان او حالة مرضية خلقية ناتجة عن فقدان او : : بالهة القماءةبالهة القماءة  
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Cripple      مقعد ، أشل ، أعرجمقعد ، أشل ، أعرج 
Crippling effects     آثار مدمرةآثار مدمرة 
Crisis management    إدارة االزمات، التعامل مع االزماتإدارة االزمات، التعامل مع االزمات 
Critical      حرج ، دقيق ، حاسمحرج ، دقيق ، حاسم 
Crop       محصولمحصول 
Crop production increase   زيادة االنتاج الزراعيزيادة االنتاج الزراعي 
Crude birth rate (annual number of  عدد الوالدات السنويعدد الوالدات السنوي/ / معدل الوالدات الخام معدل الوالدات الخام  
births per 1,000 population)    من السكان من السكان١٠٠٠١٠٠٠لكل لكل  
Crude death rate من السكان من السكان١٠٠٠١٠٠٠العدد السنوي للوفيات لكل العدد السنوي للوفيات لكل : : معدل الوفيات الخاممعدل الوفيات الخام  
Cub-scouts      أشبال ، كشافة صغارأشبال ، كشافة صغار 
Culture      ثقافةثقافة 
Cultural environment    البيئة الثقافيةالبيئة الثقافية 
Cultural (identity)     الحيوية الثقافيةالحيوية الثقافية 
Cumulative      تراكميتراكمي 
Curative medicine     الطب العالجيالطب العالجي 
Curriculum       منهجمنهج/ / منهاج منهاج  
Curriculum development    وضع ، تطوير المناهجوضع ، تطوير المناهج 
Curriculum reform     إصالح البرامجإصالح البرامج 
 
D 
 
Daily patterns of life    أنماط الحياة اليوميةأنماط الحياة اليومية 
Damaging consequences   آثار مدمرةآثار مدمرة 
Data       بياناتبيانات 
Data analysis     تحليل البياناتتحليل البيانات 
Data base      قاعدة البياناتقاعدة البيانات 
Data collection      ــات ــع البيانـــــ ــات جمـــــ ــع البيانـــــ  جمـــــ

Data processing     معالجـــــــة البيانـــــــاتمعالجـــــــة البيانـــــــات 

Day care centres     يةيةمراكز الرعاية النهارمراكز الرعاية النهار  
Day care facilities     مرافق الرعاية النهاريةمرافق الرعاية النهارية 
Deafness       صمم ، طرش صمم ، طرش 
Death       وفاة ، موتوفاة ، موت 
Death rate      معدل الوفياتمعدل الوفيات 
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Debilitate      يضعف ، يوهنيضعف ، يوهن 
Debt-burdened countries    البلدان المثقلة بالديونالبلدان المثقلة بالديون 
Debt-ridden countries    البلــــدان المثقلــــة بالــــديونالبلــــدان المثقلــــة بالــــديون 
Decade      ))عقد، عقد) ) عشر سنواتعشر سنوات ،  
Decentralisation     الالمركزيةالالمركزية 
Declaration      بيان ، إعالنبيان ، إعالن 
Declaration of intent    إعالن نواياإعالن نوايا 
Declaration of the Rights of the Arab Child إعالن حقوق الطفل العربيإعالن حقوق الطفل العربي 
Decline      إنخفاضإنخفاض 
Defects      عيوب ، نقائضعيوب ، نقائض 
Deficiencies       عجز ، قصور ، نقص عجز ، قصور ، نقص 
Deficiencies, nutritional -    نقص غذائينقص غذائي 
Deficiency      نقصنقص 
Deficiency, iodine -    نقص اليودنقص اليود 
Deficiency, iron -     نقص الحديدنقص الحديد 
Deficiency, vitamin A -    ــامين أ ــامين أنقـــــــص فيتـــــ  نقـــــــص فيتـــــ
Definitions      تعريفاتتعريفات 
Dehydration      فقـدان الجـسم للـسوائل بـسبب           فقـدان الجـسم للـسوائل بـسبب            الجفاف، االجتفاف ، يعني     الجفاف، االجتفاف ، يعني 

 االسهاالتاالسهاالت
Delegation      وفد ، تفويض ، توكيلوفد ، تفويض ، توكيل 
Delegation of authority    تفويض السلطةتفويض السلطة 
Delinquency      جنوحجنوح 
Delinquency, juvenile -    جنوح االحداثجنوح االحداث 
Delinquents      جانحونجانحون 
Delivery      والدة ، تقديم خدمةوالدة ، تقديم خدمة 
Delivery conditions    ظروف التي تمت فيها الوالدةظروف التي تمت فيها الوالدةالال  
Demographic      سكاني ، متعلق بالسكانسكاني ، متعلق بالسكان 
Demographic characteristics   الخصائص السكانيةالخصائص السكانية 
Demographic indicators    مؤشرات سكانيةمؤشرات سكانية 
Demography     علم السكانعلم السكان 
Dental health     الصحة السنيةالصحة السنية 
Department      دائرة ، إدارةدائرة ، إدارة 
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Deprivation      حرمانحرمان 
Desalination      تحلية المياه المالحةتحلية المياه المالحة 
Deputy Regional Director   نائب المدير االقليمينائب المدير االقليمي 

Desertification     التصحر ، الزحف الصحراويالتصحر ، الزحف الصحراوي 

Destitute      معوز ، فقيرمعوز ، فقير 
Desk Review     مراجعةمراجعة 
Detention      اعتقال، احتجاز، احتباساعتقال، احتجاز، احتباس 
Detention camps     االحتجازاالحتجاز((عتقال عتقال معسكرات االمعسكرات اال((  
Devastating consequences   آثار مدمرةآثار مدمرة 
Devastating effects    ــدمرة ــأثيرات مـــــ ــدمرةتـــــ ــأثيرات مـــــ  تـــــ
Developed countries    بلدان متقدمةبلدان متقدمة 
Developing countries    بلدان ناميةبلدان نامية 
Development     تنمية ، تطور ، تطويرتنمية ، تطور ، تطوير 
Development cooperation   التعاون االنمائيالتعاون االنمائي 
Development education    التعليم التنمويالتعليم التنموي 
Development planning    التخطيط االنمائيالتخطيط االنمائي 
Development plans    خطط التنميةخطط التنمية 
Development priorities    اولويات التنميةاولويات التنمية 
Development projects    مشاريع التنميةمشاريع التنمية 
Development, rural -    التنمية الريفيةالتنمية الريفية 
Diarrhoea      االسهالاالسهال 
Diarrhoea-induced dehydration   الجفاف الناتج عن االسهالالجفاف الناتج عن االسهال 
Diarrhoeal diseases    االسهاالتاالسهاالت 
Diet       غذاء ، حميةغذاء ، حمية 
Dietary patterns     االنماط الغذائيةاالنماط الغذائية 
Dietician      عالم غذاءعالم غذاء 
Dilute       يخفف الغذاء او الشراب بإضافة سائليخفف الغذاء او الشراب بإضافة سائل 
Diphtheria       الدفتيرياالدفتيريا/ / الخانوق الخانوق  
Directory      مرشد ، دليلمرشد ، دليل 
Disabilities      إعاقات ، عوائقإعاقات ، عوائق 
Disabilities, learning -    عقبات او عوائق تعليميةعقبات او عوائق تعليمية 
Disability      إعاقةإعاقة 
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Disabled      معاق ، معوقمعاق ، معوق 
Disadvantaged      المحرومينالمحرومين/ / االقل حظا ، المحروم االقل حظا ، المحروم  
Disadvantaged children    االطفال االقل حظااالطفال االقل حظا 
Disadvantaged groups    الجماعات االقل حظاالجماعات االقل حظا 
Disaster      كارثة ، نكبة ، خطبكارثة ، نكبة ، خطب 
Disaster management    إدارة الكوارث، التعامل مع الكوارثإدارة الكوارث، التعامل مع الكوارث 
Disaster relief     إغاثة منكوبي الكوارثإغاثة منكوبي الكوارث 
Discrimination      تمييز ، فصلتمييز ، فصل 
Discrimination, sexual -    تمييز جنسيتمييز جنسي 
Disease control     مكافحة االمراضمكافحة االمراض 
Disease prevention    الوقاية من االمراضالوقاية من االمراض 
Disease transmission    إنتقال المرضإنتقال المرض 

Diseases      أمراضأمراض 
Diseases childhood    امراض الطفولةامراض الطفولة 
Disinfect      يعقم ، يطهريعقم ، يطهر 
Disinfectant      مبيد للجراثيم ، مطهرمبيد للجراثيم ، مطهر 
Disinfection      التطهير ، التعقيمالتطهير ، التعقيم 
Disparity      تفاوت ، تباينتفاوت ، تباين 
Dispensary       توزع فيه االدوية مجاناتوزع فيه االدوية مجانا((مستوصف مستوصف((  
Disposable    معد للطرح بعد االستعمال في المتناول، جاهز لالستعمالمعد للطرح بعد االستعمال في المتناول، جاهز لالستعمال 
Disposable syringe   محقنة يمكن التخلص منها بعد االستعمالمحقنة يمكن التخلص منها بعد االستعمال 
Disposal      تخلص من ، تصرف ، رمىتخلص من ، تصرف ، رمى 
Disposal, sewage -    تخلص من المجاريتخلص من المجاريالال  
Disposal, waste -     التخلص من الفضالتالتخلص من الفضالت 
Disposition      تخلص من ، تحويل ملكيةتخلص من ، تحويل ملكية 
Disproportionate benefit    ربح وفير ، منفعة كبيرةربح وفير ، منفعة كبيرة 
Dissemination of information   نشر المعلوماتنشر المعلومات 
Distress relief     إغاثة المنكوبينإغاثة المنكوبين 
Distressed areas      المنكوبةالمنكوبةالمناطق المناطق  
Distribution      توزيعتوزيع 
Distribution, income -    توزيع الدخلتوزيع الدخل 
Divorce      طالق ، يطلقطالق ، يطلق 
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DPT (Diphtheria, Pertussis, Tetanus) الخانوق ، الكزاز، السعال الديكيالخانوق ، الكزاز، السعال الديكي/ / الثالثيالثالثي  
Domicile      موطن ، مسكنموطن ، مسكن 
Donation      هبه ، تبرعهبه ، تبرع 
Donors      متبرعين ، محسنينمتبرعين ، محسنين 
Donor Countries     البلدان المانحةالبلدان المانحة 
Dose       جرعةجرعة 
Down-to-earth information   معلومات عملية، معلومات اساسيةمعلومات عملية، معلومات اساسية 
Drain       مصرف، يستنزف استنزاف، نضوبمصرف، يستنزف استنزاف، نضوب 

Drain, brain -     هجرة الكفاءات، نزوح االدمغةهجرة الكفاءات، نزوح االدمغة 
Drain of resources     نضوب المواردنضوب الموارد 
Drainage network      تصريف المياهتصريف المياهشبكة شبكة  
Drainage system     نظام تصريف المياهنظام تصريف المياه 
Dramatic shift     تحول جوهريتحول جوهري 
Drawbacks      عوائق ، سلبياتعوائق ، سلبيات 
Drilling rigs      حفارات ، منصات الحفرحفارات ، منصات الحفر 
Dropout      التسرب ، وبخاصة من المدرسةالتسرب ، وبخاصة من المدرسة 
Drought      قحط ، محل ، جفافقحط ، محل ، جفاف 
Drought-resistant crops    المقاومة للجفاف المقاومة للجفافالمحاصيلالمحاصيل  
Drought-stricken areas    المناطق المتأثرة بالجفافالمناطق المتأثرة بالجفاف 
Drug       عقار ، دواءعقار ، دواء 
Drug abuse      إساءة إستخدام العقاقيرإساءة إستخدام العقاقير 
Drugs       عقاقير ، ادويةعقاقير ، ادوية 
Drugs, essential -     العقاقير االساسيةالعقاقير االساسية 
Dry up      ينضب ، يجفينضب ، يجف 
Dump       مكب نفايات ، يلقي ، يكبمكب نفايات ، يلقي ، يكب 
Duty       رسم ، واجب ، ضريبةرسم ، واجب ، ضريبة 
Duty free      معفى من الرسوممعفى من الرسوم 
Duty station      مركز العملمركز العمل 
Dysentery       ــديزنطاريا ــار ، الـــ ــديزنطاريا الزحـــ ــار ، الـــ  الزحـــ
 
E 
 
Early childhood     الطفولة المبكرةالطفولة المبكرة 
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Early childhood development   تنمية الطفولة المبكرةتنمية الطفولة المبكرة 
Early mental stimulation    قلية المبكرةقلية المبكرةاالثارة العاالثارة الع  
Earning      كسب ، دخلكسب ، دخل 
Earthquake      زلزال ، هزه أرضيةزلزال ، هزه أرضية 
Earthquake victims    ضحايا الزالزلضحايا الزالزل 
Ecology      علم البيئةعلم البيئة 
Economic aid     معونة اقتصاديةمعونة اقتصادية 
Economic conditions    ظروف اقتصاديةظروف اقتصادية 
Economic development    تنمية اقتصاديةتنمية اقتصادية 
Economic growth      ــصادي ــو اقتـــــ ــصادي نمـــــ ــو اقتـــــ  نمـــــ
Economic indicators    مؤشرات اقتصاديةمؤشرات اقتصادية 
Economic measures    إجراءات اقتصاديةإجراءات اقتصادية 
Economic planning    التخطيط االقتصاديالتخطيط االقتصادي 
Economic policies     سياسات اقتصاديةسياسات اقتصادية 
ECDC = Economic Cooperation Amongs 
Developing Countries    الناميةالناميةالتعاون االقتصادي بين البلدان التعاون االقتصادي بين البلدان  
Education      تعليم ، تربية وتعليمتعليم ، تربية وتعليم 
Education, basic -     التعليم االساسيالتعليم االساسي 
Education, compulsory -    التعلـــــــيم االلزامـــــــيالتعلـــــــيم االلزامـــــــي 
Education, distance -   التعليم عن بعدالتعليم عن بعد 
Education of girls     تعليم الفتياتتعليم الفتيات 
Education, formal -    التعليم النظاميالتعليم النظامي 
Education, free -     التعليم المجانيالتعليم المجاني 
Education For All      للجميعللجميع) ) التعليمالتعليم((التربية التربية  
Education, health -    ــصحي ــيم الـــــ ــصحيالتعلـــــ ــيم الـــــ  التعلـــــ

Education, higher -    التعليم العاليالتعليم العالي 
Education, lifelong -    التعليم المستمرالتعليم المستمر 
Education, medical -    التعليم الطبيالتعليم الطبي 
Education, non-formal -    ليم غير النظاميليم غير النظاميالتعالتع  
Education, population -    التعليم السكانيالتعليم السكاني 
Education, primary -    التعليم االبتدائيالتعليم االبتدائي 
Education, special -    التربية الخاصة ، تعليم المعوقينالتربية الخاصة ، تعليم المعوقين 
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Education, technical -    التعليم الفنيالتعليم الفني 
Education, vocational -    التعليم المهنيالتعليم المهني 
Educational curricula     التعليميةالتعليمية/ / المناهج التربوية المناهج التربوية  
Educational development   التطوير التربويالتطوير التربوي 
Educational facilities    المرافق التعليميةالمرافق التعليمية 
Educational films     افالم تعليمية ، تثقيفيةافالم تعليمية ، تثقيفية 
Educational innovations    إختراعات تربوية ، مبتكرات تربويةإختراعات تربوية ، مبتكرات تربوية 
Educational planning    يط تربوييط تربويتخطتخط  
Educational policies    السياسات التربوية ، التعليميةالسياسات التربوية ، التعليمية 
Educational radio       ــة ــة التربويـ ــرامج االذاعـ ــة  بـ ــة التربويـ ــرامج االذاعـ  بـ
Educational reform     ــوي ــالح التربــــ ــوي االصــــ ــالح التربــــ  االصــــ
Educational researches    البحوث التربويةالبحوث التربوية 
Educational resources    الموارد التربويةالموارد التربوية 
Educational systems    ظم التعليميةظم التعليميةالنالن  
Educational Television    ــوي ــون التربــــ ــويالتلفزيــــ ــون التربــــ  التلفزيــــ
Educational wastage     االهــــــدار التربــــــوي االهــــــدار التربــــــوي 
Efficiency       ــاءة ــة ، كفـــــ ــاءة فعاليـــــ ــة ، كفـــــ  فعاليـــــ
Effective       ــل ــال ، فاعـــــ ــل فعـــــ ــال ، فاعـــــ  فعـــــ
Effective use      ــل ــتخدام الفاعــــ ــل االســــ ــتخدام الفاعــــ  االســــ
Effectiveness     فعالية ، فاعليةفعالية ، فاعلية 
Electronic data processing   الجة االلكترونية للبياناتالجة االلكترونية للبياناتالمعالمع  
Electronic mail (E-mail)     ــي ــد االلكترونــــ ــي البريــــ ــد االلكترونــــ  البريــــ
Embargo      يحظر ، منع ، حظر ، يمنعيحظر ، منع ، حظر ، يمنع 
Embargoed      ممنوع ، محظورممنوع ، محظور 
Emergency      طاريء ، طواريءطاريء ، طواريء 
Emergency aid     معونة طارئةمعونة طارئة 
Emergency Appeal    نداء للتبرع لالزمات الطارئةنداء للتبرع لالزمات الطارئة 
Emergency case     حالة طارئةحالة طارئة 
Emergency programmes    برامج الطواريءبرامج الطواريء 
Emergency relief     االغاثة الطارئةاالغاثة الطارئة 
Emerging issues      طارئةطارئة((قضايا جديدة قضايا جديدة((  
Emotional      عاطفيعاطفي 
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Emotional development    التنمية العاطفيةالتنمية العاطفية 
Employment     تشغيل ، تعيين ، تسخيرتشغيل ، تعيين ، تسخير 
Employment of women    استخدام النساءاستخدام النساء 
Encephalitis      التهاب الدماغالتهاب الدماغ 
Endeavour      يسعى ، محاولة ، مسعى ، يحاوليسعى ، محاولة ، مسعى ، يحاول 
Endemic disease     مرض مستوطنمرض مستوطن 
Endogamy        ــي ــزواج اللحم ــي  ال ــزواج اللحم ــراد  ((ال ــين اف ــراد  ب ــين اف ب

ــدة ــدةالقبيلةالواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))القبيلةالواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Endorse      يصادق على ، يقر ، يجير شكيصادق على ، يقر ، يجير شك 
Endorsement     يق ، تجييريق ، تجييرمصادقة ، موافقة ، تصدمصادقة ، موافقة ، تصد  
Energy      طاقةطاقة 
Energy requierments   إحتياجات المرء من المواد الغنية بالطاقةإحتياجات المرء من المواد الغنية بالطاقة 
Energy sources     مصادر الطاقةمصادر الطاقة 
Energy, renewable -    الطاقة المتجددةالطاقة المتجددة 
Energy, solar -     الطاقة الشمسيةالطاقة الشمسية 
Energy, wind -     طاقة الرياحطاقة الرياح 
Enhance      يقوي ، يعززيقوي ، يعزز 
Enrich      يثري ، يقوي ، يغنييثري ، يقوي ، يغني 
Enrol       ينتظم ، يلتحقينتظم ، يلتحق 
Enrollment      ــام ــاق ، بنظـــــ ــامالتحـــــ ــاق ، بنظـــــ  التحـــــ
Enrollment rates     معدالت االلتحاقمعدالت االلتحاق 
Enthusiasm      حماسحماس 
Enthusiast      متحمسمتحمس 
Environment     بيئةبيئة 
Environment-friendly policies   سياسات أكثر رفقا بالبيئةسياسات أكثر رفقا بالبيئة 
Environment pollution    تلوث البيئةتلوث البيئة 
Environment protection    حمايــــــــة البيئــــــــةحمايــــــــة البيئــــــــة 
Environmental education    التعليم البيئيالتعليم البيئي 
Environmental health     االصحاح البيئياالصحاح البيئي((صحة البيئة صحة البيئة((  
Environmental sanitation    صحة البيئةصحة البيئة 
Epidemics      أوبئةأوبئة 
Epidemiology     علم االوبئةعلم االوبئة 
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Epilepsy      صرعصرع 
Epilogue      مقدمةمقدمة 
Equal       متكافيء ، متساويمتكافيء ، متساوي 
Equal opportunities    فرص متكافئةفرص متكافئة 
Equal rights      حقوق متساويةحقوق متساوية 
Equitable distribution    توزيع عادلتوزيع عادل 
Equipment      معدات ، أجهزةمعدات ، أجهزة 
Erosion      تآكل ، تحاتتآكل ، تحات 
Erosion, soil -     تآكل التربةتآكل التربة 
Errant child      طفل ضالطفل ضال 
Essential      أساسي، جوهريأساسي، جوهري 
Essential drugs      االدوية االساسيةاالدوية االساسية((العقاقير العقاقير((  
Ethics       علم االخالق ، أداب مهنة ما، أخالقياتعلم االخالق ، أداب مهنة ما، أخالقيات 
Ethnic groups     الجماعات العرقيةالجماعات العرقية 
Etiology       السببياتالسببيات((علم االسباب المرضية علم االسباب المرضية((  
Evaluation      تقييم ، تقويمتقييم ، تقويم 
Evaluation activities    االنشطة التقويميةاالنشطة التقويمية 
Evaluation, programme -     تقويم البرامج تقويم البرامج 
Evaluation Mechanism    آلية الرصدآلية الرصد 
Exchange      تبادلتبادل 
Exchange, information -    تبادل المعلوماتتبادل المعلومات 
Exclude      يستثنىيستثنى 
Excluding        ــدا ــا عــ ــدا  فيمــ ــا عــ ــتثناء((فيمــ ــتثناءباســ ))باســ  

Exclusive Breast Feeding   الرضاعة الطبيعيى الصرفةالرضاعة الطبيعيى الصرفة 
Excreta disposal     التخلص من المفرزات السائلةالتخلص من المفرزات السائلة 
Executive Board     المجلس التنفيذيالمجلس التنفيذي 
Executive Board Session    دورة المجلس التنفيذيدورة المجلس التنفيذي 
Executive Committee    اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية 
Executive Secretary    هه((التنفيذيالتنفيذي) ) هه((السكرتيرالسكرتير((  
Expand      يوسع ، يتوسعيوسع ، يتوسع 
Expanded Programme on Immunization (EPI) برنامج التحصين الموسعبرنامج التحصين الموسع 
Expatriate      مغتربمغترب 
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Expectancy      توقعتوقع 
Expectancy, life -     متوسط العمر المتوقعمتوسط العمر المتوقع 
Expectancy, life - at birth    متوسط العمر المتوقع عند الوالدةمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة 
Expectant mother     أم حاملأم حامل 
Expenditure      نفقات ، إنفاقنفقات ، إنفاق 
Expenditure, health -    االنفاق الصحي ، النفقات الصحيةاالنفاق الصحي ، النفقات الصحية 
Experiment      تجربةتجربة 
Experimental     تجريبيتجريبي 
Experimental method    اســـــــلوب تجريبـــــــياســـــــلوب تجريبـــــــي 
Experimental research    البحث االجرائيالبحث االجرائي 
Experience      خبرةخبرة 
Expert      خبيرخبير 
Expert committee     لجنة خبراءلجنة خبراء 
Expert group     مجموعة خبراءمجموعة خبراء 

Expertise      معرفة ، إطالع ، خبرةمعرفة ، إطالع ، خبرة 
Export      يصدر ، تصدير ، صادريصدر ، تصدير ، صادر 
Exportation exports    صادراتصادرات 
Exposure      تعرض ، تعريضتعرض ، تعريض 
Exposure to disease    التعرض لالمراضالتعرض لالمراض 
Extended family  االبناء وزوجاتهم واطفالهم الى جانب االبويناالبناء وزوجاتهم واطفالهم الى جانب االبوينعائلة تضم عائلة تضم ((عائلة ممتدة عائلة ممتدة((  
Extension services     خدمات استشاريةخدمات استشارية 
Extension worker     ــي ــد زراعـــــ ــيمرشـــــ ــد زراعـــــ  مرشـــــ
Eye diseases     امراض العيونامراض العيون 
 
F 
 
Facilitate      يسهل ، يبسطيسهل ، يبسط 
Facilities      ــسهيالت ــق ، تــــ ــسهيالتمرافــــ ــق ، تــــ  مرافــــ
Facilities, health     مرافق صحيةمرافق صحية 
Facility      مرفقمرفق 
Facilitator      ميسر، منشطميسر، منشط 
Fall a victim to     يقع ضحية ليقع ضحية ل 
Faltering growth     نمو متعثرنمو متعثر 
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Family and Child Welfare Services  خــدمات رعايــة االســرة والطفولــةخــدمات رعايــة االســرة والطفولــة 

Family Care Society    جمعيــــة رعايــــة االســــرةجمعيــــة رعايــــة االســــرة 
Family Education     تربية أسريةتربية أسرية 
Family food production    انتاج االسرة من الغذاءانتاج االسرة من الغذاء 
Family health      ــرة ــحة االســـــ ــرة صـــــ ــحة االســـــ  صـــــ
Family planning     تنظيم االسرةتنظيم االسرة 
Family planning programmes   برامج تنظيم االسرةبرامج تنظيم االسرة 
Family spacing       ــرة ــي االس ــوالدات ف ــدة ال ــرة  مباع ــي االس ــوالدات ف ــدة ال  مباع

Family welfare     رفاه االسرة ، رعاية االسرةرفاه االسرة ، رعاية االسرة 
Famine      مجاعةمجاعة 
Farm       مزرعةمزرعة 
Farmer      مزارعمزارع 
Fatality rate      معدل الوفياتمعدل الوفيات 
Feasibility study     دراسة الجدوى االقتصاديةدراسة الجدوى االقتصادية 
Feed       يطعم ، يغذييطعم ، يغذي 
Feedback      رد فعل ، إستجابة، رد فعل ، إستجابة) ) رديةردية((تغذية راجعة تغذية راجعة ،  
Feedback information    معلومات راجعةمعلومات راجعة 
Feeding      إطعام ، تغذيةإطعام ، تغذية 
Feeding centres     مراكز التغذيةمراكز التغذية 
Feeding practices     عادات غذائيةعادات غذائية 
Feeding programmes    برامج التغذيةبرامج التغذية 
Fees       رسومرسوم 
Fellowship      زماله ، منحه تدريبيةزماله ، منحه تدريبية 
Female education     تعليم النساءتعليم النساء 
Female literacy     محو االمية بين النساءمحو االمية بين النساء 
Fertility      الخصوبةالخصوبة 
Fertility rate   معدل الخصوبة بالنسبة لعدد النساء اللواتي في سن النـسل           معدل الخصوبة بالنسبة لعدد النساء اللواتي في سن النـسل           : : عدد المواليد عدد المواليد

  إمرأة إمرأة١٠٠٠١٠٠٠لكل لكل 
Fever       حمى ، إرتفاع الحرارةحمى ، إرتفاع الحرارة 
Field research     بحث ميدانيبحث ميداني 
Field surveys     مسوحات ميدانيةمسوحات ميدانية 
Field visits      زيارات ميدانيةزيارات ميدانية 
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Field of cooperation    الت التعاونالت التعاونأوجه التعاون ، مجاأوجه التعاون ، مجا  
Filariasis      داء الخيطياتداء الخيطيات 
Filler       فقرة وصل برامجيةفقرة وصل برامجية 
Finance      يمــــول ، تمويــــل ، ماليــــهيمــــول ، تمويــــل ، ماليــــه 

Financial aid     معونة ماليهمعونة ماليه 
Financial assistance     ــه ــساعدة ماليـــــ ــه مـــــ ــساعدة ماليـــــ  مـــــ

Financial crisis     أزمة ماليهأزمة ماليه 
Financial planning     التخطـــــــيط المـــــــاليالتخطـــــــيط المـــــــالي 
Financial resources    مــــــــوارد ماليــــــــهمــــــــوارد ماليــــــــه 
Financial stringency    ضائقة ماليهضائقة ماليه 
Financial support     دعم ماليدعم مالي 
Financier      ممولممول 
Financing      تمويلتمويل 
Findings      نتائجنتائج 
First aid       االســــــعاف االولــــــي االســــــعاف االولــــــي 

First Call for Childrn    االطفال أوالاالطفال أوال 
Fiscal       ماليمالي 
Fiscal year      نة الماليةنة الماليةالسالس  
Fisheries      مصائد االسماكمصائد االسماك 
Fixed-term      أجـــل محـــدد ، مـــدة محـــددةأجـــل محـــدد ، مـــدة محـــددة 
Fixed-term appointment     ــدود ــل محــ ــة الجــ ــدود وظيفــ ــل محــ ــة الجــ  وظيفــ
Fixed-term contract    عقد محدود المدةعقد محدود المدة 
Flash       إعالن إذاعي او تلفزيوني خاطفإعالن إذاعي او تلفزيوني خاطف/ / ومضه ومضه  
Flier (also Flyer)         اق واسع اق واسع نشره اعالمية للتوزيع على نط    نشره اعالمية للتوزيع على نط  
Flip chart      بيان توضيحيبيان توضيحي 

Floods      فيضاناتفيضانات 
Focal point      نقطة االتصال ، حلقة االتصالنقطة االتصال ، حلقة االتصال 
Focus       يركز ، تركيزيركز ، تركيز 
Foetal deaths     وفيات االجنةوفيات االجنة 
Foetus      الجنينالجنين 
Fontanelle      اليافوخاليافوخ 
Food       طعام ، غذاءطعام ، غذاء 
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Food aid      معونة غذائيةمعونة غذائية 
Food Adequacy     كفاية الغذاءكفاية الغذاء 
Food conservation     حفظ االطعمةحفظ االطعمة 
Food consumption      االستهالك الغذائي االستهالك الغذائي 
Food fortification     تقوية الغذاءتقوية الغذاء 
Food hygiene     نظافة االطعمةنظافة االطعمة 
Food preparation      إعـــداد الغـــذاء إعـــداد الغـــذاء ((تحـــضير تحـــضير((  
Food processing     تصنيع االغذيةتصنيع االغذية 
Food production     االنتاج الغذائياالنتاج الغذائي 
Food security     االمن الغذائياالمن الغذائي 
Food shortage     نقص الغذاءنقص الغذاء 
Food situation     الوضع الغذائيالوضع الغذائي 
Food storage     تخزين االطعمةتخزين االطعمة 
Food subsidies     االعانات المخصصة للغذاءاالعانات المخصصة للغذاء 
Food supplements      المكملة لحليب األمالمكملة لحليب األم((االغذية التكميلية االغذية التكميلية((  
Food supplies         المؤنالمؤن((االمدادات الغذائية االمدادات الغذائية((   
Food-for-work    دفع أجرة العمل على شكل غذاءدفع أجرة العمل على شكل غذاء((الغذاء لقاء العمل الغذاء لقاء العمل((  
Foods      أغذية ، أطعمةأغذية ، أطعمة 
Foods, weaning -     أغذية الفطامأغذية الفطام 
Food stuffs      مواد غذائيةمواد غذائية 
Foreseeable future     المنظورالمنظور((المستقبل القريب المستقبل القريب((  
Formal      سميسميرر  
Formal education      الرسميالرسمي((التعليم النظامي التعليم النظامي((  
Formula     وصفة، غذاء بديل عن حليب األم، صيغةوصفة، غذاء بديل عن حليب األم، صيغة 
Forum      منتدى ، ساحة ، ملتقىمنتدى ، ساحة ، ملتقى 
Foster      ينشيء ، يعزز ، يرضعينشيء ، يعزز ، يرضع 
Foster care      الرعاية البديلةالرعاية البديلة 
Foster family   عائل لهعائل لهاالسرة التي تتولى رعاية طفل ال االسرة التي تتولى رعاية طفل ال ((االسرة البديلة االسرة البديلة((  
Free education     تعليم مجانيتعليم مجاني 
Free samples     عينات مجانيةعينات مجانية 
Free trade      تجارة حرهتجارة حره 
Friday sermon     خطبة الجمعةخطبة الجمعة 
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Front office      مكتب المدير العام ، المكتب التنفيذيمكتب المدير العام ، المكتب التنفيذي 
Fuel        ــات ــود ، محروقــــ ــات وقــــ ــود ، محروقــــ  وقــــ
Fuel conservation     ك الوقودك الوقوداالقتصاد في استهالاالقتصاد في استهال((حفظ الوقود حفظ الوقود((  
Functional literacy     محو االمية الوظيفيمحو االمية الوظيفي 
Fund       صندوق ، جمعية ، رصيدصندوق ، جمعية ، رصيد 
Fund-raising     جمع التبرعاتجمع التبرعات 
Fund-raising campaign    حملة لجمع التبرعاتحملة لجمع التبرعات 
Funding      تمويلتمويل 
FFF = Food Supplements, Family Spacing & Female Education
مباعدة الوالدات، تعليم النساءمباعدة الوالدات، تعليم النساءاالغذية التكميلية، االغذية التكميلية،    
 
G 
 
Gains       مكاسب ، ارباحمكاسب ، ارباح 
Gap       ثغرة ، فجوه ، هوهثغرة ، فجوه ، هوه 
Gastro-intestinal diseases   المعدة واالمعاءالمعدة واالمعاء((امراض الجهاز الهضمي امراض الجهاز الهضمي((  
Gender       جندرجندر((النوع االجتماعي النوع االجتماعي((  
General assembly      العموميةالعمومية((الجمعية العامه الجمعية العامه((  
General resources     الموارد العامةالموارد العامة 
General secretariat    االمانة العامةاالمانة العامة 
Generation       ــد ــل ، توليــ ــسل ، جيــ ــد نــ ــل ، توليــ ــسل ، جيــ  نــ
Generator      مولدمولد 
Genital diseases     امراض تناسليةامراض تناسلية 
Gender Disparity     التباين بين الجنسينالتباين بين الجنسين 
Gestation      حمل ، حبلحمل ، حبل 
Gift       منحه ، تبرع ، هبهمنحه ، تبرع ، هبه 
Gifted children     أطفال موهوبونأطفال موهوبون 
Girl Child      طفلةطفلة 
Girl guides       كشافهكشافه((مرشدات مرشدات((  
Global      عالميعالمي 
Global education     التعليم الشمولي، التربية الشموليةالتعليم الشمولي، التربية الشمولية 
Global efforts     جهود عالميةجهود عالمية 
Global Movement for Children   حركة عالمية من أجل االطفالحركة عالمية من أجل االطفال 
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Global problem     عالمية عالميةمشكلةمشكلة  
Global study     دراسة عالميةدراسة عالمية 
Globalisation     العولمةالعولمة 
Glossary      مسرد المصطلحاتمسرد المصطلحات 
Go into action     يطبق عمليا، يدخل حيز التنفيذيطبق عمليا، يدخل حيز التنفيذ 
Goals       أهدافأهداف 
GOBI = Growth monstoring , Oral Rehydration, Breastfeeding & 
Immunization 
الجفاف عن طريق الفم والرضاعة الطبيعية والتحصينالجفاف عن طريق الفم والرضاعة الطبيعية والتحصينمراقبة النمو ومعالجة مراقبة النمو ومعالجة     
Goitre       تضخم الغدة الدرقيةتضخم الغدة الدرقية 
Goitre control     مكافحة تضخم الغدة الدرقيةمكافحة تضخم الغدة الدرقية 
Goodwill ambassadors    سفراء النوايا الحسنةسفراء النوايا الحسنة 
Governing body     هيئة حاكمههيئة حاكمه 
Grains      حبوبحبوب 
Grain products     منتجات الحبوبمنتجات الحبوب 
Grant       منحه ، إعانةمنحه ، إعانة 
Grant-in-aid      إعانة حكوميةإعانة حكومية 
Graph       شكل بيانيشكل بياني((رسم بياني رسم بياني((  
Graphics      رسوم بيانيةرسوم بيانية 
Grassroot      أساسي ، جذري ، أساسأساسي ، جذري ، أساس 
Greeting cards     بطاقات المعايدةبطاقات المعايدة 
Greeting Cards Operation (GCO)  عملية بطاقات المعايدةعملية بطاقات المعايدة 
Gross        صافيصافيغير غير ((إجمالي إجمالي((  
Gross Domestic Product (GDP)  الناتج المحلي االجماليالناتج المحلي االجمالي 
Gross National Product (GNP)   الناتج القومي االجماليالناتج القومي االجمالي 
Gross salary     الراتب االجماليالراتب االجمالي 
Gross weight      االجمالياالجمالي((الوزن القائم الوزن القائم((  
Group      مجموعة ، جماعةمجموعة ، جماعة 
Group discussion      ــاعي ــاش جمـــــ ــاعي نقـــــ ــاش جمـــــ  نقـــــ
Group feeding     تغذية جماعيةتغذية جماعية 
Group Medical Insurance   تأمين طبي جماعيتأمين طبي جماعي 
Group therapy     معالجة جماعيةمعالجة جماعية 
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Grow       ينمو ، يكبرينمو ، يكبر 
Growth      نمونمو 
Growth chart     جدول مراقبة النموجدول مراقبة النمو 
Growth control     مراقبة النمومراقبة النمو 
Growth faltering     تعثر النمو ، تخلف النموتعثر النمو ، تخلف النمو 
Growth monitoring     مراقبة النمومراقبة النمو 
Growth retardation     تعثر النموتعثر النمو 
Guidance      إرشاد ، توجيهإرشاد ، توجيه 
Guidance centres      ــه ــاد والتوجيـ ــز االرشـ ــه مراكـ ــاد والتوجيـ ــز االرشـ  مراكـ
Guidance services      ــه ــاد والتوجيـ ــدمات االرشـ ــه خـ ــاد والتوجيـ ــدمات االرشـ  خـ
Guidelines      إرشادات ، تعليماتإرشادات ، تعليمات 
 
H 
 
Habits      عاداتعادات 
Habits, food -      غذائيةغذائيةعادات عادات  
Haemotherapy     المعالجة بالدمالمعالجة بالدم 
Halve       يخفض الى النصفيخفض الى النصف 
Handful      حفنة ، ملء اليدحفنة ، ملء اليد 
Handicapped     معوق ، معاقمعوق ، معاق 
Handicaps      إعاقاتإعاقات 
Handicaps, mental -    إعاقات عقليةإعاقات عقلية 
Handicaps, physical -    ــسدية ــات جـــــ ــسديةإعاقـــــ ــات جـــــ  إعاقـــــ

Handout      نشرة توزع مجانا ، حسنةنشرة توزع مجانا ، حسنة 
Hand-pump      مضخة يدويةمضخة يدوية 
Hard cold fact      ــاطعة ــة ســـــ ــاطعة حقيقـــــ ــة ســـــ  حقيقـــــ

Hardcore      حالة مستعصيةحالة مستعصية 
Hardship      شدة ، ضيق ، عسرشدة ، ضيق ، عسر 
Hardware      معدات ، خردواتمعدات ، خردوات 
Hazard, health -     مكرهة صحيةمكرهة صحية 
Hazardous      محفوف بالمخاطر ، خطرمحفوف بالمخاطر ، خطر 
Head       رأس ، رئيس ، أماميرأس ، رئيس ، أمامي 
Head, department -    رئيس دائرةرئيس دائرة 
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Head, division -     رئيس قسمرئيس قسم 
Head of family     رب االسرةرب االسرة 
Head of household    رب االسرةرب االسرة 
Head Office      المكتب الرئيسيالمكتب الرئيسي 
Health      صحةصحة 
Health auxiliaries     المساعدون الصحيونالمساعدون الصحيون 
Health bills      وثائق صحيةوثائق صحية 
Health cadres     ةةالكوادر الصحيالكوادر الصحي  
Health care      الرعاية الصحيةالرعاية الصحية 
Health care facilities    مرافق الرعاية الصحيةمرافق الرعاية الصحية 
Health care, primary -      ــة ــصحية االوليـ ــة الـ ــة  الرعايـ ــصحية االوليـ ــة الـ  الرعايـ

Health care systems    انظمة الرعاية الصحيةانظمة الرعاية الصحية 
Health centre     مركز صحيمركز صحي 
Health circles     االوساط الصحيةاالوساط الصحية 
Health communication    إعالم صحيإعالم صحي 
Health communicators    االعالميون الصحيوناالعالميون الصحيون 
Health economics    علم االقتصاد الصحي ، إقتصاديات الصحةعلم االقتصاد الصحي ، إقتصاديات الصحة 
Health education      التثقيف الصحيالتثقيف الصحي((التربية الصحية التربية الصحية((  
Health educator     مرشد صحيمرشد صحي 
Health expenditure     ،االنفاق الصحياالنفاق الصحي((النفقات الصحية، النفقات الصحية((  
Health fair       ، السوق الصحيالسوق الصحي((المعرض الصحي ، المعرض الصحي((  
Health For All     الصحة للجميعالصحة للجميع 
Health guard     خفير صحيخفير صحي 
Health hazards     مخاطر صحية ، مكاره صحيهمخاطر صحية ، مكاره صحيه 
Health indicators     مؤشرات صحيةمؤشرات صحية 
Health information     معلومات صحيةمعلومات صحية 
Health legislation     التشريعاتالتشريعات 
Health manpower            الكوادر الـصحية ، موظفـو الـصحة       الكوادر الـصحية ، موظفـو الـصحة 

Health needs     االحتياجات الصحيةاالحتياجات الصحية 
Health personnel training   تدريب الكوادر الصحيةتدريب الكوادر الصحية 
Health practices     الممارسات الصحيةالممارسات الصحية 
Health planning     التخطيط الصحيالتخطيط الصحي 
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Health problems     المشكالت الصحيةالمشكالت الصحية 
Health projects      الصحيةالصحيةالمشاريع المشاريع  
Health professions     المهن الصحيةالمهن الصحية 
Health providers     مقدمو الخدمات الصحيةمقدمو الخدمات الصحية 
Health situation     الوضع الصحيالوضع الصحي 
Health statistics     احصائيات صحيةاحصائيات صحية 
Health surveillance    االشراف الصحي ، المراقبة الصحيةاالشراف الصحي ، المراقبة الصحية 
Health worker     عامل صحيعامل صحي 
Healthy atmosphere    جو صحيجو صحي 
Healthy environment    بيئة صحيةبيئة صحية 
Healthy growth      الصحيالصحي/ / النمو السوي او النمو السوي او  
Healthy practices     عادات صحية جيدةعادات صحية جيدة 
Heat       حرارةحرارة 
Heat-stable vaccine    لقاح ال يتأثر بالحرارةلقاح ال يتأثر بالحرارة 
Height-for-age     الطول مقارنة بالعمرالطول مقارنة بالعمر 
Hepatitis      بفيروس ببفيروس ب((ائي ائي التهاب الكبد الوبالتهاب الكبد الوب((  
Herd immunity     حماية جماعية ، مناعة جماعيةحماية جماعية ، مناعة جماعية 
Heredity      وراثةوراثة 
Hereditary disease    مرض وراثيمرض وراثي 
High risk      خطورة عاليةخطورة عالية 
Hindsight      االدراك المؤخراالدراك المؤخر 
Holy See       الفاتيكانالفاتيكان((الكرسي البابوي الكرسي البابوي((  
Homemade      بيتي ، محلي ، صناعة محليةبيتي ، محلي ، صناعة محلية 
Honorarium      إكراميةإكرامية 
Horticulture      البستنة ، الجنانهالبستنة ، الجنانه 
Hospital      مستشفىمستشفى 
Household      أسرة ، أسري ، منزليأسرة ، أسري ، منزلي 
Household Surveys    المسوحات االسريةالمسوحات االسرية 
Hospitalisation      المعالجة في المستشفياتالمعالجة في المستشفيات((االستشفاء االستشفاء((  
Household appliances    أجهزة منزليةأجهزة منزلية 
Household income     دخل االسرةدخل االسرة 
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Household utensils    ادوات منزليــــــــــــــةادوات منزليــــــــــــــة 
Housing      إسكانإسكان 
Housing, low cost     االسكان المنخفض الكلفةاالسكان المنخفض الكلفة 
Human potentials     القدرات االنسانيةالقدرات االنسانية 
Human resources     الموارد البشريةالموارد البشرية 
Human resources development   تنمية الموارد البشريةتنمية الموارد البشرية 
Human settlements     مستوطنات بشريةمستوطنات بشرية 
Human rights      حقوق االنسانحقوق االنسان 
Hygiene      علم حفظ الصحةعلم حفظ الصحة 
Hygienic behaviour     ممارسات الصحة العامةممارسات الصحة العامة 
Hygiene, personal النظافـــــة الشخـــــصية ، حفـــــظ الصحةالشخـــــصيةالنظافـــــة الشخـــــصية ، حفـــــظ الصحةالشخـــــصية 

Hygiene, general     الصحة العامةالصحة العامة 
Hypernatremia     ارتفاع الصوديوم في الدمارتفاع الصوديوم في الدم 
Hypodermic needles    إبر تحت جلديةإبر تحت جلدية 
Hypokalemia     تدني البوتاسيوم في الدمتدني البوتاسيوم في الدم 
I 
 
ICARA = International Conference on Assistance to African Refugees 
 المؤتمر الدولي لمساعدة الالجئين االفارقةالمؤتمر الدولي لمساعدة الالجئين االفارقة
 
ICPD = International Conference on Population & Development   المؤتمرالمؤتمر  

 الدولي للسكان والتنميةالدولي للسكان والتنمية
ILC = International Law Commission  لجنة القانون الدوليلجنة القانون الدولي 
Ice-packs      قوالب ثلجقوالب ثلج 
Ill-health      إعتالل الصحةإعتالل الصحة 
Illness      علة ، مرضعلة ، مرض 
Illiteracy      االميةاالمية 
Illiteracy rates     معدالت االميةمعدالت االمية 
Imbalance       عدم التوازنعدم التوازن((فقدان التوازن فقدان التوازن((  
Immediate supervisor    المسؤول المباشرالمسؤول المباشر 
Immunize      يلقح ، يطعم ، يحصنيلقح ، يطعم ، يحصن 
Immunizable diseases    امراض يمكن التلقيح ضدهاامراض يمكن التلقيح ضدها 
Immunization     تحصين ، تلقيح ، تطعيمتحصين ، تلقيح ، تطعيم 
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Immunization campaign    حملة تحصينحملة تحصين 
Immunization drives    حمالت تحصينحمالت تحصين 
Immunization efforts    أنشطة التحصينأنشطة التحصين 
Immunization schedule    برنامج التحصينبرنامج التحصين 
Immunizing agents    عوامل التحصينعوامل التحصين 
Immunity      مناعة ، حصانةمناعة ، حصانة 
Impact      أثر ، تأثيرأثر ، تأثير 
Impairment      خلل ، تلفخلل ، تلف 
Impairment, health -    خلل صحيخلل صحي 
Impact Evaluations    تقييم التأثيراتتقييم التأثيرات 
Imperative      زاميزاميالال  
Impetus      قوة دافعة ، زخمقوة دافعة ، زخم 
Implant      يزرع نسيجا حيا ، نسيج حي مزروعيزرع نسيجا حيا ، نسيج حي مزروع 
Implantation      زراعة انسجة حيهزراعة انسجة حيه 
Implement      ينجز ، ينفذينجز ، ينفذ 
Implementation     تنفيذ ، إنجازتنفيذ ، إنجاز 
Implementation, programme -   تنفيذ البرامجتنفيذ البرامج 
Implication      تضمين ، مضمونتضمين ، مضمون 
Implicit      ضمني ، مفهوم ضمناضمني ، مفهوم ضمنا 
Imply       يقتضي ، يستلزميقتضي ، يستلزم 
Imports      واردات ، مستورداتواردات ، مستوردات 
Importance      أهمية ، شأنأهمية ، شأن 
Importation      إستيرادإستيراد 
Imported goods     بضائع مستوردةبضائع مستوردة 
Impose      يفرضيفرض 
Impotent      ضعيف ، واهنضعيف ، واهن 
Impoverished families    العائالت الفقيرةالعائالت الفقيرة 
Impregnate      يخصب ، يشبع ، يلقحيخصب ، يشبع ، يلقح 
Impression      إنطباع ، فكرةإنطباع ، فكرة 
Impressive      مثيــــر للعاطفــــة ، مــــؤثرمثيــــر للعاطفــــة ، مــــؤثر 
Imprest      سلفة ، قرضسلفة ، قرض 
Improvement     تحسينتحسين 
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Impurities      شوائبشوائب 
Inability      عجز ، قصور ، عدم القدرةعجز ، قصور ، عدم القدرة 
Inaccessible      متعذر بلوغه او الوصول اليهمتعذر بلوغه او الوصول اليه 
Inaccuracy      عديم الصحة، عديم الدقةعديم الصحة، عديم الدقة 
Inaccurate      غير صحيح ، غير دقيقغير صحيح ، غير دقيق 
Inaction      كسل ، تراخكسل ، تراخ 
Inadequate      غير واف ، غير مالئمغير واف ، غير مالئم 
Incentive      حافز ، دافعحافز ، دافع 
Income      دخلدخل 
Income bracket     فئة الدخلفئة الدخل 
Income differential     تفاوت الدخلتفاوت الدخل 
Income distribution    توزيع الدخلتوزيع الدخل 
Income-earning skills    المهارات المدرة للدخلالمهارات المدرة للدخل 
Income-generating activities    ــدخل ــدرة للــ ــشطة مــ ــدخل انــ ــدرة للــ ــشطة مــ  انــ
Income per capita     معدل الدخل الفرديمعدل الدخل الفردي 
Income tax      ضريبة الدخلضريبة الدخل 
Incoming mail     البريد الواردالبريد الوارد 
Increase      إرتفاع ، زيادةإرتفاع ، زيادة 
Incubation period     فترة حضانة المرضفترة حضانة المرض 
Indicators      مؤشراتمؤشرات 
Industrial      صناعيصناعي 
Industrialization     تصنيعتصنيع 
Industrialised countries    البلدان الصناعيةالبلدان الصناعية 
Industrialised world    العالم الصناعيالعالم الصناعي 
Industry      صناعةصناعة 
Industry, food -     صناعة االغذيةصناعة االغذية 
Infant       رضيعرضيع 
Infant feeding     تغذية الرضعتغذية الرضع 
Infant food      غذاء الرضيعغذاء الرضيع 
Infant formula     وصفة غذاء الرضعوصفة غذاء الرضع 
Infant mortality     وفيات الرضعوفيات الرضع 
Infant mortality rate (IMR)    معدل وفيات الرضعمعدل وفيات الرضع::  
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(annual number on infant deaths            العدد السنوي لوفيات الرضع دون سن الـسنة         العدد السنوي لوفيات الرضع دون سن الـسنة

والدة حيهوالدة حيه  ١٠٠٠١٠٠٠لكل لكل   
under one year of age per 1,000 live births) 
Infantile paralysis     شلل االطفالشلل االطفال 
Infection      إصابة ، عدوىإصابة ، عدوى 
Infections       التهاباتالتهابات 
Infections, acute respiratory - (ARI)  االلتهابات التنفسية الحادةااللتهابات التنفسية الحادة 
Infectious diseases    االمراض المعديةاالمراض المعدية 
Inflation      تضخمتضخم 
Inflation rate      معدل التضخممعدل التضخم 
Influence      أثر ، تأثيرأثر ، تأثير 
Informal education     تعليم غير نظاميتعليم غير نظامي 
Informatics      نظم المعلوماتنظم المعلومات 
Information      إعالم ، معلوماتإعالم ، معلومات 
Information assistant    مساعد إعالميمساعد إعالمي 
Information centre      اعالمي اعالميمركزمركز/ / مركز االعالم مركز االعالم  
Information dissemination   نشر المعلوماتنشر المعلومات 
Information exchange    تبادل المعلوماتتبادل المعلومات 
Information kit     ملف اعالميملف اعالمي 
Information network    شبكة المعلوماتشبكة المعلومات 
Information officer     مدير إعالممدير إعالم 
Information policy     سياسه اعالميةسياسه اعالمية 
Information Technology    تقنية المعلوماتتقنية المعلومات 
Information services    الخدمات او الدوائر االعالميةالخدمات او الدوائر االعالمية 
Information systems    نظم المعلوماتنظم المعلومات 
Infrastructure     البنية التحتية االساسيةالبنية التحتية االساسية 
Ingredients      مكونات ، عناصر رئيسيةمكونات ، عناصر رئيسية 
Initiative      مبادرةمبادرة 
Injection      حقن ، حقنهحقن ، حقنه 
Innovative      تكر ، مبتكرةتكر ، مبتكرةمبمب  
Innovative approaches    طرق مبتكرةطرق مبتكرة 
Insertion      حقن ، إدخالحقن ، إدخال 
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In-service training     تدريب أثناء الخدمةتدريب أثناء الخدمة 
Insidious disease      مخاتلمخاتل((مرض غادر مرض غادر((  
Insight       تصورتصور((بصيرة بصيرة((  
Institution      مؤسسة ، معهدمؤسسة ، معهد 
Institutional care    رعاية داخل المؤسساترعاية داخل المؤسساتالال: : الرعاية المؤسسيةالرعاية المؤسسية  
Integrate      يدمج ، يوحديدمج ، يوحد 
Integrated development     المتكاملةالمتكاملة((التنمية الشاملة التنمية الشاملة((  
Integrate health services    الخدمات الصحية المتكاملةالخدمات الصحية المتكاملة 
Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI)  االدارة المتكاملــة االدارة المتكاملــة

 المراض الطفولةالمراض الطفولة
Interaction      تداخل ، تفاعلتداخل ، تفاعل 
Inter-agency collaboration   التعاون بين الوكاالت المختلفةالتعاون بين الوكاالت المختلفة 
Inter-agency cooperation    التعاون بين الوكاالت المختلفةالتعاون بين الوكاالت المختلفة 
Inter-governmental organizations  المنظمات الحكومية المشتركةالمنظمات الحكومية المشتركة 
Intermarriage      من االقاربمن االقارب((الزواج اللحمي الزواج اللحمي((  
International      دولي ، عالميدولي ، عالمي 
International agencies    وكاالت دوليةوكاالت دولية 
International organizations   منظمات دوليةمنظمات دولية 
International civil servants    موظفو االمم المتحدةموظفو االمم المتحدة((موظفون دوليون موظفون دوليون((  
International code of marketing breast milk substitutes  الشرعة الدولية لتسويق الشرعة الدولية لتسويق

 بدائل حليب االمبدائل حليب االم
International Conventions   إتفاقيات دوليةإتفاقيات دولية 
International Health Regulations  اللوائح الصحية الدوليةاللوائح الصحية الدولية 
International instrument    وثيقة دوليةوثيقة دولية 
International Monetary Fund (IMF)  صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي 
International organizations   منظمات دوليةمنظمات دولية 
International standards    معايير دوليةمعايير دولية 
International Year of the Child   السنة الدولية للطفلالسنة الدولية للطفل 
International Youth Year    السنة الدولية للشبابالسنة الدولية للشباب 
International Leadership Initiative  مبادرة القيادة الدوليةمبادرة القيادة الدولية 
International-accepted standards  معايير مقبولة دوليامعايير مقبولة دوليا 
Inter-regional projects    مشاريع إقليمية مشتركةمشاريع إقليمية مشتركة 
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Inter-sectoral     متعدد القطاعاتمتعدد القطاعات 
Interventions     تدخالتتدخالت 
Intervention programmes   برامج التدخلبرامج التدخل 
Interventions, health -    تدخالت صحيةتدخالت صحية 
Intra-family transmission    إنتقال العدوى بين أفراد العائلةإنتقال العدوى بين أفراد العائلة 
Intractable      ج ، متعذر عالجه ، عضالج ، متعذر عالجه ، عضالعسير العالعسير العال  
Intravenous feeding    عن طريق الحقن الوريديعن طريق الحقن الوريدي((التغذية الوريدية التغذية الوريدية((  
Intravenous fluids     سوائل الحقن الوريديسوائل الحقن الوريدي 
Intravenous therapy    المعالجة بالحقن الوريديالمعالجة بالحقن الوريدي 
Iodate      يعالج باليوديعالج باليود 
Iodine       اليوداليود 
Iodine Deficiency Disorders (IDD)  االضطرابات الناجمة عن نقص اليوداالضطرابات الناجمة عن نقص اليود 
Iodine, radio -     اليود المشعاليود المشع 
Iodize       يعالج باليوديعالج باليود 
Iodization      المعالجة باليودالمعالجة باليود 
Iodization of salt  إضافة اليود الى الملح لتجنب المضاعفات الناجمة عن إضافة اليود الى الملح لتجنب المضاعفات الناجمة عن ((معالجة الملح باليود معالجة الملح باليود

))نقص اليودنقص اليود  
Iodized salt      ملح ميودملح ميود((د د ملح معالج باليوملح معالج باليو((  
Iron       حديدحديد 
Iron deficiency     نقص الحديدنقص الحديد 
Iron supplements     أقراص الحديد او الحديد السائلأقراص الحديد او الحديد السائل 
Intrauterine      داخل الرحمداخل الرحم 
Intrauterine devices (IUDs)   الوسائل الرحمية لمنع الحملالوسائل الرحمية لمنع الحمل 
IPDC = International Programme for the Development 
 of Communications (UNESCO) البرنامج الدولي لتطوير االتصاالتالبرنامج الدولي لتطوير االتصاالت 
Irrigation      الريالري 
Irrigation and drainage    الري والصرفالري والصرف 
Isothermic      عازل للحرارةعازل للحرارة 
Itinerary      خط الرحلةخط الرحلة 
ILEB = Increase in Life Expectancy at Birth        الزيادة في متوسط العمر المتوقع عند       الزيادة في متوسط العمر المتوقع عند

 الوالدةالوالدة
IQ       مقياس اختبار الذكاءمقياس اختبار الذكاء 
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J 
 
Jaundice      يرقانيرقان 
Jeopardize      يعرض للخطريعرض للخطر 
Jeopardy, in -     في خطرفي خطر 
Job description     الوصف الوظيفي ، توصيف الوظيفةالوصف الوظيفي ، توصيف الوظيفة 
Job dislocation     إلغاء الوظيفةإلغاء الوظيفة 
Job, on-the-training -    التدريب أثناء الخدمةالتدريب أثناء الخدمة 
Joint committee     جنة مشتركةجنة مشتركةلل  
Joint communique     بالغ مشتركبالغ مشترك 
Joint statement     بيان مشتركبيان مشترك 
Joint effort      جهد مشتركجهد مشترك 
Joint projects     مشاريع مشتركةمشاريع مشتركة 
Joint-venture     مشروع مشتركمشروع مشترك 
Judgement      حكمحكم 
Juvenile      حدثحدث 
Juvenile courts     محاكم االحداثمحاكم االحداث 
Juvenile delinquency    جنوح االحداثجنوح االحداث 
Juvenile delinquents    االحداث الجانحوناالحداث الجانحون 
K 
 
Kid       طفلطفل 
Kidney      كليهكليه 
Kidney failure     قصور كلويقصور كلوي 
Killing       قتلقتل 
Kiosk       كشككشك 
KISSAVIP = Knowledge, Information, Social Skills,  المعرفــة واالعــالم المعرفــة واالعــالم

 والمهارات االجتماعيةوالمهارات االجتماعية
 Self-esteem, Attitudes, Values, Influences    ــذات ــرام ال ــذات  واحت ــرام ال واحت

 والسلوك، والقيم والتأثيراتوالسلوك، والقيم والتأثيرات
 and Personal Skills and Competence    والمهارات الشخصية والكفاءة  والمهارات الشخصية والكفاءة
  
Kit       ملف ، حقيبة ، حافظةملف ، حقيبة ، حافظة 
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Kit, information -     ملف إعالميملف إعالمي 
Kit, press -      ملف صحفيملف صحفي 
Kindergarten (KG)      أطفالأطفالروضة روضة  
Knapsack       حقيبة تحمل على الظهرحقيبة تحمل على الظهر((حقيبة ظهر حقيبة ظهر((  
Know-how      الخبرة الفنيةالخبرة الفنية 
Knowledge       معرفةمعرفة 
Knowledge society     مجتمع المعلوماتمجتمع المعلومات 
Knowledge networks    شبكات المعرفة والمعلوماتشبكات المعرفة والمعلومات 
Knowledge breakthrough    التقدم المعرفيالتقدم المعرفي 
Kwashiorkor   نقص البروتين في الغذاءنقص البروتين في الغذاء((لكواشيوركور لكواشيوركور مرض ناتج عن امرض ناتج عن ا((  
L 
 
Label       رقعة ، ملصقرقعة ، ملصق 
Labour      عمل ، تشغيلعمل ، تشغيل 
Labour, child -    تشغيل االطفال، عمالة االطفالتشغيل االطفال، عمالة االطفال 
Labour force     القوة العاملةالقوة العاملة 
Labour-intensive project المشاريع التي تستخدم عمالة كبيرة، المشروعات المكثفة للعمالةالمشاريع التي تستخدم عمالة كبيرة، المشروعات المكثفة للعمالة 
Labour productivity    إنتاجية العملإنتاجية العمل 
Labour room     غرفة المخاضغرفة المخاض 
Laboratory      مختبرمختبر 
Laboratory equipment    أجهزة المختبراتأجهزة المختبرات 
Lactating mothers     االمهات المرضعاتاالمهات المرضعات 
Lactation       إدرار الحليبإدرار الحليب: : االرضاع االرضاع  
LAN = Local Area Network   طقة ماطقة ماشبكة االتصال االليكترونية لمنشبكة االتصال االليكترونية لمن  
Land mines      االلغام االرضيةااللغام االرضية 
Land reclamation     إستصالح االراضيإستصالح االراضي 
Land reform      إستصالح االراضيإستصالح االراضي 
Land tenure      ملكية االرضملكية االرض 
Larvicides      مبيدات اليرقانات المؤذيةمبيدات اليرقانات المؤذية 
Latrine      مرحاضمرحاض 
LDCs = Least Developed Countries  البلدان االقل نمواالبلدان االقل نموا 
League of Arab States (LAS)   جامعة الدول العربيةجامعة الدول العربية 
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Learning      التعليمالتعليم 
Learning disabilities    عوائق تعليميةعوائق تعليمية 
Learning problems     مشكالت تعليميةمشكالت تعليمية 
Legal       قانونيقانوني 
Legal abortion     إجهاض قانونيإجهاض قانوني 
Legal advisor     مستشار قانونيمستشار قانوني 
Legal provisions     ونيةونيةاحكام قاناحكام قان  
Legally-binding     ملزم قانونياملزم قانونيا 
Legislation      تشريعتشريع 
Lessons Learned     العبر المستفادةالعبر المستفادة 
Lid       حظر رسميحظر رسمي 
Life decisions     قرارات مصيريةقرارات مصيرية 
Life-expectancy (at birth)     عند الوالدةعند الوالدة((متوسط العمر المتوقع متوسط العمر المتوقع((  
Lifeline      طريق الحياةطريق الحياة 
Lifeline Operation Sudan    عملية شريان الحياة في السودانعملية شريان الحياة في السودان 
Life-long debility     إعتالل أو وهن دائمإعتالل أو وهن دائم 
Life-long education    التعليم المستمرالتعليم المستمر 
Life-saving salt     أمالح معالجة الجفافأمالح معالجة الجفاف 
Life-saving tool     وسيلة النقاذ الحياةوسيلة النقاذ الحياة 
Lifestyle      نمط الحياةنمط الحياة 
Link-up system      ـ ـ نظـــــــام إتــــــ صالصالنظـــــــام إتــــــ  
Literacy       محو االميةمحو االمية((االلمام بالقراءة والكتابة االلمام بالقراءة والكتابة((  
Literature      أدبأدب 
Literature, children's -    أدب االطفالأدب االطفال 
Live-birth      والدة حيةوالدة حية 
Livelihood       أسباب العيشأسباب العيش((الرزق الرزق((  
Livestock      ماشيهماشيه 
Living conditions     أحوال المعيشةأحوال المعيشة 
Living standards      مستويات المعيشةمستويات المعيشة((المعايير المعيشية المعايير المعيشية((  
Local community     مجتمع محليمجتمع محلي 
Local food production    االنتاج المحلي للغذاءاالنتاج المحلي للغذاء 
Local governments    الحكومات المحليةالحكومات المحلية 
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Local resources     الموارد المحليةالموارد المحلية 
Local-level planning     التخطــــــيط المحلــــــي التخطــــــيط المحلــــــي 

Log variance      شاسع شاسع))تباينتباين((بون بون  
Logistics       تجهيزاتتجهيزات((إمدادات إمدادات((  
Logo       شعارشعار 
Long-lasting effects    آثار طويلة االمدآثار طويلة االمد 
Long term      طويل االمدطويل االمد 
Loopholes       منافذمنافذ((ثغرات ثغرات((  
Low-birth weight (LBW)    الوزن الوالدي المنخفضالوزن الوالدي المنخفض 
Low-cost technology    تقنية قليلة الكلفةتقنية قليلة الكلفة 
Low-income      دخل منخفضدخل منخفض 
Low income communities   المجتمعات المتدنية الدخلالمجتمعات المتدنية الدخل 
M 
 
Maim       يقعد ، يعيقيقعد ، يعيق 
Main        الشبكة الرئيسيةالشبكة الرئيسية((رئيسي رئيسي((  
Main committee     لجنة رئيسيةلجنة رئيسية 
Mainstay      عماد ، دعامة أساسيةعماد ، دعامة أساسية 
Malady      مرض ، عله ، داءمرض ، عله ، داء 
Malaria       البرداءالبرداء((المالريا المالريا((  
Malaria eradication programme       برنامج استئـصال المالريـا    برنامج استئـصال المالريـا 
Malformation     تشوهتشوه 
Malignant      ضار ، مهلك ، خبيث ، مؤذضار ، مهلك ، خبيث ، مؤذ 
Malignant tumour      ورم خبيثورم خبيث 
Malnourished      سيء التغذيةسيء التغذية: : مسغول مسغول  
Malnutrition      سوء التغذيةسوء التغذية 
Malpractices     ممارسات سيئةممارسات سيئة 
Maltreatment     المعاملة المعاملةسوءسوء  
Maltreatment of children    سوء معاملة االطفالسوء معاملة االطفال 
Management     ــدبير ــدبيرإدارة ، تــــــــــــ  إدارة ، تــــــــــــ
Management of diarrhoeal diseases  معالجة االسهاالتمعالجة االسهاالت 
Mandatory      الزاميالزامي 
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Manning table     جدول يبين أعداد الموظفين ووظائفهمجدول يبين أعداد الموظفين ووظائفهم 
Manpower      القوى العاملةالقوى العاملة 
Manual      كتيب ، يدوي ، كتيب ، يدويدليلدليل ،  
Marasmus   السغل، هزال تدريجيالسغل، هزال تدريجي: : مرض ناتج عن نقص البروتين في الغذاءمرض ناتج عن نقص البروتين في الغذاء  
Margin of error     الحد المسموح به من االخطاءالحد المسموح به من االخطاء((هامش الخطأ هامش الخطأ((  
Marginalisation     تهميشتهميش 
Marginal gains     مكاسب هامشيةمكاسب هامشية 
Marital status     الحالة الزواجيةالحالة الزواجية 
Market economy     اد السوق،  اقتصاد حراد السوق،  اقتصاد حرإقتصإقتص  
Market forces     قوى السوققوى السوق 
Market prices     أسعار السوقأسعار السوق 
Marketing      تسويقتسويق 
Marriage      زواجزواج 
Marriage between blood relatives  الزواج من االقاربالزواج من االقارب 
Mass Communication    وسائل االتصال الجماهيريوسائل االتصال الجماهيري 
Mass media      وسائل االعالموسائل االعالم 
Master pieces      أعمال فنية رائعةأعمال فنية رائعة((روائع روائع((  
Maternal & Child care    رعاية االم والطفلرعاية االم والطفل 
Maternal care     رعاية االمهاترعاية االمهات 
Maternal education    تعليم االمهاتتعليم االمهات 
Maternal health      صحة االمهات صحة االمهات 
Maternal mortality    نتيجة لمضاعفات الحمل والوالدةنتيجة لمضاعفات الحمل والوالدة((وفيات االمهات وفيات االمهات((  
Maternity hospital     مستشفى والدهمستشفى والده 
Maternity leave     إجازة والدةإجازة والدة 
Maternity wards     أقسام او أجنحة الوالدة في مستشفىأقسام او أجنحة الوالدة في مستشفى 
Maternity welfare     رعاية االمومةرعاية االمومة 
Mature      ناضج ، راشدناضج ، راشد 
Maturity age      سن النضج ، سن البلوغسن النضج ، سن البلوغ 
Meal       وجبهوجبه 
Mean duration of illness    سط فترة المرضسط فترة المرضمتومتو  
Measles      حصبهحصبه 
Measures      إجراءات ، تدابيرإجراءات ، تدابير 
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Mechanism      آلية تنفيذ ، آلية عملآلية تنفيذ ، آلية عمل 
Media       وسائل االعالموسائل االعالم 
Medical board     لجنة طبيةلجنة طبية 
Medical break-through    إنجاز طبيإنجاز طبي 
Medical check-up     فحص طبيفحص طبي 
Medical claim      ة تكــاليف ة تكــاليف الســتعادالســتعاد((مطالبــة طبيــة مطالبــة طبيــة

))المعالجةالمعالجة  
Medical education     التعليم الطبيالتعليم الطبي 
Medical examination    فحص طبيفحص طبي 
Medical miracle     معجزة طبيةمعجزة طبية 
Medical officer     طبيبطبيب 
Medical personnel     الكوادر الصحيةالكوادر الصحية 
Medical report     تقرير طبيتقرير طبي 
Medical samples     عينات طبيةعينات طبية 
Medical supplies     إمدادات طبيةإمدادات طبية 
Medical survey     مسح طبيمسح طبي 
Medical team      فرق طبيةفرق طبية 
Medical treatment     معالجة طبيةمعالجة طبية 
Medicine      دواء ، علم الطبدواء ، علم الطب 
Medicine curative     طب عالجيطب عالجي 
Medicine preventive    طب وقائيطب وقائي 
Medium term      االجلاالجل((متوسط االمد متوسط االمد((  
Meningitis      السحايا السحاياالتهابالتهاب  
Mental      عقليعقلي 
Mental deficiency     تخلف عقليتخلف عقلي 
Mental health     الصحة العقلية او النفسيةالصحة العقلية او النفسية 
Mental retardation      تخلـــــــف عقلـــــــي تخلـــــــف عقلـــــــي 
Mentally-retarded      ــا ــون عقلي ــا ، متخلف ــف عقلي ــا متخل ــون عقلي ــا ، متخلف ــف عقلي  متخل
Merit       إستحقاقإستحقاق 
Meritorious increment    زيادة تقديريةزيادة تقديرية 
Methodology      طريقة العملطريقة العمل((منهجية العمل منهجية العمل((  
MICS-Multiple Indicator Cluster Survey المسح العنقودي متعدد المؤشراتالمسح العنقودي متعدد المؤشرات 
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Micronutrients     المغذيات الدقيقةالمغذيات الدقيقة 
Middle class      الطبقة المتوسطةالطبقة المتوسطة 
Mid-term      متوسط االجلمتوسط االجل/ / أجل متوسطأجل متوسط  
Midwife      قابلةقابلة 
Midwifery      قبالةقبالة 
Migrant      هجرة داخليةهجرة داخلية 
Migrant children      المهجرينالمهجرين((االطفال المهاجرون االطفال المهاجرون((  
Milk expressing     إستدرار الحليبإستدرار الحليب 
Mineral      معدن ، معدنيمعدن ، معدني 
Minority      أقليةأقلية 
Minority groups     االقلياتاالقليات 
Miracle      معجزةمعجزة 
Misconceptions     مفاهيم خاطئةمفاهيم خاطئة 
Mobile      متنقل ، متحركمتنقل ، متحرك 
Mobile health teams    فرق صحية متنقلةفرق صحية متنقلة 
Mobilise      يعبيء ، يجند ، يحشديعبيء ، يجند ، يحشد 
Mobilisation of resources    تعبئة المواردتعبئة الموارد 
Mobilisation, social -    التعبئة الجماهيريةالتعبئة الجماهيرية 
Model       مثال ، نموذجمثال ، نموذج 
Monitoring      مراقبة ، رصدمراقبة ، رصد 
Morbidity      نسبة انتشار المرضنسبة انتشار المرض: : المرضيةالمرضية  
Morbidity rate     معدل إنتشار المرضمعدل إنتشار المرض 
Mortality      وفاةوفاة 
Mortality causes     أسباب الوفاةأسباب الوفاة 
Mortality rates     معدالت الوفياتمعدالت الوفيات 
Mothercraft nurses   ممرضات يروجن بدائل حليب األمممرضات يروجن بدائل حليب األم((ممرضات مروجات ممرضات مروجات((  
Motivation      حافز ، دافعحافز ، دافع 
Motivator      محفز ، محركمحفز ، محرك 
Motor development    النمو الحركيالنمو الحركي 
Movements      حركاتحركات 
Movements, youth -    حركات الشبيبةحركات الشبيبة 
Multifaceted      متعددة االوجه ، متشعبةمتعددة االوجه ، متشعبة 
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Multi-faceted problem    مشكلة متشعبةمشكلة متشعبة 
Multilateral      متعددة االطرافمتعددة االطراف 
Multilateral agreement    إتفاقية متعددة االطرافإتفاقية متعددة االطراف 
Multilateral aid     مساعدات متعددة االطرافمساعدات متعددة االطراف 
Multi-purpose programme   برنامج متعدد االغراضبرنامج متعدد االغراض 
Multi-year support programme   برنامج مساعدات لعدة سنواتبرنامج مساعدات لعدة سنوات 
Muster      يجند ، يجمع ، يحشديجند ، يجمع ، يحشد 
Muster support     يحــــــــشد الــــــــدعميحــــــــشد الــــــــدعم 
 
N 
 
Natal       مولدي ، والدي ، متعلق بالوالدةمولدي ، والدي ، متعلق بالوالدة 
Natality      ة المواليد الى مجموع السكانة المواليد الى مجموع السكاننسبنسب  
Nation      أمة ، شعب ، بلدأمة ، شعب ، بلد 
Nation-wide coverage     قطريةقطرية((تغطية وطنية تغطية وطنية((  
National      وطني ، قومي ، مواطنوطني ، قومي ، مواطن 
National budgets     الموازنات الوطنيةالموازنات الوطنية 
National committees    اللجان الوطنيةاللجان الوطنية 
National efforts     الجهود الوطنيةالجهود الوطنية 
National Health Plans    الخطط الصحية الوطنيةالخطط الصحية الوطنية 
National Immunization Days   أيام التحصين الوطنيةأيام التحصين الوطنية 
National income     الدخل القوميالدخل القومي 
National planning authorities   سلطات التخطيط المحليةسلطات التخطيط المحلية 
National Planning Councils (NPCs)  المجالس القومية للتخطيطالمجالس القومية للتخطيط 
National Plans of Action (NPAs)  خطط العمل الوطنيةخطط العمل الوطنية 
National Programmes of Action (NPAs) بــــرامج العمــــل الوطنيــــةبــــرامج العمــــل الوطنيــــة 
National vaccination crusade   حملة التطعيم الوطنيةحملة التطعيم الوطنية 
Needy      فقير ، معوز ، محتاجفقير ، معوز ، محتاج 
Neonatal      متعلق بحديثي الوالدةمتعلق بحديثي الوالدة 
Neonatal tetanus     كزاز المواليد الجددكزاز المواليد الجدد 
Network      شبكة ، شبكة العملشبكة ، شبكة العمل 
Network, information -    شبكة االعالمشبكة االعالم 
Network, water -     شبكة المياهشبكة المياه 
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New Agenda for Children   أجندة جديدة لالطفالأجندة جديدة لالطفال 
Newborn      وليد ، مولود جديدوليد ، مولود جديد 
Night Blindness      العــــشىالعــــشى((العمــــى الليلــــي العمــــى الليلــــي((  

Non-formal education    التعليم غير النظاميالتعليم غير النظامي 
Non-Governmental Organizations (NGOs)   منظمـــات غيـــر حكوميـــة  منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
Norm       معيار ، نموذجمعيار ، نموذج 
Nominate      يرشحيرشح 
Noted projects     مشاريع معتمدةمشاريع معتمدة 
Nurse       ممرضة ، ممرضممرضة ، ممرض 
Nurse, auxiliary -     ممرضة مساعدةممرضة مساعدة 
Nursery      حضانهحضانه 
Nursing      تمريضتمريض 
Nursing College     تمريضتمريضكلية الكلية ال  
Nursing mothers     االمهات المرضعاتاالمهات المرضعات 
Nutrient      مغذ ، مادة غذائيةمغذ ، مادة غذائية 
Nutrient waste     االهدار الغذائياالهدار الغذائي 
Nutrition      تغذيةتغذية 
Nutritional deficiency    نقص التغذيةنقص التغذية 
Nutritional status     الوضع الغذائيالوضع الغذائي 
Nutritional Status of Children   طفالطفالالوضع الغذائي لالالوضع الغذائي لال  
Nutritious       مغذي مغذي / / مغذ مغذ  
O 
 
Obesity      بدانهبدانه 
Objectives      أهدافأهداف 
Obstetric hospital     مستـــــــشفى التوليـــــــدمستـــــــشفى التوليـــــــد 

Occupational health    الصحة المهنيةالصحة المهنية 
Officer      ضابط ، مديرضابط ، مدير 
Officer-in-charge   المدير المسؤول في غياب المدير االصيل القائم باالعمالالمدير المسؤول في غياب المدير االصيل القائم باالعمال 

Official duty      عمل رسمي ، مهمة رسميةعمل رسمي ، مهمة رسمية 
Ongoing monitoring    رقابة مستمرةرقابة مستمرة 
On-line system     نظام االتصال المباشرنظام االتصال المباشر 
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On-the-job training     التدريب أثناء الخدمةالتدريب أثناء الخدمة 
Open-ended questions    اسئلة مفتوحة ليس لها إجابات محددةاسئلة مفتوحة ليس لها إجابات محددة 
Open-minded     منفتح العقلمنفتح العقل 
Operation      عمليةعملية 
Operation Lifeline Sudan (OLS)  عملية شريان الحياة في السودانعملية شريان الحياة في السودان 
Oral contraceptives        اقراص منع الحمل  اقراص منع الحمل  ((حبوب منع الحمل    حبوب منع الحمل((  
Oral Polio Vaccine (OPV)   الذي يعطى عن طريق الفمالذي يعطى عن طريق الفم((لقاح الشلل الفمي لقاح الشلل الفمي((  
Oral Rehydration Salt (ORS)   أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفمأمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم 
Oral Rehydration Therapy (ORT)         معالجة الجفاف عن طريق الفم وهنالك       معالجة الجفاف عن طريق الفم وهنالك

تعابير مألوفة لـدى بعـض البلـدان العربيـة كمحلـول الجفـاف، االجتفـاف وإعـادة التمييـه                                      تعابير مألوفة لـدى بعـض البلـدان العربيـة كمحلـول الجفـاف، االجتفـاف وإعـادة التمييـه                                      
                                                                                                                       
Oral Rehydration Workers (ORWs) ون في معالجة الجفاف عن طريق الفمون في معالجة الجفاف عن طريق الفممرشدمرشد  
Ordeal       ــة ــة ، كارثـــــ ــة محنـــــ ــة ، كارثـــــ  محنـــــ
Organic wastes     الفضالت العضويةالفضالت العضوية 
Organization     تنظيم ، منظمةتنظيم ، منظمة 
Organization, community -   منظمة شعبيةمنظمة شعبية 
Organizational chart    مخطط تنظيميمخطط تنظيمي 
Organizational structure    الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي 
Organizations     منظمات ، مؤسساتمنظمات ، مؤسسات 
Organizations, relief -    منظمات االغاثةمنظمات االغاثة 
Organizations, peoples -    منظمات شعبيةمنظمات شعبية 
Orphan      يتيميتيم 
Orphanage       مبرة االيتاممبرة االيتام((دار رعاية االيتام دار رعاية االيتام((  
Otitis       التهاب االذنالتهاب االذن 
Otitis medium     التهاب االذن الوسطىالتهاب االذن الوسطى 
Outcomes      نتائجنتائج 
Out-patient clinic      عيادة خارجية عيادة خارجية 
Outstanding work     عمل رائععمل رائع 
Outstanding obligations    التزامات قائمةالتزامات قائمة 
Outstanding advances to government  سلف قائمة للحكوماتسلف قائمة للحكومات 
Overstretch the resources   يبعثر الموارديبعثر الموارد 
Overview      نظرة عامةنظرة عامة 
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P 
 
Pamphlets      نشراتنشرات 
Package      مجموعة ، حافظة ، رزمةمجموعة ، حافظة ، رزمة 

Package deal     صفقة شاملةصفقة شاملة 
Package, training -    مجموعة مواد تدريبيةمجموعة مواد تدريبية 
Pain       ألم ، وجعألم ، وجع 
Pain, after -      ألم المخاضألم المخاض 
Palliative      مسكن ـ ملطفمسكن ـ ملطف 
PA = Procurement Authorization  إذن شراءإذن شراء 
Panacea       شافشافدواء لكل داء ، دواء دواء لكل داء ، دواء  
Panademic      وباء شاملوباء شامل 
Panels      لوحات ، تحقيقاتلوحات ، تحقيقات 
Papchild      المشروع العربي للنهوض بالطفولةالمشروع العربي للنهوض بالطفولة 
Paramedical personnel    الطواقم الطبية المساعدةالطواقم الطبية المساعدة 
Paramedics      العلوم الطبية المساندةالعلوم الطبية المساندة 
Paralysis      شللشلل 
Parasitic diseases     االمراض الطفيليةاالمراض الطفيلية 
Paratyphoid      شبيهه بحمى التيفوئيدشبيهه بحمى التيفوئيد((الحمى نظيرة التيفيه الحمى نظيرة التيفيه((  
Parent education     تعليم الوالدينتعليم الوالدين 
Parenthood      االبوة ، الوالديناالبوة ، الوالدين 
Parlous      محفوف بالمخاطرمحفوف بالمخاطر 
Participation      مشاركةمشاركة 
Participation, community -   المشاركة الشعبيةالمشاركة الشعبية 
Participation, public -    ــشارك ــشاركالمــــ ــشعبيةالمــــ ــشعبيةة الــــ ة الــــ  
Participation, women's -    مشاركة المرأةمشاركة المرأة 
Participatory Workshop    ورشة عمل تشاركيةورشة عمل تشاركية 
Patterns      نماذج ، أنماطنماذج ، أنماط 
Patterns of disease    انماط المرضانماط المرض 
Patterns of life     انماط الحياةانماط الحياة 
Pathogenic      ممرض ، مسبب لالمراضممرض ، مسبب لالمراض 
Partnership for Children    شراكة من أجل االطفالشراكة من أجل االطفال 
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Payment voucher      دفعدفع((سند صرف سند صرف((  
Peace       سلمسلم((سالم سالم((  
Peasant society     مجتمع قرويمجتمع قروي 
Pediatrician      طبيب اطفالطبيب اطفال 
Pediatrics      طب االطفالطب االطفال 
Per-o-jet      جهاز تطعيم جماعيجهاز تطعيم جماعي 
Peers       أنداد ، نظراءأنداد ، نظراء 
Peer groups      جماعات النظراءجماعات النظراء((ة ة الجماعات المتماثلالجماعات المتماثل((  
Pension       معاشمعاش((تقاعد تقاعد((  
Pension fund     صندوق التقاعدصندوق التقاعد 
People's organizations     ــشعبية ــات ال ــات او التنظيم ــشعبية المنظم ــات ال ــات او التنظيم  المنظم
Perception      تصور ، إدراكتصور ، إدراك 
Performance     أداء ، إنجازأداء ، إنجاز 
Performance evaluation    تقييم االداءتقييم االداء 
Peri-urban areas     ق شبه الحضريةق شبه الحضريةالمناطالمناط  
Permanent      دائمدائم 
Permanent disability    عجز دائمعجز دائم 
Personnel       شؤون الموظفينشؤون الموظفين((الموظفون الموظفون((  
Persons      أشخاصأشخاص 
Persons, aging -      الطاعنون في السنالطاعنون في السن((المسنون المسنون((  
Persons, disabled -    المعوقونالمعوقون 
Perspective       منظارمنظار((منظور منظور((  
Perceptions      تصوراتتصورات/ / اهيم اهيم مفمف  
Persuasion      إقناعإقناع 
Pesticides      مبيدات فطريةمبيدات فطرية 
Pharmacists      صيادلةصيادلة 
Physical      جسمانيجسماني 
Physical education    التربية الرياضيةالتربية الرياضية 
Physical environment     الحسيةالحسية((البيئة الطبيعية البيئة الطبيعية((  
Physical fitness     لياقه بدنيةلياقه بدنية 
Physical handicaps    عاقات الجسديةعاقات الجسديةاالاال  
Physicians      أطباءأطباء 
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Physiotherapy     العالج الطبيعيالعالج الطبيعي 
Pilot project       تجريبيتجريبي((مشروع ريادي مشروع ريادي((  
Pioneering institution    مؤسسة رائدةمؤسسة رائدة 
Plan       خطةخطة 
Plan of action     خطة عملخطة عمل 
Plan of operations     خطة عملخطة عمل 
Planning      تخطيطتخطيط 
Planning programme    تخطيط البرامج ، وضع البرامجتخطيط البرامج ، وضع البرامج 
Planning family     تنظيم أسرةتنظيم أسرة 
Platform      قاعدة ، منصه ، رصيفقاعدة ، منصه ، رصيف 
Pledge      تعهد ، يتعهدتعهد ، يتعهد 
Pledging conference    مؤتمر لجمع التبرعاتمؤتمر لجمع التبرعات((مؤتمر التعهدات مؤتمر التعهدات((  
Pleurisy     التهاب الغشاء المحيط بالرئةالتهاب الغشاء المحيط بالرئة((مرض ذات الجنب مرض ذات الجنب((  
Plight       مأزق ، محنة ، مأزق ، محنةورطهورطه ،  
Pneumonia       نيمونيانيمونيا((ذات الرئة ذات الرئة((  
PO = Purchase Order    طلب شراءطلب شراء 
Policy       سياسهسياسه 
Policy Dialogue     الحوار المتعلق بالسياساتالحوار المتعلق بالسياسات 
Policy goals      أهداف السياساتأهداف السياسات 
Policy makers      واضعو السياساتواضعو السياسات((صانعو السياسات صانعو السياسات((  
Policy paper        وثيقـة توجيهيـة   وثيقـة توجيهيـة   ((ياسات  ياسات  وثيقة الـس  وثيقة الـس((  
Policy-related matters    أمور متعلقة بالسياساتأمور متعلقة بالسياسات 
Policy review     مراجعة السياساتمراجعة السياسات 
Polio       شلل االطفالشلل االطفال 
Poliomyelitis     شلل االطفالشلل االطفال 
Politician       ــي ــي سياسـ ــسياسه((سياسـ ــشتغل بالـ ــسياسهمـ ــشتغل بالـ ))مـ  
Politics       السياسةالسياسة((علم السياسه علم السياسه((  
Pollutants      ملوثاتملوثات 
Pollution      التلوثالتلوث 
Pollution, air -     تلوث الجوتلوث الجو 
Pollution, environment (al) -   تلوث البيئةتلوث البيئة 
Pollution, water -     تلوث المياهتلوث المياه 
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Pooling of resources    تجميع المواردتجميع الموارد 
Poor       فقرفقر 
Poor communities     المجتمعات الفقيرةالمجتمعات الفقيرة 
Poor population     الفقراءالفقراء 
Populated areas     المناطق المأهولة بالسكانالمناطق المأهولة بالسكان 
Populated areas, densely -   المناطق المكتظة بالسكانالمناطق المكتظة بالسكان 
Population activities    االنشطة السكانيةاالنشطة السكانية 
Population density     الكثافة السكانيةالكثافة السكانية 
Population growth     النمو السكانيالنمو السكاني 
Populous countries    انانالبلدان المأهولة بالسكالبلدان المأهولة بالسك  
Poster      ملصقملصق 
Post-natal      متعلق بما بعد الوالدةمتعلق بما بعد الوالدة 
Post natal care     رعاية االمهات بعد الوالدةرعاية االمهات بعد الوالدة 
Post-Partum Period     الوالدةالوالدة((فترة ما بعد الوضع فترة ما بعد الوضع((  
Potency      فعاليةفعالية 
Potential      طاقة ، إحتمال ، محتملطاقة ، إحتمال ، محتمل 
Potential pitfalls     شراك محتملةشراك محتملة 
Poverty      فقرفقر 
Poverty, abject -     فقر مدقعفقر مدقع 
Poverty, absolute -     فقر مطلقفقر مطلق 
Poverty-line      خط الفقر ، الكفاف ، أدنى حد للمعيشةخط الفقر ، الكفاف ، أدنى حد للمعيشة 
Poverty-stricken areas    المناطق الفقيرة جداالمناطق الفقيرة جدا 
Practices       عادات متبعةعادات متبعة((ممارسات ممارسات((  
Practices, weaning -    ممارسات الفطامممارسات الفطام 
Precautions       تدابير وقائيةتدابير وقائية((احتياطات احتياطات((  
Precautionary measures     تدابير إحترازيةتدابير إحترازية((إجراءات إحتياطية إجراءات إحتياطية((  
Precedence      أولوية ، سابقة ، أسبقيةأولوية ، سابقة ، أسبقية 
Precedence, order of -    نظام االسبقياتنظام االسبقيات 
Preconditions     شروط مسبقةشروط مسبقة 
Pre-School Child      الحضانهالحضانه/ / طفل الروضه طفل الروضه  
Preemptive measures    إجراءات وقائيةإجراءات وقائية 
Pregnancy      حمل ، حبلحمل ، حبل 
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Pregnant      حامل ، حبلىحامل ، حبلى 
Pregnant clinic     عيادة الحواملعيادة الحوامل 
Premature       خديجخديج((مولود قبل االوان مولود قبل االوان((  
Premature birth     الوالدة قبل االوانالوالدة قبل االوان 
Premonitory symptoms    أعراض أوليةأعراض أولية 
Prenatal care      الرعايـة الـسابقة     الرعايـة الـسابقة     ((مـل   مـل   رعاية الحوا رعاية الحوا

))للوالدةللوالدة  
Preparation      إعداد ، تحضيرإعداد ، تحضير 
Preparation food     تحضير الطعام أو إعدادهتحضير الطعام أو إعداده 
Preparation programme    إعداد البرامجإعداد البرامج 
Preparations       مستحضراتمستحضرات((إستعدادات  إستعدادات((  
Presentation     عرض ، تقديمعرض ، تقديم 
Press clippings     قصاصات صحفيةقصاصات صحفية 
Pressure groups     جماعات أو مجموعات الضغطجماعات أو مجموعات الضغط 
Prevalence      إنتشار ، سيطرةإنتشار ، سيطرة 
Preventable burden     يمكن تداركهيمكن تداركه((عبء متدارك عبء متدارك((  
Preventive causes     أسباب يمكن تفاديهاأسباب يمكن تفاديها 
Preventive diseases    أمراض يمكن الوقاية منهاأمراض يمكن الوقاية منها 
Preventive measures    إجراءات وقائيةإجراءات وقائية 
Preventive medicine    الطب الوقائيالطب الوقائي 
Preview     نظرة عامة تمهيدية ، مشاهدة او عرض مسبقنظرة عامة تمهيدية ، مشاهدة او عرض مسبق 
Primary      أساسي ، رئيسي ، إبتدائيأساسي ، رئيسي ، إبتدائي 
Primary cause     قضية أساسيةقضية أساسية 
Primary education     التعليم االبتدائيالتعليم االبتدائي 
Primary schools     مدارس ابتدائيةمدارس ابتدائية 
Primary Health Care (PHC)   ليةليةالرعاية الصحية االوالرعاية الصحية االو  
Prime Cause      سبب رئيسيسبب رئيسي((قضية أساسية قضية أساسية((  
Primer      كتاب تمهيديكتاب تمهيدي 
Primipara mother      تلد الول مرةتلد الول مرة((أم بكر أم بكر((  
Printed mass media    صحف ومجالتصحف ومجالت((وسائل االعالم المقروءة وسائل االعالم المقروءة((  
Priority      أولويةأولوية 
Priority issue     قضية لها االولويةقضية لها االولوية 
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Priority, order of -      االولوياتاالولوياتنظام نظام  
Priorities       أولوياتأولويات 
Priorities, development -    أولويات التنميةأولويات التنمية 
Private sector     القطاع الخاصالقطاع الخاص 
Private Voluntary Organizations (PVO) المنظمات التطوعية الخاصةالمنظمات التطوعية الخاصة  
Probation home     دار مالحظة االحداثدار مالحظة االحداث 
Probation officer      سلوكسلوكمراقب مراقب ((مشرف إجتماعي مشرف إجتماعي((  
Probation period     فترة تجربةفترة تجربة 
Problem      مشكلةمشكلة 
Problem child      المشكلةالمشكلة((الطفل المشكل الطفل المشكل((  
Problems      مشاكل ، مشكالتمشاكل ، مشكالت 
Problems, adjustment -    مشكالت التكيف او التالؤممشكالت التكيف او التالؤم 
Problems, global -     مشكالت عالميةمشكالت عالمية 
Procedure      إجراءإجراء 
Process      ، يعامل ، يعالج يعامل ، يعالجعملية ،عملية  
Processing      معالجةمعالجة 
Processing, data -     معالجة البياناتمعالجة البيانات 
Processing, food -     تصنيع الغذاءتصنيع الغذاء 
Product      منتوج ، إنتاجمنتوج ، إنتاج 
Product, gross national -    الناتج القومي االجماليالناتج القومي االجمالي 
Product, gross domestic -   الناتج المحلي االجماليالناتج المحلي االجمالي 
Production      إنتاجإنتاج 
Production, food -     االنتاج الغذائياالنتاج الغذائي 
Production, vaccine -    إنتاج اللقاحاتإنتاج اللقاحات 
Profession      مهنة ، حرفهمهنة ، حرفه 
Professional      محترف ، إحترافي ، مهنيمحترف ، إحترافي ، مهني 
Profile       لمحهلمحه((لمحة موجزه لمحة موجزه((  
Profit       ربح ، فائدةربح ، فائدة 
Profiteers      المستفيدون ، المنتفعونالمستفيدون ، المنتفعون 
Programme      برنامجبرنامج 
Programme delivery    تنفيذ البرامجتنفيذ البرامج 
Programme design    تصميم البرامجتصميم البرامج 
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Programme development   تطوير او وضع البرامجتطوير او وضع البرامج 
Programme planning    تخطيط البرامجتخطيط البرامج 
Programme preview    عرض البرامجعرض البرامج 
Programme recommendations   التوصيات البرامجيةالتوصيات البرامجية 
Programme review    إستعراض البرامجإستعراض البرامج 
Programme, radio -    برنامج إذاعيبرنامج إذاعي 
Programme, expanded - on immunization (EPI) برنامج التحصين الموسعبرنامج التحصين الموسع 
Programme, food aid -    برنامج المساعدات الغذائيةبرنامج المساعدات الغذائية 
Programme Support Communications (PSC) االتصاالت المساندة للبرامجاالتصاالت المساندة للبرامج 
Programme, Television (TV) -    تلفزيونتلفزيون((برامج متلفزة برامج متلفزة((  
Programmer     مبرمجمبرمج 
Programming      إعداد البرامجإعداد البرامج((البرمجة البرمجة((  
Project      مشروعمشروع 
Project analysis     تحليل المشروعتحليل المشروع 
Project assessment    تقييم المشروعتقييم المشروع 
Project funding     تمويل المشروعتمويل المشروع 
Project objectives     اف المشروعاف المشروعأهدأهد  
Project support     دعم المشاريعدعم المشاريع 
Projected rise     الزيادة المتوقعةالزيادة المتوقعة 
Projections       توقعاتتوقعات((استقراءات استقراءات((  
Prologue      الخاتمةالخاتمة 
Promote      يشجع ، يروجيشجع ، يروج 
Promotion      ترويج ، تشجيعترويج ، تشجيع 
Promotion materials     للتوزيع المجانيللتوزيع المجاني((مواد دعائية مواد دعائية((   
Promotional advertising    االعالن الترويجياالعالن الترويجي 
Proper management    االدارة السليمة ، التدبير السليماالدارة السليمة ، التدبير السليم 
Proper management of diarrhoea  المعالجة السليمة لالسهالالمعالجة السليمة لالسهال 
Prophylaxis      المعالجة الوقائيةالمعالجة الوقائية 
Prospects      إحتماالت ، توقعاتإحتماالت ، توقعات 
Protein-calories malnutrition    لناجم عن نقص البروتين والسعرات الحراريةلناجم عن نقص البروتين والسعرات الحراريةسوء التغذية اسوء التغذية ا  
Protein requirements    االحتياجات البروتينيةاالحتياجات البروتينية 
Protein-rich foods     أغذية غنية بالبروتيناتأغذية غنية بالبروتينات 
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Prototypes      نماذج أوليةنماذج أولية 
Provide      يوفر ، يقدم ، يهيءيوفر ، يقدم ، يهيء 
Provide the proof     يقيم الدليل على ، يقدم دلياليقيم الدليل على ، يقدم دليال 
Provision      توفير ، تأمين ، تقديمتوفير ، تأمين ، تقديم 
Provisions      بنود ، أحكامبنود ، أحكام 
Provisions, legal -     أحكام قانونيةأحكام قانونية 
Psychology, child -     علم نفس الطفلعلم نفس الطفل 
Psychology, educational -   علم النفس التربويعلم النفس التربوي 
Psycho-Social Development   التطور النفسي واالجتماعيالتطور النفسي واالجتماعي 
Puberty      البلوغالبلوغ 
Public       عام ، شائع ، الجمهور ، العامهعام ، شائع ، الجمهور ، العامه 
Public benefit     منفعة عامهمنفعة عامه 
Public benefit corporation   مؤسسة ذات نفع عاممؤسسة ذات نفع عام((مؤسسة منفعة عامة مؤسسة منفعة عامة((  
Public health     صحة عامةصحة عامة 
Public opinion     الرأي العامالرأي العام 
Public rally      إجتماع عامإجتماع عام 
Public safety     السالمة العامةالسالمة العامة 
Public service announcements (PSA)  إعالنات الخدمة العامةإعالنات الخدمة العامة 
Public utilities     المرافق العامةالمرافق العامة 
Public welfare     رفاهية عامةرفاهية عامة 
Pumps      مضخاتمضخات 
Pumps, manual     مضخات يدويةمضخات يدوية 
Purchase order     طلب شراءطلب شراء 
Q 
 
Quality      نوعية ، جودة ، كيفيةنوعية ، جودة ، كيفية 
Quality control     التوعيةالتوعية((بة الجودة بة الجودة مراقمراق((  
Quality education  يركز على النوعيةيركز على النوعية((التعليم الجيد، تعليم نوعي التعليم الجيد، تعليم نوعي //جودة التعليمجودة التعليم((  
Quality of life index    مؤشر الحياة النوعيةمؤشر الحياة النوعية 
Quality, water -     نوعية المياهنوعية المياه 
Quantity      كميةكمية 
Quarterly report      تقرير فصليتقرير فصلي((تقرير ربع سنوي تقرير ربع سنوي((  
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Questions      اسئلة ، قضايا ، مسائلاسئلة ، قضايا ، مسائل 
Questions, administrative -   قضايا او مسائل إداريةقضايا او مسائل إدارية 
Quorum  عدد االعضاء الذين يفترض حضورهم ليصبح االجتماع قانونياعدد االعضاء الذين يفترض حضورهم ليصبح االجتماع قانونيا((النصاب القانوني النصاب القانوني((  
Quasi-urban       شبه حضري شبه حضري 
Quota       حصهحصه 
Quota system     نظام الحصصنظام الحصص 
Quotation      ادادإقتباس ، إستشهإقتباس ، إستشه  
Quote       يستشهد ب ، يقتبسيستشهد ب ، يقتبس 
R 
 
Racial      عرقي ، عنصريعرقي ، عنصري 
Racial discrimination    تمييز عنصريتمييز عنصري 
Radio       المذياع ، الراديو ، إذاعيالمذياع ، الراديو ، إذاعي 
Radio cast      الخبر المذاع ، البث االذاعيالخبر المذاع ، البث االذاعي 
Radio caster     مذيعمذيع 
Radio programme     برنامج إذاعيبرنامج إذاعي 
Range      سلسلة ، مدىسلسلة ، مدى 
Range land      مراعيمراعي 
Rare       نادر ، شحيح ، قليلنادر ، شحيح ، قليل 
Rapid       سريعسريع 
Rapid assessment     تقييم سريعتقييم سريع 
Rapid Evaluation     تقييم سريعتقييم سريع 
Rarity       ندرة ، قلة ، شحندرة ، قلة ، شح 
Rate       معدل ، سعر ، نسبهمعدل ، سعر ، نسبه 
Ratios of enrollment    نسبة االلتحاقنسبة االلتحاق 
Ratification      ، مصادقة مصادقةموافقة ،موافقة  
Ratify a convention    يصادق على إتفاقيةيصادق على إتفاقية 
Rational      معقول ، متزن ، رشيدمعقول ، متزن ، رشيد 
Rational use of drugs  االستعمال الرشيد لالدوية، ترشيد استعمال االدويةاالستعمال الرشيد لالدوية، ترشيد استعمال االدوية 
Reactions      أصداء ، ردود فعلأصداء ، ردود فعل 
Real income     دخل حقيقيدخل حقيقي 
Real test      إختبار او إمتحان حقيقيإختبار او إمتحان حقيقي 
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Rearing      تربية ، تنشئةتربية ، تنشئة 
Rearing of children    تنشئة االطفالتنشئة االطفال 
Readership      القراءة ، جمهور القراءالقراءة ، جمهور القراء 
Recipe      وصفة طبية أو غذائيةوصفة طبية أو غذائية 
Recipient      مستفيد ، متلقيمستفيد ، متلقي 
Recommendation     توصيةتوصية 
Recovery      إسترجاع ، شفاء ، تعافيإسترجاع ، شفاء ، تعافي 
Recovery rate     ترجعة مثالترجعة مثالنسبة االموال المسنسبة االموال المس  
Redeployment of posts    إعادة توزيع الوظائفإعادة توزيع الوظائف  
References books     كتب مرجعيةكتب مرجعية 
Reform      إستصالح ، إصالحإستصالح ، إصالح 
Reform, land -     إستصالح االراضيإستصالح االراضي 
Reformatory      إصالحية ، دار لرعاية االحداثإصالحية ، دار لرعاية االحداث 
Refugee      الجيءالجيء 
Refugee children     االطفال الالجئوناالطفال الالجئون 
Regional development    تنمية إقليميةتنمية إقليمية 
Regional Office     مكتب إقليميمكتب إقليمي 
Regional Planning     تخطيط إقليميتخطيط إقليمي 
Rehabilitation     إعادة التأهيلإعادة التأهيل 
Rehabilitation, drug -    إعادة وتأهيل المدمنين على العقاقيرإعادة وتأهيل المدمنين على العقاقير 
Rehabilitation programmes   برامج إعادة التأهيلبرامج إعادة التأهيل 
Rehydration   تعويض الجسم عن السوائل التي فقدها نتيجة لالسهالتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها نتيجة لالسهال((إعادة التمييه إعادة التمييه((  
Rehydration, Oral - Therapy (ORT)  إعادة التمييه عن طريق الفمإعادة التمييه عن طريق الفم 
Reintegration     إعادة دمجإعادة دمج 
Reliance      تعويل ، إعتمادتعويل ، إعتماد 
Reliance, self -     االعتماد على الذاتاالعتماد على الذات 
Relief       إغاثةإغاثة 
Relief aid      مساعدات االغاثةمساعدات االغاثة 
Relief operations     عمليات االغاثةعمليات االغاثة 
Relief organizations    منظمات االغاثةمنظمات االغاثة 
Religion      ديندين 
Religious beliefs     المعتقدات الدينيةالمعتقدات الدينية 
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Remedy      حل ، يعالج ، عالجحل ، يعالج ، عالج 
Remote areas     المناطق النائيةالمناطق النائية 
Remote control     التحكم عن بعدالتحكم عن بعد 
Remote education     التعلم عن بعدالتعلم عن بعد 
Remote sensing     االستشعار عن بعداالستشعار عن بعد 
Renew      يجدديجدد 
Renewable resources    موارد متجددةموارد متجددة 
Repercussions     مضاعفاتمضاعفات 
Report      تقريرتقرير 
Report, annual -     تقرير سنويتقرير سنوي 
Report, quarterly -      ربع سنويربع سنوي((تقرير فصلي تقرير فصلي((  
Research      ثثبحبح  
Research, educational -    بحث تربويبحث تربوي 
Research, scientific -    البحث العلميالبحث العلمي 
Research centre      مركز ابحاث مركز ابحاث 
Researcher      باحثباحث 
Resident doctor     طبيب مقيمطبيب مقيم 
Resident Programme Officer   مدير برامج مقيممدير برامج مقيم 
Residential care     المؤسساتالمؤسساتوبخاصة داخل وبخاصة داخل ((الرعاية الداخلية الرعاية الداخلية((  
Respiratory      مختص بالتنفسمختص بالتنفس 
Respiratory,  infections -    االلتهابات التنفسيةااللتهابات التنفسية 
Respiratory diseases    أمراض الجهاز التنفسيأمراض الجهاز التنفسي 
Respiratory tract     الجهاز التنفسيالجهاز التنفسي 
Resource      مصدر للمعلومات ، مورد ، ثروةمصدر للمعلومات ، مورد ، ثروة 
Resource management    إدارة المواردإدارة الموارد 
Resource Mobilization    حشد المواردحشد الموارد 
Resource person  شخص يتم الرجوع اليه لالستزادة من المعرفة والمعلوماتشخص يتم الرجوع اليه لالستزادة من المعرفة والمعلومات((مرجع مرجع((  
Resources     مصدر للمعلومات ، ثروات ، موارد ، مصادرمصدر للمعلومات ، ثروات ، موارد ، مصادر 
Resources, educational -    المصادر التعليميةالمصادر التعليمية 
Resources depletion    واردواردنضوب الموارد ، إستنزاف المنضوب الموارد ، إستنزاف الم  
Resources, financial -    الموارد الماليةالموارد المالية 
Resources, human -    الموارد البشريةالموارد البشرية 
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Resources, human development -  تنمية الموارد البشريةتنمية الموارد البشرية 
Resources natural     المصادر الطبيعيةالمصادر الطبيعية 
Resources, water -    مصادر المياهمصادر المياه 
Retardation      تخلف ، إعاقةتخلف ، إعاقة 
Retarded children      معاقونمعاقون((أطفال متخلفون أطفال متخلفون((  
Review      مراجعة ، إستعراضمراجعة ، إستعراض 
Revised budget      معدلةمعدلة((ميزانية منقحة ميزانية منقحة((  
Revision       مراجعةمراجعة((إستعراض إستعراض((  
Revolving fund      جوالجوال((صندوق دوار صندوق دوار((  
Rights      حقوقحقوق 
Rights, Children's -     حقوق االطفالحقوق االطفال 
Rights, Human -     ننحقوق االنساحقوق االنسا  
Rights, Women's -      حقوق المرأةحقوق المرأة 
Role-play       القيام بدورالقيام بدور((يلعب دور يلعب دور((  
Rooming-in    إبقاء الوليد الى جانب أمه بعد الوالدةإبقاء الوليد الى جانب أمه بعد الوالدة((إحتضان األم لوليدها إحتضان األم لوليدها((  
Rudimentary Sanitation     غير المتطورةغير المتطورة((صحة البيئة المتخلفة صحة البيئة المتخلفة((  
Rural Animation      إنعاش الريفإنعاش الريف/ / إحياء إحياء  
Rural areas      المناطق الريفيةالمناطق الريفية 
Rural Development    التنمية الريفيةالتنمية الريفية 
Rural Health Services    الخدمات الصحية في الريفالخدمات الصحية في الريف 
Rural sanitation     مرافق الصرف الصحي في الريفمرافق الصرف الصحي في الريف 
Rural sewage disposal            التخلص من الفضالت الـسائلة فـي        التخلص من الفضالت الـسائلة فـي

 الريفالريف
Rural water supply      في االرياففي االريافمصادر المياه مصادر المياه  
S 
 
Sachets      أكياسأكياس 
Safe Motherhood     االمومة اآلمنةاالمومة اآلمنة 
Safe water       النقيةالنقية((المياه المأمونة المياه المأمونة((  
Safe water & sanitation    المياه اآلمنة والصرف الصحيالمياه اآلمنة والصرف الصحي 
Safety       أمانأمان((سالمة سالمة((  
Safety measures     إجراءات السالمةإجراءات السالمة 
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Safety nets     د بها شبكات االمان االجتماعيةد بها شبكات االمان االجتماعيةيقصيقص((شبكات االمان شبكات االمان((  
Salt iodation      معالجة الملح باليودمعالجة الملح باليود 
Salt, iodized -     ملح معالج باليودملح معالج باليود 
Salt of life    يقصد بها امالح معالجة الجفاف عن طريق الفميقصد بها امالح معالجة الجفاف عن طريق الفم((أمالح الحياة أمالح الحياة((  
Sample Surveys     المسوحات االسريةالمسوحات االسرية 
Sampling       أخذ العيناتأخذ العينات((إنتقاء العينات إنتقاء العينات((  
Sanctions      يخصص ماال ، لغرض مايخصص ماال ، لغرض ما((عقوبة عقوبة / / عقوبات عقوبات((  
Sanctions Committee    لجنة العقوباتلجنة العقوبات 
Sanitary Latrines     مراحيض صحيةمراحيض صحية 
Sanitary survey     مسح صحي للبيئةمسح صحي للبيئة 
Sanitation      صحة البيئة ، مرافق الصرف الصحيصحة البيئة ، مرافق الصرف الصحي 
Satellite      قمر صناعيقمر صناعي 
Satellite communication    االتصاالت عبر االقمار الصناعيةاالتصاالت عبر االقمار الصناعية 
Savings      مدخراتمدخرات 
Scale       نطاق ، مدىنطاق ، مدى 
Scale, small -     نطاق ضيقنطاق ضيق 
Scale, large -     على نطاق واسععلى نطاق واسع 
Scarcity of resources    شح الموارد ، قلة المواردشح الموارد ، قلة الموارد 
Schedule       برنامجبرنامج((جدول جدول((  
Schedule, immunization -   برنامج التحصينبرنامج التحصين 
Schistosomiasis     داء المنشقاتداء المنشقات: : البلهارسياالبلهارسيا  
Scholarships      بعثات او منح دراسيةبعثات او منح دراسية 
School attendance     االلتحــاق االلتحــاق ((االنتظــام فــي الدراســة االنتظــام فــي الدراســة

))بالمدارسبالمدارس  
School enrollment     االلتحاق بالمدارسااللتحاق بالمدارس 
School feeding programmes   برامج التغذية المدرسيةبرامج التغذية المدرسية 
School fees      سوم المدرسيةسوم المدرسيةالرالر  
School Health Teams    فرق الصحة المدرسيةفرق الصحة المدرسية 
School population     مجموع طلبة المدارسمجموع طلبة المدارس 
Scientific research     البحث العلميالبحث العلمي 
Screen a film     يعرض فيلمايعرض فيلما 
Screening programme    برنامج الفحص الشاملبرنامج الفحص الشامل 
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Scouts      كشافةكشافة 
Seasonal Pattern     نمط موسمينمط موسمي 
Second hand goods    بضائع مستعملةبضائع مستعملة 
Sector Review     مراجعة قطاعيةمراجعة قطاعية 
Seizure      نوبة مرضية ، مصادرة ، إستيالءنوبة مرضية ، مصادرة ، إستيالء 
Self-help projects     مشاريع المساعدة الذاتيةمشاريع المساعدة الذاتية 
Self-reliance     االعتماد على الذاتاالعتماد على الذات 
Self-sustainability     االستمرارية الذاتيةاالستمرارية الذاتية 
Seminar      اسية ، حلقة بحثاسية ، حلقة بحثحلقة درحلقة در  
Senior Consultant     مستشار أولمستشار أول    
Septicemia      تسمم الدم الجرثوميتسمم الدم الجرثومي 
Sermon      خطبة ، موعظةخطبة ، موعظة 
Sentinel Surveys     مسرحات رقابيةمسرحات رقابية 
Service      خدمةخدمة 
Service charge     ضريبة خدمةضريبة خدمة 
Services facilities     مرافق الخدماتمرافق الخدمات 
Services, infrastructure     خدمات البنية التحتية االساسية خدمات البنية التحتية االساسية 
Services, public -     خدمات عامةخدمات عامة 
Session       جلسة جلسة 
Session, closed -     جلسة مغلقةجلسة مغلقة 
Session, extraordinary -     غير عاديةغير عادية((جلسة استثنائية جلسة استثنائية((  
Session, ordinary -    جلسة عاديةجلسة عادية 
Setback      عثرة ، تراجع ، نكسةعثرة ، تراجع ، نكسة 
Severe malnutrition    سوء تغذية حادسوء تغذية حاد 
Sewage disposal     التخلص من الفضالت السائلةالتخلص من الفضالت السائلة 
Sewage system     شبكة المجاريشبكة المجاري 
Sex       جنسجنس 
Sexual discrimination    التمييز بين الجنسينالتمييز بين الجنسين 
Sex education     التربية الجنسيةالتربية الجنسية 
Sexual harassment    للفتيات بشكل خاصللفتيات بشكل خاص((المضايقات الجنسية المضايقات الجنسية((  
Shanty towns      مدن مقامة من االكواخمدن مقامة من االكواخ: : مدن االكواخ مدن االكواخ  
Sheep-raising     تربية الخرافتربية الخراف 
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Shift       تحول ، تبدل ، فترةتحول ، تبدل ، فترة 
Shigella       شيغيالشيغيال((الشيغله الشيغله((  
Shortage      نقصنقص 
Shortage, food -     نقص الغذاءنقص الغذاء 
Short fall      نقص ، عجزنقص ، عجز 
Budget shorfall     عجز في الموازنةعجز في الموازنة 
Short-term      قصير االمدقصير االمد 
Short-term planning    تخطيط قصير االمدتخطيط قصير االمد 
Shot       جرعة ، حقنةجرعة ، حقنة   
Siblings       أخوات ، انسباء ، أقرباءأخوات ، انسباء ، أقرباء/ / أخوة أخوة  
Sick leave      إجازة مرضيةإجازة مرضية 
Side-effects      آثار جانبية ، تأثيرات جانبيةآثار جانبية ، تأثيرات جانبية 
Side walks      أرصفة المشاةأرصفة المشاة 
Sign       ، إشارة إشارةعالمة ،عالمة  
Signature      توقيعتوقيع 
Signature tune    شارة تميـز بـدء برنـامج إذاعـي أو           شارة تميـز بـدء برنـامج إذاعـي أو           : : إشارة البرامج إشارة البرامج

 تلفزيونيتلفزيوني
Silent emergency   كوفاة االطفال نتيجة االصابة باالمراضكوفاة االطفال نتيجة االصابة باالمراض((الطواريء الصامته الطواريء الصامته((  
Skimmed milk     حليب منزوع الدسمحليب منزوع الدسم 
Situation      وضع ، حالةوضع ، حالة 
Situation analysis     تحليل الوضعتحليل الوضع 
Situation, health -     الوضع الصحيالوضع الصحي 
Slide projector     جهاز عرض شرائح ثابتهجهاز عرض شرائح ثابته 
Slide set      مجموعة شرائحمجموعة شرائح 
Slum areas       الفقيرة جداالفقيرة جدا((المناطق المتخلفة المناطق المتخلفة((  
Slums      أحياء شعبية فقيرةأحياء شعبية فقيرة 
Smallpox      الجدريالجدري 
Smoke-free environment    تدخينتدخينمكان يحظر فيه المكان يحظر فيه ال  
Smoke-free offices    مكاتب ممنوع التدخين فيهامكاتب ممنوع التدخين فيها 
Smoker      مدخنمدخن 
Smoker, passive -     يشتم دخان سجائر المدخنينيشتم دخان سجائر المدخنين((مدخن سلبي مدخن سلبي((  
Soap operas    العروض الدراميةالعروض الدرامية 
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Social action     عمل إجتماعيعمل إجتماعي 
Social breakthrough    تقدم إجتماعيتقدم إجتماعي 
Social change     تغير إجتماعيتغير إجتماعي 
Social class      طبقة إجتماعيةطبقة إجتماعية 
Social conditions     الظروف االجتماعيةالظروف االجتماعية 
Social development    تنمية إجتماعيةتنمية إجتماعية 
Social disintegration    التفكك االجتماعيالتفكك االجتماعي 
Social integration     االندماج االجتماعياالندماج االجتماعي 
Social gains      مكاسب إجتماعيةمكاسب إجتماعية 
Social marketing     الجتماعيالجتماعيالتسويق االتسويق ا  
Social mobilization     التعبئة الجماهيريةالتعبئة الجماهيرية 
Social problems     مشاكل إجتماعيةمشاكل إجتماعية 
Social Policy Analysis    تحليل السياسات االجتماعيةتحليل السياسات االجتماعية 
Social security     الضمان االجتماعيالضمان االجتماعي 
Social services     الخدمات االجتماعيةالخدمات االجتماعية 
Social support system    تماعيتماعيأجهزة الدعم االجأجهزة الدعم االج  
Social symptoms     أعراض إجتماعيةأعراض إجتماعية 
Social welfare      رفاه إجتماعيرفاه إجتماعي((رعاية إجتماعية رعاية إجتماعية((  
Social work      العمل االجتماعيالعمل االجتماعي 
Social worker     أخصائي إجتماعيأخصائي إجتماعي 
Society       مجتمعمجتمع/ / جمعية جمعية  
Socio-economic situations   االوضاع االجتماعية واالقتصاديةاالوضاع االجتماعية واالقتصادية 
Software  مواد معدة لالستعمال مع االجهزة السمعية والبصريةمواد معدة لالستعمال مع االجهزة السمعية والبصرية((ج الكمبيوتر، ج الكمبيوتر، برامبرام((  
Solar disinfection     التعقيم الشمسيالتعقيم الشمسي 
Solar energy     الطاقة الشمسيةالطاقة الشمسية 
Sophisticated remedy    عالج متطورعالج متطور 
Sound      صوتصوت 
Sound tape      تسجيل صوتيتسجيل صوتي 
Sound effects     المؤثرات الصوتيةالمؤثرات الصوتية 
Sound motion picture    فيلم ناطقفيلم ناطق 
Sound track      فيلم يحمل تسجيال صوتيافيلم يحمل تسجيال صوتيا((مدرج الصوت مدرج الصوت((  
Sources      مصادرمصادر 
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Sources of energy     مصادر الطاقةمصادر الطاقة 
Sources of income     مصادر الدخلمصادر الدخل 
Sources of water     مصادر المياهمصادر المياه 
Spacing      مباعدة ، فسحةمباعدة ، فسحة 
Spacing, birth -  زيادة الفاصل الزمني بين الوالدة والتاليةزيادة الفاصل الزمني بين الوالدة والتالية((ت ت مباعدة الوالدامباعدة الوالدا((  
Special aid projects    مشاريع المعونة الخاصةمشاريع المعونة الخاصة 
Special education      التربية الخاصةالتربية الخاصة((تعليم المعوقين تعليم المعوقين((  
Special-purpose contributions   تبرعات مخصصة الغراض معينةتبرعات مخصصة الغراض معينة 
Spectrum of activities    سلسلة النشاطاتسلسلة النشاطات 
Spectrum of interests    سلسلة االهتماماتسلسلة االهتمامات 
Spending      إنفاق ، نفقاتإنفاق ، نفقات 
Spending cutbacks    خفض النفقاتخفض النفقات 
Spending cuts      تخفيضات في االنفاقتخفيضات في االنفاق((إقتطاع النفقات إقتطاع النفقات((  
Spiritual leaders     القادة الروحيونالقادة الروحيون 
Spot      ومضة إعالميةومضة إعالمية/ /   إعالن إذاعي أو تلفزيوني قصير   إعالن إذاعي أو تلفزيوني قصير  
Spot check      مراقبة عشوائيةمراقبة عشوائية((ص عشوائي ص عشوائي فحفح((  
Sprayer      مرذاذمرذاذ 
Spraying      رشرش 
Square meal     وجبة مشبعةوجبة مشبعة 
Squatter areas العشوائيات ، مناطق البناء العشوائي المقامة خارج مناطق التنظيم   العشوائيات ، مناطق البناء العشوائي المقامة خارج مناطق التنظيم    
Squatter settlements   المباني العشوائية المقامة على اراضي الدولةالمباني العشوائية المقامة على اراضي الدولة 
Squatters     المناطق السكنية غير المنظمةالمناطق السكنية غير المنظمة((يات يات العشوائالعشوائ((  
Standard of living     مستوى المعيشةمستوى المعيشة 
Standing committees    اللجان الدائمةاللجان الدائمة 
Staple crops     المحاصيل االساسيةالمحاصيل االساسية 
Staple food      الغذاء االساسيالغذاء االساسي 
Starvation      مجاعةمجاعة 
Starving people     الجياع ، الجائعونالجياع ، الجائعون 
Statistical tables     جداول إحصائيةجداول إحصائية 
Statistics, health -     إحصاءات صحيةإحصاءات صحية 
Social statistics     إحصائيات إجتماعيةإحصائيات إجتماعية 
Status      وضع ، مكانة ، منزلهوضع ، مكانة ، منزله 
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Status of woman     مكانة المرأةمكانة المرأة 
Steering committee    لجنة توجيهيةلجنة توجيهية 
Stepping-stone     مدخل، منطلق ، معبرمدخل، منطلق ، معبر 
Sterilization      ر ، تعقيمر ، تعقيمتطهيتطهي  
Still birth      والدة الجنين ميتاوالدة الجنين ميتا 
Still born      مولود ميت ، جهيضمولود ميت ، جهيض 
Stimulation      إثارة ، تنبيه ، حفزإثارة ، تنبيه ، حفز 
Stimulation, early -     االثارة المبكرة ، التحفيز المبكراالثارة المبكرة ، التحفيز المبكر 
Stipend       راتب تقاعديراتب تقاعدي((معاش معاش((  
Storage      تخزين ، خزنتخزين ، خزن 
Storage of food      الغذاءالغذاءتخزين تخزين  
Storage, water-tanks -    خزانات المياهخزانات المياه 
Storm water      مياه االمطارمياه االمطار 
Strategy      استراتيجيةاستراتيجية 
Strays      أطفال مشردونأطفال مشردون 
Street children     أطفال الشوارعأطفال الشوارع 
Street vendors     باعة متجولونباعة متجولون 
Student organizations     منظمات طالبيةمنظمات طالبية((إتحادات طالبية إتحادات طالبية((  
Stunt        يقزميقزم((يعوق النمو الطبيعي يعوق النمو الطبيعي((  
Stunting      التقزمالتقزم 
Stunted growth     نمو متعثرنمو متعثر 
Submission       خضوعخضوع/ / إذعان إذعان  
Sub-office      مكتب فرعيمكتب فرعي 
Subsidiary organ      عضو فرعيعضو فرعي((عضو متفرع عضو متفرع((  
Subsidized food items    مواد غذائية مدعومةمواد غذائية مدعومة 
Subsidy       دعم، دعم) ) حكوميةحكومية((إعانة ماليه إعانة ماليه ،  
Subsidies, food -      دعم المواد الغذائيةدعم المواد الغذائية((إعانات للغذاء إعانات للغذاء((  
Supervision      إشرافإشراف 
Supervisory committee    لجنة مشرفةلجنة مشرفة 
Supervisory responsibility   مسؤولية اشرافيةمسؤولية اشرافية 
Supplementary      تكميليتكميلي((إضافي إضافي((  
Supplementary feeding centres   مراكز التغذية االضافيةمراكز التغذية االضافية 
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Supplementary food    غذاء مكمل لحليب األمغذاء مكمل لحليب األم 
Supplementary funds     أموال إضافيةأموال إضافية((أرصدة أرصدة((  
Supplementary-funded projects  المشاريع الممولة من تبرعات إضافيةالمشاريع الممولة من تبرعات إضافية 
Supplies      إمدادات ، لوزام ، مؤنإمدادات ، لوزام ، مؤن 
Supplies, health -     إمدادات صحيةإمدادات صحية 
Supplies, medical -    بيةبيةإمدادات طإمدادات ط  
Supply      مورد ، إمداد ، تجهيزمورد ، إمداد ، تجهيز 
Supply, water -     مصادر المياهمصادر المياه 
Supply call-forward    طلبات االمدادطلبات االمداد 
Supply list      قائمة االمداداتقائمة االمدادات 
Supreme Council for Children   المجلس االعلى للطفولةالمجلس االعلى للطفولة 
Surface water     المياه السطحيةالمياه السطحية 
Surveillance      افافمراقبة ، إشرمراقبة ، إشر  
Surveillance Systems    نظم السيطرة واالشرافنظم السيطرة واالشراف 
Surveys      مسوحات ، دراساتمسوحات ، دراسات 
Surveys, field -     مسوحات ميدانيةمسوحات ميدانية 
Survival       بقاء المرء على قيد الحياةبقاء المرء على قيد الحياة((البقاء البقاء((  
Survival, child -     بقاء االطفال على قيد الحياةبقاء االطفال على قيد الحياة 
Sweetened Condensed Milk (SCM)  حلىحلىحليب مركز ومحليب مركز وم  
Symposium      ندوةندوة 
System      نظامنظام 
System analysis     تحليل النظمتحليل النظم 
System analyst     محلل أنظمةمحلل أنظمة 
Systematic      منظم ، متناسقمنظم ، متناسق 
 
T 
 
Tables      جداولجداول 
Taboo      حظر ، تحريمحظر ، تحريم 
Taboo zone      منطقة الحظرمنطقة الحظر 
Target area      المنطقة المستهدفةالمنطقة المستهدفة 
Target Arrival Date (TAD)   تاريخ بلوغ الهدفتاريخ بلوغ الهدف 
Target audience     الفئة او المجموعة المستهدفةالفئة او المجموعة المستهدفة 
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Target group     المجموعة المستهدفةالمجموعة المستهدفة 
Task force      فريق العملفريق العمل 
Taxation      فرض الضرائبفرض الضرائب 
Tax-exempt corporate    مؤسسة معفاة من الضرائبمؤسسة معفاة من الضرائب 
Tax-free      معفى من الرسوم والضرائبمعفى من الرسوم والضرائب 
Teacher training     تدريب المعلمينتدريب المعلمين 
Teacher unions     إتحادات المعلمينإتحادات المعلمين 
Team        فريق ، طاقمفريق ، طاقم 
Team, mobile -      متحركمتحرك((فريق متنقل فريق متنقل((  
Technical aid     معونة فنيةمعونة فنية 
Technical Assistance     معونة فنيةمعونة فنية((مساعدة فنية مساعدة فنية((  
Technical coorporation    التعاون الفنيالتعاون الفني 
Technicalities      في عمل مافي عمل ما((النواحي الفنية النواحي الفنية((  
Technique      طريقة ، تقنية ، أسلوبطريقة ، تقنية ، أسلوب 
Techniques, evaluation -    أساليب التقويمأساليب التقويم 
Technological innovations    التكنولوجيهالتكنولوجيه((المبتكرات التقنية المبتكرات التقنية((  
Technology      تكنولوجيا ، تقنيةتكنولوجيا ، تقنية 
Technology, appropriate -   التقنية المالئمةالتقنية المالئمة 
Technology, communication -   تقنية االتصاالتتقنية االتصاالت 
Technology transfer    نقل التكنولوجيانقل التكنولوجيا 
Telecommunications    إتصاالتإتصاالت 
Television      التلفزيون ، تلفزيونيالتلفزيون ، تلفزيوني 
Television, educational -    التلفزيون التربويالتلفزيون التربوي 
Television network     شبكة التلفزيونشبكة التلفزيون 
Television programmes    برامج تلفزيونيةبرامج تلفزيونية 
Television spots     إعالنات تلفزيونية قصيرةإعالنات تلفزيونية قصيرة 
Television star     نجم تلفزيونينجم تلفزيوني 
Television stations     محطات التلفزةمحطات التلفزة 
Temperature     درجة الحرارةدرجة الحرارة 
Textbooks      الكتب المقررةالكتب المقررة 
The United Nations General Assembly Special Session on Children 
 الدورة الخاصة للجمعية العامة لالمم المتحدة حول الطفولةالدورة الخاصة للجمعية العامة لالمم المتحدة حول الطفولة 
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Theory      نظريةنظرية 
Theory and practice    النظرية والتطبيقالنظرية والتطبيق 
Therapy      مداواة ، عالجمداواة ، عالج 
Therapy, Oral Rehydration -   معالجة الجفاف عن طريق الفممعالجة الجفاف عن طريق الفم 
Thin blood      فقر الدمفقر الدم 
Thrive      ينمو ، يزدهرينمو ، يزدهر 
Thrust      الدفع ، قوة الدفعالدفع ، قوة الدفع 
Tied aid      مساعدة مقيدةمساعدة مقيدة 
Tie-in sales       خفيةخفية((مبيعات سرية مبيعات سرية((  
Tight commodity     سلعة نادرة يصعب الحصول عليهاسلعة نادرة يصعب الحصول عليها 
Time-bound priorities    اولويات محددة الزمناولويات محددة الزمن 
Time-element     عامل الزمنعامل الزمن 
Time-factor      عامل الزمنعامل الزمن 
Time-saving       توفير الوقتتوفير الوقت((مختصرة للوقت مختصرة للوقت((  
Time-saving measures    إجراءات مختصرة للوقتإجراءات مختصرة للوقت 
Total count      التعداد الكليالتعداد الكلي 
Town planning     تخطيط المدنتخطيط المدن 

Trade       تجارةتجارة 
Trade, balance of -    الميزان التجاريالميزان التجاري 
Trade unions      نقابات العملنقابات العمل((إتحادات إتحادات((  
Traditional Birth Attendant (TBA)   قابله تقليديةقابله تقليدية((داية داية((  
Trainee      متدربمتدرب 
Trainer      مدربمدرب 
Training      تدريبتدريب 
Training courses     دروات تدريبيةدروات تدريبية 
Training, health personnel -   تدريب الكوادر الصحيةتدريب الكوادر الصحية 
Training material     مواد التدريبمواد التدريب 
Training model     نماذج التدريبنماذج التدريب 
Training packages     مجموعة مواد التدريبمجموعة مواد التدريب 
Transfer of title     نقل الملكيةنقل الملكية 
Transit      عبور ، إنتقالعبور ، إنتقال 
Transitional period     فترة انتقاليةفترة انتقالية 
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Translation      ترجمةترجمة 
Translator      مترجممترجم 
Transport      نقل ، ينقلنقل ، ينقل 
Transportation     نقلنقل 
Travel per diem     يومييوميبدل التنقل البدل التنقل ال  
Treated water     ماء معالجماء معالج 
Treatment      معالجةمعالجة 
Trends      إتجاهاتإتجاهات 
Trends, population -    إتجاهات سكانيةإتجاهات سكانية 
Tropical areas     مناطق إستوائيةمناطق إستوائية 
Tropical diseases     أمراض إستوائيةأمراض إستوائية 
Trough      قناة ، مجرور ، حوضقناة ، مجرور ، حوض 
Tuberculosis (TB)      للالسالس((التدرن الرئوي التدرن الرئوي((  
Typhoons      أعاصيرأعاصير 
U 
 
Umbilical cord     الحبل السريالحبل السري 
Umbrella      مظلة ، شاملمظلة ، شامل 
Umbrella project      شاملشامل((مشروع جامع مشروع جامع((  
Underdevelopment    تخلفتخلف 
Underlying causes      االسباب الخفيةاالسباب الخفية((القضايا االولية القضايا االولية((  
Undernourished children    ةةأطفال يعانون من نقص التغذيأطفال يعانون من نقص التغذي  
Undernourishment     نقص التغذيةنقص التغذية 
Underprivileged groups     الفقيرةالفقيرة((الفئات المحرومة الفئات المحرومة((  
Underscore       يشدد علىيشدد على((يركز على يركز على((  
Underserved children    أطفال محرومونأطفال محرومون 
Unemployed     عاطل عن العملعاطل عن العمل 
Unemplyment     بطالةبطالة 
Unequalled way      ال تضاهىال تضاهى((طريقة ال تجارى طريقة ال تجارى((  
UNIFEM = United Nations Development Fund for Women  صندوق االمم صندوق االمم

 المتحدة لتنمية المرأةالمتحدة لتنمية المرأة
Uniform application    التطبيق الموحدالتطبيق الموحد 



 73

Uniform procedures    إجراءات موحدةإجراءات موحدة 
Unions      إتحادات ، نقاباتإتحادات ، نقابات 
Units       وحداتوحدات 
Units, mobile -    وحدات متنقلةوحدات متنقلة 
Unmet demands     طلبات لم تلب بعدطلبات لم تلب بعد 
Untapped markets      لم تطرق من قبللم تطرق من قبل((اسواق بكر اسواق بكر((  
Unwanted children     أطفال غير مرغوب فيهمأطفال غير مرغوب فيهم  
Urban children     أطفال المدنأطفال المدن 
Urban development    التطوير الحضريالتطوير الحضري 
Urban planning     التخطيط الحضريالتخطيط الحضري 
Urban population     سكان المدنسكان المدن 
Urbanisation     التمدن ، التحضرالتمدن ، التحضر 
Urban slums     االحياء الشعبية في المدناالحياء الشعبية في المدن 
Usages      استعماالتاستعماالت 
Use       فائدة ، إستعمالفائدة ، إستعمال 
Utilization      إفادة ، إستخدام ، إنتفاعإفادة ، إستخدام ، إنتفاع 
Utilization, water -     إستخدامات المياهإستخدامات المياه 
Utilize       يفيد من ، ينتفع بيفيد من ، ينتفع ب 
Utility       منفعةمنفعة((ة ة مرفق للخدمة العاممرفق للخدمة العام((  
V 
 
Vacancy       وظيفة شاغرهوظيفة شاغره((شاغر شاغر((  
Vacancy notice     إعالن توظيفإعالن توظيف((إعالن عن وظيفة شاغرة إعالن عن وظيفة شاغرة((  
Vaccination      تطعيم ، تلقيح ، تحصينتطعيم ، تلقيح ، تحصين 
Vaccination booths    أكشاك التحصينأكشاك التحصين 
Vaccination programme    برنامج تحصينبرنامج تحصين 
Vaccine      لقاح ، مطعوملقاح ، مطعوم 
Vaccine, BCG -     لقاح السل او التدرن الرئويلقاح السل او التدرن الرئوي 
Vaccine, DPT -     الدفتيريا والسعال الديكي والكزازالدفتيريا والسعال الديكي والكزاز((لقاح الثالثي لقاح الثالثي((  
Vaccine, heat-stable -     لقاح ال يتأثر بالحرارةلقاح ال يتأثر بالحرارة 
Vaccine, MMR - measles, mumps, rubella    مطعوم الحـصبة، النكـاف، الحـصبة    مطعوم الحـصبة، النكـاف، الحـصبة

 االلمانيةااللمانية
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Vaccine monitor     ة اللقاحاتة اللقاحاتجهاز مراقبة برودجهاز مراقبة برود  
Vaccine carrier     حاملة اللقاحاتحاملة اللقاحات 
Vaccine potency     فاعلية اللقاحفاعلية اللقاح 
Vaccine-preventable diseases   أمراض يمكن الوقاية منها بالتحصينأمراض يمكن الوقاية منها بالتحصين 
Vaccine, triple -     الدفتيريا، السعال الديكي والكزازالدفتيريا، السعال الديكي والكزاز((اللقاح الثالثي اللقاح الثالثي((  
Valid     ول ، قانونيول ، قانونيصحة قانونية ، صحيح ، ساري المفعصحة قانونية ، صحيح ، ساري المفع  
Valid argument      جدل في محلهجدل في محله((جدل صحيح جدل صحيح((  
Validity      صالحيةصالحية 
Validity of results     صالحية النتائج او صحتهاصالحية النتائج او صحتها 
Variable costs     تكاليف متغيرةتكاليف متغيرة 
Vector-born diseases  االمراض التي تنتقل عن طريق الحشراتاالمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات 
Vector control     لمرضلمرضمكافحة الحشرات الناقلة لمكافحة الحشرات الناقلة ل  
Vector snails     القواقع الناقلة للمرضالقواقع الناقلة للمرض 
Vegetable protein     بروتين نباتيبروتين نباتي 
Vehicle       أداة، أداة) ) سيارةسيارة((وسيلة ، مركبة وسيلة ، مركبة ،  
Veritable child survival    البقاء الحقيقي لالطفالالبقاء الحقيقي لالطفال 
Victims      ضحاياضحايا 
Video Cassette Recorder (VCR)  جهاز الفيديوجهاز الفيديو 
Video spot      بين برنامجي فيديو بين برنامجي فيديوفاصلفاصل  
Videotape      شريط فيديو، يسجل على شريط فيديوشريط فيديو، يسجل على شريط فيديو 
Village      قريةقرية 
Village-based Workers (VBWs)   عمال قرويونعمال قرويون 
Village council     مجلس قرويمجلس قروي 
Violence      عنفعنف 
Visible      مرئيمرئي 
Visual aids      وسائل مرئيةوسائل مرئية 
Vital       داداأساسي ، حيوي ، ضروري جأساسي ، حيوي ، ضروري ج  
Vital statistics     إحصائيات ضرورية جداإحصائيات ضرورية جدا 
Vitamin      فيتامينفيتامين 
Vitaminosis      نقص الفيتاميناتنقص الفيتامينات 
Vocabulary      مفردات ، مجموع مفردات اللغةمفردات ، مجموع مفردات اللغة 
Vocational rehabilitation    تأهيل مهنيتأهيل مهني 
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Vocational training     تدريب مهنيتدريب مهني 
Voice       صوتصوت 
Voice for children     صوت من أجل االطفالصوت من أجل االطفال 
Voluntary      طوعي ، إختياريطوعي ، إختياري 
Voluntary societies     تطوعيةتطوعية((جمعيات خيرية جمعيات خيرية((  
Voluntary work     العمل التطوعيالعمل التطوعي 
Volunteer      متطوعمتطوع 
Vulnerable      هش ، ضعيف ، عرضة لهش ، ضعيف ، عرضة ل 
Vulnerable, the     المستضعفين ، الضعفاءالمستضعفين ، الضعفاء 
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W 
 
Waif       طفل لقيططفل لقيط 
Waiting list      قائمة االنتظارقائمة االنتظار 
Waive      يتخلى ، يتنازل عنيتخلى ، يتنازل عن 
Waive a claim     يتنازل عن طلبيتنازل عن طلب 
Waive the responsibility of   يخلي فالنا من المسؤولية عنيخلي فالنا من المسؤولية عن 
Warning signs     عالمات االنذارعالمات االنذار 
Waste disposal     التخلص من الفضالتالتخلص من الفضالت 
Wastage      هدر ، تبذير هدر ، تبذير  
Wastage, educational -    الهدر التربويالهدر التربوي 
Wasting      الهزالالهزال 
Water and disease    المياه وما تنقله من امراضالمياه وما تنقله من امراض 
Water-borne diseases    االمراض التي تنتقل عن طريق الماءاالمراض التي تنتقل عن طريق الماء 
Water clarity      شفافية المياهشفافية المياه((صفاء المياه صفاء المياه((  
Waterdisinfection     تطهير المياهتطهير المياه 
Water, drinking -     لشربلشربمياه امياه ا  
Water examination    فحص المياهفحص المياه 
Water purification pills    أقراص تنقية المياهأقراص تنقية المياه 
Water resources     الموارد المائيةالموارد المائية 
Water supply     مصدر المياهمصدر المياه 
Water quality     نوعية المياهنوعية المياه 
Water treatment     معالجة المياهمعالجة المياه 
Wealth      ثروة ، غنيثروة ، غني 
Wealth of information    ثروة من المعلوماتثروة من المعلومات 
Weaning      فطامفطام 
Weaning centre     مركز الفطاممركز الفطام 
Weaning food     طعام الفطامطعام الفطام 
Weaning practices      ممارسات الفطامممارسات الفطام((عادات الفطام عادات الفطام((  
Weanling      الفطيم ، المفطوم حديثاالفطيم ، المفطوم حديثا 
Weanling diarrhoea    إسهاالت الفطامإسهاالت الفطام 
Weight      وزنوزن 
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Weight, birth -     وزن الطفل عند الوالدةوزن الطفل عند الوالدة 
Weight, low birth - (LBW)    ــوالدة ــد ال ــنخفض عن ــوزن الم ــوالدة ال ــد ال ــنخفض عن ــوزن الم  ال
Weight-for-age     الوزن قياسا الى العمرالوزن قياسا الى العمر 
Weight-for-height     الوزن قياسا الى الطولالوزن قياسا الى الطول 
Weight gain      زيادة الوزنزيادة الوزن 
Weight loss      نقصان الوزننقصان الوزن 
Weight monitoring      الوزنالوزنمراقبة مراقبة  
Welfare      رفاهية ، رعايةرفاهية ، رعاية 
Welfare, child -      رفاه االطفالرفاه االطفال((رعاية االطفال رعاية االطفال((  
Welfare fund     صندوق الرعاية االجتماعيةصندوق الرعاية االجتماعية 
Welfare, social -      رعاية اجتماعيةرعاية اجتماعية((رفاه اجتماعي رفاه اجتماعي((  
Welfare society     جمعية خيريةجمعية خيرية 
Well-baby clinic     عيادة االطفال االصحاءعيادة االطفال االصحاء 
Well-being       خير، خير) ) رفاهيةرفاهية((سعادة سعادة ،  
Wells       آبار ، جمع بئرآبار ، جمع بئر 
Wet-nurse       الظئرالظئر((االم المرضع لغير ولدها االم المرضع لغير ولدها((  
WES Programmes     برامج المياه والصرف الصحيبرامج المياه والصرف الصحي 
Whole milk      حليب كامل الدسمحليب كامل الدسم 
Whooping cough     السعال الديكيالسعال الديكي 
Witch doctor      طبيب مشعوذطبيب مشعوذ((عراف عراف((  
Woman      المرأةالمرأة 
Women      نساءنساء 
Women's education    تعليم المرأةتعليم المرأة 
Women's organizations     تنظيمات نسائيةتنظيمات نسائية((منظمات منظمات((  
Women's participation    المشاركة النسائيةالمشاركة النسائية 
Women's rights     حقوق المرأةحقوق المرأة 
Woman, pregnant -    إمرأة حاملإمرأة حامل 
Women in development    نميةنميةالنساء في التالنساء في الت  
Women workers     النساء العامالتالنساء العامالت 
Women's activities     أنشطة نسائيةأنشطة نسائية 
Workers, health -     عاملون صحيونعاملون صحيون 
Working children     العاملونالعاملون االطفالاالطفال 
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Workshop       حلقة دراسيةحلقة دراسية((ورشة عمل ورشة عمل((  
Working conditions     شروط العملشروط العمل((ظروف العمل ظروف العمل((  
Word processing     ة الكلماتة الكلماتمعالجمعالج  
Word processor     جهاز معالجة الكلماتجهاز معالجة الكلمات 
Work       عمل ، شغلعمل ، شغل 
Work force      القوة العاملةالقوة العاملة 
Workers      عاملون ، عمالعاملون ، عمال 
Work-load requirements    متطلبات عبء العملمتطلبات عبء العمل 
Work plan      خطة عملخطة عمل 
World       العالم ، عالميالعالم ، عالمي 
World Conference on Education For All المؤتمر العالمي حول التربية للجميعالمؤتمر العالمي حول التربية للجميع 
World Declaration for Child Survival Protection and Development 
 االعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائهاالعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه 
World events      االحداث العالميةاالحداث العالمية 
World Summit for Children (WSC)  مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفلمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل 
World Conference on Education For All (WCEFA)    المؤتمر العالمي للتربية للجميع   المؤتمر العالمي للتربية للجميع
  
World fertility survey    المسح العالمي للخصوبةالمسح العالمي للخصوبة 
World-wide      عالميعالمي 
World-wide attention    إهتمام عالميإهتمام عالمي 
World-wide response    إستجابة عالميةإستجابة عالمية 
World-wide support    دعم عالميدعم عالمي 
Write off       الخ، شطب الديونالخ، شطب الديون.. .. يشطب دينا يشطب دينا  
X 
 
X-radiation      التعرض الشعة إكس بقصد المعالجةالتعرض الشعة إكس بقصد المعالجة 
X-ray        أشعة إكسأشعة إكس((االشعة السينية االشعة السينية((  
X-ray therapy     المعالجة باشعة إكسالمعالجة باشعة إكس 
Xerophthalmia = night blindness   العمى الليليالعمى الليلي((جفاف العين جفاف العين((  
Y 
 
Yearbook      الكتاب السنويالكتاب السنوي 
Yearly report     التقرير السنويالتقرير السنوي 
Yellow fever    حمى تنتشر في المناطق الحارة االستوائيةحمى تنتشر في المناطق الحارة االستوائية((الحمى الصفراء الحمى الصفراء((  
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Yellow fever vaccine    لقاح الحمى الصفراءلقاح الحمى الصفراء 
Yield(s)       جمع غاللجمع غالل((يستسلم ، يؤدي الى،  غلة يستسلم ، يؤدي الى،  غلة((  
Young children     االطفال الصغاراالطفال الصغار 
Youth       شاب ، فتى ، الشبابشاب ، فتى ، الشباب 
Youth organizations    منظمات الشبيبةمنظمات الشبيبة 
Z 
 
Zero population growth    إنعدام النمو السكانيإنعدام النمو السكاني 
Zonation      التوزيع الى مناطقالتوزيع الى مناطق 
Zone       منطقةمنطقة 
Zone, buffer -     منطقة عازلةمنطقة عازلة 


