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1 arcade عقد من الزمان
2 earthdam حوض أرضي
3 arch action عمل-قوس
4 arch dam حاجز رئيسي
5 isostacy التضاغطية
6 red tide المد االحمر
7 vacancy خالي-  شاغره
8 vacancy rate مستوى الخلوى
9 acoustic emission االنبعاثات الصوتيه
10 aseismic front الجهه الزلزاليه
11 asperity قسوه
12 asperity model نموذج الحده
13 asthenosphere استينوسفير
14 compression الضغط
15 compression stress شدة الضغط
16 compressive strength القوه الضغطيه
17 Atterberg limit حد جغرافي
18 consolidation يقوي
19 consolidated shear test اختبار-القوه
20 consolidation test اختبار القوه
21 consolidation settlement ترسخ المتانه-تحديد الصالبة
22 pressure ضغط
23 pressure gradient تباين الضغط
24 analog simulation المحاآاه التمثاليه
25 subtropical jet stream التيارات النفاثه شبه االستوائيه

26
Automated Meteorological Data Acquisition 
System نظام الي لجمع بيانات  لالرصاد الجوي

27 Alpine-Himalayan sesimic belt الحزام البرآاني  جبال االلب في الهماليا
28 Alpine Orogeny تكون جبال االلب
29 array عرض -تنسيق
30 array observation مالحظات منسقة
31 anchor works عملية الرسؤ
32 culvert ساقيه لتصريف  الماؤ  المتسخ
33 underdrainage تصريف الماء
34 enquete method
35 safety factor عناصر  السالمه
36 allowable bearing stress االجهاد المسموح  تحمله
37 safety السالمه
38 safety index موشر السالمه
39 probability of safety احتمال االمان
40 safety factor عامل االمان
41 stability analysis تحلبل الثبات
42 stable channel قناه مستقره
43 stability coefficient معامل االستقرار
44 equilibrium slope توازن االنحدار
45 Taylor's chart مخطط تيلر-إسم نشئ المخطط
46 stable mass الكتل المستقره
47 ion exchange works عمل تبادل االيون
48 precast concrete armor units وحدات صب الواقيات الخرسانية
49 ICOS works العمل االعالمي
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50 stone masonary نوع من االحجار يسمى ماسوني
51 stone pitching الحجر القاري-الزفلت
52 migration الهجره
53 abnormal dry weather طقس جاف  غير معتاد
54 unusual weather طقس نادر  غير  معتاد
55 region of anomalous sesimic intensity
56 extra- high tide زياده  على المد العالي

57
embankment along the borders of water 
reserved area جسر على طول حدود المياه

58 unusual natural phenomena ضواهر طبيعيه  غير  عاديه
59 extra-high wave مدعالي النسبة
60 anomalous ground upheaval نتو شاذ في القشره االرضيه
61 minimum water level اقل  مستو  حد  للماء 
62 phase مرحله
63 phase lag المرحله الفاصله
64 phase velocity سرعة  المرحله
65 phase characteristics خصائص المرحله
66 primary consolidation تثبيت اولي
67 primary creep زحف  ابتدائي
68 one- dimentional model نموذج  احادي االبعاد
69 primary disaster آارثة اولية
70 primary landslide انهيار  صخري  اولي
71 primary shirasu
72 primary design التصميم االولي
73 first order valley اول دفعه من الوادي
74 single degree of freedom استعراض للنظرية الكالسيكية االهتزا
75 checkered sodding الطبقة العلياء المتباينة
76 smooth flow جريان- تدفق
77 well foundation work عمل قائم على اساس  جيد
78 parcel of land قطة ارض
79 migration هجره
80 mobile home بيت متحرك
81 moveable bed قيعان متحرآة
82 movable bed channel القاع المتحرك للقناه
83 migrating crustal deformation تشوهات القشره االرضيه
84 reference studs السندات الداعمه
85 well function عمل  جيد
86 well hydraulics علم السوائل المتحرآه
87 berm ساتر
88 anisotrophy دراسة الخواص المتباينه
89 living room غرفة الجلوس
90 advection حرك ه الهواء االفقيه
91 advection fog الضباب التأفق
92 impedance ratio نسبة االعقه
93 infrastructure البنيه التحته
94 Wiechert seismograph مرسمة الزالزل للعالم وتشاون
95 hanging wall الجدار الميل-تصدع الجدار
96 well point النقطه الجيده
97 crop damage due to rain تلف المحاصيل بسبب االمطار
98 up lift الرفع الى االعال
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99 floating foundation الوحدان العائمه
100 stratum of opposite dip طبق من الصخور المعترضه
101 rain sculpture نحت لمياه االمطار

102
Ushiwaku(old technique for water control in 
Japan) طريقه  قديمه لتحكم  بالمياه

103 vortex الدواره المائيه
104 vorticity الدوارات المائيه
105 vortex shedding  سرعات تدفق الخاصة (وفقا لحجم وشكل الجسم
106 space technology تكنلوجبا الفضاء
107 Wood-Anderson sesimograph مرسمة الزالزل للعالم ووداندوس
108 rain splash erosion تعريه ناتجه عن االمطار
109 swell انتفاخ
110 sea fog ضباب  بحري
111 reclaimed land ارض  يتم اصالحها
112 landslide banquette
113 back-fill حشوه قديمه  يتم  ملى الحفره
114 landslide slope of bank منحدرات صخريه  ناتجه عن انهيارت  صخريه
115 Wulff net شبكة وولف
116 Wurm glacial stage المرحله الجليديه
117 gully اخدود
118 gully erosion تعريه  اخدوديه
119 movement حرآه
120 kinematic model نموذج متعلق بلم الحرآه المجرده
121 transportation النقل
122 air gun بندقيه جويه
123 Airy phase مرحله وهميه
124 permafrost تربه  مصقعه
125 influence area منطقة التاثير
126 satellite image صوره باالقمار الصناعيه
127 satellite station محطة القمر الصناعي
128 satellite city مدينة القمر الصناعي
129 A horizon االفق
130 sensitivity ratio نسبة الحساسيه
131 aerosol دخان
132 liquefaction سيوله
133 expansion joint صدع ناتج عن  التمدد
134 liquidity index مؤشر السيوله
135 ecumenopolis
136 SH-wave الموجي
137 shear wave velocity موجات اس في
138 SV-wave موجات اس في
139 X-ray diffraction االشعه المنحرفه السينيه
140 overtopping يعلو
141 wave overtopping موجه قويه
142 overflow depth العمق المتجاوز
143 fuse plug levee صمام التحكم في السدود
144 n'th order valley
145 energy طاقه
146 energy release rate نسبه الطاقه المتحلله
147 energy index الطاقه المخزونه
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148 Medvedev-Sponheuer-Karnik intensity scale مقياس الكثافه
149 El Nino النيون
150 marginal sea هامش بحري
151 salt injury اضرار ملحيه
152 smoke  pollution area المناطق الدخانيه الملوثه
153 circular side شرائح مستديره
154 spread of fire سرعة انتشر الحريق
155 fire break حاجز اللهب
156 fire break consolidation plan خطهتعزيزحاجز اللهب
157 salinitization ِاْسِتْصَحاح
158 cone type نوع مخروطي
159 salt water intrusion تسرب المياه المالحة
160 ductility قابل لسحب
161 enthalpy المحتوى الحراري
162 distance earthquake بعد الزلزال
163 tsunami from distant origin بعد الزلزال
164 vertical component سونامي الى المسافه االصليه
165 vertical shear قص عمودي
166 vertical bearing capacity سعة تحمل العموديه
167 vertical sesimic coefficient المعامل العمودي لزلزال
168 vertical transport ناقل عمودي
169 vertical flow التدفق العمودي
170 dam سد
171 road-side improvement project مشروع تحسين جانب الطريق
172 entropy مقياس لطاقه- االنتروبيا
173 haze غيم
174 Euler pole عمد ايلور
175 Euler's theorem نظرية ايلور
176 temporary coffering صندوق موقت
177 temporary work for disaster اعمال آارثيه تستمر  فتره  قصيره
178 temporary housing مباني موقته

179 temporary seepage prevention work اعمال مؤقته تمنع التسرب
180 emergency policy سياسه طوارىء

181 temporary ground water drainage works اعمال مؤقته لعمل المصدات المائيه
182 temporary catch drain اعمال  لتصريف الماء مؤقته
183 temporary earth retaining works اعمال  مؤقته للحفاض على االرض
184 yellow sand الرمال الصفراء
185 loess خسائر- روابسب
186 response analysis تحليل االستجابهاال
187 response spectrum اسنجابة الطيف

188 response displacement method
189 response envelope spectrum رد مغلف الطيف
190 response modification factor المقاوم للمباني فترة قصيرة
191 application تطبيق
192 stress ضغط- شده
193 stress relief method طريقه لتخفيف من الضغط
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194 stress intensity factor عوامل  ترآيز الضغط
195 stress relaxation model نموذ لتخفيف من الضغط
196 stress drop هبو ط الضغط
197 stress concentration ترآيز الضغط
198 stress concentration factor عوامل  ترآيز الظغط
199 stress field مجال الظغط
200 stress measurement قياس الظغط
201 stress tensor آمية الضغط الممتده
202 stress corrosion االآسده الظغط
203 Hydraulic jack method طريق  رفع  هيدروليكيه
204 models for size distribution نماذج تصنيف الحجوم
205 over coring ترآيز شديد
206 open space فضاء مفتوح
207 Omori's sesimograph مرسمة الزالزل اومورو
208 delayed fracture شق -صدع
209 counterweight fill works اعمال تختص بتعباه ا 
210 sewage مياه المجاري
211 sewage treatment معالجه لمياة المجاري
212 contamination تلوث
213 ozone االوزون
214 ovalling ossillation
215 ribbon development وسائل التنميه
216 off-fault aftershock
217 drowned valley وادي  مغمور باالما
218 riverside banquet حافه على ضفة النهر

219 embankment surface inside the river اقامة الجسور داخل االنهار
220 fall wind رياح الخريف
221 green house effect
222 activity of hot spring النشاط  في الربيع الحار
223 solfataric landslide انهيار ارضىمن نوع سولفاتريك
224 hot spring water ماء الربيع الدافئه
225 sinter اللبيدة
226 hot spring alteration zone ماده متكونه من تبخر  مياه االنهار
227 solfataric clay منطقة تبديل مياه المنابع الحاره
228 extratropical cyclone االعصار المداريه
229 warm front الواجه الدافئه
230 temperature الحراره
231 sonic wave حاجز الصوت
232 on-line مرتبط مباشر
233 over consolidated soil التصلب الزايد لتربه

234 OCR:over consolidation ratio الماسح الضؤي للحروف
235 curtain grouting حجز الرواسب
236 curtain block رواسب صخريه
237 card-board drain خطه لمواجهة الجفاف
238 story قصه
239 solution الحل
240 exogenous خارجي المنشا
241 outer core اللب الخارجي
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242 planner المخطط
243 coastal structure -ترآيب الساحلي
244 seawall revetment فحص- الصيانه للجدار البحري
245 beach erosion تعرية الشاطى
246 disaster of beach erosion آار

247 protection against beach erosion الحمايه من  تعرية الشواطي
248 coastal terrace شرفه الساحليه
249 sea dyke قناه بحريه
250 sea coast act ساحل البحر
251 coastal protection حمايه بحريه
252 coastal current التيار الساحلي
253 return period النقطه االرتاديه -زمن  العوده
254 regression line انحسار  خط الماء

255 regression model block(city,town) نموذج من الكتل المنحدره
256 block arrangement ترتيب الكتله-عمل الحواجز
257 open space in a block فتحه في الجدارالحاجز
258 outer arc الساتر الخارجي
259 trench خندق
260 opening mode نوع الفتحه
261 sea mount جبل  بحري
262 marine warning تحذير بحري
263 oceanographic disasters آوارث المحيطات
264 agglomeration تكتل
265 marine forecast نشره االرصاد البحريه
266 coastal cliff منحدر ساحلي
267 sea shock هزه بحريه
268 transgression انتهاك

269 water outside of embankment الماءخارج الحاجز
270 talus منحدر
271 sea water exchange تغيرات ماء سطح البحر
272 sea level change تغير مستوى سطح البحر
273 talus deposit
274 sea surface temperature درجة حراره سطح البحر
275 talus creep
276 open channel قناه مفتوحه
277 marine terrace مسطحه بحريه
278 shore terrace مسطحه شاطئيه
279 analysis التحليل 
280 diffraction االنحراف
281 conversion التحويل
282 cladding غالف
283 regression انحسار
284 stepped dam سد مدرج
285 revertment with steps حاجز مدرج
286 stepped dam تغير تبديل
287 alteration التغير
288 submarine volcano برآان تحت الماء
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289 submarine earthquake زلزال تحت الماء

290 ocean bottom sesimological observation مراقبه الزالزلفي  قيعان المحيطات
291 ocean bottom sesimograph علم لزالزلفي المحيطات
292 submarine slope failure
293 submarine eruption انفجار الغواصات
294 amenities لطافه
295 radius of gyration نصف قطر الدوران
296 development plan خطة التنميه
297 development rights الطرق المالئمه لتنميه
298 develpoment trust امال التنمبه
299 development promotion area مجال الرفع من معدل التنميه

300 development and disaster prevention التنميه  والوقايه من الكارثه
301 sea ice الجليد البحري
302 beach profile صوره شاطئيه
303 change of beach profile تغير في هيئة الشاطى
304 near shore current تيار شاطئيه
305 external magnetic field مجال مغناطيسي خارجي
306 eustatic movement نشاط انصهاري
307 sea-floor spreading توسع قاع البحر
308 offshore structure بنا بعيد من الشاطئ
309 ocean tide المد المحيطي
310 oceanic plate طبقه  واسعه
311 frontal thunderstorm عاصفه رعديه
312 exotic river نهر غريب
313 land and sea breeze نيم البر والبحر
314 ocean current تيار ات المحيط
315 improvement تطوير -تحسين
316 modified Amour formula
317 housing improvement تحسين االسكان
318 improvement restoration work اعادة اعمال االسكان
319 street شارع
320 Gaussian distribution توزيع قاوسين
321 volcanic glow البزآان المتوهج-وهج البرآان
322 kiolinite minerals
323 chemical soil improvement تحسين التربه الكيمائيه
324 chemical weathering التهوية الكيميائية

325 slickenside
 مصطلح يشير إلى سطح مصقول بسالسة الناجمة عن حرآة 

االحتكاك بين الصخور على طول الجانبين
326 bank erosion تعريه ضفاف االنهار
327 fluvial terrace شرفه نهريه
328 core لب جوهر
329 core-mentle boundary
330 sliding timber weir انزالق وير األخشاب
331 angular distance البعد الزاوي
332 diffusion نشره
333 water spreading ينتشر الماء
334 water spreading method طريقة نشر المياه
335 spreading rate معدل االنتشار
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336 deterministic method الطريقة القطعية
337 nuclear explosion تفجير نووي
338 probability احتمال
339 probable flood method طريق احتمال الفيضان
340 stochastic phenomena الظواهر العشوائية
341 probabilistic االحتمالي
342 stochastic hydrology مؤشر ستوآاستيك الهيدرولوجي
343 probability distribution احتمال التوزيع
344 probability distribution function مخطط احتمال الكثافة وظيفة
345 probability density function المتغير الدالة العشوائي التي تصف احتمال قريب 
346 probability theory نظرية االحتماالت
347 probabilistic method طريقة احتمالي
348 river system نظام النهر
349 earth-fall

350
campaign for prevention of damages of steep 
slope failure حملة للوقاية من أضرار  النزالقات الصخريه

351
removing protect of houses in dangerous 
region near steep

 إزالة حماية من المنازل في المنطقة الخطرة
بالقرب من االنحدارات

352 crater فوهه
353 saline barrier الحواجز الملحيه
354 estuary closing إغالق مصب
355 levee-height increase رفع حواجز السدود
356 fire نار

357 meteorological information for fire warning معلومات االرصاد الجويه النذار بالحرئق
358 fire warning انذار الحرئق
359 pyroclastic surge تدفق المقذوفا ت
360 pyroclastic flow سيالن المقذوفات
361 volcano برآان
362 volcanic gas غازات البراآين
363 volcanic activity نشاط برآاني
364 volcanic spine مرآز البرآان
365 volcano-tectonic depression االرض
366 volcanic disasters الكوارث البرآانيه
367 volcano hazard assessment تقييم المخاطر البرآانيه
368 pyroclastic material المقذوفات  البرآانيه
369 volcanic sublimation تصعيد برآاني
370 volcanic dust تربه برآانيه
371 volcanic denuded land ارض غازيه برآانبه
372 volcanic earthquake زلزال برآاني
373 volcanic crustal information معلومات من القشره االرضيه
374 volcacnic tremor رعشه هزه
375 volcanic belt حزام  برآاني
376 collapse of volcanic edifice .انهيار الصرح البرآانية
377 volcanic bomb انفجار البرآان
378 geological map of volcano خارطه  جيولوجيه للبراآين
379 volcanic ash رماد  برآاني
380 volcanic cohesive soil لملتصقه البرآانيه
381 volcanic ash soil الرماد البرآاني
382 ash flow الرماد المتدفق 
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383 volcanic front الواجهه البرآانيه
384 volcanic explosivity index موشر االنفجار البرآاني

385
national project for prediction of volcanic 
eruption مشروع وطني لتنباء بالثوره البرآانيه

386 volcanic rumbling فوران البرآان-قعقه
387 volcanic thunder and lighting الرعد البرآانية ، واإلضاءة
388 lapilli احجارصغيره مقذوفه من البرآان
389 lapilli tuff احجار برآانيه
390 alluvial fan at volcanic foot الباليا على سفح البرآان
391 load حموله-ثقل
392 load and external force مقدار تحمل القوه الخارجيه
393 load factor معدل الحموله
394 load effect تاثير الحموله
395 congested district منطقة مكتظة
396 incremental loading analysis تحليل الزياده في القوه

397 load and resistance factor design method طريقة تصميم عوامل المقاومه والقوه
398 load-settlement curve منحنى استقرار القوه
399 river bed قاع النهر
400 river regime شكل النهر
401 coefficient of river regime معامل شكل النهر
402  ripple mark عالمة التموج
403  possible duration of sunshine المده الكامله لشروق
404 stream profile شكل الجدول
405 river-bed score جروف تحدث في قاع النهر
406 degradation of river-beed تعريه في  قاع النهر
407 river-bed material مواد قاع النهر
408 excessive pumping الشفط الزائد
409  river cliff منحدر نهري

410
multiple-purpose development works of river 
basin التنمية متعددة األغراض تعمل من أحواض األنهار

411 Kazusa drilling method
412 gust response factor عوامل استجابة العاصفه
413
414 open levee فتحة السد-السد المفتوح
415 wind رياح
416 over-damping ينهي
417 wind load الريح المحمله
418 fossil water الحفريات المائيه
419 wind engineering هندسة الرياح
420 variability of wind الرياح المتغيره
421 rivers انهار
422 river improvement تحسين االنهار
423 river environments البيئه النهريه
424 river zone منطقه نهريه
425 river disasters آوارث االنهار

426 technical standard for river works معايير فنيه تختص باعمال النهر
427 river capture مواد يجرفها النهر
428 fluvial morphology علم دراسة االنهار
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429 riparian act مايحدثه النهر  على ضفته
430 zone for river conservation منطقه اصطصالح النهر
431 river regime شكل النهر
432 low level jet stream مستو منخفض لتدفق النهر
433 image processing معالجة الصوره
434 assumed sliding plane
435 accelerated erosion سرعة التاآل-التعريه
436 acceleration سرعه

437 acceleration response spectrum الزياده  في استجابة الوان الطيف
438 accelerogram مخطط التسارع لزالزل
439 accelerograph الة تسجيل التسارع لزالزل
440 lagoon بحيره ضحله
441 catalog آتلوج -فهرس

442 technique for water control in Japan تقنية للتحكم فى المياه فى اليابان
443 drought جفاف
444 year of storage of rainfall تخزين مياه األمطار
445 droughty water-discharge تصريف المياه
446 active fault االنشطه-العمل الغلط
447 sliding االنزلق

448 active volcano countermeasure act اجرات مضاده تقلل من نشاط البراآين
449 consolidation التصلب
450 grouped data معلومات جماعيه
451 main scarp الحطام الرئيسي
452 home مسكن
453 volcanic conduit قناه برآانيه
454 fluvial geomorphology دراسه جيولوجيه خاصه باالنهار
455 moving-coil type transducer
456 disasters in river channel آوارث  في مجرى النهر
457 channel erosion تعريه نهريه
458 movable weir حاجز قابل لالنتقال
459 channel evolution تحويل مجرى النهر
460 retarting basin in the channel انشاء حوض في مجرى النهر 
461 Kanuma pumice bed قاع نهري من مقذوفات البراآين
462 river ice جليد نهري
463 wall جدار
464 overcrowding مكتض بالناس
465 thunder رعد
466 vortex thunderstorm العواصف الرعديه
467 dry masonary الحجر الماسونوري الجاف
468 gully اخدود
469 gully erosion تعريه  اخدوديه
470 Galitzin sesimograph مرسمة جالتزن لزالزل
471 temporary diversion channel تشتت المجرى الموقت
472 downstream slope منحدر في  اتجاه  مجر النهر
473 pumice eruption طفح  برآاني
474 pumice flow تدفق الماد البرآانيه
475 karst river نهر  آارست
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476 caldera آالديرا
477 Karman vortex دوامات في  نهر آارمات
478 landslide of river channel انهيار ارضى في قناة االنهار
479 Kawasumi map خارطة آاواسومي
480 meander of river تعرج النهري
481 irrigation ري
482 drought damage اضرار ناتج من الجفاف
483 cold damage اضرار ضعيقه 
484 irrrigation water ماء الري
485 environment البيئه

486 temperature affected by surrounding الحراره المتاثره بالبيئه المحيطه
487 pore pressure coefficient معامل الضغط المسامي
488 pore water pressure الظغط المسامي  للماء
489 void ratio نسبه التجنب
490 porosity المساميه
491 intermittent stream االجداول المتقطعه
492 intermittence متقطع
493 geyser المسخن
494 intermitent eruptions ثوراة متقطعه
495 winter half year forecasting التنبؤ  نصف السنة
496 echelon fissures مجموعه الشقوق االرضيه
497 magma االنصهر البر آاني
498 buffer zone منطقه  عازله
499 seismoscope جهاز  قياس الزالزل
500 Holocene الهولوسيين
501 water content المحتوى المائي
502 moment of inertia لحضه القصور الذاتي
503 inertia force قوة القصور الذاتي
504 rock صخر
505 rock avalanche االنهيارت الصخريه - الجليديه
506 rock fracture تكسرت  الصخور
507 snow cap الغطا الثلجي
508 debris حطام
509 debris slide الحطام المنزلق
510 debris avalanche سيل من الحطام
511 debris flow تدفق الحطام
512 arterial roads الطرق الشريانية
513 dry mass الكتل الجافه
514 dry adiabatic change تغييرثابت الحرارة الجافة
515 dry density الكثافة الجافة
516 observation المراقبه
517 area of intensified observation مجال المراقبة المكثفة
518 Circum-Pacific sesimic belt الحزام الزلزالي في المحيط الهادي
519 reclamation works اعمال اصالح االراضي 
520 tidal river المد النهري
521 Kanto basin-forming movement تشكيل  حرآي  حوض آانتو
522 the Kanto earthquake زلزال  آانتو
523 crown ولي  العهد
524 Kanto loam خصائص التربة المخصبة الجيوتقنية البيئية للكانتو
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525 entrenched meander  وعادة مع عرض ضيق نسبيا وقليلة أو معدومة ،
526 penetration test فحص االختراق البيني
527 rock bed قاع صخري
528 rock slide انزالق  صخري
529 interglacial stage مرحله مابين عصرين جليديين
530 collapse of basin انهيار  االحواض-جفاف االحواض
531 collapse earthquake انهيار ناتج من الزالزل
532 sluggish stream جدول -غيل  بطي الحرآه
533 cold vortex دوامه  مائيه ضعيفه-بارده
534 cold front نشاط  ضعيف
535 relexation time وقت الخمود
536 atmospheric pressure ضغط جوي
537 pressure gradient نسبة الزياده و النقص في الضغط
538 pressure altitude ارتفع الضغط
539 pressure trough انخفاض الضغط
540 pressure ridge ارتفاع متزياد  في الضغط
541 maximum experienced flood خبره آبيره في الفيضان
542 atmospheric temprerature درجة حرارة الجو
543 temperature gradient نسبة الزياده في درجة الحراره
544 temperature lapse rate معدل االنخفاض  في درجة الحراره

545 diurnal amplitude of temperature change الزياده االخيره الحاصله في  تغيرات  درجة الحراره

546 annual amplitude of temperature change الزياده السنويه  في درجة الحراره
547 mechanical seismograph مرسمة الزالزل االليه
548 geometrical damping المنحنى لرطوبه
549 risk خطر
550 hazard map خريطة المخاطر
551 risk factor عامل المخاطر
552 risky affectivity  محفوف بالمخاطر
553 nomenclature مصطلحات
554 climatic type نوع المناخ
555 climatic normal مناخ طبيعي
556 climatic change تغيرات المناخ
557 pseudo response spectrum استجابة الطيف الكاذب

558 pseudo velocity response spectrum سرعة استجابة الطيف
559 origin- destination survey دراسه تخص االنضول
560 normalized weight وزن طبيعي
561 reference point نقطة الرجوع-مرجع
562 meteorological satellite قمر ارصادي
563 weather modification تعديل الطقس
564 meteorological office مكتب االرصاد
565 meteorological observation مراقب ارصادي
566 weather service bill نشره الجويه
567 weather warning تحذيرجوي

568 meteorological information for fire warning

569 automated data editing and switching system
 النظام اآللي لتحرير البيانات والتحويل المنتجات

  ذات الصلة
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570 weather advisory استشاري 
571 Jpan Meteorological Agency وآالة االرصاد الجويه

572
sesimic intensity scale of the Japan 
Meteorological Agency مقياس  الزالزل في الوآاله اليابانيه لالرصاد

573 meteorological statistics احصائيات ارصاد
574 weather radar رادار جوي
575 meteorological rocket ارصاد  صاروخي
576 monsoon رياح مؤسميه
577 seasonal weather forecasting تنبا  بالرياح الموسميه
578 foundation مؤسسه
579 foundation construction ترآيب االساس
580 foundations حجر االساس
581 foundation ground تربة االساس
582 footing مستعد  الشي
583 expectation التوقع
584 air mass الكتل الهوائيه
585 air mass modification تكيف الكتل الهوائيه
586 cohesive model نموذج متماسك
587 basal conglomerate الكتل االساسيه
588 service ability limit state القدره المحدوه للدوله للقيام بمهامها
589 functional loss الخسائر الفنيه
590 bedrock الصخر الصلد الواقع تحت التربه
591 infrastructure البنيه التحتيه
592 master plan الخطه الرئيسيه
593 fundamental period الحقبه الرئيسيه
594 base map خارطة االساس
595 design flood مخطط الفيضان
596 static magnification تكبير الالستاتي-سكوني
597 fundamental mode نموذج اساسي
598 inversion regulating reservoir الصهاريج
599 reversed profile صوره عكسيه
600 thrust fault صدع ناتج  عن ضغط  قوي
601 inverse propagation diagram مخطط
602 inverse dispersion التشتت العكسي
603 back levee حاجز خلفي-ساتر خلفي
604 regulating gate البوابه المنظمه
605 capped water ماء  مغطى بطبقه
606 capped rock صخر مغطى بطبقه
607 galloping جريان
608 dormant volcano برآان  خامد
609 former river course مجرى سابق  لنهر
610 steep slope land ارض شديد االنحدار

611 project for prevention of steep slope failure مشروع لمنع  السقوط من المنحدارت

612 steep slope failure prevention works اعمال للوقابه من  سقوط المنحدارت

613
measures for preventing the failure of steep 
slope االجرات الوقايه  لمنع  السقوط 

614 quick shear test اختبار  مقصي   سريع 
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615 quality factor عامل الجودة
616 hygroscopic water مياه إسترطابية
617 hills مرتفعات
618 Curie temperature المغناطيسيه
619 Gunz glacial stage آوول المرحلة الجليدية
620 tuff breccia صخر التف- مكون من شظاياالبراآين
621  tuff صخر التف
622 boundary condition وضع الحدود
623 boundary layer wind tunnel طبقه حدودية للنفق الهوائي
624 turbulent boundary layer flow طبقة التدفق الدوامي المتاخم
625 landmark معلم ارضيه
626 boundary element method التفاضلية
627 condensation التكثيف
628 bad harvest الحصاد السي
629 resonance رنين
630 strong earthquake زلزال قوي

631 observation of strong earthquake motion مراقبة حرآة الزالزل القوية

632
Strong-motion Earthquake Observation 
Council مجلس مراقبة حرآة الزالزل القوية

633 strong motion seismograph جهازتسجيل الزالزل القوية
634 strong motion seismogram تسجيل حرآة الزلزال القوية
635 strong motion حرآة قوية

636 estimation of strong ground motion تقدير لحرآة االرض القوية
637 narrow band process اعمال ذات نطاق ضيق
638 doubling up مضاعفه  الى االعلى
639 strong wind رياح  قويه
640 strong wind disasters آوارث ناتجه  عن الرياح القويه
641 statistics of strong wind إحصائيات الرياح القوية
642 parapet levee حاجز
643 conjugate fault صدع مزدوج
644 working stress design تصميم عملي للضغط
645 lifetime العمر
646 bridge جسر
647 license ترخيص

648 meteorological information for fishery معلومات ارصادية عن االصطياد
649 pole القطب
650 polar weather الطقس القطبي
651 ultimate bearing capacity قدرة التحمل  في  نهاية المطاف
652 curve منحنى
653 polar frontal zone المنطقه القطبيه الالماميه
654 extreme value القيمه القصوى
655 local weather الطقس المحلي
656 statistics of extreme
657 local wind الرياح المحليه
658 extreme value distribution
659 local earthquake الزلزال  محلي
660 meander يتعرج
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661 room غرفه
662 great earthquake زلزال آبير
663 megalopolis المدن العمالقة
664 extremely large volcanic eruption ثوره  برآانيه
665 redevelopment for base اعادة التدعيم لالساس
666 behavior سلوك
667 fishway مزارع اسماك
668 allowable stress االجهاد المسموح  تحمله
669 allowable stress design method طريق ترآيب الظغط المباح
670 allowable criterion المعيارالمتاح
671 allowable settlement االستقرار المتاح
672 attenuation damping
673 fog ضباب
674 cut حذف-قص
675 cut slope مقطع مايل
676 cut قطع
677 cut slope قطع  منحدر
678 emergency shelter مساطن مؤقته
679 near earthquake زلزال قريب
680 tsunami from near-by origin سونامي  قريب  من مرآز الزلزال
681 uniformity coefficient معامل التماثل
682 neighborhood حي
683 pile آومه  -رآيزه
684 pile works يعمل  دعامه
685 district مقاطعه
686 pile groin ربطية الرآائز
687 dislocation عرقله
688 dislocation velocity سريع التفكك
689 slip angle زاوية االنزالق
690 quick sand phenomena ضاهرة  ذر الرمل  بسرعه
691 pile bearing capacity القدره على  تحمل الرآائز
692 lateral resistance of a pile المقاومه الجانبيه لرآيزه
693 depth of embedment of pile عمق ظهر الرآيزه
694 aerodynamic force القوه الديناميكيه
695 air wave موجاه هوائيه
696 aerial photograph صوره اثيريه 
697 Gutenberg discontinuity فجوه حونتبرج
698 seismic gap area منطقة فراغيه  زلزاليه
699 random occurance ظهور عشوائي
700 aerodynamic damping الرطوبه الجويه -للهواء
701 aerodynamic admittance فجوه هوائيه
702 Coulomb's earth-pressure theory نظرية آولمبسالخاصه بضغط االرض
703 Coulomb's failure criterion مقياس آولومبس  لالنهيارات
704 refraction االنكسار
705 refracted wave الموجات انعكاسيه 
706 Kutter's formula صيغة آوبر
707 ward area(Tokyo) ضاحيه مدينة طوآيو 
708 cloud سحاب
709 classification of cloud تصنيف السحب
710 cloud band مجال الغيوم
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711 cloud physics ترآيب السحب
712 client زبون-مخطط في فن البناء
713 grouting الترسب
714 grout رواسب
715 cluster development تطوير القنبله العقوديه
716 crack صدع -شق
717 growth of a crack نشو الصدع
718 propagation of a crack تزيد الصدع
719 creep انزالق
720 creep-type landslide انهيار من النوع االنزالقي
721 creep model نموذج من االنزالقات
722 Green tuff الطيف االخضر
723 Green Tuff region منطقة الطيف
724 Green Tuff movement حرآة الطيف
725 green belt حزام  الطيف
726 recurrence ارتداد
727 Griffith theory نضرية الجرافيت
728 Gray tyoe vertical-motion pendulum آثافة الوان الطيف العرضيه
729 cross spectral density تربه خفيفه
730 kuroboku soil مجموعة الرآائز
731 pile group تربه سلتيه
732 crowd سرعة التجميع
733 group velocity حزم موجبه
734 group waves زالزل متواليه
735 earthquake swarm سراب زلزالي
736 models for earthquake swarms نماذج من الزالزل المتواليه
737 baroclinity
738 theodolite اداه لقياس الزوايا
739 warming water level مستو الماء الساخن
740 warming statement تصريح  حار شديد الهجه
741 plan -خطه
742 angle of attack زاوي الهجوم-الضربه
743 planology مخطط بياني
744 design storm مخطط العاصفه
745 design flood شكل  الفيضان
746 design high water level موشر مستو الماء العالي
747 design flood discharge تصميم تصريف الفيضان
748 design sea level شكل مستو البحر

749 Planned-Unit Development(PUD) وحده التسميه المخططه
750 design wave شكل الموجه
751 proposed sediment discharge اقترح تفريغ الرواسب

752 natural disaster from economic view point الكورث الطبيعيه من  وجهة النضر االقتصاديه
753 tilt, dip ميل
754 dip-slip fault صدع مائل
755 dip angle زاوية الميالن
756 tiltmeter مقياس-الميل
757 inclined مائل
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758 tilt step درجة الميالن
759 grade مرحله درجه
760 slope of stream bed لمنحدر من تيار السرير
761 longitudinal profile of torrent
762 hydraulic radius نصف القطر الهيدروليكي
763 coefficient معامل
764 tilting يميل- اماله
765 gradient wind التدرج الرياح-مدرج الرياح
766 warming and communication االحتباس الحراري واالتصاالت
767 torrent works اعمال ناتجه من السيول
768 moored structure البناء الراسي
769 torrent erosion تاآل من السيول
770 casing غالف
771 very disastrous earthquake جدا زلزال مشؤوم 
772 disaster of extreme severity آارثة بالغة الشدة
773 downward erosion أو الوادي تيار قناة ل   
774 sewage irrigation مياه الصرف الصحي للري
775 sewer system نظام الصرف الصحي
776 sewerage treatment plant محطة معالجة الصرف الصحي
777 sewerage system نظام الصرف الصحي
778 cuesta landform
779 break آسر -انقطاع
780 shale االرسوبيات الطينبه السائله-المتحرآه
781 coupling factor عامل ثنائي مزدوج
782 crystalline schist
783 critical stress اإلجهاد
784 critical state حالة حرجة
785 critical depth عمق خطير
786 critical tractive force قوة الجر الحرجة
787 critical strain ساللة الحرجة
788 critical friction velocity تأثير التخمي
789 critical velocity السرعة الحرجة
790 depreciation يقلل من  قيمه- اهميه
791 mitigation of disaster التخفيف من الكارثه

792 antiseismic design of nuclear power plants
 تصميم محطات الطاقة النوويةالمقاومة للهزات

 األرضية
793 damping رطب
794 damper مقاوم الزالزل-من الفلين
795 recession curve  المسح الجيولوجي
796 water requirement in depth حفر  لطلب الماء
797 damping factor عامل الرطوبه
798 energy dissipator الطاقه المتبدده
799 quarry ستخرج
800 builder بناء
801 construction industry ترآيب الصناعي
802 building site موقع البنا
803 logging قطع األشجار
804 stone material for fence works مواد صخريه لعمل جدار
805 building code رمز نضام البنا
806 building structure هيكل البنا
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807 building restrictions القيود المفروضة على البناء
808 building line خط البنا
809 building مبنا
810 making the building fireproof جعل المبنا مضاد للحريق
811 building area مساحة البناء
812 cubic contents المحتويات مكعب
813 original topography اصل طبوغرافي
814 field reconnaissance مجال االستكشافات
815 tide gauge مقياس الموج
816 mareogram التصوير باالشعه السيينيه
817 tide gauge station محطه قباس الموج
818 remarkable earthquake مالحظة زلزال
819 sensible heat  الحرارة من المناطق االستوائية إلى القطبين يتأثر
820 building coverage موقع البناء التي يحتله
821 head waters راس الماء- براس الماء
822 galvanometer الجلفومتر

823 regional ground water investigation
824 regional metamorphic rock الصخور المتحولة
825 rainfall مطر  آثيف
826 public operated houses تعمل المنازل العامة
827 public utility works اعمال مفيده عامه
828 park حديقه- موقف
829 effect تاثير-  اثر
830 pollution التلوث
831 mining pollution التلوث المعدني
832 optical seismograph قياس االهتزازات الضوئية
833 engineering judgement حكمه هندسيه
834 hardening rule
835 steel-pipe pile
836 anticyclone ضد االعصار المنطقه التي   يدور  فيه اللعصار
837 capital improvement project مشروع برنامج التطوير االنمائي
838 capital improvement program برنامج التطوير االنمائي
839 public housing مساآن عامه
840 capital budget الميزانيه  الراسماليه- العامه
841 public corporation
842 public purpose الغرض العام
843 public use لالستخدام العام
844 aircraft accident حوادث الطيران
845 aeronautical meteorology األرصاد الجوية للطيران
846 aerial photograph صورة جوية
847 formula صيغه
848 higher mode
849 nominal value القيمة االسمية
850 centre of rigidity وسط جمود
851 combined seismic coefficient
852 Pleistocene العصر الحديث األقرب
853 flood الفيضان
854 probibility of precipitatiopn
855 precipitation intensity آثافة األمطار
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856 flood warning تحذير من الفيضان
857 high-water revetment دعامة لرفع المياه
858 high-water channel قناه الماء العالي
859 flood control السيطره   على  الفيضان 
860 detension reservoir
861 flood routing التوجيه الفيضانات
862 flood wave موجة من الفيضانات
863 flood vulnerable area منطقه غير محصنه من الفيضان
864 flood frequency فيضان متكرر
865 flood protection واقي من الفيضان
866 flood forecasting ارصاد الفيضان
867 flood sedimentation ترسبات  الفيضانات
868 amount of precipitation آمية الرزاسب
869 calibration معيار التدرج
870 rigidity الصالبه
871 diluvium رواسب  قديمه
872 heavy snow fall السقوط المكثف للجليد
873 snow cloud سحب جليديه -ثلجيه
874 intensity o snow fall آثافة سقوط الجلبد
875 snow fall detector
876 mechanism of heavy snow fall الية سقوط الجليد 
877 structure بنيه
878 high rise apartment مبنى عالي االرتفاع
879 tectogenesis من البناء
880 structural planning التخطيط االنشائي
881 structural calculation standard معايير حساب البناء
882 structural type factor مقومات المبناء
883 structural coefficient المعامل البنائي
884 structural material factor مقومات  المباني
885 tectonic line خط البناء
886 tectonic zone منطقة البناء
887 tectonic forms اشكال الصفائح التكتونيكيه
888 upper weather map خريطه جولوجيه
889 structural characteristic coefficient خصائص معامل البناء
890 structural element ماد البناء
891 structure بنا -هيكل
892 soil-structure interaction التفاعل بين التربة وهيكل
893 dynamic analysis of structures التحليل الديناميكي للبنيه -االساس
894 vibration test of structure الفحص االهتزاز للهيكل
895 structural mechanics ااترآيب الميكانيكي
896 high-velocity layer طبقه مرتفعه
897 subsequent flow التدفق المتتابع
898 traffic حرآة المرور
899 transportation planning الخطه المتنقله
900 snow damage on traffic اثر الثلوج على حرآة المرور
901 transportation terminal محطة النقل
902 traffic flow تدفق الحرآه
903 traffic distribution
904 public power سلطه  عامه
905 public-land ownership ملكيه االراضي العامه
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906 high-conductivity layer طبقة جيد التوصيل
907 borehore inclinometer األساسية التي تستخدم لعمل قضبان مجوف
908  borehole logging method
909  filling up of harbor مينا ممتلى
910 ash fall سقوط الرماد البزآاني
911 torrent سيل
912 devastated mountain جبل مدمر
913 back marsh حدود خلفيه
914 hinterland منطقه واقعه خلف ساحل
915 optical distance-measuring device اداه القياس البصري للمسافه
916 optical distance measurment القياس البصري للمسافه
917 postglacial age عمر  العصر الجليدي
918 postglacial uolift حدث بعد العصر الجليدي
919 grant-in-aid منحه مقدمه من حكومه معينه
920 yield stress ضغط
921 yield load حموله
922 yield function الخضوع للقوه العمليه
923 yiela seismic coefficient
924 grant reservation حجز الضمانات
925 back scattering wave تشتت الموجات الراجعه
926 lock قفل
927 sheet-pile revetment صفيحه بين   آومة الدعامات
928 public domain المجال العام
929 rational formula صيغه  معقوله
930 wake يقض
931 confluence ملتقا نهرين
932 harbor مرفاء
933 harbor structure الترآيبه للميناء
934 coda wave نهاية الموجه
935 ice ثلج
936 revetment سد-جدار
937 ancient landslide انهيار صخري قديم
938 historical records سجل تاريخي

939 ISC:International Seismological Centre المرآز الدولي لزلزل

940
IDNDR:International Decade for Natural 
Disaster Reduction

941 cencus االحصائيات
942 Geographical Survey Institute معهد الدراسات الجغرافيه
943 ultra-micro-earthquake ازالزل ما فوق الصغيره
944 Gross National Product:GNP

945
National Research Centre for Disaster 
Prevention مرآز الحد من الكوارث

946 historical or prehistorical earthquake تاريخ الزلزل
947 Palaeozoic Group اجزاء قديمه
948 lake sediment رواسب البحيره
949 Paleozoic Era العصر القديم
950 palaeogene System نظام البيلوجوناء
951 berm سطح ضعيف
952 stick-slip مخطط يظهر  نوع الحسابات  لزالزل
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953 traffic management ادارة المرور -الحرآه
954 skeleton curve الهيكل المنحني
955 adoptional criteria of national financial aid معايير المساعدات المالية الوطنية
956 fixed bed قاع الثابت
957 fixed bed channel قاع مجر القناه
958 fixed wier سد  لرفع مستو الماء
959 Paleo-Tokyo bay خليج طوآيو القديم
960 lake ice بحيره  ثلجيه
961 lake breeze النسيم من البحيره
962 natural period الفتره الطبيعيه
963 eigen values القيم المميزه
964 labor-force participation rate نسبة مشارآة القوه العامله
965 Coriolis' force قوة آوريولس
966 solitary wave موجه منفرده
967 concrete خرسانه
968 concrete pile عمود مسلح
969 mixed use متعدد االستخدام
970 consistency متانه
971 consistency limit متانه محدوده
972 consistency index مؤشر المتانه
973 multi-phase flow انسياب متعدد المضاهر
974 turbidity current آثافة التيار
975 service industry الصناعات الحرفيه
976 disaster of extreme severity آارثه  شديدة االضرار
977 disaster science علم الكوارث
978 conceptipon of disaster فكرة الكارثه
979 hazardous area المناطق الخطره
980 disaster scale مقياس الكارثه
981 the disaster relief law قانون االغاثه
982 police activities against natural disaster االنشطه السياسيه  اتجاه الكوارث
983 history of natural disasters تاريخ الكوارث الطبيعيه
984 psychology in disaster علم النفس-الحاله النفسيه
985 human behavior at disaster التصرفات البشريه  في الكارثه
986 recurrence period of disaster النقطه االرتدادبه للكارثه
987 disaster information معلومات الكارثه

988 the Disaster Countermeasures Basic Act القانون االساسي لالجرات المضاده للكارثه

989 headquarter for disaster countermeasures شعبة الوقايه من الكوارث
990 investigation of disaster التحقيق في الكارثه
991 damage statistics of disaster احصاء اضرار  الكارثه
992 disaster insurance تامين الكارثه

993
dispatching troops of the civil defense force 
for disaster relief ارسال  فريق  الكوارث  من الفاع المدني

994 redevelopment basic plan خطة اعادة التطوير االوليه
995 disaster restoration works يعمل مع النهج من وجهة اقتصادية للمشاهد
996 disaster culture الكوارث الزراعيه
997 damage potential االضرار   الكامنه
998 hazard assessment تقدير االضرار
999 theory of disaster نضرية الكوارث
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1000 return period نقطه اللرتداديه
1001 peak hour راس الساعه

1002 OLS:ordinary least squares
المربعات الصغرى العادية- طريقة لبناء خط

.االنحدار
1003 maximum depth of snow cover سمك الطبقه الجليديه
1004 vertex قمه
1005 seismic zoning تقسيم المناطق الزلزالية
1006 seismotectonics هو دراسة العالقة بين الزالزل
1007 crushed stone الصخور المتحطمه
1008 snow sampler العينه الثلجبه
1009 maximum response displacement أقصى استجابة التشرد
1010 maximum possible rainfall اقص حدللمطر المتوقع
1011 maximum possible flood الفيضانات المحتملة األقصى
1012 maximum instantaneous wind speed أقصى سرعة الرياح
1013 peak gust قمة العاصفه

1014 maximum ampiltude

تعديل السعة (ص) هو التقنية المستخدمة في
 االتصاالت اإللكترونية ، واألآثر شيوعا لنقل

المعلومات عن طريق
1015 maximum water equivalent of snow cover
1016 optimization method األسلوب األمثل

1017 optimum moisture content
هذا المحتوى من المياه في التربة ويمكن أن

. يتحقق فيه الحد األقصى للوزن
1018 secondary landslide
1019 wave breaking انكسر الموجه
1020 surf zone تصفح المنطقة
1021 debt limit هو مجموع جميع األوراق المالية
1022 take-out يدفع الى الخارج

1023 return period
القياس اإلحصائي تدل على الفاصل الزمني تكرار 

المتوسط على مدى فترة طويلة من الوقت
1024 conventional house منزل التقليدية
1025 sounding منطاد صغير يستخدم لدراسة حرارة الجو
1026 inverted well

1027 inverted pendulum
البندول المقلوب مشكلة آالسيكية في ديناميات و

 نظرية التحكم 
1028 sandstone الحجر الرملي
1029 fence works عمل الجدار
1030 well drilling حفر اآلبار

1031 sastrugi
 األخاديد والحافات الحادة أو عدم انتظام شكل 

 على سطح الجليد بفعل الرياح التآآل و الترسيب
1032 desert صحرء
1033 subduction التداخل في طبقات القشره االرضيه
1034 erosion control works السيطرة على تآآل التربة

1035
Sabo works for environmental  improvement 
project

1036 master plan of Sabo works الخطة الرئيسية لألعمال سابو
1037 planning for erosion control التخطيط من أجل السيطرة على تآآل التربة
1038 reference point in Sabo works النقطة المرجعية في أعمال سابو
1039 facalities for Sabo مرفق  الترسبات
1040 Sabo designated area
1041 sediment control dam سد لحجز الترسبات

Translated by Mr. Aziz Ali Nasser 



(Provisional Translation)

Sr.No. English Arabic (العربية)

Multi-Language Dictionary for Disaster Reduction
developed under ADRC Visiting Researcher Program

1042 Sabo investigation
1043 regulation for erosion control الئحة لمكافحة التعرية
1044 erosion control law قانون السيطره التعريه
1045 sand bars آثبان رمليه
1046 mountain weather الطقس الجبلي
1047 mountain effect تأثير الجبال

1048 delta
دلننا مصب النهر-الحرف الرابع من الحروف

اليونانيه
1049 triangulation survey مسح ثالثي
1050 triangulation station محطة تثليث

1051 triangulation net

شبكة مثلثات الميزانية التي تقام على قياس
 مسافات وزوايا رأسية ثم تحل المثلثات باستعمال

. حساب المثلثات
1052 oxidation reaction تفاعل األآسدة
1053 oxygen deficient air نقص االآسحين
1054 oxygen deficient layer نقص طبق االآسجين
1055 reference map مرجع الخريطه
1056 tertiary creep العصر الذي تكونت فيه جبال االلب
1057 three-dimensional model نموذج ثالثي االبعاد
1058 triple junction مقطع ثالثي
1059 acid rain مطر حمضي
1060 residual soil النفايات الرسوبيه
1061 sector collapse دمار جزئي
1062 disaster around mountainous region آارثه  في مناطق جبليه
1063 summit eruption ذروه الثوره البرآانيه
1064 sand compaction pile method طريقة عمل الرآائز بين التربة المضغوطه
1065 sand bypassing رمال المتحرآه
1066 hillside works اعمال على المنحدر الجبليه
1067 flank eruption .هو اندفاع من جانب البرآان  
1068 sampling اخذ عينات
1069 three components of forces القانون االساسي لالجرات المضاده للكارثه
1070 trilateration survey دراسه ثالثية االبعاد
1071 mountain range سالسل جبليه
1072 covered by asphalt on all faces scattering مغطى باالسفلت
1073 scattering source مصدر التشتت
1074 attenuation due to scattering ضغط ناتج من التشتت
1075 scattered wave التشتت الموجي
1076 residual strength القوه الكامنه
1077 residual uplift االرتفاع المتبقي 
1078 rock pressure ضغط الصخر
1079 shear line خط القص
1080 C horizon افق
1081 geomagnetic deep sounding صوت  المغناطيسيه
1082 seam معدني

1083 jet stream
تيارات سريعة وضيقةمن التيارات الهوائية وجدت 

 في أجواء بعض الكواآب
1084 shelter مسكن

1085 geoscope

تمكن أي جهة تعمل في مساحة مخصصة
 للوصول إليها من خالل واجهة مستخدم

المتخصصة ، اعتمادا على التخصص وظائفهم
1086 urban renewal تجديد المناطق الحضرية
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1087 hyetograph هو تمثيل بياني لتوزيع مياه األمطار على مر الزمن
1088 time-counter map
1089 time factor عامل الوقت
1090 automatic rain-gauge عيار المطرالتلقائي 
1091 water-stage autometic recorder
1092 magnetic survey مسح مغناطيسي
1093 thixotropy flow التدفق االنسيابي
1094 site موقع
1095 subdivision يقسم  الى
1096 program برنامج
1097 group of vigilantes participation vector
1098 participation factor العوامل المساهمه
1099 test اختبار
1100 dimensional analysis تحليل    ذو ابعاد
1101 experimental basin حقل-حوض التجارب
1102 directivity توجيهات  رسميه
1103 time history response analysis method طريقه التحليل  لتاريخ
1104 self-similarity model نموذج التشابه الذاتي
1105 differential thermal analysis التحليل التفاضلي الحراري
1106 physical valuation التقييم المادي
1107 autonomous fireproofing اطفاء الحريق االوتوماتيكي
1108 individual disaster prevention المنع الفردي للكارثه

1109 voluntary organization for disaster prevention تنظيم طوعي لتخفيف من الكوارث
1110 estate عقار
1111 bearing capacity عقار
1112 bearing capacity factor عامل القدره 
1113 guide line المرشد
1114 earthquake زلزال
1115 seismic energy نشاط زلزالي
1116 earthquake response spectrum الطيف الزلزالي
1117 seismology عالم  زالزل
1118 earthquake fire البرآان  الغاضب
1119 seismic load تحميل الزلزال
1120 earthquake catalog فهرس  الزالزل
1121 seismicity الزلزاليه
1122 seismic gap فجوه  زلزاليه
1123 pattern of seismic activity نمط النشاط الزلزالي
1124 seismic observation مراقبه زلزالي
1125 seismological observatory مرصد
1126 seismological network شبكه رصد الزالزل
1127 seismic risk المخاطر الزلزاليه
1128 seismic risk map خريطة المخاطر
1129 seismogram قراه لهزه ارضبه
1130 seismic bedrock طبقه زلزالبه
1131 seismic driving force القوة الدافعةالزلزالبه 
1132 seismograph جهاز رصد الزالزل
1133 earthquake warning تحذير الزالزل
1134 earthquake engineering مهندس-هندسة الكوارث
1135 earthquake disaster آارثه هزه ارضيه-الزالزل
1136 seismic action االتاثير الزلزالي
1137 earth pressure during an earthquake الضغط االرضي خالل الزلزال
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1138 historical documents of earthquake وثائق تاريخيه عن الزالزل

Translated by Mr. Aziz Ali Nasser 


