مصطلحات التموين والنقل
acceleration

تسارع

accidents report

تقرير حوادث

accounting officer

ضابط محاسبة

accounting staff

هيئة محاسبة

accounts

حسابات

additional allowance

عالوة إضافية

administration

إدارة

administrative area

منطقة إدارية

administrative estimate

تقدير إداري

administrative exercise

تمرين إداري

administrative instructions

تعليمات إدارية

administrative officer

ضابط إدارة

administrative order

أمر إداري

administrative plan

خطة إدارية

advance party

جماعة المقدمة

advance supply depot

مستودع تموين أمامي

air attack

هجوم جوي

air carrier

طائرة نقل

air filter

مرشح هواء

air freight

شحن جوي

air raid

غارة جوية

air transport

نقل جوي

alarm bell

جرس إنذار

alarm blast

صفارة إنذار

all - up weight

وزن إجمالي

all clear

انتهاء اإلنذار

allocation of additional
transport
allowance

تخصيص نقل إضافي

all-up weight

الوزن اإلجمالي

ammunition

ذخيرة

ammunition depot

مستودع ذخيرة

ammunition distributing point

نقطة توزيع الذخيرة

عالوة

ammunition point

نقطة ذخيرة

ammunition supply point

نقطة تموين الذخيرة

amphibious

برمائي

animal transport

نقل حيواني

anti - aircraft

مضاد للطائرات

anti - freezing oil

زيت مقاوم للتجمد

antispetic

ُم َط ِّهر

anti - tank

مضاد للدبابات

archives

 السجالت/ المحفوظات

area defense

دفاع منطقة

armour piercing

خارق للدروع

army form

نموذج جيش

army maintenance area

منطقة صيانة الجيش

army reserve dump

ُكدْ س احتياطي الجيش

army service area

منطقة خدمات الجيش

assistant chief of staff
administration
assistant director of supply and
transport
atmometer

مساعد رئيس هيئة األركان واإلدارة

auto oil

زيت السيارات

automatic bakery plant

فرن آلي

automobile oil

زيت سيارات

average consumption of
ammunition
average speed

متوسط استهالك الذخيرة

axis of supply

محور التزويد

baker

خ ّباز

bakery

مخبز

ballistite

طلقة دفع

barber kit

ُعدَّة الحالقة

base of supply

قاعدة التزويد

base supply depot

مستودع تموين القاعدة

beach - head

رأس الشاطئ

bearing point

نقطة تحميل

مساعد مدير التموين والنقل
مقياس التب ُّخر

معدل السرعة

bill of lading

قائمة الشحن

bivouac

ُمخ ّيم

blank charge

حشوة صوتية

blind charge

حشوة عمياء

boundary

حدود

brigade dump area

منطقة تكديس اللواء

bulk breaking point

نقطة تجزئة

bullet

طلقة

butcher

جزار

calorific value

س ْع ِرية
ُ القيمة ال

calory

سعر
ُ

camouflage

تمويه

camouflage discipline

نظام ال ّتخفية

camouflage materials

مواد التخفية

camouflage net

شبكة التمويه

camouflage paint

دهان التمويه

canned rations

أطعمة معلّبة

canning

تعليب

capacity

سِ َعة

carbon dioxide extinguisher

مطفئة ثاني أكسيد الكربون

carbon tetrachlorid pump

مضخة كربون تتراكلورايد

cargo

حمولة

cargo truck

شاحنة

carrying party

جماعة نقل

causes of fire

ُمس ِّببات الحريق

centre of distribution

مركز توزيع

certificate of origin

شهادة منشأ

cetane number

العدد السيتاني

cetane

سيتين

chain

سلسلة

chamber

حجرة

charge

حشوة

check point

نقطة تفتيش

chemical foam

رغوة كيماوية

chief of staff

رئيس األركان

chief provision officer

ضابط إمداد

chlorosulphoric acid mixture

مزيج الكلور وحامض الكبريتيك

classes of supply

صنوف التموين

classification of losses

تصنيف الخسائر

close column

قافلة مرصوصة

cold storage

تخزين بارد

column commander

قائد القافلة

combustibles

محروقات

commander in chief

القائد العام

commanding officer

القائد

communication zone

منطقة االتصاالت

composite charge

حشوة ُمر َّكبة

composite explosions

انفجارات ُم َتراكِبة

composite platoon

فصيل ُمختلَط

composite ration

)مؤن مرزومة ( للطوارىء

concealment

َتس ُّتر

concealment area

منطقة التس ُّتر

consignment

 إرسالية/ وديعة

consumption

استهالك

container

حاوية

contaminate

ُي ِّلوث

contaminated oil

زيت ُم َّلوث

contamination

تلويث

contract

َعقد

contractor

 متع ِّهد/ متعاقِد

control point

نقطة سيطرة

convoy

قافلة

convoy discipline

نظام القافلة

convoy guard

حرس القوافل

convoy light

ضوء القافلة

cook

ط ّباخ

cook - house

مطبخ

cooking kit

ُعدَّة الطهي

cooks training wing

جناح تدريب الطهاة

cooler

برد
ِّ ُم

cooling

تبريد

cooling apparatus

جهاز التبريد

cooling system

نظام التبريد

cordage

حبال

corn

ُذرة

cornflour

طحين

corps maintenance area

منطقة صيانة الفيلق

cost and insurance and freight
[C. I. F]
cost & freight

التكلفة والتأمين والشحن

cost price

سعر التكلفة

critical point

نقطة حرجة

critical zone

منطقة حرجة

cross roads

تقاطع طرق

crude

خام

crude oil

زيت خام

crude petroleum

نفط خام

cummunication zone

منطقة مواصالت

customs

جمارك

customs tariff

تعريفة جمركية

cylinder capacity

سِ عة األسطوانة

ال َت ْكلُفة والشحن

debusing point

نقطة نزول

decay resistant

مقاوم للتعفن

defense against nuclear attack

الدفاع ضد الهجوم النووي

defreeze

يزيل التجمد

defrost

يذيب الصقيع

defroster

مذيب الصقيع

degree of sensitiveness

درجة الحساسية

diesel

ديزل

delivery

تسليم

delivery point

نقطة التسليم

delivery terms

شروط التسليم

demands

طلبيات

density

كثافة

deposit

 يودِع،وديعة

depot

مستودع

deputy director of supply and
transport
detonation

نائب مدير التموين والنقل

detonator

صاعق

diet

قوت

dietetics

القوتيات

dietician

اختصاصي تغذية

digest

يهضم

digestive juice

عصارة هضمية

digestive system

الجهاز الهضمي

director of supply and
transport
directorate of royal supply &
transport
discharging

مدير التموين والنقل
مديرية التموين والنقل الملكي

disinfect

ُيط ِّهر

disinfectant

 قاتل للجراثيم/ ُمط ِّهر

dispatch

 يرسل/  إرسال/ رسالة عاجلة

dispatch rider

ساع راكب

dispersal

انتشار

dispersal point

نقطة انتشار

dispersion zone

منطقة االنتشار

distance between vehicles

المسافة بين السيارات

distance chart

لوحة المسافات

distance covered

المسافات المقطوعة

distillation flask

قارورة تقطير

distribute

ِّ
يوزع

distributer

ِّ
موزع

distributing point

نقطة توزيع

ص ْعق
َ

تفريغ

distribution of load

توزيع الحمولة

district supply and transport
officer
division maintenance area

ضابط تموين ونقل المنطقة

division rear boundaries

الحدود الخلفية للفرقة

draw from stores

السحب من المستودعات

drill

تمرين

drivers selection and training

اختيار السواقين وتدريبهم

drivers wing

جناح السواقين

driving band

طرق الدفع

drop

سقوط

drum

برميل

dry ration contractor

ُمتع ِّهد األرزاق الجافة

dry rations

أرزاق ناشفة

dumping

تكديس

duration

مدة

duration of drill

مدة التمرين

duty

واجب

duty rosters

قوائم الواجبات

early ignition

إشعال ُمب ِّكر

early opening

فتح مب ِّكر

early warning

إنذار مب ِّكر

ejection opening

فتحة القذف

electric oven

فرن كهربائي

elevated tank

خزان مرفوع

embargo

حظر

embussing

ركوب

embussing point

نقطة ركوب

emergency

طارئ

emergency alarm bell

إنذار الطوارىء

emergency rations

أرزاق طوارىء

emplane

َح َّمل طائرة

employ

َي ْس َت ْخدِم

empty weight

وزن الفارغ

منطقة صيانة الفرقة

enemy situation

موقف العدو

energy

طاقة

engine cooling

حرك
ِّ تبريد ال ُم

engine failure

المحرك
تع ُّطل
ِّ

engine frame

المحرك
هيكل
ِّ

engine lubrication

المحرك
تشحيم
ِّ

engine oil

محرك
زيت
ِّ

engine service rules

المحرك
قواعد خدمة
ِّ

engine trouble

خلل بالمحرك

entraining table

جدول الحمولة

entrainment

تحميل القطار

entrances and exits

المداخل والمخارج

equipment

معدات

equipment collecting point

نقطة جمع المعدات

equipment depot

مستودع المعدات

estimated time of arrival [E. T.
A]
estimated time of completion

المقرر للوصول
الوقت
ّ

estimated time of departure

المقرر للمغادرة
الوقت
ّ

estimated time of return

الوقت المقرر للعودة

evacuate - evacuation

 إخالء/ يخلي

evacuation of casualties

إخالء اإلصابات

evacuation point

نقطة اإلخالء

evaporation

ُّ
تبخر

examination of canned food

فحص المعل ّبات

exercise

تمرين

exhaust

عادِم

expansion of gases and liquids

تمدُّد الغازات والسوائل

expendable

قابل لالستهالك

expert

خبير

expiry date

تاريخ انتهاء الصالحية

exploder

ُم َف ِّجر

explosion

تفجير

explosives

متفجرات
ِّ

المقرر لإلنجاز
الوقت
ّ

extended order

ترتيب ُم ْن َتشِ ر

extinguish

يطفىء

extinguisher

مطفئة

extra

إضافي

extra charges

نفقات إضاف ّية

extra duty

عمل إضافي

extra load

حمولة زائدة

facilities

 تسهيالت/ مرافق

failure of spark

تع ُّطل الشرارة

fan cooling

تبريد بالم ِْروحة

fatigue

 تعب/ إعياء

fatigue dress

لباس العمل

fats

دهنيات

fatty

دهني

fatty oil

زيت دهني

feed

ُي ْطعم

feed index

دليل التغذية

feeding

تغذية

ferment

 تخ ُّمر/ خميرة

field

ميدان

field bakery

مخبز ميدان

field butchery

مسلخ ميدان

field camouflage

تمويه الميدان

field cooker in lorry

مطبخ ميداني متنقل

field equipment

تجهيزات الميدان

field kitchen

مطبخ ميداني

field mess

مطعم ميداني

field of fire

ميدان الرمي

field rations

أرزاق الميدان

field sanitation procedures

إجراءات الميدان الصحية

field trasnport

النقل الميداني

filling and discharging

التعبئة والتفريغ

filling station

محطة بنزين

filter

ِّ ُم َر
شح

finance

مال ّية

financial

مالي
ّ

fine

يغرم
ِّ / غرامة

fire alarm

إنذار الحريق

fire brigade

فريق اإلطفاء

fire bucket

دلو حريق

fire call

نداء الحريق

fire control system

نظام السيطرة على الحرائق

fire extinguisher fixed type

مطفئة حريق ثابتة

fire extinguisher hand pump
type
fire extinguishing fluid

مطفئة حريق ذات مضخة يدوية

fire fighting

مكافحة الحريق

fire fighting equipment

معدات مكافحة الحريق

fire fighting party

فريق مكافحة الحريق

fire fighting wing

جناح مكافحة الحريق

fire hose

خرطوم الحريق

fire insurance

تأمين ضد الحريق

fire orders

أوامر الحريق

fire picket party

فريق الحماية من الحريق

fire prevention

منع الحريق

fire protection

الوقاية من الحريق

fire risk

خطر الحريق

fire salvage party

فريق اإلنقاذ من الحرائق

fire tender

سيارة إطفاء

fireman

إطفائي

first line

الخط األول

first line transports

نقليات الخط األول

flight routes

طرق المالحة الجوية

flow

س ْيل
َ

fluid

 سائل/ مائع

fluidity and flexibility

السيولة والمرونة

foam extinguisher

مضخة الرغوة

سائل إطفاء الحريق

food packing

ُر َزم األرزاق

food preparation and cooking

تحضير الطعام وطبخه

food program

برنامج الطعام

food store

مستودع أرزاق

food stuff

مواد غذائية

food supplies

إمدادات غذائية

foreign tender

عطاء أجنبي

forming up area

منطقة تشكيل

forward control post

مركز السيارة األمامي

four-stroke cycle

دورة رباعية األشواط

four-stroke engine

محرك رباعي األشواط

foxhole

حفرة فردية

fractional charge

َّ حمولة ُم
جزأة

frame

 هيكل/ شكل

free from acid

خال من الحموضة

free on board

التسليم عن ظهر الشاحنة

freeze

ُي َج ِّمد

freight

َ / شحنة
ش ْحن

fresh ration contractor

ُم َت َع ِّهد األرزاق الطازجة

fresh rations

أرزاق طازجة

friction

احتكاك

frozen meat

لحم ُم َج َّمد

fuel-feed system

نظام التغذية بالوقود

fuel-level indicator

ِّ ُمؤ
شر مستوى الوقود

fuel-supply line

خط إمداد الوقود

fuel-tank trailer

مقطورة وقود

fuel container

خزان الوقود

fuel distribution

توزيع الوقود

fuel dump

مستودع وقود

fuel oil

زيت معدني

fuel pump

مضخة وقود

fuel shortage

نقص الوقود

fuel station

محطة وقود

fuel supply

تزويد الوقود

fuel truck

شاحنة وقود

fusiliers

حملة بنادق

fuze

فيوز

gallon

جالون

gas alarm

إنذار من الغازات

gas attack

هجوم بالغاز

gas cylinder

أسطوانات غاز

gas mask

ك ّمام الغاز

gasoline

بنزين

general headquarter

القيادة العامة

general idea

الفكرة العامة

general situation map

خارطة الموقف العام

general traffic office

مكتب السير العام

general transport

نقليات عامة

general transport company

س ِر َّية النقل العام
َ

grade crossing

ممر على مستوى واحد

graduated vessel

درج
َّ وعاء ُم

graphic

بياني

ground attack

هجوم أرضي

ground liasion officer

ضابط ارتباط أرضي

group leader

قائد المجموعة

guarantee

ضمان

guarantee period

مدة الضمان

guard

حارس

guided missile

قذيفة ُم َو َّجهة

guided weapon

موجه
سالح
َّ

halt

وقفة

hand and flag signals

إشارات باليد والرايات

hanging reservoir

خزان معلَّق

haversack rations

أرزاق طوارىء

head cook

رئيس الطهاة

heat and light allowance

بدل تدفئة وإنارة

heat resistant

مقاوم للحرارة

helicopter drop point

نقطة إسقاط من الطائرات العمودية

heavy load

حمل ثقيل

high capacity

سعة عالية

high morale

معنويات عالية

high speed

سرعة زائدة

high way code

قانون السير على الطريق

high explosive

شديد االنفجار

hood

غطاء

hook

ُك ّالب

horse power loading

ال ُحمولة للحصان الواحد

hose

خرطوم

humidity

رطوبة

ice plant

مصنع ثلج

ignition

إشعال

import duty

رسم االستيراد

imprest

س ْلفة
ُ

in-line engine

محرك مستقيم

in charge of

مسؤول عن

inflammable

قابل لالشتعال

inflated tire

إطار منفوخ

infraction

 َن ْقص/ مخالَ َفة

inland water transport

نقل مائي داخلي

inner tube

إطار داخلي

insecticide

مبيد للحشرات

insoluble

غير قابل للذوبان

inspect

ُي َف ِّتش

inspection

َت ْفتيش

instrument

آلة

instrument

أداة

insurance policy

وثيقة تأمين

insurance

تأمين

intellingence situation map

خارطة موقف االستخبارات

internal

داخلي

internal security

أمن داخلي

intersection roads

طرق َتقا ُطع

inventory

 قائمة موجودات/ مخزون

invoice

)ُمطالَبة (مالية

issue

ص ْرف
َ / يص ِرف
ْ

issue of rations

ص ْرف األرزاق
َ

issue voucher

سند صرف

jack

رافعة

jerrycan

جريكان

joint operation centre

مركز العمليات المشتركة

junction points

نقاط التقاطع

kerosine

كاز

kilo calorie

كيلو سعر

kilometer

كيلو متر

kiloton

كيلو طن

knapsack

حقيبة الظهر

laboratory

مختبر

laboratory test

فحص َم ْخ َب ِري

labour law

قانون العمل

landing zone

منطقة النزول

leakage

سرب
ُّ َت

learner driver

سائق أغرار

ledger

(الدفتر (األستاذ

license

ُرخصة

lights out

إطفاء األنوار

limit load

الحمل النهائي

limit of travel

صالحية الطرق

line of supply

خط اإلمداد

lines of communication

خطوط المواصالت

liquid

سائل

liquid fuel

وقود سائل

liquid state

حالة السيولة

litre

لتر

livestock

مواش

load

ُحمولة

load centre

مركز ال ّتحميل

load record

سجل ّ ال ُحمولة

loading

تحميل

loading point

نقطة التحميل

local protection

حماية محلية

locomotive

قاطِ رة

logistical command

قيادة لوجستية

logistical support

إسناد لوجستي

logistics

لوجستيات

long halt

استراحة طويلة

lorry

شاحنة

machine gun

َّ َر
شاش

magazine

مخزن

main line of supply

محور التموين الرئيسي

main supply depot

مستودع التزويد الرئيسي

main supply road

طرق تزويد (تموين) رئيسية

maintenance

صيانة

maintenance area

منطقة الصيانة

maintenance instructions

تعليمات الصيانة

manifest

بيان الشحنة

map reading

قراءة خارطة

market price

سعر السوق

marking of routes

تأشير ال ُط ُرق

material specifications

مواصفات المواد

maximum speed

أعلى سرعة

means of communication

وسائل االتصاالت

means of transportation

وسائل النقل

measurement

قياس

measuring by dipping

القياس بال َغ ْمس

meating point

منطقة االلتقاء

mechanical efficiency

فاعِل ّية ميكانيكية

mechanical transport

نقل ميكانيكي

medical supplies

إمدادات طبية

meeting point

نقطة التقاء

mile per hour

ميل بالساعة

mileage table

جدول المسافات باألميال

military attache

ملحق عسكري

military justice

القضاء العسكري

military stores

مستودعات الجيش

military symbols

الرموز العسكرية

mineral oil

زيت معدني

mines and booby traps

األلغام ومصائد المغفلين

ministry of supply

وزارة التموين

misfire

فساد طلقة

missing in action

مفقود في القتال

mixture

خليط

mobile

تح ِّرك
َ ُم

mobility chart

لوحة الحركة

moisture

رطوبة

motor oil

زيت المحرك

motorcycle

دراجة نارية

movement by motor

حركة بالسيارات

movement by rail

حركة بالقطار

movement control officer

الضابط المسؤول عن التنقل

movement order

أمر حركة

movement program

برنامج الحركة

movement table

جدول التن ُّقل

narrow path

ممر ض ِّيق

natural cooling

تبريد طبيعي

natural evaporation

تبخر طبيعي

natural gas

غاز طبيعي

natural ventilation

تهو َية طبيعية
ِ

net

َ
ش َب َكة

network piping

شبكة تمديدات

night movement

الحركة ليالا

nutrition

 تغذية/ علم التغذية

nuzzle

فُ ْتحة

objection

اعتراض

obstacles

موانع

octane number

نسبة األوكتين

offensive patrol

تعرضِ َّية
ُّ دورية

office hours

ساعات الدوام

officer in charge of pay

ص ْرف
َ ضابط

oil depot

مستودع زيوت

oil gauge

مقياس الزيت

oil index

ِّ ُمؤ
شر الزيت

oil leakage

تسرب الزيت
ُّ

oil level

مستوى الزيت

oil pipe

أنبوب الزيت

oil piping

تمديدات الزيت

oil pressure

ضغط الزيت

oil pump

مضخة الزيت

oil tanker

ناقلة نفط

oil well

بئر نفط

open country

أرض مكشوفة

operation order

أمر عمليات

order of battle

نظام المعركة

order of deployment

أوامر االنفتاح

order of the day

أمر يومي

orderly officer

ضابط خفر

out going mail

البريد الصادر

oven

فُ ْرن

overall weight

الوزن اإلجمالي

overload

 يثقل/ حمل زائد

overspeeding

تجاوز السرعة

overtake

يتجاوز

overweight

وزن زائد

parachute

مِظلّة

parachute supply unit

وحدة تزويد بالمظالت

passing lights

إشارات المرور

passive defence

ْدفاع ُم ْس َتكِن

patrol

دور ّية
ِ

peace establishment

َ
س ْلم
ِّ مالك ال

percentage of loss

النسبة المئوية للخسارة

perimeter defence

دفاع دائري

petroleum oil and lubricant

نفط زيت وتشحيم

petroleum point

نقطة بنزين

petroleum pump

ض ّخة بنزين
َ ِم

piling up

تكديس

piston head

رأس المكبس

piston rod

ذراع المكبس

plan of defence

ِ ال
خ ّطة الدفاع ّية

plan of occupation

طريقة االحتالل

platform

 رصيف/ صة
ّ مِن

point check

نقطة التفقد

point command

مكان القيادة

point of disembarkation

نقطة النزول من اآلل ّيات

post

مركز

pouch

حقيبة

practice charge

حشوة تمرين

practice shot

طلقة تمرين

primer

ْ ُم
شعِل

prisoner of war

أسير الحرب

production

إنتاج

proficiency test

فحص الكفاءة

projectile

قذيفة

proof shot

طلقة تجربة

protection at rest

الحماية في االستراحة

protective clothing

المالبس الواقية

providing

تزويد

provision of ammunition

توفير الذخيرة

pumping station

محطة ضخ

puncture

ثقب

purchase by contract

شراء بعقد

purchasing board

لجنة شراء

purification

تنقية

quality

نوع ّية

quality control

ض ْبط الجودة
َ

quantity

كمية

quart

ربع غالون

quarter master

ضابط العهدة

radiator

مشع

railway transportation officer

ضابط الحركة في المحطة

rate of fuel consumption

ُمعدل استهالك الوقود

rate of march

ُمعدل السير

ration

أرزاق

ration book

بطاقة تموين

ration indent

طلبية أرزاق

ration request

طلب أرزاق

raw

نيء

readiness condition

حالة االستعداد

rear area

المنطقة الخلفية

rear area protection

حماية المنطقة الخلفية

rear party

جماعة المؤخرة

receipt voucher

 سند تسلُّم/ سند إيراد

recovery

 استرداد/ إنقاذ

reduced charge

حشوة ناقصة

reference

جع
ِ َم ْر

refilling

إعادة الملء

refined oil

كرر
ّ زيت ُم

refrigerate

برد
ِّ ُي

refuel

يعيد التزود بالوقود

regulation of movement

تنظيم الحركة

regulations

أنظمة

release point

نقطة انطالق

reload

يعيد ال ّت ْحميل

replacement of contract

تبديل العقد

request

 َط َل ْب/ يطلب

reserve rations

أرزاق احتياطية

reservoir

ّ
خزان

respirator

قناع التن ُّفس

rest area

منطقة االستراحة

resupply

يعيد التموين

road capacity

سعة الطريق

road guide

 دليل/ مرشد الطريق

road junction

ملتقى الطرق

road signals

إشارات الطرق

road tankers

صهاريج نقل

road time

وقت المرور

records of administration

كشوف اإلدارة

rough road

طريق وعرة

round

طلقة

route reconnaissance

استطالع ال ُّط ُرق

routes of communications

طرق االتصاالت

routine orders

أوامر اعتيادية

routing shipment

َّ طرق ال
ش ْحن

rust formation

تكون الصدأ
ُّ

safety belt

حزام األمان

safety device

أجهزة أمان

sample

َع ّينة

samples

َع ِّينات

scale of rations

مقياس األرزاق

second-line transport

نقليات الخط الثاني

section commander

قائد حظيرة

security requirements

متطلبات األمن

semi - trailer

ناقلة لحوم

semi - official

شبه رسمي

sensory test

ِ فحص
سي
ِّ ح

serial number

س ْلسِ ل
َ رقم ُم َت

service

خدمة

shell shipment

شحن

shipping agency

وكالة بحرية

shipping charges

أجور الشحن

shortage

نقص

slaughter

َذ ْبح

small arms

أسلحة خفيفة

small arms ammunition

ذخيرة األسلحة الخفيفة

solution

ْ َحل/ محلول

source of supply

مصدر التموين

spare parts

قطع غيار

spare parts

قطع احتياطية

specifications of contract

مواصفات العقد

specifications of petroleum

خواص البترول

speed

سرعة

speed control

ضبط السرعة

speed limit

َحد السرعة

staff duties

واجبات أركان

staff officer

ضابط ُر ْكن

Standing Operation Procedure
[S. O. P]
standard of training

أوامر العمليات الثابتة

standing security orders

أوامر األمن الثابتة

start point

نقطة البِدْ ء

starvation

مجاعة

station

محطة

stereoscope

سم
ِّ منظار ُمج

stock - taking

جرد المستودع

storage charge

رسوم التخزين

store keeper

مأمور المستودع

مستوى التدريب

storing

تخزين

sub traffic office

مكتب السير الفرعي

supply and transport

التموين والنقل

supply and transport school

مدرسة التموين والنقل

supply and transport wing

جناح التموين والنقل

supply depot

مستودع التموين

supply distribution point

نقطة توزيع التموين

supply platoon

فصيل تموين

supply point

نقطة تموين

supply reserve depot

مستودع التموين االحتياطي

supply section

جماعة التموين

supply system

نظام التموين

support

إسناد

survey board

لجنة المسح

swell

انتفاخ

table of allowances

جدول العالوات

table of distances

جدول المسافات

task system of maintenance

أعمال الصيانة

technical adviser

ُمس َتشار فني

technical inspection

تفتيش فني

tender

عطاء

tender board

لجنة العطاءات

terms of surrender

شروط االستالم

testing laboratory

مختبر فُحوصات

theatre of operations

مسرح العمل ّيات

thick oil

زيت ثقيل

thin oil

زيت خفيف

third line transport

نقليات الخط الثالث

time and space factor

عامل الوقت والمسافة

time interval

فاصل زمني

time of start

وقت البِدْ ء

time past a point

وقت المرور بالمنطقة

tool box

صندوق ال ُعدَّة

tow

 يجر/ جر

tracer ammunition

ذخيرة التت ُّبع

traffic control

السيطرة على المرور

traffic regulations

س ْير
َ أنظمة ال

transfer

ينقل

transit

مرور

transport and supply battalion

كتيبة تموين ونقل

transport company

سرية ال َن ْقل

transport group

مجموعة نقل

transport platoon

فصيل نقل

transport request

طلب نقل

transport section

جماعة نقل

transportation

َن ْقل

travel orders

أوامر السفر

travelled distance

مسافة مقطوعة

trinitrotoluene [T. N. T.]

]ت.ن.مادة شديدة االنفجار [ت

truck

شاحنة

tube

أنبوب

type of attack

نوع الهجوم

type of container

نوع الحاوية

typewriter

آلة طابعة

ultimate load

الحمل األقصى

unbalanced load

حمل غير متوازن

unbalanced steering

ِم ْق َود ُم ْخ َتل ّ التوازن

unconcealed

غير مستور

uniform velocity

سرعة منتظمة

unit funds

أموال الوحدة

unit journal and history

مفكرة الوحدة وتاريخها

unit mail

بريد الوحدة

value

قيمة

vapourization

ُّ
تبخر

variance

تباين

vegetable oils

زيوت نباتية

vehicle

َم ْر ِك َبة

vehicle collecting point

نقطة جمع اآلليات

vehicle marshaling area

منطقة اصطفاف اآلليات

vehicle technical inspection

التفتيش الفني لآلليات

ventilated

هوى
ّ ُم

verbal order

أمر شفوي

veterinary and remounts

البيطرة والرواحل

veterinary officer

ضابط بيطري

via

عن طريق

violation

انتهاك

vitamin deficiency

َع َوز الفيتامينات

waiter

نادِل

warehouse

مستودع

warming fuel

وقود تدفئة

warning

تحذير

warning order

أمر إنذاري

warranty

كفالة

warranty extended

ضمان
ّ تمديد ال

water box

خزان ماء

water supply point

نقطة تزويد المياه

waxing

تشميع

way bill

بيان الشحن

weather condition

حالة الطقس

weight distribution

توزيع ال ُح ُمولة

workshop

ْ َم
ش َغل

wounded in action

جريح معركة

writ-off voucher

سند شطب

year of manufacture

سنة الصنع

