
 مصطلحات جمال المدينة

 aesthetic element عنصٌر َجَمالِي  

 aggregate ُرَكام

 alley ُزقاق

 arcade ممٌر َمْسقوف

 artistic feature رسَمٌة جمالي ة

 balustrade َدَرْبزين

 barricade حاِجز

 bitumin قِير

 blinding َطبَقُة َنَظافة

 boundary wall ُسور

 building system نظاُم بَِناء

ُة حافالت  bus depot محط 

 casting joint فاِصلُ َصب  

 cast iron حديُد َسْكب؛ حديُد َزْهر

 cement mortar ِمالٌط إسمنتي  

 circuit breaker قاِطُع دارة

 clear width َعْرٌض خالِص

 climbing vine نباٌت متسلِّق

 coarse aggregate ُركاٌم َخِشن

 compaction َدْمك

 concrete layer َطَبَقٌة َخَرساني ة

 container حاِوية

م لُ َتَحكُّ  control switch ُمبدِّ

ارة  culvert َعب 

 environmental ِحْفُظ البيئة
preservation 

د  expansion joint فاِصلُ تمدُّ

 fence ِسَياج

 field survey َمْسٌح مْيداني  

 fine aggregate ُركاٌم ناِعم

 finishing تشطيب؛ إْنهاء

 flight شاِحط

 functional element ُعْنصٌر وظيفي  



 galvanized ُمَغْلَفن

فايات  garbage container حاِويُة النُّ

 green area ِمْنَطَقٌة خضراء

 ground cover ِغطاٌء أْرضي  

 guard rail حمايةحاجُز 

ق  handicapped ُمَعوَّ

 hedge سياٌج َنَباتِي  

 infrastructure بِْنَيٌة َتْحتِي ة

 inspection chamber ُحَجْيَرةُ َتْفتيش

 isle جزيرة

 kiosk ُكْشك

َرج(  landing َبْسَطُة )الدَّ

ق  landscape site َمْوقٌع ُمَنسَّ

 landscaping َتْنسيُق الَمْوقِع

 landslide انهيال

 land use استعماالُت األراضي

 level َمْنُسوب

 lighting element ُعْنصُر إنارة

 lighting unit َوْحدةُ إنارة

 litter bin حاويُة قَُمامة

 local authority ُسْلَطٌة محل ي ة

 local environment بيئٌة محل ي ة

 manhole ُحَجْيَرةُ َتْفتيش

 measuring قِياسَكْيل؛ 

 mortar ِمالط

 natural site َمْوقٌِع طبيعي  

َرَجة  nosing أْنُف الدَّ

 open space فراٌغ مفتوح

 parapet َتْصوينة

ارات  parking lot َمْوقُف سي 

 pathway ممرُّ ُمشاة

 pavement َرِصيف

 pedestrian crossing َمْعَبُر ُمَشاة



 planter َحْوُض َشَجَرة

 plaza ساحة

ابة  portal بو 

ب    precast سابِقُة الص 

 private building بناء خاص  

 public building مبنًى عام  

اراٍت عام    public parking َمْوقُف سي 

ة  public services ِخدماٌت عام 

 quarry َمْقلَع

 reinforcing steel فوالُذ َتْسليح

 retaining wall جداٌر سانِد

 rigidity َجَساءة

 riser ِمْرقاة

 ruins آثار

 side trench َخْندٌق جانِبي  

 site َمْوقِع

 slab بالطة

 slipping انزالق

 slope َمْيل

 square َمْيدان

 standard length طولٌ قياسي  

ة  station محط 

 steel فوالذ

 stone quarry َمْحَجر

ُة َتَوقُّف  stop station محط 

 street furniture متاُع الش وارع

 sun shelter ِستاٌر شمسي  

 surface َسْطح

 telephone booth حجيرةُ هاتف

 timer مؤقَِّتة

 traditional building مبنًى تقليدي  

 traffic lane َمْسَرُب مرور

 traffic light إشارةٌ َضْوئي ة



 traffic sign شاخصٌة مروري ة

 traffic signal مروري ةإشارةٌ 

 tread يطأ؛ موطىء

 treated surface سطٌح ُمَعالَج

 trellis َتْعريشة

 trimming َتْشذيب

 trowel َمْسَطِرين

 urban fabric نسيٌج َحَضري  

 vacant land أرُض خالء

 waste water مياهٌ عاِدمة

 water-closet ِمْرحاض

 weeding َتْعِشيب

 weephole َتْصريففُْتحُة 

 yard ساحة

 zoning َتْنظيُم األراضي

 


