
 
 

 

	قاموس إدارة المشاریع


New Stamp



 

 معناھا الكلمة
acceleration التعجیل 

accommodate یستوعب ، یكیف ، یوفق بین 
Accompanies یدمج ، یرافق ، مشفوع بـ 

Accordance  ً  الموافقة ،  وفقا
Accountability المسئولیة ، المحاسبیة 

Accuracy الدقة 
acknowledgement اإلعتراف 

Acquired مشترى ، مكتسب 
Acquisition الشراء ، التملك 
Adaptation التكیف 
adequately بشكل كافي 

Adhere یفرض ، التزام بھ 
adjustment تعدیل 

Administrative إداري ، حكومي 
Adopt یتبنى ، یسیر على ، یتخذ 

Advance تقدم 
advertising اإلعالن 
Agreement االتفاقیة،  اتفاق 

Aimed یھدف إلى 
Alliances تحالفات 

Allowance مخصص ، عالوة 
ambiguous غامض 

Ancillary إضافي ، فرعي ، ملحق 
Announced معلن 

Annual سنوي 
Anticipating التوقع 

Applicable  قابل للتطبیق ، مطبقة 
apportioned  مخصص ، مقسم 

Appraisal التقییم 
appraising  التقییم 

Appreciation  التقدیر االمتنان ، 



Arbiter المحكم 
Arbitration التحكیم 

Architect  معماريالمصمم ، المھندس ال 
Arguing مجادلة 

Array .... ترتیب ، نطاق ، مجموعة من 
Articulation  التوصیف 

Artifact صناعة یدویة 
Ascertaining التأكد ، التحقق 

Aspects الجوانب ، السمات 
Assemble ، یحشد ، یجمھر یجمع 

Associated  مرتبط ، مترابطة 
Attain إنجاز ، تحقیق 

attempting المحاولة 
Attractiveness الجاذبیة 

Attrition االستنزاف ، اإلنھاك 
Auction المزاد 

Audience الجمھور 
Averse مكروه 

Bargaining مفاوضة ، مساومة 
based on یقوم على 

Basis قاعدة 
Begging االستجداء 

Behalf المصلحة 
Blended ممزوج 

breach  ًخرق ، نقض للقانون مثال 
Bribe رشوة 

Broader  ، الجزء العریضأوسع 
broadly بشكل أوسع ، مفصل 

buffer حاجز 
Campaign (...مثل حملة إعالنیة) حملة 
Candidate المرشح 

Catastrophic ھائل 



Cease إیقاف ، انقطاع 
Charged تحمیل  مكلف ، 
Chronic مزمن ، مستمر 
Circuit بشكل دائري 

Circumstances ظروف 
Claim مطالب ، إدعاء 

Clause  بند ، مادة من قانون 
clustered اقتراب ، تجمع 
collusion التواطؤ ، مؤامرة 

Combination  ، المجموعةمشتركة ،  مزیج 
combined مشترك 

commencement دءالب 
committed االلتزام ، ملتزم 

Commodity بضاعة ، سلعة 
Compatible توافقم 

Compensation األجور ، التعویض 
Competition المنافسة 

Complain یشتكي 
Compliance  ، اإللتزامالتوافق ، الخضوع لھا 
complicated معقد 
Component (أحد مكونات) مكون ، جزء  

composite (مركب من شي) ، مجمع  مركب 
Comprehensive شامل 

compressing الضغط ، compressed مضغوط 
comprise یشمل 

computation الحساب  / computed محسوب = 
Concentrate  بشكل مركز 
Conceptual التصور ، تصوري 

Concern یحرص یھتم ، قلق 
concise مختصر 

conclude   ، استنتج ینھي 
Conclusion خاتمة ، إستنتاج ، إتمام 



Concurrently متزامن ، في نفس الوقت 
condition الشرط 

conduct التصرف 
confident واثق 

Confidentiality الخصوصیة ، السریة 
Conformance التوافق 

Conferring التشاور 
Configuration الترتیب ، تھیئة ، مواصفات ، أشكال 

confronting لمواجھةا 
considerable كبیر 

Considerations االعتبارات 
consist  یتضمن ، یتكون من 

Consistency االنتظام ، االتساق 
Consistent   متوافق ، متناغم 
Consensus اإلجماع 

Consequences نتائج 
constituent مقوم (مقومات) جزء ، مكون ، الناخب 

Consolidated لة ، مدعومةمدمجة ، متكام 
Consolidation دمج ، تعزیز 

Constraint قید ، محدد 
Consumable  / مستھلك consumablesمستھلكات = 

consumer  المستھلك 
Context السیاق ، اإلطار 

Continuously یواظب ، بشكل مستمر 
Continuing اإلستمرار 
Continuum متصل ، مستمر 
Contribute ساھم ، یسھم في 

converge  تالقي 
Conversant عالِم ، ملم ب ، مطلع 
Conversely بالمقلوب بالمقابل ، على العكس ، 
Converted تحویل ، تحویر ، تعدیل 

Convey توصیل 



Convince اقناع 
Correctness  الصواب 

Correspondence  مراسلة ، توافق 
Creativity  اإلبداع 
credibility المصداقیة 

Crucial ضروریة ، جوھریة ، أساسیة ، حاسم 
Crunch أزمة ، اللحظة الحاسمة 

cumulative  متراكم 
currency العملة 
Customs عادات ، أعراف ، رسوم جمركیة 
declines التأخر ، االنحطاط 

decomposed  التحلیل 
Dedicated مكرس ل ، مخصص 

Deemed معتقد ، معتبر 
Default ، إھمال تقصیر 
Defect عیب 

deficiencies العیوب 
depreciation االستھالك ، التلف ، اإلھالك 

derived  مشتق 
Descending االنحدار  ،  تنازلي 

Desirable المرغوب 
Desired المطلوب ، المقصود 
Destroy یحطم 

deteriorating التدھور 
Determine یحدد ، قرر 

Determined ور ، مقیدمحدد ، محص 
deviate انحرف 

dilemma معضلة ، ورطة 
diligent مجتھد 

dimension  البعد ، الحجم 
diminish یقلص ، یقلل 
disaster كارثة 



Disband حل ، تفكیك 
Disciplines فروع المعرفة ، المجاالت ، تأدیب 
Discovered مكتشف 

discrepancies التناقضات 
Discrete منفصل 

Disposition ترتیب ، التحلیل ، التصرف ، إدارة 
Dispute النزاع 

dissemination النشر 
Distinct   متمیز ، ممیز ، مستقل 

Distinguished یتمیز ، التمییز 
diversity تنوع 
Divulge  إفشاء 

Drive  الدافع 
drop ینحدر ، الھبوط 
due الحق 

Edge حافة 
eliminate ةإزال  
embodied مجسد ، مضمن ضمن 
emphasis تأكید 

Encompass یشمل ، یتناول موضوع ، أحط 
Encourage ع یشج 

endorsed معتمدة ، مصدقة 
energizing حث ، التنشیط 

entirety المجموع  
Equivalent المماثل ، المطابق 

erect یبني 
escalates یتصاعد 

Escalation التصعید 
Essential سي ، ضروريعنصر أسا 

esteem  االحترام 
ethical أخالقي 
Ethnic عرقي ، عنصري 



evident واضح ، ظاھر للعیان 
Evolution  نشوء ، تطور 

Evolve تطور 
Exceed متجاوز 

Excessive مفرط ، متجاوز الحد 
excited متحمس 

exciting  اإلثارة 
Excluded مستثنى 
Exclusion  اإلستثناءالتخلص من ، إبعاد ، 

Excuse العذر 
Exert مارس 
exist یوجد ، یكون ، یحیا 

Existence الوجود 
Expenditure اإلنفاق 

Expense النفقة 
experiment تجربة 

Explicitly بصراحة ، بشكل واضح 
expressed أبدى 
extended ممتد 
extension إمتداد 
extensive شامل ، مركز 

Fabrication صنیع  ، اإلنتاجالت 
fault خطأ ، ذنب 

Features  خصائص ، مزایا ، مالمح ، معالم 
Finite محددة 
Fired مطرود 
firm شركة ، مؤسسة 

Flooded  غارق ، مغمور بالماء 
fluctuating التأرجح 
foundation األساس 

Frustration اإلحباط 
Fulfill تحقیق ، إنجاز 



fully aware امل مدرك بالك 
Fundraising جمع التبرعات 

Gained مكتسب 
Generate یولد ، ینتج 
Gradual تدریجي 
Hamper عائق ، تشویش ، سلة كبیرة 
handling المعالجة 
Handoff  التسلیم 

hazard الخطر 
held up یعیق 

Hence لذلك ، وبالتالي ، ونتیجة لذلك 
Hierarchy التدرج ، تدرج ھرمي 
Hindered معاق 

Hired مستخدم مكلف ، مؤجر ، 
hostility العداوة ، الحقد 

Hurricane إعصار 
Ideal مثالي 

idle  عاطل ، خامل 
Identical مماثل ، متطابق 
illustrate یوضح ، یبین 

Impede یعرقل ، یعیق 
Imperatives  األمر ، األولویة 

Implementers المنفذین 
Implicit ضمني ، من ضمن ، یدخل في ذلك 
Implied ضمني 

Imposed مفروض 
Impressed معجب 

In deed بالفعل ، في الواقع ، في العمل 
incapable عاجز 

incident حادثة 
Inclusion تضمین ، ضم ، اإلدراج 

incremental amounts مبالغ متقطعة ، كمیات تزایدیة 



Indent الطلب الرسمي 
Indicates یشیر إلیھ 
Indicator مؤشر 
inevitable األمر الحتمي 
Inflation التضخم 

Influencing التأثیر 
Infraction  اإلخالل 

Inherent ضم ذاتي ، متأصل ، 
initiatives مبادرات 

Inquiry استقصاء ، تحقیق 
Insists یصر على 

Inspection التفتیش 
Instance حالة ، نموذج ، مثال 
Instead بدالً من 

Instituted مفروض ، یفرض 
Intended مقصود 

Intentionally  ًعمدا 
interestingly  بشكل مثیر لإلنتباه 

Interpretations تفسیرات 
Interpreting  الترجمة interprets  یترجم 

interrogatories التحقیق ، التحقق 
Intuition حدس 

invariably  ً  دائما
Inventory مخزون 

iterate یكرر 
Iterative متكرر ، تكراري 

jeopardized معرض للخطر 
Juggling القذف 

Justification التبریر ، تبریرات 
Lasting مستمرة ، دائم 
Layout التخطیط ، مخطط 
legend مفتاح : قائمة مصطلحات الخریطة ، األسطورة 



likelihood اإلمكانیة 
Literature ت ، األدبمطبوعا 
Lump sum مبلغ مقطوع ، المبلغ الصافي 
magnitude مقدار ، حجم 

Maintaining اإلبقاء 
Mandate  ، االنتدابیفرض ، یقرر بشكل رسمي 

Mandatory إلزامي ، إجباري 
Manner طریقة أسلوب ، 
Manual دلیل 

Marginal ھامشي 
maturity  نضج 

Means وسیلة ، ذریعة ، طریقة 
Mentoring توجیھ ، نصح 

Merge یدمج 
Merit الجدارة االستحقاق ، 

Minor ثانوي قاصر ، 
Morale الروح المعنویة 

Mutually بشكل متبادل 
Narrative سرد ، القصة 

narrow الضیق 
Necessity الحاجة ، الضرورة 

not uncommon (غیر الشائع) ، من غیر الوارد 
null   ملغي ، باطل 

Obligating االلتزام ، اإللزام 
obstacle  عائق ، عقبة 
Obtain یحصل على ، أحصل علیھ 

obvious واضح 
Occasional عرضي 

occur یحدث ، یقع 
official مسئول 
Offset التعدیل 

Optimize یشجع ، یتفائل ، یحسن 



optimum الدرجة القصوى ، األوج 
order نظام ، ترتیب ، طلب 

Oriented موجھ 
Overlap تداخل 
Overrun التجاوز 
Oversee إشراف ، یفحص ، یراقب 

overwhelmed مغمور 
parallel متوازي 

partially  ً  جزئیا
participate شارك 

Participation المشاركة 
Particularly  ً  خصوصا

partnering المشاركة 
patent  اختراعبراءة 

Pattern نمط 
peak  ، القمةذروة 

Perception الفھم ، اإلداراك ، المالحظة 
Period فترة 

periodically بشكل دوري 
permits الرخص 

Perquisites عالوات 
Personnel  الموظفون ، األفراد 

Persuaded یقنع مقنع ، 
Perspective  ، رنظوجھة مفھوم ، منظور 

Pertain متعلق ، یتعلق ب ، یخص ، مناسب 
pitfalls مخاطر 

plagued مصاب 
Plot مؤامرة 

postpone أجل ، یؤجل 
Precision  ، اإلتقانالدقة 

Predict یتنبأ 
Predictable متوقع 



Prescribed موصوف 
Pretending اإلدعاء 

Previous سابق 
Prior مسبق السابق ، 

Promote یشجع  روج لھ ، 
Phenomenon ظاھرة 

Phrased مصاغة 
Placed إصدار ، موضوع 

Plant مصنع ، معمل ، النبات 
Pool  تجمع (بشري مثالً ) / بركة 

Portion  جزء ، قسم ، نصیب 
Possessed حیازتھا ، إحرازھا 

Precede یسبق ، یتقدم 
Preferred یفضل 

prepare  إعداد‘ تجھیز 
Presence حضور ، وجود 

Prioritization تحدید األولویات ، التفضیل 
proceed یتقدم ، یتطور ، اإلیراد 
Proper یحرص ، صحیح 

Proprietary الملكیة 
Provision الشرط ، الفقرة تدبیر ، توفیر ، البند ، 

Provisions البنود 
Purchase شراء 

pursue یسعى خلف ، تابع 
purview نطاق النشاط أو السلطة ، مدى البصر 

Quantifiable قابل للقیاس 
Quantifies یقیس كمیاً ، یحدد 

rapidly بحدة بسرعة ، 
Rationalizing التبریر 

Readily بسھولة 
Reap حصد ، جني 

Recall الترویج مثل حمالت  إسترجاع ، االستدعاء  ،
 ) recall campaignsالترویج (



Redeployment إعادة انتشار ، إعادة توزیع 
Reference مرجع 

Referred to لىیشیر إ 
Refinement المراجعة ، النقاء 

Refinery مصفاة 
Reflect  یعكس 

Regarding بخصوص ، متعلق ب ، من ناحیة كذا 
Regardless مھمل ، بعض النظر 
Regulation الئحة 

Reimbursed معوض 
Relatively  ً  نسبیا
Relevant مناسب ، ذو عالقة ب 

reliable موثوق 
Reliability ، الثقة الجدارة 
Reluctant ممانع 

Repository المستودع 
Reputation السمعھ 

residual متبقي 
Resistance المقاومة 

Resume ملخص 
retain احتفظ بھ 

Revenues العوائد ، األرباح 
rumors إشاعات 
Salvage اإلنقاذ 

sanctioning  اإلقرار ، االعتماد 
Satisfy یرضي ، یفي بالشروط 
scatter  االختالف ، البعثرة 

Schematic تخطیطي 
Scrutiny فحص ، تدقیق 

Sequentially بشكل متسلسل 
series سلسلة 

severe  قاسي ، صارم 



sharpens  تصقل 
Shortages ، قلة) نقص (شح 

Significant معتبرة ، مأخوذة باإلعتبار ، ھام 
simultaneously بشكل آني 

Situation حالة 
Slip زلة 

slippage ھبوط 
Sophistication تعقید ، تطویر 
Specifications مواصفات 

Spending اإلنفاق 
Stable استقرار 

Standpoint وجھة نظر 
Stated منصوص علیھ 
Steady ثابت 

Strenuously بنشاط 
strive كافح 

Subjective شخصي ، غیر موضوعي 
Subset (مجموعة ثانویة)مجموعة ضمن مجموعة أكبر 

Subsidiary المساعد ، الشركة التابعة 
Substance جوھر ، یشكل جوھري ، المادة 

Substantially فعلي ، بقوة ، جوھري 
substantiating تثبیت 

Sudden مفاجئ 
Sufficient  كافي  (عكسھاinsufficient (غیر كافي 
Summing جمع 

Supply chain  اإلمدادسلسلة التجھیزات أو 
Surroundings المحیط ، البیئة المحیطة 

swamped  ًغارق ، مشغول جدا 
Symbol رمز 

Symptoms األعراض 
Synergisms التماثالت 

synopsis الخالصة 



Systematically بشكل منظم 
Tangible شيء ملموس 

Tendency المیل 
Tenet عقیدة 
term مصطلح ، التعبیر 

Terminate ھاء ، منتھياإلنت 
terms التفاھم ، الشروط ، مصطلحات 

thresholds الحدود الفاصلة ، العتبات 
tied مرتبطة ، مربوط 
tide مد 

Tolerances  ، السماحالتحمل 
Toxic سام 
trade وظیفة ، مؤسسات المتاجرة 

tradeoffs العالقات ، المبادالت 
Treat التعامل مع 

Typical قیاسي نموذجي ، مثالي ، 
Ultimate نھائي 

Undue مفرط ، الداعي لھ 
Unification  التوحید 
usefulness نافع ، الفائدة 

Utility مرفق ، مؤسسة ذات نفع عام ، منفعة 
utilized مستعمل ، مستخدم ، مستفاد منھ 

valid صحیح ، قانوني ، شرعي 
Validated (مصدق علیھ) تقییم 

Validity الصالحیة 
Vandalism التخریب 
Variations تنویعات ، اإلختالفات 

Variety التشكیلة 
vary تختلف ، تفاوت 

Vastly  ًبشكل واسع ، جدا 
Verbally  ً  شفھیا

Vertically بشكل عمودي 



 

Violation  انتھاك 
Virtually (غیر واقعي) افتراضي 

Void ملغي 
Yielded منتج 
WAGE أجر 
waived تنازل عنھ ، مھجورمتروك ، م 

Wise حكیم 
Wondering تساؤل 




