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A 

 Word المعنى Word المعنى

 Admission دخول AV fistula وصلة شريانية

 After admission بعد الدخول Amputation بتر

 Age السن Alcohol كحوليات

 Allergy حساسية Artery شريان

 Abnormal غير طبيعى Anesthesia تخدير

 Abdomen بطن Assistant مساعدة

 Analysis تحليل Airway Assessment تقييم مجرى الهواء

 Autoclave ضغط البخارجهاز التعقيم تحت  Airway مجرى الهواء

 Arthritis إلتهاب مفاصل Appetite شهية

 Application تطبيق عملى Anti-diuretic مانع إلفراز البول

 Anti-thrombosis مانع تكون الجلطة Antihistaminic مضاد الحساسية

 Acute حاد Antiseptic مطهر

 Anti-fungal مضاد للفطريات Anti-toxic مضاد التسمم

 Anti-allergic مضاد للحساسية Anti-inflammatory مانع اإللتهاب

 Antibiotic مضاد حيوى Allis forceps جفت أليس

 Aseptic technique أساليب مانعة للتلوث Animal House مبنى األبحاث

 Admission time وقت الدخول Assistive devices أجهزة مساعدة

 Assigned nurse الحكيمة المسئولة Appearance الشكل الخارجى

 Appropriately مضبوط Abuse إعتداء

 Anuria توقف البول Appointment ميعاد

 Assessment تقييم Abscess خراج

 Ampoule (Amp.) أمبول Addiction إدمان

 Abortion إجهاض Anemia فقر الدم

 Asphygmia إختفاء النبض Atrophic kidney كلية ضامرة

 Anesthesiologist طبيب التخدير Alert واعى

 Abdominal kidney كلية بطنية Arterial line كانوال فى الشريان

 Ascites إستسقاء Anxiety قلق

 Ambulance سيارة إسعاف Agitated متهيج

 Anticoagulants مضاد للتجلط Angry غاضب

 Antiseptics الجلد مطهرات  Administrative affairs الشئون اإلدارية
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A تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Amount كمية Additional إضافى

 Ankle الكاحل Analgesics مسكن

 Arrhythmia عدم إنتظام ضربات القلب Antipyretic خافض للحرارة

 Abdominal colic آلم بالبطن )مغص( Announcement إعالن

 Absent Thrill عدم وجود نبض Air mattress مرتبة هوائية

 Applicable مطابق AV graft وصلة صناعية

 Access to care إتاحة الرعاية Accreditation إعتماد

 Administration إدارة Ancillary services خدمات معاونه

 Appropriateness مالئمة Audit تفتيش

 Abrasions خدوش Accidental hemorrhage نزيف عارض

  Acquired immunity مناعه مكتسبه Acute heart failure فشل القلب الحاد

 Acute inflammation إلتهاب حاد Acute tonsillitis إلتهاب اللوز

 Acute kidney  injury قصور كلوى حاد Anemia انيميا )فقر الدم(

 Air condition مكيف الهواء Albumin األلبيومين )الزالل(

 Albuminuria زالل فى البول Angina pectoris صدريهذبحه 

 Anti-bacterial ريايمضاد البكت Autoclave جهاز تعقيم
 Antibodies األجسام المضادة Antiseptic hand wash غسيل اليدين الصحى
قصوووووووار ال ووووووورايين 

 التاجيه الحاد
Acute coronary syndrome بطنى Abdominal hernia 

الصاعدة علوى األ عة 
 المثانة بالصبغة

Ascending cystogram   أ ووعة صوواعدة علووى مجوور
 البال

Ascending 

Uretherogram 

عملياااات جراحياااة  
 فى البطن

Abdominal operations متوسط مدة اإلقامة Average length of 

stay (Alos) 

B 

 Word المعنى Word المعنى

 Blood transfusion نقل الدم Body surface area مساحة سطح الجسم
إنخفاض معدل ضربات 

 القلب
Bradycardia أجهزة الجسم Body Systems 

 Blood دم Bladder مثانة

 Bilirubin البيلروبين Bloody مدمم

 Brain المخ Bed سرير

  



Common Used Medical Terms (Part 1) 
 

- 4 - 
 

B تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Back pain وجع فى الظهر Bolus مرة واحدة

 Blood Pressure لدما ضغط Blood group فصيلة دم

 Before admission قبل الدخول  Bilharzial بلهارسيا

 Bone العظام Bladder مثانة

 Bradycardia نبض بطئ Bladder carcinoma سرطان المثانة

 Bed bath حمام سرير Bleeding urethra نزيف بمجرى البول

 Blood Plasma بالزما الدم Bruise كدمة

 Bathing إستحمام Blood Pressure ضغط الدم

 Bilsters حويصالت Bedridden مالزم الفراش

 Blood Bank بنك الدم Bed Rails جوانب السرير

 Bilateral ثنائى Balance توازن
 Batedine بيتادين Bone scan مسح ذر  على العظام
المقارنووووووووووة بمعيووووووووووار 

 مرجعى
Benchmarking  صحية أساسيةخدمات Basic health services 

 Best practice أفضل ممارسة Board of directors مجلس اإلدارة

 Biopsy عينة Bed sores قرح الفراش

 Bronchitis إلتهاب الشعب الهوائية Backache آلم الظهر

 Benign حميد Blood Sugar Curve منحنى السكر

 Bomb Threat بقنبلةتهديد  Body fluids سوائل الجسم

 Blind أعمى / كفيف Blood vessels أوعيه دمويه
مضوووواد حيووووا  ااسوووو  

 المجال
Broad spectrum antibiotic التنفس Breathing 

 Blood clotting تجلط بالدم ---------------------------- ----------------------

C 

 Word المعنى Word المعنى

 Cardiopulmonary القلب و الرئتينإنعاش  Code كود

Resuscitation (C.P.R) 

 Cesarean section والدة قيصرية Column عمود

 Cervix عنق الرحم Clear نظيف / نقى
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 Cتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Colostomy فتحة على األمعاء  Cane عكاز

 Culture مزرعة Crutches سنادات

 Cholecystectomy مرارةإستئصال  Cough كحة

 Cystitis إلتهاب المثانة البولية Chest pain ألم فى الصدر

 Cystectomy إستئصال المثانة  Constipation إمساك

 Complaints شكوى Cooperative متعاون

 Comment تعليق Chewing المضغ

 Cyanosis إزرقاق Condom واقى ذكرى

 Conscious واعى Calm هادئ

 Cardiovascular الجهاز الدورى Confused مشتت
System 

 Code blue الكاد األزرق )تاقف القلب( Cyanotic مزرق

 Clinics العيادات Coping with يتعايش مع

 Chest الصدر Cool بارد

 Care plan خطة رعاية Care عناية

 Coma غيبوبة Chart رسم بيانى

 Creatinine كرياتنين Capsule (cap.) كبسول

 Concentration التركيز Cross match توافق

 Critical results نتائج حرجة  Clotted sample عينة بها تجلط

 Cystectomy إستئصال المثانة Congestion إحتقان

 Concussion إرتجاج Carcinectomy إستئصال سرطان
 Chromaturia إصطباغ البول Centrifuge جهاز الطرد المركزي

 Critical values القيم الحرجة Creatinine Clearance إستخالص كرياتنين
الكاد األصفر 

 )للكاارث الخارجية(
Code Yellow )الكود األحمر )حريق Code Red 

الكود األسود 
 )إستخدام عنف(

Code Black  الكود الوردى 
 )إختفاء طفل(

Code pink 

 Code Orange الكاد البرتقالى )مااد خطرة( Clinical pharmacy الصيدلة اإلكلينيكية

 Cafeteria الكافتيريا Cellular Immunity المناعة الخلوية

 Contraindication موانع إستعمال Convulsions تشنجات

 Carrier حامل لمسببات العدوى Case الحالة المرضية

 Contact المخالط )للمريض( Cleaning التنظيف
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C تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Cement Kidney كلية اسمنتية Cicatrical kidney كلية ذات ندبات

 Circulation دورة دموية Constipation إمساك

 Cloudy غامق Color لون

 Complaint شكوى Condition حالة

 Cystoscopy المنظار Cytology عينة سيتولوجى

 Chemotherapy كيماوىعالج  Clotted تجلط

 Continent يتحكم فى البراز Combative مقاوم

 Contractures تقلصات Chest tube انبوبة صدرية

 Chest Roll دعامة صدر CBC صورة دم

 Circulating nurse الممرضة الدواره Call bell جرس اإلستدعاء
 Cardiac scan القلبمسح ذرى على  CT with contrast أ عة مقطعية بالصبغة

أشاااااااااعة مقطعياااااااااة 
 بالصبغة على الكلى

CTU (CT Urography)  أ ووووعة مقطعيووووة علووووى المثانووووة
 بالصبغة عن طريق القسطرة

CT Cystogram 

أشاااعة مقطعياااة بالصااابغة  Central oxygen أكسجين مركزى
 لتوضيح األوعية الدموية

CTA (CT 

Angiography) 

 Chest X-Ray الصدرأشعة عادية على  Committee لجنة

 Charges رسوم Check list قائمة تفقد

 Civil society مجتمع مدنى Cooperation تعاون

 Community المجتمع Confidentiality سرية / كتمان

 Costing حساب التكلفة Continuous improvement تحسين مستمر

 Criteria خصائص Corrective action إجراء تصحيحى

 Care provider مقدم الرعاية Chronic مزمن

 CKD مرض كلوى مزمن Chronic renal failure فشل كلوى مزمن

 Cellulitis إلتهاب خلوى Cancer سرطان

 Cannula كانيوال Capsules كبسوالت

 Cell خليه Cholesterol كوليسترول

 Cirrhosis تليف كبدى Colic مغص

 Complication مضاعفات Consultation إستشارة

 Cohort Isolation عزل جماعى Infective period الفترة المعدية

وحااااااادة التعقااااااايم 
 المركزى

Central sterile service 

Department (CSSD) 

 Conventional الميكروبات التقليدية

pathogens 
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D 

 Word المعنى Word المعنى

 Devices أجهزة Diet غذاء

 Divorced مطلق Dietician أخصائى تغذية

 Diseases ضامرأ Dressing الغيار

 Diabetes mellitus مرض البول السكرى Door way مدخل

 Dyspnea اختناق Describe وصف

 Dyspepsia عسر هضم Discharge خروج

 Dysphagia صعوبة بالبلع Discharge planner مسئول الخروج

 Dysphonia صعوبة فى النطق Discharge summary ملخص الخروج

 Dysuria صعوبة فى التبول Drain درنقه

 Department قسم Delay تأخير

 Discharge خروج Dentures اسنان صناعية

 Disease surveillance ترصد المرض Disease prevention الوقاية من المرض

 Diabetic السكربض يمر  Dialysis غسيل كلوى

 Dehydration جفاف Doctor office مكتب الطبيب

 Date تاريخ Diarrhea إسهال

 Diploma nurse دبلوم تمريض Day shift نوبتجية نهارية

 Doctor طبيب Dry جاف

 Drug الدواء Distended منتفخة

 Dosage الجرعة Delusional يتوهم

 Duration الوقت / الفترة Dose جرعة

 Diagnosis التشخيص Donor متبرع

 Dentist طبيب أسنان Dyspepsia عسر الهضم

 DAMA خراج ضد نصيحة الطبيب Deep عميق

 Disoriented غير مدرك Dialysis catheter قسطرة غسيل

 Difficulties صعوبات Discomfort عدم اإلرتياح

 Depressed مكتئب Dialyzer فلتر
ماجووووووات دابلوووووور علووووووى 
الاصوووووووووولة ال ووووووووووريانية 

 لحاالت الغسيلالاريدية 

Doppler AV fistulae  ماجوووووووات دابلووووووور علوووووووى
  رايين الكلى

Doppler renal vessels 

األاعية  ماجات دابلر على Diagnosis procedure إجراءات تشخصية
 لكلى المزراعةالدمايه ل

Doppler renal graft 

  



Common Used Medical Terms (Part 1) 
 

- 8 - 
 

 Dتابع 

 Word المعنى Word المعنى

غيووووور  أ وووووعة مسوووووح ذر 
 على الكلى  متحركة

DMSA تشوهات Deformities 

جلطااااااااااة باااااااااااألوردة  Dialysis lines خطوط غسيل دموى
 العميقة

Deep vein 

Thrombosis (DVT) 

 Dialysis filter فلتر غسيل دموى Dialysis machine جهاز الغسيل الكلوى

 Disinfectants مطهرات األسطح  Diuretics مدرات البول

E 

 Word المعنى Word المعنى

 Endogenous Infection عدوى داخلية المنشأ Enteral معوى

 Exogenous Infection عدوى خارجية المنشأ Electricity كهرباء

 Emergency الطوارئ Education تعليم

 Eyes العين Environmental بيئى

 Ears األذن Evening المساء

 End of anesthesia التخديرنهاية  Eyeglasses نظارة

 Edema تورم Epistaxis نزيف من األنف

 Endocrine System جهاز الغدد الصماء Erythroderma إحمرار الجلد

 Ethics أخالقيات Evaluation تقييم

 Endoscopic biopsy عينة بالمنظار Expected values القيم المتوقعة

 Equality مساواة ----------------------- --------------------

E تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Endocystitis إلتهاب بطانة المثانة Endocrinologist طبيب الغدد الصماء

 ECG رسم قلب ETT أنبوبة حنجرية

 Extremity coolness برودة األطراف Elective غير طارئ

 Eligible تعاقد Enema حقنة شرجيه

  Extubated ال يوجد أنابيب Elbow الكوع

 ESWL تفتيت Experts خبراء

 Endoscope منظار داخلى Enzymes انزيمات
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F 

 Word المعنى Word المعنى

 Fungal infection عدوى فطريه Follow up متابعة

قسوووووطرة اريديوووووة مركزيوووووة  Foleys قسطرة فولى
 فخذية

Femoral catheter 

 Female انثى Feeding تغذية

 Family History المرض عند العائلة  Financial مادى

 Fetoscope سماعة الجنين Functional وظيفى

 Fever حرارة Family عائلة

 Feverish مصاب بالحمى Fluid سائل

 Frequency عدد مرات Fluid chart خريطة السوائل

 Femoral artery شريان فخذى Fluid balance توازن السوائل

 Femur عظم الفخذ Fatty kidney كلية دهنية

 Fasting Blood Sugar نسبة السكر صائم Flexible مرن

 Failure فشل Fatal مميت

 Fats دهون Febrile حمى

 Fracture كسر Flatulence إنتفاخ

G 

 Word المعنى Word المعنى

 Gown جاون )رداء طبى( Gastrointestinal System الجهاز الهضمى
 Gloves القفاز Genitourinary System التناسلى الجهاز البالى

 Glomerulonephritis إلتهاب كبيبات الكلى Growth النمو

 Gas غاز Glomerular nephritis إلتهاب الكلية الكبيبي

 General waste المخلفات العادية Gastroenterologist طبيب جهاز هضمى

 Geriatric Patients مرضى مسنيين Glucose جلوكوز

 Guardian الوصى --------------------------- -----------------

G تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Graft failure ف ل الكلى المزراعه Graft الكلى المزروعة

تحليال منحناى تحماال 
 السكر

Glucose Tolerance Test 

(GTT) 

 Glucometer جهاز قياس السكر
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 Gتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Gastritis إلتهاب المعده Gland غدة

قصور بوظائف الكلى  --------------------------- -----------------
 المزروعه

Graft impairment 

H 

 Word المعنى Word المعنى

 Hypo نقص Hospital مستشفى

 Hemodialysis الغسيل الكلوى Hearing Aid سماعة أذن

 Height إرتفاع Heart rate معدل ضربات القلب

 Headache صداع Happy سعيد

 Head رأس Hyper زيادة

 Hypertension إرتفاع الضغط Hyponatremia نقص الصوديوم

 Horizontal أفقى Hematuria نزيف

 Habit عادة Hypotension إنخفاض الضغط

 Hand يد Hypnotic منوم

 Hyperkalemia إرتفاع نسبة البوتاسيوم بالدم Height الطول
 Hygiene النظافة High level Disinfection التطهير عالى المستا 

 Hypokalemia إنخفاض نسبة البوتاسيوم  Hematologist طبيب أمراض الدم

 Hypomagnesaemia الماغنسيومزيادة  Hypermobile kidney كلية مفرطة الحركة

 Hypoglycemia إنخفاض معدل السكر  Handicap إعاقة

 Health status الحالة الصحية Human resources موارد بشرية

 Hypernatremia زيادة الصوديوم Hypomagnesaemia نقص الماغنسيوم

 Heart قلب Hyperglycemic Coma غيبوبة إرتفاع السكر

 Hemolysis تكسير الدم Hazardous wastes مخلفات خطرة

 Haemocytometer جهاز عد الدم Hemolytic anemia أنيميا التكسير
 Hazardous materials مواد خطرة Hypoglycemic Coma غيبابة إنخفاض السكر

 Hypoxia نقص األكسجين --------------------------- -----------------------

I 

 Word المعنى Word المعنى

 Intra-operative أثناء العملية Inadequate غير كافى
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 Iتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Infection عدوى Initials إمضاء أول حرف

 Ileostomy فتحة على األمعاء  Instructions تعليمات

 In patient مريض داخلى Intact سليم

 Immunity مناعه Immunosuppression تثبيط المناعة

 Infusion pump جهاز لضخ المحاليل Intramuscular عبر العضالت

 Irregular غير منتظم Irritable كثير الحركة

 Inhalation إستنشاق Intensive care unit (ICU) العناية المركزة

 Intestine أمعاء Incubation Period فترة الحضانة 

 Infection control التحكم بالعدوى Incision شق جراحى

 Illness مرض Insertion site مكان التركيب

 Intravenous (IV) وريد Intramuscular (IM) عضل

 Infusion التنقيط الوريدى Investigations  فحوصات

أشااااعة بالصاااابغة علااااى  Intercostal Tube أنبوبة صدرية
 الكلى

IVP  
(Intravenous Pyelography) 

 Injury إصابة  Itching هرش

 Insurance تأمين Isolation عزلال

 Infectious Dose الجرعة الميكرابية المعدية Invasive procedures إجراءات تداخلية

 Identification الهوية Irrigation solution محلول الغسيل

 Indicators مؤشرات ------------------------ ------------------

J 

 Word المعنى Word المعنى

 Jaundice الصفراء Joints مفاصل

 Job description توصيف وظيفي ------------------------ ------------------

K 

 Word المعنى Word المعنى

ةلعععع   أشععععاة ة   ععععة Knee الركبة

 المس لك البولية

KUB 

 Kidney كليه Kidney Function Tests إختب رات وظ ئف الكل 

 Kitchen المطبخ -------------------------- ---------------------
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L 

 Word المعنى Word المعنى

  Liver كبد Lenses عدسات

 Lymphoma ورم ليمفاوى Less أقل

 Lethargic دايخ Life style نمط حياة

 Laboratory Slips المعملتقارير  Living conditions الظروف المعيشية

 Larynx الحنجرة Level مستوى

 Local موضعى Live alone يعيش بمفرده

 Left يسار Lactating مرضعه

 Lipid management عالج الدهون Lithotomy pales سنادات قدم

 Level مستوى Labour والده

 Laxatives ملينات Leukemia سرطان الدم

 Laboratory Technician فنى معمل Liver Function Tests الكبدإختبارات وظائف 
إلتهاب الكلى الناتج من نشاط 

 مرض الزئبه الحمراء
Lupus nephritis انزيمات الكبد Liver Enzymes 

 License رخصة Laundry المغسلة

 Legal Affairs الشئون القانونية ---------------------- -------------------

M 

 Word المعنى Word المعنى

 Medication sheet ملف العالج More أكثر

 Monitoring رصد Mobility حركة

 Malignancy سرطانى Meal وجبة

 Main Auditorium قاعة المحاضرات  Medical طبى

 Male ذكر Memory intact الذاكرة الطبيعية

 Marital History اإلجتماعيةالحالة  Musculoskeletal الجهاز الحركى

 Married متزوج Mood مزاج

 Married with متزوج و يعول Move يتحرك

 Medications أدوية Mouth الفم

 Mortality وفيات Malignant خبيث

 Maintains own يتنفس دون مساعدة

Respiration 

 Outbreak تفشى )العدوى(

 Mechanical ventilator جهاز تنفس صناعى Mortuary المشرحة

 Malabsorption سوء إمتصاص Muscle cramps تقلصات العضالت
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 Mتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Moderate متوسط Medical coverage تغطية طبية

الرنين 
 المغناطيسى

MRI سجل طبى Medical record 

 MRI with Contrast أشعة رنين بالصبغة Medical education التعليم الطبى

 Medical equipment معدات طبية Mission رسالة

 Measurement القياس Microscope ميكروسكوب

 Mental retardation عقلى تأخر Mortality rate معدل الوفيات
العدا  المكتسبة 
داخل المن أت 

 الصحية

Health Care Associated 

Infections 
 Mode of Transmission طريقة نقل العدوى

N 

 Word المعنى Word المعنى

 Nausea غثيان Nutrition تغذية

 Non- contrast CT أشعة مقطعية بدون صبغة NPO ال شئ بالفم

 Nephrostomy فتحة على الكلية Need يحتاج

 Nephrectomy إستئصال كلية Neglection إهمال

 Nursing care plan الخطة التمريضية Night shift نوبتجية مسائية

 Nephrology علم الكلى Nephritis إلتهاب الكلى

 Nephrotic syndrome إلتهاب نفروزى  Nurse ممرضة

 Normal saline محلول ملح   Normal طبيعى

 Nose األنف Normal values قيم طبيعية

 Neck رقبة Nervous عصبى

حركة دائرية 
 طبيعية

Normal rotation مالحظات Notes 

 Nephrectomy إستئصال الكلية Nationality الجنسية

 Nasal cannula ماسك أكسجين باألنف NGT أنبوبة تغذية

 Narrow ضيق Needles سنون السرنجة

 NICU العناية الفائقه ----------------------- ----------------
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O 

 Word المعنى Word المعنى

 Operating room العملياتغرفة  Oriented مدرك

 Oxygen cylinder إسطوانة األكسجين Ostomy تغيير مسار البراز

 Orientation توجيه Organization chart مخطط تنظيمي

 Osteotomy شق عظام Oral الفمعن طريق 

 Occupation الوظيفة Occupational Therapy عالج مهنى

 Operation عملية Oliguria قلة البول

 Observe يالحظ Orchitis إلتهاب بالخصية

 Outpatient Clinic العيادة الخارجية OR trolley تروللى العمليات

 Obstruction إنسداد Over weight زيادة فى الوزن

 Occupational health الصحة المهنية Options خيارات

 Obesity السمنه Overshoes غطاء الحذاء

 Occurrence variance حادثتقرير 

report (OVR) 
 Operation Room غرفة العمليات

 Overhead غطاء الرأس ------------------------ ----------------

P 

 Word المعنى Word المعنى

 Probe موسع Primary diagnosis التشخيص المبدئى

 Plan خطة Precaution اإلحتياطات
درجة مرض 
 المريض 

Patient acuity level قبل العملية Pre-operative 

 Post-operative بعد العملية Pharmacy صيدلية

 Pallor شحوب Pressure ulcer قرحة فراش

 Pneumonia إلتهاب رئوى Psychological نفسى

 Patient مريض Prosthesis أجهزة تعويضية

 Prostatectomy إستئصال بروستاتا Pediatric أطفال

الواقيات 
 الشخصية

Personal protective 

Equipment 

 Peritoneal Dialysis الغسيل الكلا  البريتانى

 Prevalence Rate معدل اإلنتشار Protective Isolation العزل الوقائى

  



Common Used Medical Terms (Part 1) 
 

- 15 - 
 

P تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Patient name اسم المريض Personal hygiene النظافة الشخصية

 Post History تاريخ المرض Physiotherapy عالج طبيعى

 Previous السابق Prostatic abscess خراج بالبروستاتا

 Pain اآللم Psychological Status الحالة النفسية

 Present حالى Procedures إجراءات

 Present medications العالج الحالى Position وضع

 Prone على بطنه Productive بلغم

 Pale شاحب Pulse نبض

 Paradoxical عكسى Petechiae نقط حمراء دموية

 Problem مشكلة Pregnant حامل

 Pelvis الحوض Pump مضخة

 Pillows مخدرات Pregnancy test إختبار حمل

 Plate مشرط Plain gauze pack باكت شاش

 Patient's rights حقوق  المريض Performance improvement تحسين األداء

 Performance indicators مؤشرات األداء Policy سياسة

 Protocol بروتوكول Platelets صفائح الدم

 Public Relations العالقات العامة ------------------------ ----------------

Q 

 Word المعنى Word المعنى

 Quality جو ة Qualified مؤهل

 Quality control مراقبة الجو ة ------------------------ -------------

R 

 Word المعنى Word المعنى

 Renal mass كتلة بالكلية Referral to تحويل إلى

 Respiratory System الجهاز التنفسي Refrigerator الثالجة

 Respiration التنفس Responsive مستجيب

 Room غرفة Return رجوع

 Risk Factors العوامل الخطرة Rest راحة

 Reason سبب Reason for admission سبب الدخول
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 Rتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Referral تحويل Route of administration طريقة أخذ الدواء

 Regular منتظم Rejected sample عينة مرفوضة

 Retention البول إحتجاز Renal carcinoma سرطان بالكلية

 Renal cysts كيس على الكلية Reduce يقلل

 Rhonchi نزيف خفيف Restraint cuff رباط ضاغط

 Renal Disease أمراض الكلى Right يمين

 Report تقرير Stenosis ضيق

  Renal كلوى Recent حديث

 Reagent blank محلول تصفير الجهاز Reagents محاليل

 Recent kidney حديث زرع الكلى

transplantation 
 Ribs ضلوع

 Radical specimen عينة كاملة Radical cystectomy إستئصال مثانة

 Radical Nephrectomy إستئصال كلى Rejection رفض

تحليل السكر 
 العشوائى

Random Blood Glucose الغسيل الروتينى لليدين Routine Hand Wash 

 Recipient مستقبل / متلقى Responds to verbal يستجيب لألوامر

 Rhythm إيقاع Risk خطر

 Renal failure فشل كلوى Rigid صلب

 Raised toilet seat رافع مقعد الحمام Resp. rate معدل التنفس

 Recovery اإلفاقة Recommendations توصيات

 Renogram على الكلى مسح ذرى Resources موارد

 Rights حقوق ---------------------------- ----------------

S 

 Word المعنى Word المعنى

 Spinal Anesthesia تخدير نصفى Stool براز

 Spiral CT أ عة مقطعية بدان صبغة Surgery جراحة

 Single اعزب Secretion افرازات

 Special Habits عادات خاصة  Sputum بلغم

 Smoking التدخين Squeeze يعصر
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 S تابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Specimen عينة Suspected شك
 Standard Precautions اإلحتياطات القياسية Sharp Disposal Container صنداق النفايات الحادة

 Stomatites إلتهاب الفم Support دعم

وريدية مركزياة قسطرة  Suction machine جهاز شفاط
 فخذية

Sub clevian catheter 

 Suffer from يعانى من   Screening فحص

 Stab wound جرح نافذ Social إجتماعى

 Skin الجلد Social worker اخصائي إجتماعى

 Signature توقيع Swallowing البلع

 Start of anesthesia بداية التخدير Speech الكالم 

 Sheet تقييم Shower دش

 Sensitivity حساسية Stairs ساللم

 Syphilis الزهرى Signature اإلمضاء

 Stomach المعدة Sick time أجازة مرضيه

 Supplies اإلمدادات Sutures غرز

 Sleep ينام Sad حزين

 Suprapubic العانةأعلى  Subcutaneous تحت الجلد

 Suppository لبوس Sample عينة

 Surgical Scrub الغسل الجراحى لليدين Surveillance الترصد

 Susceptible ال خص القابل للعدا  Sterilization التعقيم

 Sterile معقم  Surgery عملية جراحية

 Serum المصل Standard solution محلول قياسي

 Stricture Ureter ضيق بالحالب Stone kidney حصوة بالكلية

 Solitary kidney كلية واحدة Suprarenal gland غدة فوق كلوية

 Suction تشفيط Supine على ظهره

 Semi-fowler's 45نصف قائم بزاوية  Size مقاس

 Stridor إختناق Stupurous مشوش

 Stretcher سرير Security األمن

 Stable مستقر Shivering رعشة

 Sensory perception إدراك حسى --------------------- -------------
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 Sتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Stent دعامة Spontaneous تلقائى

 Skin break تشقق بالجروح Skin rash طفح الجلد

 Skin Turgor مرونة الجلد Skin closure إلتئام الجلد

 Scrub nurse الممرضة المعقمة Stoma فتحة فى الجلد

 Safety measures وسائل اآلمان Sterile water ماء معقم

 Shoulder الكتف Standards المعايير

 Scope نطاق Self-care الرعاية الذاتية

 Sterile معقم Stethoscope سماعة الطبيب

 Syncope إغماء Symptoms أعراض

 Sensitivity الحساسية Staff العاملين

 Strategic plan اإلستراتيجية الخطة ------------------------- ---------------

T 

 Word المعنى Word المعنى

 Treatment عالج Therapeutic عالجية

رد فعل عكسي لنقل  TPN تغذية وريدية
 الدم

Transfusion reaction 

 Tachycardia إرتفاع معدل ضربات القلب Toumiquet تورنيكيه

 Teeth اسنان Treatment عالج

 Type of anesthesia نوع التخدير Toileting إستخدام الحمام

 Triage تصنيف المرضى Tub البانيو

 Transportation نقل Title عنوان

 Thick سميك Tablet (Tab.) قرص

 Twice مرتين Testicular mass كتلة بالخصية

 Tumor ورم Testicular Tumor ورم بالخصية

 Testicular Torsion إلتواء بالخصية .Temp درجة حرارة

 Tissues أنسجة Tissue نسيج
 Thrombocytosis عدد الصفائح  زيادة Triglycerides الجليسريدات الثالثية

 Thrombosis تجلط Training Room حجرة التدريب

إدارة الجودة 
 الشاملة

Total quality 

management (TQM) 
 Total cholesterol الكوليستيرول الكلى
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U 

 Word المعنى Word المعنى

 Under-waterseal انبوبة درنقة الصدر Ureteric tumor ورم بالحالب

 Ureterostomy فتحة على الحالب Urethral catheter قسطرة بمجرى البول

 Unconscious غير واعى Urethral Tumor ورم بمجرى البول

 Urinary bladder المثانه البوليه Urethral stones حصوة بمجرى البول

 Uremia بولينا Urinary incontinence عدم التحكم فى البول

 Urine بول Urethrophraxis إنسداد اإلحليل

 Urologist المسالك البوليةجراح  Un responsive غير واعى

 Unstable غير مستقر Urinary catheter قسطرة بولية

 Unit bed سرير القسم U/S (Ultra Sound) أشعة موجات صوتية

 Urea بولينا )يوريا( Uric Acid حمض بوليك

 Ultra filtration سحب الوزن الزائد ----------------------- --------------------

V 

 Word المعنى Word المعنى

 Varicocelectomy إستئصال دوالى الخصية Valuables مقتنيات

 Vein وريد  Vomiting قيئ

 Vital signs العالمات الحيوية Voiding التبول

 Vial فيال Virology screening فحص للفيروسات

 Vertical عمودى Vein وريد

 Vascular Access الوصلة الوعائية الدموية Visiting time مواعيد الزيارة

 Values قيم Visions رؤية
األ عة الصاعدة على المثانوة 

 التبالبالصبغة أثناء 
VCUG (Voiding 

cystouretherogram) 

 Ventilated على جهاز تنفس صناعى

 Vein Thrombo الوريدية الجلطة Vaccine مصل

Embolism (VTE) 

W 

 Word المعنى Word المعنى

 Weight وزن Walker مشاية

 Wound جرح Wheel Chair كرسى متحرك

 Warm دافئ Wound جرح

 Withdrawn إنسحاب Warmth دافئ



Common Used Medical Terms (Part 1) 
 

- 20 - 
 

 Wتابع 

 Word المعنى Word المعنى

 Walking المشي Washing / bathing الغسيل / اإلستحمام

 Water Source مصدر مياة Ward قسم

 Wheeze تزييق Widow أرمل

 Wide واسع Work excuse أذن من العمل

 Weight gain إكتساب وزن Weight loss نقص بالوزن

X 

 Word المعنى Word المعنى

 X-ray أكسأشعة  X-ray forms تقارير األشعة

 

 

 


