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A
AAC MASONRY

Abate

Abatement

Abrasive material

Access

Access cover

ACCESSIBLE

ACCESSIBLE MEANS      
  OF EGRESS

ACCESSIBLE ROUTE

كتل الخرسانة الخفیفة المملوءة بفقاعات ھوائیة

یلغي  

  إلغاء

مادة كاشطة أو خشنة

حریة للوصول الى شيء

غطاء المدخل

سھل اإلستخدام من قبل ذوي اإلحتیاجات الخاصة أو المعوقین

طرق الخروج لذوي اإلحتیاجات الخاصة

الطرق المتوفرة لألشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة
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ACCESSIBLE UNIT

ACCREDITATION BODY

Acoustical tile

Addendum

ADDITION

Additives

ADHERED MASONRY 
VENEER

ADOBE CONSTRUCTION
    Adobe, stabilized
    Adobe, unstabilized

Admixture

Advertisement for bids

AEROSOL

وحدة سكنیة سھل إستعمالھا لألشخاص ذوي اإلحتیاجات الخاصة

ھیئة اإلعتماد

رقاقة عازلة للصوت

إضافة، ملحق

إضافة

المواد اإلضافیة

 قشرة بناء طوبي ملتصقة

بناء بالطوب الطیني
الطوب مدعم بمواد كیمیائیة لثبات مواصفاتھ

الطوب الغیر مدعم بمواد كیمیائیة

  خلیط، مزیج

 إعالن عن عطاء للمزایدة أو المناقصة

بخاخ
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AEROSOL CONTAINER

AGGREGATE

Agreement

AGRICULTURAL,  
  BUILDING

Air compressor

Air conditioning

Air cooler

AIR-INFLATED   STRUCTURE

AIR-SUPPORTED STRUCTURE
    Single skin
    Double skin

AISLE

AISLE ACCESSWAY

علبة البخاخ

حصى مصقولة، حجارة مھشمة

إتفاقیة

مبنى زراعي

ضاغط الھواء

تكییف الھواء

  مبرد الھواء

منشأ بواسطة الھواء المضخم

منشأ مدعوم بضغط الھواء
طبقة فردیة
طبقة ثنائیة

ممر

طریق یؤدي لممر الخروج
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ALARM NOTIFICATION  
  APPLIANCE

ALARM SIGNAL

ALARM VERIFICATION  
  FEATURE

Alcove

Allen wrench

Alley

ALLOWABLE STRESS DESIGN

Alter

ALTERATION

Alternate bid

ALTERNATING TREAD DEVICE

Alternator

جھاز إنذار

إشارة إنذار

خاصیة التحقق من اإلنذار

فجوة في جدار أو منطقة مظللة

مفك سداسي الرأس

زقاق

 تصمیم یعتمد على اإلجھاد المسموح

یغیر (فعل)

تغییر

عرض بدیل

درج ذا خطوات متبادلة

مولد التیارالبدیل
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Aluminum wire

Ambient temperature

AMBULATORY HEALTH   
  CARE FACILITY

Ampere

ANCHOR

Anchor bolts

ANCHOR BUILDING

ANCHORED  
  MASONRY VENEER

Angle iron

Angle of repose

Annex

ANNULAR SPACE

أسالك األلمنیوم

درجة الحرارة المحیطة

وحدة رعایة صحیة للمرضى القادرین على السیر غیر القادرین
على رعایة أنفسھم.

أمبیر وحدة قیاس للقوة الكھربائیة 

سلك أو قضیب معدني للتثبیت

  مسامیر التثبیت

بناء مستقل مالصق للبنایة الرئیسیة في المجمع التجاري

تغلیف الجدار بغطاء خفیف من الطابوق مثبت بطریقة میكانیكیة

زاویة من الحدید

قیاس زاویة الكتلھ للحصى  أوالرمل

مرفق

فراغ أو حیزحلقي
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ANNUNCIATOR

Antisiphon

Apartment 

Apartment house

Application

Appraisal

APPROVED

APPROVED AGENCY

APPROVED FABRICATOR

APPROVED SOURCE

Apron

Arch

 لوحة أو وحدة تشتمل على مصباح أو مصابیح أو شاشة عرض.
كل مؤشر فیھا یقدم معلومات عن الوضع أو الموقع

 مصطلح یطلق على الصمامات أو األجھزة المیكانیكیة لمنع إرتداد
 السائل باإلنثعاب

  شقة، وحدة سكنیة

بنایة مكونة من شقق سكنیة

إستمارة، تطبیق

    تقییم، تخمیین

موافق علیھ، مصدق علیھ

وكالة معتمدة

شخص معتمد، مؤسسة، شركة مستقلة ومعتمدة

مصدرمعتمد

وقاء، وزرة

قوس




