
 
 

 
 
 

Ministers of Stateوزراء الدولة 
 

Minister of State   وزير الدولة 
Minister of State for Parliament  Affairs وزير الدولة لشؤون البرلمان 

Minister of State and Government 
Spokesman 

 وزير الدولة و المتحدث الرسمي للحكومة

Minister of State for National Reconciliation وزير الدولة للمصالحة الوطنية 
Minister of State for National Dialogue وزير الدولة للحوار الوطني 

Minister of State for Foreign Affairs وزير الدولة للشؤون الخارجية 
Minister of State for Tribal Affairs وزير الدولة لشؤون العشائر 

Minister of State for National Security وزير الدولة لألمن الوطني 
Minister of State for Provincial Affairs وزير الدولة لشؤون المحافظات 
Minister of State Non-Governmental 

Organizations 
 وزير الدولة للمنظمات الغير مرتبطة بحكومة

Mayoralty of Baghdad أمانة بغداد 
 

 

Important Terms  مصطلحات مهمة 
 

Elections االنتخابات 
Political Parties األحزاب السياسية 

Electoral Commission مفوضية االنتخابات 
Constitutional Referendum االستفتاء الشعبي 

Foreign relations العالقات الخارجية 
Foreign Aids المساعدات الخارجية 

Governorate Elections انتخابات مجالس المحافظات 
Parliament Elections االنتخابات البرلمانية 

Kurdistan Region إقليم كردستان 
Supreme Court of Iraq المحكمة العليا العراقية 

Council of Representatives of Iraq مجلس النواب العراقي 
Constitution of Iraq الدستور العراقي 

Embassy  سفارة 
Ambassador سفير 

Neighboring  States دول الجوار 
Borders الحدود 



 

 

 

  

 

Translation of Military termsترجمة مصطلحات عسكرية 

Ammunition transfer point نقطة / موقع نقل الذخيرة 

Bern ساتر / حاجز ترابي أو رملي 

Body - belt bomb حزام ناسف 

Boot camp معسكر تدريبي أو تأهيلي 

Bunker ملجأ 

close - quartersfighting الحروب داخل المدن /  حرب الشوارع 

Cyber – warfare حرب االنترنت 

Demilitarization facility منشأة إتالف /  تدمير الذخيرة 

Demolition squad  فرقة / مجموعة  النسف و التفجير 

Dishonorable discharge تسريح غير مشرف 

Drawdown خفض القوات 

Drive – by shootings عمليات إطالق النار من المركبات 

General Officer  / لواء / فريقضابط برتبة عميد  

Military Junta المجلس العسكري الحاكم 

Paramilitary  قوات شبه عسكرية 

Shoulder launched missile صاروخ كتف 

Sleeper cell خلية نائمة 

Site protection unites وحدات حماية الموقع 

Stationed at متمركز في 

Stockpile المخزون االحتياطي 

Surface tracker رادار ارضي 

Military coup انقالب عسكري 

Military pact حلف عسكري 

Assistant  ( Assist. ) Lecturer / Instructor ) .مدرس مساعد ) م.م 
Instructor ( Inst. )  Dr. ) .مدرس دكتور ) م.د 

Assistant Professor Dr. ) أستاذ مساعد دكتور ) أ.م.د 
Professor (Prof. )    Dr. ) .أستاذ دكتور ) أ.د 

Dean of College عميد الكلية 
President of University رئيس الجامعة 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_arabic/military_defense/1409520-close_quarters


Soldier جندي 

Battlefield ساحة المعركة 

Airborne unit "وحدة محمولة جوا 

Air force القوة الجوية 
 


