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 حسب األحرف الهجائية العربيةمرتبة 
 

 أ
 

Eradication, Extermination  فناء، ، استئصالإبادة 
Ovulation إباضة 
Initial ابتدائي 
Swallowing ابتالع 
Endocytosis التقام( خلوي ابتالع( 
Ingest, Ingestion امتصاص ،ابتالع 
Needle-shaped ابري الشكل 
Wax melter الشمع صهر إبريق 
Holoptic إبصار شامل أو كامل 
Axil (leaf) بط الورقةإ 
Coppice  ابكة 
Orta أوأذينة أورطة أو أبهر 
Bean butterfly  أبو دقيق البقوليات 
Painted lady  )أبو دقيق الخبيزة )فراشة الخبيزة، السيدة الملونة 
Pomegranate butterfly  أبو دقيق الرمان 
Clouded yellow butterfly أبو دقيق الفصة األصفر 
Small cabbage white butterfly  الكرنب الصغير/أبو دقيق الملفوف 
Large cabbage white butterfly  الكرنب الكبير/أبو دقيق الملفوف 
Swallow tail butterfly  يأبو دقيق ذو الذنب السنون 
Black veined white butterfly روق السوداء/ فراشة اللوز الحرشفيةأبو دقيق ذو الع 
Biseriate spores في صفين  أبواغ 
Tile drain  الصرف( ابوب البزل( 
11-spot ladybird beetle أبى العيد )دعسوقة( ذات االحدى عشرة نقطة 
7-spot ladybird beetle   أبى العيد )دعسوقة( ذات السبع نقط 
Calico, Etiolation ابيضاض 
Atropine مضاد التشنج، أتروبين 
Contamination  ،تلوثإتساخ 
Mydriasis اتساع حدقة العين 
Convention يةاتفاق 
Haulm destruction اتالف القش 
Hand destruction اتالف يدوى 
Aftermath  آثار ما بعد المعاملة 
Leaf scar آثار نشوء الورقة 
Agitation  تقليب، إثارة 
Effect أثر 
Ecological impact )أثر إيكولوجي )بيئي 
Compensatory effect  ثر تعويضيأ 
Side effect   أثر جانبي 
Temporary effect   أثر مؤقت 
Herbicidal effect أثر مبيد عشبي 
Histological effect  أثر نسيجي 
Rudimentary  )أثري )صغير جدْا 
Fructification  إثمار  
Parthenocarpy إثمار ال إلقاحي 
Agar  آجار 
Licence to sell اجازة البيع 
Pesticide clearance إجازة مبيد اآلفات 
Compulsory, Obligate اجباري 
Biotrophic جباري التطفلا 
Avoidance اجتناب 
Disease avoidance  المرض اجتناب 
Good agricultural practices (GAP)  يات( زراعية جيدةعمل)جراءات ا 
Phytosanitary measures اجراءات صحية نباتية 
Glabrous أملسدأجر ، 
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Sub-cellular fractions  أجزاء تحت خلوية 
Endognathous, Mouth parts أجزاء فم 
Sponging and lapping mouth parts اسفنجية العقة فم أجزاء 
Piericing-sucking mouth parts ةماص ةثاقب فم أجزاء 
Ectognathous أجزاء فم خارجية سائبة 
Non-piercing mouth parts غير ثاقبة فم أجزاء 
Biting mouth parts فم قارضة ءأجزا 
Biting-lapping mouth parts  العقةقارضة أجزاء فم 
Predaceous-bitting mouth parts مفترسة قارضة فم أجزاء 
Lapping mouth parts فم العقة أجزاء 
Siphoning mouth parts, Sucking mouth parts ماصة فم أجزاء 
Chewing mouth parts ماضغة أجزاء فم 
Chewing-lapping mouth parts العقة/أجزاء فم ماضغة 
Entognathous  )أجزاء فم مختفية ضمن تجويف )داخلية 
Predaceous mouth parts مفترسة فم أجزاء 
Predaceous-sucking mouth parts مفترسة باإلمتصاص فم أجزاء 
Bullae  أجسام داكنة تقع في منطقة القمع الفرجي للجنس )أجسام بيوليه

Heterodera) 
Inclusion bodies أجسام محتواة 
Cylindrical inclusion bodies  اسطوانيةمحتواة أجسام 
Crystalline inclusion bodies ةأجسام محتواة بللوري 
Intranuclear inclusions أجسام محتواة داخل النواة 
Amorphous inclusions أجسام محتواة متعددة األشكال 
Lysosomes )أجسام محللة )الاليسوسومات 
Monoclonal antibodies أجسام مضادة وحيدة الكلون 
Gross فادح، ضخم، إجمالي 
Brush اجمة 
Wings   أجنحة 
Fore wings ة أماميةأجنح 
Stress إجهاد 
Oxidative stress تأكسديجهاد إ 
Drought stress إجهاد جفافي 
Water stress   إجهاد مائي 
Fatigue تعب ،إجهاد 
Personal protective equipments  أجهزة الحماية الشخصية 
Photometer devices أجهزة المضواء 
Rotary evaporators أجهزة تبخير دوارة 
Flame photometer أجهزة قياس اللهب الضوئى 
Monogerm احادي الجرثومة 
Univoltine في السنة الجيل أحادي 
Monovalent احادي الرابطة 
Single-stranded  حادي السلسلةا 
Monotrichous, Uniflagelate حادي السوطا 
Unitunicate حادي الغالفا 
Monocotyledon ةلقفاحادي ال 
Unipolar cell خلية عصبية وحيدة المحور القطب، حاديا 
Monoecious احادي المسكن 
Monokaryote  حادي النواةا 
Unicellular وحيد الخلية أو حاديا 
Autoecism العائل ةحاديا 
Haploid  (الصبغياتحادية الكروموسومات )ا 
Initial retention احتجاز أولي 
Leaf scorch ةاحتراق الورق 
Almond leaf scorch احتراق أوراق اللوز 
Caution أنتبه ،احترس 
Infarct )احتشاء )أنسداد تكرورى  
Spray retention  احتفاظ المادة المرشوشة 
Water retention حتفاظ بالماءاال 
Pesticide record keeping إحتفاظ بسجالت المبيدات 
Congestion احتقان 
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Pulmonary congestion  احتقان رئوي 
Hyperemia تبيغ، احتقان 
Exclusivity يجباراحتكار ا 
Probability احتمالّية 
Containment   ،منع االنتشاراحتواء 
Light requirement ضوئي جاحتيا 
Labour requirement احتياجات عمالية 
Nutrient requirement  ذائيةغاحتياجات 
Precaution احتياط 
Safety precautions   احتياطيات األمان 
Food reserves  احتياطيات الغذاء 
Semifenestra )أحد النافذتين )على جانبي الفتحة التناسلية في القمع الفرجي للحوصلة 
Katatrepsis أحد أنواع حركة الجنين 
Juvenilization effect يإحداث األثر الشباب 
Immunization نيع()تم حداث المناعةإ 
Frothing (tank-mix) خلط في تنك الرش( حداث رغوةإ( 
Ordinate حداثي رأسيإ 
Cicatrize أحدث ندبة 
Desimetry إحدى طرق قياس اإلشعاع 
Gastrulation الجاسترولة( إحدى مراحل تطور الجنين داخل البيضة( 
Warning  احذر، تحذير  
Combustion  حراقإ 
Contact chemoreception  كيماوي بالمالمسة )استقبال( احساس 
Statistics   إحصاء 
Bio-statistics إحصاء بيولوجي 
Precision  )إحكام )الدقة البالغة 
Population replacement حالل العشيرةا 
Competitive displacemeat  احالل تنافسي 
Photonucleophilic displacement محب للنواة يحالل ضوئا 
Replacement  حالل، استبدالا 
Boletic acids أحماض البوليتيك 
Tar acids حماض قطرانيةأ 
Reddening, Redness احمرار 
Soil organisms   أحياء التربة 
Heteropoda أحياء بحرية 
Dependence liability test   ستجابةحتمال االااختبار 
Bioassay اختبار أحيائي 
Choice test ختياربار االختا 
Dot-blot immunobinding assay اختبار االرتباط المناعي النقطي 
Radioassay اختبار األشعة 
Pot test اختبار األصص 
Infectivity test عداء )العدوى(اختبار اإل 
Cross absorption test اختبار االمتصاص المتصالب 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) )اختبار االمتصاص المناعي المرتبط باإلنزيم )االليزا 
Double-diffusion test اختبار االنتشار المزدوج 
Agar double diffusion test اختبار اإلنتشار المزدوج في اآلجار 
Nozzle check إختبار البشبوري 
Local lesion assay اختبار البقع الموضعية 
Confirmatory test ر التأكيداختبا 
Slide agglutination test اختبار التخثر على الشريحة الزجاجية 
Accelerated storage test ختبار التخزين السريعا 
Micro-precipitin test اختبار الترسيب فائق الصغر 
Ranking method إختبار التمييز المقارن 
Heat stability test اختبار الثبات الحراري 
Shelf life test ختبار الثبات علي الرفا 
Decoration test اختبار الزخرفة 
Cytotoxicity test for membrane damage ختبار السمية الخلويةا 
Human lymphocyte cytotoxicity assay  اختبار السمية الخلوية باستخدام الخاليا الليمفية اآلدمية  
Short-term toxicity test لسمية على المدى القصيرختبار اا 
Screening test   اختبار الغربلة 
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Immunoelectron microscopy اختبار المجهر اإللكتروني المناعي 
Static laboratory test االستاتيكي )المختبري( ختبار المعملياال 
Growing-on test اختبار النمو 
Local irritaion test ياختبار الهياج الموضع 
Dot-blot test اختبار الوصمة النقطي 
Blot-hybridization test اختبار الوصمة الهجيني 
ELISA اختبار اليزا 
TAS-ELISA اختبار اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة 
Triple-antibody sandwich ELISA اختبار اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة 
DAS-ELISA اختبار اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة 
Double-antibody sandwich ELISA اختبار اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة 
DAC-ELISA  بمولد الضد )الفيروس( باشرةمتغطية األطباق باختبار اليزا 
Spore germination test بواغت األختبار إنباا 
Preliminary test اختبار أولى 
Complement fixation test اختبار تثبيت المكمل 
Rainfastness test  اختبار تحّمل البقاء تحت المطر 
Haemagglutination test اختبار تخثر الدم 
Latex agglutination test اختبار تخثر الالتكس 
Precipitin (precipitation) test اختبار ترسيبي 
Allergic reaction test اختبار تفاعل الحساسية 
Host mediated assay بوساطة العائل اختبار 
Bentonite flocculation test اختبار تلبد البنتونايت 
Field testing اختبار حقلي 
Rec's assay اختبار ركس 
Chlorella test  اختبار كلوريال 
Laboratory test تبار مختبرياخ 
Tissue-blot immunoassay اختبار مناعي لبصمة النسيج النباتي 
Immunoassay ياختبار مناعي، تقييم المناع 
Blotter test النشافورق  ختبارا  
Liver function test اختبار وظيفة الكبد 
Simulated field test الظروف الحقلية يحاكيختبار ا  
Penetration  أنسجة العائل(، النفاذية )التخلل(اختراق( 
Biological breakthrough ختراق النظام الحيويا 
Biochemical breakthrough ختراق النظام الحيوي الكيميائىا 
Cuticular penetration  الجليد ، نفاذيةتراقخا 
Nitrate reduction  نتراتالاختزال 
Photoreduction يختزال ضوئا 
Reduction ختزال، التقليل )الخفض( ا 
Chemical abbreviation ييائاختصار كيم 
Variability اختالف، تباين 
Incoordination )اختالل التوافق )عدم التناسق 
Choice of methods for collabarative study ختيار الطرق للدراسات المنسقة والمشتركةا 
Ecological selection  ياختيار بيئ 
Psychological selection  )اختيار سلوكي )نفسي 
Selection of tactics المكافحة( )تكتيك ختيار طريقةا 
Physiological selection  اختيار وظيفي أو فسيولوجي 
Selective اختياري 
Facultative )اختياري التطفل )المعيشة 
Activated selectivity  ختيارية التنشيطا 
Physiological selectivity  فسيولوجيةاختيارية 
Target selectivity ختيارية الهدفا 
Degradative selectivity ختيارية هدميةا 
Morphological selectivity اختيارية بناء على الشكل الخارجي 
Inter-genera selectivity اختيارية بين األجناس 
Intrinsic selectivity  (اتيةذ)اختيارية داخلية 
Improved selectivity اختيارية محسنة 
Spatial selectivity   اختيارية مكانية 
selectivity اختيارية، انتقائية 
Crevice أخدود 
Stem grooving أخدود الساق 
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Furrow أخدود، ثلم 
Intake أخذ 
Soil uptake  أخذ عن طريق التربة 
Root uptake   أخذ عن طريق الجذر 
Excretion  ،إفرازإخراج 
Agronomist  )إخصائي )عالم( زراعة )فالحة 
Horticulturalist   ،متخصص في علم البستنةإخصائي بستنة 
Bacteriologist إخصائي بكتيريا 
Amphimixis  إخصاب خلطي 
Self-fertile, Self-fertilization  إخصاب ذاتي 
Pseudogamy  إخصاب كاذب 
Conjugation اقتران، رتباطصاب، اإخ 
Glaucous أخضر شاحب، أبيض مزرق 
Greening اخضرار 
Citrus greening الموالحاخضرار الحمضيات / 
Crop failure   اخفاق المحصول 
Ion suppression إخماد أيوني 
Field performance   أداء حقلي 
Appliance  التطبيقداة أ 
Implement اداة إنجاز 
Management دارةإ 
Pest management إدارة )التعامل مع( اآلفة 
Weed management دارة األعشاب إ 
Environmental management إدارة البيئة 
Soil management   إدارة التربة 
Risk management إدارة الضرر 
Management of pesticides إدارة المبيدات 
Integrated Weed Management ألعشابل متكاملةالارة داإل 
Integrated Pest Management (IPM) آلفاتل المتكاملة دارةاإل 
Integrated Disease Management ألمراضل المتكاملة دارةاإل 
Integrated Waste Management لنفاياتل دارة المتكاملةاإل 
Integrated Nematode Management لنيماتودال دارة المتكاملةاإل 
Management of resistance, Resistance management إدارة المقاومة 
Water management  إدارة المياه 
Nematode management إدارة النيماتودا 
Right-of-way management  ولوية المرورأة رداإ 
One field-several pathosystem إدارة عدد من األنظمة المرضية في حقل واحد 
Integrated Management إدارة متكاملة 
One-pathosystem management إدارة نظام مرضي واحد 
Introduction  )إدخال )مقدمة  
Sensory perception حسي دراكإ 
Claim دعاء أو مطالبةإ 
Diversity indices أدلة التنوع 
Bleeding أدماء، نزف 
Guttation دماعإ 
Addiction إدمان 
Endoderm باطنية/ داخلية )طبقة( أدمة 
Ectoderm أدمة خارجية 
Adsorption دمصاص إ 
Soil adsorption   ادمصاص التربة 
Freundlich adsorption isotherm يغلمصاص عند خط التعادل الحراري الخاص بغروند دا 
Immunosorbent electron microscopy (ISEM) نيادمصاص مناعي بالمجهر االلكترو 
TCMs أدوية صينية تقليدية 
ATP فوسفات )مصدر الطاقة( يين ثالثزأدينو 
Solvency إذابة 
Posterior arms خلفية أذرع 
Dorsal arms, Superior arms أذرع علوية أو ظهرية 
Auricle  أذين 
Stipule أذينة 
Stubble fallow  إراحة االرض المغطاة بالجذامة 
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Correlation, Linkage ارتباط 
Spermatodisms يالمنوية على هيئة حزم داخل غالف جالتين الحيوانات ارتباط 
Negatively correlated cross resistance رتباط السالب للمقاومة المشتركةاال  
Negative correlated toxicity للسمية يرتباط السلباال 
Negative correlated pesticides للمبيدات يرتباط السلباال 
Linear correlation ارتباط خطي 
Conjugation إخصاباقتران، رتباطا ، 
Vernalization   ارتباع 
Convulsions رتجافات )تشنج(ا 
DDT-jitters ارتجافات نتيجة المعاملة بالـ د.د.ت 
Diastole ارتخاء 
Spontaneous revertant يإرتداد لحظ 
Infiltration ارتشاح 
Tremor )إرتعاش )ارتجاف  
Boom height  ارتفاع ذراع الرش 
Elevation ارتفاع عن مستوى سطح البحر 
Defence reaction  ارتكاس دفاعي 
Arthropodin آرثروبودين بروتيني 
Regurgitation إرجاع، تقيؤ 
Legs  أرجل 
Burrowing legs أرجل الحفر 
Prolegs أولية أو كاذبة بطنية أرجل 
Mating legs أرجل تزاوج 
True legs حقيقية صدرية أرجل 
Gasping legs أرجل قنص 
Pseudopod كاذبة أرجل 
Clinging legs أرجل متحورة للتعلق 
Cleaning legs أرجل متحورة للتنظيف 
Collecting legs  أرجل متحورة للجمع 
Digging legs  أرجل متحورة للحفر 
Swimming legs رة للعوممتحو أرجل  
Jumping legs أرجل متحورة للقفز 
Seizing legs للقنص متحورة أرجل 
Walking legs للمشي متحورة أرجل 
Walking and running legs للمشي وللجري السريع متحورة أرجل 
Ergot  (مرض) إلرجوتا 
Paddy rice أرز القطاعات المغمورة 
Agricultural extension إرشاد زراعي 
Micro-meterology أرصاد دقيقة 
Ground أرض 
Heath soil أرض البراح 
Fallow بور أرض 
Hill land أرض تالل 
Heavy soil أرض ثقيلة 
Temporary grassland  أرض حشائش مؤقتة 
Weed-free ground   أرض خالية من األعشاب 
Bare ground  رض عاريةأ 
Non-cropped land  عةمزروأرض غير 
Headland (field) أرض غير مزروعة في بدايات الحقول 
Bare fallow غير مزروعة/ مبورة رضأ 
Abandoned land   مهجورةأرض 
Range (land)  أرض مراعي 
Holding ،حيازة أرض مستأجرة 
Arable land  مستزرعةرض أ  
Reclaimed land  رض مستصلحة أ 
Savanna  (سافانا) يهارض معشوشبة ال شجر فأ 
Derelict land   أرض مهجورة 
Earth  ،تربةأرض 
White ant ،النمل األبيض األرضة 
Terrestrial أرضي 
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Edaphic   ( له عالقة بالتربة)أرضي 
Insomnia أرق 
Erythropterin  ( صبغة اللون األحمر في الحشراتأريثروبترين) 
Elution إزاحة 
Gradient elution تدرجةإزاحة م 
Elimination إزالة 
N-dealkylation إزالة األلكيل المتصل بذرة النيتروجين 
Defoliate  األوراق  ةزالإ 
Decontamination  زالة التلوثإ 
Detoxification  تأيض المبيد( فقد السمية، السمية إزالة( 
Uncoating ازالة الغطاء 
Roguing إزالة، استئصال 
Coupling  جإزدوا  
Augmentation ألعداء الحيوية(ا) إزدياد 
Tyndal blue  صبغة(ي أزرق تيندال( 
Chisel  حفُارإزميل ، 
Inflorescence ازهرار 
Infrared (IR) spectroscopy شعة تحت الحمراءاسبكتروسكوبى األ 
Eradicate (to) weeds األعشاب استئصال 
Biopsy أو التحليل( يللفحص المجهر يستئصال نسيج حا(  
Eradication   ،إبادةاستئصال 
Taxis إنحياز )تنسيق(، موجهة استجابات 
Response   استجابة 
Epinastic response استجابة التوائية 
Insect responses ستجابة الحشراتا 
Negative response ستجابة سلبيةا 
Quantal (Qantitative) response  ميةكاستجابة 
Proportionate ستجابة متناسبةا  
Observed response استجابة مالحظة 
Qualitative response ستجابة نوعيةا 
Functional response استجابة وظيفية 
Phototropism حاء ضوئيتضوئية، ان استجابة 
Numerical response عددية استجابة 
Cummulative response استجابة متراكمة 
Genotypical response استجابة وراثية 
Emulsification استحالب 
Spontaneous emulsification ستحالب ذاتي )التلقائي( أو اللحظيا 
Granule application تطبيق( المحببات)ستخدام ا 
Pre-harvest use قبل الحصاد استخدام ما 
Restricted use استخدام مقيد 
Domestic use استخدام منزلي 
Extraction استخالص 
Pressure extraction استخالص بالضغط 
Isolation عزل، استخالص 
Ectothermy استدفاء خارجي 
Endothermy استدفاء داخلي 
Ester استر 
High volatility ester استر سريع التطاير 
Low-volatile ester استر منخفض التطاير 
Reproductive strategy  التكاثر  استراتيجية 
Reduce-numbers strategy )استراتيجية خفض التعداد )لآلفة 
Reduce crop-susceptibility strategy  )استراتيجية خفض حساسية المحصول )لآلفة 
Do-nothing strategy استراتيجية عدم التدخل 
Recovery ( اإسترجاع )ستعادة الحالة الطبيعية 
Recovered fertility اع الخصوبةإسترج 
By-product recovery يإسترجاع المنتج الثانو 
Presternum أمامية استرنة 
Spinasternum بطنية شوكية استرنة 
Sternellum صغرى استرنة 
Basisternum استرنة قاعدية 
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Neurotoxic esterase اإلستريز المرتبط بالسمية العصبية 
Fish farming كاسماال استزراع 
Palatability استساغة 
Ascites, Edema, Hydrops استسقاء 
Hydrothorax استسقاء الصدر 
Anasarca استسقاء عام 
Ionophores ياستشراد أيون 
Fluorescence  استشعاع 
Land reclamation راضياستصالح األ 
Cell elongation  استطالة الخلية 
Cholinesterase restoration لكولين إستريزستعادة إنزيم اا 
Idiosyncrasy ياستعداد ذات 
Predisposition تأهب، استعداد 
Colonization استعمار 
Land use راضياستعمال األ 
Colonize استعمر 
Exploitation استغالل 
Chemoreception استقبال كيميائي 
Extrapolation استقراء 
Deposition )استقرار )ترسيب  
Polarization ستقطابا 
Metabolic ب )أيض(ستقالا 
Intermediate metabolism استقالب بيني 
Metabolism األيض، تمثيل غذائي ،استقالب 
Field monitoring ياستكشاف )رصد( حقل 
Exploration for natural enemies  استكشاف األعداء الطبيعية 
CIPAC formate إستمارة )صحيفة( السيباك 
CIPAC information sheet إستمارة معلومات السيباك 
Soil persistence استمرارية المبيد في التربة 
Culture )استنبات )مزرعة 
Depletion ستنزافا 
Exsanguination استنزاف الدم 
Inhalation استنشاق 
Consumption ستهالكا 
Daily food consumption للطعام ياستهالك يوم 
Import, Importation استيراد 
Colonization of islands استيطان الجزر 
Aphid lion  مفترس المّن()أسد المّن 
Ant lion مفترس للنمل ،أسد النمل 
Acceleration إسراع 
Graduated cylinder  ،مخبار مدرجأسطوانة مدرجة 
Cylindrical  أسطواني  
First-aid إسعاف أولى 
Asphalt  سفلتإ 
Spongy يإسفنج 
Barb أسلة 
Mosaic approach  أسلوب لتطبيق المبيدات بطريق فسيفسائية للحد من ظاهرة المقاومة 
Generic name لدارجاالسم ا 
Approved chemical name ي الموافق عليهئاياالسم الكيم 
Proprietary name اسم المالك 
Synonym اسم بديل/ مرادف 
Trade name اسم تجاري 
Common name  اسم عام 
Code name مشفّر، رمزي اسم 
Browning راسمرا 
Osmosis اسمزة، حلول 
Osmotic اسموزي، حلولي 
Reverse osmosis سموزية معكوسةا 
Denticles أسنان دقيقة 
Diarrhea إسهال 
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Black أسود 
Exponential  أسي 
Acetylcholine  ( بيةمادة كيماوية عصأسيتايل كولين) 
Alloy  سبيكة معادنشابةأ ، 
Alarm signal تحذير( اشارة انذار( 
Ectoparasitoids أشباه الطفيليات الخارجية 
Endoparasitoids أشباه الطفيليات الداخلية 
Parasitoids and predetors أشباه الطفيليات والمفترسات 
Parasitoids طفيليات أشباه 
Primary parasitoids أولية طفيليات هأشبا 
Secondary parasitoids ثانوية طفيليات أشباه 
Lilac neem أشجار النيم 
Tillering   إشطاء 
Sensory hairs حسية أشعار 
Sensilla placoidea صفيحية مثقبة حسية أشعار 
Tactile hairs لمسية حسية أشعار 
Sensilla coeloconica ائرة(مخروطية التجويف )غ حسية أشعار 
Sensilla basiconic مخروطية القاعدة )عميقة( حسية أشعار 
Plumosa hairs ريشية أشعار 
Protecting setae وقائية أشعار 
Radiation اشعاع 
Gamma irradiation اشعاع جاما 
Solar radiation يشمس إشعاع 
Luminescence شعاع ضوئيإ 
Irradiation اشعاع، تشعيع 
X-rays ة إكسأشع 
IR (Infra red rays) أشعة تحت الحمراء 
Ultraviolet light (UV) أشعة فوق البنفسجية 
Lichen حزازة، اشنة 
Algae  طحالبشنيات/ ا 
Thistles أشواك 
Cephalic setae  أشواك )حسيه( رأسية 
Patchy infestation إصابة بقعية 
Light infestation صابة خفيفةإ 
Internal infestation للحبوب( إصابة داخلية(  
Local infestation صابة موضعيةإ 
Infestation إصابة، تلوث، تلويث، غزو 
Insistance  إصرار أو مثابرة 
Pots قصاري ،قوارير، أصص 
Selection  انتخاب، اصطفاء 
Specific trapping اصطياد متخصص 
Yellowing اصفرار 
Aster yellows ألستراصفرار ا 
Peach yellows اصفرار الدراق/الخوخ 
Sugar beet yellows /بنجرالاصفرار الشوندر السكري 
Vein yellowing اصفرار العرق 
Coconut lethal yellowing االصفرار المميت لجوز الهند 
Lethal yellowing اصفرار مميت 
Stock (grafting)   )أصل )للتطعيم 
Scapus تشعاراالس قرن أصل 
Genotype  ،طراز وراثيأصل وراثي 
Excision repair اصالح االستئصال 
Liming اصالح بالكلس 
Sulphur shy varieties أصناف حساسة )خجولة( للكبريت 
Germplasm أصول وراثية 
Rootstock أصول، فصائل جذرية 
Pot أصيص 
Earthenware (flower) pot  خزفي صيص أ 
Clay (flower) pot أصيص فخاري 
Indigenous ،متوطن )مستوطن( في البيئة ،محلي أصيل 
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Artificial food supplements إضافات الغذاء الصناعي 
Fertigation  إضافة األسمدة مع ماء الرى 
Chromosome aberrations انحرافات( كروموسومية) اضطرابات 
Hysteria )اضطرابات عصبية )الهستيريا 
Disturbances of function )اضطرابات وظيفية )خلل 
Degenerate اضمحل  
Wheel  دوالب() طار اآللةا 
Baermann trays أطباق/ صحون بيرمان 
Pulmonary excretion  )إطراح رئوي )الجهاز التنفسي 
Feeding  اطعام 
Release of susceptible insects إطالق الحشرات الحساسة 
Inundative release طالق كثيفإ 
Inoculative release إطالق محدود 
Immature stages أطوار غير بالغة جنسياً أو غير كاملة 
Visualization إظهار 
Recycle/Reuse تدوير/ استخدام إعادة 
Reinfestation   إعادة إصابة 
Recombination repair إعادة اإلتحاد بهدف التصحيح 
Reseeding   البذر إعادة 
Genetic recombination الوراثي توليفعادة الإ 
Reentry إعادة الدخول 
Sward reseeding  رض المعشوشبةإعادة بذر األ 
Mating disruption تشويش( التزاوج إعاقة( 
Steric hindrance )إعاقة تأثيرية )فراغية 
Interference اعاقة، تداخل 
Natural enemies أو حيوية طبيعية أعداء 
Exotic natural enemis أعداء طبيعية دخيلة أو مستوردة 
Indigenous natural enemies أعداء طبيعية محلية 
Mechanical inoculation إعداء ميكانيكي 
Inoculation عداء، إلقاح، تلقيح )تطعيم(إ 
Symptom(s) أعراض 
Chlorotic symptom عراض االصفرارأ 
Toxic symptom أعراض التسمم 
Injury symptoms عراض الضررأ 
Initial symptom عراض أوليةأ 
Systemic symptoms أعراض جهازية 
External symptoms أعراض خارجية 
Internal symptoms أعراض داخلية 
Masked symptoms أعراض متخفية 
Clinical symptoms أعراض مرضية تشخصية 
Local symptoms ض موضعيةأعرا 
Cereal weeds عشاب الحبوبأ 
Weeds أعشاب ضارة 
Panicoid weeds عشاب نجيليةأ ( تتبع تحت عائلةPanicoidae) 
Organs أعضاء 
Exceretory organs (اإلخراج) أعضاء االطراح 
Visual organs الرؤية أعضاء 
Auditory organs أعضاء السمع 
Rectal organs المستقيم أعضاء 
Proprioceptors بالمالمسة حس أعضاء 
Mechanoreceptors )أعضاء حس ميكانيكية )مستقبالت المؤثرات الميكانيكية 
Campaniform sensillae أعضاء حسية جرسيه الشكل 
Chordontal organs أعضاء حسية داخلية مرنة 
Light organs أعضاء ضوئية 
Tympanal organs سمعية طبلية أعضاء 
Male organs أعضاء مذكرة 
Tuft organs للرطوبة مستقبلة أعضاء 
Phagocytic organs ملتهمة أعضاء 
Pulsatory نابضة أعضاء  
Column chromalography أعمدة الفصل الكروماتوجرافى 
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Parsinter cerbralis  )أعمدة بين مخية )وسط المخ األول 
Caecum ريء في النيماتودا(أعور )كما في النهاية العمياء للم 
Processed and packaged food أغذية مصنعة ومعبأة 
Holodic diets أغذية كاملة 
Merdic diets  ًأو ُمحللة أغذية مركبة اصطناعيا 
Inundation )اغراق، فيضان )غمر 
Brushwood  غصان اجمة مقطوعةأ 
Parameres lobs القضيب أغلفة 
Unconsciousness (يم الوععد) أغماء  
Enrichment غناءإ 
Secondary insect pests آفات حشرية ثانوية 
Minor pests آفات ثانوية 
Primary insect pests آفات حشرية أولية 
Incidental pests )آفات طارئة )عارضة 
Potential key pests آفات هامة مؤثرة 
Pest (insect) )آفة )حشرة 
Secondary pest نويةثاة آف 
Key pest )آفة خطيرة )رئيسية 
Perennial pest )آفة دائمة )معمرة 
Exotic pest آفة دخيلة 
Occasional pest آفة عرضية 
Indigenous pest آفة محلية أو متوطنة 
Target pest آفة مستهدفة 
Introduced pest )آفة وافدة )مدخلة أو مستوردة 
Predaceous, Predatism افتراس 
Cannibalism فتراس ذاتيا 
Unitary hypothesis يإفتراض وحدو 
Impaternate (Thelyotoky) أفراد عديمة األب 
Eriophyid  الَحلَم الرباعي األرجلمن أفراد 
Uniparental (Thelyotoky)  أفراد وحيدة الوالد 
Secretion إفراز 
Tubular secretion إفراز أنبوبي 
Bile secretion فراز الصفراءإ 
Apocrine secretion فراز قميإ 
Salivation إفراز اللعاب 
Root exudate   إفراز جذري 
Glandular secretion فراز غديإ 
Spumaline إفراز غروى هيجروسكوبى 
Excretion إخراجإفراز ، 
Diffusates  اطراحاتإفرازات ، 
Root diffusates  إفرازات جذرية 
Erect shoot قائمة أفرع 
Host preference أفضلية العائل 
Soil horizon  األفقي التربي  أفق التربة/المستوى 
Aflatoxine أفالتوكسين 
Aphelenchoid )افيلينكويدي )شكل المريء 
Mutagenic potential ياقتدار طفر 
Biotic potential اقتدار حيوي 
Biorational approach ينعقال يحيوقتراب ا 
Renwal approach قتراب متجددا 
Gametangial copulation الجاميطات األعراس اقتران /  
Spermatization   اقتران النطاف 
Conjugation إخصابرتباط، ااقتران ، 
Social economics اقتصاديات إجتماعية 
Trail-marking إقتفاء األثر 
Removal trapping اقتناص مرتحل 
Abdominal foots أقدام بطنية 
Genital discs أقراص تناسلية 
Anal discs أقراص شرجية 
Proximate  األقرب 
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Extinction  ،انقراض، انطفاءإقصاء 
Distal  بعيد، طرفي)بالنسبة للموقع( أقصى ،  
Maximum initial retention احتفاظ أولي ىأقص 
Maximum absorption أقصى إمتصاص 
Maximum allowable concentration أقصى تركيز مسموح 
Maximum tolerated dose أقصى جرعة يمكن تحملها 
Maximum safety level أقصى حد أمان 
Extremity أقصى درجات الحالة 
Maximum no-effect level (MNL) أقصى مستوى عديم التأثير 
Maximum permissible level أقصى مستوى مسموح 
Minimal lethal dose أقل جرعة مميتة  
Minimum detectable quantity (MDO) أقل كمية يمكن تقديرها 
Least square أقل مربع 
Acclimatization أقلمة 
Ecological acclimatization أقلمة بيئية 
Baermann funnels أقماع بيرمان 
Strawberry tarsonemid mite لالعنكبوتيا /الفراولةالفريز أكارس 
Mites )أكاروس )حلم 
Brown fruit-tree mite أكاروس أشجار الفاكهة البني 
Fruit tree spider mite أكاروس أشجار الفاكهة العنكبوتي 
Bulb mite أكاروس األبصال 
European red mite األكاروس األحمر األوربي 
Oriental red spider mite عنكبوتيالشرقي ال األحمر األكاروس 
Reddish-black flat mite المحمر المفلطح األسود األكاروس 
Brown clover mite أكاروس البرسيم البني 
Cheese and flour mite والطحين أكاروس الجبن 
Citrus red mite أكاروس الحمضيات األحمر 
Citrus flat mite أكاروس الحمضيات المفلطح 
Plum spider mite لخوخ العنكبوتيأكاروس ا 
Cyclamen mite ناأكاروس السيكلم 
Pomegranate and grape mite والرمان العنب أكاروس 
Tow-spotted spider mite ذو البقعتين العنكبوتي األكاروس 
Strawberry spider mite العنكبوتي /الفراولةالفريز أكاروس 
Pistachio flat mite المفلطح الفستق أكاروس 
Silver broad mite العريض الفضي األكاروس 
Stored products mite  أكاروس المواد المخزونة 
Carmine spider mite أكاروس عنكبوتي قرمزي 
Flat scarlet mite أكاروس قرمزي مفلطح 
Ornamental flat mite الزينة المفلطح نباتات أكاروس 
Phytophagous mites التغذية )حلم( نباتية أكاروسات 
Notostigmata أولية أكاروسات 
Opilioacariformes دائيةب أكاروسات  
Soil mites التربة أكاروسات 
Astigmata تحت رتبة عديمة الثغور التنفسية  أكاروسات 
Cryptostigmata  أكاروسات خافية الثغور التنفسية 
Parasitiformes الشكل الطفيلي ذات أكاروسات 
Exoparasitic mites  ذات تطفل خارجيأكاروسات 
Anactinotrichida  أكاروسات ذات شعيرات عديمة الكيتين 
Predaceous mites معيشة افتراسية ذات أكاروسات 
Free-living mites أكاروسات ذات معيشة حرة 
Tetranychid حمراء ناسجة عنكبوتية أكاروسات 
False spider mites, Tenuipalpids ات عنكبوتية كاذبةأكاروس 
Spider mites ناسجة نباتية التغذية عنكبوتية أكاروسات 
Corrosive  أّكال  
Acquisition اكتساب 
Host finding  اكتشاف العائل 
Host habitat finding  اكتشاف وسط معيشة العائل 
Actinomyces )أكتينوميسيس )بكتيريا خيطية 
Propagation إكثار 
Virus propagation اكثار الفيروس 



 13 

Vegetative propagation   إكثار خضري 
Acrosom كروزوم )مقدم الحيوان المنوي(أ 
Eczema )أكزيما )مرض جلدى 
Biochemical oxygen demand (BOD) كسجين البيوكيميائى المطلوباال 
BOD5 (biological oxygen demand at 5 days) ايام 5ند ع المطلوب االكسجين الحيوي 
Oxidation أكسدة 
Biological oxidation  أكسدة حيوية 
Cellular oxidation أكسدة خلوية 
N-oxidation أكسدة ذرة النيتروجين 
Photo-oxidation أكسدة ضوئية 
Insectivorous آكل الحشرات 
Xylophage /Xylophagous الخشب آكل 
Carnivorous الحم/ كل لحومآ 
Herbivores آكالت األعشاب 
Entomophagous  أو حشراتية التغذيةالحشرات آكالت 
Fungivorous آكالت الفطور 
Carnivores آكالت اللحوم 
Omnivores )آكالت اللحوم والنبات )القوارت  
Foliage feeders آكالت أوراق النبات 
Coelom sacs أكياس جسمية جوفية 
Air sacs أكياس هوائية 
Ground equipment آالت أرضية  
Hand equipment آالت يدوية 
Albumin بروتينية(ال اآلح ألبيومين )مواد 
Machine آلة 
Mowing machine لة حش، حشاشةآ 
Copulatory apparatus آلة السفاد 
Cultivator  الفالحة ةآل 
Brushing machine  كانسة()آلة تمشيط 
Interrow cultivator سطرة بين األلة حراثآ 
Spinning-disc applicator  يآلة رش ذات القرص الدوران 
Spike harrow  آلة عزق مثقابية 
Spring-tine cultivator  آلة عزق نابضية/زنبركية 
Granular applicator آلة نثر الحبيبات 
Ovipositor البيض وضع آلة 
Pseudoovipositor كاذبة بيض وضع آلة 
Wound healing الجرح إلتئام 
Healing  اندمال ،لتئامإ 
Affinity  ألفة 
Electron affinity ألفة إليكترونية 
Seed inoculation   إلقاح البذور 
Vaccination إلقاح ضد المرض 
Inoculation ،تلقيح )تطعيم( ،اعداء إلقاح 
Phytoalexin (وروالفط)مادة مهلكة للبكتيريا  ترياق نباتي، ألكسين نباتي 
Alkylation األلكلة 
Agony عذابألم مبرح ، 
Visual ألوان مرئية 
Structural colours تركيبية ألوان 
Physical colour أو تركيبية فيزيائية ألوان 
Physiochemical colours كيميائية فيزيائية ألوان 
Irridescent ألوان قزحية المعة 
Chemical colours ئيةألوان كيميا 
Combination colours ألوان مختلطة أو مركبة 
Mechanical آلي، ميكانيكي 
Toxicodynamics آليات )ديناميكيات( فعل السموم 
Mechanisms of resistance آليات )ميكانيكيات( المقاومة 
Homeostatic mechanism آليات التوازن 
Antidotal mechanisms آليات فعل الترياق 
Giant axion ألياف )محاور( عصبية ضخمة 
Detoxication mechanism آلية )ميكانيكية( إبطال مفعول السم 
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Feedback mechanism آلية )ميكانيكية( التغذية الراجعة 
Sensitive mechanism (SM) آلية )ميكانيكية( الحساسية 
Mechanism of toxicants entry ميكانيكية( دخول السموم آلية( 
Protective mechanism آلية الحماية  
Insensitive mechanism (IM) آلية غير حساسة 
Biochemical mechanism يكيميائ يآلية فعل حيو 
Cryophilic  البرودة أليف  
Halophilic أليف الملح 
Dominant resistance alleles آليالت سائدة للمقاومة 
Anterior أمامي 
Actinides, Prostigmata) أمامية الثغور التنفسية 
Safety سالمة ،أمان 
Root extension   امتداد الجذر 
Odontophore, Stylet extension امتداد الرمح 
Leaf expansion امتداد الورقة 
Tracheal commissures  امتدادات قصبية تنفسية عرضية 
Interlamellar adsorption  الرقائقما بين  (امتصاص)امتزاز 
Absorption امتصاص 
Interlamellar adsorption ما بين الرقائق (امتزاز) امتصاص 
Selective absorption يامتصاص اختيار 
Infra-red absorption امتصاص أشعة تحت حمراء 
Light absorption  امتصاص الضوء 
Optical absorbance يمتصاص ضوئا 
Nutrient uptake ذاءغامتصاص ال 
Ion absorption امتصاص ايوني 
Ion uptake امتصاص ايوني، اخذ ايوني 
Passive absorption أو سلبي تلقائي امتصاص 
Root absorption   امتصاص جذري 
Cuticular absorption   الجليدر بعامتصاص  
Shoot uptake   امتصاص عبر المجموع الخضري 
Passive uptake طمنش امتصاص غير 
Intestinal absorption امتصاص معوي 
Active absorption امتصاص نشط 
Leaf uptake امتصاص ورقي 
Ingest ابتالع، امتصاص 
Turgid  امتالء 
Yellows أمراض االصفرار 
Simple interest diseases أمراض الربح البسيط 
Potential pathogens أمراض مؤثرة 
Pathogenic ر على إحداث المرض(إمراضي )قاد 
Constipation أمساك 
Mesenetron )أمعاء )في النيماتودا 
Ileum يأمعاء دقيقة، اللفائف 
Glabrous دأجر، أملس 
Insemination (نقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى األنثى)مناء إ  
Oogonium (Pl. Oogoenia) لبيضة، منشأ البويضات األولية، مولدة اأمهات البيض 
Spermatogonia المناطفأمهات المنى ، 
Diverticula أنابيب أعورية 
Gastric caeca األنابيب أو الردوب المعوية األعورية 
Testis tubes فصوص الخصية أو أنابيب 
Malpighian tubes / tubules البيجيأنابيب م 
Ovarioles مبيضية أنابيب 
Acrotrophic   تغذية طرفيةأنابيب مبيضية ذات 
Telotrophic ovarioles ذات خاليا مغذية طرفية مبيضية أنابيب 
Polytrophic ovarioles عديدة الخاليا المغذية للبيضة مبيضية أنابيب 
Panoistic ovarioles عديمة الخاليا المغذية مبيضية أنابيب 
Sperm tubes صغيرة منوية أنابيب 
Renal tubules ويةكل ةأنابيب ناقل 
Protogynes في الَحلَم أولية إناث 
Deutogynes إناث ثانوية في الَحلَم 
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Seed germination نبات البذورإ 
Hypogeal germination انبات تحت سطح األرض 
Field germination ينبات حقلإ 
Flush of germination نبات غزيرإ 
Epigeal germination نبات فوق السطحإ 
Delayed germination  نبات متأخرإ 
Germination  إنتاش، إنبات 
Metastasis )إنبثاث )إنفصال أجزاء من الورم السرطاني ونزوحها ألعضاء اخرى 
Seedling emergence   انبثاق البادرة 
Shoot emergence   انبثاق الفرع 
Emergence  ،خروجانبثاق 
Emission انبعاث 
Indentation اغانبعاج، فر 
Amniotic flods إنبعاجات أمنيونية المغلفة للجنين 
Drainage pipe نبوب الصرفا 
Capillary tube انبوب شعري 
Sieve tube  يأنبوب غربال  
Conjugation tube إخصاب أنبوبة 
Germ tube  أنبوبة إنبات 
Ventral tube بطنية بيضية أنبوبة 
Centrifuge tube المركزي نبوبة جهاز الطردأ 
Pollen tube أنبوبة حبة اللقاح 
Sieve tube member أنبوبة لحائية 
Guiding tube (of stylet) )أنبوبة مرشدة )للرمح 
Output, Production نتاجإ 
Seed production   إنتاج البذور 
Arrhenotokous parthenogenesis ينتاج ذكور من تكاثر بكري، تكاثر بكري الجنسي جزئإ 
Mass production على نطاق واسعنتاج إ 
Amphitoky نتاج مختلطإ 
Germination  إنبات  ،إنتاش 
Caution احترس، أنتبه 
Geotropism أرضيء انتحا 
Geotaxis انتحاء جاذبي أرضي 
Embryotropism نتحاء جنينيا 
Phototaxis ضوئي انتحاء 
Artificial selection  صطناعياانتخاب 
Host selection انتخاب العائل 
Recurrent selection نتخاب مرتدا 
Pedigree نسليانتخاب انشقاق ، 
Natural selection انتخاب طبيعي 
Selection  اصطفاء  ،انتخاب 
Interferon انترفيرون 
Diffusion, Dispersal انتشار 
Dissemination  جغرافي( انتشار( 
Seed dispersal  البذور  انتشار 
One-to many correspondance المجموع يانتشار التأثير إلى باق 
Disease prevalence المنطقة انتشار المرض في 
Anemochory  انتشار بالرياح 
Simple diffusion انتشار بسيط 
Spread around the mean   انتشار حول المعّدل 
Passive diffusion يانتشار سلب 
Dialysis انتشار عبر الغشاء 
Facilitated diffusion انتشار ميسر 
Outbreak تفشي، فوران مفاجىء ،رانفجا، انتشار وبائي 
Swelling إنتفاخ 
Meteorism نتفاخ البطن أو األمعاء بالغازات )تطبل البطن(ا 
Emphysema نتفاخ الرئةا 
Sheath bulb الغمد انتفاخ 
Columella  بنية مركزيةانتفاخ مركزي أو 
Boursouflures نتفاخاتا 
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Spikkels  انتفاخات صغيرة 
Flanges  في بعض أجناس النيماتودا( انتفاخات قاعدة الرمح( 
Translocation, Xylem translocation  نتقال ا 
Transmission نتقال )المسبب المرضي من نبات إلى آخر(ا 
Apoplast translocation ي )الحركة عبر الخشب(نتقال أبوبالستا 
Systemic translocation نتقال جهازيا 
Transduction نتقال عارضا 
Mass transfer كتلي( انتقال الكتلة( 
Carbohydrate transport   الكربوهيدراتانتقال 
Basipetal transport  انتقال الى القاعدة 
Seed transmission انتقال بالبذرة 
Insect transmission نتقال بالحشراتا 
Leafhopper transmission انتقال بنطاطات األوراق 
Differential translocation انتقال تبايني 
Bimodal transmission انتقال ثنائي النمط 
Vertical transmission انتقال عامودي 
Phloem translocation انتقال عبر اللحاء 
Synaptic transmission المشبك العصبي عبر الانتق 
Apoplastic movement  عبر الخشب( نسجة غير الحيةألانتقال في ا( 
Mechanical transmission انتقال ميكانيكي 
Involution انتكاس 
Female  (يافعة)أنثى بالغة 
Biparental  أنثى ذات والدين في حالة التكاثر البكري 
Gravid female  قادرة على وضع البيض(أنثى ممتلئة بالبيض( 
Implementation انجاز، تحقيق 
Drift نجرافا 
Vapour drift   انجراف البخار 
Spray drift  انجراف الرش 
Genetic drift انجراف وراثي 
Angstrom (A°) )أنجستروم )واحد على عشرة آالف من الميكرون  
Regression   انحدار 
Linear regression يانحدار خط 
Standard deviation (statistics)  )انحراف معياري )إحصاء 
Chromosome aberrations انحرافات )اضطرابات( كروموسومية 
Degeneration انحالل 
Plasmolysis بلزمة، انحالل البالزما 
Hemolysis )انحالل الدم )زوال الخضاب 
Microbial decomposition ينحالل ميكروبا 
Photolysis يانحالل ضوئ 
Curvature  انحناء  
Bias نحيازا 
Sternum apophysis الصدرية عند ارتباط العضالت الصفيحة انخفاض 
Infecundity نخفاض الكفاءة التناسليةا 
Reduced penetration نخفاض النفاذيةا 
Hypothermia انخفاض درجة حرارة الجسم 
Coalescence, Consolidation اندماج 
Cell fusion يأندماج خلو ،اندماج الخلية 
Plasmogamy   اندماج بالزمي 
Karyogamy   اندماج نووي 
Healing  التئام، اندمال 
Debarking   انزال 
Enzyme إنزيم 
Aliesterase إنزيم االستراز األليفاتى 
Mutant aliesterase إنزيم اإلستراز األليفاتى الطفرى 
Aromatic esterase إنزيم اإلستيريز العطري 
Acetyl choline esterase (AChE) إنزيم األستيل كولين إستريز  
Acetylcholine esterase (AchE) مادة كيميائية عصبية( إنزيم األسيتيل كولين استريز( 
Mixed function oxidase (MFO) إنزيم األكسدة المختلط 
Aconetase إنزيم األكونتيز 
Protease  نزيم البروتياز لهضم البروتينإ 
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Pyruvic oxidase إنزيم البيروفيك أوكسيديز 
Oxidase  )إنزيم التأكسد )أوكسيديز 
Replicase إنزيم التضاعف 
Tyrosinase إنزيم التيروسينيز 
Glutamic oxaloacetic transaminase (GOT)  نزيم الجلوتاميك أوكسالواستيك ترانس أمينيزإ  
Glutamic pyruvic transaminase (GPT) نزيم الجلوتاميك بيروفيك ترانس أمينيزإ 
Succinic dehydrogenase إنزيم السكسنيك ديهيدروجنيز 
Serine enzyme إنزيم السيرين 
Alkaline phosphatase إنزيم الفوسفات القلوي 
Phosphatase إنزيم الفوسفاتيز 
Phosphoglyceric enolase فوسفوجليسريك إينوليزإنزيم ال 
Phenoloxidase إنزيم الفينول أوكسيديز 
Phenolase إنزيم الفينوليز 
Carboxy esterase إنزيم الكربوكسى إسترايز 
Pseudo cholin esterase إنزيم الكولين إستريز الكاذب 
Chitinase إنزيم الكيتنيز 
ATP-ase فوسفات يين ثالثزنزيم المحلل لألدينواإل  
DDT-dehydrochlorinase نزيم المزيل لذرات الهيدروجين والكلور بالد. د. تاإل 
Transcriptase إنزيم النسخ 
Reverse transcriptase إنزيم النسخ المعاكس 
DDT-Detoxifying Enzyme نزيم الهادم )المزيل لسمية( للد.د.تاإل 
Esterase )إنزيم تحلل اإلسترات )إستريز 
Dehydrogenase catacase إنزيم ديهيدروجنيز  
Lactic dehydroginase (LDH) إنزيم الكتيك ديهيدروجنيز 
Adaptive enzyme  نزيم متكيفإ 
Proteolytic enzyme إنزيم محلل للبروتين 
Keratinase نزيم محلل للكيراتينإ 
Hydrolase إنزيم محلل للماء 
Carbamate detoxifying enzyme  لسمية الكارباماتإنزيم مزيل 
Hydrolytic enzyme نزيم مميئإ 
OP-detoxifying enzyme يالعضو يإنزيم هادم للمبيد الفوسفور 
Restriction enzymes إنزيمات القطع المحددة 
Digestive enzymes نزيمات الهضم أ 
Non-competitive enzymes نزيمات غير تنافسيةإ 
Isozymes إنزيمات متشابهة 
Pupil انسان )حدقة( العين 
Symplast اإلنتقال أو الحركة السيمبالستية )عن طريق اللحاء(، أنسجة حية 
Apoplast  نسجة غير حيةأ 
Cholestasis انسداد القنوات الصفراوية 
Clogging بخثرة نسدادا 
Coronary occlusion نسداد تاجىا 
Embolism انسداد في الوعاء الدموي 
Exuviation, Moulting, Molt (= Moult) انسالخ 
Insulin أنسولين 
Flow  نسيابا 
Cleavage تفلج أو انشطار 
Transverse fission   انشطار مستعرض 
Fission /Fusion انشطار، انقسام، انشقاق 
Ring cleavage  انشقاق )إنشطار( الحلقة 
Cracking  شق، إنصداع 
Bloom (wax) انصهار 
Neural reflex صبيع انعكاس 
Reversion of resistance نعكاس المقاومةا 
Leaching  انغسال، تسرب، ترشيح 
Bud-break انفتاح البرعم 
Insect outbreak االنفجار العددي للحشرات، الفوران المفاجىء للحشرات 
Resurgance نفجار الوبائي )إنبعاث فوران اآلفة( اال 
Outbreak فوران مفاجىء، انتشار وبائي تفشي، ،رانفجا 
Explosiveness ينفجارا 
Desorption )انفراد )إدمزاز 
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Release نفراد )تحرر(ا 
Controlled ralease انفراد محكوم 
Apolysis  )انفصال األدمة عن القشرة القديمة )عملية االنسالخ 
Seed-shed  انفصال البذر 
Bud abscission  انفصال البراعم 
Idiocrasis يانفعال ذات 
Cleavage of amide إنفالج )انكسار( األميد 
Abatement إنقاص 
Myosis انقباض )ضيق( حدقة العين 
Constriction   ،تخصرانقباض 
Extinction انطفاء، إقصاءانقراض ، 
Meiosis, Meiotic  ُمَنّصف(انقسام اختزالي( 
Amitosis بسيط اختزالي انقسام 
Meroblastic cleavage  ًانقسام البيضة جزئيا 
Binary fission ثنائي نقساما 
Cell division  انقسام خلوي 
Mitosis انقسام خلوي غير مباشر أو خيطي 
Transverse cell division   انقسام خلوي مستعرض 
Superficial cleavage  انقسام سطحي أو جزئي لمح البيضة 
Holoblastic cleavage ام كلي للبيضة المخصبةانقس 
Miosis نقسام منصفا 
Hydrolytic cleavage يانقسام ناتج عن االنحالل المائ 
Fission /Fusion انشطار، انشقاق، انقسام 
Expired انقضى أجله وانتهى 
Inversion نقالب المستحلبا 
Diffraction انكسار ضوئي 
Epiphora انهمار الدمع 
Stalling انهيار 
Thermal degradation ينهيار حرارا 
Sward destruction  انهيار السطح المعشوشب 
Biological degradation نهيار حيويا 
Non-biological degradation يانهيار غير حيو 
Collapse of control systems نهيار نظم المكافحةا 
Degradation  ،انحالل، هدمترديانهيار ، 
Noxious species أنواع ضارة 
Differential species  تفريقيةأنواع 
Nontarget species أنواع غير مستهدفة 
Indicator species نواع كاشفة )دالة(أ 
Aggregate species  أنواع متجمعة 
Indigenous species أنواع محلية 
Endangered species أنواع معرضة للخطر 
Propagation species اتية لالكثارأنواع نب 
Deliquescence اهتراء  
Cilia أهداب 
Ecological pyramids أهرامات بيئية 
Elliptical اهليلجي 
Lateral chords  أوتار/ حبال الجانبية 
Carcinogenicity )أورام سرطانية )السرطنه 
Bead galls أورام ورقية خاصة 
Orthoquinone جدار الجسم( دباغة أو تصلب قشرة) أورثوكينون 
Abdominal aorta أورطى بطني 
Ourmiavirus جنس( اورميافيروس( 
Ophiovirus جنس( اوفيوفيروس( 
Oximes أوكسيمات 
Oleavirus جنس( اوليافيروس( 
Umbravirus  )اومبرافيروس )جنس 
Oidium (Pl. Oidia)  أويدة 
Manometric اياس المانومتري 
Ipomovirus  جنس(ايبوموفيروس( 
Idaeovirus )ايديوفيروس )جنس 
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Metabolic ( استقالأيض)ب 
Basal metabolism  ساسيأيض أ 
Fat metabolism أيض الدهن 
Carbohydrate metabolism  الكربوهيدراتأيض 
Secondary metabolism يأيض ثانو 
Co-metabolism أيض مشارك 
Activated metabolism (أيض منشط )تنشيطي 
Catabolism أيض هدمى 
Metabolism األيض، استقالب، تمثيل غذائي 
Circadium rhythms في أنشطة الحشرات اليومية إيقاعات يومية 
Fungistatic action إيقاف )فعل( مؤقت للنمو الخضرى للفطر  
Stop flow إيقاف التدفق 
Ilarvirus )ايالرفيروس )جنس 
Enamovirus جنس( ايناموفيروس( 
Anion  (أنيون) يون سالبيأ 
Cation   موجب الشحنةأيون 
Ion ايون 
Ionic  ايوني 
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 ب
 

Artesian well ر أرتوازيئب 
Focal بؤرى 
Primers بادئات 
PCR primers بادءات التفاعل المتسلسل للبوليمراز 
Seedling   بادرة 
Badnavirus جنس( بادنافيروس( 
Paratitivirus روس )جنس(باراتيتيفي 
Pseudoparenchyme   بارانشيم كاذب 
Parenchyma يبارانشيما، النسيج الحشو 
Epibasidium   (علوية)بازيدة 
Plough sole باطن المحراث 
Endogenous المنشأ يداخل، باطني النمو 
Cluster باقة 
Adult, Mature بالغ 
In toto بالكامل 
Panicovirus )بانيكوفيروس )جنس 
Erineum بثرات مخملية لبادية 
Uredia بثرات يوريدية 
Blister, Bulla, Pustule, Sorus بثرة 
Prosorus   بثرة أولية 
Uredium  بثرة يوريدية 
Research   بحث 
Agricultural research  بحث زراعي 
Investigation تحقق، بحث 
Marine   بحري 
Lagoon بحيرة ضحله 
Rotary atomizer   بخاخ دوراني 
Swirl nozzle  )بخاخ دوراني )بشكل دّوامة 
Filled cone nozzle بخاخ مخروطي ممتلئ 
Flat-fan nozzle بخاخ مروحي 
Tee-jet nozzle   بخاخ نفاث بشكلT 
Nozzle  ،بشبوريبخاخ 
Vapour   بخار 
Inflorescence initiation بدء االزهرار 
Flower initiation التزهير  بدء 
Leaf initiation بدء تشكل األوراق 
Ear initiation بدء تكوين السنبلة 
Root initiation  بدء نمو الجذر 
Initiation )بدء، البداية )من مراحل السرطنة 
Primordium بداءة 
Probasidium   بداءة "البازيدة"، الدعامة 
Aphanoplasmodium البالسموديوم" بداءة" 
Flower initial  اءة الزهرةدب 
Leaf initial, Leaf primordium بداءة الورقة 
Root initial, Root primordium  بداءة جذرية 
Primitive بدائي، أولي 
Onset of disease بداية المرض 
Apoda / Apodous عديمة األرجل، بدون أرجل 
Symptomless بدون أعراض 
Leafless  وراقأبدون 
Nicht befund (N.B) )بدون تعليق )مالحظة  
Non-tillage بدون حراثة 
Alterative, Substituent بديل 
Lumpiness بدين 
Per se  جوهريا–بذاته 
Spawn بذار الفطر 
Drill (row) )بذارة )سطر 
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Cereal drill بذارة حبوب 
Rotary disc drill  قرصّية دورانية بذارة 
Precision drill بذارة متقنة 
Drilling to a stand بذر دقيق 
Precision seeding بذر متقن 
Under-sow (to)  بذر تحتي 
Band sowing  بذر شريطي 
Broadcast sowing  نثربذر عام ، 
Row sowing   بذر على خطوط 
Sod-seeding  البذر في سطح التربة المعشوشب 
Seed  بذرة 
Pedigree seed ل بذرة أص 
Hard seed بذرة قاسية 
Dormant seed   كامنةبذرة 
Winged seed   بذرة مجنحة 
Pelleted seed  )بذرة مغلفة )بمادة واقية 
Seed-borne   بذري المنشأ، محمول في البذرة 
Certified seed وثقةبذور م 
Heath براح 
Brass برادة 
Faeces / feces فضالت، براز 
Imaginal buds براعم جناحية داخلية 
Enlarged buds براعم متضخمة 
Gemmae ورقية  براعم 
Single factor programs برامج العامل الواحد 
Caryopsis   ًةبر 
Potter tower برج بوتر لمعاملة الحشرات واألسطح 
Isthmus  )برزخ، مضيق )المريء 
Vitiligo البرص 
Bud برعم 
Axillary bud  بطيإبرعم 
Lateral bud برعم جانبي 
Flower bud برعم زهري 
Dormant bud برعم ساكن 
Adventitious bud  برعم عرضي 
Apical bud   برعم قمي 
Terminal bud   برعم نهائي 
Budding برعمة 
Hippobosca برغش 
Horse ked  برغش الخيل  
Sheep ked  )برغش الغنم )طبوع الغنم 
Flea برغوث 
Human flea  برغوث اإلنسان 
Oriental rat flea  برغوث الجرذ الشرقي 
Alfalfa flea برغوث الفصة 
Dog flea  برغوث الكالب 
Adjusting screw  برغي 
Amphibious  برمائي 
Doliform  الشكل  برميلي 
Trials programme   برنامج التجارب 
Spraying program   برنامج الرش 
Cropping programme   برنامج محصولي 
Ooplasm  البيضة  بروتوبالزم 
Protocol )بروتوكول )مخطط تجربة 
Vitellogenin األنثى بروتين 
Movement protein بروتين الحركة 
Lipoprotein بروتين دهني 
Actin بروتين عضلي 
Nonstructural protein غير بنائي بروتين 
Sclerotine مدبوغ قاسي بروتين  
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Polyprotein بروتين متعدد 
Nucleoprotein  ووينبروتين 
Structural protein بروتينات بنائية 
Pathogenesis-related proteins بروتينات مرتبطة بالتفاعل المرضي 
Mucron   في نهاية الذيل()بروز دقيق 
Retrose بروز للخلف أو لألسفل 
Bromovirus جنس( البروموفيروس( 
Bronze  برونز 
Peritoneum بريتونال 
Soil auger  الخذ العينات( بّريمة حفر التربة( 
Pyrimidines البريميدنات 
Prion )بريون )بروتين ممرض 
lordosis لألمام(  يالبزخ )انحناء العمود الفقر 
Orchard بستان 
Meadow orchard بستان مرج 
Pasteurization  بسترة 
Landscape gardening بستنة طبيعية 
Market gardening بستنة تجارية 
Pear psyllid  الكمثرى /بسيال األجاص 
Fig psyllid  بسيال التين 
Olive psyllid  بسيال الزيتون 
Spray nozzles بشابير الرش 
Thermal energy nozzles  البشابير ذات الطاقة الحرارية 
Exocuticle قشيرة أو جليد خارجي، البشرة الخارجية 
Sputum بصاق، بلغم  
Red squill bulb )بصل البحر )بصل العنصل 
Bulb  بصلة 
Posterior bulb (= Basal bulb) البصلة الخلفية للمريء 
Esophageal bulb بصلة المريء 
End bulb (see basal bulb) بصلة المريء القاعدية 
Median bulb,  Middle bulb, Metacorpus في المريء( البصلة الوسطى( 
Basal bulb  )بصلة قاعدية )من المريء 
Bulbous  بصلي 
Bulbiform, Bulboid الشكل بصلي 
Finger print بصمة األصبع 
Bulbil بصيلة 
Bradycardia بطء القلب 
Cryptogram   بطاقة الفيروس 
Tapetum عاكسة قصبية بطانة 
Ventrolateral  انبيج –بطن 
Gaster البطن عند الدبابير والنحل 
Abdomen بطن 
Ventral بطني 
Slow-release  بطيء التحّرر 
Ventriculus لمعدة، اطينب 
Post emergence بعد االنبثاق 
Post-harvest بعد الحصاد 
Post hatching بعد الفقس 
After-treatment  بعد المعاملة 
After-ripening  بعد النضج 
Postocciput القفا خلف أو بعد 
Mosquites بعوض 
Anopheles mosquito يسبعوضة األنوفيل 
Egyptian mosquito  بعوضة مصرية 
True bugs قيقيح بق 
Citrus mealy bug  َبق الحمضيات الدقيقي 
Mealy bugs البق الدقيقي 
Cottony cushion scale  البق الدقيقي اإلسترالي 
Cottony pistachio scale بق الفستق الدقيقي 
Cotton seed bug َبق بذرة القطن 
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Survival )بقاء )حياة  
Survaival قيد الحياة على بقاء 
Persistence بقاء، ثبات، مثابرة 
Debris  بقايا  
Vaginal remnants / ثار المهبل )في القمع الفرجي للحوصالت(ابقايا 
Pest residue فةبقايا اآل 
Crop residue, Crop debris  المحاصيل  بقايا 
Litter (plants) بقايا نباتية 
Green peach bug   الخضراءالدراق بقة 
Bed bug ّبقة الفراش 
Cabbage bug /الكرنببقة الملفوف 
Green plant (shield) bug بقة النبات )المدرعة( الخضراء 
Lace bug  بقة مبرقشة 
Concentric ringspots بقع حلقية متراكزة 
Patches بقع متناثرة 
Pin-point lesions بقع متناهية الصغر 
Local lesions بقع موضعية 
Necrotic local lesions بقع موضعية ميتة 
Spilled oil بقعة الزيت 
Pterostigma جناحية بقعة 
Starch lesion بقعة نشوية 
Legume بقول 
Spore forming bacterium بواغالبكتريا المكونة لأل 
Nitrifying bacteria لنترتةبكتريا ا 
Methanogenic bacterium بكتريا مولدة الميثان 
Bacteria جراثيمبكتريا ، 
Bacteriological بكتيري 
Ammonifying bacteria   بكتيريا النشدرة 
Actinomycetes بكتيريا خيطية 
Denitrifying bacteria   مزيلة للنترتةبكتيريا  
Pectin بكتين 
Pecluvirus )بكلوفيروس )جنس 
Periplasm   بالزم محيطي، طبقة حول البالزما 
Plasma سائل( الدم بالزما( 
Plasmodium بالزموديوم 
Plasmid بالزميد 
Blastula  طور جنيني مسطح( هوليبالست( 
Native مستوطنمحلي، بلدي ، 
Plasmolysis لزمة، انحالل البالزماب 
Canada balsam بلسم كندا 
Phagocytosis ابتالع، التهام، بلعمة 
Sputum بصاق، بلغم 
Plectoid   بلكتويدي )ميزات الجنس(Plectus  
Crystral ورة لبل 
Crystallin  بللوري  
Crystalline solid  وري صلب لبل 
Polymerization البلمرة 
Pleuron صفائح جانبية() البلورا 
Insecticidal crystal proteins  بلورات البروتينات المبيدة للحشرات  
Cry (Crystal delta endotoxins)  بلورات دلتا إندو توكسينات  
Enzyme synthesis بناء )تخليق( اإلنزيم 
Soil texture   التربة)قوام( بناء 
Anabolism بناء األنسجة 
Sward establishment  بناء السطح المعشوشب 
Synthesis   بناء، تخليق 
Seed bank   بنك بذور 
Pancreas بنكرياس 
Texture  بنية 
Cephalic structure الرأس بنية 
Virus structure بنية الفيروس 
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Particle architecture بنية جسيم الفيروس 
Crumb structure (soil)  نية كدرية )تربة(ب 
Dimidate  أحد نصفيه أكبر من اآلخر(  نصفية بنية( 
Benyvirus جنس( نيفيروسب( 
Albinism  هقب 
Green buprestid البوبريستيد األخضر 
Bronze buprestid البوبريستيد البرونزي 
Four spotted buprestid  البوبريستيد ذو األربع نقط 
Potexvirus )بوتكس فيروس )جنس 
Potyvirus فيروس )جنس(بوتي 
Dispersible powder بودرة متشتتة 
Spore   بوغ 
Carpospore (الثمري)ينتجه الجسم  بوغ 
Ascospore زقي( أسكي بوغ( 
Basidiospore (دعامي)بازيدي  بوغ  
Blastospore برعمي بوغ 
Pycniospore  بوغ بكني 
Pycnidiospore بوغ بكنيدي /كونيدي 
Teliospore  بوغ تيلي 
Teleutospore  بوغ تيليتي 
Didymospore  ثنائي الخلية  بوغ 
Diorchidoid  ثنائي الخلية ذو حاجز عمودي  بوغ 
Binucleate spore ثنائي النوى بوغ 
Zygospore  يبوغ زيج 
Azygospore زيجي بكري بوغ 
Aplanospore ساكن بوغ  
Dictyospore  شبكي  بوغ 
Botryoblastospore بالستوسبور" بوتوريو" برعمي عنقودي بوغ 
Annelospore فطري حلقي بوغ 
Phialospore  بوغ فياليدي 
Stylospore قلمي  بوغ 
Chlamydospore كالميدي" بوغ" 
Reniformspore  بوغ كلوي الشكل 
Conidiospore كونيدي  بوغ 
Microconidium  كونيدي دقيق  بوغ 
Macroconidium  بير كونيدي ك بوغ 
Encysted spore متحوصل  بوغ 
Resting spore بوغ مستريح 
Arthrospore مفصلي  بوغ 
Zoospore  بوغ هدبي، جرثومة حيوانية 
Urediospore   بوغ يوريدي 
Aeciospore (إيسيدي) أيسيه ةبوغ 
Oospore  بيضية  بوغة 
Urine بول 
Polerovirus )بوليروفيروس )جنس 
Polyxeny سينى )متعدد التطفل( بوليك 
Polymer بوليمر 
Uremia  بولينية الدم 
Oocyte خلية بيضيةأولية بويضة ، 
Oosphere   ،يضةيببويضة  
Aquatic insect ecology  بيئة الحشرات المائية 
Micro-environment البيئة المحيطة الدقيقة 
Nutrient medium بيئة تغذية، مستنبت غذائي 
Ecology of soil insects  بيئة حشرات التربة 
Physical environment فيزيائية بيئة 
Environment  بيئة محيطة 
Microenvironment بيئة محيطة صغيرة 
Identical ecological  بيئة مالئمة نموذجية 
Obligatory diapause إجباري بيات 
Diapause توقفبيات حقيقي ، 
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Hibernation, Overwintering   )بيات شتوي )تشتيه 
Aestivation, Oversummering   )بيات صيفي )تصييف 
Powdery mildew بياض دقيقي 
Downy mildew  زغبي  بياض 
Data بيانات 
False-negative toxicological data بيانات سمية سلبية مضللة 
False-positive toxicological data بيانات سمية موجبة مضللة 
Termitarium األبيض النمل بيت 
Glasshouse زجاجي بيت 
Begomovirus جنس( بيجوموفيروس( 
Synthetic pyrethroids الصنعية البيروثرويات 
Pyrethroid(s)  )بيروثرويد )بيرثرويدات 
Centrolecithea  بيض حشرات مركزي المح 
Egg  بيضة 
Nit صيبان() القملة بيضة 
Microlecithal  )بيضة ذات ُمح قليل )حشرات ذات الذنب القافز 
Zygote مخصبة بيضة 
Obovate  بيضوي مقلوب 
Oval بيضي الشكل 
Bymovirus جنس( يموفيروسب( 
Interrow سطر بين األ 
Intercellular داخل الخلية، بين الخاليا 
Interphase بين طورين/وجهين، بيني 
Microtype eggs  جمبيوض دقيقة الح 
Dehiscent type eggs  بيوض ذات شق خاص في الطرف األمامي للبيضة لخروج اليرقة عند

 الفقس
Stalked type eggs  بيوض ذوات حوامل 
Aeuminate type eggs  بيوض رفيعة الشكل 
Indehiscent type eggs   بيوض عديمة الشق لخروج الجنين، وتفقس اليرقات من هذه البيوض

 ار البطني المسطحمن خالل الجد
Pedicellate type eggs  بيوض عنيقية أو ذات عنق 
Macrotype eggs  بيوض كبيرة الحجم 
Hymenopteriform eggs   بيوض كمثرية أو بيضاوية متطاولة الشكل شائعة في غشائيات

 األجنحة
Encyrtiform eggs  العائل بيوض لها عنيق رفيع في طرفها األمامي يمتد خارج جدار جسم 

 )طفيليات تضع هذه البيوض داخل العائل(
Ovule, Ovum (Pl. Ova) يضة بي 
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Satellite تابع 
One-to one correspondence تأثر الجزء المعامل فقط 
Interact (to), Interaction تداخل، تآثر 
Induction )تأثير )إستدالل 
Dependent joint action ر المستقلتأثير )فعل( مشترك غي 
Bleaching effect  ضيالتبي تأثير 
Edge effect (trial plots) بقاطع التجارب( ر الحديأثت( 
Green house effect (يتأثير الدفيئة )التأثير الصوب 
No discernible adverse effect التأثير الضار غير الملحوظ 
Multi-effect التأثير المتعدد 
Potentiating effect يالتأثير المقو 
Bonus effect )تأثير المكافأة )التحفيز 
Space effect يالتأثير المكان 
Inhibitory effect )تأثير تثبيطي )مثبط 
Cumulative effect   تأثير تراكمي 
Buffering effect تأثير تنظيمي  
Delayed neurotoxic effect (DNTE) عصبى متأخر يتأثير سم 
Knock down effect  ثير صاعق )صارع(أت 
Therapeutic effect يتأثير عالج 
Morphogenetic effect تأثير على التكون الشكلى 
Multi-site action التأثير على أهداف متعددة 
No-observable effect تأثير غير مالحظ 
Indiscriminate غير متخصص( تأثير غير مميز( 
Steric effect  تأثير فراغي 
Killing effect تأثير قاتل 
Trival temporary effect تأثير مؤقت ضعيف 
Residual action   تأثير متبقي 
Synergism تأثير متزايد 
Combined effect تأثير مشترك 
Collateral effect تأثير مصاحب 
Antagonistic effect  مضاد تأثير 
Additive effect تأثير مضاف 
Local effect تأثير موضعي 
Transient effect   تأثير وقتي 
Cumulative effectiveness فعالية( متراكمة) تأثيرات 
Genotoxic effects التأثيرات السامة الوراثية 
Chronic effects تأثيرات مزمنة 
Carcinogenic effects تأثيرات مسرطنة 
Mutagenic effects تأثيرات مطفرة 
Adverse effects تأثيرات معاكسة 
Neurological effects عصبية نبضية تأثيرات 
Crown  تاج  
Allergic inflammation تأجج الحساسية 
Merchant تاجر 
Coronal, Collar ،عنق( طوق تاجي( 
Retardation تأخير 
Date  تاريخ 
Life history تاريخ الحياة 
Post adaptation يالتأقلم الطفر 
Pre-adaptation المسبق التأقلم 
Co-adaptation تأقلم مشترك 
Corrosion, Erosion  تآكل 
Nozzle ersoin تآكل البشبوري 
Abrasiveness تآكل، كشط 
Insurance تأمين 
Rice tungro تانغرو األرز 
Predisposition تأهب، استعداد 



 27 

Tylench  يتبع الرتبة( تايلنكTylenchida) 
Tylenchoid )تايلنكويدي الشكل )من أشكال المريء 
Tymovirus  )تايموفيروس )جنس 
Ionization تأين 
Chemical ionization تأين كيميائي 
Exchange تبادل 
Gas exchange تبادل الغازات 
Trophallaxis غير المستمر، ظاهرة تبادل المواد )الحشرات اإلجتماعية( الغذاء تبادل 
Mutualism منفعة متبادلة، المنفعة تبادل 
Ion exchange تبادل ايوني 
Gaseous exchange تبادل غازي 
Base exchange  تبادل قاعدي 
Chemical shifts تباديل كيميائية 
Anisigamous, Anisogamy األعراس، الجاميطات تباين 
Heterothallism تباين الثالوس 
Differential tolerance  لعلى التحمّ تباين القدرة 
Heterochromatin )تباين اللون )هتيروكرماثين 
Heterokaryosis النوى تباين  
Daily variation  التباين اليومي 
Heterogenous تباين أو عدم تجانس 
Sexual dimorphism  اختالف الشكل بين الجنسين( تباين جنسي( 
White blister تبثر أبيض 
Anthracnose  ،تراكنوزانتبّثر 
Evaporation تبخير 
Rotary vacuum بالتفريغ يالتبخير الدوران 
Gas proof sheet fumigation تبخير تحت أغطية غير نفاذة للغازات 
Allometry  تبدل )النمو( متغاير 
Metachromasia تبدل التلوين األصطناعى 
Mutagenesis ( ي)الطفر يالتبدل الخلق 
Metaplasia  الكامل )التنسج( التبدل 
Allometabola تبدل أو تحول مختلف 
Metamorphosis تحول شكلي /تطور ،تبدل 
Dissipation تبديد، إختفاء 
Alteration تبديل، تغيير 
Egestion تبرز، ترجيع 
Mottle, Mottling تبرقش 
Chlorotic mottling of leaves تبرقش األوراق االصفر 
Leaf mottling الورقة تبرقش 
Scattering األلوان تبعثر 
Black spot أسود تبقع 
Leaf spot   تبقع الورقة 
Ring spotting تبقع حلقي 
Dollar spot  مرض يصيب نباتات المروج(  دائري تبقع( 
Angular leaf spot زاوي ورقي تبقع 
Earliness تبكير 
Tepal تبلة 
Crystallization تبلور 
Differential wetting تبليل تبايني 
Bunchy top تبوق القمة 
Urination التبول 
Superovulation تبويض فائق 
Hyperemia احتقان، تبيغ 
Breeding sequence تتابع التربية 
Cropping sequence   محصولي تتابع 
Nucleotide sequence ينيوكليوتيد تتابع 
Insect monitoring   اتعداد الحشرأتتبع 
Microphagous تتغذى على الكائنات الدقيقة 
Nematophagous  اتتغذى على النيماتود 
Nectariferous على رحيق األزهار تتغذى  
Leafy gall تثألل ورقي 
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Nitrogen fixation  نيتروجيني() تيوزآتثبيت 
Complement fixation تثبيت المتمم 
Carbon dioxide fixation  اكسيد الكربون تثبيت ثاني 
Dark fixation (of CO2) ( لثاني أكسيد الكربونتثبيت ال ضوئي) 
Allelopathy, Inhibition  تثبيط 
Enzyme inhibition اإلنزيم تثبيط 
TLC-Enzyme Inhibition (TLC-EI) تثبيط اإلنزيم علي ألواح كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة 
Competitive inhibition  المنافسة تثبيط 
Growth inhibition النمو تثبيط 
Bacteriostasis البكتيريالنمو  تثبيط 
Suppression  تثبيط، خمد، كبت 
Deactivation فقد النشاط، تثبيط 
Differential centrifugation تثفيل تفاضلي 
Density gradient centrifugation تثفيل في محاليل متدرجة الكثافة 
Centrifugation  ،طرد مركزيتثفيل 
Homogenous تماثل، تجانس 
Encrachment تجاور 
Subepithelial sinus يالطالئ تحت تجاويف 
Coelomic cavities تجاويف جسمية 
Blood sinuses تجاويف دموية 
Basal regrowth   نمو قاعديتجدد 
Regeneration   تجديد 
Pasture renovation تجديد المرعى 
Experiment, Trial تجربة 
Selectivity trial   تجربة اختيارية 
Pot experiment تجربة أصص 
Leaching experiment نغسالتجربة اإل 
User-trial   تجربة المستخدم 
Preliminary experiment تجربة أولية 
Feeding trial تجربة تغذية 
Effectivity trial   فعاليةتقويم تجربة 
Field experiment, Field trial تجربة حقلية 
Root length assay   تجربة طول الجذر 
Screening trial  تجربة غربلة 
Sporulation (ينقسام البوغتجرثم، تبوغ )يتكاثر باال  
Experimental, Empirical تجريبى 
Dosimetry  تجريح 
Column fractionation التجزئ بالعمود  
Fragmentation  تقطيعتجزؤ ، 
Fractionation تجزئة 
Partition التجزئى 
Atomization تذرية، تجزيء، ترذيذ 
Curl, Wrinkle تجعد  
Curly top  القمة )مرض فيروسي(  تجعد 
Leaf curl   تجعد الورقة 
Lyophilization, Freez-drying, Freeze-dried ( التجميدبتجفيف تجفيد) 
Dehydration, Desiccation, Drying تجفيف  
Haulm desiccation تجفيف القش 
Crop desiccation  تجفيف المحصول 
Artificial drying  تجفيف صناعي 
Air-dry  تجفيف هوائي 
Clotting, Thrombosis  تجلط 
Freezing تجمد 
Clumping تجمع 
Ion accumulation تجمع أيوني 
Mating aggregation تزاوجلل تجمع 
Muscular fasciculation يأو تحزم عضل ،تجمع 
Aggregation تجمع، تحشد 
Shelter aggregation للمأوى تجمعات 
Gregarious تجمعي 
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Immobilization تجميد الحركة 
Deep freezing  تجميد شديد 
Aggregate (to), Summation تجميع 
Virus assembly تجميع الفيروس 
Behaviouristic avoidance تجنب سلوكى 
Caudal alae (= Bursa) ذيلية تتجنحا 
Peloderan )تجنحات ذيلية )تتقابل بعد نهاية الذيل 
Leptoderan )تجنحات ذيلية )ال تصل إلى نهاية الذيل 
Cervical alae ( الرقبة عنقية )على تجنحات 
Formulation of bacterial bioinsecticide ر( مبيد حشري حيوي بكتيريتجهيز )مستحض 
Formulation of bacterial biopesticide بكتيري تجهيز )مستحضر( مبيد حيوي 
Formulation of fungal biopesticide تجهيز )مستحضر( مبيد حيوي فطري 
Formulation of biocontrol agents تجهيز )مستحضر( مواد المكافحة الحيوية 
Formulation حضر، مستتجهيز 
Vaculation  )تجوف )تكوين فجوات 
Weathering التجوية 
Starvation  )تجويع )جوع 
Post acquisition fasting بعد االكتساب تجويع 
Pre-acquisition fasting قبل االكتساب تجويع 
Cavity, Sinueus تجويف 
Peritoneal cavity يالتجويف البريتون 
Body cavity, Hemocoel يف الجسمتجو 
Coelom )تجويف الجسم )حقيقي 
True coelon الحقيقي الجسم تجويف 
Buccal cavity, Oral cavity, Stoma تجويف الفم 
Stoma / Stomata في النيماتودا /أو فتحة في بشرة النبات للتنفس والنتح يالتجويف الفم ،

 فتحة الفم الفم، ،ثغور تنفسية
Lumen تجويف القناة الهضمية 
Pericardial sinus بالقلب أو التجويف الظهري العلوي المحيط التجويف 
Ventral sinus بطني تجويف 
Perineural sinus أو عصبي بطني تجويف 
Pseudocoel, Pseudocoelom تجويف جسمي كاذب 
Coxal cavity تجويف حرقفي 
Perivisiceral cavity, Previsceral sinus, Visceral sinus حشوي جويفت 
Haemocoele تجويف دموي 
Haustrulum )تجويف صمام المريء )يعمل كمضخة 
Dorsal sinus تجويف ظهري 
Pericardial cavity أو قلبي ظهري تجويف 
Cibarium تجويف غذائي قبل فموي 
Salivarium فمي قبل لعابي تجويف 
Regulatory analysis التحاليل التشريعية 
Cohesion, Adherence التصاق، التحام 
Granulation التحبب 
Underground   تحت أرضي 
Sub imago العمر المجنح الذي يسبق اليافعة القادرة على التكاثر ) البالغة تحت

 مايو( ذبابة مباشرة كما في
Subgena الصدغ تحت 
Underbridge )تحت القنطرة )تركيب في القمع الفرجي للحوصلة 
Subsoiling  تحت تربي 
Suborder رتبة تحت 
Encipher تحت رتبة طويلة قرون االستشعار 
Heteroptera تحت رتبة نصفية األجنحة 
Sub-surface تحت سطحي 
Subphylum شعبة تحت 
Mandibulate تحت شعبة ذوات الفكوك الحقيقية 
Chelicerata  تحت شعبة ذوات الفكوك المخلبية 
Subclass صف تحت 
Pterygota المجنحة الحشرات صف تحت 
Araneida تحت صف العناكب الحقيقية 
Aprotic )تحت ظروف غياب الماء )المائية 
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Subdorsal ظهري –تحت 
Tarsomeres الرسغ عقل تحت 
Sub-sample  تحت عّينة 
Subfamily تحت عائلة / فصيلة تحت 
Subcuticular   تحت قشيري 
Sub lethal تحت مميت 
Subspecies نَويع أو نوع تحت 
Protein subunit تحت وحدة بروتينية 
Subventral بطني-تحت 
Sublateral جانبي )متعامد على محور الجسم(–تحت 
Renovation   تحديث 
Rejuvenation  تحديث النمو 
Sex determination تحديد الجنس 
Alarm signal (اشارة انذار) تحذير 
Protective stupefaction يتحذير وقائ 
Quick-release تحرر سريع 
Electrophoretic mobility المجال الكهربائيب تحرك 
Spore liberation   تحرير األبواغ 
Mobilization تحريك 
Sensitization, Allergy  ،حساسيةتحسس 
Refinement التحسين، التكرير 
Aggregation تجمع، تحشد 
Seed bed preparation   تحضير مهد البذرة 
Permanent mounts تحضيرات دائمة 
Semi-permanent mounts (nematodes) تحضيرات شبه مستديمة )للنيماتودا( 
Temporary mounts تحضيرات مؤقتة 
Soil incubation   تحضين التربة 
Incubation  ،حضانة تحضين 
Breakdown تحطم 
Degradation تدهور 
Biodegradation يار )هدم( حيوينه، إحيوي تدهور 
Membrane damage تحطم الغشاء 
Nuclear disintegration يالتحطم النوو 
Photodecomposition تحطم ضوئي 
Chemical decomposition يتحطم كيميائ 
Bud induction  تحفيز البرعم 
Inducing alarm تحفيز التحذير 
Growth promotion لنموتحفيز ا 
Stimulation  تحفيز، تنبيه 
Investigation تحقق، بحث 
Implementation انجاز، تحقيق 
Control مكافحة، تحكم 
Annelate, Annule تحلق 
Annulation عرضي على الكيوتيكل )حلقات( تحلق 
Decay, Lysis تحلل 
Demyelination تحلل أغلفة الميلين 
Litter decomposition لبقايا النباتيةتحلل ا 
Glycolysis اً تحلل السكر الهوائي 
Chromatolysis تحلل الكروماتيد 
Pyrolysis تحلل المبيدات بالحرارة 
Axonal degeneration تحلل المحاور العصبية 
Ozonolysis يتحلل أوزون 
Bacteriolysis بكتيري تحلل 
Alkalosis تحلل قلوي 
Haemolysis تحلل كرات الدم 
Chlorinolysis تحلل كلورينى 
Solvolysis بالمذيب يتحلل مائ 
Endolytic داخلي تحلل مائي 
Alkaline hydrolysis تحلل مائي قلوي 
Fibrolysis تحلل مائي لأللياف 
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Hydrolysis تحلموء، حلمهة، تحلل مائي 
Microbial breakdown حلل ميكروبيت 
Nephrosis وى(تحلل نسيج الكلية )داء كل  
Decomposition  ،تفككتحلل 
Ring-barking  تحليق القلف 
Probit analysis تحليل احصائى لالحتماالت 
Statistical analysis التحليل اإلحصائى 
Regression analysis   تحليل االنحدار 
Urinalysis تحليل البول 
Analysis of variance (ANOVA) تحليل التباين 
Soil analysis   تحليل التربة 
Hazard analysis تحليل الخطورة 
Analysis of damage تحليل الضرر 
Risk-benefit analysis تحليل العالقة بين الضرر والفائدة 
Quantitative analysis  التحليل الكمي  
Residue analysis تحليل المتبقيات 
Multi analysis التحليل المتعدد 
Population analysis تحليل المجموع 
Growth analysis تحليل النمو 
Qualitative analysis يأو الكيف يالتحليل النوع 
Analysis of toxicity mechanisms  تحليل آليات )ميكانيزمات( السمية 
Gravimetric analysis تحليل بالثقل النوعي 
Volumetric analysis  تحليل حجمي 
Fluorescence spectroscopy تحليل طيفي فلورسينسي 
Factorial analysis  عامليتحليل 
Infra-red gas analysis تحليل غاز بأشعة تحت حمراء 
Chromatography تحليل كروماتوغرافي 
Reversed phase Chromatography تحليل كروماتوغرافي منعكس 
Electrolysis تحليل كهربائي 
Colorimetric analysis  حليل لونيت 
Analysis and modeling )التحليل والتنميط )النمذجة 
Tolerance  َْتَحُمل 
Stress tolerance   تحمل اإلجهاد 
Arsenic tolerance  تحمل الزرنيخ 
Shade tolerance   تحمل الظل 
Vigor tolerance التحمل الفائق 
Physiological tolerance  ْالفيزيولوجي الَتَحُمل 
Residue tolerance  تحمل المتبقيات 
Crop tolerance   المحصولتحمل 
Disease tolerance  القدرة على تحمل المرض(  المرض تحمل( 
Propose tolerance التحمل المفترض 
Appendiculate تحمل زائدة أو أكثر 
Varietal tolerance  يتحّمل صنف 
Natural tolerant يتحمل طبيع 
Herbicide tolerance تحمل مبيد عشبي 
Acidification  تحميض 
Intercrop (to) تحميل 
Dry mount التحميل الجاف 
Double mount التحميل المزدوج 
Microscopic slide mounting التحميل الميكروسكوبي 
Side-mounted  تحميل جانبي 
Conversion, Transformation تحول 
Morphological colour change للون الشكلي التحول 
Physiological colour change للون الفيزيولوجي التحول 
Bronzing  لون البرونزيإلى التحول 
Allometabola تبدل مختلفأو  تحول 
Biotransformation تحول حيوي 
Hydrolytic biotransformation يمائ يتحول حيو  
Chemical or microbial transformation يأو ميكروب يتحول كيميائ 
Secretory changes افرازية تحوالت 
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Meiotic drive تحوير فى نظم االنقسام الوراثى 
Data transformation   تحويل البيانات 
Intraspecific communication  تخاطب )تراسل( بين أفراد النوع الواحد 
Interspecific communication  )بين أفراد من أنواع مختلفة  تخاطب )تراسل 
Long-range communication  تخاطب )تراسل( طويل المدى 
Short-range communication   قصير المدى (تراسل)تخاطب 
Communication by sound بالصوت /تراسل تخاطب 
Communication by chemicals بالمواد الكيماوية /تراسل تخاطب 
Bio-communication االتصال الحيوي بين الجنسين()خاطب حيوي ت 
Communication by light  بالرؤية / تراسلتخاطب 
Communication تراسل ،تخاطب 
Virobacterial agglutination تخثر فيروبكتيري 
Coagulation, Agglutination تجلط، تراصتخثر ، 
Anestheization, Anesthesia فقدان الحس، تخدير 
Vein banding تخرم )أو تشريط( العرق 
Storage   تخزين 
Storage excretion ياالطراح التخزين 
Grain storage تخزين الحبوب 
Waste storage ضار غير تخزين 
Constriction  انقباضتخصر ، 
Specificity التخصص 
Biological specialization تخّصص حيوي 
Quantitative selectivity  إختيارية كمية( يكمتخصص( 
Qualiative selectivity يتخصص نوع 
Pigmentation )تخضب )تصبغ 
Streaking تخطط متقطع 
Pass (of cultivation) تخطي 
Landscape planning تخطيط المنظر الطبيعي 
Striations  تخطيط/خطوط الكيوتيكل 
Dilution تخفيف 
Serial dilutions  تخفيف تسلسلي 
Delinting التخلص من الزغب 
Containers disposal التخلص من العبوات الفارغة 
Waste disposal   تخلّص من النفايات 
Sludge disposal  )التخلص من الوحل )الحمأة 
Pesticide disposal التخلص من بقايا المبيدات 
Disposal إزالة ،تخلص 
Hysteresis تخلفية، أثر متخلف 
Enzyme synthesis تخليق )بناء( اإلنزيم 
Photosynthesis يتخليق أو بناء ضوئ 
Lethal synthesis تخليق مميت 
Fermentation تخمر 
Hermaphroditism تخنث وظيفي 
Gynodromorphs نصفي تخنث وظيفي 
Spray overlap   تداخل الرش 
Chemical receptor interaction والمستقبل يئتداخل بين التركيب الكيميا 
Intersex   )تداخل جنسي، بين جنسي )يمتلك بعض مميزات الجنسين 
Biological interrelationship يتداخل حيو 
Interference, Interact (to) تداخل، تآثر 
Handling  تداول 
Fumigation, Smoking تدخين 
Soil fumigation  تدخين التربة 
Vacum fumigation  تحت تفريغالتدخين 
Space fumigation يتدخين فراغ 
Frost heaving تدخين لمنع الصقيع 
Metabolic gradient  ّأيضج تدر 
Gradient  ،درجة الميل، منحدرتدّرج 
Black knot األسود )مرض( التدرن 
Crown gall  (تدرن تاجي )مرض 
Gall (= Knot)   ،درنة  ورم،تدّرن، عقدة 
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Scale (assessment)   )تدريج )تقويم 
Pressure gradient تدريج الضغط 
Indexing مؤشر، فحص، استدالل، دليل، تدريج 
Potassium efflux تدفق البوتاسيوم 
Data swarm البيانات  تدفّق 
Solvent flush تدفق المذيب 
Cytoplasmic streaming   سيتوبالزمي تدفق 
Lachrymation تدميع 
Hypocalcaemia تدنى كالسيوم الدم 
Deteriorate, Deterioration  تدهور  
Pear decline الكمثرى/تدهور اإلجاص 
Slow decline تدهور بطئ 
Quick-decline تدهور سريع 
Tissue collapse   تدهور نسيجي 
Myiasis د( أو تدويد  تنغف )مدوِّ
Accidental myiasis  تدويد عرضي 
Recycling  تدوير 
Recycle/Reuse استخدام تدوير / إعادة 
Numerical fluctuations عددية تذبذبات 
Air injection atomization  بالحقن الهوائي التذرية 
Airless atomization هوائية  تذرية ال 
Atomization تجزيء، ترذيذ ،تذرية 
Solubilization  تذويب 
Peak tailing التذييل بالمنحني 
Inverse correlation ترابط عكسي 
Decline تراجع 
Communication تخاطب، تراسل 
Agglutination تجلط ،تراص، تخثر 
Caking (of fertilisers) االسمدة( ، تكّتلتراص( 
Accumulation تراكم 
Residue accumulation   تراكم المتبقيات 
Gene stacking  تراكم جيني 
Salt accumulation  كم ملحيترا 
Endogenic تراكيب داخلية المنشأ 
Probolae  تراكيب راسية 
Soil   تربة 
Laterite soil تربة الالتريت 
Podsol تربة بيضاء أو رمادية 
Subsoil  تربة تحتّية 
Peat soil )تربة خثية )من نباتات متحللة 
Light soil تربة خفيفة 
Mull soil تربة دبالية 
Diatomaceous earth   تربة دياتومية 
Sandy soil   تربة رملية 
Shallow soil   تربة سطحية 
Chalk soil تربة طباشيرية 
Loess soil تربة طفالية 
Alluvial soil   تربة طميية 
Clay soil  تربة طينية 
Organic soil عضوية بةتر 
Calcareous soil تربة كلسية 
Waterlogged soil  عة بالماء )مستنقعة(تربة مشب 
Leached soil تربة مغسولة 
Exhausted soil  ( مستنفذةتربة منهكة) 
Earth أرضتربة ، 
Thrips التربس 
Red thrips (Syrian thrips)  )التربس األحمر )التربس السوري 
Onion thrips   تربس البصل 
Greenhouse thrips )تربس الحمضيات )تربس الصوب الزجاجية 
Olive thrips  تربس الزيتون 



 34 

Cotton thrips تربس القطن 
Grain thrips   أو الحبوبتربس القمح 
Rearing تربية 
Multiple housing التربية الجماعية 
Mass rearing تربية جماعية أو مكثفة 
Germ-free rearing جرثومية( تربية خالية من الجراثيم )ال 
Sericulture القز إلنتاج الحرير دودة تربية 
Phyllotaxis ترتيب األوراق على الساق 
Nota الصدر ترجات 
Egestion ترجيع، تبرز 
Sward deterioration  ترّدي السطح المعشوشب 
Atomization تجزيء ،تذرية، ترذيذ 
Precipitation (chemical) ترسب 
Sclerotization )ترسيب اإلسكليروتين )التصلب 
Ring interface precipitation ترسيب حلقي متقابل 
Filtrate ترشيح 
Gel filtration ترشيح خالل الهالم 
Cell infiltration يترشيح خلو 
Leaching  انغسال، تسرب، ترشيح 
Humidification, Humification ترطيب 
Selective wetting   ترطيب اختياري 
Leaf variegation ترقط الورقة 
Variegation ترقط، تقّطع لوني 
Structure  تركيب 
Soil structure   تركيب التربة 
Spectral composition   تركيب الطيف 
Species composition   تركيب النوع 
Mineral composition تركيب معدني 
Sward composition  تركيب نباتي للسطح المعشوشب 
Framework (cephalic) يكل )كما في هيكل رأس النيماتودا( تركيب، ه 
External cuticular structures التركيبات الخارجية للكيوتكل 
Concentration تركيز 
Equilibrium concentration  االتزانتركيز 
Minimal concentration determined (MCD) التركيز األدنى الواجب تقديره فى العينة 
Maximum acceptable concentration التركيز األقصى المقبول 
Predicted environmental concentration (PEC)  التركيز البيئي المتوقع 
No observed effect concentration (NOEC)  تركيز التأتير غير المالحظ 
Lethal concentration 50 (LC50)  التركيز النصفي القاتل 
Effective median concentration (EC50) التركيز النصفي المؤثر 
Inhalation LC50 المميت عن طريق االستنشاق يالتركيز النصف 
pH تركيز أيون الهيدرجين، درجة الحموضة 
Sub-acute dietary L50  من األفراد عن طريق الغذاء %55تركيز تحت حاد يقتل 
Molar concentration  جزيئي )مولر(تركيز 
Critical micelle concentration تركيز حرج للمادة شبه الغروية 
Biological concentration يتركيز حيو 
Lethal concentration تركيز قاتل 
LC50  تركيز قاتل نصفي 
Acute LC50 تركيز نصفي قاتل حاد  
Intermediate concentrations تركيزات وسطية 
Saprophytism ترمم 
Clarification, Elutriation ترويق 
Bezoar حيواني( ترياق( 
Phytoalexin )ترياق نباتي، ألكسين نباتي )مادة مهلكة للبكتيريا والفطريات 
Antidote ترياق، مضاد للتسمم 
Tritimovirus  )تريتيموفيروس )جنس 
Trichovirus  )تريكوفيروس )جنس 
Crowding / تحشد تزاحم 
Phenological asynchrony  فى الظواهر البيئية( يالفينولوجالتزامن( 
Synchronization ،توافق )العائل والطفيل(، زمني توافق تزامن 
Multiple mating التزاوج المتعدد 
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Mating  ،عملية الجماعتزاوج، تلقيح 
Adulteration غش، تزييف 
Copulate, Copulation تلقيحتناكح، تزاوج ،تسافد ، 
Dropping تساقط 
Defoliation تساقط األوراق 
Fruit droop تساقط الثمار 
Dripping تساقط المبيد 
Heading وستكوين الرؤ، تسبيل 
Registration تسجيل 
Leakage )تسرب )سرسبة 
Natural seeps التسرب الطبيعى 
Ninth decile of consumption تسعة أعشار االستهالك 
Intoxication )تسمم )أنسمام 
Hepatotoxicity تسمم الكبد 
Pytotoxicity تسمم النبات 
Fabism (fabismus) تسمم بالفول 
Pesticide poisoning التسمم بالمبيدات 
Acute poisoning تسمم حاد 
Septicema (Toxemia) تسمم دموى 
Bacterial septicemia يبكتير يتسمم دمو 
Autointoxication تسمم ذاتي 
Severe poisoning سمم شديدت 
Latent poisoning تسمم متأخر 
Chronic intoxication, Chronic poisoning تسمم مزمن 
Occupational poisoning تسمم مهنى 
Metabolic inhibitor poisoning )تسمم يسبب تثبيط التمثيل )األيض 
Binomial nomenclature علمية  تسمية 
Chemical nomenclature  ةيائيتسمية كيم 
Nomenclature مصطلح( (تسمية 
Manuring  سميد عضويت 
Fertilization  ،عملية اإلخصابتسميد 
Food poisoning تسميم بالغذاء 
Denotation  تسنين  
Run-down (pasture)   تسوء حالته، يتعب 
Marketing تسويق 
Fencing تسييج 
Hamulate تشابك )آلة َشبك( خطافي 
Jugate بك إصبعيتشا 
Anastomosis تفاغرتشابك ، 
Isomerization تشابه 
Photoisomerization يتشابه ضوئ 
Base saturation  تشبيع قاعدي 
Over wintering  تشتية  
Hydrodynamic dispersion تشتيت بالسوائل المتحركة 
Overwintering   )تشتيه )بيات شتوي 
Afforest (to), Afforestation شجير اصطناعي، زراعة الغاباتت 
Diagnosis تشخيص 
Poisoning diagnosis تشخيص التسمم 
Identification of rodent signs تشخيص عالمات وجود القوارض 
Diagnostic  تشخيصي  
Imbibition  تشرب 
Autopsy تشريح الجثة 
Necropsy (autopsy) تشريح الجثة بعد الوفاة 
Anatomical  يحيتشر 
Pesticide regulations التشريعات )الضوابط( المنظمة للمبيدات 
Chemical regulation يتشريعات )ضوابط( المركب الكيماو 
Pesticide label regualtion تشريعات )ضوابط( ملصق بيان المبيدات  
Laws and regulations  القوانين والظوابط، التشريعات 
Statutory  تشريعي 
Coding تشفير 
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Soil fissuring   تشقق التربة 
Tylosis تشّكل التيلوز 
Superposition images بالتطابق أو التراكب الخيال تشكل 
Apposition images  تَشّكل الخيال بالتقابل ََ 
Tuber formation   تشكل الدرنة 
Morphogenesis جنيني تشكل 
Anamorphosis ة حلقات بطنية في وقت االنسالختشكل للحشرة يتم فيه إضاف 
Solarization تشميس 
Peripheral convulsion تشنج طرفى 
Tonic and clonic convulsion تشنجات توترية وأرتجاجية 
Central convulsions تشنجات مركزية 
Anomaly, Distortion Deformation, Deformity, 

Malformation 
 تشوه

Teratogenicity  قدرة على تشويه الجنيني، ه )المسخ( الخلقالتشو 
Bud deformation تشوه البراعم 
Scarred الثمار تشوه 
Ear deformation, Ear malformation تشوه السنبلة 
Leaf distortion, Leaf malformation تشوه الورقة 
Monster يتشوه خلق 
Deformation تشوه، تغير الشكل 
Birth defects المواليد يعيوب( خلقية ف) تشوهات 
Paresthesia تشويش الحس 
Acropetal قمي، تصاعدي 
Conglutination, Adherence التصاق، التحام  
Saponification تصبن 
Certification تصديق 
Drainage تصريف، صرف 
Defecation تصفية 
Tremulousness التصلب 
Sclerosis تصلب األنسجة 
Arteriosclerosis تصلب الشرايين 
Coronary sclerosis تصلب تاجى 
Gummosis  ،ياإلفراز الصمغتصمغ 
Layout (to) (an experiment) )تصميم )تجربة 
Randomized block تصميم الشريحة التجريبية العشوائى 
Split-plot design   تصميم القطع المنشقة 
Randomized block design  ملة العشوائيةتصميم القطع كا 
Block design   القوالبتصميم 
Latin square design تصميم المربع الالتيني 
Experimental design تجريبي تصميم 
Lattice design تصميم شبكي 
Biosynthesis  حيوي)بناء( تصنيع 
Soil classification   تصنيف التربة 
Biotaxy تصنيف الكائنات الحية 
Classification  تقسيمتصنيف ، 
Taxonomic   تصنيفي 
Autoradiography  شعاعي ذاتيإتصوير 
Radiography تصوير شعاعي 
Aestivation, Oversummering  ،بيات صيفيتصيف 
Amensalism, Antagonism ضادت  
Mutal antagonism التضاد المتبادل 
Antibiosis تضاد حيوي 
Pharmacological antagonist يتضاد دوائ 
Inconsistency of field performance  تضارب )تناقض( لألداء الحقلي 
Duplication ضاعفت 
Virus replication تضاعف الفيروس 
Fogging, Misting تضبيب 
Biomagnification يتضخم حيو 
Hypertrophy  تضخم في حجم الخاليا )أو األنسجة(فرط النمو، خلوي تضخم ، 
Hyperplasy  نسيجي  تضخم 
Enzyme-amplification  إنزيميتضخيم 
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Mechanical incorporation تضمين/خلط آلي 
Leaf narrowing تضيق الورقة 
Volatility, Volatilization   تطاير 
Flash vaporization يتطاير وميض 
Application  تطبيق 
Granule application ( المحبباتاتطبيق )ستخدام 
Aerial (spraying) application تطبيق )رش( جوى 
Soil application التطبيق بالتربة 
High volume application التطبيق بالحجم الكبير 
Controlled droplet application (CDA) تطبيق بالقطيرات المتحكم بها 
Experimental application يتجريب تطبيق 
Plant foot application تطبيق تحت النبات 
Low-volume application تطبيق تحت ضغط منخفض 
Ground application تطبيق حقلي أرضي 
Autumn application  خريفي تطبيق 
Overall application في المكافحة( معاملة كلية، استخدام كلي، تطبيق شامل( 
Broadcast application (solids) عام تطبيق 
Foliar application تطبيق على المجموع الخضري  
Split application   تطبيق على دفعات 
Large scale application التطبيق على نطاق واسع 
Root application   تطبيق عن طريق الجذر 
Herbicide application عشبي تطبيق مبيد 
Successive application تطبيق متتابع 
Uniform application طبيق متجانست 
Combined application تطبيق مشترك 
Chromatographic applications يتطبيقات الكروماتوجراف 
Potential applications  )التطبيقات المؤثرة )الممكنة 
Swarming تطريد 
Artificial swarming اصطناعي تطريد 
Grafting تطعيم 
Meristem-tip grafting م القميتطعيم المريستي 
Meristem-tip grafting in vitro مخبرياً  تطعيم المريستيم القمي 
Inoculation or inoculative release طالق المحدود )لألعداء الحيوية(التطعيم أو اال 
Minigrafting تطعيم دقيق 
Shoot-tip grafting يتطعيم قم 
Shoot-tip micrografting دقيق يتطعيم قم 
Parasitism تطفل 
Polyembryonic parasitism  تطفل بتعدد األجنة 
Ectoparasitism تطفل خارجى 
Root ectoparasite تطفل خارجي على الجذور 
Endoparasitism تطفل داخلى 
Autoparasitism  تطفل ذاتي 
Monoxamous تطفل فردى 
Heteroxonous تطفل مختلط 
Disinfection  تطهير 
Seed disinfection تطهير البذور 
Development  تطور 
Precocious development التطور )النمو( قبل األوان 
Parthenogenetically   ًتطور البيوض بكريا 
Embryo development تطور الجنين 
Ontogeny تطور الكائن الحي 
Chronology للزمنالمرض تبعاً  تطور 
Development of resistance, Ontogeny of resistance ةتطور المقاوم 
Embryonic development تطور جنيني 
Post embryonic development تطور ما بعد الجنيني 
Coevolution تطور مشارك 
Evolution  ،ءنشوتطّور 
Voluntary تطوعي 
Automatic multiple development (AMD) تطوير اآللية المتعددة 
Formulation development تطوير المستحضر 
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Shading, Shadow-casting   تظليل 
Metal shadow casting تظليل معدني 
Serological neutralization تعادل مصلي 
Neutralization  ،ّيةحيادتعادلية 
Negligible intake غير المؤثر يالتعاط 
Succession تعاقب 
Crop rotation  ( ةدورة زراعيتعاقب محصولي)  
Cohabit, Symbiosis عايشت 
Phoresy ألحد الكائنين )انتقال( مفيد تعايش 
Commensalism انتفاعتعايش مفيد لطرٍف واحد/منفعة أحادية الجانب ، 
Allotrophy تعايش مفيد لكال الطرفين 
Fatigue إجهاد، تعب 
Toxin expression تعبير التوكسين 
Time-spescific toxin expression  تعبير التوكسين المتخصص الزمني 
Tissue-specific toxin expression  تعبير التوكسين المتخصص النسيجي 
Caking تعجن 
Colony count المستعمرة تعداد 
Polymbryony األجنة تعدد 
Poly morphism تعدد األشكال 
Multiparasitism التطفل تعدد 
Autopolyploid  لذاتيتعدد الصبغيات ا 
Polyspermy اللواقح تعدد 
Photoalteration يتعديل )تغيير( ضوئ 
Modification of genotoxicity تعديل السمية الوراثية 
Miller amendement تعديل ميلر 
Pupation َتَعذر 
Exposure تعرضال 
Leaf exposure تعرض الورقة 
Acute exposure عرض حادت 
Respiratory exposure التعرض عن طريق التنفس 
Oral exposure التعرض عن طريق الفم 
Single exposure تعرض لمرة واحدة  
Recognition تعّرف 
Host recognition التعرف على العائل 
Soil erosion   تعرية التربة 
Regular sunning لتعريض المنتظم للشمسا 
Identification تعريف 
Insect identification تعريف الحشرات 
Weed identification   تعريف العشب 
Tentative identification )التعريف المؤقت )المبدئي  
Hazardous identification تعريف المخاطر 
Venation تعريق 
Radial vination شعاعي تعريق 
Weeding   تعشيب 
Clean weeding تعشيب نظيف 
Hand weeding ييدو تعشيب 
Inconsequential intake تعطيل التناول المتتابع 
Tissue disruption  تعطيل النسج 
Inactivation تعطيل النشاط 
Maceration  ،نقعهرستعطين ، 
Rot   تعفن 
Black rot أسود تعفن 
Root-rot تعفن الجذور 
Ear rot  الكوز  تعفن 
Crown rot  تاجي  تعفن 
Collar rot جي العنقتعفّن تا 
Dry rot  جاف  تعفن 
Soft rot   تعفن طري 
Foot rot تعفّن قدمي 
Nodulation تعقد بكتيري 
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Complication تعقيد 
Sterilization  تعقيم 
Soil sterilization   تعقيم التربة 
Irradiation sterilization تعقيم باإلشعاع 
Steam sterilization التعقيم ببخار الماء 
Chemical soil sterilization  ييائتعقيم تربة كيم 
Chemosterilization يتعقيم كيميائ  
Suspensibility التعلق 
Radiolabelled التعليم )الترقيم( باالشعاع 
Dynamic fluorogenic labelling التعليم الفلورجيني الديناميكي 
Instruction تعليمات 
Direction for use, Instructions for use تعليمات لالستخدام  
Directions for safe use of pesticide تعليمات لالستخدام اآلمن لمبيد آلفات 
Ageing  )تعمير )من العمر 
Ageing in vitro, Longevity in vitro تعمير مخبري 
Commitment تعهد 
Habituating التعويد 
Flotation طفو، تعويم 
Nutrition ذيةتغ 
Sustained feeding التغذية المتواصلة 
Plant nutrition تغذية النبات 
Stifling feeding تغذية تؤدى للخنق 
Supplementary feed  تغذية تكميلية 
Endophagous تغذية داخلية 
Membrane feeding  الغشاء عبرتغذية 
Mineral nutrition تغذية معدنية 
Coating, Coverage يةتغط  
Seed coating (dressing) تغطية البذور 
Wound dressing تغطية الجروح 
Base dressing  القاعدة  غطيةت 
Straw mulch   تغطية بالقش 
Top dressing تغطية سطحية 
Longitudinal coverage تغطية طولية 
Sinking التغطيس 
Taenidae لقصبة الهوائيةأشرطة حلزونية كيتينية مبطنة ل أو تغلظات 
Encapsidation تغلف 
Hetrologous encapsidation تغلف مخالف 
Seed pelletting   تغليف البذور 
Seed coated with a pesticide (PS) تغليف البذور بمبيد اآلفات 
Impregnation تغليف المواد الحاملة بمحلول المبيد 
Encapsulation ةتغليف، عملية كبسلة أو حوصل 
Deformation تغير الشكل، تشوه 
Colour change تغير أو تبدل اللون 
Discoloration  باللون تغير 
Leaf deformation تغير شكل الورقة 
Cytological changes تغيرات خلوية 
Histological changes تغيرات نسيجية 
Alteration تبديل، تغيير 
Reaction   تفاعل 
Complement fixation reaction تفاعل التثبيت المكمل 
Lytic reaction يتفاعل انحالل 
Precipitation reaction تفاعل ترسيبي 
Light reaction تفاعل ضوئي 
Photochemical reaction يكيميائ يتفاعل ضوئ 
Homologous reaction تفاعل متجانس 
Chain reaction تفاعل متسلسل 
Polymerase chain reaction (PCR) تفاعل متسلسل للبوليمراز 
Cross reaction  تفاعل متصالب 
Nucleophilic reaction تفاعل محب للنواة 
Heterologous reaction تفاعل مخالف 
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Exothermic reaction  حرارةللتفاعل مطلق 
Reversible reaction  تفاعل منعكس 
Hill reaction  (يالضوئتفاعل هيل )الخاص بالبناء 
Anastomosis  ،تشابكتفاغر 
Leaf rolling التفاف الورقة 
Potato top-roll التفاف قمة البطاطا/ البطاطس 
Anthesis, Bloom   تفتح الزهرة 
Post-marketing surveillance  التفتيش )المراقبة( ما بعد التسويق 
Smut تفّحم 
Loose smut  تفحم سائب 
Covered smut مغطى تفحم 
Bunt نتن تفحم 
Root branching   تفرع جذري 
Dendrite تفرع شجيرى 
Dendrites تفرعات شجيرية عصبية، محاورعصبية مستقبلة 
Dispersion نشرتفرق، تشتت ،  
Allround screening غربلة( شاملة تفرقة(  
Branching  تفريع 
Discharge تفريغ شحنات بصورة متصلة 
Run-off  جريان، إنزالق، تساقط، يغتفر 
Differenciation   ،تمايزتفريق 
Interpretation تفسير 
Outbreak فوران مفاجىءرانفجا، انتشار وبائي، تفشي ، 
Preference تفضيل 
Electrolytic dissociation  كهربيتفكك 
Water disintegrability تفكك مائي 
Decomposition تحللتفكك ،  
Dissociation تفكيك 
Flocculation دتلب، تكتل 
Extrinsically superior   تفوق أحد األنواع على اآلخر خارجياً أو له عالقة بالبيئة الخارجية 
Intrinsically superior   ًتفوق أحد األنواع على اآلخر داخليا 
Areolation تقاطع الخطوط العرضية مع الحقل الجانبي 
Stale seedbed technique  تقانة تأخير الزراعة 
Nutrient film technique (NFT) تقانة فيلم تغذوي 
Progression تقدم بإطراد، التفاقم )من مراحل السرطنة( ال 
Determination, Estimate تقدير 
Probability estimation  تقدير االحتمال 
Estimation of toxicity تقدير السمية 
Blank determination   الشاهدتقدير  
Injury rating تقدير الضرر 
Quantitatition التقدير الكمي 
Semiquantitative determination يالتقدير نصف الكم 
Crimp, Dwarf, Stunting, Nanism تقزم 
Rice yellow dwarf  تقزم أصفر لألرز 
Ratoon stunt تقزم االشطاءت/الخلفات 
Corn stunt  تقزم الذرة 
Alfafa dwarf  تقزم الفصة/ الجت/ البرسيم الحجازي 
Cowpea stunt تقزم اللوبياء 
Bushy stunt تقزم شجيري 
Dwarfism  ،قزميةتقّزم 
Frost hardiness  ،مدى تحمل الصقيعتقسية إزاء الصقيع 
Winter hardiness   تقسية شتائية 
Plant systematics يالتقسيم النبات 
Biochemical systematics يتقسيم حيوى كيميائ 
Chemotaxonomy يتقسيم كيميائ 
Classification   ،تصنيفتقسيم 
Desquamation تقشير الجلد 
Frill girdle تقشير دائري حول جذع الشجرة 
Stubby root تقصف الجذور 
Leaf brittleness تقصف الورقة 
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Flower colour-breaking تقطع لوني للزهرة 
Variegation ترقط، تقّطع لوني 
Steam distillation   تقطير بالبخار 
Fractional distillation  جزئيتقطير 
Ultrathin sectioning تقطيع فائق الدقة 
Fragmentation   ،تجزؤتقطيع 
Fluctuations تقلبات 
Population fluctuations )تقلبات العشيرة )المجموع 
Contraction انقباضتقلص ، 
Stirring  تقليب 
Magnetic stirring مغناطيسي تقليب 
Agitation  ،إثارة تقليب 
Conventional تقليدي 
Demographic techniques تقنيات )طرق( الديموجرافية 
Fluorescent antibody technique تقنية األجسام المضادة المضيئة 
Trapping technique تقنية االصطياد 
Split-root technique   تقنية الجذر المنشق 
Ecological technology بيئية ةتقني 
Fortification, Potentiation تقوية 
Hazard evaluation ررضيم الوتق 
Quantitative risk assessment للمخاطر يالتقويم الكم 
Reliability assessment   تقويم المصداقية 
Primary evaluation قويم أوليت 
Visual assessment  تقويم بالنظر 
Field evaluation يم حقليوتق 
Botanical assessment  نباتي ويمتق 
Vomiting, Regurgitation اإلرجاع، تقيؤ 
Suppuration تقيح، تكوين الصديد 
Ecological risk assessment تقيم الضرر البيئي 
Insitutional constraint عقبات مؤسسية(ي )شريعتقييد ت 
Rating   تقييس 
Hazard assessment تقييم الخطورة 
Assays of genotoxicity تقييم السمية الوراثية 
Risk assessments تقييم الضرر  
Column evaluation تقييم العمود 
Immunoassay اختبار مناعيي، تقييم المناع 
Environmental assessment تقييم بيئي 
Micro-bioassay  تقييم حيوى دقيق 
Herbicide evaluation تقييم مبيد عشبي 
Appraisal, Evaluation تقويمتقييم ، 
Reproduction تكاثر 
Paedogenesis غير الكاملة األطوار تكاثر 
Zygogenetically   )تكاثر البيوض بعد تلقيحها )تكاثر الزيجوت 
Parthenogenesis الد بكريتو أو تكاثر 
Facultative parthenogenesis  تكاثر أو توالد بكري اختياري 
Oviparity باإلباضة تكاثر 
Apomixis (= Parthenogenesis) )تكاثر بكري )ال إلقاحي 
Cyclic parthenogenesis تكاثر بكري دوري 
Automictic parthenogenesis تكاثر بكري ذاتي 
Apomictic التزاوج الخلطي تكاثر بكري عديم 
Thelytoky منتج لإلناث بكري تكاثر 
Thelytokous parthenogenesis لإلناث فقط )بيوض غير ملقحة تعطي اناث فقط( منتج بكري تكاثر  
Ampherotokous تكاثر بكري منتج لإلناث وأحياناً لبعض الذكور 
Deuterotoky  تكاثر بكري منتج لإلناث وأحياناً لبعض الذكور 
Viviparity أحياء أو بالوالدة بوضع تكاثر 
Sexual reproduction جنسي تكاثر 
Vegetative reproduction   تكاثر خضري 
Monogenic reproduction التكاثر عن طريق إنتاج جنس واحد 
Asexual reproduction تكاثر ال جنسي 
Tissue proliferation تكاثر ال نمطي لألنسجة 
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Clonal  اثريتك 
Operating costs تكاليف التشغيل 
Integration تكامل 
Integration of tactics ( تكامل الطرق)التكتيكات 
Micro-encapsulation تكبسل دقيق 
Agglomerate تكتل 
Caking (of fertilisers)  ،تراص )االسمدة(تكّتل 
Replication   تكرار 
Frequency of use تكرار االستعمال 
Repetitive discharge تكرار تفريغ وإطالق الشحنات 
Repeatability التكرارية 
Rugose تكرمش/ تخشن 
Toxoid )تكسيد )توكسين موهن 
Ear emergence ( ظهورتكشف )السنبلة 
Technical تقنييفن، تكنيكى ، 
Age composition  عمري (تركيب)تكوين 
Epoxidation األكسدة( تكوين اإليبوكسيد )فوق 
Bud formation  تكوين البرعم 
Blastogenesis تكوين البالستودرم 
Blastegenesis )تكوين التبرعم )تكوين أورام 
Neuroblastogenesis يالتكوين الجنينى للجهاز العصب 
Heading تسبيلوستكوين الرؤ ، 
Sulfoxidation تكوين السلفوكسيدات 
Hearting (cabbage, lettuce)  (خس ،تكوين القلب )ملفوف 
Callus formation الكالوس( تكوين الكنب( 
Embryogenesis يتكوين جنين 
Cyclization تكوين حلقى 
Stratification طبقي، تنضيد تكوين 
Sac brood الحضنة تكيس  
Adaptation   تكيف 
Stenotopic )التكيف المتميز )الخاص 
Environmental adaptation كّيف بيئيت 
Necessary adaptation ضروري َتَكّيف 
Genetic adaptation  تكّيف وراثي 
Adaptive تكيفي 
Conditioning تهيئة( تكييف( 
Parasite adaptation تالؤم العائل مع الطفيل 
Convolution تالفيف 
Pelleting تلبيس 
Leaf blotch   تلطخ الورقة 
Net blotch  رض(شبكي )م تلطخ 
Endosperm and germ damage تلف السويداء والجنين 
Damage  تلف، ضرر  
Pollination )األزهار تلقيح )تأبير 
Cross pollination  تلقيح خلطي 
Self-pollination   تلقيح ذاتي 
Mating تسافد، تزاوج، عملية الجماع، تلقيح 
Copulation, Pollution تناكح، تزاوج ، تلقيح 
Land pollution تلوث األرض 
Environmental pollution  تلوث البيئة 
Water pollution   تلوث الماء 
Air pollution  تلوث الهواء 
Pesticide pollution التلوث بالمبيدات 
Contamination, Infestation ،إصابة، غزو ،إتساخ تلوث، تلويث 
Colouration تلوين /تلون 
Fibrosis فتلي 
Liver cirrhosis تليف الكبد 
Cirrhosis of the liver تليف كبدى 
Homothallism  تماثل الثالوس 
Ecological homologue يتماثل بيئ 
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Homogenous تجانس ،تماثل 
Differentiation  تمايز أو تشكل 
Cell differentiation  تمايز خلوي 
Differenciation  تفريقتمايز ،  
Primary metabolism يتمثيل أول 
Assimilation   تمثيل غذائي 
Metabolism األيض، استقالب، تمثيل غذائي 
Assimilatory  تمثيلي 
Relaxation تمدد 
Soil expansion   تمدد التربة 
Cell expansion  تمدد خلوي 
Frond expansion تمدد ورقة السرخس 
Semdicondylic الفكوك تمفصل 
Micronizing )التمكرون )تجهيز مساحيق ناعمة دقيقة 
Immunisation تمنيع 
Overseasoning  )تموسم )تمضية فترة الموسم 
Hydration تمّيه، هدرجة 
Demarcation تمييز 
Ecological differentiation  تمييز بيئي 
Random genetic drift يالعشوائ يالتناثر الجين 
Isomerism تناظر 
Optical isomerism تناظر )تشابه( ضوئي 
Bilateral symmetry الجانبثنائي  تناظر 
Triradiate  تناظر شعاعي ثالثي 
Cis-trans-isomerism ترتيب ذرات معينة في مركبين غير  ،تناظرية هندسية متعاكسة

 مشبعين
Weed competition   تنافس عشبي 
Diminishing returns الغلة العائد تناقص 
Rotation of pesticides  تناوب )تعاقب( استخدام المبيدات 
Insecticide rotation تناوب )دورة تتابع( المبيدات الحشرية 
Food intake تناول الغذاء 
Tolerable daily intake (TDI) التناول اليومى المحتمل 
Insignificant intake تناول غير مؤثر 
Pesticide residue intake تناول متبقيات المبيدات 
Estimated daily intake محسوب يتناول يوم 
Prediction, Forecasting تنبؤ 
Negative forecasts التنبؤ السلبي 
Disease forecasting التنبؤ باألمراض 
Weather forecast   تنبؤ بالطقس 
Activation تنشيط 
Photoactivation يتنشيط ضوئ 
Stratification طبقي تكوين، تنضيد 
Clean up (of samples) )تنظيف )العينات 
Seed cleaning   تنظيف البذور 
Scrub clearance  تنظيف الحقل من الشجيرات الخفيضة 
Preanalysis clean-up التنظيف من الشوائب قبل التحليل 
Clean-up تنقية ،تنظيف 
Buffering التنظيم 
Regulating of new pesticides تنظيم )وضع ضوابط( المبيدات الجديدة 
Regulating existing pesticides تنظيم )وضع ضوابط( المبيدات السابق تسجيلها 
Population organization )تنظيم العشيرة )المجموع 
Thermoregulation حراري تنظيم  
Self regulation ذاتي تنظيم 
Plant growth regulation م نمو النباتتنظي 
Seed regulation   تنظيمات البذور 
Regulation   تنظيمات، ضوابط 
Respiration   تنفس 
Artificial respiration  ناعيطصاتنفس 
Cutaneous respiration, Dermal respiration تنفس جلدي 
Branchial respiration تنفس خيشومى 
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Labored respiration يتنفس صناع 
Anaerobic respiration هوائي تنفس ال 
Aerobic respiration  تنفس هوائي 
Stem pitting تنقر الساق 
Purification تنقية 
Virus purification تنقية الفيروس 
Air-elutriation تنقية الهواء 
Punctations  تنقيط 
Modeling  )التنميط )النمذجة 
Empirical modeling يتنميط تجريب 
Species diversity   تنوع النوع 
Biodiversity تنوع حيوي/ بيولوجي 
Genetic variability تنوع وراثي 
Tenuivirus )تنويفيروس )جنس 
It is )التهاب )مرض 
Peritonitis التهاب البريتون 
Pleurisy التهاب البلورا 
Pancreatitis التهاب البنكرياس 
Dermatitis التهاب الجلد 
Contact dermatitis يالتهاب الجلد الموضع 
Pneumonia التهاب الرئة 
Splenitis التهاب الطحال 
Adenitis ةالتهاب الغدة اللمفي 
Noma )التهاب الفم الغنفرى )غرغرينا الفم، قرحة آكلة 
Keratitis التهاب القرنية 
Hepatitis التهاب الكبد 
Glomeulonephritis اتالتهاب الكبيب 
Nephritis التهاب الكلية 
Pyelonephritis التهاب الكلية وحوضها 
Gingivitis التهاب اللثة 
Glossitis التهاب اللسان 
Cystitis التهاب المثانة 
Cholecystitis ةلتهاب المرارا 
Proctitis لتهاب المستقيما 
Enterocolitis أو القولوني التهاب المع 
Conjunctivitis اب الملتحمةالته 
Adipositas cordis التهاب النسيج الشحمى 
Bronchitis لتهاب شعبىا 
Myositis يالتهاب عضل 
Osteomyelitis التهاب عظمي نخاعي 
Chronic hepatitis التهاب كبد مزمن 
Nucleic acid hybridization تهجين الحامض النووي 
Hybridisation تهجين، تربية 
Epinasty   ّلتهد 
Aeration, Ventilation تهوية 
Soil aeration  تهوية التربة 
Heat conditioning تهيئة بالتسخين 
Irritability تهيج 
Dermal irritatiion تهيج الجلد 
Negative skewness التواء سالب 
Circumvirsion التواء ألعضاء التناسل 
Positive skewness التواء موجب 
Adsorption equilibrium  توازن االدمصاص 
Ion balance توازن أيوني 
Population equilibrium  توازن تعداد المجموعة 
Competitive balance  توازن تنافسي 
Natural balance طبيعي توازن 
Chemical equilibrium ييائتوازن كيم 
Water balance   توازن مائي 
Hydrophilic Lypophilic Balance (HLB)  مائي/ دهني توازن 
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Combinability, Harmony توافق 
Organ affinity التوافق العضوى 
Equilibrium توزان 
Ecoystem homeostasis  يالنظام البيئتوزان 
Donnan equilibrium دونان توزان 
Dynamic equilibrium توزان ديناميكي 
Synchronization فق )العائل والطفيل(توا، تزامن، زمني توافق 
Compatibility القابلية للخلط، مواءمة، توافق 
Parthenogensis توالد بكري 
Inbreeding توالد داخلي 
Parthenos عذري توالد 
Proliferation  توالد، تشعب 
Tobamovirus  )توباموفيروس )جنس 
Tobravirus  )توبرافيروس )جنس 
Tonus, Tension توتر 
Interfacial tention التوتر البيني السطحي 
Surface tension   توّتر سطحي 
Documentation توثيق 
Orientation )توجيه )النيماتودا باتجاه العائل 
Positive anemotaxis يتوجيه بفعل التيار الهوائ 
Combining insect control methods توحيد )ضم( طرق مكافحة الحشرات  
Standardization of regulations توحيد قياسي للضوابط 
Rosetting of shoot apex األفرع قمم تورد 
Rosetting, Rosette تورد، وردية الشكل 
Phyllody تورق األزهار 
Heredity توريث 
Chaetotaxy وزع األشواكت 
Particle size distribution توزع حجم الجزيئة 
Distribution  عيتوز  
Partition distribution يالتوزيع التجزئ 
Zoning المناطق توزيع 
Clump distribution توزيع تجمعي للحشرات 
Geographical distribution  توزيع جغرافي 
Allotment (garden) توزيع حصص 
Negative bionomal distribution ذو حدين يتوزيع سلب 
Randomization   توزيع عشوائي 
Age distribution توزيع عمري 
Delivery توصيل، توزيع 
Tospovirus  )توسبوفيروس )جنس 
Dilatation توسيع 
Label recommendation توصيات اللصاقة 
Recommendation   توصية 
Recommendation algorithm التوصية الرمزية  
Characterization توصيف 
Nerve conduction يالتوصيل العصب 
Conductivity يتوصيل كهرب 
Delivery توزيع، توصيل 
Western blotting توصيم وسترن 
Periodic colonization  التوطين الدوري 
Root devitalization توقف استطالة الجذور 
Arrested growth, Atrophy توقف النمو، ضمور 
Aspermia توقف إنتاج الحيوانات المنوية 
Timing   توقيت 
Proper timing for application التوقيت المناسب للتطبيق 
Plant toxicology )التوكسيكولوجيا النباتية )السمية النباتية 
Neurotoxin توكسين األعصاب 
Neuro active toxin النشط يالتوكسين العصب 
Vivotoxin توكسين داخلي 
Hematoxin يتوكسين دمو 
Anatoxin دم فى اللقاح أو التطعيم(توكسين موهن )يستخ 
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Bt-toxins  توكسينات بكتيريا باسيلس ثورنجينسيس 
Tombusvirus )تومبوس فيروس )جنس 
Attenuation توهين 
Corolla تويج 
Colarette, Collet للبادرة( التاجية)المنطقة  تويج 
Petal تويجة 
Assimilate stream تيار التمثيل الغذائي 
Alternating current (electricity) )تيار متبادل )كهرباء 
Counter-current  تيار معاكس 
Tyrosine )تيروسين )حمض آميني 
Tylose تيلوز 
Telostom  )تيلوستوم )صمام يربط بين تجويف الفم ومقدمة المريء 
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Persistent, Stable ثابت 
Hydrolysis constant يثابت التحلل المائ 
Dissociation constant ثابت التشتت أو التفكك 
Permeability constant النفاذية ثابت 
Rainfast  ثابت تحت المطر 
Sedentary  أنواع حيوانية( غير مهاجرة، موقعه يغير ال ثابت( 
Borer ثاقب 
Xylopagy  للخشب، آكل الخشب ناخر()ثاقب 
Peach twig borer  ثاقبة أغصان الدراق 
Lesser grain beetle  ثاقبة الحبوب الصغرى 
Date palm bostrichid ثاقبة الخشب الكبيرة  
Thallus   ثالوس 
Sporothallus  يثالوس بوغ 
Hypothallus  أرضي  تحت ثالوس 
Stability ثبات 
Intrinsic persistence الثبات الحقيقي 
Storage stability الثبات تحت ظروف التخزين 
Relative stability يثبات نسب 
Persistence بقاء، ثبات، مثابرة 
Inhibit (to) ثّبط 
Mammals ثدييات 
Mammal  ثدييى 
Stomate  ثغر 
Hydathode  ،فتحة اخراج رطوبةثغر مائي 
Ostiole ثغرة 
Stomatal   ثغرّي 
Spiracles, Stigmata تنفسية ثغور 
Propneustic أمامية تنفسية ثغور 
Stoma / Stomata في النيماتودا /أو فتحة  يفتحة الفم، التجويف الفم  الفم، ،ثغور تنفسية

  في بشرة النبات للتنفس والنتح
Centrifugate  ثفالة 
Pore ثقب 
Preanal pore شرجي مؤخري قبل ثقب 
Formen occipital ثقب مؤخري أو خلفي 
Occipital foramen للرأس مؤخري ثقب 
Orifice ويهة، فتحة، فثقب 
Lateral pores )ثقوب/ فتحات جانبية )صغيرة 
Tripartite ثالثي األجزاء 
Triradial ثالثى األقطار 
Trifoliate   ثالثي األوراق 
Trifurcate ثالثي الشعب 
Trilobed  ثالثي الفصوص 
Triploid  ثالثية مجموعة الكروموسومات 
Dry ice جاف ثلج  
Neural ridge بيعص ثلم 
Furrow أخدود، ثلم 
Bush fruit ثمار االدغال 
Canned fruits  ثمار معلبة 
Fruit ثمرة 
Follicle  حويصلة بيضية، حوصلة، جراب بيضي، جرابية)خلية( ثمرة 
Cane fruit  قصب الثمرة 
Basidiocarp بازيديةدعامية " ثمرة" 
Ascocarp (أسكيةزقية ) ثمرة 
Cleistocarp مغلقة (أسكية) زقية ثمرة 
Perithecium   ثمرة زقية / أسكية ذات فويهة 
Apothecium ثمرة زقية قرصية 
Soft fruit   ثمرة طرية 
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Drupe حسلة، ثمرة مفردة النواة 
Peridioles   ثميرات بازيدية صغيرة 
Binary ثنائي 
Dicoptic ثنائي االبصار 
Dimorphous لرلثنائي التب 
Binomial التسمية ثنائي 
Distichous  التصفيف  ثنائي 
Dichotomous  التفرع  ثنائي 
Bivalent, Divalent  ثنائي التكافؤ 
Bilateral ثنائي الجانب 
Bisexual ثنائي الجنس 
Bivoltine ثنائي الجيل 
Biloculate الحجيرة ثنائي 
Biannual, Biennial الحول ثنائي 
Diorchic  ثنائي الخصية 
Double-stranded ثنائي السلسلة 
Biflagellate  ثنائي السوط 
Bilobial الشفة ثنائي 
Dimorphic  ثنائي الشكل  
Diploid الكروموسومات ثنائي الصبغيات / 
Biseriate الصف ثنائي 
Bilaminate ثنائي الطبقة 
Heteroecious العائل  ثنائي 
Binocular العينية ثنائي 
Bitunicate الغالف ثنائي 
Biguttulate  ثنائي الفجوات، ذو فجوتين 
Bilobate الفص ثنائي 
Bipolar, Dipolar ثنائي القطب 
Didelphic  ثنائي المبيض 
Diecious (=Dioecious)  المسكن  ثنائي 
Binucleate, Dikaryon ثنائية النواة 
Bicilliate الهدب ثنائي 
Bifunctional ير الوظيفة أو التأث يثنائ 
Diplanetic  فترة التحرك  ثنائي 
Dimorphism ثنائية الشكل 
Bending (of stem etc) لي، ثني الساق 
Plica ثنية 
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Pine proessionary moth  جادوب أعشاش الصنوبر 
Sex attractant يجاذب جنس 
Food attractant  جاذب للتغذية 
Gravity جاذبية 
Specific gravity   ّة نوعّية جاذبي 
Grape jassid  جاسيد أو نطاط أوراق العنب 
Pistachio jassid  جاسيد أو نطاط أوراق الفستق الحلبي 
Cotton jassid  العنب القطن أو جاسيد أو نطاط أوراق 
Sessile جالس 
Galea خوذة ،قلنسوة، جاليا 
Anisigamous, Anisogamy األعراس تباين، الجاميطات 
Gamete مشيج  عروس،ميطة، جا 
Roadside   جانب الطريق 
Protoplasm "جبلة "بروتوبالزم 
Front جبهة 
Frontal جبهي 
Frontoclypeal جبهي درقي 
Frontogenal  جبهي صدغي 
Wall جدار 
Body wall جدار الجسم 
Peridium   جدار الوعاء اإليسيدي 
Cell wall  خلوي جدار 
Cutaneous   جلديجداري أو 
Relative retention charges جداول االحتجاز النسبي 
Age specific life table جداول الحياة العمرية 
Ridges جدر 
Longitudinal ridges  جدر طولية 
Varicella الماء يجدر 
Conversion table  جدول التحويل 
Life table جدول الحياة 
Spray calendar جدولة الرش 
Rhizomorph   جديلة جذرية هيفية 
Attractive جذاب 
Stubble  بقي من النبات بعد القطع جذامة، ما 
Lateral root جذر جانبي 
Free radical كيمياء(، شق حر جذر حر( 
Creeping root  جذر زاحف 
Hairy root  جذر شعري 
Club root صولجاني  جذر 
Adventitious root جذر عرضي 
Aerial root جذر هوائي 
Tap-root   جذر وتدي 
Radical جذري 
Stump (tree)  جذع 
Protocormic يأول جذع 
Longitudinal trunk جذع تنفسي طولي 
Root   جذور 
Tatertrunks  جذوع قصبية تنفسية جانبية 
Radicle, Rootlet جذير 
Seminal root  جنيني() جذير بذري 
Socket الشعرة جراب 
Follicle  ،حويصلة بيضية، حوصلة، جرابية)خلية( ثمرة جراب بيضي 
Microsporidian جراثيم دقيقة 
Bacteria بكتريا، جراثيم 
Locusts جراد 
Moroccan locust  الجراد المراكشي 
Desert locust  جراد صحراوي 
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Tractor   جّرار 
Caterpillar tractor   جرارة مزنجرة 
Scab جرب 
Zoospore  بوغ هدبي، جرثومة حيوانية 
Accidental wound عرضي( حادثي جرح( 
Crushing and grinding جرش والطحنال 
Doses toxica جرعات السامة 
Dosage, Dose  جرعة  
Under-dose  جرعة أقل من المعّدل 
Thershold dose )الجرعة االستهاللية )الحدية 
Radiation absorbed dose عة اإلشعاعية الممتصةالجر 
Roentgen ®  )جرعة التعرض اإلشعاعى )رونتجن 
Median effective dose الجرعة الفعالة المتوسطة 
Interaperitoneal LD50 الجرعة القاتلة النصفية تحت الغشاء البريتوني 
Oral LD50 الجرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم 
Maximal dose الجرعة القصوى 
Effective median dose (ED50) المؤثرة النصفية الجرعة  
Median inhibition dose الجرعة المثبطة المتوسطة 
Reference dose (RFD)  الجرعة المرجعية 
Equivalent dose الجرعة المكافئة 
Lethal dose 50 (LD50), Median lethal dose (LD50) الجرعة النصفية القاتلة 
Dose median lethal الجرعة النصفية المميتة  
Sublethal dose الجرعة تحت المميتة 
Sub-sterilizing dose جرعة تحت معقمة 
Diagnostic dose جرعة تشخيصية 
Constant dosage   دائمة ثابتة جرعة 
Critical dose (level) )جرعة حرجة )المستوي الحرج 
Overdose جرعة زائدة 
Harmful dose عة ضارةجر  
Lethal dose جرعة قاتلة 
LD50  الجرعة القاتلة النصفية55جرعة قاتلة ج ق ، 
Low dosage جرعة مخففة 
Estimated dose )جرعة مستنتجة )مقدرة 
Fatal dose جرعة مميتة 
Discriminating dosage جرعة مميزة 
Recommended dosage   جرعة موصى بها 
Acute LD50 قاتلة حادة جرعة نصفية 
Acute dermal LD50 جرعة نصفية قاتلة حادة جلدية 
Acute oral LD50 جرعة نصفية قاتلة حادة عن طريق الفم 
Single dose جرعة واحدة 
Run-off  جريان، تفريغ، إنزالق، تساقط 
Aliquots, Fraction  جزء 
Procorpus  مي للمريء(الجزء األسطواني من المريء األمامي )الجسم األما 
Prescutum من الدرع األمامي الجزء 
Endoskeleton الجزء الداخلي من الهيكل 
Mesocotyl في البادرة )حول الفلقات( جزء الساق الوسطي 
Anteclypeus سفلي من الجبهة الدرقية في الحشرات الماصةالجزء ال 
Occipital region لرأسل المؤخري الجزء 
Microsomal fraction يالجزء الميكرسوم 
Part per million (ppm) جزء بالمليون 
Humus fraction جزء دبالي 
Clay fraction (of soil) جزء طيني 
PPM جزء في المليون 
Part per billion (ppb) جزء لكل بليون 
Mineral fraction جزء معدني 
Tetrahedra جزئيات رباعية األوجه 
Lawn mower ب )حشاشة(جزازة العش 
Molecule  جزيء 
Corporeal  جسدي 
Protocerebral bridge األول )األمامي( المخ جسر 
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Pons  قنطرة المخ )النخيخ(  وأجسر 
Corpus, Soma جسم 
X-body جسم أكس الناتج عن اإلصابة الفيروسية 
Corpus luteum الجسم األصفر المبيضي 
Cyton, Neurite, Perikaryon خلية العصبيةجسم ال 
Sarcosome العضلي الساركوزوم جسم 
Gubernaculum لشوكتي السفاد(  الجسم المرشد( 
Crystaline body جسم بللوري 
Cleistothecium زقي مغلق جسم ثمري 
Corpus callosum جسم جاسئ فى المخ 
Sclerotium (Sclerotia) متحجرة، جسم حجري 
Cell body خلوي جسم 
Fat body  جسم دهني 
Corpora medunculata )جسم شمراخي )المخ األول 
Ketone body يجسم كيتون 
Centriole جسم مركزي في الحيوان المنوي 
Antibody جسم مضاد 
Antibody enzyme conjugate جسم مضاد مرتبط باإلنزيم 
Monoclonal  جسم مضاد وحيد 
Ciliary body جسم هدبى 
Somatic ديجس ،جسمي 
Virus particle جسيم الفيروس 
Microsclerotium  حجري دقيق  جسيم 
Micelles جسيم دقيق 
Corpuscle خلية حية، جسيم 
Somites ،حلقات جسم الحشرة جسيمات 
Winter cereal scarab  جعل الحبوب الشتوية 
Wheat scarab  ِجعل القمح 
Furry rose beetle جعل الورد الزغبي 
Brown scarab جعل بني 
Drought جفاف 
Xerophytic   جفافي 
Skin   جلد 
Excuvium أو سالخة جلد انسالخ 
Cutis vera جلد حقيقى 
Intact skin جلد سليم 
Coriaceous, Dermal جلدي 
Dermaptera جلدية األجنحة 
Thrombus جلطة 
Plasma clot جلطة البالزما 
Immunoglobulins ت مناعيةجلوبيولينا 
Yellow cuticle جليد أصفر 
Serosa cuticle أو القشيرة المصلية المصلي الجليد 
Provisional cuticle جليد مؤقت 
Cuticle  قشرة )كيوتيكل(جليدة ، 
Cutin كيوتين( جليدين( 
Glycogen جليكوجين 
Cardioactive glycosides جليكوسيدات نشطة قلبيا 
Carnium, Skull ةجمجم 
Sampling جمع العينات 
Hand picking جمع أو تنقية أو التقاط باليد 
Soil sampling   جمع عينات التربة 
European Society of Nematologists (ESN)  جمعية أخصائيي النيماتودا األوروبية 
European Society of Toxicology in vitro  م الكائن الحيالجمعية األوربية لعلم السمية خارج جس  
Society of Nematologists (SON) )جمعية النيماتولوجيين )األميركيين 
Gerex جمهرة متالصقة من الجراد 
Affected public جمهور متأثر 
Wing جناح 
Tegmina wing أو درعي جلدي جناح 
Scaly wing حرشفي جناح 
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Hind wing جناح خلفي 
Lace wing جناح شبكي 
Hairy wing جناح شعري 
Membranenous wing جناح غشائي 
Horny wing جناح غمدي 
Hemi-elytra wing جناح نصفي 
Grasshoppers الجنادب أو النطاطات 
Dwarf shrub شجيرة قزمةجنبة قزمة ، 
Nasutus  النملجندي 
Genus (Pl. Genera)  الكائنات الحيةجنس )أجناس( في تقسيم 
Form genus  شكليجنس 
Type genus نمطي جنس 
Embryo, Fetus جنين 
Embrionic جنيني 
Excretory system جهاز إخراجي 
Electro antennogram ستشعار الكهربىجهاز اال 
Exceretory system   (اإلخراج)جهاز االطراح 
S-E system  اإلخراجي للنيماتودا –الجهاز اإلفرازي 
Urinary System وليالب الجهاز 
Reproduction system, Reproductive system التناسلي الجهاز 
Female reproductive system الجهاز التناسلي األنثوي 
Self-contained breathing apparatus  (يجهاز التنفس )الذات 
Opentracheal system العصبي المفتوح التنفسي الجهاز 
Nuclear magnetic resonance (NMR) يناطيسغجهاز الرنين النووى الم 
Centrifuge جهاز الطرد المركزي 
Parasympathetic nervous system الباراسمبثاوي  يالجهاز العصب 
Somatic nervous system البدني العصبي الجهاز 
Muscular system  العضلي الجهاز 
Endocrine system جهاز الغدد الصماء 
Tracheal system القصبي )التنفسي( هازالج 
Photometer يجهاز القياس الضوئ 
Micro applicator جهاز المعاملة الدقيق 
Air-flow applicator   جهاز الهواء االنسيابي 
Atomic absorption spectrophotometer جهاز امتصاص الطيف الذري 
Kuderna-danish evaporator  جهاز تبخير لتركيز المستخلصات 
Rope-wick applicator  جهاز تطبيق المبيدات بالفتائل 
Dust applicator تعفير جهاز 
Autoclave  )المعقمجهاز تعقيم )أوتوكالف ، 
Male reproductive system جهاز تناسلي ذكري 
Hemipneustic  جهاز تنفس نصفي الثغور العاملة 
Respiratory system تنفسي جهاز 
Glottoid apparatus )جهاز جلوتويد )صمام عند قاعدة تجويف الفم في النيماتودا الحرة 
Oesophageal visceral system مريئي حشوي جهاز 
Circulatory system جهاز دوري دموي 
Aspirator  لجمع الحشرات الصغيرةجهاز شفط الهواء 
Nervous system يجهاز عصب 
Visceral nervous system يحشو عصبي جهاز 
Sympathetic nervous system حشوي سيمبثاوي عصبي جهاز 
Autonomic nervous system جهاز عصبي ذاتي 
Peripheral nervous system (يمحيطي )طرف يجهاز عصب 
Central nervous system جهاز عصبي مركزي 
Masculature جهاز عضلي 
Golgi apparatus جهاز غولجي 
Elutriator  بالتصفية / ترويق )النيماتودا(لجهاز فص 
Lysimeter )جهاز قياس استهالك الماء )ليزومتر 
Colorimeter جهاز قياس األلوان 
Tensiometer  جهاز قياس التوتر 
Electro-encephalogram (EEG) جهاز قياس كهربية الدماغ 
Patternator جهاز قياس نظام توزيع سائل الرش 
Thin layer chromatography (TLC)  جهاز كروماتوغرافي ذي الطبقة الرقيقة 
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Electrocardiogram (ECG) لقياس لضربات القلب  جهاز كهربائي 
Mass spectrometer (MS) جهاز مطياف الكتلة 
GC/ mass spectrometry يجهاز مطياف الكتلة مع الكروماتوجرافى الغاز 
Slurry treater ذور(جهاز معاملة المثخنات )للب 
Conveyer جهاز نقل الحبوب 
Digestive system جهاز هضمي 
Systemic جهازي 
Redox potential  جهد األكسدة واالختزال 
Resting potential  )جهد الراحة )السكون 
Negative after potential الجهد السالب بعد الموجب 
Action potential جهد الفعل  
Electric potential جهد الكهربىال 
Degradative potential  جهد الهدم  
Membrane potential  يجهد غشائ 
Potential جهد، قدرة، فرق الجهد 
Control atmosphere محكم جو 
Contiguity جوار 
Milling quality جودة الطحن 
Cavitate جوف 
Sensilla pouch  جيب حسّي 
Pouch كيس، جيب 
Lime sulfur ر والكبريتالجي 
Necrophyte جيفي 
Generation جيل 
Weed generation  جيل عشبي 
Gelatinous   ،هالميجيالتيني 
Regulator gene جين منظم 
Heterozygous جينات غير متماثلة 
Homozygous جينات متماثلة 
Sinuses جيوب 
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Patent حائز على براءة، مسجل ببراءة 
Promoter محفز ،حاث 
Septum (septa)   )حاجز )حواجز 
Fire break حاجز النار 
Postphragma للعضالت الطولية خلفي حاجز 
Dolipore septum  ذو ثقب  حاجز 
Phragma أو سدابة صدري حاجز 
Dorsal septum حاجز ظهري 
Barrier حاجز، عائق 
Acute حاد 
Accident حادث  
Accidental حادثي 
Weed burner   حارق لألعشاب 
Gustatory sense حاسة التذوق 
Olfaction الشم حاسة 
Dermal light sense  جلدية للضوءحاسة 
Common chemical sense حاسة كيميائية عامة 
Incubator حاضنة 
Growth cabinet  نموحاضنة 
Verge  حافة 
Leaf margin حافة الورقة 
Honey comb border  مخططة ودقيقة وكثيفة في أنابيب مالبيجيحافة داخلية 
Brush border  (مالبيجيحافة مخططة متباعدة على هيئة فرشاة )أنابيب 
Leaf miners حافرات )ناخرات /نافقات( األوراق 
Burrowing  حافرة/ حفارة 
Wood preservatives حافظات األخشاب 
Zoosporangium   حافظة األبواغ الهدبية 
Sporangium (Pl. Sporangia)   حافظة بوغية 
Zygosporangium   حافظة بوغية زيجية 
Resting sporangium   حافظة بوغية ساكنة 
Ampulla  ،كيسحوصلة دمويةحافظة ، 
Soil injector حاقن )محاقن( التربة  
Water seal حاكم لتسرب الماء 
Cellulolytic للسيليلوز حال 
State حالة 
Gynendromorphism  حالة اإلختالط الجنسي 
Holocrine secretion حالة اإلفراز الكامل 
Merocrine secretion حالة اإلفراز المتقطع 
Mild poisoning )حالة التسمم المتوسطة )المعتدلة 
Wheelings  حالة الطريق 
Out break لآلفة( يحالة الفوران أو اإلنفجار الوبائ(  
Lime status (soil) حالة الكلس 
Solitary أو مظهر انفرادي انفرادية حالة 
Aptery حالة أو مظهر تنعدم فيه األجنحة 
Case history حالة تاريخية 
Moderate poisoning حالة تسمم متوسطة 
Asexual state ال جنسية حالة 
Mild case  )حالة معتدلة )غير حادة 
Hypoglycemic state دمحالة نقص سكر ال 
Mole cricket  ،كلب البحر الحالوش، المالوش، الحفار، كلب الماء 
Parent acid حامض أصل 
Deoxyribonucleic acid (DNA) حامض نووي ريبي منقوص االوكسجين 
Carrier (inert chemical) ية خاملة(يائحامل )مادة كيم 
Carpophore الثمريالجسم  حامل 
Toxophore حامل السم 
Conidiophore الكونيدة حامل 
Palpiger الشفوي الملمس حامل 
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Palpifer الفكي الملمس حامل 
Spermatiophore   حامل النطفة 
Spermatophore النطفة )كيس منوي( حامل 
Peduncle  حامل النورة أو الزهرة، شمراخ 
Oidiophore  أويدي  حامل 
Sporophore  يحامل بوغ 
Scape العقلة القاعدية في قرن ) األصل، م األوراقحامل زهري عدي

 االستشعار(
Zygophore  يحامل زيج 
Pregnant حامل، حبلى 
Dodder   حامول 
Artificial shelters  صناعيةاحاميات 
Face shield  ،درع الوجهحامية 
Returnable container   حاوية قابلة لإلعادة 
Airtight container  غلقحاوية محكمة ال 
Connectives حبال عصبية طولية 
Grain  حبة 
Pollen grain حبة لقاح 
Cord (= chord)  حبل 
Spinal cord يالحبل الشوك 
Ventral nerve cord بطني عصبي حبل 
Chord (= cord)  حبل، وتر 
Chordata  حبليات 
Pollen الطلع حبوب 
Small grains   حبوب صغيرة 
Water soluble granules or powder (SG)   و اقراص ذوابة بالماءأحبيبات 
Water dispersible granules or tablets (WG)  و اقراص قابلة للتشتت بالماءأحبيبات 
Soil particle   حبيبة تربة 
Microgranule حبيبة دقيقة 
Macrogranule (GG) حبيبة كبيرة 
Granular  حبيبي 
Microgranule (MG) يبي دقيقحب  
Encapsulated granule (CG) )حبيبي مغلف )حبيبة مكبسلة 
Fine granule (FG) حبيبي ناعم 
Flower induction حث التزهير 
Induce vomiting الحث على التقيؤ  
Diaphragm الحجاب الحاجز 
Ventral diaphragma بطني حاجز حجاب 
Dorsal diaphragma حجاب حاجز ظهري 
Genomic masking حجب مجيني 
Plant quarantine  يحجر زراع 
International plant quarantine يدول يحجر زراع 
Quarantine  يزراعي أو حجر صح 
Limestone حجر كلسي 
Egg chamber حجرة البيضة 
Heart chamber جرة قلبيةح 
Stony   حجري 
Retention volume (RV) حجم اإلحتجاز 
Litter size حجم البطن 
Particle size حجم الجسيم 
Droplet size  القطيرة حجم 
Ultra-low volume (ULV) حجم متناهي الدقة 
Locule   حجيرة 
Mitigation الحد )من األضرار( تسكين األلم 
Chronic low level exposure الحد األدنى للتعرض المزمن 
Nuisance threshold حد االزعاج 
Economic threshold level (ETL) العتبة االقتصادية، الحرج الحد االقتصادى 
Upper threshold الحرج األقصى الحد 
Temporary MRL الحد األقصي المؤقت للمتبقي  
Maximum acceptable daily intake (MADI)   ًالحد األقصي المسموح بتناوله يوميا 
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Theoretical maximum residue  للمتبقيات ياألقصى النظر الحد 
Probable safe intake (PSI) حد األمان المحتمل عن طريق التناول الفمي  
Tolerance limit حد التحمل 
Limit of determination حد التقدير  
Acceptable daily intake (ADI) التناول اليومي المقبول حد 
Damage thershold  الضررعتبة ، الحد الحرج للضرر 
Limit of sensitivity حد الحساسية 
Tolerance level مستوى التحمل )األمان(، حد السماح 
Secure toxic level حد السمية اآلمن 
Guarantee limit حد الضمان 
Limit of detectability حد القياس 
Practical residue limit يحد المخلفات العمل 
Permissible level به لمسموحالحد ا 
Temporary tolerance الحد المسموح بوجوده مؤقتا 
Detectable limit الحد الممكن الكشف عنه 
Temporary acceptable daily intake المؤقت المسموح بتناوله يالحد اليوم 
Conditional acceptable daily intake المشروط المسموح بتناوله يالحد اليوم 
Action threshold  )حد حرج للفعل )عتبة الفعل 
Extraneous residues limit )حد متبقي )خارجى 
Resistance mitigation الحد من المقاومة 
Boundary  )حد، تخم )محيط 
Juvenoide الحداثة أو الطفولة 
Kyphosis الحدب 
Disease intensity حدة المرض 
Pupil انسان( العين) حدقة 
Iris حية العينقز، الحدقة 
Acute intoxication حدوث سمية حادة 
Margin of selectivity ختياريةاإل حدود 
Safety margin   حدود األمان 
Confidence limits, Fiducial limits حدود الثقة 
Maximum residue limits (MRL's) الحدود القصوى للمتبقيات 
Detection limit  حدود الكشف 
Marginal يدّ ح 
Haemosiderin )حديد الدم )هيموسيدرين 
Coulter  حديدة المحراث القاطعة 
Garden  قةحدي 
Deletion حذف 
Plowing حراثة 
Primary tillage رئيسة (فالحة) حراثة 
Rototilling  حراثة بالمحراث الدوراني 
Interrow cultivation سطرحراثة بين األ 
Conservation tillage ثة تحفظيةحرا 
Secondary tillage حراثة ثانوية 
Autumn ploughing   حراثة خريفية 
Rotary cultivation  حراثة دورانية 
Deep ploughing  حراثة عميقة 
Cross-cultivation  حراثة متعامدة 
Reduced tillage حراثة مخففة 
Minimum tillage  مقللةحراثة 
One-way plough دة االتجاهحراثة وحي 
Post treatment temperature بعد المعاملة حرارة ما 
Pre-treatment temperature قبل المعاملة حرارة ما 
Ambient temperature   حرارة محيطة 
Scales حراشيف 
Motility )حراك )حركة الكائنات 
Ploughing حرث )فالحة( األرض 
Tilth (soil)  )الحرث )قوام التربة 
Bud scale  حرشفة برعمية 
Squamose, Squamous )حرشفي )أو مغطى بحراشيف 
Scorch (leaf)  )ُحرق )الورقة 
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Straw-burning   حرق القش 
Crop scorch   حرق النبات 
Dry combustion حرق جاف 
Initial scorch حرق سطحي أولي 
High temperature incineration ة العاليةدرجات الحراري الحرق ف  
Incineration, Burning حرق، إحتراق 
Coxa حرقفة 
Coxal حرقفي 
Kinensis, Locomotion حركة 
Tropism   الحركة استجابة لمنبه 
Diffusion movement حركة االنتشار 
Blastokinensis حركة الجنين 
Pigment movement   دات البصرية في في الخاليا الصبغية الثانوية للوح)حركة الصبغة

 األعين المركبة(
Hygroscopic movement   الماء الشعري )الهجروسكوبي(حركة 
Trophic movement  حركة انتحائية 
Convection movement   حركة بالحمل 
Dipole movment حركة ثنائية القطب 
Lateral movement   حركة جانبية 
Automatism حركة ذاتية  
Vertical movement عمودية رأسية حركة 
Symplastic movement  نسجة الحية )وخاصة في اللحاء(حركة في األ 
Nyctinastic movement حركة ليلية 
Kinetic حركي 
Adsorption kinetics  حركيات االدمصاص 
Toxicokinetics حركيات السموم 
Pharmacokientic حركية األدوية 
Silk حرير 
Asbestos أسبستوز(ير صخري حر( 
Coxite حريقفة 
Lichen حزازة، اشنة 
Scolopidia عصبية حزم 
Neuropile كومة( ليفية عصبية) حزمة 
Soret band حزمة سوريت 
Nerve bundle عصبية حزمة 
Coremium كونيديةحوامل  حزيمة 
Sense of smell  ّالشم حس 
Sensitive حساس 
Sensitivity حساسية 
Drug allergy الحساسية الناشئة عن الدواء 
Photoallergy الحساسية للضوء 
Disease susceptibility حساسية للمرض 
Allergy تحسسحساسية ، 
Drupe حسلة، ثمرة مفردة النواة 
Pruning, Mowing الحش 
Strip cutting يحش شريط 
Swarm سرب، حشد 
Wood feeding insects ابالحشرات آكالت األخش 
Fabric eating insects  حشرات آكلة للمنسوجات  
Phytophagous insects الحشرات اآلكلة للنبات 
Soil insects التربة حشرات 
Scale insects القشرية الحشرات 
Pubascular insects عند الغروب تنشط حشرات 
Crepscular insects حشرات تنشط عند الغسق 
Macropterous ت أجنحة كبيرةحشرات ذا 
Spring tail insects الذنب القافز ذات حشرات 
Gymnocerata حشرات ذات قرون استشعار ظاهرة 
Crawling insects حشرات زاحفة 
Apneustic insects حشرات عديمة الثغور التنفسية العاملة أو ذات جهاز تنفسي مغلق 
Soft scale insects  حشرات قشرية لينة 
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Armored scale insects  )حشرات قشرية مسلحة )صلبة 
Oligopneustic الثغور التنفسية قليلة حشرات 
Holopneustic حشرات كاملة الثغور التنفسية العاملة 
Scavenger التغذية متنوع، حشرات كانسة 
Nocturnal insects النشاط ليلية حشرات 
Aquatic insects حشرات مائية 
Blood sucking insects حشرات ماصة للدماء 
Matutinal insects  ًحشرات َنِشطة صباحا 
Diurnal insects حشرات نهارية النشاط 
Vermine insects  حشرات هائمة 
Oviparous واضعة للبيض حشرات  
Viviparous حقيقية ولودة حشرات 
Insect حشرة 
Earwig العجوز )أبو مقص( برةحشرة إ 
Gregarious insect )حشرة اجتماعية )سربية 
Fig wax scale حشرة التين الشمعية القشرية 
Purple scale  حشرة الحمضيات األرجوانية القشرية 
Citrus black scale /القشرية السوداءالموالح حشرة الحمضيات 
Oleander scale  حشرة الدفلة القشرية 
Olive scale  حشرة الزيتون القشرية 
Silver fish الفضي السمك شرةح 
White pine scale  حشرة الصنوبر القشرية البيضاء 
Oyster shell scale  حشرة الفواكه المحارية القشرية 
Brown soft scale الحشرة القشرية البنية الرخوة 
Aphid  ّحشرة المن 
Viviparity insect حشرة تلد أحياء 
Teneral حديثة االنسالخ  حشرة 
Florida wax scale حشرة قشرية شمعية 
California red scale حشرة كاليفورنيا القشرية الحمراء 
Chaff scale حشرة لقشرية كأسية 
Benficial insect  حشرة نافعة 
Ovoviviparous واضعة أحياء(، والدة بيضية) حقيقية ولودة غير ةحشر  
Entomogenous حشري المنشأ 
Visceral حشوي 
Loculus  شية حجيرية ح 
Stroma  )حشية فطرية، السدى )نسيج ضام 
Pseudostroma حشية كاذبة 
Harvest حصاد 
Combine harvester  حصادة 
Combine harvesting (combining) حصد آلي 
Insect survey حصر الحشرات 
Survey مسح، حصر 
Impervious منيع، حصين 
Promotion من مراحل السرطنة( )الية الحض، ترقية وتنشيط الفع 
Incubation   حضانة، تحضين 
Fossils حفائر 
Apple leaf miner أوراق التفاح )ناخرة( حفار 
Grape shoot borer  حفار أفرع الكرمة 
Tropical fig borer  )حفار التين االستوائي )حفار ساق التين 
European corn borer  حفار الذرة األوربي 
Poplar leaf miner  حفار أوراق الحور 
Platana leaf miner  حفار أوراق الدلب 
Eggplant stem borer حفار ساق الباذنجان 
Tobacco stem borer  حفار ساق التبغ 
Leopard moth  حفار ساق التفاح أو الزيتون، فراشة الفهد 
Plum stem borer  حفار ساق الخوخ 
Durra (corn/ maize) stalk borer  حفار ساق الذرة 
Goat mouth )حفار ساق الصفصاف )قارضة الخشب 
Long-horned beetles  حفارات ذات القرون الطويلة 
Habitat preservation  الموئلالحفاظ على 
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Auger hole   حفرة المثقب 
Filler hole حفرة سقاية 
Antennal fossa حفرة قرن االستشعار 
Palaeobotany حفريات النباتيةال 
Preservation )حفظ )المحافظة 
Nature conservation ( صيانةحفظ) الطبيعة 
Investigate (to) حقق، بحث 
Field  حقل 
Lateral field  حقل جانبي 
Hay field حقل قش 
Electrical field حقل كهربائي 
One field-one pathosystem  نظام مرضي واحد -حقل واحد 
Agrarian  حقلّي، زراعي 
Injection حقن 
Tree injector   حقن األشجار 
Soil injection حقن التربة 
Subcutaneous injection حقن تحت الجلد 
Intraperitoneal injection البريتون يحقن ف 
Intramuscular injection العضل يحقن ف 
Intravenous injection حقن وريدي 
Eutrophy التغذية قيحقي 
Itchy حك الجلد 
Spiral  حلزوني 
Pregenital segments الحلقلت ما قبل الحلقات التناسلية() البطنية الحلقات  
Genital segments الحلقات التناسلية 
Pterothorax المجنحة الصدر حلقات 
Concentric rings حلقات متراكزة 
Sphincter-Z  " الحلقة االنقباضيةZ ين الرحم والقابلة المنوية في بعض أنواع " )ب

 (Xiphinemaالجنس 
Propodeum األولى المتداخلة مع الصدر الخلفي )الخصر( البطنية الحلقة 
Nerve ring الحلقة العصبية 
Telson أخيرة بطنية حلقة 
Circumesophageal commissure (see nerve ring) حلقة عصبية مركزية 
Aromatic ring قة عطريةحل 
Calvin cycle حلقة كالفن 
Guiding ring; guide ring  للرمح( حلقة مرشدة( 
Annular حلقي الشكل أو شبيه بالحلقة 
Cyclic  دوريحلقي ، 
Mites أكاروس() حلم 
Dry bulb mite َحلَم األبصال الجافة 
Blister mite َحلَم البثرات أو الثآليل 
Bud mite َحلَم البراعم 
Oak erineum mite البلوط َحلَم 
Pomegranate leaf curl mite أوراق الرمان التفاف َحلَم 
Pistachio leaf curl mite أوراق الفستق الحلبي التفاف َحلَم 
Gall mite َحلَم التورمات أو االنتفاخات 
Scab mite  َحلَم الجرب 
Sarcoptid الطفيلي الجرب َحلَم 
Rust mite دأالص حلم 
Bermuda grass mite َحلَم النجيل 
Acarus  أو أكاروسَحلَم 
Walnut erineum mite الجوز أوراق َحلَم 
Willows leaf gall mite الصفصاف أوراق َحلَم 
Prunus leaf gall mite اللوزيات البثري أوراق َحلَم 
Grape erineum and bud mite َحلَم أوراق وبراعم الكرمة 
Fig bud mite َحلَم براعم التين 
Citrus bud mite َحلَم براعم الحمضيات 
Olive bud mite الزيتون براعم َحلَم 
Almond bud gall mite َحلَم براعم اللوز 
Pear leaf blister mite الكمثرى/ وراق اإلجاصأ تبثر حلم 
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Tomato rust (russete) mite صدأ )تقشب( البندورة/ الطماطم َحلَم 
Citrus rust mite َحلَم صدأ الحمضيات 
Apple rust mite َحلَم صدأ أوراق التفاح 
Cephalic papillae   حلمات )حسيه( رأسية 
Genital papillae حلمات حسية تناسلية 
Cervical papillae (= deirids)  حلمات عنقية 
Papilla (Pl. Papillae)  )حلمة )حلمات 
Hydrolysis  ،حلموء، تحلل مائيتحلمهة 
Acariform الشكل أو أكاروسي حلمي 
Osmosis حلول، اسمزة 
Osmotic حلولي، اسموزي 
Rectal papillae المستقيم حليمات 
Caudal papillae  ذيليةحسية حليمات 
Anal papillae حلَيمات شرجية 
Erythema (يلتهاب جلدا)ي الحمام 
Protection of domestic animals ماية الحيوانات األليفةح 
Cross protection حماية متبادلة 
Frost protection حماية من الصقيع 
Erythirsm حمرة 
Uric acid البولة حمض 
Lactic acid حمض اللبن 
Amino acid حمض آميني 
Ribonucleic acid (RNA)  حمض ريبوزي 
Satellite RNA  الحمض النوويRNA التابع 
Antisense RNA الحمض النووي  RNA لتتالي المعاكسبا 
Subgenomic RNA الحمض النووي  RNA تحت مجيني 
Fruit bearing حمل الثمار 
Biennial bearing   ثنائي الحولحمل 
Overloading حمل زائد 
Waste load حمل فاسد 
Acidity الحموضة  
Soil acidity   حموضة التربة 
Texas cattle fever الدموي في الماشية البول حمى 
Hay fever حمى القش 
Kenya typhus حمى تيفوس كينيا 
Rocky mountain spotted fever روكي جبال حمى 
South Africa ticks bite األفريقية الجنوبية القراد لدغ حمى 
Larynx حنجرة 
Meliotus indicus  محيلبة، نفل، حندقوق مر 
Nymph حورية 
Protonymph أولى حورية 
Hypopus )حورية ثانية متنقلة )فى األكاروسات 
Naiad مائية حورية  
Crop حوصلة 
Ampulla حافظة، كيسحوصلة دموية ، 
Seminal vesicle  حوصلة منوية 
Pelvis حوض 
Annual حولي، سنوي 
Alveoli pulmonis حويصالت رئوية 
Vesicle حويصلة 
Optic vesicle بصرية حويصلة 
Follicle حوصلة، جراب بيضيجرابية)خلية( ثمرة ، حويصلة بيضية ، 
Vesicula seminalis  منوية حويصلة 
Spermalocytes منوية خلوية حويصلة  
Vacuole حويصلة، فجوة 
Sporangiolum   حويفظة بوغية 
Viable   حي 
Social life اإلجتماعية الحياة 
Flora (plants) لنباتيةالحياة ا 
Microflora  النباتية الدقيقة  الحياة 
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Wild life برية حياة 
Soil fauna   حياة حيوانية في التربة 
Anaerobiosis ال هوائية حياة 
Aquatic life حياة مائية 
Replacement flora  حياة نباتية احاللية 
Aerobiosis هوائية حياة 
Animate حياتي 
Neutral  ّعادل، متحيادي 
Neutralization ّية، تعادليةحياد 
Horticultural holding حيازة بستانية 
Animal  حيوان 
Germ-free animal (يجرثوم من الجراثيم )ال يحيوان خال 
Warm-blood animal حيوان من ذوات الدم الحار 
Sperm حيوان منوي 
Flagellated spermatozoa حيوان منوي مذّنب 
Livestock حيوانات المزرعة 
Neuston  حيوانات تسبح وتستريح قرب سطح الماء 
Pentastomata القطع الفمية خماسية حيوانات 
Nekton  حيوانات سريعة وقوية السباحة تعيش بمختلف طبقات الماء 
Double legged animals حيوانات مزدوجة األرجل 
Spermatozoon (Pl. Spermatozoa) مذنبة أو ذات ذنب منوية حيوانات 
Stocking (number of animals) حيوانات، قطيع 
Zoophagous التغذية حيواني 
Biologic, Biological, Vital حيوي 
Biotic  حيوي/ إحيائي 
Viability حيوية أو خصوبة 



 62 

 خ
 

Pupa (Pl. Pupae) عذراء أو خادرة 
In vitro األنابيب( يخارج األنسجة الحية )ف 
Extracorporeal  خارج الجسم 
Extracellular خارج الخلية 
Out of control خارج نظاق التحكم 
External يخارج 
Exogenous خارجي األصل 
Ectotrophic خارجي التغذية 
Exopterygota خارجية األجنحة 
Exothermic خارجية الحرارة  
Olfactory الشم )الرائحة( بحاسة خاص 
Capillarity  خاصة شعرية 
Inhibitory property خاصية تثبيطية 
Attractiveness  ( المقدرة على الجذبخاصية جذب العائل للطفيلي) 
Phenomone  خاصية سطحية 
Oribatida التنفسية )أكاروسات( الثغور خافية 
Cryptocerata خافية قرون االستشعار 
Devoid  خال 
Crude  خامي  
Carpel   خباء 
Basic slag   أساسيخبث 
Pernicious خبيث 
Peat )خث )نباتات متحللة 
Coagulate يخثرخثر ، 
Coagulum خثرة 
Clog هالمية خثرة 
Gena َخد، صدغ، وجنة، ركبة في أرجل األكاروسات 
Bruise (to) (e.g. bracken) خدش 
Scarification   خدش غالف البذرة 
Service  خدمة 
Extension service خدمة إرشادية 
Abscess خراج 
Cerebral abscess المخ يخراج ف 
Devastate خرب  
Silique خردلة 
Hose خرطوم 
Luteinization خروج البويضة من الغالف 
Emergence انبثاقخروج ، 
Silicle  خريدلة 
Spray compatibility chart بين محاليل الرش يخريطة التوافق الخلط 
Spray tank   خزان الرش 
Seed storage   خزن البذور 
Underground storage الخزن تحت سطح األرض 
Storage on ground surface الخزن فوق مستوي األرض  
Storage in cellars الخزن في السراديب 
Storage in shades الخزن في المسقفات 
Storage in shallow pits ةالخزن في حفر غير عميق 
Air tight storage خزن محكم )مغلق( عن الهواء 
Xylem   خشب 
Allergenic propereties خصائص الحساسية 
Attributes of population خصائص المجموعة البيئية، خصائص العشيرة 
Physical properties يزيائيةف خصائص 
Petiol بطني خصر 
Retinaculum شعرية شبك خصلة 
Fertility صوبةخ 
Soil fertility   خصوبة التربة 
Spermary, Testis (Pl. Testes) خصية 
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Accessory testis خصية إضافية أو مساعدة 
Haemoglobin )خضاب الدم )هيموجلوبين 
Canned vegetables خضر معلبة 
Vegetative   خضري/نباتي 
Lawn grass )خضير )عشب مرجي 
Ecdysial line  )نسالخاالخط )درز 
Adsorption isotherm  خط التحارر لالدمصاص 
Tramline  خط الترام 
Isotherm خط تساوي الحرارة 
Isobar حوال الجوية(خط تساوي الضغط الجوي )مرسوم على خريطة األ 
Row  خط زراعة 
Log dose-probit line (Ld-p line)  االحتمال -خط لوغاريتم الجرعة 
Abmedian  جانبيخط وسطي 
Experimental error خطأ تجريبي 
Hocks )خطاطيف فمية )يرقات الذباب 
Crochet, Hamulus خطاف 
Plan, Scheme خطة 
Experimental plan خطة تجريبية 
Seed certification   خطة تصديق البذور 
Drift hazard  خطر الرذاذ المنجرف 
Residual risk خطر المتبقي 
Danger, Hazard  ررخطر، ض  
Standardized procedures لخطوات )الطرق( القياسيةا 
Standard operating procedures خطوات التشغيل القياسية  
Clean-up procedure التنظيف /خطوات التنقية 
Unsteady step  خطوة متقلبة 
Warning strips  شرائح( تحذيرية)خطوط 
Incisures  يخطوط الحقل الجانب 
Stria الغائرة التي تشاهد في أجنحة غمدية األجنحة الطولية الخطوط 
Lateral lines (= incisures) )خطوط جانبية )في الحقل الجانبي 
Guidelinees ط دالةوخط 
Longitudinal lines, Longitudinal striations خطوط طولية 
Transverse striae خطوط عرضية 
Linear خطي 
Linearity الخطية 
Thining الخف 
Pulvillus وسادة مخلبية غشائية مروحية() خف 
Minimization الخفض للحد األدني 
Palpitation خفقان القلب بسرعة 
Cryptis خفي 
Cryptogam  ال زهرياإللقاح خفي ،  
Chelate  البيخ 
Blender خالط 
Interstitial يخالل 
Adiphohaemocytes ( الدم الدهنية)كريات خاليا 
Primary germ cells الخاليا األولية الجرثومية 
Nephrocytes الدموية اللهبية أو الكلوية البولية الخاليا 
Yeast cells الخميرة خاليا 
Homocytes خاليا الدم 
Plasmatocytes االنتقالية أو البالزمية الدم خاليا 
Prohemocytes ع الكريات الدموية البيضاءاألولية أو طالئ الدم خاليا 
Oenocytes الخمرية الدم خاليا 
Oenocytoids الشبيهة الخمرية الدم خاليا 
Mecetocytes خاليا الدم الهضمية 
Retinular cells الشبكية الخاليا 
Yolk cells الُمحْ  خاليا 
Trophocytes المغذية الخاليا 
Spermatocytes منويةللخاليا ال المولدة الخاليا 
Tracheoblasts للقصيبات المولدة الخاليا 
Granular haemocytes  كريات الدم المحببةأو خاليا 
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Coagulacytes خاليا أو كريات تخثر دموية 
Heamocytes  خاليا أو كريات دموية 
Visual cells بصرية خاليا 
Aerenchyma  خاليا تهوية 
Pericardial cells قلبية جار خاليا 
Prefollicular cells أولية حوصلية خاليا 
Spherule cells كروية أو مستديرة دم خاليا 
Cystocytes خاليا دم كيسية أو حوصلية 
Ameboid leucocytes خاليا دموية أميبية 
Wax cells شمعية خاليا 
Schwan cells شوان خاليا 
Pigment cells صبغية خاليا 
Photocytes, Potocytes ضوئية الياخ 
Sensory nerve cells حسية عصبية خاليا 
Afferent nerve cells (neuron) الواردة( خاليا عصبية حسية( 
Motor nerve cells محركة عصبية خاليا 
Giant cells خاليا عمالقة 
Glial cells هاز العصبي(ج)ال أو خاليا الغراء العصبي خاليا غليال 
Pseudocoelomocytes لكاذبالجسمي التجويف ايا في خال 
Eosinocyte خاليا قابلة للصبغ باأليوسين 
Primary irris cells أولية قزحية خاليا 
Calyciform cells  خاليا كأسية في المعدة 
Regenerative cells أو مولدة مجددة خاليا 
Mucus cells مخاطية خاليا 
Hybridoma خاليا مدمجة 
Nutritive cells مغذية خاليا 
Trophic cells للبيض مغذية خاليا 
Nurse cells حاضنة خاليا، للبيضة مغذية خاليا 
Phagocytic cells (Phagocytes) كريات أو خاليا البلعمة الدموية ملتهمة، خاليا 
Cardioblasts خاليا مولدة للقلب 
Chelation  خلب 
Mole )خلد )حيوان قارض 
Incorporation  بالتربة، إندماج )إنضمام(خلط 
Tank-mix  خلط في خّزان الرش 
Herbigation خلط مبيدات الحشائش مع ماء الري 
Soil incorporation الخلط مع التربة 
Admixture  خلط 
Sucker )قابضات على شكل ممصات، خلفات )نموات من الجذور 
Metapneustic خلفية الثغور التنفسية 
Metastigmata األكاروسات( يف)فية الثغور التنفسية خل 
Circulatory disturbance خلل دورى 
Disorder  خلل، اضطراب  
Miscible خلوط، قابل لالمتزاج 
Cellular خلوي 
Cytological   متعلق بعلم الخليةخلوي 
Cell خلية 
Follicle ( ثمرةخلية )حويصلة بيضية، حوصلة، جراب بيضي، جرابية 
Accessory cell  و مساعدةأضافية إخلية 
Ascus mother cell الزقي( األسكي للكيساألم  الخلية( 
Spermatogonium )الخلية األمية للخاليا الجرثومية )المنوية 
Thrombocyte خلية التجلط 
Lutein cell  خلية الجسم األصفر 
Sperm cell خلية الحيوان المنوي 
Renette cell خراجيةخلية الغدة اإل 
Pollen mother cell خلية أمية لحبة اللقاح 
Tracheoblast cell  خلية برعمية قصبية 
Urate cell بولية خلية 
Ecological niche مسكن بيئي صغير، عشوحدة بيئية وظيفية، خلية بيئية ، 
Oocyte  ،أولية بويضةخلية بيضية 
Submarginal cell توجد خلف الخلية الضلعية مباشرة كما  )الخلية التي حافية تحت خلية
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 في غشائية األجنحة(
Agamete جنسيةتكاثرية ال  خلية 
Binucleate cell ثنائية النوى خلية 
Follicle cell  خلية جرابية 
Germ cell  جنينيةخلية 
Guard cell حارسة خلية 
Granulocyte  خلية حبيبية 
Follicular cell خلية حوصلية 
Chlorenchyma خلية خضراء 
Fat cell خلية دهنية 
Tormogen cell مغلفة للشعرة سطحية خلية 
Radial cell شعاعية خلية 
Costal cell خلية ضلعية 
Monochromator خلية ضوئية 
Cap cell )خلية طرفية/ قمية )في الغدة التناسلية 
Epitheloid cell خلية طالئية 
Columner cell ة عمودية في المعدةخلية طالئي 
Nerve cell عصبية خلية 
Efferent neuron, Motor neuron خلية عصبية حركية 
Sensory neuron خلية عصبية حسية 
Association neuron مساعدةخلية عصبية رابطة / 
Perineuron مغلفة ومغذية عصبية خلية 
Neurosecretory cell خلية عصبية مفرزة فى المخ 
Inter neurone خلية عصبية واصلة أو وسيطة في العقد العصبية 
Unipolar cell القطب أحادي، خلية عصبية وحيدة المحور 
Neuron عصبون، عصبية خلية 
Stalk cell   خلية عنقية 
Gland cell خلية غّدية 
Basal cell خلية قاعدية 
Basophile )اعديةللقمحب ، خلية قاعدية )من خاليا الدم البيضاء 
Foot cell خلية قدمية 
Lymphocyte خلية ليمفاوية 
Neutrocyte خلية متعادلة 
Companion cell خلية مرافقة 
Stab cell )خلية مطعونة )مقحمة 
Envelope cell   (للقضيب الحسي المرن أو الوحدة الحسية)خلية مغلفة  
Trichogen cell للشعرة مولدة خلية 
Hive خلية نحل 
Mixture خليط 
Ready-mixed   خليط جاهز 
True yeast   خمائر حقيقية 
Innate dormancy خمول متأصل 
Yeast hydrolizate  خميرة متحللة/ ناتج تحلل الخميرة 
Beetles  خنافس 
Ground beetles  خنافس أرضية 
Metallic beetles (Flat-headed)  طحسذات الرأس الم الخنافس المعدنيةالخنافس الزاهية أو 
Leaf beetles  خنافس الورق 
Click beetles (Wireworms)   )فرقع لوزخنافس فرقعية )ديدان سلكية  
Adephagous  خنافس مفترسة تابعة لتحت رتبةAdephaga  
Fire beetles خنافس نارية 
Dichogamous, Hermaphrodite, Syngonic female ىخنث  
Monoecious  ( خنثى )تحتوي األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية 
Digonic hermaphrodite ثى )تنتج الخاليا الذكرية واألنثوية(خن  
Drainage ditch  الصرف )قناة(خندق 
Swine خنزير 
Guinea-big خنزير غينيا 
Olive shot-hole borer  خنفساء أفرع الزيتون 
Pea seed weevil  خنفساء البازالء 
Biscuit beetle خنفساء البسكويت 
Dried fruit beetle خنفساء الثمار الجافة 
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Leather beetle  خنفساء الجلود 
Cereal flea beetle  خنفساء الحبوب البرغوثية 
Saw-toothed grain beetle  خنفساء الحبوب المنشارية 
Khapra beetle  خنفساء الخابرة 
Striped elaterid beetle / wire worm خنفساء الدودة السلكية 
Cigarette beetle  السجائرخنفساء 
Beet flea beetle  خنفساء الشوندر البرغوثية 
Tortoise beet beetle  خنفساء الشوندر السلحفائية 
Confused flour beetle  المتشابهة )الدقيق( خنفساء الطحين 
Rust-red flour beetle  صدئية الحمراءخنفساء الطحين ال 
Lentil weevil   خنفساء العدس 
Dried been beetle الجافة خنفساء الفاصولياء 
Groundnut seed beetle السوداني )الفول( خنفساء الفستق 
Alfalfa beetle خنفساء الفصة 
Small bean seed beetle  خنفساء الفول الصغيرة 
Large bean seed beetle  لكبيرةخنفساء الفول ا 
Australian ladybird beetle خنفساء الفيداليا 
Red pumpkin beetle  خنفساء القرعيات الحمراء 
Twelve spotted melon beetle   نقطة/ خنفساء القثاء 21خنفساء القرعيات ذات 
Bark beetle خنفساء القلف 
Cadelle beetle  خنفساء الكادل 
Flax flea beetle ان البرغوثيةخنفساء الكت 
Cowpea beetle خنفساء اللوبياء 
Cabbage flea beetle /البرغوثية الكرنبخنفساء الملفوف 
Fig bark beetle  التينأشجار  خنفساء قلف 
Pistachio bark beetle  )خنفساء قلف أشجار الفستق الحلبي )ثاقبة براعم الفستق الحلبي 
Shot-hole borer  رخنفساء قلف األشجا 
Lesser pistachio bark beetle خنفساء قلف الفستق الحلبي الصغيرة 
Stone fruit bark beetle  خنفساء قلف اللوزيات 
Cereal leaf beetle  خنفساء ورق الحبوب 
Choke (to) by competition  الخنق بالمنافسة 
Emulsification properties  ستحالبيةاخواص 
Spectroscopic ص الطيفيةالخوا 
Intrinsic virus properties خواص الفيروس الذاتية 
Galea جاليا، قلنسوة، خوذة 
Rectal gills المستقيم خياشيم 
Blood gills  دمويةخياشيم أو غالصم 
Lateral abdominal gills خياشيم بطنية جانبية 
Caudal gills خياشيم ذيلية أو ذنبية 
Anal gills خياشيم شرجية 
Gills غالصمخياشيم ،  
Spiracular يخيشومي أو غلصم 
Filament خيط 
Nema   تستخدم للداللة على النيماتودا()خيط 
Shoe string خيط الحذاء 
Terminal filament الطرفي المبيض خيط 
Hypha (Pl. Hyphae) خيط فطري 
Fibre خيط ليف 
Filiform خيطي 
Myofilaments عضلية خيوط 
Hyphae خيوط فطرية 
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Dropsy داء االستسقاء 
Diabetes mellitus داء البول السكرى 
Asthma داء الربو 
Leptospirosis داء اللوليبية النحيفة 
Circular (adj) دائري 
Intracranial داخل الجمجمة 
Intracellular ضمن خلوي، واقع ضمن الخلية، داخل الخاليا 
Intercellular الخلية، بين الخاليا داخل 
In vivo داخل الكائن أو النسيج الحي 
Intranuclear داخل النواة 
Internal, Intrinsic يداخل 
Endotrophic داخلي التغذية 
Endobiotic داخلي الحياة 
Endometatoxic )داخلي السمية )جهازي 
Endogenous باطني النمو، المنشأ يداخل 
Endopterygota ة األجنحةداخلي 
Endothermic داخلية الحرارة 
Dianthovirus جنس( دايانثوفيروس( 
Tendon  )دايرة )وتر اليعقوب 
Diverticulum  )دايفيرتكيولم )الجيب المحيط بغدد المريء 
Wasps دبابير 
Saw flies المنشارية الدبابير 
Tanning دبغ 
Almond sawfly صندل( اللوز الغشائي دبور( 
Oriental hornet  الدبور األحمر 
European wheat stem sawfly  دبور الحنطة المنشاري األوربي 
Lebanese wheat stem sawfly  دبور الحنطة المنشاري اللبناني 
Pear fruit sawfly  الكمثرى المنشاري /دبور ثمار األجاص 
Plum fruit sawfly  دبور ثمار الخوخ المنشاري 
Pistachio fruit wasp  دبور ثمار الفستق الحلبي 
Almond fruit wasp  دبور ثماراللوز 
Halters / Haltere دبوسا التوازن 
Smoke دخان 
Aerolation دخول خطوط عرضية في الحقل الجانبي 
Exotic غريبدخيل ، 
Intake study )دراسة التناول )لمتبقيات المبيدات 
Range-finding feeding study دراسة مخرجات مدى التغذية  
Clinical trial (study) )دراسة ومالحظة أعراض المرض )سريري 
Threshing machine  دّراسة، آلة دراس 
Degree of ionization  درجة التأين 
Noise  )درجة التذبذب )الضوضاء 
Cloud point درجة التعكر 
Thermal inactivation point لمثبطةدرجة الحرارة ا 
Degree of freedom  درجة الحرية 
Degree of control درجة المكافحة 
Gradient ،منحدر تدّرج، درجة الميل 
Homogeneity درجة تجانس 
Temperature   درجة حرارة 
Degree/day )درجة/ يوم )مقياس لتراكم كمية الحرارة 
Ecdysial line  )االنسالخدرز )خط 
Ecdysial suture درز االنسالخ 
Clypeo-frontal suture  الدرز الدرقي ـ الجبهي 
Pleural suture بلوري درز 
Cornal suture درز تاجي 
Frontal suture درز جبهي 
Front-genal suture درز جبهي صدغي 
Epicarinal suture درز جمجمي 
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Line suture درز خيطي 
Clype- labral suture درز درقي شفوي 
Coronal suture درز رأسي أو تاجي 
Labial suture درز شفوي 
Humeral suture درز عضدي 
Occular suture عيني درز 
Occipital suture أو مؤخري قفوي درز 
Postoccipital suture أو خلف القفا بعد ما درز 
Ptilinal suture هاللي درز 
Suture درز 
Dorsal propodosomal shield درع منطقة األرجل األمامية في األكاروسات 
Clypeus واقية، ترس بنية، درقة 
Tuber  درنة 
Daughter tuber   درنة وليدة 
Gall (= Knot)   ،تدّرن  ورم،درنة، عقدة 
Sulcus ميزابية الشكل حقيقية دروز 
Microtubercles درينات بيضاوية تزيينية 
Tubercle ٌدرينة 
Codex maximum limits for pesticide residues (MRL,s)  دستور الحدود القصوي لمتبقيات المبيدات 
Ladybirds   أبى العيد –دعاسيق 
Apodemes على شكل أوتاد دعامات داخلية 
Basidium (بازيدة) دعامة 
Tentorial الهيكل الداخلي للرأس( جمجمية دعامة( 
Furca كة استرنيةشوأو  غير متفرعة دعامة داخلية 
Furcula دعامة متفرعة 
Rib رافدة، دعامة 
Armored scale ladybird beetle   الحشرات القشرية المسلحة  )أبى العيد(دعسوقة 
Impulse نبض، دفع 
Water flow   دفق الماء 
Laminar flow of water يدفق الماء الصفح 
Effleunt  سيل، دفق 
Burial البقايا دفن 
Greenhouse, Hothouse دفيئة 
Accuracy دقة 
Corn meal الذرة دقيق 
Guideince, Index دليل 
Galling index دليل )معامل( تعقد الجذور 
Pest management index دليل إدارة اآلفة 
Retention index دليل اإلحتجاز 
Sorption index دليل االمتصاص 
Index of flight dispersal نتشار بالطيراندليل اإل 
Partition synthesis toxicity index دليل التأثير السام علي تخليق البروتين 
Exposure index دليل التعرض 
Toxicity indicator دليل السمية 
Chemo therapeutic index يدليل العالج الكيميائ 
Viscosity index دليل اللزوجة 
Indexing الل، تدريجدليل مؤشر، فحص، استد 
Blood دم 
Occult blood )دم مستتر )اليرى بالعين المجردة 
Haemolymph السائل الليمفاويالدم ، 
Endbrain الدماغ االنتهائى 
Diencephlon, Midbrain دماغ متوسط 
Coalescent  دمج 
Fluorescent paint دهان مستشع 
Painting دهان، طالء 
Paints and pastes ات والعجائنالدهان 
Atrium دهليز الثغر التنفسي 
Creaming حلبتالدهنية في المس 
Lipids دهون أو شحوم 
Medicine )دواء )علم للطب  
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Diuretic دواء مدر للبول 
Vertigo دوار أذنى 
Dizziness غثيان، دوخه ،دوار 
Extrinsic factors  دوافع )عوامل( خارجية 
Duration دوام 
Drift turbulance دوامة إنجرافية 
Humus دبالدوبال ، 
Eelworm, Helminth, Worm   دودة 
Large white worm  الدودة البيضاء الكبيرة 
Lesser ermine moth  دودة التفاح الناسجة 
Bollworm دودة الجوز أو اللوز 
Lesser army worm  الدودة الخضراء 
Sugarbeet armyworm  للشوندر السكري/البنجر ءالدودة الخضرا 
Cereal leaf miner  /حفار أوراق النجيليات دودة الزرع/ حفار أوراق الحبوب 
Beet webworm دودة الشوندر السكري/البنجر العنكبوتية 
 Winter cutworm الدودة القارضة 
Black cutworm, greasy cutworm الدودة القارضة السوداء 
Spiny bollworm   اللوز الشوكيةدودة 
Pink bollworm  دودة اللوز القرنفلية 
Oriental cabbage webworm  (الكرنب / دودة الملفوف العنكبوتية الشرقية )حفار ساق الملفوف 
Cherry slug )دودة أوراق الكرز )بّزاق الكرز 
Lesser bud moth  دودة براعم السفرجل 
Codling moth دودة ثمار التفاح  
Quince fruit worm  دودة ثمار السفرجل 
Pistachio fruit worm  دودة ثمار الفستق الحلبي 
Pistachio silk worm  دودة حرير الفستق الحلبي 
Wireworm سلكية دودة 
Greater wax mouth  دودة شمع العسل الكبيرة 
African (American) cotton boll-worm (Tomato frui-worm)   دودة ثمار البندورة/الطماطم()القطن األفريقية أو األمريكية دودة لوز 
Death’s head hauk دودة ورق السمسم 
Grape hawk moth  دودة ورق العنب 
Striped hawk moth  دودة ورق العنب 
Cotton leafworm دودة ورق القطن 
Egyptian cotton leaf worm  دودة ورق القطن المصرية 
Worm-like الشكل وديد 
Circulation  دوران 
Dextrorotatory isomer  دوران القاع 
Cycle  دورة  
Oogenesis ( عمليةدورة )البويضات تكوين 
Life cycle دورة الحياة 
Annual life cycle  حياة السنويةالدورة 
Extrinsic cycle الدورة الخارجية 
Blood circulation دورة الدم 
Infection cycle دورة العدوى 
Disease cycle المرض  دورة 
Decomposer cycle  المحلالت( -)الهادمات دورة المفسخات 
Spermatogenetic cycle  دورة تكوين الحيوانات المنوية 
Heterogonic cycle  دورة حياة غير مباشرة )حيث يتطور البيض الناتج من أنثى متطفلة

 رها تنتج بيضاً يتطور إلى نيماتودا متطفلة(إلى نيماتودا حرة والتي بدو
Homogonic cycle  دورة حياة مباشرة )حيث تضع األنثى المتطفلة بيضاً يفقس إلى يرقات

 حرة وهذه تتطور مباشرة إلى نيماتودا متطفلة(
Crop rotation, Roto cultivation  تعاقب محصولي( دورة زراعية(  
Parasexual cycle  نسيةدورة شبه ج 
Breakage-fusion-bridge cycle دورة عبور الكسر وااللتحام الكروموسومى 
Krebs cycle دورة كربس 
Diurnal cycle دورة يومية 
Conceptacle دورق 
Fraction collector دورق لجمع الجزء المنفصل 
Erlenmeyer flask  (لنميررامخروطي )دورق 
Closed flask  دورق مغلق 
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Periodicity دورية 
Wheel  اطار اآللة( دوالب( 
Sub-toxic  دون المستوى السام 
Sub-lethal   دون قاتل 
Vermes ديدان 
Round worms  ديدان أسطوانية 
Nemathelminthes  الديدان الخيطية 
Army worms الديدان المسلحة 
Cotton bollworms ديدان جوز أو لوز القطن 
Deirid يب حسي مزدوج يقع في الحقل الجانبي في منطقة الحلقة ترك) ديريد

 العصبية(
Permanence ديمومة 
Population dynamics المجموعة )العشيرة( ديناميكية 
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Heteroneurous ذات أجنحة أمامية وخلفية مختلفة التعريق 
Oligopoda صدرية فقط أرجل ذات 
Actinotrichida ذات الشعيرات الكيتينية 
Epimetabola ذات تبدل أو تحول متشابه 
Archimetabola ذات تبدل أو تحول ناقص غير تدريجي 
Metabola ذات تبدل أو تشكل 
Prometabola أو تشكل أولي تبدل ذات 
Paurometabola أو تشكل تدريجي أو ناقص تبدل ذات 
Neometabola أو تشكل حيث )شبه كامل( تبدل ذات 
Heterometabola ت تبدل أو تشكل متباينذا 
Parametabola أو تشكل مشابه للتام تبدل ذات 
Rmetabola أو تشكل معّدل تبدل ذات 
Palaeometabola تشكل بدائي أولي ،تبدل ذات 
Homometabola ذات تشكل أو تبدل متشابه 
Hemimetabola / Hemimetabolous ذات تشكل تدريجي، ذات تبّدل ناقص التطور 
Amphipneustic ذات ثغور تنفسية طرفية مزدوجة 
Bifid ذات شعبتين 
Frenate األجنحة( يذات مشبك شوكي )ف 
Autolysis ذاتي التحلل 
Autotroph, Autotrophic nutrition التغذية ذاتي 
Automatic  ذاتي الحركة 
Autoecious (= Autoicious) المسكن ذاتي 
Blue flies ذباب أزرق 
White flies األبيض الذباب 
Green flies الذباب األخضر 
Gall midges ذباب التدرنات النباتية 
Snack flies الثعباني الذباب 
Solider flies الجندي الذباب 
True flies الحقيقي الذباب 
Pomce flies الخل ذباب 
Horse flies ذباب الخيل 
Sand flies الرمل ذباب 
Robber flies السارق الذباب 
Midges الهاموش() الذباب الصغير 
Bot flies ذباب النغف 
Tse tse flies تسي )المسبب لمرض النوم( تسي ذباب 
Alder flies ذباب رومي 
Crane flies ذباب طويل األرجل 
May flies أيار /ذباب مايو 
House flies ذباب منزلي 
Fly ذبابة 
Beet leaf miner  أوراق الشوندر السكري/البنجر )ناخرة( ذبابة 
Stable fly  ذبابة االسطبالت الواخزة 
Onion fly  ذبابة البصل 
Baluchistan melon fly, melon fly ذبابة البطيخ 
Whitefly البيضاء الذبابة 
Tabana fly  ذبابة التبانا 
Vinegar fly  ذبابة الخل 
Pomegranate white fly  اءذبابة الرمان البيض 
Olive whitfly  ذبابة الزيتون البيضاء 
Hover fly  أو السيرفس( ذبابة السرفيد( 
Kidney bean fly ذبابة الفاصولياء 
Fruit fly ذبابة الفاكهة 
Cotton whitefly البيضاء لبندورة/اأو الطماطم ذبابة القطن 
Flesh fly  ذبابة اللحم 
Jasmine whitefly  بيضاءذبابة الياسمين ال 
Olive leaf fly  ذبابة أوراق الزيتون 
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Pear bud gall fly  الكمثرى/ذبابة تدرن براعم األجاص 
Almond bud midge  ذبابة تدرن براعم اللوز 
Mediterranean fruit fly  ذبابة ثمار البحر األبيض المتوسط 
Black fig fly السوداء ذبابة ثمار التين 
Olive fruit fly  بة ثمار الزيتونذبا 
Lesser pumpkin fly  ذبابة ثمار القرعيات الحمراء 
Olive stem bark fly  ذبابة قلف أغصان الزيتون 
May fly زائالت األجنحة/أيارذبابة مايو ، 
Hessian fly هشيان /هزيان( ذبابة ِهس( 
Myocardial infarction الذبحة القلبية 
Cathode ray oscilloscope  بذبات اشعاع القطب السالبذ 
Wilting ذبول 
Damping- off  مفاجئ ذبول  
Spray boom   ذراع الرش 
Pleural arm بلوري ذراع 
Atom ذرة 
Asymmetric carbon atom  متماثلةذرة كربون غير 
Peak (chromatogram) ذروة 
Progeny ذرية )الكائن الحي(، نسل 
Mentum ذقن 
Male ذكر 
Matroclinous  ذكور ناتجة من ملكة نحل العسل 
Furculum ذنب مشقوق، عضو القفز في ذوات الذنب القافز 
Sterigma (= sterigmata)   ذنبية 
Setaceous دقيقة أشعار ذو 
Pleomorphic ذو أشكال متعددة 
Anionic   أنيوني( يون سالب الشحنةأذو( 
Mucronate   يل(في نهاية الذ)ذو بروز دقيق 
Coelomate  )ذو تجويف جسمي )حقيقي 
podsolized ذو تربة بيضاء 
Triploblastic ذو ثالث طبقات جنينية 
Emarginate  حافةذو 
Statistically significant  ذو داللة احصائية 
Poikilothermic متبدل() بارد دم ذو 
Opisthognathous أو منحرف مائل رأس ذو 
Hypertonic  ط انتشاري عاليذو ضغ 
Hypotonic  ذو ضغط انتشاري منخفض 
Forcipate ذو مالقط 
Circumfenestrate  )ذو نافذة محيطة واحدة )في القمع الفرجي 
Fenestrate )ذو نافذة/ نوافذ )في القمع الفرجي للحوصلة 
Truncate  )ذو نهاية مستوية )مقطوع 
Eucaryote   ذو نواة حقيقية 
Soluble  ب ذوا 
Epimorphosis  )ذوات التطور الشامل )رتبة ذات العجز 
Dicot, Dicotyledon فلقتينات الذو 
Centipedes ذوات المائة رجل 
Eukaryote ذوات النواه الحقيقية 
Dissolve  ،أذاب  ذوب 
Water solubility الذوبان في الماء 
Lipid solubility الذوبانية بالدهون 
Solubility  باينة، ذوبان ذو 
Concentric متداخلةحلقات  ذي 
Dematiaceous لون داكن ذي 
Tail  الذيل 
Caudal خلفيذنبي ،ذيلي ، 
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Tracheal lungs قصبية رئات 
Book lungs رئات كتبية 
Lung رئة 
Vision رؤية 
Capitellum رؤيس 
Capitellate رؤيسي 
Odour رائحة 
Supernatant  عائمة( ة طافيةماد، رائق( 
Rhabdion )رابديون )صفيحة الكيوتيكل المغلفة لتجويف الفم 
Prorhabdion الرابديونات األمامية 
Cheilorhabdion  الرابديونات األمامية )المحيطة بالشيلوستوم(cheilostom 
Metarhabdion الرابديونات الخلفية 
Telorhabdions  تجويف الفم بمقدمة المريء(الرابديونات الخلفية )التي تربط 
Protorhabdions  )الرابديونات الوسطى )المحيطة بتجويف الفم 
Mesorhabdion الرابديونات الوسطية 
Conjunctive  ،مستمرة اإلتصال ةعالقرابط 
Bond  رابطة 
Covalent bond رابطة )أشتراكية( تساهمية 
Peptide bond رابطة ببتيدية 
Symbiotic association تعايشية طةبرا 
Lateral bond رابطة جانبية 
Double bond  رابطة مزدوجة 
Hydrogen bond رابطة هيدروجينية 
Ion-exchange resins يراتنجات التبادل األيون 
Head   أو الرمح( م)الجزء الواقع أمام قاعدة تجويف الفرأس 
Offset (head) م(رأس بارز )ال يستمر مع كونتور الجس 
Tagma (Pl. Tagmata) والصدر الرأس 
Precipitate راسب 
Sediment قاع المجاري المائية( يراسب )ف 
Initial deposit (يبتدائالراسب األولى )اال 
Residual deposit الراسب المتبقي 
Hematocrit (HCT) الدم( يف ة)هيماثوكريت، محتويات خلوي يراسب دمو 
Capitate, Cephalic أسير 
Haustellata اسفنجية راشفة أو 
Rib دعامة ،رافدة 
Dredger رافعة الوحل 
Cumulate  راكم  
Rhizome  (رايزوم )ساق تحت أرضي 
Beet rhizomania البنجررايزومانيا الشوندر السكري / 
Rymovirus )رايموفيروس )جنس 
Fascia رباط 
Ligament يضافالرباط اإل 
Quadriradial  األقطار ياعرب 
Tetrafunctional التأثير يرباع 
Tetrastigmata التنفسية الثغور رباعية 
Holothyrida األكاروسات( يرباعية الثغور التنفسية )ف 
Tetraploid  رباعية مجموعة الكروموسومات 
Palaeopteran orders القديمة الحشرات رتب 
Neopteran orders الحديثة المجنحات رتب 
Order رتبة 
Mallophaga رتبة القمل القارض 
Anoplura رتبة القمل الماص 
Diptera رتبة ثنائية األجنحة 
Lepidoptera رتبة حرشفية األجنحة 
Siphonaptera األجنحة أو البراغيث خافيات رتبة 
Protura الذنب العجزي ذات رتبة 
Ephemeroptera (قصيرة العمر) ذباب مايو رتبة 
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Thysanura شعرية الذنب )السمك الفضي( رتبة 
Mecoptera )رتبة طويلة األجنحة )الذباب العقربي 
Hymenoptera رتبة غشائية األجنحة 
Isoptera رتبة متساوية األجنحة 
Homoptera رتبة متشابهة األجنحة 
Hemiptera  نصفية األجنحةرتبة 
Thysanoptera األجنحة هدبية رتبة 
Shaker  ،هزاز رّجاج 
Ventricular fluter and fibrillation يوليف يرجفان بطين 
Nystagmus )رجفان الإرادي فى مقلة العين )رأرأة  
Clone  ،)ضرب ،كلونرجفة/رعشة )مبيدات 
Raptorial leg قنص رجل 
Electrophoresis هجرة كهربائية، فصل كهربائي، رحالن كهربائي 
Uterus الرحم 
Uterine  له عالقة بالرحم( رحمي( 
Selling permit   رخصة بيع 
Molluscs الرخويات 
Ventral-light reaction  رد فعل بطني للضوء 
Dorsal-light reaction  رد فعل علوي أو ظهري للضوء 
Light compass reaction  رد فعل للبوصلة الضوئية 
Caeca ردب معوي 
Entric caecae ةردوب معوية أو أعوري 
Mist رذاذ 
Atomizer رذاذة 
Atomize  رذذ 
Consignement )رسالة )للصادرات و الواردات 
Pheromone message  رسالة فرمونية 
Allomone رسل أو المرسل والمستقبلرسالة كيميائية تفيد الكائن الحي الم  
Tarsus (Pl. Tarsi) رسغ 
Pretarsus أقصى رسغ 
Tarsal رسغي 
Diagram, Graph   رسم بياني 
Histogram رسم بياني باألعمدة 
Distribution diagram رسم توضيحي لنظام التوزيع 
Pictograms  )رسومات أو أشكال إرشادية )بيكتوجرامس 
Spraying   رش 
Spray سائل( رش( 
Residual spraying of storage bulldings رش أبنية المخازن بمبيدات ذات مفعول باقي 
Dormant spray )رش أثناء الخمول )توقف النشاط 
Selective spraying   رش اختياري 
Basal bark spray أسفل الساق رش 
Space spray  )الرش الفراغي )الفضائي 
Direct spray الموجه/ الرش المباشر 
Waterless ultra low volume الدقة بدون ماء يف يالرش المتناه 
Incremental spraying الزيادة يالرش المضطرد ف 
Low-volume spray الرش بالحجم الصغير 
High volume spraying الرش بالحجم الكبير 
Air injection spray الرش بالحقن الهوائي 
Lance spraying رش بالمرشق 
Logarithmic spraying  رش بالمعدالت اللوغاريتمية 
Medium volume spray متوسط رش بحجم 
High pressure spraying رش بضغط عالي 
Interrow spraying سطررش بين األ 
Conventional spraying رش تقليدى  
Aerial spray  رش جّوي 
Conventional aerial spraying  رش جوى تقليدى 
Coarse spray رش خشن 
Residual spraying الرش ذو األثر الباقى 
Mist spraying ش رذاذير 
Foliar spray  على المجموع الخضريرش 
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Mist spray رش على صورة رذاذ 
Patch spraying رش قطعة أرض 
Electrodynamic spray رش كهروديناميكى 
Airless spray هوائى رش ال 
Controlled drift spraying الرش مع السيطرة علي االنجراف 
Directed spray رش موجه 
Dormant season spray ونمرش وقت الك 
Intermittent discharge sprayers رشاشات التصرف المتقطع 
High or moderate volume air sprayers  رشاشات التيار الهوائي ذات الحجم المتوسط أو الكبير  
Ultra low volume sprayers رشاشات الحجم المتناهي الدقة 
High pressure sprayers الضغط العالي رشاشات  
Continous pressure sprayers رشاشات الضغط المستمر 
Low pressure boom sprayers  رشاشات الضغط المنخفض  
Low-volume air sprayers  الرشاشات الهوائية ذات الحجم المنخفض 
Intermittent pressure sprayers رشاشات ذات ضغط متقطع 
Compressed air sprayers رشاشات كبس الهواء 
Soil compaction  رّص التربة 
Lead رصاص 
Monitor (to) رصد 
Biological monitoring ( حيويارصد )ستكشاف  
Field monitoring  ياالستكشاف( الحقل)الرصد 
Biomonitoring رصد حيوي 
Compliance monitoring رصد طوعي  
Damp, Humid  رطب 
Humidity, Moisture رطوبة 
Soil moisture   رطوبة التربة 
Air humidity  رطوبة الهواء 
Atmospheric humidity رطوبة جوية 
Absolute humidity  رطوبة مطلقة 
Relative humidity نسبية رطوبة 
Relative air humidity (RH)  رطوبة نسبية للهواء 
Dragon flies الرعاش الكبير 
Damsel flies ت صغيرةرعاشا 
Crop husbandry  النبات  رعاية 
Medical care رعاية طبية 
Grassland husbandry نباتات المروج رعاية 
Grazing رعي 
Extensive grazing, Overgrazing رعي جائر 
Strip-grazing  رعي شريطي 
Under-grazing  رعي غير جائر 
Rough grazing  رعي قاس 
Foamy رغوى 
Rejectant النبذ، الرفض 
Soil solarizatoin رفع درجة حرارة التربة بأشعة الشمس 
Medical surveillance الرقابة الطبية 
Neck عنق أو رقبة 
Aneuploid  رقم صبغي شاذ 
Code number مشفّر رقم 
Culminate   ّى رق 
Litter ركام 
Gena َخد، صدغ، وجنة، ركبة في أرجل األكاروسات 
Stasis يأو المعو يالركود الدمو 
Auxillary stylets رماح مساعدة 
Spear, Stylet رمح 
Stylophora الصفيحة الفكية() الفكي الرمح 
Oral stylet في األكاروسات الفموي الرمح 
Odontostyle (= Odontostylet)  (ءرمح سني )ينشأ من إحدى خاليا جدر المري 
Onchiostyle (= Onchiostylet) المنشأ رمح سني 
Stomatostyle (= Stomatostylet) )رمح مسماري )ينشأ من التحام جدار الفم 
Lanceolate رمحي الشكل 
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Sand   رمل 
Lawn sand رمل المروج 
Coarse sand رمل خشن 
Sandy loam  رملي طميي 
Loamy sand رملي طيني 
Saprophytic ُرِمي 
Obligate saprobe  اري إجب رمي 
Facultative saprobe (= saprophyte) اختياري  رمي 
Phytosaprophagous نباتي( التغذية رمي( 
Saprophagous (= Saprophyte) رمي المعيشة 
Facultative saprophyte  اختياري أو مترمم رمي 
Saprobe رميم 
Desmosomes روابط خلوية 
Sewage sludge  رواسب مياه المجاري 
Rotenoids لروتينويداتا 
Dung pat روثة 
Corpophilous المعيشة روثي 
Rhodopsin (بروتين صبغي -المادة المستقبلة للضوء) رودوبسين 
Clarify روق 
Irrigation, Watering ري 
Furrow irrigation المثري باأل 
Trickle irrigation  ري بالتنقيط 
Sprinkler irrigation  ري بالرذاذ  
Flood irrigation ري بالغمر 
Sub irrigation تحت السطح يالر 
Sub-irrigation  ري تحتي 
Overhead irrigation فوقي ري رشاش 
Chemigation يكيميائ ير 
Ribosome   ريبوزوم 
Wind   ريح 
Anemophilous  لقاحالريحي ا 
Risilin بروتين مطاطي مرن() ريزيلين 
Pinna ريشة 
Pilose الشعر ريشي 
Bipinnate  ريشي ثنائي 
Rural   ريفي 
Rickettsia  ريكيتسيا 



 77 

 ز
 

Mercury زئبق 
Excessive زائد 
Cornicle زائدة أو قرن بطني خلفي 
Urogomphus بطنية زائدة 
Sensory setae حسية زائدة 
Cremaster  نفسها(في عذارى حرشفية االجنحة تعلق بها العذراء )زائدة خلفية 
Pleural apophysis بللوريةة داخلي زائدة 
Frenulum األجنحة( يف) زائدة شوكية طرفية 
Flabellum زائدة مروحية 
Antennifer زائدة مفصلية في التجويف الذي يخرج منه قرن االستشعار 
Spermalega منوية زائدة 
Appendage زائدة، الحقة 
Palpus (Pl. Palpi) ملماس، زائدة 
Transient  )زائل )عابر 
Angular زاوي 
Contact angle  سامتزاوية ال 
Spray angle   زاوية الرش 
Angle of incidence  زاوية السقوط 
Angle زاوية جناحية 
Anal angle, Tranus angle زاوية جناحية خلفية  
Humeral angle زاوية جناحية قاعدية أو عضدية 
Apical angle ة جناحية قمية زاوي 
Angulate زاوية حادة 
Farmyard manure زبل بلدي سماد عضوي 
Wash-bottle  زجاجة الغسل 
Ornamentation  زخرفة 
Momentum زخم 
Agriculture  زراعة 
Surface-seeding   زراعة )بذر( سطحي 
Arboriculture  شجارزراعة األ 
Tissue culture زراعة األنسجة 
Hill farming  التاللزراعة 
Afforestation, Afforest (to) زراعة الغابات، تشجير اصطناعي 
Multiple cropping الزراعة المتعددة 
Monoculture زراعة المحصول الوحيد 
Meristem-tip culture المريستيم القمي زراعة 
Direct-drilling زراعة بالبذارة 
Sand culture   زراعة بالرمل 
Hydroponics زراعة بالماء 
No-tillage زراعة بدون حرث 
Nutrient culture زراعة تغذوية 
Strip-cropping   زراعة شريطية 
Organic agriculture, Organic farming زراعة عضوية 
Row drilling   زراعة على خطوط 
Hydroculture زراعة مائية 
Late-sown (crops) محصول(زراعة متأخرة )ال 
Low capital input Agriculture زراعة متدنية المدخالت 
Pest-limited agriculture زراعة محدودة اآلفات 
Mixed cropping زراعة مختلطة 
Double cropping  زراعة مزدوجة 
Intensive cropping زراعة مكثفة 
Floriculture   الزهر نباتاتزراعة 
Agrarian   ّزراعي، حقلي 
Cynosis زرقة البشرة نتيجة نقص األكسجين فى الدم 
Poppus  زغب 
Microvilli زغبيات 
Ascogenous  ( أسكيزقي) المنشأ 
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Residence time  زمن االقامة 
Pistillate flower زهرة أنثوية 
Floret زهيرة 
Enation زوائد 
Alae  (على الكيوتيكل) زوائد 
Caudal supplements ( ذيليةزوائد )ملحقات أو دعامات 
Prestomal teeth المسننة الشفية زوائد 
Adanal supplements ( حول منطقة الشرجزوائد أو دعامات شرجية) 
Apophysis  زوائد جدارية داخلية شبيهة باألرع 
Paramere تناسلية ذكرية زوائد 
Longitudinal alae )زوائد طولية )خارج الحقل الجانبي 
Cuticular processes زوائد قشرية أو جليدية 
Non-cellular processes الخلوية زوائد 
Multicellular processes الخاليا متعددة زوائد 
Keel  زورق 
Rostrum الالعق )خرطوم( إمتداد انبوبي طويل من الرأس كما في  الفم زورق

اتية األجنحة أو األكاروسات النب غمدية حشرات نصفية األجنحة أو
 التغذية

Polycythemia زيادة إحمرار الدم 
Hyperplasia زيادة عدد )انقسام( الخاليا، فرط التكون 
Oil زيت 
Light oil ضاءةزيت اإل 
Diesel oil  زيت الديزل 
Petroleum oil زيت بترولى 
Dormant oil زيت رش شتوي 
Non-phytotoxic oil زيت غير سام للنبات 
Tank mix oil زيت للخلط في خزان الرش 
Mineral oil زيت معدني 
Fortified oil  ّىزيت مقو 
Vegetable oil   زيت نباتي 
Oils زيوت 
Refined petroleum oils زيوت بترولية منقاه 
Winter oils  زيوت شتوية 
Summer oils  زيوت صيفية 
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Dominant  سائد  
Liquid  سائل 
Hemolymph وعية اللمفاويةسائل األ 
Moulting fluid االنسالخ سائل 
Pseudocoelomic fluid )سائل التجويف الجسمي الكاذب )سائل الجسم 
Haemolymph  ،الدمالسائل الليمفاوي 
Oudeman’s fluid  لحفظ األكاروسات رهيفة الجسم أوديمان سائل 
Soluble liquid سائل قابل للذوبان 
Oil miscible liquid (OL)  سائل قابل للمزج بالزيت 
Precursor سابق، سلف، بشير 
Saponin  )سابونين )مجموعة من الجاليكوزيدات النباتية 
Dominate  ساد  
Man hour  عامل-عملساعة 
Savanna  (رض معشوشبة ال شجر فيها)أ سافانا 
Stem, Stipe, Tibia   ساق 
Culm ساق النجيليات 
Stolon  هيفا مّدادة، ساق مدادة فوق سطح األرض، ةساق زاحف 
Stolon  هيفا مّدادة، ساق مدادة فوق سطح األرض، ساق زاحفة 
Shoot  خضري فرع، ساق 
Irrigation ditch  ساقية ري 
Aplanetic ساكن 
Poisonous, Toxic سام 
Fungitoxic روسام للفط 
Phytotoxic سام للنبات 
Cytorhabdovirus جنس( دوفيروسسايتوراب( 
Accessory cause سبب ثانوي 
Casualties السببية 
Sepal   سبلة 
Alloy   ،شابةأسبيكة معادن 
Cortina على بعض األجسام الثمرية في الفطور الدعامية( متدلية)زائدة  ستيرة 
Toxic cloud سحابة سامة 
Draught (mechanical) آلي( سحب( 
Single draw back لفردي للخلفالسحب ا 
Abrasion سحج 
Embankment  سد 
Cataract أعتام عدسة العين( السد( 
Stamen   سداة 
Vaginal plug سدادة مهبلية 
Hexapoda  )سداسيات األرجل )صف الحشرات 
Swarm سرب، حشد 
Cancer, Wart disease   )سرطان )مرض 
Goitrogenicity سرطان الغدة الدرقية 
Oncogenic  مسبب لألورامسرطاني ، 
Velocity  سرعة 
Irritability to skin سرعة اإلثارة للجلد 
Energy flow سريان الطاقة 
Circulative سرياني  
Inflammable سريع االلتهاب، سريع االشتعال 
Irritable )سريع التهيج، قابل للتنبيه )اإلثارة 
Ephemeral, Ephemeron سريع الزوال 
Quick-acting سريع الفعالية 
Surface   سطح 
Soil surface   سطح التربة 
Rhizoplane سطح الجذور 
Leaf surface سطح الورقة 
Abaxial leaf surface  )سطح الورقة البعيد عن المحور )السفلي 
Adaxial leaf surface   السطح العلوي()سطح الورقة القريب من المحور 
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Sward  سطح معشوشب 
Facetes سطيحات عينية بصرية 
Rabies  )السعار )الكلب 
Cough سعال 
Adsorption capacity  سعة االدمصاص 
Absorption capacity  السعة االمتصاصية 
Exchange capacity السعة التبادلية 
Water holding capacity  سعة الحمولة المائية 
Cation exchange capacity  لشحنات الموجبةسعة تبادل ا 
Moisture holding capacity  )سعة حجز الرطوبة )سعة الحقل لحجز الرطوبة عد التشبع مباشرة 
Field capacity (soil moisture) )سعة حقلية )رطوبة التربة 
Sedge السعد 
Calorie  كالوري( سعر( 
Cost price  كلفةتسعر ال 
Awn(s) (سفا) اةفس 
Bristle hairs يات أو هلّب )أشعار(سفا 
Leaf scald   سفعة الورقة 
Inferior سفلي 
Hypognathous )سفلية الفم )أجزاء الفم متجهة لألسفل 
Hypopharynx تحت اللسان، سقف الحلق أو تحت البلعوم 
Blossom-fall سقوط االزهار 
Trehalose في الحشرات الدم سكر 
Lactose سكر اللبن 
Sclerophyll  سميكة( يروفيل )خاليا ميتة ذات جدرسكل 
Seed dormancy   سكون البذرة 
Tuber dormancy   سكون الدرنة 
Quiescence بيولوجي )قسري( سكون 
Anabiosis, Anhydrobiosis  )سكون بيولوجي )نتيجة الجفاف 
Indoor dormancy سكون للحدث 
Dormancy   ،سباتسكون، كمون 
Exuvium  االنسالخ(سالخة )جلد 
Virulent strains )السالالت الشرسة )شديدة التأثير  
Geographical races سالالت جغرافية 
Inbred line سالالت داخلية االستيالد 
Laboratory strains (سالالت معملية )مختبرية  
Strain (type), Line  )ساللة )نمط 
Susceptibile strain (S.S.) ساللة حساسة 
Biological race  حيوية/ احيائية ساللة 
Physiological race عرق فيزيولوجي، ساللة فسيولوجية 
Resistant strain (RS) ساللة مقاومة 
Pure line ساللة نقية 
Race   ساللة، عرق 
Safety أمان، سالمة 
Node عقدةسالمية ، 
Corbicula سلة لقاح 
Catenate سلسل 
Replacement series  سلسلة االحالل 
Respiratory chain   سلسلة تنفسية 
Side-chain   سلسلة جانبية 
Food chain سلسلة غذائية 
Homologue series سلسلة متماثلة 
Saturated chain   سلسلة مشبعة 
Catenulate سلسلي 
Inspection service سلطة التفتيش 
Highway authority السريعةعلى الطرق  سلطة السير 
Registration authority  سلطة مسجلة 
Raw agriculture commodity سلعة زراعية خام 
Logarithmic scale سلم لوغاريتمي 
Behaviour سلوك 
Social behavior اإلجتماعي السلوك 
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Mating behaviour سلوك التزاوج 
Animal behaviour سلوك الحيوان 
Stenophagic يائالسلوك الغذ 
Environmental behaviour سلوك بيئى 
Behaviour of pesticide سلوك مبيد اآلفات 
Intact سليم 
Toxicant, Toxin, Poison سم 
Protoplasmic poison سم بروتوبالزمى 
Respiatory poison يسم تنفس 
Exotoxin سم خارجى 
Thermostable exotoxin الحرارة يثابت ف يسم خارج 
Endotoxin سم داخلي المنشأ 
Physical poison يسم طبيع 
Nerve poison  سم عصبي 
Neuromuscular poison يعضل يسم عصب 
Predacide  سم للمفترسات 
Narcotic poison سم مخدر 
Stomach poison يسم معد 
Contact poison   مالمسسم 
Irritant poison )سم مهيج )مثير 
Phytotoxin اتيسم نب 
Monotoxic سم وحيد التأثير 
Fertilizer سماد 
Green manure سماد أخضر 
Basic fertilizer   أساسيسماد 
Acid fertilizer  سماد حامضي 
Liquid fertilizer سماد سائل 
Manure ( بلديسماد عضوي) 
Compost سماد عضوي متخمر، كمبوست 
Alkaline fertilizer  قاعدي سماد قلوي() 
Recessive trait سمة متنحية 
Herbivorous fish   عاشبةسمكة 
Insect venoms سموم الحشرات 
Axonic poisons سموم المحاور العصبية 
Mycotoxins سموم تنتج بواسطة الفطريات 
Respiratory poisons سموم تنفسية 
Neuro active agents سموم ذات تأثير علي األعصاب 
Phototoxin سموم ضوئية 
Muscle poisons سموم عضلية 
Toxicity سمية 
Selective toxicity  )سمية اختيارية )متخصصة 
General cytotoxicity السمية الخلوية العامة 
Neurotoxicity السمية العصبية  
Nephrotoxicity السمية الكلوية 
Residual toxicity سمية المتبقيات 
Sub-actue toxicity سمية تحت حادة 
Sub-chronic toxicity سمية تحت مزمنة 
Acute inhalation toxicity  سمية تنفسية حادة 
Cutaneous toxicity  سمية جلدية 
Dermal toxicity, Acute dermal toxicity سمية جلدية 
Acute toxicity سمية حادة 
Acute injection toxicity  حادة بالحقن سمية  
Acute ingestion toxicity يسمية حادة عن طريق التناول الفم 
Acute oral toxicity سمية حادة عن طريق الفم  
Persistent toxicity سمية دائمة 
Intrinsic toxicity  (ذاتية)سمية داخلية 
Acute pulmonary toxicity  سمية رئوية حادة 
Phototoxicity سمية ضوئية 
Long-term toxicity سمية طويلة األمد 
Delayed neurotoxicity سمية عصبية متأخرة 
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Embryotoxicity األجنة على السمية 
Fish toxicity كاسماال سمية على 
Inhalation toxicity السمية عن طريق االستنشاق 
Oral toxicity سمية عن طريق الفم 
Mammalian toxicity ياتيسمية للثد 
Potentially toxic سمية مؤثرة 
Delayed toxicity سمية متأخرة 
Cumulative toxicity سمية متراكمة  
Chronic toxicity سمية مزمنة 
Potentiated toxicity سمية مقواه 
Contact toxicity )سمية موضعية )بالمالمسة 
Phytotoxicity سمية نباتية 
Genetic toxicity سمية وراثية 
Mural tooth  جداري )في جدار المريء( سن 
Odontium   سن شفوية 
Hastate سنانية 
Ear (cereal)  حبوب(سنبلة( 
Empty ear سنبلة فارغة، كوز فارغ 
Spike منحنى حاد، سنبلة 
Spicate (Speciform)  سنبلي، ابري 
Annual حولي، سنوي 
Spikelet  سنيبلة 
Denticle  سنين  
Flood plain ن مخلفات الفيضسهل ناشئ م 
Ease of adoption سهولة التكيف 
Dyspepsia سوء الهضم 
Super critical fluids )السوائل الفائقة التميز )الحرجة 
Oil-base sprays سوائل رش ذات قاعدة زيتية 
Miscible liquids  سوائل قابلة لإلمتزاج 
Whort سوار 
Sobemovirus  )سوبيموفيروس )جنس 
Weevil سوسة 
Rice weevil  سوسة الرز 
Granary weevil  )سوسة القمح )سوسة المخزن 
Golden apricot weevil  سوسة المشمش الذهبية 
Apple weevil سوسة براعم التفاح 
Pea leaf weevil  سوسة ورق البازالء 
Olive leaf weevil  سوسة ورق الزيتون 
Alfalfa weevil  سوسة ورق الفصة 
Flagellum سوط 
Whiplash flagellum   سوط عديم الشعيرات 
Flagellate سوطي 
Sunn pest, Senn pest, Suni bug  السونة 
Endosperm سويداء 
Caulicle سويق 
Hypocotyl  نينية تحت فلقيةجسويقة 
Epicotyl  فلقيةسويقة فوق 
Hedge (row) سياج 
Social dominance اإلجتماعية السيادة 
Partial dominance )سيادة غير كاملة )جزئية  
Apical dominance  يةمسيادة ق 
Complete dominance سيادة كاملة 
Public policy سياسة عامة 
Flagella سياط 
Nerve impulse   ،عصبية نبضةسيال عصبي 
Cytoplasm  سيتوبالزم 
Sarcoplasm العضلية الليفة سيتوبالزم 
Dominance  ،سيادة سيطرة 
Cephalid  سيفاليد )تراكيب حسي أمامي يشكل دائرة حول الجسم في طبقة

 الهايبوديرمس(
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Effleunt  دفق ،سيل 
Silage   سيالج 
Ensilage سيلجة 
Fluidization السيولة 
Driveling سيولة اللعاب 
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Livid )شاحبة )مزرق اللون  
Aberrant  شاذ، مشّوه 
Electron (الكترون) دشار 
Cheese cloth شاش 
Grids الشبكات المتسامة 
Network شبكة 
Sweeping net شبكة الكانسة، الالجمع شبكة 
Sarcoplasm reticulum العضلية السايتوبالزمية الشبكة 
Suction net شبكة الشفط 
Endoplasmic reticulum  ندوبالزميةاشبكة 
Food web شبكة غذائية 
Aerial net شبكة هوائية 
Mesh شبكة 
Reticulate (= Reticular) شبكي 
Retina  شبكية 
Neuroptera األجنحة شبكية 
Rhizoid   شبه جذر 
Cauda  )شبه ذيل أو ذنب )الكودا 
Hemicephalic شبه رأسي 
Hemiparasite   يطفيلشبه  
Subspherical )ًشبه كروي )متطاول قليال 
Semi-quantitative يشبه كم 
Semi-aquatic مائي شبه 
Fusoid  شبه مغزلي الشكل 
Eidos شبه، شبيه 
Retinula الشبيكية 
Parapheromone شبيه الفورمون 
Proteinaceous شبيه بروتيني 
Tree   شجرة 
Decision tree شجرة القرار 
Fruit tree شجرة فاكهة 
Dendroid   التفرغشجري 
Scrub  شجيرات خفيضة 
Shrub   شجيرة 
Dwarf shrub  ،جنبة قزمةشجيرة قزمة 
Electrostatic charge )شحنة ثابتة )الكتروستاتي 
Electrical charge, Electric charge, Valency شحنة كهربائية 
Chlorosis )شحوب )مصفر 
Vein chlorosis شحوب العرق 
Chloranemia لوني شحوب 
Dry lubricants شحوم جافة 
Diagnose  شخص  
Competent  شخص مؤهل 
Protract  شد لألمام 
Severity   شدة 
Virulence  في إحداث المرض()شدة اإلمراض، ضراوة، شراسة 
Disease severity شدة المرض 
Light intensity شدة ضوئية 
Virulent شديد اإلمراض، شرس، ضاري 
Chromosomal aberration شذوذ كروموسومى 
Precoated plates سابقة التغطية الشرائح 
Cobb-aluminum slides )شرائح كوب )من الأللمنيوم 
Anal جشر 
Perineum لعجان/ االشرج 
Cocoon شرنقة 
Controlled conditions محكمة شروط 
Controlled lab conditions محكمةمخبرية  شروط 
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Artery شريان 
Aorta األبهري/ ينياألذ /ورطياألشريان ال 
Coronary artery شريان تاجى 
Slide   شريحة 
Germ band شريط جرثومي جنيني 
Casparian strip شريط حزام كاسبار 
Adhesive tape  شريط الصق 
Commissure  )شريط، وصلة، حبل )مكون من ألياف عصبية 
Striping شريطي 
Sprout  أشط  
Tiller (grasses)  لياتفي النج أشط 
Gamma ray شعاع جاما 
Medullary ray  نخاعيشعاع 
Annelida شعبة الديدان الحلقية 
Bronchus شعبة القصبة الهوائية 
Nematoda   الديدان الخيطية()شعبة النيماتودا 
Arthropoda شعبة مفصليات األرجل 
Phylum قبيلة، شعبة 
Hair شعر 
Pelage شعر البدن 
Plumose ريشي شعر 
Glandular hair شعر غدي 
Pubescent setae غزير قصير شعر 
Arista  شعرة 
Root hair   شعرة جذرية 
Seta (Pl. Setae) هلبة، شعرة حسية، شوكة حسية 
Chaeta طويلة شعرة 
Tanent hair شعرة غدية 
Capillitium, Hairy شعري 
Sublateral setae جانبية( تحت) شعيرات 
Aculea ات إبرية الشكل توجد على أجنحة حرشفيات األجنحةشعير 
Sensilla الحسية الشعيرات 
Duplex sensory setae )الشعيرات الحسية المضاعفة )فى األأكاروسات 
Dorsocentral setae الشعيرات الظهرية الوسطية 
Metasternal setae شعيرات بطنية خلفية 
Prelateral setae ةأمامي جانبية شعيرات 
Macro-sensory setae شعيرات حسية كبيرة 
Sensilla trichoid شعيرات حسية لمسية متحركة 
Macrotrichia setae شعيرات حسية متحركة 
Basiconic sensilla شعيرات حسية مخروطية 
Vibrissae فموية خشنة شعيرات 
Microtrichia ثابتة شعيرات دقيقة 
Dorsal chaetotoxy ة مزدوجةشعيرات ظهري 
Pseudoparaphyse   شعيرات عقيمة كاذبة 
Preanal setae شرجية قبل شعيرات 
Tactile setae حسية لمسية شعيرات 
Tenent hairs من جدار جسم األكاروسات محمولة شعيرات 
Periphyse   شعيرات محيطية 
Coeloconic sensilla شعيرات مخروطية التجويف 
Hordeolum شعيرة الجفن 
Trichogyne   شعيرة أنثوية 
Hair sensilla شعيرة حسية 
Trichoid sensilla خيطية متحركة حسية شعيرة 
Cure  شفا  
Curative  عالجيشفائي ،  
Translucent )شفاف )إلى حد ما 
Hyaline  عديم اللونشفاف ، 
Transparency   شفافية 
Vein clearing شفافية العرق 
Lip شفة 



 86 

Paraglossa باراجلوسا() الشفة السفلى 
Labrum شفة عليا 
Codify شفّر 
Code شفرة 
Code misreading شفرة مقرؤة خطأ 
Genetic code شفرة وراثية 
Labium (Pl. Labia) )شفه )الجمع شفاه 
Labial  )شفوي )الموقع 
Labellum شفية 
Free radical  ،كيمياء( جذر حرشق حر( 
Cracking  إنصداعشق ، 
Fissure شق، حز 
Incision قطعبواسطة ال شق 
Crevasse شق، صدع 
Muscle tone شكل العضالت 
Configuration شكل تركيبي 
Replicative form شكل تضاعفي 
Biologic form شكل حيوي 
Pinwheels شكل دوالب الهواء 
Forma specialis شكل نوعي 
Vesiculiform larva  ذو حويصالت لحشرات طفيلية شكل يرقي 
Saceiform larva  شكل يرقي كيسي لحشرات طفيلية 
Cyclopiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Encyrtiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Eucoiliform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Muscoidiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Teleaform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Hymenopteriform larva   من رتبة غشائية األجنحةشكل يرقي لحشرات طفيلية 
Planidium larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية من غشائية األجنحة 
Form شكل، مرتبة تصنيفية تلي مرتبة النوع 
Paralysis شلل 
Flaccid paralysis يشلل ارتخائ 
Paralysis of nerves شلل األعصاب 
Tetanic paralysis يشلل إنقباض 
Spastic paralysis يشلل تشنج 
Motoric paralysis يشلل حرك 
Delayed paralysis شلل متأخر 
Peduncle  حامل النورة أو الزهرة، شمراخ 
Bolt (to) plant )شمرخ )النبات 
Bolting (premature flowering) ( قإزهار شمرخة)بل النضج 
Wax   شمع 
Cuticular wax شمع القشيرةشمع الجليديال ، 
Smoke candle (FK) شمعة تدخين 
Applicator certification شهادات )تصاريح( القائمين بتطبيق المبيدات 
Certificate شهادة 
Phytosanitary certificate  شهادة صحية 
Impurity شوائب 
Spicule السفاد شوكة 
Bristle, Seta (Pl. Setae) (also see seta) هلبة، شعرة حسية ،حسية شوكة 
Spur مهماز، كبيرة متحركة شوكة 
Empodium شوكة مخلب الرسغ األقصى 
Ctenidium شوكة مفلطحة 
Spinate شوكي 
Deform   ّهشو  
Prickle شويكة 
Senescence  هرم، شيخوخة 
Chernozem   شيرنوزم 
Regulation codes )شيفرات التشريع )التنظيم 
Cheilostom )شيلوستوم )أقصى مقدمة تجويف الفم 
Commonness شيوع 
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Ascending  صاعد 
Knock-down ضربة قاضيةيصاعق، موت لحظ ، 
Acid fast للحمض( صامد، ثابت( 
Trap makers األفخاخ صانعات 
Chloroplast  اليخضور صانعات 
Plastid بالستيدة" صانعة" 
Amyloplast  صانعة نشاء  
Decanting صب 
Ommine, Ommatine  صباغات األعين المركبة عند الحشرات 
Staining nematodes صبغ النيماتودا 
Negative staining صبغ سالب 
Pigmentary colours )صبغات )ألوان صباغية 
Dye صبغة 
Leucopterin  )صبغة بيضاء )ليكوبترين 
Ommochrome عينية صبغة 
Chromosome  صبغي 
Euchromatin يحقيق يصبغ 
Health صحة 
Occupational health الصحة المهنية 
Phytosanitation صحة النبات، التخلص من مصدر اإلصابة 
Eremic, Xeromorphic صحراوي 
Baermann trays صحون/ أطباق بيرمان 
Sanitation صحي 
Sanitary ومطابق للمواصفات )متعلق بتحسين الصحة( يصح 
Hygiene  ،طب وقائيصحي 
Safety sheet data صحيفة بيانات األمان 
Rust صدأ 
White rust صدأ أبيض 
Crown rust  تاجي  صدأ 
Headache صداع 
Thorax صدر 
Mesothorax صدر أوسط / وسطي 
Prothorax أولي صدر  
Metathorax صدر خلفي 
Crevasse صدع، شق 
Gena َخد، وجنة، ركبة في أرجل األكاروسات، صدغ 
Sulphur sun scorch صدمة الكبريت 
Two-spotted cricket  صرصار الحقل األسود ذو البقعتين 
German cockroach  الصرصور األلماني 
European house cricket  صرصور الحقل األليف 
American cockroach  كيصرصور أمري 
Common cockroach / oriental cockroach صرصور شرقي 
Cockroach ،صرصار صرصور 
Cricket ،صرصور الليل صرصورالحقل 
Soil drainage   صرف التربة 
Stridulation إصدار األصوات صرصرة،ر، صري 
Wryneck صغر العنق 
Hypotrophy صغر حجم الخاليا 
Bank (of lamps)  )صف )مصابيح 
Insecta (Class) صف الحشرات 
Crustacea صف الحيوانات القشرية 
Chilopoda صف الحيوانات ذوات المائة رجل 
Symphylla السيمفيالت صف 
Arachnida صف العنكبوتيات 
Windrow  صف أو ركام معرض للريح 
Pauropoda ذوات قرون اإلستشعار المتشعبة حيوانات صف 
Mellipedes لف رجلصف ذوات األ 
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Diploda )صف مزدوجات األرجل )ذوات األلف رجل 
Pleurites البلورا صفائح 
Alinotum الحاملة صفائح الجناح األمامية  
Occipital sclerites العنق صفائح 
Sub-coxal sclerites حرقفية تحت صفائح 
Axillary sclerites صفائح جناحية ابطية 
Non-cellular neural lamella غير خلوية عصبية صفائح 
Sclerites صليبات() متصلبة صفائح 
Sclerotized كيوتيكل متصلب، متصلبة صفائح 
Spreading property صفات اإلنتشار 
Serum biochemistry الصفات الكيميائية الحيوية للمصل 
Toxicological property الصفات أو الخصائص السامة 
Hydrophilic property  فات حب الماءص 
Hydrophobic property صفات كره الماء 
Characteristic  ،خاصية  ،مواصفةصفة مميزة 
Zero tolerance )صفر األمان )حد األمان يساوى صفر 
Zero contamination صفر التلوث 
Zero cultivation  صفر المزارعة 
Scutellum فازميد كبيرة في ، انية()ترجة الحلقة الصدرية الث خلفية ترجية صفيح

 (سكيوتيلًم) بعض أجناس النيماتودا
Sternum / Stermite بطنية استرنة() صفيحة 
Platelet من الدم(  ةصفيح( 
Tectum الفم أعلى صفيحة 
Epistoma األكاروسات يصفيحة أعلى الفم ف 
Epimeron صفيحة البلورا الخلفية 
Peritreme محيطية( التنفسي )جيوب الثغر صفيحة 
Trochantin المدورية الحرقفية، الصفيحة 
Mesonotum  الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الوسطى 
Valvifer القاعدية آللة وضع البيض )قاعدة لزائدة آلة وضع البيض( الصفيحة 
Middle plate الصفيحة الوسطى 
Ventral anal plate شرجية بطنية صفيحة 
Plasmalemma ال زميةصفيحة ب 
Subgenital plate تناسلية تحت صفيحة 
Subscutellum درعية )الجزء المتحور من بعد الدرع كما في نصفية  تحت صفيحة

 ة(األجنح األجنحة أو بعض ثنائية
Submentum ذقنية تحت صفيحة 
Notum ظهر الصدر األمامي( ظهرية ترجية صفيحة( 
Scutum ترجية وسطية صفيحة  
Paracort sclerite شرجية جار صفيحة 
Lateral plate صفيحة جانبية 
Laterotergite  ظهرية()صفيحة جانبية ترجية 
Basalar  صفيحة جناحية أبطية 
Subalar أبطية خلفية جناحية صفيحة 
Sensilium البراغيث() حسية صفيحة 
Periproct شرجية حول صفيحة 
Postnatum ظهرية خلف صفيحة 
Lamina ة رقيقة، مسطح رقيق علويصفيح 
Epiproct صفيحة شرجية 
Tergite ظهرية صفيحة 
Pronotum أمامية ظهرية صفيحة 
Neural lamella  صفيحة عصبية الخلوية من الغمد العصبي 
Humeral plate  صفيحة عضدية 
Lamina ganglionaris صفيحة عقدية 
Hyoid صفيحة فمية 
Episternum أو صفيحة البلورا األماميةبطنية  فوق صفيحة 
Epicort sclerite, Paraproct صفيحة فوق شرجية 
Cardo  عقلة رجل قاعدية()صفيحة قاعدية 
Middle lamella ىصفيحة وسط 
Glossiness صقل، لمعان 
Frost صقيع 
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Night frost صقيع ليلي 
Late frost صقيع متأخر 
Rigidity صالبة 
Stiffening of cytoplasm صالبة أو تجمد السيتوبالزم 
Validation الصالحية 
Hardness عسر، صالدة 
Stout صلب 
Cruciate صليبي  
Cruciform  الشكل  صليبي 
Needle valve  بريأصمام 
Auriculary valve صمام أذيني 
Cut-off valve  صمام االيقاف 
Cardia   معوي –صمام المريء 
Pyloric valve بوابي دّسام أو صمام 
Constant-pressure valve  صمام ضغط دائم 
Esophageal-intestinal valve (= Cardia) معوي -صمام مريء 
Oesophageal valve مريئي صمام 
Cardiac valve صمام مريئي أو فؤادي 
Intestino-rectal valve  مستقيمي -صمام معوي 
Valve ،دسام صمام 
Genetalia valvulae تناسليةمامات أو مصاريع ص 
Aortic valves أبهرية /صمامات أورطية 
Gum صمغ 
Agro-oriented industry ةصناعة زراعية موجه 
Almond sawfly ( اللوز الغشائيدبورصندل ) 
Variety صنف 
Cultivar  ،نوع مستزرعصنف مزروع 
Resistant variety صنف مقاوم 
Autoradiograph, Radioautography  شعاعية ذاتية إصورة 
Histoautoradiograph صورة اشعاعية ذاتية لألنسجة 
Whole body autoradiography صورة أشعة ذاتية لكل الجسم 
Toxicological profile الصورة التوكسيكولوجية 
Apposition صورة فسيفسائية أو متراصة 
Wool (Ditylenchus dipsaci)  صوف(دا كتلة من نيماتوDitylenchus dipsaci) 
Glass wool صوف زجاجي 
Nematode wool  صوف نيماتودي )تطلق عادة على الكتلة الجافة من نيماتودا السيقان

 واألبصال(
Club-shaped   صولجاني الشكل 
Clavate  ،هراويصولجاني 
Maintenance صيانة 
Conservation  )صيانة )لألعداء الحيوية 
Maintain (to) fallow صيانة االرض المتروكة بورا 
Mass trapping  الصيد الجماعي الكثيف للحشرات 
Structural formula  صيغة تركيبية 
Molecular formula صيغة جزئية 
Chemical formula صيغة كيميائية 
Aestivate  ّفصي 
Aestival صيفي 
Seed-tray  صينية البذر 
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Harmful ضار مؤذ 
Fog ضباب 
Aerosol دخاني )أيروسول( ضباب 
Smog ناتج عن التلوث ضباب 
Photochemical smog الضبخان الكيموضوئي 
Import control ضبط االستيراد 
Prey ضحية 
Gross فادح، إجمالي، ضخم 
Anti ضد 
Clone أو رجفة/رعشة )مبيدات(كلون، ضرب ، 
Insolation ضربة شمس 
Knock-down يصاعق، موت لحظ، اضيةضربة ق 
Injury, Risk ضرر 
Economic damage ضرر اقتصادي 
Drought injury ضرر الجفاف 
Heat injury الحرارة ضرر 
Drift damage ضرر الرذاذ المنجرف 
Frost damage الصقيع ضرر 
Crop injury   الضرر بالمحصول 
Chemical injury يضرر كيميائ  
Herbicide damage ضرر مبيد عشبي 
Chronic damage ضرر مزمن  
Acute necrosis التنكرز( ضرر موضعي حاد( 
Lesion ضرر موضعي، بقعة إصابة، تقرح 
Mechanical damage ضرر ميكانيكي 
Damage, Hazard  ،خطرتلف ضرر ، 
Hypoergy ضعف التجاوب 
Hypofunction ضعف النشاط 
Weakness, Atony وهن، ضعف 
Pressure ضغط 
Biological stress  بيولوجي /حيائيأضغط 
Turgid pressure   ضغط االمتالء 
Spreading pressure الضغط اإلنتشاري 
Vapour pressure   ضغط البخار 
Vapor pressure يالضغط البخار 
Imbibition pressure ضغط التشرب 
Spray pressure   ضغط الرش 
Grazing pressure ط الرعيضغ 
Hydrostatic pressure ضغط الموائع 
Selection pressure   ضغط انتخابي 
Barometric pressure  ومتري رضغط با 
Atmospheric pressure ضغط جوي 
Osmotic pressure   حلولي، اسموزيضغط 
Air pressure  ضغط هوائي 
Ditch bank  الساقيةضفة 
Synnema (= synnemata)  ة كونيدية ضفير 
Choroid plexus ضفيرة مشيمية 
Midrib (leaf) ضلع 
Midrib ضلع أوسط 
Ribs ضلوع 
Intracellular ضمن خلوي، واقع ضمن الخلية، داخل الخاليا 
Parasitic castration التطفل بسبب ضمور 
Hypoplasia ضمور نسيجي، قلة عدد الخاليا 
Atrophy ضمور، توقف النمو 
Visible  يالضوء المرئ 
Daylight  ضوء النهار 
Artificial light  ضوء صناعي 
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Chemical regulation يتشريعات( المركب الكيماو) ضوابط 
Regulation   تنظيمات، ضوابط 
True commensalism ضيافة حقيقية 
Narrow-leaved األوراق ضّيق 
Angor in the breast الصدر يضيق ف 
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Fixed wing aircraft جناح ال ةطائرة ثابت 
Helicopter الهليكوبتر( طائرة عمودية( 
Secernentea طائفة سيسيرنينتيا 
Class طائفة/صف 
Emulsifying mill طاحونة االستحالب  
Contingent (=Accidental) طارئ 
Repellent طارد 
Feeding deterrent  للتغذية (مانع)طارد 
Ovejector (= Ovijector) )طارد البيض )جهاز عضلي في المهبل 
Gustatory repellent طارد للتذوق 
Water repellant, Water repellency  طارد للماء 
Centrifugal مركزي طارد 
Excitorepellents طاردات مثيرة 
Energy طاقة 
Nozzle capacity بخاخطاقة ال  
Prolificacy  طاقة إنتاجية 
Kinetic energy طاقة حركية 
Solar energy   طاقة شمسية 
Inoculum potential طاقة لقاحية 
Energy income طاقة متولدة 
Energy output طاقة مفقودة 
Registrant طالب التسجيل  
Agro-medicine طب زراعي 
Hygiene صحيطب وقائي ، 
Feeding habits طبائع التغذية 
Chalk طباشير 
Stratiform الشكلي طباق 
Suction plate  طبق االمتصاص 
Petri dish   طبق بتري 
Syracuse dish طبق سيراكيوز 
Silica gel plate   طبق هالم السيليكا 
Theoretical plates الطبقات النظرية  
Lamella (Pl. Lamellae) طبقة )صفيحة( رقيقة، شريحة 
Caste طبقة اجتماعية 
Blastoderm  (البالستودرم)األدمة الجرثومية طبقة 
Stratosphere طبقة االستراتوسفير 
Abscission layer   طبقة االنفصال 
Ionosphere طبقة األيونوسفير 
Epidermis طبقة البشرة أو األدمة 
Soil layer   طبقة التربة 
Top-soil طبقة التربة السطحية 
Soil pan  طبقة التربة الصلبة 
Troposphere طبقة التروبوسفير 
Litter layer  طبقة الفرشة العضوية 
Epicuticle طبقة الكيوتيكل السطحية من جدار الجسم )الجليد( طبقة القشرة ،

 الخارجية
Endocuticle طبقة القشرة الداخلية لجدار الجسم 
Cuticulin layer )طبقة القشرين الجدارية )بروتينية دهنية 
Epicuticle السطحية من جدار  )الجليد( طبقة القشرةكيوتيكل الخارجية، طبقة ال

 الجسم
Tectostracum الشمية في األكاروسات اللمسية الطبقة 
Matrix  (، المادة الجيالتينية لكيس البيض، مالط، في الكيوتيكل)طبقة النخاع

 فرشة، مادة بين االغشية
Epithelial layer  النسيج الطالئي أو الظهاريطبقة 
Mesoderm الطبقة المتوسطة، جنينية وسطى أو وريقة طبقة 
Hypodermis طبقة تحت البشرة أو األدمة الخلوية 
Subcuticle طبقة تحت البشرة )الهيبودرمس(، قشرية تحت طبقة 
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Parital layer جدارية طبقة 
Germ layer طبقة منشئة، طبقة جرثومية جنينية 
Boundary layer  طبقة حدية 
Visceral layer حشوية طبقة 
Wax layer توجد في قشرة جدار الجسم() شمعية طبقة 
Subcrystalline layer  طبقة شمعية شفافة )تغطي سطح الحوصلة في بعض أنواع الجنس

Heterodera) 
Schmidt’s layer جدار الجسم() شميدت طبقة 
Hard pan طبقة صماء 
Gley دقةغالترب ال ية لزجة تشكل تحت سطحينطبقة ط 
Hymenium  خصبةغشائية  طبقة 
Intima طبقة قشرية )جليدية( تبطن القصبات الهوائية 
Fiber layer  طبقة ليفية 
Entima طبقة مبطنة 
Polyphenole layer الفينوالت متعددة طبقة 
Cement layer  طبقة مالطية أو سمنتية 
Germ layer ةطبقة منشئة، طبقة جرثومية جنيني 
Corneagen layer طبقة مولدة للقرنية 
Growth layer طبقة نمو 
Tympanic membrane األذن طبلة 
Sheep ked  برغش الغنم() طبوع الغنم 
Medical طبي 
Spleen الطحال 
Moss, Algae  أشنياتطحالب / 
Filamentous alga طحلب خيطي 
Tambling طحن العينات  
Biotype ( نمططراز) ويحي 
Pathotype نمط( مرضي) طراز 
Ecotype  طراز بيئي 
Genotype أصل وراثيطراز وراثي ، 
Soil heaving  طرح التربة 
Repellency طرد 
Exocytosis طرد خلوي 
Centrifugation تثفيلطرد مركزي ، 
Phenotype نمط مظهري، طرز بيولوجية 
N-terminal part للبروتين( طرف أميني( 
Shaft قصبة الرمح، طرف شوكة السفاد 
C-terminal part )طرف كربوني )للبروتين 
Apical طرفي، قّمي 
Pest management tactics طرق )تكتيكات( إدارة اآلفات 
Official testing methods طرق االختبارات الرسمية 
Elution techniques طرق اإلزاحة 
Continuous flow techniques نسياب المستمرةطرق اال 
Analytical methods طرق التحليل 
Breeding methods طرق التربية 
Confusion methods  اإلرباك()طرق التشويش  
Labeling and isotope methods طرق التعليم باالشعاع والنظائر  
Instrumental methods تستخدم األجهزة يالطرق الت 
Enzymatic methods يةطرق إنزيم 
Alternative methods طرق بديلة  
Traditional methods طرق تقليدية 
Delivery of formulated biocontrol products المجهزة الحيوية طرق توصيل منتجات المكافحة 
Storage methods طرق خزن الحبوب 
Potentiometric method طرق قياس الجهد 
Spectrophotometric يف الضوئي طرق قياس الط 
Colormetric method طرق لونية 
Wheel-track  طار اآللةإ)أثر(  طريق 
Route of absorbtion  طريق االمتصاص 
Exposure route  طريق التعرض 
Interpolation method )طريقة االستيفاء )االستقراء 
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D-max methods طريقة األقطار العظمي 
Agar diffusion method اآلجار االنتشار فى طريقة 
Planimetry الطريقة البالنيمترية 
Mode of action   كيفية احداث الفعلالتأثير، طريقة 
Trial and error method   طريقة التجريب والخطأ 
Method of application  التطبيقطريقة 
Floating method  طريقة التعويم 
Relaxing method التليين طريقة 
Snaking method  الطريقة الثعبانية 
Cracking-flotation method  طريقة الجرش والتعويم 
Injection method طريقة الحقن 
Mode of entry طريقة الدخول 
Transparency method طريقة الشفافية  
Staining method طريقة الصبغ 
Cylinder-plate method طريقة الطبق األسطوانى 
Imprint count method طريقة الَعْد بالَطِبع 
Population index أوالدليل في تقدير كثافة المجموعة الحشرية  الفهرس طريقة

 واألكاروسية
Reduced film method طريقة الفيلم المختزل 
Radiometric يطريقة القياس اإلشعاع 
Conductometric يطريقة القياس بالتوصيل الكهرب 
Mode of detections الكشف طريقة 
Mode of administration طريقة المعاملة 
Submerged application طريقة المعاملة بالغمر 
Titrimetric method طريقة المعايرة أو التنقيط 
Soaking method طريقة النقع 
Oil dropping method طريقة تساقط الزيت 
Sterile male technique رطريقة تعقيم الذكو 
Conventional method طريقة تقليدية 
Heap method طريقة تكويم البذور 
Cultural method  طريقة زراعية 
Beating branches method طريقة ضرب الغصن النباتي 
Slide dip technique طريقة غمر األسطح 
Prenatal method طريقة قبل الوالدة 
Laboratory method طريقة مخبرية 
Control measure  طريقة مكافحة 
Bait  ُْطِعم 
Residual flavor )الطعم المتخلف )الباقي 
Bait (ready for use) (RB) طعم جاهز لالستعمال 
Grain bait (AB) عم حبوبط 
Granular bait (GB) طعم حبيبي 
Plate bait (PB)  )طعم رقاقي )طعم طبقي 
Poison bait طعم سام 
Scrap bait (SB) طعم فتات 
Block bait (BB) طعم قالبي 
Bait concetrate (CB) طعم مركز  
Rodenticidal baits طعوم ضد القوارض 
Water baits  طعوم مائية 
Rash  طفح جلدي مؤقت 
Drug eruption طفح جلدى ناشئ عن تعاطى الدواء 
Mutate طفر 
Dominant conditionally lethal mutations فرات المميتة المشروطة الساندةالط 
Point mutation طفرة موضعية 
Mutation طفرة، تطفر 
Mutagenecity الطفرية 
Floatation, Flotation تعويم، طفو 
Parasite طفيل  
Obligate parasite إجباري طفيل 
Facultative parasite  طفيل اختياري 
Social parasite اإلجتماعي الطفيل 
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Solitary parasite  طفيل انفرادي 
Egg parasite  )طفيل بيض )متطفل على البيض 
Gregarious parasite  طفيل تجمعي 
Secondary parasite   طفيل ثانوي 
Wound parasite )طفيل جرحي )يدخل من خالل الجروح فقط 
Ectoparasite طفيل خارجي 
Migratory ectoparasite  طفيل خارجي متجول 
Endoparasite طفيل داخلي 
Sedentary endoparasite طفيل داخلي ساكن 
Migratory endoparasite طفيل داخلي متجول 
Semi-endoparasite طفيل شبه داخلي 
Holoparasite كلي  طفيل 
Temporary parasite طفيل مؤقت 
Attenuated parasite موهن طفيل  
Larval parasite  طفيل يرقي 
Facultative (parasite)  طفيالت اختيارية 
Proovigenic  طفيليات التحتاج إلى تغذية في طورها الكامل النتاج بيوضها 
Nail polish طالء األظافر 
Painting دهان، طالء 
Perimordial germ cells المنوية الحيوانات طالئع 
Proleucytes الدموية البيضاء الكريات طالئع 
Spermatids طالئع المني، النطفة 
Epithelial طالئي 
Roller pump  طلمبة ذات اسطوانات 
Air pump  هوائية ، مضخةةبطلم 
Fine loam طمي ناعم 
Alluvium  طمي، غرين 
Disinfest  سطحياً  )من الحشرات والحيوانات( طهر  
Asepsis الطهارةطهر ، 
Phase طور 
Flowering (stage) زهارإلطور ا 
Metaphase الطور االستوائي 
Imago للحشرة  الطور البالغ 
Vapour phase   طور البخار 
Egg stage طور البيضة 
Dispersion phase طور التشتيت 
Induction phase طور الحث 
Deutonymph طور الحورية الثاني في الَحَلم 
Protochrysalis ساتاألول في دورة حياة األكارو السكون طور 
Teliochrysalis الثالث في دورة حياة األكاروسات السكون طور 
Deutochrysalis طور السكون الثاني في دورة حياة األكاروسات العنكبوتية 
Crook stage (onions) الطور العقفي 
Boot stage طور الغمد 
Double-ridge stage طور القمة المزدوجة 
Shooting (stage)  ع الخضريطور المجمو 
Infectious stage يالطور المعد 
Growth stage طور النمو 
Two-node stage  طور النمو ذو العقدتين 
Telophase يالطور النهائ 
Anaphase طور انفصالي 
Stage مرحلة أو طور 
Solitary phase انفرادي كما في الجراد مظهر أو طور 
Adult stage طور بالغ  
Polyembryony phase األجنة تعدد طور 
Stationary phase  طور ثابت، ساكن 
Diplophase  ثنائي الصبغيات  طور 
Teleomorph طور جنسي 
Perfect state طور جنسي كامل 
Gastrula  جاستروله( طور جنيني مجوف( 
Hypopal stage  قل في األكاروسات عديمة الثغور التنفسيةمقاوم ومتنطور حورية ثاٍن 



 96 

Oil phase طور زيتي 
Resting stage   طور ساكن 
Crozier stage (fern growth) )طور صولجاني )نمو الخنشار 
Jointing stage طور عقدي 
Cotyledon stage  طور فلقي 
Anamorph ال جنسي طور 
Preadult  طور ما قبل البلوغ 
Prepupa العذراء قبل ما طور 
Water phase   طور مائي 
Mobile phase طور متحرك 
Imperfect stage طور ناقص 
Monoembryony phase  طور وحيد األجنة 
Rosette stage  )طور وردي )ال ساقي 
Juvenile stage طور يافع 
Larval stage طور يرقى 
Smoke cartridge (FP) طوشة تدخين  
Longevity فترة الحياة، طول العمر 
Wavelength  لموجة طول ا 
Daylength   طول النهار 
Modal length طول قياسي 
Longitudinal  طولي 
Ruga (Pl. Rugae) طية أو انثناء 
Flight طيران 
Fluorescence spectrum طيف االستشعاع 
Deposit spectrum طيف الراسب 
Light spectrum طيف الضوء 
Action spectrum  طيف الفعالية 
Droplet spectrum مدى حجوم القطيرات، طيف القطرات 
Mass spectrum طيف الكتلة 
Spectrum of activity   طيف النشاط 
Clay طين 
Boulder clay طين مطور 
Clayey  طيني 
Clay loam  طيني طمي 
Loam (soil) طينية رملية 
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Dichogamy  تخنثال ظاهرة  
Inversion of emulsion المستحلب ظاهرة انعكاس 
Alternation of generations األجيال )تعاقب( ظاهرة تبادل 
Image formation ظاهرة تشكل الخيال 
Alternation of generations  األجيال (تبادلتعاقب )ظاهرة 
Adelphoparasitism   ظاهرة تكون أناث وذكور الطفيل )أناث الطفيل من الطفيليات األولية

 ليات الثانوية التي تتطفل على أناث نفس النوع(والذكور من الطفي
Raily's phenomenon ظاهرة رالى 
Circumstances ofintoxication ظروف التسمم 
Open weather conditions  المفتوحة الطقس ظروف 
Growing conditions ظروف النمو 
Environmental conditions ةيظروف بيئ 
Experimental conditions ظروف تجريبية 
Field conditions ظروف حقلية 
Weather conditions مناخية ظروف 
Dorsomesal  وسطي -ظهر 
Metanotum  ظهر الصدر الخلفي أو الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الثالثة 
Dorsoventral بطني -ظهر 
Dorsolateral جانبي -ظهر 
Dorsal  ظهري  
Tergosternal بطني ظهري 
Ear emergence  السنبلة)تكشف( ظهور 
Pathological finding ظواهر مرضية 
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Epiphytic عائش على سطح النباتات 
Barrier حاجز، عائق 
Maintenance host عائل الحفظ 
Alternative host )عائل بديل )ثانوي 
Alternate host متبادل/ مناوبعائل بديل / 
Intermediate host بيني عائل 
Collateral host, Secondary host عائل ثانوي 
Alternative host )عائل ثانوي )بديل 
Alternate host  بديلمتبادل/ مناوب/ عائل 
Differential host  مفرق( مميز عائل(  
Local lesion host عائل منتج للبقع الموضعية 
Host مضيف، كائن حيعائل ، 
Acrididae ادب )الجراد( قصيرة قرون االستشعارعائلة الجن 
Dipsacaceae  العائلة الدبساكية، الثلجية 
Liliaceae   العائلة الزنبقية 
Iridaceae العائلة السوسنية 
Labiatae   العائلة الشفوية 
Aphididae / Aphidae  ّعائلة أو فصيلة حشرات المن 
Apidae عائلة أو فصيلة نحل العسل 
Amaranthaceae عائلة عرف الديك 
Geometridae عائلة في تقسيم الحشرات للفراشات القياسة ونصف القياسة 
Family ،فصيلة  عائلة 
Zooplankton حيواني، الهائمات الحيوانية عائم 
Food habits  عادات الغذاء 
Growth habit عادة النمو 
Thermal insulation يعازل حرار 
Agronomist  ئي( زراعة )فالحة(عالم )إخصا 
Entomologist َعالِم حشرات 
Cosmopolitan  عالمي األنتشار/ التوزيع 
Universality العالمية  
Highly toxic عالي السمية 
Euryphagic عامة التغذية 
Agent  عامل 
Biological control agent   مكافحة حيوية )مادة( عامل 
Penetrating agent عامل اختراق 
Emulsifying agent عامل استحالب 
Total safety factor يعامل األمان الكل 
Spread factor عامل اإلنتشار 
Releasing factor عامل اإلنفراد 
Initiation factor عامل البداية 
Bioconcentration factor (BCF) عامل التركيز الحيوي 
Dispersing agent مادة مفرقة، عامل التشتت 
Opportunity factor عامل الفرصة أو المساعدة 
Hatching factor عامل الفقس 
Aphid-transmission factor  ّعامل النقل بالمن 
Selective agent يعامل انتخاب 
Plasmolyzing agent عامل بلزمة 
Environmental factor عامل بيئي 
Intermolecular عامل بين الجزيئات 
Penetration-delayed factor عامل تأخر النفاذية 
Experimental factor عامل تجريبي 
Edaphic factor عامل تربة 
Humectant عامل ترطيب 
Cationic wetting agent  ذو شحنة موجبة  عامل ترطيب 
Clarifier ترويق عامل 
Biotic factor  عامل حيوي 
Intrinsic factor (ي)ذات يعامل داخل 
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Physical factor (فيزيائيي )عامل طبيع 
Puparium factor  عامل عذراوي 
Abiotic factor عامل غير حي 
Abiotic agent غير حيوي عامل 
Deethylating factor عامل فقد اإليثيل 
Hygroscopic agent عامل ماص للرطوبة 
Limiting factor عامل محدد 
Co-factor  عامل مساعد 
Causal agent, Causal factor, Causative agent مسبب عامل 
Mutant عامل مطفّر 
Mutagenic agent عامل مطفر، مادة مطفرة 
Complexing agent  عامل معقد 
Dwarfing agent عامل مقزم 
Chelating agent عامل ممسك، مخلب 
Climatic factor  عامل مناخي 
Hand labour عامل يدوي 
Calibrate (to) عاير 
Coexist عايش 
Non-returnalbe container عبوة غير مسترجعة 
Cross-infestation between crops عبور االصابة بين المحاصيل 
Cross-sensitivity عبور الحساسية 
Back crossing عبور رجعى 
Cross resistance صفة المقاومة )المقاومة المشتركة( عبور 
Thershold of development أو النمو عتبة )حد( التطور 
Economic threshold level (ETL) الحرج الحد االقتصادى ،العتبة االقتصادية 
Behavioral threshold concentration  عتبة التركيز الالزم إلحداث رد الفعل السلوكي  
Development threshold عتبة التطور 
Biological damage threshold  ة الضرر الحيويعتب 
Damage thershold  الحد الحرج للضرر، عتبة الضرر 
Control threshold  عتبة المكافحة 
Growth threshold عتبة النمو 
Threshold َحد ،عتبة 
Olive moth  )عثة الزيتون )فراشة الزيتون 
Perineum العجان / الشرج 
Slurry (excreta) عجين خفيف القوام 
Bordeaux paste بوردو عجينة 
Paste (PA) معجون، عجينة 
Geiger (muller) counter مولر( عداء جايجر( 
Gas phase counter عداد الحالة الغازية 
Liquid scintillation عداد السائل 
Dip counter العداد الغامر 
Scintillation counter  عداد الومضات االشعاعية 
Aggression (اداةمع) عداوة 
Mesh size )عدد الثقوب في البوصة الطولية )في مناخل االستخالص 
Chromosome number  صبغيالعدد ال 
No. of fecal pellets  )عدد كريات البراز )للقوارض 
No. of artifacts عدد مخلفات الحيوان 
Cutting frequency  عدد مرات القطع 
Lens عدسة 
Magnifying lens كبرةعدسة م 
Application rate  عدل التطبيق 
Depolarization عدم االستقطاب 
Heterogeneity عدم التجانس 
Non preference عدم التفضيل 
Incoordination اختالل التوافق() عدم التناسق 
Incompatibility عدم التوافق 
Cytoplasmic incompatiblity عدم التوافق السيتوبالزمى 
Instability عدم الثبات 
Infertility دم الخصوبة ع 
Impermeability عدم القابلية للنفاذ 
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Inability to mate عدم القدرة على التزاوج 
Abasia عدم القدرة على المشي 
Physiological unsuitability  عدم المالئمة الفيسيولوجية 
Unconsciousness األغماء( يعدم الوع(  
Throat disorder عدم إنتظام عمل الحنجرة 
Ununiformity of application  عدم تجانس التطبيق 
Anisocoria عدم تساوى حجرات القلب 
Aggressive عدواني 
Aggressiveness عدوانية 
Infection عدوى 
Systemic infection عدوى جهازية 
Latent infection عدوى كامنة 
Mixed infection ةمختلط عدوى 
Lethal infection عدوى مميتة 
Local infection  عدوى موضعية 
Polygamous عديد التزاوج 
Multiple parasitism عديد التطفل 
Poly basic عديد القاعدية 
Poly phagous عديدة العوائل 
Lenticel عديسة 
Innocuous عديم األذى 
Acephalous / Acephalic ئية األجنحة()يرقات ثنا عديم الرأس 
Hyaline   ،شفافعديم اللون 
Achlorophyllous الكلوروفيل عديم ،اليخضور عديم 
Wingless الجناح عديمة /عديم 
Ametabola / Ametabolous عديمات التحول الواضح 
Apterous / Aptera عديمة األجنحة 
Apoda / Apodous بدون أرجل ،عديمة األرجل 
Exarate pupa  حرةعذراء 
Pseudopupa كاذبة عذراء 
Phorate pupa مستورة عذراء 
Coarctate pupa عذراء مستورة داخل الجلد المتصلب 
Chrysalis, Obtect pupa عذراء مكبلة 
Active pupa عذراء نشطة 
Canopy خضري شعر  
Swath  عرض القطع بالمنجل، عرض الرش بذراع آلة الرش 
Effective swath width رض المجر الفعالع 
Primary symptom عرض أولي 
Secondary symptom عرض ثانوي 
Boom width عرض ذراع الرش 
Physiologic accident عرض فيزيولوجي 
Cardinal symptom عرض قلبى 
Swath width عرض مجر الرش 
Disease symptom عرض مرضي 
Acute symptom مزمن عرض 
Deficiency symptom عرض نقص التغذية 
Adventitious عرضي 
Casual (plant) عرضي 
Sweating العرق 
Cold perspiring عرق بارد 
Submarginal vein حافي تحت عرق 
Subcosta ضلعي تحت عرق 
Jugal vein عرق جناحي أخير 
Radius شعاعي جناحي عرق 
Biologic race عرق حيوي 
Cubitus عرق زندي جناحي 
Costa عرق ضلعي جناحي 
Physiological race عرق فيزيولوجي، ساللة فسيولوجية 
Vein عرق، وريد 
Veinal  عرقي 
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Gamete ،جاميطةمشيج عروس ،  
Cross veins عروق أجنحة عرضية 
Longitudinal veins عروق جناحية طولية 
Humeral veins عروق عضدية 
Blunt  )عريض )مدور 
Rotary hoe  ق دورانيعزا 
Rotavator   عزاقة دورانية 
Drag harrow  مجرورةعزاقة 
Hoeing عزق 
Rotavation  عزق بالعزاقة الدورانية 
Zig-zag harrow  عزق زكزاكي 
Mechanical hoeing  ميكانيكيعزق 
Hand hoeing عزق يدوي 
Electrical insulation عزل كهربائي 
Isolation استخالص ،عزل 
Isolate  عزلة 
Single lesion isolate عزلة من بقعة موضعية 
Dysphagia عسر البلع 
Dyspnea عسر التنفس 
Water hardness عسر مائي 
Hardness عسر، صالدة 
Nest, Nidi عش 
Ecological niche  ،مسكن بيئي صغيروحدة بيئية وظيفية، خلية بيئيةعش ، 
Weed   عشب 
Pasture weed رعىعشب الم 
Biennial weed  ثنائي الحولعشب 
Annual weed عشب حولي 
Grass ب رفيع األوراقعش 
Dominant weed  سائدعشب 
Noxious weed صعب المكافحة عشب 
Medicinal herb عشب طبي 
Parasitic weed عشب طفيلي 
Broadleaved weed  عريض األوراقعشب 
Forb عشب علفي 
Aquatic weed  ائي عشب م 
Blanket weed (usually aquatic weeds) طاف  عشب مائي 
Association weed عشب مصاحب 
Weed grass   عشب نجيلي 
Ruderal  عشب ينمو بعد ازالة الغطاء النباتي 
Culinary herb  ،نبات مطبخي عشب 
Herb  عشبة 
Competitive weed عشبة تنافسية 
Injurious weed  عشبة ضارة 
Perennial weed  عشبة معمرة 
Simple perennial weed عشبة معمرة بسيطة 
Creeping perennial weed عشبة معمرة زاحفة 
Grass weed  نجيليةعشبة 
Herbaceous عشبي 
Gramineae (ي)نجيل يعشب 
Herbivorous عشبي التغذية 
Random   عشوائي 
Vector population العشيرة الناقلة 
Population مجموعة، عشيرة 
Cell sap خلوية عصارة 
Plant sap نباتية عصارة 
Succulent   عصاري 
Chaff, Glume عصافة  
Black chaff  سوداء )مرض(ال عصافةال 
Recurrent nerve الراجع العصب 
Optic nerve عصب بصرى 
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Frontal nerve عصب جبهي 
Labial nerve عصب شفوي 
Labrofrontal nerve عصب شفوي جبهي 
Peripheral nerve يعصب طرف 
Collateral nerve عصب فرعي 
Oblique nerve مائل عصب 
Sciatic nerve يعصب ورك 
Median nerve عصب وسطي 
Motor neruron خلية عصبية حركية محرك، عصبون 
Neuron ،عصبية خلية عصبون 
Ecology era عصر البيئة 
Wind-blown  الرياح  عصف 
Rigid rod عصوي صلب 
Smoke rodlet (FR) عصية تدخين  
Plant rodlet(PR) عصية نباتية  
Lemma   عصيفة سفلي 
Palea عصيفة عليا 
Entomocecidium  الحشرات )تسببها لسعة الحشرات(( لدغة)عضة 
Humerous عضدي 
Abductor muscles عضالت الفك العلوي 
Somatic musculature (جسدية) عضالت جسمية 
Alary muscles عضالت جناحية 
Visceral muscles حشوية عضالت 
Circular muscles عضالت دائرية 
Longitudinal muscles عضالت طولية 
Indirect muscles عضالت طيران غير مباشرة 
Direct muscles عضالت طيران مباشرة 
Adductor muscles ربة للفك العلويعضالت قافلة أو مق 
Univoluntry الإرادية عضالت 
Fibrillar muscles عضالت ليفية 
Synchronous muscles متزامنة عضالت 
Cross striated muscles  ًعضالت مخططة عرضيا 
Larval muscles  عضالت يرقية 
Muscle عضلة 
Closer muscle العضلة القافلة أو القابضة 
Myocardium قلبعضلة ال 
Extensor عضلة باسطة 
Sphincter )عضلة دائرية/ عاصرة )تفتح أو تغلق فتحة أو قناة طبيعية معينة 
Levator muscle عضلة رافعة 
Smooth msucle )عضلة ناعمة )ملساء 
Skeletal muscle عضلة هيكلية 
Organ عضو 
Organ-Z  عضو“Z  "(في الجهاز التناسلي ألنثى بعض أجناس النيم )اتودا 
Nygma (Nygmata)  حسي في الجزء الشعاعي/إحساس عضو 
Pistil مدقة() عضو التأنيث في زهرة 
Ascogonium أسكية( فطور)للزقيات  التأنيث عضو 
Antheridium في الالزهريات عضو التذكير 
Appressorium التصاق، ممص فطري عضو 
Genitalia عضو التناسل 
Shock organ ةعضو الصدم 
Furculum ذنب مشقوق، عضو القفز في ذوات الذنب القافز 
Genital organ يعضو تناسل 
Epignum عضو تناسلي أنثوي خارجي 
Sexual organ يعضو جنس 
Johnston’s organ )عضو جونستون )عضو حسي 
Sense organ, Sensory organ, Sensillum حسي عضو 
Gustatory sense organ بالتذوق خاص يعضو حس 
Pseudostigmatic organ األكاروسات في حسي عضو 
Amphid  ،للنيماتودا( مجسعضو حسي في الرأس( 
Plasteron المائي )درع بطني( للتنفس عضو 
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Target organ عضو مستهدف 
Accessory pulsatile organ نابض إضافي  وعض 
Haller’s organ ي من األرجل في عضو هالر )يوجد على رسغ الزوج األمام

 األكاروسات(
Organelle عضي 
Cell organelle خلوية عضية 
Scapula يالعظم الكتف 
Os )عظم، فوهة )فتحة عنق الرحم 
Dusters عفارات 
Liquiddusters )عفارات السائل )التعفير السائلي 
Hand dusters عفارات يدوية  
Crop duster   المحصول عفارة 
Pipe duster فارة آلية ذات خرطومع 
Blue mold أزرق عفن 
Black mold أسود عفن 
Wet rot   عفن رطب، عفن طرى 
Sooty mould عفن هبابي 
Mildew عفونة 
Chelnethida عقارب كاذبة 
Pseudoscorpione أشباه العقارب كاذبة، عقارب 
Insitutional constraint (يعقبات مؤسسية )تقييد تشريع 
Nodules عقد 
Fruit-set عقد الثمار 
Root galls  عقد جذرية 
Thoracic ganglion صدرية عصبية عقد 
Posterior sympathetic gangalia  عقد عصبية ودية )ذاتية( خلفية 
Basal knobs )عقد قاعدية )للرمح 
Stylet knob(s) عقدة )عقد( الرمح القاعدية 
Seed gall(s)  ليلثآ، عقدة )عقد( بذرية 
Root nodule   عقدة جذرية 
Ganglion  عقدة عصبية 
Abdominal ganglia عصبية بطنيةة عقد 
Caudal ganglion عقدة عصبية بطنية أخيرة 
Hypocerebral ganglion عقدة عصبية تحت أو خلف المخ 
Suboesophageal ganglion عصبية تحت مريئية عقدة 
Frontal ganglion هيةجب عصبية عقدة 
Supraoesophageal ganglion عصبية فوق مريئية عقدة  
Ventricular ganglion معدية عصبية عقدة 
Optic ganglion عينية عقدة 
Lymphnode عقدة ليمفاوية 
Node  ،سالميةعقدة 
Gall, Knot   ،تدّرن، درنة  ورم،عقدة 
Nodal  عقدي 
Scorpion عقرب 
Pedical ستشعار(، عنيق الفرع المبيضي، عنق زهريالعذق )قرن اإل عقلة 
Scape حامل زهري عديم ، األصل() العقلة القاعدية في قرن االستشعار

 األوراق
Basitarsus عقلة رسغية قاعدية 
Patella العناكب رجل في عقلة 
Segment عقلة، جزء، حلقة 
Sterility عقم 
Self sterility   عقم ذاتي 
Delayed sterility عقم متأخر 
Hybrid sterility عقم هجيني 
Thermotheraby عالج بالحرارة 
Detoxication therapy عالج إلزالة التسمم  
Remedy عالج، دواء 
Remedial, Therapeutical  )عالجى )دوائى 
Curative   ،شفائيعالجي 
Social relationships اجتماعية عالقات 
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Holozoic عالقة افتراسية 
Dose-response relationship عالقة بين الجرعة واالستجابةال 
Host-parasite relationship العالقة بين العائل والطفيل 
Symbiotic relationship   عالقة تعايشية 
Food relationship عالقة غذائية 
Disjunction عالقة غير مستمرة االتصال 
Structure-activity relation  قة ما بين التركيب والنشاط العال 
Standardization markers العالمات القياسية 
Signs of grain deterioration عالمات تلف الحبوب 
Longitudinal markings عالمات طولية 
Sign )عالمة )وجود المسبب المرضي 
Disease sign عالمة مرضية 
Capsulate َعلب 
Aerosol bombs ولعلب األيروس  
Smoke tin (FD) علبة تدخين  
Capsule  محفظة، كبسولةعلبة ، 
Fish food علف السمك 
Animal feed علف حيواني 
Land leeches علق األرض 
Aetiology المرضأسباب  علم 
Embryology )علم األجنة )الجنين 
Biometry علم اإلحصاء الحيوي 
Biology علم األحياء 
Microbiology ميكروبيولوجيا( م األحياء الدقيقةعل( 
Agrometeorology  يعلم االرصاد الجوي الزراع 
Meteorology علم االرصاد الجوية 
Ethnology علم األعراق البشرية 
Weed science   علم األعشاب 
Economics علم االقتصاد 
Pathology علم األمراض 
Cytopathology علم األمراض الخلوي 
Histology علم األنسجة 
Epidemiology علم األوبئة 
Horticulture علم البستنة 
Bacteriology البكتيريا علم 
Crystallography  وريات لعلم البل 
Ecology علم البيئة 
Terrestrial ecology األرضي البيئة علم 
Marine ecology علم البيئة البحرية 
Synthetic ecology لتركيبيا البيئة علم 
Applied ecology علم البيئة التطبيقي 
Synecology الجماعي البيئة علم 
Animal ecology علم البيئة الحيوانية 
Bio-ecology علم البيئة الحيوي 
Autoecology علم البيئة الذاتي 
Aquatic ecology علم البيئة المائية  
Soil science   علم التربة 
Anatomy ريحعلم التش 
Biotechnology الحيويةالتقنية  علم 
Zoogeography علم الجغرافيا الحيوانية 
Forestry الغابات( علم الحراج( 
Entomology علم الحشرات 
Economic entomology علم الحشرات االقتصادية 
General Entomology  علم الحشرات العام 
Zoology علم الحيوان 
Cytology الخلية علم  
Helminthology  علم الديدان  
Agronomy  )علم الزراعة )الفالحة 
Ethiology علم السلوك 
Toxicology  علم السموم 
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Economic toxicology علم السموم االقتصادي 
Environmental toxicology علم السموم البيئي 
Clinical toxicology علم السموم السريري 
Forensic toxicology علم السموم الشرعي 
Ecotoxicology علم السمية البيئية 
Phenology الظاهري الشكل علم 
Morphology الخارجي( الظاهري الشكل علم( 
Forestry  (الحراج) الغاباتعلم 
Microscopy علم المجاهر 
Teratology علم المسوخ والتشوهات 
Limnology  علم المياه العذبة 
Botany  باتعلم الن 
Nematology علم النيماتودا 
Genetics علم الوراثة 
Histopathology علم أمراض األنسجة 
Insect Pathology علم أمراض الحشرات 
Forest Pathology علم أمراض الغابات 
Phytopathology, Plant Pathology علم أمراض النبات 
Ecology of insects, Insect Ecology حشرات بيئة ال علم 
Population ecology المجموعات بيئة علم 
Fresh-water ecology علم بيئة المياه العذبة 
Taxonomy تصنيف علم 
Insect taxonomy علم تصنيف الحشرات 
Hematology علم دراسة الدم 
Pharmacology علم دراسة العقاقير 
Geology علم طبقات األرض 
Hydrodynamics ياه المتحركةعلم قوى الم 
Etiology علم مسببات األمراض 
Physiology  علم وظائف األعضاء 
Large-scale على مدى واسع 
Skilled labor   عمالة ماهرة 
Age  عمر 
Instar الفترة( بين كل انسالخين) عمر 
Nauplioid larva األول في بعض حشرات غشائية األجنحة اليرقي العمر 
Soil depth   التربة عمق 
Planting depth عمق الزراعة 
Silage making   عمل السيالج 
Labeling   عمل بطاقات تعريف 
Mounting nematodes عمل تحضيرات )مجهرية( للنيماتودا 
Collaborative عمل مشترك 
Manual labour عمل يدوي 
Curve-fitting procedure  عملة رسم المنحنى 
Good agricultural practices (GAP)  عمليات )اجراءات( زراعية جيدة 
Obligatory operations العمليات اإلجبارية 
Shipping operations يعمليات الشحن البحر 
Controllable operations العمليات المتحكم فيها 
Decay processes عمليات تحلل 
Cellular processes عمليات خلوية 
Cultural practices عمليات زراعية 
Good laboratory practices (GLP) معملية( لجيدة) عمليات مختبرية 
Oogenesis البويضات تكوين)دورة(  عملية 
Fertilization تسميدعملية اإلخصاب ، 
Extraction process عملية االستخالص 
Acetylation عملية األستلة 
Derivatization  المشتقات(عملية اإلشتقاق )تحضير 
Natural selection process يعملية االنتخاب الطبيع 
Ecdysis عملية االنسالخ 
Shedding من جلد اإلنسالخ التخلّص عملية 
Ashing process   عملية الترميد 
Heat processing عملية التسخين 
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Dusting عملية التعفير  
Peeling operation عملية التقشير 
Reproductive process   عملية التكاثر 
Respiratory process   عملية التنفس 
Trimming operation عملية التهذيب 
Expiration عملية الزفير 
Inspiration عملية الشهيق 
Nitrification عملية النترتة  
Digestion عملية الهضم 
Spermatogenesis الحيوانات المنوية تكوين عملية 
Vitellogenesis الُمحْ  تكوين عملية 
Post column derivatization عمود اإلشتقاق 
Soil column   عمود التربة 
Stele  عمود الجذر الخشبي الداخلي 
Chromatographic column   الكروماتوغرافيعمود الفصل 
Blindness عمى 
Per os (p.o.) عن طريق الفم 
Citrus stubborn  لموالح/اعناد الحمضيات 
Episome  عناصر وراثية فى خاليا البكتريا 
Spider  حقيقية عناكب 
Phalangida األرجل الطويلة )الرتيالت( ذات العناكب 
Maternal care, Parental care عناية أمومية 
Berry  عنبة 
Essential nutrient عنصر غذائي أساسي 
Micronutrient  دقيقعنصر غذائي 
Inorganic nutrient عنصر غذائي غير عضوي 
Macronutrient مطلوب بكمية كبيرة )مقارنة مع العناصر الدقيقة( عنصر  
Trace element   عنصر مطلوب بمقدار ضئيل 
Nutrient عنصر مغذ 
Vigour   عنفوان 
Ovariole stalk المبيضية األنبوبة عنق 
Cervix uteri عنق الرحم 
Petiole عنق الورقة 
Cervix (Cervicum) عنق أو رقبة 
Pedical العذق )قرن اإلستشعار(، عنيق الفرع المبيض عقلة، عنق زهري 
Panicle  شمراخعنقود زهري، نورة عنقودية ، 
Botryose عنقودي 
Cervical  (الرقبةب يتعلق يقع على أو) عنقي 
Pedical عار(العذق )قرن اإلستش عقلة، عنيق الفرع المبيضي، عنق زهري 
Exposed hosts  ،مكشوفة ،معرضة عوائل ظاهرة 
Concealed hosts عوائل خافية عوائل غير ظاهرة/ 
Exposed hosts   معرضة ، ظاهرة،مكشوفةعوائل 
Facultative factors  عوامل اختيارية أو ارادية 
Disease factors ممرضاتأو  عوامل أو مسببات ممرضة 
Geographical factors وامل جغرافيةع 
Weather factors أو مناخية جوية عوامل 
Biological factors عوامل حيوية 
Trophic factors غذائية عوامل 
Non-facultative factors  عوامل غير اختيارية 
Density independent factors  مرتبطة بالكثافة عوامل غير 
Catastrophic factors عوامل كوارثية 
Occurring mortality factors  عوامل محدثة للموت 
Density dependent factors  عوامل مرتبطة بالكثافة 
Mortality factors  عوامل مسببة للموت 
Reocurrence )عودة )تكرار 
Immunodeficiency النقص( المناعي) العوز 
Antiserum titer (titre) عيارية المصل المضاد 
Stemmata جانبية سيطةب عين 
Dorsal ocellus عين بسيطة ظهرية 
Ocellus (Pl. Ocelli) البقعة العينية )بقعة لونية في بعض أنواع النيماتودا(بسيطة عين ، 
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Scion   عين تطعيم/طعم 
Apposition eye )عين ضامة )نهارية 
Superposition eye متطابقة عين 
Compound eye عين مركبة 
Extensive sampling عينات مكثفة 
Sample  عينة 
Holotype )العينة االصلية )الممثلة للنوع أو الساللة 
Soil sample   عينة التربة 
Paratype صلية لنفس الباحث( عينة بديلة )بدالً من األ 
Neotype  )عّينة بديلة )عن عينة النوع األصلي 
Bulk sample عينة حجمية 
Blank ة تحليل )المقارنة، الشاهد(عينة خالية من ماد 
Random sample عشوائية عينة 
Objective sample عينة مستهدفة 
Spike sample عينة مقواه بتركيز معلوم 
Representative sample   عينة ممثلة 
Topotype  )عينة ممثلة )اخذت من المنطقة االصلية 
Type specimen للنوع/ للنمط عينة ممثلة 
Final sample عينة نهائية  
Ocellar  عيني 
Macroscopic )عيني )يرى بالعين المجردة 
Birth defects المواليد يعيوب )تشوهات( خلقية ف 
Simple eyes (ocelli) عيون بسيطة 
Lateral ocelli عيون بسيطة جانبية 
Dorsal ocelli عيون بسيطة ظهرية 
Light-adapted eyes وءعيون متكيفة مع الض 
Dark adapted eyes عيون متكيفة مع الظالم 
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Dejecta براز، غائط 
Forest غابة 
Nerve gas غاز أعصاب 
Carrier gas غاز حامل 
Propellant غاز دافع لأليروسول 
Liquified Gas (LG) غاز مسال 
Spinneret فتحة الغدة الذيلية، الناسجة أو الغازلة 
Invasive غازي 
Nausea غثيان، دوار 
Gland غدة 
Accessory gland ضافية أو مساعدةإ ةغد 
Prostate غدة البروستاتا 
Corpora allata غدة الجسم الكروى 
Thyroid gland الغدة الدرقية 
Thymus )الغدة السعترية الصماء )الثيموسية 
Prothoracic gland األمامي الصدر غدة 
Spermathecal gland المنوية بلةالقا غدة 
Dorsal esophageal gland  غدة المريء الظهرية 
Gonad  غدة تناسلية 
Mammary gland )غدة ثديية )لبنية 
Acid gland غدة حامضية 
Lachrymal gland غدة دمعية 
Dufour’s gland غدة دوفور 
Endocrine gland غدة صماء 
Repugnatorial gland طاردة غدة 
Adrenal gland غدة فوق الكلية 
Alkaline gland غدة قلوية 
Supplementary glands )غدد إضافية )في الذكور 
Corpora cardiaca غدد األجسام الكاردياكية القلبية 
Ecdysial glands, Moulting glands غدد االنسالخ 
Silk glands الحرير غدد 
Tubular silk glands ألكاروسات العنكبوتيةاألنبوبية عند ا الحرير غدد 
Reniform silk glands الكلوية الشكل الحرير غدد 
Cephalic glands, Head glands غدد الرأس 
Nectary glands الرحيق غدد 
Labial glands غدد الشفة السفلى 
Neuroendocrines العصبية الصماء الغدد 
Maxillary glands غدد الفكوك السفلية 
Mandibular glands غدد الفكوك العليا 
Ejaculatory glands  غدد القناة القاذفة 
Lac glands غدد الالك 
Rectal glands المستقيم غدد 
Hypodermal glands سغدد الهايبوديرم 
Hypopharyngeal glands غدد تحت لسانية 
Attractant glands غدد جاذبة 
Sex attractants glands جنسية جاذبة غدد 
Dermal glands غدد جلدية 
Coxal glands غدد حرقفية 
Peristigmatic glands التنفسية الثغور حول غدد 
Peritracheal glands  غدد حول قصبية 
Caudal glands غدد ذيلية 
Poison glands سامة غدد 
Anal glands غدد شرجية 
Wax glands شمعية غدد 
Exocrine glands  غدد غير صماء 
Verson glands  )غدد فرسون )من غدد االنسالخ 
Salivary glands لعابية غدد 
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Esophageal gland  المريء هغد 
Artificial diet اصطناعي غذاء 
Royal jelly الذي تتغذى به ملكة النحل الملكي الغذاء 
Natural diet يغذاء طبيع 
Instincts غرائز 
Gramme غرام 
Cribliform الشكل ليغربا 
Allround screening تفرقة( شاملة) غربلة  
Screening اختبارات للتمييز والمقارنة(  يغربلة، فحص جماع( 
Combustion chamber حتراقغرفة اال  
Growth room نموغرفة ال 
Fermentation chamber غرفة تخمير 
Filter chamber غرفة ترشيح 
Mating chamber غرفة تزاوج 
Genital chamber غرفة تناسلية 
Mist chamber غرفة رذاذ 
Darkroom  )غرفة مظلمة )التصوير 
Growth chamber غرفة نمو 
Colloidal  غروي 
Protective colloid غروى حافظ 
Colloids  غرويات 
Alien   غريب 
Exotic  ،دخيلغريب 
Alluvium  طمي، غرين 
Mycelium ميسيليوم غزل فطري() 
Invasion  غزو/ اجتياح 
Infestation إصابة، تلوث، تلويث، غزو 
Leachate غسالة 
Eluate  غسل 
Washing غسيل 
Stomach leavage غسيل المعدة 
Tambering الغش التجارى 
Adulteration غش، تزييف 
Membrane غشاء 
Velum تي السفادغشاء على شوك 
Epithelium  النسيج المبطن )الطالئى(، الفجوة يغطي السطح أوغشاء 
Pleura غشاء البلورا 
Plasma membrane غشاء الخلية 
Decidua الغشاء الساقط من الرحم 
Tympanum الطبلة غشاء 
Sarcolemma يالعضلية، غالف العضلة، غمد عضل الليفة غشاء 
Perichondrium الغشاء الليفي المغلف للغضروف 
Mucous membrane يشاء المخاطالغ 
Greater omentum كبير يغشاء أمعاء شحم 
Peritoneal membrane أو صفاقي بريتوني غشاء 
Plasmamembrane غشاء بالزمي 
Inter-segmental membrane )غشاء بين حلقات الجسم )عقلى 
Fetal membrane يغشاء جنين 
Peritrophic membrane  روفي، الغشاء المبطن للمعدةالغذاء، الغشاء البيروت حول غشاء 
Cell membrane خلوي غشاء 
Cervical membrane غشاء عنقي 
Basement membrane غشاء قاعدي 
Periosteum غشاء ليفي يكسو العظام 
Post synaptic membrane يبعد االشتباك العصب غشاء ما 
Pre-synaptic membrane قبل اإلشتباك العصبى غشاء ما 
Peritrophic membrane  الغذاء، الغشاء البيروتروفي حول غشاء، غشاء مبطن للمعدة 
Perinephric  غشاء متعدد الطبقات 
Articulating membrane  مفصلي(غشاء متمفصل( 
Vitelline membrane البيضة مح غشاء 
Mucosa  غشاء مخاطي 
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Integument لحافة، جليدغالف، غشاء ، 
Membranenous غشائي 
Lateral branch غصن جانبي 
Leader (of trees) )غصن رئيسي )في الشجرة 
Cartilage غضروف 
Ground cover  أرضيغطاء 
Coat protein غطاء بروتيني 
Plastic mulch غطاء بالستيكي 
Cover glass (=Cover slip)  زجاجيغطاء 
Mulch طاء سطح التربةغ 
Grass cover غطاء عشبي 
Ground cover plant, Vegetation غطاء نباتي 
Dip  غمرغطس ،  
Puparium العذراء غال 
Spiracular gills خياشيم الثغور التنفسية أو غالصم 
Blood gills  دمويةغالصم أو خياشيم 
Tracheal gills قصبية غالصم 
Gills  ،خياشيم غالصم 
Pia mater غالف األم الحنون 
Seed coat, Testa ف البذرة غال 
Ootheca غالف البيض 
Pericarp غالف الثمرة 
Chorion  ،قشرة البيضةغالف الجنين 
Bundle sheath (vascular system) )غالف الحزمة )النظام الوعائي 
Perineurium العصبية الحزمة غالف 
Perianth مجموع الكأس والتويج() غالف الزهرة 
Scrutum الَصَفن غالف 
Sarcolemma يالعضلية، غمد عضل الليفة غشاء، غالف العضلة 
Serosa السيروزا() المصلي الغالف 
Capsid  فيروس(، عليبية )فطور( غالف بروتيني( 
Nucleocapsid  نوويالحمض لل حاويغالف بروتيني 
Atmosphere غالف جوي 
Integument  ،غشاء، لحافة، جليدغالف 
Crust تربةالة قشر، قشرة خارجية ،غالف 
Relative yield total   غلة كلية نسبية 
Yield  إنتاجمحصول ،غلة ، 
Physical gill فيزيائية غلصمة 
Triacylglycernes  غليسيريدات ثالثية 
Coleoptile غمد أوليغمد البرعم األول )نجيليات(، الريشة غمد ، 
Nerve sheath العصب غمد 
Leaf sheath غمد الورقة 
Sheath  غمد أو غالف 
Coleorhiza  غمد جذري 
Sarcolemma العضلية الليفة غشاء، غالف العضلةي، غمد عضل 
Myelin sheath غمد ميلينى 
Coleoptera غمدية األجنحة 
Drench, Immersion  غمر 
Flooding  بالماء غمرال 
Dipping  ،نقعغمس 
Charcoal root dipping  في الشاركول غمس الجذور 
Chlorotic discolouration  /الكلوروفيل غياب اليخضور 
Coma  غيبوبة 
Immature  ًغير ناضج، غير بالغ جنسيا 
Insoluble  غير ذائب 
Heterotrophic لتغذيةا ذاتي غير  
Avirulent غير ممرضشرس غير ، 
Abnormal عادي غير 
Irreversible غير عكسي 
Inactive غير فعال 
Non-inflammable غير قابل لالشتعال 
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Immiscible غير قابل للمزج 
Non-degradation غير قابل للهدم 
Non-detected  غير قابلة للكشف 
Non-polar يغير قطب 
Heterogeneous  غير متجانس 
Stationary  قابعغير متحرك ، 
Non-selective  )غير متخير )إنتقائى 
Asynchronous غير متزامن 
Indehiscent غير متفتح، مطبق 
Asymmetrical غير متناظر 
Incompatible غير متوافق 
Aseptate مجزأ غير 
Apterous غير مجنح 
Infertile  غير مخصب 
Asporogenous مشكل لألبواغ غير 
Insignificant يغير معنو 
Off-flavor غير مقبول الطعم 
Undivided, Coenocytic غير مقسم 
Avirulent  ،شرس غيرغير ممرض 
Amorphous متعددة األشكالظمتغير من ، 
Impermeable غير منفذ للماء 
Sedentary  موقعه يغير ال ثابت، )أنواع حيوانية( غير مهاجرة 
Flint-ripe ضجغير نا 
Immature  ًغير ناضج، غير بالغ جنسيا 
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 ف
 

Fabavirus جنس( فابافيروس( 
Gross ماليفادح، ضخم، إج 
Phasmid )فازميد )عضو حسي يقع عادة في الجزء الخلفي للنيماتودا 
Scutellum ترجية صفيح(، سكيوتيلًم) فازميد كبيرة في بعض أجناس النيماتودا 

 )ترجة الحلقة الصدرية الثانية( خلفية
Chicken mite فاش أو حلم الدواجن 
Efficiency فاعلية 
Residual effectiveness ة المتبقياتفاعلي  
Ischaemia )فاقة دموية )احتباسية 
Numb libs فاقد الحس 
Appetite anorexient فاقد للشهية 
Uncoupler  الفاكك 
Alfamovirus جنس( الفاموفيروس( 
Phytoplasma فايتوبالزما 
Viroid فايرويد 
Chrysanthemum chlorotic mottle viroid  قحوانألالشاحب ا تبرقشالفايرويد 
Cucumber pale fruit viroid  الباهتة للخيارثمار الفايرويد 
Citrus exocortis viroid  الموالحالحمضياتتشقق قلف فايرويد / 
Chrysanthemum stunt viroid فايرويد تقزم األقحوان 
Chemical affinity ةييائالفة كيم 
Excurrent ostia فتحات القلب المخرجة للدم 
Incurrent ostia فتحات القلب المدخلة للدم 

Body pores 
فتحات/ ثقوب جسمية )صغيرة جداً تقع على أجسام نيماتودا فوق 

 (Dorylaimoideaالعائلة 
Operculum (Pl. Opercula)  )فتحة )أضعف منطقة في غالف البيضة تخرج منها اليافعة 
Excretory pore فتحة اإلخراج 
Amphidial pore ألمفيدفتحة ا 
Pylorus فتحة الَبّواب 
Vulva  الفتحة التناسلية )الجنسية( األنثوية 
Ostia ةالقلبي الحجرات فتحة 
Stylet aperture  فتحة الرمح 
Anus  فتحة الشرج 
Buccal aperture, Oral opening, Oral aperture, Orifice فتحة الفم 
Phallotreme الذكري القضيب فتحة 
Genital aperture  فتحة تناسلية 
Gonopore  في األنثى أو الذكر( فتحة تناسلية( 
Vasifer orifice غدية ظهرية فتحة 
DEGO, DGO فتحة قناة الغدة المريئية الظهرية 
Dorsal esophageal gland orifice (DGO, DEGO) غدة المريء الظهريةقناة  فتحة 
Aperture   فتحة، شق 
Photoperiod ضوئية )دورة( فترة 
Instar الفترة )عمر( بين كل انسالخين 
Fruiting period  اإلثمارفترة 
Patent period فترة اإلحتكار أو االمتياز 
Retention period فترة االستبقاء 
Cropping period  فترة االستزراع 
Acquisition period فترة االكتساب 
Acclimatization period  قلمفترة التأ 
Lag phase فترة التباطؤ 
Entire experimental period فترة التجربة الكاملة 
Safety period التحريم أو األمان ةفتر 
Incubation period فترة الحضانة )للمرض(، فترة التحضين 
Decay period   التحللفترة 
Shelf life فترة التخزين على الرف 
Acquisition feeding period فترة التغذية الالزمة لالكتساب 
Inoculation feeding period فترة التغذية للعدوى 
Critical period of weed control  فترة الحرجة لمكافحة االعشابال 
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Nursing period فترة الحضانة 
Gestation period فترة الحمل 
Longevity فترة الحياة، طول العمر 
Entry interval الدخول فترة 
Sucking period فترة الرضاعة 
Grazing interval فترة الرعي 
Use-permitted period  ستخدامفترة السماح باال 
Dark period  فترة الظالم 
Latent period ةفترة الكمون، الفترة المتأخر 
Competition period  فترة المنافسة 
Ripening period فترة النضج 
Ataxia period فترة الهزيع، أو التخلج 
Waiting period فترة انتظار 
Stadium كل إنسالخين، فترة عمرية بين الفترة 
Experimental period فترة تجريبية 
Transmission threshold period فترة حرجة لالنتقال 
Longevity (of seeds) فترة حيوية البذور 
Diastasis فترة سكون القلب 
Light period فترة ضوئية 
Inoculation threshold period فترة عدوى حرجة 
Latency period فترة كمون، متأّخر 
Acquisition access period فترة الزمة لالكتساب 
Generation time  الفترة الستكمال دورة الحياة 
Pre-harvest interval قبل الحصاد فترة ما 
Preovipositional period وضع البيض قبل ما فترة 
Harvest interval  فترة مابين آخر رشة والحصاد 
Inoculation access period فترة مسموحة للعدوى 
Reentry interval فترة معاودة الدخول 
Half-life (t1/2) فترة نصف العمر 
Biological half-life فترة نصف العمر الحيوية 
Median residues life period (RL50)  فترة نصف العمر للمتبقيات  
Oviposition period فترة وضع البيض 
Ostium الفتيحة 
Vacuole حويصلة، فجوة 
Inspection فحص 
Seed testing   البذور  (اختبار)فحص 
Sampling inspection  الفحص )التفتيش( بأخذ العينات 
Screening غربلة، قارنة()اختبارات للتمييز والم يفحص جماع 
General inspection فحص عام  
Microscopic examination فحص مجهرى 
Indexing ،مؤشر، استدالل، دليل، تدريج فحص 
Femur فخذ 
Butterflies فراشات أبي دقيقات 
Citrus flour moth  فراشة أزهار الحمضيات 
European pine stem moth  ةفراشة أغصان الصنوبر األوربي 
Fruit tree tortrix moth  فراشة األشجار المثمرة 
Mediterranean flour moth  )فراشة البحر األبيض المتوسط )فراشة الطحين 
Tobacco moth  فراشة التبغ 
Fig moth فراشة التين 
Angoumois grain moth أو فراشة المخزن فراشة الحبوب 
Meal moth  فراشة الحبوب والنخالة 
Carob moth, Orange moth فراشة الخروب، فراشة البرتقال 
Raisin moth  فراشة الزبيب 
Carpet moth فراشة السجاد 
Beet moth فراشة الشوندر السكري/البنجر 
Great peacock moth )فراشة الطاووس الكبيرة )فراشة الليل 
Indian meal moth  فراشة الطحين الهندية 
Grape moth  ة العنب )قاطوع العنب(فراش 
Gypsy moth )فراشة الغجر )جادوب العذر أو الغجر 
Almond moth فراشة اللوز 
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Casemaking clothes moth فراشة المالبس ذات الكيس 
Cabbage moth  /الكرنبفراشة الملفوف 
Watermelon looper  فراشة الناي الفضية 
Tiger moth فراشة النمر 
Silver Y moth  فراشة الواي الفضية 
Moth عثة أو فراشة 
Apple leaf moth   ق التفاحاورأفراشة 
Pear fruit moth  الكمثرى/ فراشة ثمار األجاص 
Plum fruit moth  فراشة ثمار الخوخ 
Hornet moth فراشة حفار ساق الحور 
Carpenter moth   (الحافرة)الفراشة الناخرة فراشة حفارات الخشب أو 
Potato tuber moth  البطاطس/ فراشة درنات البطاطا 
Brown tail moth  الذنب البنيذات  فراشة 
Diamond back moth  فراشة ذات الظهر الماسي 
Pomes clear-winged moth  فراشة ساق التفاحيات رائقة األجنحة 
Pea pod moth  فراشة قرون البازالء 
Legume-pod moth   البقولياتفراشة قرون 
Homocoel يالفراغ الدمو 
Exuvial space  )فراغ القشرة المنسلخة )عملية اإلنسالخ 
Perineural cavity أوعصبي بطني فراغ 
Preoral cavity الغذائي، تجويف ما قبل الفم قبل الفراغ 
Intercellular space فراغ ما بين خلوي 
Indentation انبعاج، فراغ 
Individual دفر 
Mantid, Praying mantid فرس النبي 
Koch's postulates  فرضيات كوخ 
Hypothesis فرضية 
Gause`s hypothesis  فرضية غوس 
Hypersensitivity  فرط )شدة( الحساسية 
Overcrowding عندما تكون كثافة كائن حي أكثر من كثافته االعتيادية االزدحام فرط ، 
Overuse اإلستعمال المكثف(  فرط اإلستعمال( 
Parasecretion فرط االفراز 
Hypermetamorphosis فرط التبدل أو التحول أو التشكل 
Hyperparasitism, Superparasitism فرط التطفل 
Hyperplasia فرط التكون، زيادة عدد )انقسام( الخاليا 
Hypertension فرط التوتر 
Hyperergy فرط الحساسية 
Hyperactivity فرط النشاط 
Hypertrophy  أو األنسجة()، تضخم في حجم الخاليا خلوي تضخم، فرط النمو 
Hyperexcitability فرط الهياج 
Facultative hyperparasitism  فرط تطفل اختياري 
Branch (to) فرع  
Sporocladium  يفرع بوغ 
Lateral shoot فرع جانبي 
Shoot  خضري، ساق فرع 
Significant difference ( معنوافرق )يختالف 
Potential جهد، قدرة، فرق الجهد 
Beetles click فرقعة أو طقطقة الخنافس 
Phermone فرمون 
Sex pheromone يفرمون جنس 
Released pheromone  )فرمون متحرر )قابل لإلنفراد 
Trail marking pheromones فرمونات اقتفاء األثر 
Arrestants فرمونات االستقرار 
Food (lures) pheromones فرمونات البحث عن اللغذاء  
Aggregation pheromones فرمونات التجمع 
Alarm phermones  )فرمونات التحذير )التنبيه 
Oviposition (lures) pheromones فرمونات وضع البيض 
Denaturation  فساد  
Vestibule ي الضيق من تجويف الفم(فستبيول )الجزء األمام 
Phosphorylation الفسفرة 
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Oxidative phosphorylation الفسفرة التأكسدية 
Tessellate  لى مربعات(إفسيفسائي )مقسم 
Pathological physiology فسيولوجيا األمراض 
Market failure فشل التسويق 
Respiratory failure فشل فى التنفس 
Lobe فص 
Accessory lobe  ضافي أو مساعدإفص 
Maxillary lobe فص الفك السفلي 
Optic lobe بصري فص 
Calypter  فص جناحي 
Anal lobe فص خلفي 
Anterior shield lobe فص درعى أمامى 
Squama قشري فص 
Jugal lobe فص نيري أخير 
Median lobe فص وسطي 
Oil separation الفصل الزيتي 
Winter شتاءال فصل 
Cream separation الفصل الكريمي 
Agar gel electrophoresis ي باآلجار الجيالتينيائالكهرب صلالف 
Growing season فصل النمو 
Chemical separation فصل بالطرق الكيماوية 
Isocretic separation فصل حرج 
Cleavage (of chemical bond) كيميائيةرابطة  فصل 
Oiled out صل زيتيف 
Chromatographic separation   كروماتوغرافيفصل 
Immunoelectrophoresis فصل كهربائي مناعي 
Electrophoresis  ،هجرة كهربائية، رحالن كهربائيفصل كهربائي 
Tritocerebral lobes  فصوص أو مراكز المخ الثالث 
Antennal lobes فصي قرن االستشعلر 
Lobule   فصيص 
Tettigoniidae الجراد أو النطاطات ذات قرون االستشعار الطويلة فصيلة 
Family عائلة، فصيلة  
Faeces / feces براز، فضالت 
Mycosis فطار 
Ablactation فطام 
Champignon, Fungus فطر 
Mould فطر العفن 
Endotrophic mycorrhiza فطر جذراني داخلي 
Ectrophic mycorrhiza خارجي  فطر جذري 
Club fungus صولجاني فطر 
Cup fungus  كأسي )من الفطور األسكية(  فطر 
Holomorph فطر كلّي 
Fungi فطور 
Phycomycetes   الفطور )الفطريات( األنبوبية 
Oomycetes  الفطريات( البيضية  الفطور( 
Xerophytic fungi   الفطور )الفطريات( الجفافية 
Plectomycetes  فطور )الفطريات( الزقية )األسكية( الكروية ال 
Pyrenomycetes   الفطور )الفطريات( الزقية/ األسكية المزودة بفويهة 
Mastigomycota  الفطريات( السوطية  الفطور( 
Hymenomycetes  الفطريات( الغشائية  الفطور( 
Myxomycetes  الفطريات( المخاطية  الفطور( 
Hypogean fungi  فطريات( تحت أرضية  ورفط( 
True slime mold   فطور )فطريات( عفن حقيقية 
Soil fungi  التربة  فطور 
Mycorrhiza  الجذرية  الفطور 
Basidiomycetes البازيديةالدعامية الفطور /  
Loculoascomycetes   الفطور الزقية )ألسكية( الحجيرية 
Gymnomycota  العارية  الفطور 
Blastomycetes المتبرعمة رالفطو 
Gasteromycetes  المعدية الفطور  
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Deuteromycetes  الناقصة  الفطور 
Eumycetes حقيقية ورفط 
Toad stool   فطور دعامية سامة 
Ascomycetes (سكيةأ)فطريات زقية  فطور 
Saddle fungi   فطور سرجية 
Trapping fungi  (فطور صائدة )للديدان الثعبانية 
Sac fungi   فطور كيسية 
Amastigomycota سوطية ال فطور 
Aquatic fungi مائية فطور 
Schizomycetes   فطور منشقة 
Soil acting  فّعال عن طريق التربة 
Effectiveness فعالية 
Cumulative effectiveness فعالية )تأثيرات( متراكمة 
Cost-effectiveness  كلفةتفعالية ال 
Herbicidal activity فعالية مبيد األعشاب 
Efficacy كفاءة، فعالية 
Insecticidal action ضد الحشرات يالفعل اإلباد 
Acaricidal action, Miticidal action ضد الحلم أواألكاروسات يالفعل اإلباد 
Nematicidal action الفعل اإلبادي ضد النيماتودا 
Lytic action فعل االنحالل 
Vapor action يالفعل البخار 
Antagonistic action الفعل التضادى 
Formative action )الفعل التوليدى )التشكيلى  
Systemic action يالفعل الجهاز 
Ovicidal action الفعل السام ضد البيض 
Rapid action الفعل السريع 
Fungilytic action الفعل المحلل للفطر 
Reflex نعكاسىفعل إ 
Dependent action فعل أو تأثير غير مستقل 
Slow action فعل بطئ 
Synergistic action   فعل تنشيطي 
Pharmacological action يفعل دوائ 
Prolonged action الفعل طويل األثر 
Remote action الفعل عن بعد 
Immediate action يفعل فور 
Delayed action فعل متأخر 
Selective action (يفعل متخصص )اختيار 
Simultaneous action فعل محاكي 
Joint action فعل مشترك 
Anti-convulsive action عل مضاد للتشنجف 
Contact action  ل مالمسفع 
Vertebrate الفقاريات 
Deamination فقد )ازالة( األمين  
Debromination فقد البروم 
Desensitization د الحساسيةفق 
Denaturing  فقد الخواص الطبيعية 
Detoxification  السمية إزالة، )تأيض المبيد( فقد السمية 
Bio-detoxification فقد السمية الحيوية 
Anorexia فقد الشهية  
De-emulsification فقد القدرة االستحالبية 
Desulfuration فقد الكبريت 
Dechlorination فقد الكلور 
Dehydrochlorination فقد الكلور والهيدروجين 
Deactivation تثبيط ،فقد النشاط 
Dehalogenation فقد الهالوجين 
Diffusive loss فقد باالنتشار 
Evaporation loss فقد بالتبخير 
Preimplantation loss  )الفقد قبل الزراعة )الغرس 
O-dealkylation صلة بذرة األكسجينفقد مجاميع األلكيل المت 
Decarboxylation  فقد مجموعة الكربوكسيل 
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Crop losses فقد محصولى 
Dehydrohalogenation فقد هاليد األيدروجين 
Anesthesia تخدير ،فقدان الحس 
Anemia فقر الدم 
Hypochromic anemia مزمن فقر دم 
Eclosion, Hatching الفقس 
Egg hatching فقس البيضة 
Puff balls   )فقع الذئب )نوع من الفطور 
Achene  فقيرة، حبة 
Maxilla فك سفلي 
Mandible فك علوي 
Disintegrate  فكك  
Chelicerae فكوك مخلبية أو ملقطية متحركة 
Soil cultivation   فالحة التربة 
Secondary cultivation   فالحة ثانوية 
Stubble cultivation   السطح المغطى بالجذامةفالحة في 
Conservation cultivation  فالحة محافظة 
Minimum cultivation فالحة مقللة 
Cultivation, Tillage  فالحة، حراثة 
Cotyledon  فلقة 
Phellem فلّين 
Corky   فليني 
Stoma / Stomata فتحة  في النيماتودا /أو يفتحة الفم، التجويف الفم ثغور تنفسية،، الفم

  في بشرة النبات للتنفس والنتح
Buccal فموي 
Landscape architecture فن هندسة المنظر الطبيعي 
Farmyard فناء المزرعة 
Exterminate  فناء، إبادة 
Cyathiform   فنجاني /جيبي الشكل 
Insect outbreak االنفجار العددي للحشرات، الفوران المفاجىء للحشرات 
Dispersal pheromone فورمون االنتشار 
Primary pheromone يفورمون تمهيد 
Epipharynx أو سقف الحلق فوق البلعوم 
Hyperparasite )فوق التطفل )متطفل على طفيل 
Epipleruron فوق الصفيحة الجانبية 
Suprarenal فوق الكلوة 
Super parasitism تطفل فوق 
Epicranial فوق جمجمي 
Super family أو فوق فصيلة عائلة فوق 
Epistornal فوق فّمي 
Orifice  ،فتحةثقبفويهة ، 
In situ الموضع )المكان(  يف 
Interveinal في الوريد 
Viroplasm )فيروبالزم )التجمع الفيروسي داخل الخاليا 
Virus فيروس 
Cotton anthocyanosis virus فيروس احمرار القطن 
Carrot red leaf virus فيروس احمرار أوراق الجزر 
Beet yellows virus البنجرفيروس اصفرار الشوندر السكري/ 
Cucumber vein yellowing virus  اصفرار عرق الخيارفيروس 
Beet necrotic yellow vein virus س اصفرار وموت عروق الشوندر السكري/ البنجرفيرو 
Beet mild yellowing virus فرار الخفيف للشوندر السكري/ البنجرفيروس االص 
Sonchus yellow net virus فيروس االصفرار الشبكي للجعضيض 
Beet western yellows virus للبنجرفيروس االصفرار الغربي للشوندر السكري / 
Beet pseudo-yellows virus  للبنجرلشوندر السكريل االصفرار الكاذبفيروس / 
Lettuce infectious yellows virus  فيروس االصفرار المعدي للخس 
Lettuce necrotic yellows virus فيروس االصفرار المميت للخس 
Faba bean necrotic yellows virus  لفولالميت لصفرار االفيروس 
Potato virus X فيروس البطاطا/ البطاطس اكس 
Potato virus Y  فيروس البطاطا/ البطاطس واي 
Prunus necrotic ringspot virus فيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ/للبرقوق 
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Cherry necrotic ringspot virus للكرز ة الميتةفيروس البقع الحلقي 
Coffee ringspot virus للبن ةفيروس البقع الحلقي 
Melon necrotic spot virus للبطيخميتة روس البقع الفي 
Rice yellow mottle virus فيروس التبرقش األصفر لألرز 
Sweetpotato mild mottle virus فيروس التبرقش الخفيف للبطاطا الحلوة 
Cowpea chlorotic mottle virus  لوبياءالشاحب ل تبرقشالفيروس 
Papaya ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للبابايا 
Tomato ringspot virus ورة/ الطماطمفيروس التبقع الحلقي للبند 
Tobacco ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للتبغ 
Tomato yellow leaf curl virus فيروس التجعد األصفر ألوراق البندورة/الطماطم 
Citrus infectious variegation virus فيروس الترقط المعدي للحمضيات/ للموالح 
Potato leafroll virus لبطاطا/ البطاطسفيروس التفاف أوراق ا 
Oat blue dwarf virus  لشوفان ل األزرق تقزمالفيروس 
Onion yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبصل 
Potato yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبطاطا/ للبطاطس 
Maize rough dwarf virus فيروس التقزم الخشن للذرة 
Chickpea chlorotic dwarf virus  لحمصل الشاحب تقزمالفيروس 
Tomato bushy stunt virus فيروس التقزم الشجيري للبندورة/ الطماطم 
Rice grassy stunt virus فيروس التقزم العشبي لألرز 
Oat sterile dwarf virus  الشوفان العقيم تقزم الفيروس 
Pea early browning virus للبازالء فيروس التلون البني المبكر 
Wound tumor virus يفيروس التورم الجرح 
Citrus concave gum-blind pocket virus فيروس الجيب المسدود والتقعر الصمغي للحمضيات/ للموالح 
Tomato spotted wilt virus فيروس الذبول المتبقع للبندورة/الطماطم 
Clover enation virus  لبرسيملزوائد الفيروس 
Clover yellow vein virus  لبرسيماألصفر لعرق الفيروس 
Sowthistle yellow vein virus فيروس العرق األصفر للجعضيض 
Lettuce big vein virus فيروس العرق الكبير للخس 
Carnation latent virus  الكامن لقرنفلافيروس 
Peanut clump virus فيروس المتجمع للفول السوادني 
Bean yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر الفاصولياء 
Clover yellow mosaic virus  لبرسيماألصفر ل موزاييكالفيروس 
Barley yellow mosaic virus  لشعيرل األصفر موزاييكالفيروس 
Turnip yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للفت 
Zucchini yellow mosaic virus وس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراءفير 
Bean southern mosaic virus فيروس الموزاييك الجنوبي للفاصولياء 
Broad bean true mosaic virus  للفول موزاييك الحقيقيالفيروس 
Bean golden mosaic virus فيروس الموزاييك الذهبي للفاصولياء 
Bean common mosaic virus  ييك الشائع للفاصولياءالموزافيروس 
Barley stripe mosaic virus  الشريطي للشعيرموزاييك الفيروس 
Bean dwarf mosaic virus  لفاصولياءل المتقزمموزاييك الفيروس 
Wheat streak mosaic virus فيروس الموزاييك المخطط للقمح 
European wheat striate mosaic virus  لقمح األوروبيل المخططموزاييك الفيروس 
Chloris striate mosaic virus  لكلوريسالمخطط لموزاييك الفيروس 
Bean common mosaic necrosis virus  الموزاييك المميت الشائع للفاصولياءفيروس 
Carnation necrotic fleck virus لقرنفلنقط الميتة لفيروس ال 
Parsnip yellow fleck virus صفر للفتفيروس النمش األ 
Subterranean clover red leaf virus فيروس الورقة الحمراء للبرسيم األرضي 
Citrus crinkly leaf virus فيروس الورقة المجعدة للحمضيات/للموالح 
Grapevine fanleaf virus فيروس الورقة المروحية للعنب 
Persistent virus فيروس باقي/مثابر 
Rice tungro spherical virus فيروس تانغرو األرز الكروي 
Red clover mottle virus فيروس تبرقش البرسيم األحمر 
Carrot mottle virus فيروس تبرقش الجزر 
Broad bean mottle virus فيروس تبرقش الفول 
Peanut mottle virus فيروس تبرقش الفول السوداني 
Carnation mottle virus فلفيروس تبرقش القرن 
Bean pod mottle virus فيروس تبرقش قرون الفاصولياء 
Maize chlorotic mottle virus  الذرة وشحوبفيروس تبرقش 
Banana bunchy top virus  قمة الموزتبوق فيروس 
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Tomato pseudo-curly top virus فيروس تجعد القمة الكاذب للبندورة/الطماطم 
Turnip crinkle virus عد اللفتفيروس تج 
Tobacco leaf curl virus فيروس تجعد أوراق التبغ 
Beet leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الشوندر السكري/ البنجر 
Beet curly top virus فيروس تجعد قمة الشوندر السكري/ البنجر 
Tobacco streak virus فيروس تخطط التبغ 
Maize streak virus  فيروس تخطط الذرة 
Banana streak virus فيروس تخطط الموز 
Tulip breaking virus فيروس تداخل لون الزنبق 
Citrus variegation virus الموالحفيروس ترقط الحمضيات/ 
Citrus tristeza virus  الموالح لحمضياتافيروس تريستيزا / 
Peanut stripe virus فيروس تشرط الفول السوداني 
Rice stripe virus فيروس تشريط األرز 
Cocoa swollen shoot virus  فرع الكاكاوأفيروس تضخم 
Prune dwarf virus فيروس تقزم الخوخ/البرقوق 
Barley yellow dwarf virus فيروس تقزم واصفرار الشعير 
Maize chlorotic dwarf virus الذرة شحوبفيروس تقزم و 
Citrus leprosis virus  الموالحالحمضياتتقشر فيروس/  
Broad bean stain virus فيروس تلون بذور الفول 
Groundnut rosette virus فيروس تورد الفول السوداني 
Stable viruses فيروس ثابت 
Plum pox virus فيروس جدري الخوخ 
Tobacco rattle virus فيروس خشخشة التبغ 
Cryptic virus فيروس خفي 
Broad bean wilt virus فيروس ذبول الفول 
Polyhedral virus فيروس عديد األوجه 
Virion فيروس كامل 
Helper virus  فيروس مساعد 
Potato mop-top virus فيروس مكنسة قمة البطاطا/ البطاطس 
Bacteriophage البكتيريا ملتهم فيروس 
Stylet-borne virus فيروس منقول بالرمح 
Tobacco necrosis virus فيروس موت التبغ 
Peanut bud necrosis virus فيروس موت براعم الفول السوداني 
Eggplant mosaic virus فيروس موزاييك الباذنجان 
Pea seed-borne mosaic virus فيروس موزاييك البازالء المنقول بالبذور 
Okra mosaic virus فيروس موزاييك البامياء 
White clover mosaic virus فيروس موزاييك البرسيم األبيض 
Watermelon mosaic virus فيروس موزاييك البطيخ األحمر 
Tomato mosaic virus فيروس موزاييك البندورة/الطماطم 
Cucumber green mottle mosaic virus  للخيارالتبرقش األخضر فيروس موزاييك 
Tobacco mosaic virus فيروس موزاييك التبغ 
Apple mosaic virus فيروس موزاييك التفاح 
Lettuce mosaic virus فيروس موزاييك الخس 
Cucumber mosaic virus فيروس موزاييك الخيار 
Maize mosaic virus فيروس موزاييك الذرة 
Beet mosaic virus فيروس موزاييك الشوندر السكري/ البنجر 
Southern bean mosaic virus وزاييك الفاصولياء الجنوبيفيروس م 
Alfafa mosaic virus فيروس موزاييك الفصة/ الجت/ البرسيم الحجازي 
Cauliflower mosaic virus فيروس موزاييك القرنبيط 
Soil-borne wheat mosaic virus  فيروس موزاييك القمح المحمول بالتربة 
Wheat soilborne mosaic virus المحمول بالتربة فيروس موزاييك القمح 
Cassava mosaic virus فيروس موزاييك الكاسافا 
Celery mosaic virus فيروس موزاييك الكرفس 
Squash mosaic virus فيروس موزاييك الكوسا 
Turnip mosaic virus فيروس موزاييك اللفت 
Cowpea mosaic virus فيروس موزاييك اللوبياء 
Cowpea aphid-borne mosaic virus بالمنّ  حمولفيروس موزاييك اللوبياء الم 
Brome mosaic virus  الشويعرةفيروس موزاييك الهشيمية / 
Red clover vein mosaic virus  فيروس موزاييك عروق البرسيم األحمر 
Soybean mosaic virus فيروس موزاييك فول الصويا 
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Sugarcane mosaic virus سكرفيروس موزاييك قصب ال 
Blackeye cowpea mosaic virus  العين السوداء وبياءلفيروس موزاييك 
Maize dwarf mosaic virus فيروس موزاييك وتقزم الذرة 
Pea enation mosaic virus فيروس موزاييك وزوائد البازالء 
Attenuated virus موهن فيروس  
Luteoviruses فيروسات االصفرار 
Baculoviruses يروسات العصويةالف 
Mycoviruses فيروسات الفطور 
Granulosis viruses الفيروسات المحببة 
Satellite viruses فيروسات تابعة 
Geminiviruses فيروسات توأمية 
Filamentous viruses فيروسات خيطية 
Circulative viruses فيروسات دوارة 
Bullet-shaped viruses لفيروسات رصاصية الشك 
Semi-persistent viruses فيروسات شبة باقية/ شبه مثابرة 
Defective viruses فيروسات عاجزة 
Rod-shaped viruses فيروسات عصوية 
NETU (nematode, tubular) viruses فيروسات عصوية تنقلها النيماتودا 
Flexious rod viruses فيروسات عصوية مرنة 
Non-persistent viruses يروسات غير باقية/ غير مثابرةف 
Spherical viruses فيروسات كروية 
NEPO (nematode, polyhedral) viruses  فيروسات متعددة األوجه تنقلها النيماتودا 
Multicomponent viruses فيروسات متعددة المكونات 
Seed-borne viruses فيروسات محمولة بالبذور 
Soil borne viruses ات محمولة بالتربةفيروس 
Aphid-borne viruses  ّفيروسات محمولة بالمن 
Grapevine leafroll-associated viruses لعنبااللتفاف أوراق  ةمصاحب اتفيروس 
Enveloped viruses فيروسات مغلفة 
Phermone جاذب خارجي أو فيرومون 
Primer pheromones  فيرومونات حبيسة 
Potato spindel tuber viroid فيرويد الدرنة المغزلية للبطاطا/ للبطاطس 
Hop stunt viroid فيرويد تقزم حشيشة الدينار 
Avocado sun blotch viroid فيرويد لطخة الشمس لألفوكادو 
Physico-chemical فيزيوكيميائي 
Physiological فيزيولوجي 
Overflow فيضان، يفيض 
X-ray film   فيلم أشعة اكس 
Infra-red film  فيلم أشعة تحت حمراء 
Grape phylloxera  العنبفيلوكسيرا الكرمة / 
Phenolsulfonphthalein الفينول سلفونافثالين 
Furovirus جنس( فيوروفيروس( 
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Analyst المحلل( قائم بالتحليل( 
Groundkeeper األرض القائم على استثمار 
Genital clasper   ،ماسك تناسليقابض تناسلي 
Sucker خلفات )نموات من الجذور(، قابضات على شكل ممصات 
Susceptible لإلصابة قابل 
Inflammability قابل لاللتهاب 
Hydrolysable المائي للقابل للتح 
Marketable قابل للتسويق 
Water-soluble  قابل للذوبان بالماء 
Cultivable  ةعاللزر قابل  
Curable  للشفاء  لقاب 
Titratable   قابل للمعايرة 
Permeable قابل للنفاذ 
Biodegradable  الحيوي للهدمقابل 
Seminal receptacle )قابلة منوية )في الجهاز التناسلي األنثوي 
Spermatheca مخزن منوي منوية، قابلة 
Vulnerability قابلية اإلنجراح  
Varietal susceptibility   الصنف لإلصابة قابلية 
Loadability )قابلية تحميل )للعمود 
Foamability القابلية لتكوين الرغاوى 
Emulsibility قابلية لالستحالب 
Susceptibility أو حساسية لإلصابة قابلية 
Miscibility القابلية لالمتزاج 
Water miscibility القابلية لإلمتزاج بالماء 
Sorptivity المتصاصالقابلية ل 
Flowability القابلية لالنسياب 
Wettability القابلية للبلل 
Permeability  )القابلية للتخلل )النفاذ 
Applicability قابلية للتطبيق 
Dustability القابلية للتعفير 
Reproducibility القابلية للتكرار 
Chemical compatibilty يالقابلية للخلط الكيميائ 
Brush killer )قاتل األفرع )الشجيرات 
Potato haulm killing قاتل المجموع الخضري في البطاطا/ البطاطس 
Weedkiller   قاتل عشبي 
Bactericidal  للبكتيرياقاتل 
Flame gun قاذف اللهب 
Aerosol propellant  قاذف ضبابي 
Bottle-shaped قاروري الشكل 
Wing base الجناح قاعدة 
Leg base قاعدة الرجل 
Data base قاعدة بيانات 
Schiff base قاعدة شف 
Scabellum منتفخة قاعدة 
Basipetal  اإلتجاهقاعدي 
Basal قاعدي الموقع 
Basicity قلوية() قاعدية 
Alkalinity   ،قلويةقاعدية 
Injection block قالب الحقن 
Stature  )القامة )القوام 
Gizzard دة الطائر الثانية، معقانصة 
National environmental policy act قانون السياسة البيئية والوطنية  
Food hygiene law الخاص بالطعام يالقانون الصح 
Food sanitation law يالغذائ يالقانون الصح 
Federal pesticide law القانون الفيدرالي للمبيد 
Federal environmental pesticide control act القانون الفيدرالي للمراقبة البيئية للمبيد 
All-or-non law قانون الكل، أو الالشيء 
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Food quality protection act (FQPA) قانون حماية جودة الغذاء 
Plant protection law قانون وقاية النبات 
Legal قانوني 
Combat  ،صارع، عاركعلى قضىقاوم ، 
Pre-emergence قبل اإلنبثاق 
Pre-planting, Pre-sowing قبل الزراعة 
Pre-hatching قبل الفقس 
Acceptability قبول 
Economic and social acceptance القبول اإلقتصادى واإلجتماعى 
Host acceptance  قبول العائل 
Acceptability قبول أو استساغة 
Tribe, Phylum قبيلة 
Kill قتل 
Initial kill قتل أولي 
Antigenicity قدرة ارتباط مولد الضد بالجسم المضاد 
Germination capacity نباتقدرة اإل 
Tenacity  القدرة التماسكية أو التشبثية 
Chitin adsorbable  )قدرة الكيتين على اإلدمصاص )للمبيد 
Pathogenicity قدرة امراضية 
Reproductive capacity ةقدرة تناسلي 
Competitive ability, Competitive power  قدرة تنافسية 
Oncogenicity القدرة علي )خاصية( تكوين األورام السرطانية 
Adaptability   قدرة على التكيف 
Inducibility القدرة على الحفز 
Carrying capacity  القدرة على الحمل 
Liposolubility نالدهو يالقدرة على الذوبان ف 
Hatchability القدرة على الفقس  
Teratogenicity  يالتشوه )المسخ( الخلق، قدرة على تشويه الجنين 
Immunogenicity قدرة مناعية 
Potential جهد، فرق الجهد، قدرة 
Fast atom bombardment (FAB) قذيفة الذرة السريعة 
Raingauge data  قراءات جهاز المطر 
Time series data  قراءات مؤقتة 
Tick قراد 
Fowl tick  قراد الطيور 
Ixodide )قراد صلب )خلفية الثغور التنفسية 
Adanal  )منطقة الشرج قرب )حول 
Chancre, Canker قرحة 
Ulcer  )قرحة )قرح 
Ulcerous perforation قرحة ثاقبة 
Corneal ulcer قرحة فى قرنية العين 
Common squirrel monkey القرد السنجابى الشائع 
Rhesus monkey صغير الذيل يقرد هند 
Tablet قرص 
Labial disk القرص الشفوي 
Smoke tablet (FT) قرص تدخين 
Anti-siphoning device  قرص منع اإلرتجاع 
Leaf disc قرص ورقي 
Pellet قرص، كرة صغيرة 
Discal, Discoid قرصى 
Disciform  الشكل  قرصي 
Biting قرض 
Favus )القرعة )القراع  
Lignin pink )قرمزي الليغنين )ملّون 
Antenna قرن استشعار 
Filiform antenna  قرن استشعار خيطي 
Capitate antenna قرن استشعار رأسي 
Plumose antenna ريشي كثيف استشعار قرن 
Aristate antennae قرن استشعار شعري 
Setaceous antenna شعري أو شوكي استشعار قرن 
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Pilose antenna شعري/ريشي استشعار قرن 
Clavate antennae قرن استشعار صولجاني 
Moniliform antenna عقدي استشعار قرن 
Stylate antenna مخرازي أو خنجري استشعار قرن 
Elbowed/geniculate antenna قرن استشعار مرفقي 
Geniculate clavate antenna قرن استشعار مرفقي صولجاني 
Pectinate antenna مشطي استشعار قرن 
Tripectinate antenna استشعار مشطي ثالثي قرن 
Bipectinate antenna قرن استشعار مشطي مضاعف 
Flat antenna  قرن استشعار مفلطح 
Flagellate antenna قرن استشعار مفلطح أو مروحي أو سوطي 
Serrate antenna منشاري استشعار قرن 
Lamellate antenna قرن استشعار ورقي الشكل 
Cercus قرن شرجي 
Corneagen قرني 
Corneuos القوام قرني 
Cornea قرنية العين 
Anal cerci قرون شرجية 
Adjacent  قريب 
Proximal قريب من منتصف أو مركز الجسم 
Analogue قرين 
Iris قزحية العين، الحدقة 
Secondary iris cell ثانوية قزحية 
Apterygota  ًقسم الحشرات عديمات األجنحة أصال 
Hay, Straw قش 
Russeting   قشب 
Mesocuticle يةالقشرة )الجليد( الوسط 
Cortex اللحاء(، طبقة القشرة )في الكيوتيكل(  قشرة( 
Procuticle ياألولية، جليد أول القشرة 
Chorion غالف الجنينةقشرة البيض ، 
Husk قشرة الثمرة 
Endochorion القشرة الداخلية في بيضة الحشرة 
Black scurf السوداء )مرض( القشرة 
Adrenal cortex, Renal cortex قشرة الكلية 
Interzone cuticle  )قشرة المنطقة البينية )عملية االنسالخ 
Visual cortex قشرة بصرية 
Exochorion رجية للبيضةقشرة خا 
Cuticle   ،كيوتيكل( جليدةقشرة( 
Cortical, Corticate قشري 
Crustaceous  ،صدفي  قشري 
Exocuticle البشرة الخارجية، قشيرة أو جليد خارجي 
Sternum  )القص )عظم الصدر 
Flail mowing بالسيف نجيلقص ال 
Pseudotrachea كاذبة قصبات 
Stylet shaft و عمود الرمحقصبة الرمح أ 
Shaft طرف شوكة السفاد  ،قصبة الرمح 
Trachea, Tracheole قصبة هوائية 
Transverse trachea هوائية مستعرضة قصبة  
Trachael القصبي 
Shortness of breath قصر النفس 
Coronary insufficiency قصور تاجى 
Brachypterous قصيرة األجنحة 
Brachycerous ن االستشعارقصيرة قرو 
Combat قاوم، صارع، عاركعلى قضى ، 
Dribble bar قضيب التقطر 
Drawbar  السحبقضيب 
Aedeagus )قضيب أو عضو اإليالج )السفاد 
Scolopale حسي َوَتر أو قضيب 
Scolopophore مرن أو وحدة حسية حسي قضيب 
Penis ذكري قضيب 
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Cutter bar قضيب قاطع 
Soil profile  ع التربة قطا 
Cathode  قطب سالب 
Electrode إلكترودقطب كهربائي ، 
Polar يقطب 
Amphitrichous قطبي السياط 
Lophotrichous )قطبي السياط )خصلة 
Polarity قطبية 
Diameter   قطر 
Volume median diameter (VMD) يقطر المتوسط الحجم 
Internal diameter قطر داخلي 
Spray droplet   قطرة الرش 
Cut and spray القطع والرش 
Bare plot  قطعة أرض عارية 
Propagule قطعة التكاثر، ناشرة مولدة 
Plot (experiment) قطعة تجريبية 
Sub-plot قطعة صغيرة من قطعة أكبر( قطعة تحتية( 
Tar distillates  القطفات )المقطرات( القطرانية 
Lumbar يقطن 
Floccose طني الملمس، ناعم ق 
Coacervate  قطيرات غروية متجمعة 
Droplet قطيرة 
Coarse droplet  قطيرة كبيرة 
Charged droplet  قطيرة مشحونة 
Occiput مؤخرة الرأس أو القفا 
Roguing glove   قفازات االستئصال 
Involucre  قالف، قناب 
Heart قلب 
Cork cambium  قلب الفلين 
Dead heart  الميت )مرض(  القلب 
Hypoplasia قلة عدد الخاليا، ضمور نسيجي 
Style, Stylus, Styli أو مجس شرجي زائدة أو قلم 
Cap, Pielus قلنسوة 
Operculum البيضة قلنسوة 
Galea جاليا، خوذة، قلنسوة 
Base rich  قلوي مركز 
Alkalinity, Basicity قاعديةقلوية ، 
Slightly toxic  قليل السمية 
Oligophagous العوائل )محدودة( قليلة 
Root tip   قمة الجذر 
Epicarneum قمة الجمجمة 
Crazy top الحمقاء )مرض(، بياض زغبي في النجيليات القمة 
Vertex أو الجمجمة الرأس قمة 
Shoot tip  قمة النمو في المجموع الخضري 
Leaf apex قمة الورقة 
Berlese funnel قمع برليزي 
Ambifenestrate  فتحتين متشابهتين ذو نافذتينقمع فرجي/ 
Bifenestrate   الفتحاتمزدوج النوافذقمع فرجي/ 
Separating funnel   قمع فصل 
Vulval cone, vulvar cone الجنس القمع/ المخروط الفرجي الفتحة التناسلية )في حوصلة 

Heterodera) 
Lice  قمل 
Body louse قمل الجسم 
True lice  القمل الحقيقي 
Pigeon louse  قمل الحمام 
Fowl louse  قمل الدجاح 
Head louse  قمل الرأس 
Pubic louse  )قمل العانة )الَطبوع 
Bark lice قمل القلف 
Book lice قمل الكتب 
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Sucking lice الماص القمل 
Chewing lice قمل قارض 
Acrogenous النشأة قمي 
Acropetal ،تصاعدي قمي 
Apical قّمي، طرفي 
Bract  قنابة 
Duct  قناة 
Excretory cana (duct) قناة اإلخراج 
Median oviduct  قناة البيض الوسطية المشتركة 
Ductus seminalis قناة الحيوانات المنوية 
Wax canal الشمع قناة 
Duct of dermal gland يديةقناة الغدة الجل 
Oviduct قناة المبيض  
Esophageal lumen قناة المريء 
Stomodaeum / Stomodeum األمامية الهضمية القناة 
Foregut  )القناة الهضمية األمامية )المعي األمامية 
Mesenteron القناة الهضمية الجنينية الوسطى 
Proctodaeum الخلفية الهضمية القناة 
Midgut معدة(، المعي المتوسط ة الوسطىالقناة الهضمي( 
Genital duct قناة تناسلية 
Gonoduct )قناة تناسلية )في األنثى أو الذكر 
Pore canal مسامية )جدار الجسم( ثقبية ةقنا 
Irrigation canal  قناة ري 
Ejaculatory duct قناة قاذفة 
Salivary duct لعابية قناة 
Common oviduct تركة أو جامعةقناة مبيض مش 
Lateral oviduct قناة مبيضية جانبية 
Hind gut قناة هاضمة خلفية، معي خلفي 
Alimentary canal (tract)   قناة هضمية 
Fore gut قناة هضمية أمامية، معي أمامي 
Ambushers صةاَقن 
Cartridge respirator قناع التنفس 
Face mask قناع الوجه 
Universal veil   قناع عام 
Vulval bridge   قنطرة الفتحة التناسلية )في القمع الفرجي لحوصلة الجنس

Heterodera) 
Plasmodesmata وصالت سيتوبالزمية، قنوات بالزمية 
Bracteole قنيبة 
Spathe قنّية 
Claspers  قوابض )مقابض( ذكرية 
Rodents القوارض 
Pots قصاري ،أصص ،قوارير 
Rules of nomenclature التسمية قواعد 
Definitive rules قواعد التعريف 
Tar bases القواعد القطرانية 
Snails القواقع  
Soil texture  ( بناءقوام )التربة 
Laws and regulations  التشريعات ،القوانين والظوابط 
Adsorption power  قوة االدمصاص 
Cohesive force لتصاققوة اال 
Germination vigour نباتقوة اإل 
Spreading power القوة اإلنتشارية 
Bond strength  قوة الرابطة 
Centrifugal force  قوة الطرد المركزي 
Labour force القوة العاملة 
Plant vigour )قوة النمو )نبات 
Ionic force قوة أيونية 
Regenerative power   قوة تجديدية 
Horsepower (HP)  قوة حصان 
Seedling vigour   قوة نمو البادرة 
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Crop vigour   قوة نمو المحصول 
Arch   ( الجزء الظهري من النمط العجاني)قوس/ قنطرة 
Block-raised (seedlings) التربية )اشتال( قولبة 
Colon القولون أو المعي الغليظ 
Assess, Evaluate قّوم 
Covalent forces هميةقوى تسا 
Coulomb forces  قوى كولومب 
Potentiometric قياس )النواتج األيونية( الجهد 
Colorimetry  لوانقياس األ 
Absorptimetry  قياس االمتصاصية 
Ampermetric قياس التيار 
Spectrometry الطيف قياس 
Polarimetry قياس القطبية 
Measurement of moisture content توي الرطوبيقياس المح 
Measurment of resistance قياس المقاومة 
Radio immuno assay قياس المناعة مع التعليم باإلشعاع 
Measurement of defolation قياس تساقط األوراق 
Particle measurement قياس جسيمات الفيروس 
Biometrics   حيويقياس 
Auto radiography قياس ذاتي لإلشعاع 
Spectral measurements القياسات الطيفية  
Morphometrics   قياسات مورفولوجية /شكلية 
Provisional standard القياسية المؤقتة 
Environmental quality standard قياسية جودة )نوعية( البيئة 
Air quality standard قياسية نوعية )جودة( الهواء 
Pus  )قيح )صديد 
“a” value  يمة "قa"  من قياسات(de Man) 
“b” value  قيمة“ b” ( من قياساتde Man) 
“c” value  " قيمةc من قياسات( "de Man) 
“l” value  " قيمةL من قياسات( "de Man) 
“o” value  " قيمةo في قياسات( "de Man ) 
“O” value  " قيمةO في قياسات( "de Man ) 
“s” value " قيمةsفي قيا( " ساتde Man ) 
“T” value " قيمةT في قياسات( "de Man ) 
“v” value " قيمةV في قياسات( "de Man ) 
Rf value  قيمةRf 
P-value معامل التجزيئ، قيمة التجزئ 
Threshold limit value (TLV) قيمة الحد الحرج 
Osmotic value الحلول، االسمزة قيمة 
Crop equivalent value  المحصول المكافئة  قيمة 
Feeding value  تغذويةقيمة 
Calorific value سعريةة مقي 
Kauri butanol value  بيوتانول –قيمة كورى 
Protective value قيمة وقائية 
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 ك
 

Pathogen  كائن )أو عامل( ممرض، مسبب المرض 
Micro-organism  دقيقحي كائن 
Non target organism ستهدفغير م يكائن ح 
Heterotrophic organism  التغذية غيريكائن حي 
Beneficial living organism نافع يكائن ح 
Non-target organism الكائن غير المستهدف 
Necrotroph كائن مترمم 
Causal organism مسبب كائن 
Organism  ،حية متعضيةكائن 
Microorganisms الكائنات الحية الدقيقة 
Intestinal flora النباتية يكائنات المع 
Microbial pathogens كائنات أولية ممرضة 
Plankton  كائنات حية عائمة على سطح الماء 
Soil microflora   كائنات دقيقة في التربة 
Aerobes كائنات دقيقة هوائية 
Symbiotic organisms متعايشة كائنات 
Consumers كائنات مستهلكة 
GMO نات معّدلة وراثياً كائ 
Poplar capnodis  كابنودس الحور 
Pistachio capnodis  كابنودس الفستق الحلبي 
Almond capnodis كابنودس اللوز 
Stone fruit capnodis  كابنودس اللوزيات 
Capitulum  )كابيتيولم )تغليظ كيوتيكلي للجسم المرشد عند فتحة المجمع 
Exchangeable cation تبادلتيون قلبل للكا 
Dye spray card (for ULV) )كارت أستقبال قطرات الرش للصبغات )للحجم المتناهي الصغر 
Sticky card كارت الصق 
Catastrophic كارثي 
Carlavirus جنس( كارالفيروس( 
Carmovirus جنس( كارموفيروس( 
Hydrophobic كارهة للماء 
Calyx كأس أو قمع المبيض 
Epicalyx كأس خارجي 
Cupulate  كأس قمعي 
Cup  وعاء قدح،، كأس  
Resistance breakers المقاومة كاسرات 
Cup-like   ّالشكل كأسي 
Seed dressing   كاسي بذور 
Detector كاشف 
Radiotracer كاشف اآلثار اإلشعاعية 
Flame photometric detector (FPD) شف اإلشعال )اللهب( الضوئىاك 
Flame thermionic detector (FTD) شف اإلشعال الحرارى األيونياك 
Radioactive tracer كاشف األشعة 
Flame ionization detector (FID) شف التأين باللهباك 
Indicator كاشف دال 
Macrocyclic  الدورة )فطور الصدأ(  كامل 
Holometabola كاملة التشكل أو التبدل أو التحول 
Latent )كامن )غير ظاهر 
Caulimovirus جنس( اوليموفيروسك( 
Kairomone  الكايرومون )مادة كيماوية تستعمل في التخاطب أو التراسل بين

 األنواع المختلفة(
Long-term suppression  كبح طويل المدى 
Fatty liver )كبد دهنى )المتدهن 
Micronized sulphur كبريت ميكروني 
Capsule  محفظةعلبةبسولة، ك ، 
Glomerulus كبيبة 
Flora (book) كتاب الحياة النباتية 
Ridge   كتف 
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Mass of data كتلة بيانات 
Egg mass   لطعه( بيضكتلة( 
Biomass  كتلة حيوية 
Handbook كتيب 
Density   كثافة 
Population density  كثافة المجموعة )العشيرة(، معدل التزاحم 
Specific density or gravity الكثافة النوعية  
Bulk density (soil) كثافة حجمية 
Damaging density كثافة ضارة 
Optical density كثافة ضوئية 
Apparent density كثافة ظاهرية 
Apparent specific gravity كثافة نوعية ظاهرية 
Cladode  كثير التبرعم 
Bunt balls, Smut balls كرات تفحمية 
Carbamylation كربمة 
Carbonization التفحم( الكربنة( 
Activated carbon  الكربون النشط 
Available carbohydrates  كربوهيدرات متاحة 
Spore ball كرة بوغية 
Pellet قرص، كرة صغيرة 
Receptacle كرسي الزهرة 
Rugosity  كرمشة/ خشونة 
Oil-sensitive cards لكروت الحساسة للزيتا 
Adsorption chromatography دمصاصكروماتوجرافى اال 
High performerance liquid chromatography (HPLC) الكروماتوجرافي السائل عالي األداء 
Super critical fluids chromatography  كروماتوجرافى السائل فائق الحد 
Gas liquid chromatograph (GLC) السائل يروماتوجرافى الغازالك 
Paper chromatography يالكروماتوجرافى الورق 
Co-chromatography )كروماتوجرافى مساعدة )مرافقة 
Paired-ion chromatography  كروماتوجرافيا اإلقتران األيوني 
Ion-exchange chromatography كروماتوجرافيا التبادل األيوني 
Partition chromatography كروماتوجرافيا التجزئة 
Liquid gel chromatography كروماتوجرافيا السائل مع الجيل 
TLC Two Dimensional كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة ذات البعدين 
Phase-partition chromatography كروماتوجرافيا الوسط التجزيئي العادي 
Gas chromatography  غازيكروماتوغرافيا 
Reverse phase TLC كروموتوجرافيا الطبقة الرقيقة ذات الطور العكسي 
Sex chromosome كروموسوم الجنس 
Dicentric chromosome كروموسوم ثنائى المركز 
Globular  كروي 
Globular (Globoid, Globose) أو شبه كروي الشكل كروي 
Hemocytes كريات أو خالبا الدم 
Granular haemocytes كريات أو خاليا الدم المحببة 
Spheroidocytes خاليا دم دهنية أو كريات 
Leucocyte الكرية البيضاء 
Neutrophile كرية بيضاء مصبوغة باألصباغ المتعادلة 
Smoke pellet (FW) كرية تدخين  
Erythrocyte كرية حمراء 
Red blood cell (RBC) كرية دموية حمراء 
Monocyte وحدة النواةكرية م 
Criconematoid   شكل المريء()كريكونيماتويدي 
Crinivirus جنس( ريني فيروسك( 
Break of dormancy كسر الخمول 
Breaking of emulsions كسر المستحلبات 
Dressing  البذار بمبيد / تغطية  كسي 
Androecium   الكش 
Electron capture detector (ECD) اإللكترونى كشاف اإللتقاط 
Alkali flame thermionic detector (AFTD) كشاف األيونات الحراري ذو اللهب القلوي 
Alkali flame ionization detector (AFID) كشاف التأين باللهب القلوي 
Electrolytic conductivity detector كشاف التوصيل االليكتروني 
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Liquid detector كشاف السوائل 
Microcolometric detector كشاف الكولومتر الدقيق 
UV-detection كشاف باألشعة الفوق بنفسجية 
Micro coulometric detector كشاف كهربى دقيق 
Abrasiveness تآكل، كشط 
Abrasion سحج، كشط 
Detect, Detection  كشف  
Corm (كعب )كورمة 
Survival potential البقاء كفاءة 
Food efficiency كفاءة التغذية 
Nutritive potential أو اإلقتدار البقائي الغذائي الغذائية الكفاءة 
Fecundity, Reproductive potential أو االقتدار التناسلي )التكاثري( تناسلية كفاءة 
Resolution كفاءة فصل المكونات 
Relative potency نسبية كفاءة 
Protective potential وقائية كفاءة 
Efficacy ،فعالية كفاءة 
Mole cricket  ،الحالوش، المالوش، الحفاركلب البحر كلب الماء ، 
Calcicole  كلسي 
Signal word  كلمة )عبارة( تحذير للخطورة 
Chlorination كلورة 
Chlorovirus جنس( كلوروفيروس( 
Chlorophyll  /يخضوركلوروفيل 
Closterovirus جنس( وسكلوستيروفير( 
Clone أو رجفة/رعشة )مبيدات(ضرب ،كلون ، 
Kidney-shaped, Reniform كلوي الشكل 
Canine )كلى )ناب 
Kidney كلية 
Labial kidney ُكْلية شفوية 
Potting compost كمبوست لملء األصيص 
Pear-shaped, Pyriform كمثري الشكل 
Bud dormancy سكون( ون البراعممك( 
Quantitative كّمي 
Tentative negligible daily intake الممكن تجاهلها يكمية التناول اليوم 
Estimated human intake كمية الغذاء المقدرة لألنسان 
Terminal residues  كمية المتبقيات النهائية 
Callus  كالوس( كنب( 
Static electricity   كهرباء ساكنة 
Electronegativity هربية السالبةالك 
Catastrophes كوارث 
Codon كودة 
Curtovirus جنس( كورتوفيروس( 
Empty ear سنبلة فارغة، كوز فارغ 
Coleviroid جنس( كوليفيرويد( 
Cholinesterase )كولين أستريز )أنزيم 
Rubbish heap كوم النفايات 
Caema بدون جدار( ايسيدي)وعاء  كوما 
Dung heap كومة روث  
Compost heap  متخمر سماد عضوي كومة 
Neropile عصبية كومة 
Comovirus جنس( كوموفيروس( 
Acervate كومي 
Conidium ةكونيد 
Conidioma (بنية تحمل أبواغاً كونيدية) كونيديوما 
Acervulus ُكَويمة 
Chitosan )كيتوزان )مادة كيماوية قشرية 
Chitin   جدار الجسم(كيتين )من مكونات قشرة 
Chitinmicellen كيتين شبه غروي 
Chitinous  كيتيني 
Keratin )كيراتين )مادة قرنية 
Sac  كيس 
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Egg sac  كيس البيض 
Bursa نيماتودا( محفظة، كيس السفاد( 
Cyst كيس أو حوصلة 
Sporocyst  يكيس بوغ 
Embryo sac  جنينيكيس 
Postvulvar sac, Postvulvar uterine branch )كيس رحمي خلفي )يمتد خلف الفتحة التناسلية 
Ascus (أسكيزقي ) كيس 
Trophocyst غذائي كيس  
Amphidial pouch جيب األمفيد /كيس 
Pouch كيس، جيب 
Saccate (= Sacciform)  الشكل( كيسي( 
Kilometre كيلو متر 
Kilogram كيلوغرام 
Agricultural chemicals عيةكيماويات زرا 
Stereochemistry الكيمياء الفراغية 
Immuno chemistry كيمياء المناعة 
Environmental chemistry كيمياء بيئية 
Biochemistry  كيمياء حيوية 
Cytochemistry  خلوية كيمياء  
Photochemistry كيمياء ضوئية 
Organic chemistry كيمياء عضوية 
Phytochemistry يةكيمياء نبات 
Veterinary chemicals  الكيميائيات البيطرية 
Plant chemotherapeutants كيميائيات معالجة النبات 
Cuticulin كيوتكيولين 
Sclerotized متصلبة صفائح، كيوتيكل متصلب 
Cuticularized  (الكيوتيكلب كيوتيكلي )مكون أو مغلف 
Cucumovirus جنس( كيوكيوموفيروس( 
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 ل
 

Asexual جنسي ال 
Abiotic ال حيوي 
Acellular خلوي ال 
Cryptogam   ،اإللقاح خفيال زهري 

Acaulescent ال ساقي 
Calcifuge كلسي ال 
Anhydrous   ال مائي 
Akaryote نواتي ال 
Anaerobic هوائي ال 
Aphyllous   ال ورقي 
Appendage زائدة، الحقة 
Caustic  الذع، كاو 
Lacinia نيا أو شريحة فكيةالسي 
Lapping العق 
Invertebrate الفقاري 
Core  اللب 
Pith, Pulp لب 
Flocculant لّبادي 
Overall (protective clothing) لباس واق 
Flocculate (to)   ّدلب 
Latex  لبن نباتي 
Cost / benefit لتكلفة/ الفائدة 
Codex committee on pesticide residues (CCPR) لجنة الدستور الخاصة بمتبقيات المبيدات 
ICTV اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات 
Lignification لجننة 
Phloem لحاء 
Integument غشاء غالف،، لحافة، جليد 
Heartburn فم المعدة( ي)حرقه ف اللذع 
Slime, Viscid, Viscous لزج 
Viscosity لزوجة 
Ligule  لسين 
Glossa   َسْين أو فص الجلوساالل 
Ligula اللسينة أو الليجيوال 
Ligulate لسيني 
Label )لصاقة، ملصق البيانات )الملصقة  
Adhesion  لصق 
Blotch لطخة 
Saliva  لعاب 
Mosquito coils لفائف البعوض 
Ileum األمعاء الدقيقةين اللفائف 
Inner volva   لفافة داخلية 
Sesame leaf roller  لفافة ورق السمسم 
Circinate لفافي 
Bud blasting لفحة البراعم 
Early blight  مبكرة )مرض(  لفحة 
Late blight  )لفحة متأخرة )مرض 
Blight ،ندوة لفحة 
Scrolls or rolls لفيفات 
Inoculum لقاح 
Initial inoculum )اللقاح األولي )لمسبب المرض 
Condyles لقم جانبية 
Glossiness صقل، لمعان 
Homosexuality لواط 
Luteovirus )لوتيوفيروس )جنس 
Contaminate لوث 
Alighting board لوحة الطيران في خلية النحل 
Lorm لورم أو تحت الذقن 
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Amygdala لوزة الحلق 
Logarithmic لوغاريتمى  
Logarithm لوغاريثم 
Leukemia  )لوكيميا )ابيضاض الدم 
Microfibres لويفات عضلية دقيقة 
Litre ليتر 
Bacteriolysin الليسين البكتيرى 
Glass fibre ليف زجاجي 
Axial fibre ليف عصبي محوري 
Nerve fibre عصبية ليفة  
Muscle fibre عضلية ليفة  
Fibrous ليفي 
Fibrin ليفين 
Lemon-shaped   ليموني الشكل 
Terminal arborization دقيقة متفرعة عصبية لييفات 
Tubular fibers أنبوبية عضلية لييفات 
Myofibrils دقيقة مرنة عضلية لييفات 
Tonofibrillae مثبتة، أوتار عضلية وترية لييفات 
Fibril(s) ( لييفاتلييفه) 
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 م
 

Anther   مئبر 
Effector مؤثر 
Long-term effect   مؤثر طويل األمد 
Touching لمسي مؤثر 
Retardant  مؤخر نمو 
Postmentum الذقن مؤخرة 
Establishment مؤسسة 
Exposure indicator مؤشر التعرض 
Toxicity index مؤشر السمية 
Bioindicator يمؤشر)دليل( حيو 
Indexing مؤشر، فحص، استدالل، دليل، تدريج 
Photochemical oxidants المؤكسدات الكيموضوئية 
Pre-sprouting ما قبل التبرعم 
Pre-harvest ما قبل الحصاد 
Prerectum   ما قبل المستقيم 
Pretreatment ما قبل المعاملة 
Premortal  قبل الموت ما 
Water   ماء 
Ground water ي، ماء جوفيماء أرض 
Hydration water  اإلماهةماء 
Percolation water ماء التخلل، ماء الرشح 
Soil water   ماء التربة 
Gravitational water  الطليقماء الرشح بالجاذبية، الماء 
Ground water  ،يماء أرضماء جوفي 
Soft water   ماء عذب 
Hard water  ماء عسر 
Deionised water   ماء ال أيوني 
Demineralised water  ماء ال معدني 
Bound water  مرتبط  ءما 
Seepage water  ماء مسرب 
Distilled water مقطر  ماء 
Aquatic مائي 
Aqueous  مائي 
Axeny ماحل، ال ضيافي 
Substratum  )مادة )مادة نمو 
Technical material(s) مادة )مواد( تقنية 
Auxillary substance اضافية )مساعدة( ادةم  
Coupling agent مادة اقتران 
White matter ضاءالمادة البي 
Substrate مادة التفاعل األنزيمي 
Matrix  ،طبقة المادة الجيالتينية لكيس البيض، مالط، فرشة، مادة بين االغشية

 (في الكيوتيكل)النخاع 
Photosensitizer مادة الحاثة للضوءال  
Reference )المادة القياسية )المرجع 
Control agent مادة المكافحة 
Bleaching agent ة تبييضماد 
Teratogen مادة تحدث تشوهات خلقية 
Hemolysin مادة تسبب انحالل الدم 
Thickning agent مادة تقلل من اإلنتشار  
Attractant  مادة جاذبة 
Dry matter مادة جافة 
Preservative مادة حافظة 
Protoplast مادة حية في الخلية 
Surface-active agent  ر السطحيمادة خافضة للتوت 
Surfactant مادة خافضة للتوتر السطحي، مادة ناشرة 
Inert ingredient مادة خاملة 
Herbage  يةعشبمادة خضراء 
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Hazardous substance مادة خطرة 
Mat (of grass) مادة خاللية 
Specified poisonous substance )مادة ذات سمية متخصصة )مميزة  
Surface active agent يادة ذات نشاط سطحم 
Oil adjuvant  مضافة زيتية مادة 
Alkaloid مادة شبيهه بالقلوي 
Deleterious substance مؤذيةةم مادة ضار 
Supernatant  عائمة(، رائق مادة طافية( 
Insulating material مادة عازلة 
Organic matter, Organic substance مادة عضوية 
Digestible organic matter (DOM)  للهضم مادة عضوية قابلة 
Colloid   مادة غروية 
Active ingredient (a.i.)  مادة فعالة 
Keratin كيراتين() مادة قرنية 
Standard substance مادة قياسية 
Internal standard مادة قياسية داخلية 
Environmental acceptable chemical  ئيامادة كيميائية مقبولة بي 
Adhesive agent, Sticker مادة الصقة  
Proximate carcinogen محتمل يمادة لها تأثير سرطان 
Oxidant مادة مؤكسدة 
Alkylating agent مادة مؤلكلة 
Safener مادة مؤمنة 
Anti-dusting agent مادة مانعة إلثارة مساحيق التعفير 
Anti-drift agent مادة مانعة لالنجراف 
Anti-caking agent مادة مانعة للتعجن 
Anti-wilting agent مادة مانعة للذبول 
Wetting agent عامل مبلل،مادة مبللة 
Post harvest residue مادة متخلفة بعد جمع المحصول 
Particulate matter مادة متميزة من الدقائق 
Slimicide مادة مثبطة لنمو الكائنات الدقيقة 
Teartogenic يمادة محدثة للتشوه الخلق 
Supplemental مادة محسنة 
Catalyst  مساعدةحفزةممادة / 
Filler  مادة مخففة )مالئة( صلبة 
Fruit thinning agent مادة مخففة لالثمار 
Exudate تشحةمادة مر 
Deodorant مادة مزيلة للرائحة 
Accessory agent, Adjuvant مساعدة ةدام 
Auxillary substance اضافية() مساعدة ادةم  
Emulsifier  بتحالاعدة على االسمادة مس 
Adherent agent لاللتصاق مادة مساعدة 
Carcinogen agent مادة مسرطنة 
Cathartic مادة مسهلة 
Antimetabolite مادة مضادة لأليض 
Anti microbial agent  مادة مضادة للميكروبات 
Feed additive  للغذاءدة مضافة ما 
Mutagenic agent مادة مطفرة، عامل مطفر 
Vapor releasing product (VP) مادة مطلقة للبخار 
Dispersing agent عامل التشتت، مادة مفرقة 
Queen substance ملكية مادة 
Cleaning agent مادة منظفة 
Gas generating product (GF) مادة مولدة للغاز 
Semiochemical للرسائل الكيميائية ناقلة مادة 
Physiological active substance مادة نشطة فسيولوجيا 
Growth substance  (انماءنمو )مادة 
Prophylactic agent مادة وقائية 
Bloom regulating agent ماده منظمة لإلزهار 
Trade mark  ماركة مسجلة 
Mastrevirus جنس( ماستريفيروس( 
Genital clasper  قابض تناسلي، ماسك تناسلي 
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Absorptive ماص 
Micropipette ماصة دقيقة 
Wheat ground beetle  ماضغة بادرات الحبوب 
Macluravirus جنس( ماكلورا فيروس( 
Fog machine ماكينة تضبيب 
Donor مانح 
Feeding deterrent  للتغذية (طارد)مانع 
Abscession inhibitor مثبط( تكوين الخراج مانع( 
Anticoagulant  تخثر أو تّجلط الدم)مضاد( مانع 
Antifeedant مانع التغذية  
Deflocculator مانع التكتل أو التلبد 
Fungistatis مانع لنمو الفطر 
Virus inhibitors مانعات الفيروس 
Manubrium )مانوبريام )الجزء العريض من شوكة السفاد 
Metamyelocyte ماوراء الخلية النخاعية 
Quarter مأوى 
Coexistance principles  مبادىء التواجد 
Ovaries مبايض 
Vacuum rotary evaporator المبخر الدوار تحت التفريغ 
Fumigant مدخنات، نيدخمبّخر، مادة ت 
Liquid fumigants مبخرات سائلة 
Hand lance مبضع يدوي 
Early maturing مبكر النضج  
Plasmolytic مبلزم 
Wetter   مبلّل 
Anionic wetting agent  مبلل سالب الشحنة 
Crystallized  مبلور  
Eradicant fungicide مبيد استئصالي 
Herbicide مبيد أعشاب 
Translocated herbicide  جهازي مبيد أعشاب  
Selective herbicide   مبيد أعشاب اختياري 
Lawn weed killer مبيد أعشاب المروج 
Systemic herbicide   مبيد أعشاب جهازي 
Residual herbicide   مبيد أعشاب متبقي 
Pesticide مبيد آفات 
Propesticide يمبيد آفات أول 
Biopesticide مبيد آفات حيوي 
Pollution-free pesticide مبيد آفات اليحدث تلوث 
Acaricide يروسمبيد أكا 
Ovicide مبيد البيض 
Miticide  و األكاروسأمبيد الحلم 
Avicide مبيد الطيور  
Protoplasmic pesticide مبيد بروتوبالزمي 
Sporicide  مبيد جراثيم 
Adulticide مبيد حشرات بالغة 
Insecticide يمبيد حشر 
Natural occurring insecticide طبيعي مبيد حشري 
Non-conventional insecticide مبيد حشري غير تقليدي  
Carbamate insecticide مبيد حشرى كارباماتى 
Organochlrine insecticide يعضو يكلورين يمبيد حشر 
Multiple insecticide مبيد حشري متعدد 
Microbial insecticide مبيد حشري ميكروبي 
Botanical insecticide مبيد حشرية نباتية 
Biocide حيوي مبيد 
Crop persistent pesticide مبيد ذو ثبات عالي على المحاصيل 
Hard pesticide مبيد ذو ثبات نسبى طويل فى البيئة 
Arboricide  مبيد شجري 
Algicide  أشنيات الب/مبيد طح 
Total herbicide  مبيد عام 
Post-emergence herbicide مبيد عشبي بعد اإلنبات 
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Leaf absorbed herbicide مبيد عشبي تمتصه الورقة 
Persistant herbicide  مبيد عشبي ثابت 
Bioherbicide بيد عشبي حيويم 
Broad-spectrum herbicide  عام عشبي مبيد 
None selective herbicide مبيد عشبي غير اختياري 
Mycoherbicide مبيد عشبي فطري 
Compatible herbicides  قابل للخلطد عشبي مبي 
Pre-emergence herbicide مبيد عشبي قبل اإلنبات 
Preplant herbicide مبيد عشبي قبل الزراعة 
Carbon- labelled herbicide  كربون الذرة معلًم على مبيد عشبي 
Contact herbecide  مالمسمبيد عشبي 
Hormone weed killer مبيد عشبي هرموني 
Fungicide فطرى مبيد 
Acaro- fungicide  كاروسي أمبيد فطري 
Contact fungicide بالمالمسةفطري  مبيد 
Curative fungicide مبيد فطرى عالجى  
Protective fungicide مبيد فطري وقائي 
Preventive fungicide مانع( يوقائ يمبيد فطر( 
Attracticide مبيد فوروموني جاذب 
Viricide مبيد فيروسي 
Vermicide  مبيد قاتل للديدان 
Rodenticide مبيد قوارض 
Aphicide  ّمبيد لحشرات المن 
Piscicide مبيد لألسماك 
Bactericide للبكتيريا مبيد 
Germicide مبيد للجراثيم 
Fungicidal مبيد للفطر 
Graminicide  للنجيلياتمبيد 
Aquatic herbicide يةمبيد لمكافحة األعشاب المائ 
Gamaticide يمبيد مشيج 
Restricted pesticide  مبيد مقيد االستخدام 
Contact pesticide مبيد مالمسة  
Phytocide مبيد نباتي 
Nematicide  مبيد نيماتودي 
Larvicide مبيد يرقات 
Inorganic pesticides مبيدات آفات غير عضوية 
Living pesticide مبيدات اآلفات الحية 
First generation insecticides مبيدات الجيل األول الحشرية 
Third generation insecticides  مبيدات الجيل الثالث الحشرية 
Fourth generation insecticides مبيدات الجيل الرابع الحشرية 
Obsolete pesticides )المبيدات الراكدة )المهجورة 
Organophosphates فورية العضويةالمبيدات الفس 
Molluscicides  الرخويات( )مبيدات القواقع 
Transgenic plant pesticides  ًمبيدات النباتات المهندسة وراثيا 
Bt-plant pesticides   ًببكتيريا باسيلس مبيدات النباتات المهندسة وراثيا 
Contemporary insecticides مبيدات حشرية معاصرة 
Biotic pesticides بيدات حيويةم  
Biorational pesticides منطقية/ بيدات حيوية عقالنيةم 
Biochemical pesticides مبيدات حيوية كيمائية 
Common pesticides مبيدات شائعة 
Unwanted pesticides المبيدات غير المرغوبة 
Unclassified pesticides غير مصنفة تمبيدا 
Gliotoxin قةمبيدات فطرية منزل 
Acute rodenticides مبيدات قوارض حادة السمية 
Micro-encapsulated مبيدات مجهزة فى صورة كبسوالت دقيقة 
Arsenicals  الزرنيخ لىمبيدات محتوية ع 
Plant derived pesticides مبيدات مشتقة من النبات 
Ovary (Pl. Ovaries) مبيض 
Prodelphic  مبيض متجه لألمام 
Outstretched ovary غير منعكس( مبيض مستقيم( 
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Opisthodelphic  مبيض واحد متجه للخلف 
Amphidelphic  مبيضان متضادان في االتجاه 
Infra social  ًمتأخرة اجتماعيا 
Cross, Alternate متعاقبمتبادل ، 
Variable (statistics)  )متباين )إحصاء 
Heterothallic متباين الثالوس 
Heterogamous )متباينة األمشاج )الكروموسومات 
Residue, Carry-over متبقي 
Pesticide residue(s) متبقي )متبقيات( المبيدات 
Actual pesticide residue المتبقي الفعلي من المبيد 
Aged residue  متبقي طويل األمد 
Negligible residue  متبقي غير مؤثر 
Bound residue متبقي مرتبط  
Residues متبقيات 
Extra surface residue متبقيات سطحية زائدة 
Accidental residues, Unintentional residues متبقيات عرضية 
Unsulfonated residues متبقيات غير مسلفنة 
Non-metabolized residues متبقيات غير ممثلة 
Background residues يات(متبقيات قديمة )خلفية المتبق 
Herbicide residue متبقيات مبيد عشبي 
Homogeneous متجانس 
Anteriad متجه لألمام 
Posteriad متجه للخلف 
Sclerotium (Sclerotia) ،جسم حجري متحجرة 
Coaxial  متحد المحور 
Mobility, Motile متحرك 
Allergic متحسس 
Tolerant متحمل 
Species-specific   ًمتخصص نوعيا  
Host specific متخصصة العائل 
Colalesce ،متحدمندمج،  متداخل 
Decadent  متدهور  
Meter متر 
Declinous متراجع 
Compact (growth habit) صمترا 
Cumulative متراكم 
Deposit  ،راسب )مادة متخلفة(مترسب، قرارة 
Saprophyte, Saprophagous مترمم 
Obligate saprophyte  إجباري ترممم 
Flaccid مترهل 
Synchronous  متزامن 
Deciduous   متساقط األوراق 
Isometric  متقايس ،متساوي األبعاد 
Contaminant  ،ملوثمتّسخ 
Dedriform )متشعب )كالشجرة 
Furcate  )متشعب )يشبه الشوكة 
Bifurcate  متشعب إلى فرعين 
Dehiscent منفتح، متشقق 
Decussate  متصالب 
Elongate  متطاول 
Volatile   متطاير 
Ectophytic  متطفل ظاهري  
Requirement   متطلب 
Registration requirements   متطلبات التسجيل 
Nutritional requirements المتطلبات الغذائية 
Ecological requirements متطلبات بيئية 
Prerequisites ق العملىمتطلبات ماقبل التطبي 
Label requirements متطلبات ملصق البيانات 
Neutral  ،حياديّ متعادل 
Alternate  ،متبادلمتعاقب 
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Pleomorphic, Polymorphic متعدد األشكال 
Polymorphism   متعدد األشكال المظهرية 
Multipurpose متعدد االغراض 
Multipolar األقطاب متعدد 
Polyploidy  نوية / متضاعف األساس الكروموسوميمتعدد اال 
Poly xeny متعدد التطفل 
Polyxeny بوليكسينى( ) متعدد التطفل 
Polyphagous عديد العوائل( التغذية متعدد( 
Omnivorous كانسة، متغذي عام متعدد العوائل، التغذية، متعدد  
Multiparticulate متعدد الجزيئات 
Multicellular متعدد الخاليا 
Polyhedral  متعدد السطوح أو األوجه 
Multiterminal innervation غير العصبي النهايات متعدد 
Multinucleate متعدد النوى 
Polyploid متعدد منظومة الصبغيات 
Multiple متعدد، مضاعف 
Multivoltine األجيال متعددة 
Amorphous  ،ظمتغير منمتعددة األشكال 
Polypneustic التنفسية الثغور ددةمتع 
Polysaccarids السكريات متعددة 
Polydelphic ( 3متعددة المبايض )أو أكثر 
Voltinism عديدة األجيال في السنة أو متعددة 
Organism كائنحية متعضية ، 
Trichogenous الشعر بانتاج متعلق 
Geological  متعلق بعلم طبقات األرض 
Scatophagous لروث والبرازا على متغذي 
Isometric  متساوي األبعاد، متقايس 
Advanced  متقدم 
Intermittent, Segmented متقطع 
Purulent متقيح، صديدي 
Homologue متماثل 
Homothallic متماثل الثالوس 
Crenulated, Undulate متموج  
Symmetrical متناظر 
Recessive متنح 
Scavenger حشرات كانسة، التغذية متنوع 
Random variable   متنوع عشوائي 
Commercially available  فر على نطاق تجاريامتو 
Mean (average) متوسط 
Moderately toxic متوسط السمية 
Mean diameter متوسط القطر 
Volume mean drop (VMD) متوسط حجم القطرة 
Mean corpuscular volume (MCV) رياتمتوسط حجم الك 
Mass median diameter (MDM) متوسط قطر الكتلة 
Mean corpuscular متوسط كريات الهيموجلوبين 
Geometric mean وسط هندسيمت 
Gamasida متوسطة الثغور التنفسية 
Indigenous محلي، أصيل، متوطن )مستوطن( في البيئة 
Carry over مثابرة 
Optimum مثالي 
Urinary bladder مثانة البوليةال 
Stabilizer   مثبت 
Fixative   )ًمثبت )مادة كيميائية غالبا 
Emulsion stabilizer مثبت المستحلب 
Inhibitor مثّبط 
Germination inhibitor نباتاإل ثبطم 
Cell division inhibitor  االنقسام الخلوي مثبط 
Growth inhibitor مثبط النمو 
Bacteriostat البكتيريالنمو  مثبط 
Insect growth inhibitor (IGI) يمثبط النمو الحشر 
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Growth retardant مثبط أو معوق مؤخر للنمو 
Metabolic inhibitor مثبط أيض 
Chitin synthesis inhibtor مثبط تخليق الكيتين 
Respiration inhibitor   مثبط تنفس 
Sprouting inhibitor شطاءمثبط لخروج اال 
Germinating inhibitor مثبط لإلنبات 
Fungistatic )مثبط لنمو الفطر )الخضرى مؤقتا 
Juvenile hormone inhibitor مثبط هرمون الشباب 
Anti cholinesterase مضادات( انزيم الكولين استريز) مثبطات 
Insect development inhibitors مثبطات التطور الحشرية  
Virus inactivator مثبطات الفيروس 
Low speed centrifuge مثفل منخفض السرعة 
Analytical centrifuge مثفلة تحليلية 
Assimilate   ّل الغذاء )بعد هضمه(مث 
Disease triangle  المرض  مثلث 
Excitants مهيجات، مثيرات 
Use pattern ستخداممجال اال 
Host range ئلىالمدى العواأو لمجال العائلي ا 
Application area  مكان التطبيقأو مجال  
Glandular acini مجاميع عنقودية غدية 
Collateral متحاذ( مجانب( 
Contigous مجاور 
Ruminant (animals)   )مجتر )حيوانات 
Community مجتمع 
Mature community ناضج مجتمع 
Cholinestrase reactivators لكولين استريزمجددات منشطات انزيم ا 
Hoe  معزقة ،مجرفة 
Urethra البول مجرى 
Watercourse, Waterway مجرى الماء 
Transpiration stream  مجرى تدفق النتح 
Cloisonne (=Septate) ،مقسم مجزأ 
Deflector nozzle  )منحرف مجزىء )بشبوري 
Amphid عضو حسي في الرأس)للنيماتودا(،  مجس 
Anal stylets مجسات شرجية 
Crinkle  مجعد  
Desiccant, Desiccator مجفف 
Grain drier مجفف الحبوب 
Oven-dry مجفف بالفرن 
Council of environmental quality المجلس االستشاري لجودة البيئة  
National council of pharmacy للصيدلة يالمجلس القوم 
Cloaca  في الذكور المجمع 
Perianth )مجموع الكأس والتويج )غالف الزهرة 
Foliage مجموع خضري 
Aerial shoot  مجموع خضري فوق أرضي 
Coppice shoot مجموع خضري لالبكة 
Batch (of a commercial product) )مجموعة )منتجات تجارية 
Syndrome مجموعة األعراض 
Toxophore group  المجموعة الحاملة للتأثير السام 
Sternorrhyncha الخاملة الحشرات مجموعة 
Fauna مجموعة الكائنات الحية 
Hetrocyclic carbamate مجموعة الكاربامات غير متماثلة الحلقات 
Anionic group مجموعة أنيونية 
Insect collection مجموعة حشرية 
Biocoenosis  مجموعة حيوية 
Climax community مجموعة ذروية 
Functional group مجموعة فاعلة 
Polar group مجموعة قطبية 
Hyrophilic group  مجموعة كارهة للماء 
Selectophore مجموعة متخصصة 
Hydrophilic group  مجموعة محبة للماء 
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Receptor group   مجموعة مستقبلة 
Population مجموعة، عشيرة 
Alate مجنح 
Neoptera الحديثة المجنحات 
Microscope مجهر 
Electron microscopy مجهر إلكتروني 
Scanning electron microscope مجهر الكتروني ماسح 
Dark field microscope  ذو حقل مظلم  مجهر 
Phase-contrast microscopy مجهر ذو قعر مظلم 
Compound microscope ضوئي( مركب مجهر( 
Microscopic مجهري 
Cryptogenic   السبب مجهول 
Cavitary مجوف 
Weathered   مجّوى 
Tripartite genome مجين ثالثي القطع 
Bipartite genome مجين ثنائي القطعة 
Genome مجين، مكنون وراثي 
Yolk   ْالبيضة ُمح 
Trap crops نباتية مصائد، محاصيل صائدة 
Mimicry محاكاة 
Crop mimicry   المحاكاة في النبات 
Giant axion  ياف( عصبية ضخمة)ألمحاور 
Rhabdomeres العين محاور 
Entomophilous محب الحشرات 
Electrophile محب لإللكترون 
Xerophyte   محب للجفاف 
Acidophile محب للحموضة 
Lipophilic   محب للدهن 
Basophile   للقاعديةمحب 
Hydrophilic محب للماء 
Halophile محب للملوحة 
Nucleophile محب للنواة 
Micro granules محببات دقيقة 
Irregular-type granule محببات غير منتظمة 
Masking )محتجب )احتجاب  
Moribund  )محتضر )مشرف على الموت 
Ash content  محتوي الرماد 
Acid content  محتوى حامضي 
Cell inclusion خلوي محتوى 
Humuscontent يمحتوى دبال 
Moisture content محتوى رطوبي 
Oil content محتوى زيتي 
Aromatic content  محتوي عطري 
Humic colloid fraction يدبال يمحتوى غرو 
Convex  الشكل( محدب( 
Antigenic determinant, Epitope محدد إنتاج الجسم المضاد 
Mouldboard plough محراث السكة 
Chisel plow فّارمحراث ح 
Rotary cultivator  محراث دوراني 
Rototiller   )محراث دوراني )لخلط التربة 
Goosefoot cultivator محراث رجل الوزة 
Disc plough محراث قرصي 
Incitant محّرض 
Incinerator محرقة 
Agitator  محرك 
Correctives مصححات() محسنات 
Bonifiers محسنات طبيعية  
Scythe حش، منجلم 
Net oxygen uptake محصلة أخذ االكسجين 
Stand (crop)   محصول 
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Rescue crop   محصول إغاثة 
Plantation crop محصول المزرعة 
Seed crop   محصول بذري 
Horticultural crop محصول بستاني 
Bulb crop  بصليمحصول 
Leguminous crop محصول بقولي 
Following crop تالي  محصول 
Competitive crop  محصول تنافسي 
Cleaning crop محصول تنظيف 
Root crop   محصول جذري 
Cereal crop, Grain crop محصول حبوب 
Outdoor crop محصول خارجي 
Smother crop  محصول خانق 
Vegetable crop   محصول خضر 
Standing crop  محصول رئيس 
Forage crop  رعويمحصول 
Agricultural crop  محصول زراعي 
Peceding crop محصول سابق 
Winter crop   محصول شتوي 
Catch crop محصول صائد 
Fodder croup  محصول علفي 
Break crop صلامحصول ف 
Fruit crop محصول فاكهة 
Marketable yield للتسويق بلقا محصول 
Green manure crop رمحصول للتسميد األخض 
Companion crop  مرافق محصول 
Direct-sown crop محصول مزروع بالبذار 
Row crop  محصول مزروع على خطوط 
Arable crop  محصول مستزرع 
Fouling crop محصول ملوث 
Cash crop محصول نقدي 
Leaf crop محصول ورقي 
Nurse crop محصول وقائي 
Autumn-sown crop ريفمحصول يزرع في الخ 
Permanent preparations دائمة محضرات 
Temporary preparations مؤقتة محضرات 
Research station   محطة بحوث 
Agricultural experiment station محطة تجارب زراعية 
Germination promoter نباتمحفز اإل 
 Growth promoter محفز النمو 
Stimulant   محفز، منبه 
Oxidase-inducing agents محفزات إنزيمات التأكسد 
Head capsule محفظة أو علبة أو صندوق الرأس 
Capsule   ،علبةمحفظة، كبسولة 
Injector, Syringe محقن 
Microsyringe محقن دقيق 
Controlled محكم 
Tendril   محالق 
Auto analyzer محلل ذاتي 
Solution   محلول 
Stock solution ول األساسمحل 
Culture solution  ول االستنباتلمح 
Injection solution  محلول الحقن 
Molar solution  جزيئي )مولر(محلول 
Oil solution يمحلول زيت 
Hypertonic solution  فائق األوزموزيةمحلول 
Standard solution محلول قياسي 
Electrolyte محلول متأين 
Isotonic solution محلول متساوي التوتر 
Nutrient solution ذغمحلول م 
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Extraction buffer solution محلول منظم االستخالص 
Hypotonic solution محلول ناقص التوتر 
Knop’s solution محلول نوب 
Indigenous محلي، أصيل، متوطن )مستوطن( في البيئة 
Native-Foreign دخيلة -محلية 
Soil borne  مول عن طريق التربة مح 
Pivot محور 
Rhabdom البصري المحور 
Axon محور عصبي 
Slow axon  محور عصبي بطيء 
Fast axon  محور عصبي سريع 
Postsynaptic  بعد التشابك العصبي محور ما 
Presynaptic  محور ماقبل التشابك العصبي 
Rachis محور ورقي أو زهري 
Axial محوري الموقع 
Ambient محيط 
Ecosphere المحيط البيئى 
Rhizosphere   محيط الجذور 
Clasping  )محيط بالساق )ملتف 
Biosphere  محيط حيوي 
Peritrichous محيطي السياط 
Peripneustic التنفسية العاملة الثغور محيطية 
Meliotus indicus  محيلبة، حندقوق مر، نفل 
Brain, Cerebrum (cerebral) مخ 
Deutocerebrum المخ األوسط أو الثاني 
Protocerebrum األمامي() األول المخ 
Tritocerebrum أو الخلفي الثالث المخ 
Mycetomes كاذب مخ 
Storage of animal feeds مخازن )خزن( العلف الحيواني 
Air stores مخازن الهواء 
Frost risk مخاطر الصقيع 
Mucus مخاطي 
Combinations مخاليط 
Seed mixtures مخاليط البذور 
Tank mixes مخاليط تجهز مباشرة قبل االستعمال 
Graduated cylinder أسطوانة مدرجةمخبار مدرج ، 
Laboratory مختبر 
Narcotic مخدر 
Awl-shaped  الشكل يمخراز 
Abrasive مخرش 
Crystaline cone مخروط بللوري 
Conical, Conoid, Cone-like الشكل مخروطي 
Conifers  مخروطيات 
Stored dry   مخزن جاف 
Food reservoir مخزن غذائي 
Salivary reservoir لعابي مخزن 
Spermatheca منوية قابلة، مخزن منوي 
Root reserves   مخزونات جذرية 
Crenation  )مخطط / محلق )زوائد دائرية 
Approval scheme  افقةمخطط المو 
Diluent  مخفف  
Claw, Ungues مخلب 
Tarsal claw رسغي مخلب 
Cheliform مخلبي 
Raw sewage مخلفات المجارى قبل المعالجة 
Hazardous waste مخلفات خطرة 
Radioactive wastes مخلفات مشعة 
Nitrogenous waste نتروجينية مخلفات 
Synthetic  )مخلق )صناعي 
Binary mixture يثنائ ي/مخلوط زوج 
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Fire depressant مخمد الحريق 
Cerebellum (cerebellar) مخيخ 
Hydraulic  ،بالماء يدارمدار بالسوائل 
Power-driven مدار بمحرك 
Manually operated   ًمدار يدويا 
Input مدخل 
Introduced وافد ،ُمْسَتوَرد ،ُمْدَخل 
Labour input مدخالت العمالة 
Soil fumigant   مدخن التربة 
Fumigant نيدخ، مبّخر، مادة تمدخنات 
Bushy مدغل 
Burial ground مدفن أرضي 
Hazardous waste landfill مدفن أرضي للمخلفات الخطرة 
Self-propelled  مدفوع ذاتيا 
Pistil )مدقة )عضو التأنيث في زهرة 
Gynoecium المدقة، عضو التأنيث في الزهرة 
Syncytium   مدمج خلوي 
Adsorbent مدمص 
Trochanter (جزء من رجل الحشرة بين الحرقفة والفخذ) المدور 
Distillation range مدى التقطير 
Dose range مدى الجرعة 
Life span مدى الحياة 
Home range مدى السكن 
Boiling range  مدى الغليان 
Short-term المدى القصير 
Frost hardiness تقسية إزاء الصقيعمدى تحمل الصقيع ، 
Cloudiness (solution) مدى تعكر المحلول 
Droplet spectrum طيف القطرات، مدى حجوم القطيرات 
Broad host spectrum واسع يمدى عوائل 
Broad spectrum مدى واسع 
Cloudiness (sky) مدى وجود الغيوم 
Solute  مذاب 
Pitchfork ذراةم 
Solvent   مذيب 
Elution solvent مذيب الغسل 
Organic solvent مذيب عضوي 
Aromatic solvent  مذيب عطري 
Co-solvent مساعد/ مذيب مرافق 
Mutation frequency  )مرات التحول )التطفير 
Taxa مراتب تصنيفية 
Carcinogenic processes مراحل )خطوات( السرطنة 
Co-enzyme رافق إنزيميم 
Marafivirus جنس( روسفيرافيم( 
Surveillance مراقبة 
Quality control ( الجودةامراقبة )ختبارات 
Monitoring اإلستكشاف )الرصد(، مراقبة 
Trimer  )مرتب )منسق 
Regulatory catogery المرتبة التشريعية 
Toxicity category مرتبة السمية 
Upland   مرتفع 
Meadow, Grassland مرعى، مرج طبيعي 
Closed sward  مرج ممتلئ 
Coral مرجاني 
Coralloid مرجاني شبهالتشعب،  مرجاني 
Ley مرجة مخضرة 
Therapeutic index المرجع العالجي 
Boiler مرجل 
Rising phase action potential مرحلة ارتفاع جهد الفعل 
Protopod جنينيةاألولية ال األرجل مرحلة 
Long-delay learning مرحلة التعلم البطيء 
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Ripening stage   مرحلة النضج 
Non interactive phase مرحلة عدم التداخل 
Precancerous stage مرحلة قبل تكوين السرطان 
Pre-reproductive  مرحلة ما قبل التناسل 
Post-reproductive بعد التناسل مرحلة ما 
Loop stage رحلة نموم 
Ceramic nozzle  خزفي  مرذذ 
Low pressure nozzle مرذذ ذو ضغط منخفض 
Raindrop nozzle مرذذ قطرات 
Hollow cone nozzle مجوف يمخروط مرذذ 
Solid cone nozzle  مرذذ مخروطي مصمت 
Twin-fan nozzle  مرذذ مروحي ثنائي 
Primary meristem مرستيم أولي 
Hand-drawn رسوم باليدم 
Sprayer   مرش 
Electrostatic sprayer مرش الكتروستاتي 
Barrel sprayer   يبرميلمرش 
Field sprayer مرش حقلي 
Low-volume sprayer مرش ذو حجم منخفض 
Low-pressure sprayer مرش ذو ضغط منخفض 
Band sprayer  مرش شريطي 
Knapsack sprayer مرش ظهري 
Pot sprayer مرش لألصص 
Small-plot sprayer   مرش للقطع الصغيرة 
Logarithmic sprayer مرش لوغاريتيمي 
Laboratory sprayer مرش مختبري 
Recirculating sprayer  مرش مدّور 
Trailed sprayer  مرش مقطور 
Hydraulic sprayer ليكيمرش هيدرو 
Hand-held sprayer مرش يدوي 
Hand sprayers مرشات يدوية 
Manual (book) كتاب( مرشد( 
Agricultural extensionist مرشد زراعي 
Hooded sprayer مرشي ذو غطاء 
Disease  مرض  
Isle of wight disease )مرض اختناق النحل )القصبات الهوائية 
Black head disease of bananas   اسوداد الرأس في الموزمرض 
Slow decline disease  مرض التدهور البطيء 
Spreading decline of citrus  مرض التدهور السريع/الممتد في الحمضيات/ الموالح 
Summer dwarf of strawberry مرض التقزم الصيفي على الفراولة 
Anthrax مرض الجمرة الخبيثة 
American foulboard )مرض الحضنة األمريكي )يصيب النحل 
Red ring disease  مرض الحلقة الحمراء 
Phony peach disease مرض الدراق الكاذب 
Alzheimer disease مرض الزهيمر 
Filariasis مرض الفيالريا 
White tip disease of rice (Aphelenchoides besseyi) مرض القمة البيضاء في األرز 
Osteolathyrism مرض الآلثيرزم الهيكلى 
Nosema algerae النوزيما الفطري مرض 
Grapevine Pierce’s disease مرض بيرس في العنب 
Stripe disease  تخطيط األوراق مرض  
Adaptive disease تكيفي مرض 
Acute disease حاد مرض 
Cat tail disease ذيل القطة مرض 
Abiotic disease غير حيوي مرض 
Cauliflower disease  مرض قرنبيطي 
Endemic disease مرض متوطن 
Cryptogenic disease  سببالمجهول  مرض 
Complex disease, Disease complex  مرض مركب، معقد مرضي 
Chronic disease مزمن مرض 
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Witches broom disease مرض مكنسة الساحرة 
Plant disease مرض نباتي 
Deficiency disease العناصرنقص  مرض  
Tracheomycosis رض وعائيم 
Beriberi )مرض ينشأ من نقص فيتامين ب )البربرى 
Killing jar ان لقتل الحشراتطبرم 
Pasture مرعى 
Mountain pasture جبلي ىمرع 
Permanent pasture مرعى دائم 
Hill pasture مرعى في التالل 
Grassland مرعى، مرج طبيعي 
Bouillon مرق 
Broth مغذي مرق 
Plant husbandry )مرقد النبات )رعاية النبات 
Fasciation  تفلطح مسطح،، مرقق 
Compound مركب 
Parent compound )مركب أصلي )أساسي 
Rooting compound   مركب تجذير 
Indicator compound مركب دليل 
Saturated ring compound   مركب ذو حلقة مشبعة 
Ring-labelled  مركب ذو حلقة مشععة 
Bio-active compound مركب ذو نشاط حيوى 
Aromatic compound  مركب عطري 
Tracor-mounted   مركب على الجرار 
Polar compound محب للماء( مركب قطبي( 
Agrochemical  مركب كيماوي زراعي 
Biochemical  مركب كيمو حيوي 
Chemical compound  ييائمركب كيم 
Biodegradable chemical للهدم الحيوي قابل يمركب كيميائ 
Defoliant   ألوراقل مسقطمركب 
Labelled chemical مركب مشع، مركب ذو سمة 
Nicotinoids مركبات أشباه النيكوتين 
Organothiocyanates مركبات الثيو سيانات العضوية 
Cyclodiene )مركبات السيكلودايين )الحلقية 
Carbamates باميتمركبات الكار  
Organosulfur compounds مركبات الكبريت العضوية 
Chloroflorocarobns مركبات الكربون الكلوروفلورينية  
Organochlorines مركبات الكلور العضوية  
Quinones مركبات الكينون 
Miscellaneous systemics مركبات جهازية متنوعة 
Insectostatic ى الحشراتمؤقت عل مركبات ذات تأثير 
Larvistatic مركبات ذات تأثير مؤقت على اليرقات 
Open chain compound مركبات ذات حلقة مفتوحة 
Fruit settling compounds مركبات عقد الثمار 
Fruit fixing compounds مركبات مثبتة للثمار 
Antifouling compounds مركبات مضادة لمعوقات حركة السفن 
First order kinetics   األولى مرتبةالمن مركبات 
European center for validation of alternative methods 

(ECVAM)  
 المركز األوربي لتشريع الطرق البديلة

Oil miscible flowable concentrate (Oil miscible 

suspension) (OF)  
 )معلق( قابل للمزج بالزيت يمركز انسياب

Flowable concentrate for seed treatment (FS)  مركز انسيابي لمعاملة البذور 
Experimental centre مركز تجارب 
Soluble concentrate (SL)  )مركز ذواب )قابل للذوبان  
Oil concentrate يمركز زيت 
Chemtrec  مركز طوارئ نقل الكيماويات 
Emulsifiable concentrate (EC) البمركز قابل لالستح 
Invert emulsifiable concentrate مركز قابل لإلنعكاس 
Cold fogging concentrate (KN) مركز للتضبيب البارد 
Hot fogging concentrate (HN) مركز للتضبيب الساخن 
Aqueous concentrate مركز مائي 
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Suspension concentrate (Flowble concentrate) (SC)  يانسيابمركز ، مركز معلق 
Oil-soluble concentrates مركزات زيتية قابلة للذوبان 
Marbled مرمري 
Clarified مروق 
Ecological resilience بيئية ةمرون 
Esophagus, Oesophagus مريء 
Pharynx (= Esophagus)  )مريء )بلعوم 
Cylindrical esophagus   الشكل أسطوانيمريء 
Dorylaimoid esophagus  مريء قنيني 
Degenerate esophagus  ختزلمريء م 
Farmer, Grower مزارع 
Smallholder (farmer)   )مزارع )ملكية صغيرة 
Upland farm   مزارع المناطق المرتفعة 
Blending  ،خلطمزج 
Digonic )مزدوج الغدد التناسلية )خصية ومبيض في الفرد الواحد 
Gnotobiotic culture ة إحيائية معروفة جميع عناصرها الحيةمزرع 
Experimental farm  مزرعة تجارب 
Diaxenic culture مزرعة تحتوي على كائنين حيين معروفين 
Subculture مزرعة ثانوية 
Axenic culture, Pure culture مزرعة نقية 
Monosporous culture مزرعة وحيدة الجراثيم 
Striate اديد متوازية دقيقةأو أخ بخطوط مزركش 
Pubescence  مزغب، النضج الجنسي عند البلوغ 
Chronic (poisoning) )مزمن )تسمم 
Bordeaux mixture بوردو مزيج 
Commercial applicator certificator  مسئولي اصدار شهادات )تصاريح( القائمين بالتطبيق التجاري 
Remigium ناحاألمامية من الج الصلبة المساحة 
Experimental area ةيبيمساحة تجر 
Micronized powders مساحيق ميكرونية 
Pathway مسار 
Sonde )مسار )لقياس االرتفاعات  
Degradative pathway )مسار االنهيار )الهدم 
Metabolic pathway مسار أيض 
Mesentery المساريقا 
Mesentary   (الجسممساريقا )غشاء يربط األمعاء بجدار 
Auxillary مساعد 
Freund’s complete adjuvant مساعد فرويند الكامل 
Freund’s incomplete adjuvant مساعد فرويند الناقص 
Catalytic  مساعدة 
Planting distance مسافة الزراعة 
Internode المسافة العقدية، قطعة ساق بين عقدتين 
Nozzle spacing اتالمسافة بين البخاخ 
Plant spacing مسافات الزراعة، مسافة بين النباتات 
Row spacing  مسافة بين خطوط الزراعة 
Porosity مسامّية 
Soil corer   مسبار التربة 
Causal مسبب 
Ultimate carcinogen للسرطان يالمسبب النهائ 
Abortifacient مسبب لإلجهاض 
Carcinogenic )مسبب للسرطان )مسرطن 
Soil pathogen  مسبب مرضي ذو منشأ في التربة 
Necrotic مسبب موت موضعي للنسيج الحي 
Insect pathogens مسببات األمراض الحشرية 
Light-induced  ًمستحث ضوئيا 
Formulation مستحضر 
Commercial formulation  تجاري مستحضر 
Dust (formulation)  مستحضر تعفير 
Dry formulation مستحضر جاف 
Granular formulation حبيبي مستحضر 
Liquid formulation مستحضر سائل 
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Solid formulation مستحضر صلب 
Pelleted formulation مستحضر على هيئة كرات صغيرة 
Flowable formulation مستحضر قابل لالنسياب 
Starch-encapsulated  كبسولة مغلفة بالنشاء مستحضر 
Single active ingredient مستحضر مادة فعالة مفردة  
Controlled release formulation   فى انسياب المواد الفعالة منهمستحضر متحكم 
Mixed formulation مستحضر مختلط 
Powder formulation مستحضر مسحوقي 
Capsulated formulation مستحضر مكبسل 
Formulation  ،تجهيزمستحضر 
Pesticide formulations مستحضرات المبيد  
Formulations of fungal bioinseticides مستحضرات المبيدات الحيوية الحشرية المجهزة من الفطريات 
Formulations of fungal biofungicides  مستحضرات المبيدات الحيوية الفطرية المجهزة من الفطريات 
Slow-release formulations (SR) ستحضرات بطيئة اإلنسياب )اإلنفراد(م  
Extruded formulations  مستحضرات مبلورة 
Miscellaneous formulations مستحضرات متنوعة 
Agglomerated formulations ستحضرات مجمعةم 
Impergenates مستحضرات مغلفة 
Emulsion مستحلب 
Oil in water emulsion مستحلب زيت في ماء 
Oil emulsion مستحلب زيتي 
Oil-water emulsion  مائي –مستحلب زيتي 
Water in oil emulsion  مستحلب مائي في الزيت 
Invert emulsion مستحلب منقلب 
Emulsion, oil in water (OE) الماء يمستحلب، زيت ف  
Emulsion, water in oil (EO) الزيت يمستحلب، ماء ف  
Mayonnase-type emulsions مستحلبات مايونيزية 
Stock emulsions مستحلبات مركزة 
Pyrethrum extract مستخلص البيرثيرم 
Soil extract   مستخلص التربة 
Bark extract مستخلص القلف 
Kernel extract مستخلص النواة 
Crude extract  مستخلص خام 
Soxhlet extractor   مستخلص سوكسلت 
Water extract   مستخلص مائي 
Co-extractives مستخلصات مرافقة 
Sustainable مستدام 
Tine  مستدق الطرف 
Attenuate   مستدق، يوهن 
Palatable مستساغ 
Oblong  )الشكل مستطيل )متطاول 
Colony مستعمرة 
Receptor ُمسَتقِبل 
Chemoreceptor مستقبل المؤثرات الكيميائية 
Biological receptor يمستقبل حيو 
Nerve receptor مستقبل عصبى 
Temperature receptors  مستقبالت الحرارة 
Humidity receptors  مستقبالت الرطوبة 
Stretchreceptors الحسية الداخلية الّشد مستقبالت 
Photoreceptors حسية ضوئية مستقبالت 
Independent المستقل  
Rectum المستقيم 
Clearance requirements   براءإلاالتخليص/ مستلزمات 
Medium (Pl. Media) وسط غذائي)مستنبات( مستنبت ،  
Nutrient medium مستنبت غذائي، بيئة تغذية 
Nursery (plant) مستنبت/مشتل 
Marshland مستنقع 
Suscept مستهدف، عائل قابل لإلصابة 
Primary consumers أولية مستهلكات 
Endemic ستوطنم 
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Minimal risk level  المستوى األدنى للخطر 
Median response level مستوى األستجابة النصفية 
Presumed safe level مستوى األمان المفترض 
Paraffinicity مستوى البرافين 
General equilibrium position  التوازن العاممستوى 
No observable adverse effect level (NOAEL) يحدث تأثيرات معاكسة مالحظة ال يالمستوى الذ 
Economic injury level (damage threshold) )مستوى الضرر اإلقتصادى )عتبة الضرر 
First higher level of complexity المستوي العالي األول من التعقد 
Soil water table   مستوى الماء في التربة 
Recommended maximum contaminant level (RMCL)  مستوي الملوث األقصي الموصي به 
Non effect level مستوى عديم التأثير 
Background level مرجعي ىمستو 
Realistic economic injury levels المستويات األقتصادية الواقعية للضرر 
Tolerable population levels مستويات العشائر المحتملة 
Trophic levels المستويات الغذائية 
Vegetation survey   مسح للغطاء النباتي 
Rotary harrow  مسحاة دورانية لتسوية التربة 
Dust powder مسحوق تعفير 
Coarse dust مسحوق تعفير خشن 
Water soluble powder for seed treatment (SS)  مسحوق ذواب بالماء لمعاملة البذور 
Water dispersable powder مسحوق قابل لإلنتشار فى الماء 
Wettable powder (WP)   )مسحوق قابل للبلل )مستحضر 
Oil dispersible powder (OP)  مسحوق قابل للتشتت بالزيت 
Water dispersible powder for slurry treatment (WS) )مسحوق قابل للتشتت بالماء لمعاملة مالطية )العجينة 
Soluble powder (SP) مسحوق قابل للذوبان 
Driftless dust مسحوق قليل اإلنجراف 
Dustable powder (DP) مسحوق للتعفير  
Tracking powder (TP) يمسحوق مسار 
Soluble powder الماء يمسحوق يذوب ف 
Silica aerogel مسحوق يمتص الشمع 
Spray gun مسدس الرش  
Bracken carcinogen نبات البراكين مسرطنات 
Fruit bearing accelerator ثمار )الحمل(مسرع اإل 
Rooting accelerator مسرع تكوين الجذور 
Sprouting accelerator شطاءمسرع لخروج اال 
Germinating accelerator, Vegetation accelerator نباتمسرع لإل 
Lawn  رخضأمسطح 
Turf  نجيلي(، مرج مسطح نباتي( 
Fasciation  ،مرقق تفلطح، مسطح 
Cotton square shedder مسقط براعم وأزهار القطن 
Digestive sedative يمسكن هضم 
Habitat موطن، مأوى، مسكن 
Fishery مسمكة 
Subcoxa الحرقفة مسند 
Dentate  مسنن  
Monstrosity المسيخ 
Lachrymatory مسيل للدموع 
Synapsis قة تشابك عصبي شجيريمنط عصبية، مشابك 
Stereo-isomer  مشابه فراغي 
Juvenoid (JHM) مشابه هرمون الشباب 
Laevo-rotatory isomer مشابه يساري 
Isomer مشابه 
Optical isomers مشابهات ضوئية 
Juvenile hormone mimics (JH mimics) مشابهات هرمون الحداثة 
Geometric isomors مشابهات هندسية 
Jugate type مشبك )آلة َشبك( أجنحة أصبعي 
Clippate مشبك )آلة َشبك( أجنحة قابض 
Amplexiform type َمْشَبك أجنحة تراكبي الطراز 
Frenate type مشبك أجنحة ذو أشواك 
Neuromascular synapse العضلي العصبي المشبك 
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Synapse عصبي مشبك 
Derivative   مادة ثانوية()مشتق  
Urea drivatives  مشتقات اليوريا 
Juvenile hormone analogues مشتقات هرمون الحداثة 
Forest nursery مشتل حراج 
Microtome جهاز إعداد القطاعات النسيجية الدقيقة( مشراح( 
Harrow مشط 
Disc harrow مشط قرصي 
Chain harrow مشط مفصلي 
Pectinate مشطي 
Tripectinate الثيث مشطي 
Bipectinate مشطي مضاعف 
Mating confusants مشوشات التزاوج 
Teratogenic  مشّوه للجنين 
Aberrant  مشّوه، شاذ 
Sex ratio distorters مشوهات النسبة الجنسية  
Gamete جاميطة عروس،، مشيج  
Placenta المشيمة 
Choroid يمشيم 
Ingestion ابتالع، مص عصير النبات 
Sorption  امتصاص، مص 
Pitfall traps (الشراكية)الحفر  مصائد 
Bait traps مصائد الطعوم 
Sticky traps المصائد الالصقة 
Window pane traps المصائد ذات النافذة الزجاجية 
Suction traps مصائد شافطة 
Electro-caughting traps مصائد صاعقة كهربية  
Phermone traps مونيةفير مصائد 
Rotary traps متحركة مصائد 
Black light traps مصائد معتمة ومضيئة 
Trap crops محاصيل صائدة نباتية، مصائد 
Basic resources مصادر أساسية  
Bunsen burner بنزن" مصباح" 
Mercury vapour lamp مصباح غاز زئبقي 
Fluorescent tube مصباح متشعع أنبوبي 
Incandescent lamp مصباح متوهج 
Correctives )مصححات )محسنات 
Orientation source مصدر التوجيه 
Valva مصراعى 
Sink (carbohydrate)   )مصرف )كربوهيدرات 
Ceramic filter مصفاة خزفية 
Serum مصل 
Normal serum مصل عادي 
Antiserum مصل مضاد 
Polyclonal antiserum كلونمصل مضاد متعدد ال 
Soil conditioner   مصلح التربة 
Mitochondria )مصورات حيوية )ميتوكوندريا 
Mitochondrium )مصورة حيوية )ميتوكندرية 
Trap مصيدة 
Robinson trap روبنسون مصيدة 
Rothamsted trap للحشرات روثامستد مصيدة 
Light trap مصيدة ضوئية 
Fate )مصير )مآل 
Antagonist, Antagonistic مضاد 
Anticoagulant ( مانعمضاد )تخثر أو تّجلط الدم 
Anti auxine األوكسين مضاد 
Antioxidant   مضاد التأكسد 
Atropine األتروبين، مضاد التشنج 
Antiflocculating agent مضاد التكتل 
Antigibberellin   مضاد الجبريلينات 
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Antifoaming مضاد الرغاوي 
Antitoxin   مضاد السم 
Anti pheromone مضاد الفرمون 
Anti hormone مضاد الهرمون 
Anti enzyme إنزيمي مضاد 
Antisporulant مضاد تبّوغ 
Metabolic antagonism )مضاد تمثيلى )أيضى  
Antibiotic حيوي مضاد 
Anti thyroid مضاد درقي  
Anti fungal فطري مضاد 
Antimetabolic ستقالب أو األيضمضاد لال 
Anti bacterial للبكتيريا مضاد 
Anti trypsin )مضاد للتربسين )انزيم بالعصارة البنكرياسية 
Antidote ترياق، مضاد للتسمم 
Antifertility مضاد للخصوبة 
Anti toxic لسمل مضاد 
Anti parasitic للطفيليات مضاد 
Anti viral للفيروسات مضاد 
Anti-resistance مضاد للمقاومة  
Anti microbial للميكروبات مضاد 
Fungistat  )مضاد مؤقت للنمو الفطري )الخضرى 
Anti cholinesterase مضادات )مثبطات( انزيم الكولين استريز 
Anti oxidants مضادات األكسدة 
Polycolnal   )مضادات البالزما المتعددة األنظمة )عديدة الكلونة 
Anti evaporants مضادات التطاير 
Anti moulting hormones مضادات هرمون االنسالخ 
Anti-Juvenile hormone مضادات هرمون الحداثة  
Anti-juvenile hormones (Anti-JHs)  الحداثةأو مضادات هرمون الشباب 
Additive  مضاف 
Food additive مضافات غذائية 
Pump مضخة 
Pharyngeal pump لبلعوما مضخة 
Sodium-potassium pump والبوتاسيوم الصوديوم مضخة 
Centrifugal pump مضخة الطرد المركزي 
Ionic pump مضخة أيونية 
Diaphragm pump  ذات رقحجابية مضخة 
Vacuum pump   مضخة ضغط 
Piston pump مضخة كابسة 
Salivary pump لعابية مضخة 
Air pump  ةبطلم، هوائية مضخة 
Degenerative  مضمحل  
Certified applicators  مطبقين مصرح لهم بالعمل 
Rain مطر 
Mutagen  ّرمطف 
Mistblower الضباب مطلق 
Disinfectant  مطهر  
Seed disinfectant   مطّهر بذور 
Aseptic suppuration مطهر ضد التقيح 
Soil disinfectant مطهر للتربة 
Aseptic  ،قممعمطهر 
Antiseptics مطهرات األنسجة الحية 
Mass spectrography مطياف الكتلة 
Diffraction grating مطياف محلل للضوء 
Beating net مظلة الضرب اليابانية لجمع الحشرات 
Oligopophase األرجل عديد المظهر 
Aggression  (عداوة)معاداة 
Acid equivalent (a.e.) معادل حامضي 
de Man’s formula (measurements)   )معادلة )قياساتde Man 
Abbott's formula معادلة أبوت 
Regression equation   معادلة االنحدار 
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Differential equation   معادلة التمايز 
Hansch equation معادلة هانش 
Opposition المعارضة 
Therapy  )معالجة )مداواة 
Biological treatment معالجة )معاملة( حيوية 
Plant chemotherapy معالجة الكيميائية للنباتال 
Phytiatry معالجة المرض 
Ion exchange treatment معالجة بالتبادل األيوني 
Methylation )المعالجة بالميثيل )المثللة 
Bioremediation معالجة حيوية  
Chemotherapy كيميائية معالجة 
Galling index معامل )دليل( تعقد الجذور 
Selectivity coefficient ختياريةمعامل اال 
Coefficient of selectivity )معامل االختيارية )اإلنتقائية  
Adsorption coefficient  معامل االدمصاص 
Relative response factor (Rrf) معامل اإلستجابة النسبية 
Diffusion coefficient, Spreading coefficient معامل االنتشار 
Regression coefficient   معامل االنحدار 
Extinction coefficient معامل التمييز، معامل اإلنقراض 
Coefficient of variation  معامل التباين 
Partition coefficient التشتت( معامل التجزيئ( 
Conversion factor   معامل التحويل 
Cumulation coeffecient معامل التراكم 
Weighting coefficient معامل الترجيح 
Sedimentation coefficient معامل الترسيب 
Crowding coefficient   التزاحممعامل 
Differential coefficient  معامل التمايز 
Extinction coefficient معامل اإلنقراض، معامل التمييز 
Respiratory quotient التنفس معامل 
Octanol/water partition coefficient (POW) معامل التوزيعبين األوكتانول والماء 
Toxicity coefficient معامل السمية  
Cotoxicity coefficient معامل السمية المشتركة  
Dielectric constant  معامل العزل 
Chemotherapeutic coefficients يج الكيميائمعامل العال 
Coefficient of viscosity معامل اللزوجة  
Leaf area index معامل المساحة الورقية 
Digestibility value المقدرة على الهضم معامل  
D-value  معامل الهضم 
Correction factor  معامل تصحيح 
Negative temperature coefficient سالب يمعامل حرار 
Positive temperature coefficient موجب يمعامل حرار 
Mitotic index ( انقسام معامل ميتوزي)غير مباشر للخاليا 
Treatment   معاملة 
Waste water treatment معاملة )معالجة( مياه المخلفات 
Selective treatment   معاملة اختيارية 
Basal bark treatment   سفل الساقأمعاملة 
Seed treatment   معاملة البذور 
Soil application معاملة التربة 
Soil treatment التربة معاملة 
Stump application   معاملة الجذع 
Trunk application معاملة الجذع 
Furrow application  معاملة الجور 
Hole treatment  )معاملة الحفر الموضعية )الجحور 
Ridge application ة الحوافمعامل  
Row treatment معاملة الخطوط 
Soil trench treatment معاملة الخنادق 
Strip treatment معاملة الشرائح أو القطع 
Supportive treatment معاملة العالج المساعد )المساند( التعضيد 
Bark treatment معاملة القلف 
Foliage application معاملة المجموع الخضرى 
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Drained application )معاملة المصارف )السحب 
Silylation المعاملة بالسيلينات 
Gas application معاملة بالغاز 
Cup technique معاملة بالفنجان 
Hot water treatment  المعاملة بالماء الساخن 
Slurry treatments )المعاملة بالمثخنات )العجائن  
Cut-surface application  املة بقطع السطحمع 
Spot treatment معاملة بقعية 
Herbicide treatment  أعشاب بمبيدمعاملة 
Sequential treatments  معاملة تتابعية 
Supplementary treatment   معاملة تكميلية 
Side treatment معاملة جانبية 
Bank treatment (of ditches etc) ( هاوغير )للقنوات حافّيةلة ممعا 
Mathematical treatment معاملة رياضية 
Broad casting treatment معاملة سطحية بالنثر 
Band application, Band treatment  معاملة شريطية 
Emergency measure  ضرورية(طارئة معاملة( 
Long-day treatment معاملة طوال اليوم 
Symptomatic treatment معاملة عرضية 
Oral administration المعاملة عن طريق الفم 
Non-selective treatment  اختياريةمعاملة غير 
Out door application األماكن المفتوحة يالمعاملة ف 
Basal treatment معاملة قاعدية  
Topical application )معاملة قمية )موضعية 
Maintenance treatment  للصيانةمعاملة 
Post-emergence treatment معاملة ما بعد االنبثاق 
Post-harvest treatment معاملة ما بعد الحصاد 
Pre-emergence treatment نبثاقمعاملة ما قبل اإل 
Pre-sowing treatment معاملة ما قبل البذر 
Pre-harvest treatment معاملة ما قبل الحصاد 
Pre-planting treatment الزراعة معاملة ما قبل 
Seed furrow treatment معاملة مراقد البذور 
Control treatment  معاملة مكافحة 
Complementary treatment  معاملة مكملة 
Directed application معاملة موجهة 
Localized treatment, Spot application معاملة موضعية 
Broadcast application   بيد أو خالفه()مثل الم نثرمعاملة 
Pest resurgence )معاودة وبائية لآلفة )إنبعاث 
Calibration, Coulmetric, Titration معايرة 
Equipment calibration معايرة آالت التطبيق 
Calibration of flow )معايرة التدفق )التصرف 
Standardization المعايرة القياسية 
Sprayer calibration  (آلة الرش)مرش معايرة ال 
Emission standards معايير اإلنبعاث 
Water quality criteria معايير نوعية الماء 
Moderate معتدل 
Paste (PA) عجينة ،معجون 
Infective معد 
Aerial equipment معدات رش جوى 
Stomach َمِعدة 
Proventriculus  معدة الطائر الحقيقية 
Honey stomach لعسل )شغالة نحل العسل(معدة ا 
Ventriculus المعدة، بطين 
Nursing rate )معدل )الحضانة 
Canopy penetration ratio معدل اختراق العرش األخضر 
Pest management rating معدل اإلدارة )المكافحة( لآلفة 
Rate of recovery معدل اإلسترجاع 
Rate of flow (Rf) معدل اإلنسياب 
Evaporation rate معدل التبخير 
Flow rate اإلنسياب( معدل التدفق( 
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Population density  كثافة المجموعة )العشيرة(، معدل التزاحم 
Rate of application  معدل التطبيق 
Respiratory rate التنفس معدل 
Dosage rate معدل الجرعة 
Injection rate معدل الحقن 
Conception rate الحمل معدل 
Net assimilation rate (NAR)  للبناءالمعدل الصافي 
Pulsation rate معدل النبض 
Numerical activity rating معدل النشاط حسابيا 
Growth rate  معدل النمو 
Death rate, Mortality rate معدل الوفيات 
Birth rate, Natality rate, Parturition rate معدل الوالدة 
Logarithmic rate plot معدل لوغاريتمي للقطعة التجريبية 
Optimum rate معدل مثالي 
Relative growth rate (RGR)  معدل نسبي للنمو 
Clay mineral  معدن طيني 
Mineralization معدنة 
Mineral معدني 
Contagious (= Infectious) ُمعدي 
Infectious )معدي )قادر على العدوى 
Dutch hoe  معزقة هو لندية 
Hoe  مجرفة، معزقة 
Blade weeder   حاّد النصلمعشب 
Herbarium معشبة 
Rice tungro virus complex معقد فيروس تانغرو األرز 
Complex disease, Disease complex معقد مرضي، مرض مركب 
Charge-transfer complex معقد ناقل الشحنة 
Soil sterilant  عقّم التربة م 
Chemosterilant  ييائمعقم كيم 
Aseptic ،مطهر معقم 
Sterilants المعقمات 
Semi permanent soil sterilants معقمات تربة شبه مستديمة 
Flexure معقوف، ملتوي 
Reversible  )معكوس )مقلوب  
Suspensor   معلق 
Soil suspension   معلق التربة 
Thick suspension معلق سميك القوام 
Capsule suspension (CS) )معلق عليبة )الكبسولة 
Suspension معلّق، مزيج من مواد معلقة غير ذائبة 
Radioactive label معلم باألشعة 
Markers المعلمات 
Forecast information معلومات التنبؤ 
National institute for occupational safety and health 

(NIOSH) 
 المعهد الوطني لألمان المهنى والصحة

Constraints  معوقات 
Gut َمعي 
Intestine (= Gut)   (أمعاء)معي 
Duodenum المعى األثنى عشر 
Small intestine األوسط يالمع 
Protodaeum الخلفي المعي 
Small intestine يأو اللفائف الدقيق المعي 
Jejunum الصائم يالمع 
Midgut معدة( القناة الهضمية الوسطى، المعي المتوسط( 
Fore gut قناة هضمية أمامية، معي أمامي 
Mid gut متوسط( َمِعي أوسط( 
Large intestine معي غليظ أو قولون 
Gut (= intestine)  أألمعاءمعي / 
Criterion (Pl. Criteria) )معيار )معايير 
Core sampler معين مركزى 
Nutritious مغذي 
Sex lure(s) مغري )مغريات( الجنس 
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Spindle of cell division )مغزل )انقسام الخلية 
Fusiform  مغزلي الشكل 
Vermiform )مغزلي الشكل )يستدق عند الطرفين 
Infested مغزو 
Cramp )مغص حاد )طمث 
Angiosperm  مغطاة البذور  
Setose مغطى باألشواك 
Pubescent  بزغبمغطى 
Clogged بخثرة مغلق 
Submerged   مغمور 
Preference or non preference المفاضلة وعدم المفاضلة 
Ecological aspects النواحي( البيئية) المفاهيم 
Identification key مفتاح التعريف 
Predator مفترس 
Aphid lion  ّأسد المّن() مفترس المن 
Ant lion النمل أسد، مفترس للنمل 
Raptorial  ،قانصمفترس، جارح 
Invertebrate predators مفترسات الفقارية 
Prostrate مفترش 
Hypersensitive مفرط الحساسية 
Decomposers  المفّسخات أو الهادمات 
Deactivator  للنشاط)مثبط( مفقد 
Concept مفهوم 
Ecosystem concept مفهوم النظام البيئى 
Standard comparison   مقارنة معيارية 
Blank, Check  ،عينة خالية من مادة تحليل() شاهدمقارنة 
Spray contractor  الشخص الذي يرش مقابل اجر( مقاول الرش( 
Agricultural contractor  مقاول زراعي 
Resistant مقاوم 
Weatherproof  مقاوم للتجوية 
Acid resistant  مقاوم للحموضة 
Fireproof مقاوم للنار 
Antixenosis قاومةم  
Resistance )مقاومة )لإلصابة بالمرض 
Horizontal resistance مقاومة أفقية 
Drought resistant مقاومة الجفاف 
Natural resistance المقاومة الطبيعية 
Vigor resistance المقاومة الفائقة 
Coat-protein mediated virus resistance البروتيني الغطاءمقاومة الفيروس المحفزة ب 
Multiple resistance المقاومة المتضاعفة 
Poly or multi-resistance المقاومة المتعددة 
Cross resistance  (صفة المقاومة عبور)المقاومة المشتركة 
Host plant resistance مقاومة النبات العائل  
Plant resistance to pest مقاومة النبات لآلفة  
Ecological resistance, Environmental resistance مقاومة بيئية 
Field resistance مقاومة حقلية 
Biochemical resistance  مقاومة حيوية كيمائية 
Polygenic resistance مقاومة راجعة لجينات عديدة 
Oligogenic resistance ة مقاومة راجعة لجينات محدود 
Passive resistance  مقاومة سلبية 
Behavioral (Behaviouristic) resistance  مقاومة سلوكية 
Cytoplasmic resistance مقاومة سيتوبالزمية 
Chloroplastic resistance  اليخضور صانعات مقاومة 
Cold-resistance   البردمقاومة ضد 
Durable resistance مقاومة طويلة المدى 
Vertical resistance مقاومة عامودية 
Individual resistance مقاومة فردية 
Physiological resistance مقاومة فسيولوجية  
Actual resistance مقاومة فعلية  
Pseudo resistance مقاومة كاذبة 
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Chemical antixenosis مقاومة كيميائية 
Group resistance المقاومة لمجموعة 
Herbicide resistance  مقاومة مبيدات األعشاب 
Cross-resistance مقاومة متصالبة 
Induced resistance مقاومة مستحثة 
Intended resistance  مقاومة مقصودة 
Acquired resistance مقاومة مكتسبة 
Morphological antixenosis مقاومة مورفولوجية 
Genetic resistance اثيةمقاومة ور  
Phloem-limited مقتصر على اللحاء 
Growth increment مقدار النمو 
Hairiness مقدار كثافة الشعر 
Uptake capacity   مقدرة االمتصاص 
Infectivity مقدرة على العدوى 
Digestibility   المقدرة على الهضم 
Preabdomen البطن مقدم 
Prementum الشفة السفلى() الذقن مقدم 
Prelabium السفلى الشفة مقدمة 
Flail mower  سيفي نجيلمقص 
Stunt ( يمقصوع )قزم 
A-horizon (soil)  أ -مقطع افقي 
Cross-section   مقطع عرضي 
Control plot  مقطع مقارنة 
Variegated   مقطعة لونّيا 
Indented  مقطوع 
Concave  الشكل( مقعر( 
Eye ball مقلة العين 
Potentiator مقو 
Arcuate  مقوس 
Pheromone potentiator الفورمون يمقو 
Radiation meter مقياس اإلشعاع 
Flow meter مقياس التدفق 
Hygrometer مقياس الرطوبة الجوية 
Spectrophotometry   مقياس الطيف 
Polarimeter مقياس القطبية 
Bubble flowmeter مقياس انسياب الفقاعات 
Field-scale مقياس حقلي 
Biological measurement يمقياس حيو 
Anemometer  مقياس شدة الرياح 
Rotameter flow controller مقياس ضبط االنسياب 
Electrometer )مقياس فرق الجهد )قياس التيار الكهربى 
Cuffing )مقيد )مغلل 
Biological control  يةبيولوج/ حيوية /حيائيةأمكافحة 
Industrial weed control  مكافحة أعشاب صناعية 
Chemical weed control   ةييائعشاب كيمأمكافحة 
Forest pest control مكافحة آفات الغابات 
Ornamental and turf pest control مكافحة أفات المروج ونبالت الزينة 
Insect pest control  مكافحة آفة حشرية 
Economic control مكافحة اقتصادية 
Weed control   مكافحة األعشاب 
Integrated Weed Control  متكاملةالألعشاب امكافحة 
Thermal weed control  مكافحة األعشاب بالحرارة 
Aquatic pest control مكافحة اآلفات المائية 
Disease control مكافحة األمراض 
Erosion control التعرية( مكافحة االنجراف( 
Regulatory control المكافحة التشريعية 
Regulatory & legislative control المكافحة التنظيمية والتشريعية 
Scrub control  مكافحة الشجيرات الخفيضة 
Varietal control المكافحة الصنفية 
Naturalistic control المكافحة الطبيعية 
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Moss control بمكافحة الطحال 
Physical & mechanical control المكافحة الفيزيقية )الطبيعية( والميكانيكية 
Rodent control مكافحة القوارض 
Supervised control المكافحة المراقبة 
Agrotechnical control مكافحة بالتقنيات الزراعية  
Residual weed control  يلمكافحة بمبيدات أعشاب ذات أثر متبقي طو 
Legislative control مكافحة تشريعية 
Applied control مكافحة تطبيقية 
Bottom weed control )مكافحة حشائش األعماق )القاع  
Biocontrol مكافحة حيوية 
Applied biological control مكافحة حيوية تطبيقية 
Classical biological control  قليديةتمكافحة حيوية 
Biological weed control   عشابلألمكافحة حيوية 
Autocidal control مكافحة ذاتية 
Agricultural control, Cultural control مكافحة زراعية 
Behavioural control  مكافحة سلوكية 
Emergency control ضرورية( مكافحة طارئة( 
Natural control طبيعية مكافحة 
Long-term control مدة طويلة األمكافح 
Curative control مكافحة عالجية 
Physical control فيزيائية )طبيعية( مكافحة 
Total control   مكافحة كاملة 
Chemical control كيميائية مكافحة 
Collective control مكافحة متجمعة 
Integrated control مكافحة متكاملة 
Cooperative control تساهمية( مكافحة مشتركة(  
Mechanical control مكافحة ميكانيكية 
Mechanical weed control  لألعشاب ميكانيكيةمكافحة  
Microbial control مكافحة ميكروبية أو جرثومية 
Genetic control مكافحة وراثية 
Biogenetic control  ذاتية()مكافحة وراثية 
Control تحكممكافحة ، 
Power-take-off (PTO) مكان أخذ القدرة 
Binding site مكان االرتباط 
Infection court مكان اإلصابة 
Site of action or receptor مكان التأثير أو المستقبل 
Application area مكان أو مجال التطبيق 
Site of detoxication مكان فقد السمية 
Position موضع ،مكان 
Positional مكاني، موضعي 
Silk press الحرير مكبس 
Hydraulic press  هيدروليكيمكبس 
Reflux condenser  مكثف منعكس 
Replicate   مكّرر 
Odorant مكسبات الرائحة 
Complement مكمل، متمم، ملحق 
Witche’s broom مكنسة الساحرة 
Mechanization مكننة 
Multipartite genome  القطعمكنون وراثي )مجين( متعدد 
Monopartite genome مكنون وراثي وحيد القطعة/ مجين وحيد القطعة 
Genome مكنون وراثي، مجين 
Coccus مكورة 
Ingredient  مكّون 
Urobilinogen مكون الصفراوين  
Bottom component (B) مكون سفلي 
Top component (T) مكون علوي 
Middle component (M) مكون وسطي 
Plant components مكونات نباتية 
Optimization, Suitability   مالئمة 
Host suitability  مالئمة العائل 
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Disposable clothing مالبس تستعمل مرة واحدة 
Protective clothing )مالبس واقية )حماية 
Macroscopic observations  )مالحظات عينية )ماكروسكوبية 
Coadunate مالزم 
Slurry ،خليط كثيف مالط 
Matrix  ،(، المادة في الكيوتيكل)طبقة النخاع مالط، فرشة، مادة بين االغشية

 الجيالتينية لكيس البيض
Maxillary palpus مالمس فكية 
Pedipalps قدمية مالمس 
Convolute ملتف 
Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues(JMPR)  متي الفاو والصحة العالمية لمتبقيات المبيداتالملتقي المشترك لمنظ  
Haemophagous ملتهم الدم 
Flexure ملتوي، معقوف 
Spirochetes   )الملتويات )بكتريا 
Refuge ملجأ 
Salt  ملح 
Caudal supplements ملحقات )زوائد أو دعامات( ذيلية 
Ventral supplements ملحقات بطنيه 
Cohesive  ملحم، ملصق 
Spatulate الشكل يملعق 
Filing patent )ملف البراءة )حق الملكية المدعوم بالملفات 
Pollinator ملقح 
Pollinating insects ملقحات الزهريةال 
Forcipiform ملقطي الشكل 
Virgin queen عذراء ملكة 
Smallholding  حيازة( صغيرة ملكية( 
Palpus (Pl. Palpi) ملماس، زائدة 
Labial palpus (palp) ملمس شفوي 
Contaminated ملوث 
Air contaminant ملوث الهواء 
Indoor air pollutant ملوث هواء داخل المباني 
Contaminant متّسخملوث ، 
Hazardous air pollutants الملوثات الخطرة للهواء 
Salinity   ملوحة 
Cultural hygiene ممارسات صحية زراعية 
Root-absorbed   ممتص عن طريق الجذر 
Spray pass   ممر الرش 
Landing strip ممر طائرات الرش 
Secondary pathogen ممرض ثانوي 
Phytopathogenic ممرض للنبات 
Planimeter الممساح 
Haustorium (Pl. Haustoria)  ممصات(ممص النباتات الطفيلية( 
Appressorium  ،صاقالت عضوممص فطري 
Kingdom مملكة 
Animal kingdom (Animalia) مملكة حيوانية 
Detrimental   مميت 
Lethal مميت، قاتل 
Peach stem aphid  ّمن أغصان الدراق 
Pea aphid  ّمن البازالء 
Green apple aphid  ّمن التفاح األخضر 
Woolly apple aphid  ْالصوفي التفاح َمن 
Black citrus aphid ّمن الحمضيات األسود 
Mealy plum aphid  الصوفى ّمن الخوخ 
Corn leaf aphid  ّمن الذرة 
Pomegranate aphid  ّمن الرمان 
Lentil aphid  ّمن العدس 
Spotted alfalfa aphid   ّالفصة المنقط من 
Black bean aphid ّمن الفول األسود 
Cotton aphid )ّمن القطن )ّمن البطيخ 
Short-tailed almond aphid  ّمن اللوز ذو الذنب القصير 



 158 

Cabbage aphid /الكرنبّمن الملفوف 
Conspecific النوع ذاته من 
Rose aphid  ّمن الورد 
Pistachio leaf aphid  ّمن أوراق الفستق الحلبي 
Poplar gall aphid  ّمن تدرن الحور 
Cauliflower pistachio aphid  أزهار الفستق الحلبيّمن نورة 
Gonads منابت األعضاء التناسلية الداخلية 
Ecoclimate مناخ بيئي 
Arid climate )مناخ جاف )قاحل 
Temperate climate   مناخ معتدل 
Microclimate مناخ موضعي 
Meteorological )مناخي )له عالقة بالمناخ 
Shipyard مناطق بناء السفن 
Immunity مناعة 
Field immune مناعة حقلية 
Acquired immunity مناعة مكتسبة 
Active immunity نشطة مناعة 
Inherited immunity مناعة وراثية 
Competition  منافسة 
Economic competitiveness  قتصاديةامنافسة 
Sexual competitiveness المنافسة التزاوجية 
Interspecific competition نواعبين األ منافسة 
Hypocompetitiveness منافسة تزاوجية محدودة 
Hyper competitiveness منافسة زواجية فائقة 
Intraspecific competition  فراد النوع(أمنافسة ضمنوعية )بين 
Light-promoted Germinator  ًمنبت محفز ضوئيا 
Campodeiform منبسط الشكل 
Decumbent, Procumbent حمنبط 
Stimulus  منبه 
Feeding stimulant  منشط( للتغذية  منبه( 
Visual stimulus بصرية منبهات 
Plant stimuli منبهات نباتية 
Parent radio active product  ًالمنتج النشط إشعاعيا 
Commodity  نتاجه )سلعة(احتفاظ بحق ملكيته أونتهى فترة االامنتج 
Standard product   معياري منتج 
Approved product  موافق عليه منتج 
Natural products المنتجات الطبيعية 
Sickle, Scythe محش، منجل 
Sickle-shaped  منجلي الشكل 
Gradient درجة الميل، تدّرج، منحدر 
Hydrolysate منحل بالماء 
Apiary الخاليا القمية منحل، منحلة 
Curve  منحنى  
Response curve   منحنى االستجابة 
Dosage-response curve منحنى االستجابة للجرعة 
Degradation and persistence curve منحنى االنهيار والثبات 
Dissipation curve  )منحني التفرق )التبدد 
Cumulative frequency curve المنحنى التكرارى المتجمع 
Leptokurtis frequency curve المدبب يالتكرار المنحنى 
Normal frequency curve المعتدل يالمنحنى التكرار 
Platykurtis frequency curve المنحنى التكرارى المفرطح 
Skewness frequency curve لتواءذو اال يالمنحنى التكرار 
Normal distribution curve منحنى التوزيع الطبيعى 
Dosage infection curve جرعة )العدوى(منحنى ال 
Disappearance curve األختفاء /منحنى الزوال 
Sigmoid curve المنحنى السينى )السجمويد(، منحى التوزع الطبيعي 
Elution curve منحنى الفصل 
Dosage-mortality curve منحنى الموت مع الجرعة 
Growth curve منحنى النمو 
Degradation curve الهدم منحنى 



 159 

Moisture absorption curve منحنى امتصاص الرطوبة 
Build-up curve   تصاعديمنحني 
Spike سنبلة، منحنى حاد 
Retroarcuate منحني للخلف 
Standard curve   منحنى معياري 
Deflexed  منعكس، منحني 
Standard calibration curves المنحنيات القياسية 
Survivor curves  شةمنحنيات المعي 
Sigmoid curve المنحنى السينى )السجمويد(، منحى التوزع الطبيعي 
Low toxic منخفض السمية 
Sieve(s) )منخل )مناخل 
Centripetal  مندفع نحو المركز 
Colalesce  ،متداخل، متحدمندمج 
Chainsaw منشار آلي 
Serrate منشاري 
Synergist  منّشط 
Feeding stimulant   به( للتغذية من)منشط 
Phagostimulants منشطات التغذية 
Genital primordium )منشيء الجهاز التناسلي )الخاليا األولية لتكوين الجهاز التناسلي 
Mediastinum المنصف 
Pressurized منضغط 
Spermogonium (Pl. Spermogonia)   منطف، مولّد النطاف 
Abscission scar  منطقة أثر االنفصال 
Sampling area   منطقة أخذ العينات 
Propodosoma في األكاروسات األمامية األرجل منطقة 
Metapodosoma منطقة األرجل الخلفية في األكاروسات 
Hysterosoma منطقة األرجل الخلفية والبطن في األكاروسات 
Podosoma في األكاروسات األرجل منطقة 
Transformation zone أجربة الخصية() حولالت منطقة 
Germinal zone  في المبيض( المنطقة الجرثومية( 
Body region  منطقة الجسم 
Gnathosoma منطقة الجسم الفكي في األكاروسات 
Germarium region  منطقة الخاليا الجرثومية المبيضية 
Protocephalon األمامية )أو منطقة ما قبل الغمد( الرأس منطقة 
Protocephalic region األولى الرأس منطقة 
Zone of dormancy منطقة السكون 
Vitellarian region ية المنطقة  الُمحِّ
Water catchment area  منطقة المسقط المائي 
Growth zone   (في المبيض)منطقة النمو 
Loading area منطقة تحميل المبيد 
Arid region قاحلة( منطقة جافة( 
Mediterranean  منطقة حوض البحر المتوسط 
Cephalothorax صدر -منطقة رأس 
Stigma  ملونة سميكة منطقة 
Industrial area منطقة صناعية 
Zone of inactivity منطقة عدم النشاط 
Humeral region  منطقة عضدية 
Opisthosoma مؤخرة جسم األكاروس )البطن( منطقة 
Hypostoma م في األكاروساتمنطقة ماتحت الف 
Vitellarium البيضة ُمحْ  منطقة 
Adfrontal area منطقة محاذية للجبهة 
Pericycle  منطقة محيطة 
Territory ،مقاطعة منطقة 
Landscape منظر طبيعي 
Cationic detergent  منظف ذو شحنة موجبة 
Anionic detergent  منظف سالب الشحنة 
Non-ionic detergent يونيأال  منظف 
Detergent  منظف  
Buffer, Regulator منظم 
Pressure regulator منظم الضغط 
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Growth regulator منظم النمو 
Plant growth regulator (PGR) منظم النمو النباتى 
Fruit-drop regulator منظم تساقط الثمار 
Plant growth regulator منظم نمو نباتي 
Respiratory regulators التنفس منظمات 
Insect growth regulators (IGRs) منظمات النمو الحشرية  
Food & Agriculture Organization (FAO) منظمة األغذية والزراعة 
International organization for biological control (IOBC)  المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية  
World health organization (WHO)  منظمة الصحة العالمية 
Organization of Nematologists in Tropical America 

(ONTA) 
 منظمة النيماتولوجيين في أمريكا االستوائية

Prevention منع 
Loding preventive منع انحناء النباتات 
Deflexed, Refluxed  منعكس، منحني 
Zeolite softener منعم الربوليت 
Dehiscent ،متشقق  منفتح 
Deterrent (منفرات )مواد طاردة 
Dioecious  ثنائي المسكنالجنس، منفصل 
Benefit versus risk مقابل الضرر يالمنفعة ف 
Dotted  منقط  
Wind borne   منقول بالريح 
Airborne بالهواء منقول 
Immune )منيع )كائن لديه مناعة 
Impervious منيع، حصين 
Tibial spurs الساق مهاميز 
Vagina المهبل 
Sheaf like organ )مهبل أثري )في القمع الفرجي للحوصلة 
Deliquescent مهترىء  
Bed (plant) )مهد )نبات 
Seedbed   مهد البذرة 
Firm seedbed  ،مرقد قويمهد بذار 
Blephar, Ciliate مهدب 
Spur ،كبيرة متحركة شوكة مهماز 
Agricultural engineer  مهندس زراعي 
Mechanical engineer مهندس ميكانيكي 
Cursorial مهيأ للجري 
Irritant مهيج 
Excitants مثيرات ،مهيجات 
Disturbed habitat موئل مختل 
Compatible موائم 
Compatibility ،القابلية للخلط، توافق مواءمة 
Comptability agents توافق الخلطيمواد )محسنات( ال 
Stress substances مواد اجهاد 
Paired emulsifiers مواد استحالب زوجية 
Activator adjuvant  مواد إضافية منشطة 
Clean propagation material  خالية من األمراضالكثار االمواد 
Plant propagation material مواد االكثار النباتية 
Moth proofing agents واد الحافظة من العثةالم 
Total dissolved solids (TDS) الذائبة الكلية المواد الصلبة 
Xenobiotic المواد الغريبة 
Adulterants مواد الغش 
Food lures )مواد جاذبة للغذاء )فرمونات التغذية 
Oviposition lures لوضع البيض جاذبة مواد 
Viscosity modifiers مواد حاثة للزوجة 
Anionic surfactants مواد ذات نشاط سطح انيويني 
Nonionic surfactants مواد ذات نشاط سطحي غير أيونية 
Cationic surfactants  مواد ذات نشاط سطحى كاتيويني 
Sensustrictu مواد طاردة 
Flammable materials شتعالمواد قابلة لال 
Defoamers مواد كسر الرغوة 
Binders د الحمةموا 
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Conditioners )مواد محسنة )مهيئة 
Allergens  مواد مسببة للحساسية 
Corrective agents مواد مصححة  
No tolerance مواد معفية من حدود السماح 
Gelling agents يمواد مكونة للجيل 
Foaming agents مواد منتجة للرغاوي 
Blowing agents مواد منتجة للفقاقيع الغازية 
Buffering agents مواد منظمة 
Gas or smoke generators (GF) (الدخان)للغاز  مواد مولدة 
Natural resources الموارد الطبيعية 
Specifications المواصفات 
Vulnerable points  مواضع )نقط( الضعف 
Temporary habitats مؤقتة مواطن 
Field approval موافقة حقلية 
Mortality موت 
Seedling mortality   موت البادرة 
Real mortality الحقيقي الموت  
Natural mortality الموت الطبيعى 
Vein necrosis موت العرق 
Tip necrosis موت القمة 
Computed mortality الموت المقدر حسابيا 
Observed mortality الموت المالحظ 
Dieback   الى اسفل( )من اعلىتراجعي موت 
Systemic necrosis موت جهازي 
Apoptosis موت خلوي فسيولوجي 
Indispensible mortality (ه)غير ممكن تجنب موت ضروري 
Apparent mortality موت ظاهري 
Conditional lethals موت مشروط 
Necrosis  التنكرزموضعي موت ، 
Cationic  موجب الشحنة 
Microwave دقيقة موجة 
Intentional )موجه )متعمد 
Cheliceral guide ُمَوّجه الفكوك المخلبية 
Ubiquitous  موجود في كل مكان 
Crenate موجي 
Poached (soil) )موحل )تربة 
Mathematical model رياضي )نموذج( موديل 
Gene مورث 
Leafy  مورق 
Mosaic موزاييك 
Vein mosaic موزاييك العرق 
Distributor (electrical) )موزع )كهربائي 
Aerosol dispenser (AE) موزع االيروسول  
Granular spreaders موزعات المحببات 
Knabsack granular applicators  موزعات ظهرية للمحببات 
Season  موسم 
Seasonal  موسمي 
Insect seasonality موسمية الحشرات 
Herbaria شابموسوعة خاصة باألع 
Neuromuscular junction يالعضل يالموصل العصب 
Meta position  على حلقة البنزين 3موضع 
Ortho-position  (1موضع االورثو على حلقة البنزين )موضع 
Para-position (4)موضع  على حلقة البنزين موضع البارا 
Acting site موضع التأثير 
Graft union موضع التطعيم 
Biochemical lesion يالكيميائ يموضع الضرر الحيو 
Physiological lesion يموضع الضررالفسيولوج 
Local موضعي 
Habitat موطن، مأوى، مسكن 
Application time موعد التطبيق 
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Esteratic site موقع إستراتى 
Adsorption site  موقع االدمصاص 
Accident site موقع الحادث 
Home site السكن موقع 
Anionic site موقع أنيونى 
Mycostatic (=Fungistatic) موقف لنمو الفطر 
Generator potential مولد الجهد 
Immunogen مولد الضد المناعي 
Antigen أنتيجين"، الضد مولد" 
Phellogen مولد الفلّين 
Ascogerous (األسكيالزقي )الكيس  مولد 
Fibrogen ُمَولِد الليفين 
Smoke generator (FU)  مولد دخان 
Aerosol generators مولدات األيروسول 
Premordial germ cells المنوية مولدات الحيوانات 
Spermatogoma المنوية الحيوانات مولدات 
Archegonium  )مولدة البيضة )نباتات الدنيا 
Oogonium (Pl. Oogoenia) ،البويضات األولية، منشأ أمهات البيض مولدة البيضة 
Mummy مومياء 
Attenuated موهن 
Microhabitat الدقيق( مويطن أو الموطن الصغير( 
Drainage water مياه الصرف 
Sewage water مياه المجاري 
Metavirus جنس( ميتافيروس( 
Mitovirus جنس( ميتوفيروس( 
Thermocouple  ميزان االزدواج الحراري 
Feedback mechanism  آلية( التغذية الراجعة)ميكانيكية 
Microgram ميكرو غرام 
Microsome ميكروسوم 
Micrometer ميكرومتر 
Micron ميكرون 
Mycoplasma )ميكوبالزما )نوع من البكتيريا 
Slope ميل 
Slope of a curve   ميل المنحني 
Melanine   صبغة داكنة اللون –ميالنين 
Milligram امميلليغر 
Millilitre ميلليلتر 
Millimetre رميلليمت 
Myosin بروتين عضلي( ميوسين( 
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Gross yield ناتج إجمالي 
Combustion product حتراق ناتج اال 
Photosynthate ناتج البناء الضوئي 
Breakdown product   التحُطمناتج 
Metabolite التمثيل )األيض( ناتج 
By-product   ثانويناتج 
Protuberant ناتيء أو بارز 
Fertilizer spreader ناثر السماد 
Apple leaf miner أوراق التفاح ()حفار ناخرة 
Beet leaf miner  أوراق الشوندر السكري/البنجر ()ذبابة ناخرة 
Spreader (additive)  )ناشر )مادة مضافة 
Dispersants ناشرات 
Manure spreader العضوي )البلدي(ماد ناشرة الس 
Field advisor ناصح حقلي 
Agricultural advisor  ناصح زراعي 
Flocculose ناعم الملمس 
Floccose  ناعم، قطني الملمس 
Vulval fenestra   )النافذة المحيطة بالفتحة التناسلية )في القمع الفرجي للحوصلة 
Fenestra  وصلة النيماتودية(أو فتحة )في القمع الفرجي للح نافذة 
Compete (to) نافس 
Demicyclic الدورة )فطور الصدأ(  ناقص 
Viruliferous vector ناقل حامل للفيروس 
Carrier, vector ،حامل ناقل 
Chemical transmitter ناقلة كيميائية 
Nanovirus جنس( نانوفيروس( 
Plant نبات 
Thallophyte   نبات "ثالوسي" خيطي 
Terrestrial plant نبات أرضي 
Alpine plant  نبات ألبي 
Cover crop نبات التغطية 
Source plant نبات المصدر 
Fresh-water plant نبات المياه العذبة 
Long-day plant نبات النهار الطويل 
Short-day plant   نبات النهار القصير 
Volunteer plant نبات تلقائي 
Biennial plant   ثنائي الحولنبات 
Annual plant  نبات حولي 
Winter annual   نبات حولي شتوي 
Summer annual   نبات حولي صيفي 
Woody perennial plant نبات خشبي معمر 
Evergreen plant نبات دائم الخضرة 
Indicator plant نبات دال، نبات كاشف 
Higher plant اقينبات ر 
Ornamental (plant) نبات زينة 
Trap plant   نبات صائد 
Cruciferous   صليبينبات 
Container-grown plant   صيصنبات 
Floating plant  نبات طاف 
Ectophyte  خارجي طفيلي  نبات 
Host plant نبات عائل 
Herbaceous plant نبات عشبي 
Indicator plant نبات دال، نبات كاشف 
Aquatic plant, Hydrophyte نبات مائي 
Emerged water plant نبات مائي متكشف 
Etiolated plant نبات مبيض 
Hydrophytic نبات محب للماء 
Stoloniferous   نبات مّداد 
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Perennial plant نبات معمر 
Woody perennial   نبات معمر خشبي 
Submersed plant نبات مغمور 
Check plant, Control plant نبات مقارنة 
Epiphyte نبات مالزم، نبات هوائي 
Halophyte نبات ملحي 
House plant نبات منزلي 
Escape (plant)  (فالتهارب )نبات 
Epiphyte نبات مالزم، نبات هوائي 
Vascular plant   نبات وعائي 
Juvenile plant نبات يافع 
Bolter (beet) ضجنبات ينتج بذورا قبل موعد الن 
Assay species نباتات االختبار 
Photoxim metabolites  ًنباتات بها ممثالت سامة ضوئيا 
Rhizomatous plant   نباتات ريزومية 
Bait plants نباتات صائدة 
Free-floating plants نباتات طافية حرة 
Transgenic plants  ًنباتات محورة وراثيا 
Diagnostic species (hosts) باتات مشخصةن 
Entomophthorous plants نباتات ممرضة للحشرات 
Phytophagous التغذية نباتي 
Flora نبت 
Pulse نبض 
Neurogenic عصبي نبض 
Impulse نبض، دفع 
Nerve impulse  سيال عصبيعصبية نبضة ، 
Transpiration  نتح 
Evapotranspiration البخرنتح ب 
Cuticular transpiration   الجليدر بعنتح 
Nitrification  نترتة 
Pleural wing process بلوري جناحي نتوء 
Coxal process نتوء حرقفي 
Jugum نتوء شوكي أصبعي 
Innervation process  عضلي  –نتوء عصب 
Occipital condyle مؤخري رأسي قفوي نتوء 
Wart (s) ثآليل( ،)نتوءات نتوء كيوتكلي 
Telamon )نتوء مرشد شوكتي السفاد )يقع على الجدار البطني للمجمع 
Spine شوكة ،نتوء 
Genital ridges النتوءات التناسلية 
Result   نتيجة 
Necropsy finding نتيجة تشريح الجثة 
Granular application نثر الحبيبات 
Graminaceous  نجيلي 
Cuprous  نحاسوز  
Cupreous  من النحاس(  )مصنوع نحاسي 
Cupric  نحاسيك  
Apiculture  تربية النحل()نحالة 
Xylocopa الخشب نحل 
Rose bee  نحلة الورد 
Bee نحل /نحلة 
Medulla نخاع 
Bone marrow نخاع العظام 
Medulla externa نخاع خارجي 
Medulla interna نخاع داخلي 
Medulla oblongata خاع مستطيلن 
Pons قنطرة المخ(  وأجسر ) خالنخي 
Cicatrice (=Cicatrix) ندب 
Eschar )ندبة )من أثر الحرق 
Rareness الندرة 
Honey dew ندوة عسلية 
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Dew  ندى 
Deoxygenation   االكسجين)إزالة( نزع 
Denitrification  نزع النترتة  
Bleeding أدماء، نزف 
Hemorrhagic ينزف 
Catarrhal  نفسية( نزلة )أزمة 
Haemorrhaging نزيف 
Hemorrhage ينزيف دمو 
Ratio  نسبة 
Tassel ratio  نسبة )معدل( تاسيل 
Incidence )نسبة اإلصابة، حدوث )مستحث 
A/G ratio (albumin/globulin ratio) نسبة األلبيومين للجلوبيولين 
Germination percentage نباتنسبة اإل 
Crude protein percentage   نسبة البروتين الخام 
Coverage ratio نسبة التغطية 
Sex ratio الجنسية النسبة 
Grain-straw ratio قشوب إلى النسبة الحب 
Carbon-nitrogen ratio نسبة الكربون الى النتروجين 
Percentage dry matter نسبة المادة الجافة 
Resistance ratio نسبة المقاومة 
Root-shoot ratio   النسبة بين الجذر/ الساق 
Disease incidence نسبة حدوث المرض 
Percentage نسبة مئوية 
Hydrophile-lipophile ratio محب الدهن -نسبة محب الماء 
Percentage recovered نسبة مسترجعة 
Relative نسبي 
Web-spinning حريرية شبكة نسج 
Transcription نسخ 
Offspring النشئ، المواليد، نسل 
Progeny ذرية )الكائن الحي(، نسل 
Tissue نسيج 
Mesenchyme النسيج األوسط 
Parenchyma ابارانشيمي، النسيج الحشو 
Musculature  النسيج العضلي 
Apical meristem   (قمي)ميربستيم نسيج انشائي 
Intercalary meristem بيني ينسيج انشائ 
Meristem  جنيني )مريستيم(ج إنشائينسي ، 
Interfascicular tissue نسيج بين حزمي 
Adipsoe tissue نسيج دهني 
Adipose tissue  (شحمي)نسيج دهني 
Lignified tissue نسيج ذو جدر ملجننة 
Connective tissue نسيج ضام 
Follicular epithelium نسيج طالئي حويصلي 
Differentiated tissue متمايز نسيج 
Granulation tissue نسيج محبب 
Distorted tissue نسيج مشوه 
Hematopoietic tissue نسيج مكون الدم 
Mesophyll نسيج وسطي في الورقة 
Vascular tissue   نسيج وعائي 
Meristematic tissue مرستيمي /نسيح انشائي 
Starch  نشاء 
Vigor نشاط 
Radioactivity يشعاعالنشاط اإل 
Residual activity نشاط المتبقيات 
Biological activity  نشاط حيوي 
Carcinogen activity نشاط سرطانى 
Surface activity   نشاط سطحي 
Optical activity نشاط ضوئي 
Meristematic activity نشاط مرستيمي 
Antifungal activity اط مضاد للفطرياتنش 
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Mitotic activity نشاط ميتوزي 
Microbial activity نشاط ميكروبي 
Ammonification   ،تنشدرنشدرة 
Spread نشر 
Disseminate  باألبواغ(  نشر( 
Active نشط 
Vernalize نّشط بالبرد، يرتبع 
Pathogenesis نشوء المرض 
Abiogenesis ال حيوي نشوء 
Evolution ء، تطّورنشو 
Agricultural advisory  نصح زراعي 
Median lethal concentration (LC50) نصف التركيز القاتل 
Median tolerated limit (TLM) نصف الحد الممكن تحمله 
Half-life  الحياةنصف 
Median knock-down time (KT50) نصف الوقت الالزم لحدوث التأثير الصارع 
Mericarp نصف ثمرة نبات من العائلة الخيمية 
Semi-arid   نصف جاف 
Hemelytron نصف ِغْمد 
Semiparasite   نصف متطفل 
Leaf blade نصل الورقة 
Maturation, Maturity نضج 
Pubescence  مزغب، النضج الجنسي عند البلوغ 
Milk-ripe نضج حليبي 
Italian grasshopper  النطاط اإليطالي 
Berseem (clover) grasshopper  برسيمنطاط ال 
Alfalfa leafhopper نّطاط الفصة 
Egyptian grasshopper  النطاط المصري 
Longhorn grasshopper  النطاط ذو القرون الطويلة 
Leafhoppers, Froghopper  نطاطات األوراق 
Grasshoppers  الجنادبأو النطاطات 
Small-scale   نطاق ضيق 
Spermatium   نطفة 
Spermatids طالئع المني، طفةالن 
Elution pattern نظام )نموذج( اإلزاحة 
Adrenergic system نظام أدرينالينى 
Redox system  نظام األكسدة واالختزال 
Natural ecosystem طبيعي بيئي نظام 
Oxidation-reduction system نظام التأكسد واألختزال 
Pumping system نظام الضخ 
Isothermal العمل على درجة حرارة ثابتة نظام 
Photophosphorylation system نظام الفسفرة الضوئية 
Cryptonephric System  ذات مقدرة على استخالص الماء من نظام الكريبتونيفرديم )حشرات

 (البراز
Metric system النظام المتري 
Cropping system النظام المحصولى 
Enzyme system نظام إنزيمى 
Ecosystem نظام بيئي 
Agro-ecosystem  نظام بيئي زراعي 
Global ecosystem شامل ينظام بيئ 
Closed ecosystem مغلق ينظام بيئ 
Intercropping system نظام زروع متداخلة، نظام تحميل المحاصيل 
Dietary feeding نظام تغذية معين  
Weeding spectrum شابنظام تواجد وانتشار األع 
Fibrous root system  نظام جذر ليفي 
Root system  نظام جذري 
Biochemical defense system  يكيميائ يحيو ينظام دفاع 
Dual wavelength system نظام ذو طول موجى مزدوج 
Irrigation system نظام ري 
Cholinergic system نظام كولينى 
Retention index system ات اإلحتجازنظام مؤشر 
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Flow-through system نظام متدفق 
Multi-row system نظام متعدد الخطوط 
Closed system نظام مغلق 
Electron transport system نظام نقل االلكترونات 
Consequence theory التتابع نظرية 
Mass flow theory  نظرية التدفق الكتلي 
Lipid barrier theory حاجز الدهنىنظرية ال 
Mosaic theory للرؤية الفسيفسائية النظرية 
Static النظم الساكنة 
Biological systems نظم حيوية 
Isotope نظير 
Radioactive isotope, Radiostope نظير مشع 
Fineness نعومة 
Sheep bot fly  َنَغف أنف الغنم 
Cattle grub َنَغف جلد البقر 
Horse bot fly  ََغف معدة الخيلن 
Jet نفاث 
Penetration )اختراق )أنسجة العائل(، نفاذية )تخلل 
Tracheal penetration ينفاذية خالل الجهاز القصب 
Cuticular penetration   ،تراق الجليدخانفاذية 
Trash, Waste product نفايات، زبالة 
High pressure jet نفث عالي الضغط 
Serpentine mine متعرج نفق 
Meliotus indicus  محيلبة، حندقوق مر، نفل 
Fossorial ي  نقاب، مهيأ للحفر، َحْفرِّ
Check points (زراعيتفتيش )حجر  نقاط 
Purity نقاوة 
Antennal socket, Pit نقرة قرن االستشعار 
Apophyseal pits نقرتي الهيكل الداخلي لالسترنة 
Anoxia نقص األكسجين 
Moisture shortage رطوبي نقص 
Diffusion pressure deficit نقص ضغط االنتشار 
Leukopenia نقص كريات الدم البيضاء 
Deficiency ،عوز  نقص 
Dot  نقطة  
Setting point ستقرارنقطة اال 
Ignition point نقطة االشتعال 
Flash point الوميض( نقطة االشتعال( 
Anterior commissure طة االلتقاء )االتصال( األمامينق 
Pour point نقطة االنسكاب 
Melting point نقطة االنصهار 
Inflexion point (curve) نقطة االنعطاف 
Aniline point نقطة االنيلين 
Dilution end-point نقطة التخفيف النهائية 
Weighting point نقطة الترجيح 
Saturation point نقطة التشبع 
Break-even point نقطة التعادل 
Thermal death point نقطة الحرارة المميتة 
Point injection نقطة الحقن 
Permanent wilting point نقطة الذبول الدائم 
Knock out point نقطة الصدمة الصارعة 
Injury point نقطة الضرر 
Boiling point  نقطة الغليان 
Dew point  ىنقطة الند 
Growing point (ستيم)مر نقطة النماء، منطقة النمو 
Isoelectric point نقطة تساوي الجهد الكهربائي، نقطة التعادل الكهربائي 
Dotty  نقطي  
Drenching )النقع )الصرف 
Seed soaking نقع البذور 
Brining of seeds ماء البحر ينقع البذور ف 
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Maceration  ،هرسنقع، تعطين 
Dipping سغم، نقع 
Active transport )النقل الفعال )النشط 
Neural transmission ينقل عصب 
Polar transport نقل قطبي 
Chromosomal translocation نقل كروموسومي 
Electric transmission نقل كهربائى 
Chemical transmission ينقل كيميائ 
Acropetal transport  النقل العلى 
Axonic transmission نقل محوري 
Axenic, Gnotobiotic نقي 
Hilum نقير 
Micropyle نقير البيضة 
Focal necrosis )نكرزة بؤرية )موت األنسجة 
Necrovirus جنس( نكروفيروس( 
Predictive models نماذج التنبؤ 
Pear lace bug  الكمثرى /نمر األجاص 
Poplar lace bug  رنمر الحو 
Fleck نقطنمش ، 
Black olive scale  /حشرة الزيتون القشرية السوداءنمشة الزيتون السوداء 
Behaviour pattern نمط )أسلوب( السلوك 
Biotype حيوي )طراز( نمط 
Pathotype نمط )طراز( مرضي 
Nozzle pattern  البخاخنمط 
Soil type   نمط التربة 
Spray pattern   نمط الرش 
Perineal pattern  النمط العجاني 
Stochastic النمط المتحول 
Population model نمط المجموع 
Pattern of growth نمط النمو 
Degradation pattern الهدم نمط 
Mode نمط أو نموذج/ حالة 
Cropping pattern   محصولي نمط 
Phenotype نمط مظهري، طرز بيولوجية 
Ant   نمل 
Termites األبيض  النمل 
Harvester termite النمل األبيض الحاصد 
House red ant  النملة المنزلية الحمراء 
Growth نمو 
Epimorphic development  النمو السطحي الجنيني 
Population growth )نمو العشيرة )المجموع 
Primary growth نمو أولي 
Undergrowth  نمو تحتي 
Compensatory growth ينمو تعويض 
Secondary growth   نمو ثانوي 
Vegetative growth   نمو خضري 
Exponential growth نمو رأسى 
Algal growth  نمو طحلبي 
Longitudinal growth نمو طولي 
Growth flush نمو غزير 
Abnormal growth غير عادي نمو 
Top growth  النمو فوق أرضي 
Sympodial growth  نمو كاذب المحور 
Aethalium كويمي غزير نمو 
Accelerated growth  نمو متسارع 
Stunted growth   نمو متقزم 
Centrifugal growth محيطي نمو 
Expansion growth نمو ممتد 
Climax vegetation  نمو نباتي ذروي 
Aquatic vegetation  نمو نباتي مائي 
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Gnotobiotic growth نمو نقي 
Growth and fruiting  نمو وأثمار 
Mathematical model ( موديلنموذج) رياضي 
Probit model نموذج اإلحتمال 
One-hit model نموذج الضربة الواحدة 
Type ،نمط نموذج 
Terminal الطرفي( يالنهائ( 
Terminus (tail) )نهاية )الذيل 
Spina لألكارسات العنكبوتية يسغ الملمس القدمالناسج في ر الروسترم نهاية 
Nucleus نواة 
Ecological aspects النواحي )المفاهيم( البيئية 
Cleavage energids نواشط منشطرة 
Insect vectors نواقل حشرية 
Cystoma نوبة المثانة 
Convulsive seizure نوبة تشنجية 
Deciduoma نوبة سقوط غشاء الرحم 
Umbel خيمية نورة 
Spike inflorescence  نورة سنبلة 
Raceme, Panicle  شمراخعنقود زهري، نورة عنقودية ، 
Cyme نورة محدودة 
Corymb نوره مشطية 
Land form (aquatic plants) نبات مائي( نوع ارضي( 
Cultivation type نوع الزراعة 
Type species  النوع الممثل لجنس معين 
Form species نوع شكلي 
Chromatid-type نوع كروماتيدى( ينوع صبغ( 
Species (sp) في تقسيم الكائنات الحية النوع 
Chromosome-type نوع كروموسومى 
Introduced species نوع مدخل 
Pathovar نوع مرضي 
Resistant species  مقاوم  نوع 
Cynomolgus monkey نوع من القرود 
Qualitative نوعي 
Quality نوعّية 
Malting quality نوعية الملت 
Energids نوى ناتجة من انقسام البيضة المخصبة 
Nepovirus جنس( نيبوفيروس( 
Liquid nitrogen نيتروجين سائل 
Olive bark beetle  خنفساء قلف أشجار الزيتون / نيرون الزيتون 
Needle nematode (Longidorus sp.) إلبريةا االنيماتود 
Rice nematode (Hirschmanniella oryzae) نيماتودا األرز 
Economic nematology النيماتودا االقتصادية 
Chrysanthemum nematode   نيماتودا االقحوان 
Leaf nematode (Aphelenchoides sp.)  وراق نيماتودا األ 
Leaf and bud nematode (Aphelenchoides sp)  األوراق والبراعمنيماتودا 
Pea cyst nematode (Heterodera goettingiana)  نيماتودا البازالء الحوصلية 
Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis) نيماتودا البطاطا/ البطاطس الحوصلية 
Soil nematodes نيماتودا التربة 
Meadow nematode (see lesion nematode) قرح نيماتودا الت( تتبع الجنسPratylenchus ) 
Lesion (Root-lesion) nematode (Pratylenchus sp.) تقرح الجذور ،نيماتودا التقرح 
Stunt nematode (Tylenchorhynchus sp.)  نيماتودا التقزم 
Crimp or spring dwarf nematode (Aphelenchoides 

fragariae) 
 نيماتودا تقزم الفراولة(، فراولة/ الفريز)على ال التقزم الربيعي انيماتود

Crimp or summer dwarf nematode (Aphelenchoides 

besseyii) 
 )الفراولة/ الفريز( التقزم الصيفي انيماتود

Spiral nematodes (Rotylenchulus sp., Helicotylenchus sp., 

Scutellonema sp.)  
 النيماتودا الحلزونية 

Red ring nematode نيماتودا الحلقة الحمراء 
Coconut red ring nematode (Rhadinaphelenchus 

cocophilus) 
  جوز الهند ا الحلقة الحمراء على نخيلنيماتود

Ring nematode (Criconemoides, Criconemella, النيماتودا الحلقية 
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Hemicriconemoides)  
Citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) الموالح الحمضيات انيماتود / 
Cyst-nematode (Heterodera sp.) نيماتودا الحوصالت 
Dagger nematode (Xiphinema sp.) الخنجرية االنيماتود 
Pin nematode (Paratylenchus sp.) النيماتودا الدبوسية 
Lance nematode (Hoplolaimus sp.) النيماتودا الرمحية 
Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci)  نيماتودا السيقان واألبصال 
Oat cyst nematode (Heterodera avenae) الشوفان الحوصلية انيماتود 
Sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii) بنجر الحوصلية/الندر السكريونيماتودا الش 
Sheath nematode (Hemicycliophora sp.) تودا الغمديةالنيما 
Wheat nematode (Anguina tritici) نيماتودا القمح 
Reniform nematode (Rotylenchus reniformis)  النيماتودا الكلوية 
Sting nematode (Belonolaimus sp.)  )النيماتودا الالسعة )الواخزة 
Migratory nematode  جولةالمت االنيماتود 
Human-parasitic nematodes النيماتودا المتطفلة على اإلنسان 
Foliar nematode نيماتودا المجموع الخضري 
Fresh water nematodes نيماتودا المياه العذبة 
Phytonematodes  نيماتودا النبات 
Leaf gall nematode نيماتودا تثألل األوراق 
Seed gall nematode (Anguina tritici) ب نيماتودا تثألل الحبو 
Wheat seed-gall nematode (Anguina tritici) نيماتودا تثألل حبوب القمح 
Potato rot nematode (Ditylenchus destructor) نيماتودا تعفن البطاطا/ البطاطس 
Root-knot nematode (Meloidogyne sp.) نيماتودا تعقد الجذور 
Southern root-knot nematode (Meloidogyne incognita)  نيماتودا تعقد الجذور الجنوبية 
Northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) ةتعقد الجذور الشمالي انيماتود  
False root-knot nematode (Nacobbus sp.) تعقد الجذور الكاذبة انيماتود 
Peanut root-knot nematode (Meloidogyne arenaria)  الفول السوداني نيماتودا تعقد جذور 
Root lesion nematode (Pratylenchus sp.) نيماتودا تقرح الجذور 
Tobacco stunt nematode (Tylenchorhynchus claytoni)  نيماتودا تقزم التبغ 
Stubby-root nematode (Trichodorus sp., Paratrichodorus 

sp.)  
 نيماتودا تقصف الجذور 

Free-living nematodes نيماتودا حرة المعيشة 
Burrowing nematode (Radopholus sp.) حفارةا نيماتود 
Clover cyst nematode (Heterodera trifolii) نيماتودا حوصالت البرسيم 
Corn cyst nematode (Heterodera zeae) نيماتودا حوصالت الذرة 
Animal-parasitic nematodes نيماتودا حيوان 
Golden nematode (Globodera rostochiensis) ةذهبيا نيماتود 
Rice stem nematode (Ditylenchus angustus) نيماتودا سيقان األرز 
Cystoid nematode (Meloidodera sp.)  النيماتودا شبه الحوصلية 
Soybean cyst nematode (Heterodera glycines)  نيماتودا فول الصويا الحوصلية 
Awl nematode (Dolichodorus sp.) مخرازية انيماتود 
Nematode  ا/ نيماتوده نيماتود 
Nucleorhabdovirus جنس( نيوكليورابدوفيروس( 
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Phytoplankton هائمات نباتية 
Decomposers  المفّسخاتأو  الهادمات 
Broomrape هالوك 
Midges )الهاموش )الذباب الصغير 
Hypovirus جنس( هايبوفيروس( 
Soot هباب 
Depression هبوط 
Hypotension هبوط )انخفاض( ضغط الدم 
Emigration, Immigration, Migration  هجرة 
Defferential migration هجرة تفاضلية 
Electrophoresis فصل كهربائيرحالن كهربائي، هجرة كهربائية ، 
Remigration معاكسة(ألخرى )هجرة أو عودة  منطقة من هجرة 
Attack هجوم 
Hybrid هجين 
Cilium  هدب 
Hydration هدرجة، تمّيه 
Target (organism, etc)   )هدف )كائن حي، الخ 
Experimental objective هدف تجريبي 
Intent of use ستخدامالهدف من اال 
Degrade (to) هدم 
Biological breakdown يهدم حيو 
Photodegradation  ضوئيهدم 
Chemical degradation يهدم كيميائ 
Claviform الشكل هراوي 
Clavate صولجانيهراوي ، 
Maceration نقع، تعطينهرس ، 
Senescence  هرم، شيخوخة 
Senescent العمر في متقدم، هرم 
Hormone )هرمون )إفراز داخلي 
Diuretic hormone (DH) هرمون إدرار البول 
Ecdysone, Moulting hormone (MH) هرمون االنسالخ 
Bursicon hormone   هرمون البورسيكون )مسؤول عن تصلب وتلون محفظة عذراء

 الذباب( 
Buricon  هرمون البوريكون لتصلب وصباغة قشرة جدار الجسم الجديد )عملية

 االنسالخ( 
Diapause hormone بياتهرمون ال 
Juvenile hormone (JH) الشباب أو ثبات الحالة( هرمون الحداثة( 
Epinephrine هرمون الخوف 
Prothoracicotrophic hormone (PTTH) أو المخ الدماغ هرمون 
Natural juvenile hormone (JHA) هرمون الشباب الطبيعى 
Eclosion hormone هرمون الفقس 
Neotenin هرمون ثبات الحالة 
Bursicon هرمون دبغ الجلد 
Androgenic hormone هرمون ذكري 
Terpenoid hormone  هرمون شبه تربيني 
Antidiuritic hormone (ADH) هرمون مثبط إلدرار البول 
Plant hormone هرمون نباتي 
Auxin نباتي هرمون نمو 
Hyperglycemic hormone  ي الحشرات(ف هرمون هيبرغليسيميك )ينظم تركيز سكر الدم تريهالوز 
Gonadotrophic hormones هرمونات منبهة للغدد الجنسية 
Crisp  هش  
Plateau هضبة 
Forced ingestion )هضم اضطرارى )معضد  
Symbiotic digestion تعايشي هضم 
External digestion هضم خارجي 
Internal digestion هضم داخلي 
Precipitation (water) هطل مطري 
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Hectare  1م 25555، وحدة مساحة=هكتار 
Crescent  هالل 
Crescentiform  هاللي الشكل 
Gel هالم 
Cirrhus (=Cirrus) هالمة ذؤابية 
Gelatinous  جيالتينيهالمي ، 
Seta (Pl. Setae) شعرة حسية ،شوكة حسية، هلبة 
Horticultural engineering هندسة بستانية 
Genetic engineering هندسة وراثية 
Soil air  اء التربة هو 
Atmospheric air هواء جوي 
Aerobic هوائي 
Hordeivirus جنس( هوردابفيروس( 
Environmental protection agency (EPA) وكالة( حماية البيئة) هيئة 
World meteorological organization  هيئة األرصاد العالمية 
Occupational safety and health administration(OSHA) هيئة األمان المهني والصحة 
International standard organization (ISO) الهيئة الدولية للمواصفات القياسية 
Food and Drug Administration (FDA) هيئة الغذاء والدواء 
Regulatory authority   هيئة ناظمة 
Excitation هياج 
Eye irritation هياج العين 
Skin irritation هياج حساسية الجلد 
Chlorinated hydrocarbons هيدروكربونات كلورينية 
Halogenated hydrocarbons هيدروكربونات هالوجينية 
Hydroxylation الهيدروكسلة 
Binucleate hypha ثنائية النوى هيفا 
Ascogerous hypha (أسكيةزقية ) هيفا 
Aseptate hypha مجزأة غير هيفا 
Absorptive hypha ماصة هيفا 
Stolon  ساق مدادة فوق سطح األرض، ساق زاحفة، هيفا مّدادة 
Tentorium لرأس الحشرة الداخلي الهيكل 
Cephalic framework الهيكل الرأسي 
Skeleton الهيكل العظمى 
Exoskeleton هيكل خارجي 
Chitinous skelton هيكل كيتينى 
Hemoglobin  الدم(هيموجلوبين )خضاب 
Methemoglobin على ذرة حديد ثالثية التكافؤ يهيموجلوبين يحتو  
Hemivirus جنس( فيروسمي هي( 
Hemizonid  عضو حسي يقع أمام فتحة اإلخراج() ميزونيديه 
Hemizonion  (ي يقع حلف الهيميزونيد وهو أصغر منهحس وميزونيون )عضيه 
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cDNA probes  واسم الـDNA المكمل 
Combinate وافق 
Cryoprotective  من البرودة  واق 
Seed protectant واقي البذور 
Waikavirus )وايكافيروس )جنس 
Epizootic وباء حيواني 
Epiphytotic وباء نباتي 
Epidemic وبائي 
Scolopale  حسي قضيبأو  َوَتر 
Chord (= cord) وتر، حبل 
Gena ،األكاروسات ركبة في أرجل َخد، صدغ، وجنة 
Sampler وحدة أخذ العينة 
Curie )وحدة اإلشعاع )كوري 
Food nesh الوحدة الغذائية 
Beequerel )وحدة النشاط اإلشعاعى )بيكويرل  
Ommatidium (Pl. Ommatidia) بصرية وحدة 
Structural unit وحدة بنائية 
Ecological niche بيئي صغير، عش، مسكن خلية بيئية، وحدة بيئية وظيفية 
Quality assurance unit (QAU) وحدة تأكيد الجودة 
Taxon وحدة تصنيفية 
Capsomere  للغالف البروتيني شكليةوحدة 
Morphological unit  ظاهريةوحدة 
Sarcomere قطعة من الليفة العضلية عضلية، وحدة 
Bar (pressure)  ( باروحدة قياس الضغط) 
Acre  ،إيكر وحدة مساحة 
Colony forming unit (Cfu) للمستعمرة مكونة وحدة 
Mud وحل 
Monofunctional وحيد التأثير 
Monogamous وحيد التزاوج 
Monorchic   الخصيةوحيد 
Monomorphic الشكل وحيد 
Monophagous العائل وحيد 
Monocot  وحيد الفلقة 
Protozoa بروتوزوا )الحيوانات األولية(حيوانية )األوليات(، ال خلية وحيدات 
Monopolar القطب وحيدة 
Monodelphic   المبيضوحيدة 
Uninucleate )حادي النواة، اوحيدة النواة )خلية 
Genetic وراثي 
Workshop ،عمل حلقة ورشة 
Blotting paper نشاف ورق 
Leaf ورقة 
Frond  ورقة السرخس 
Flag leaf ورقة العلم 
Tubular leaf   ورقة أنبوبية 
Primary leaf ورقة أولية 
True leaf   ورقة حقيقية 
Indented leaf ورقة ذات طرق مسنن 
Keeled leaf  ورقة زورقية/مزورقة 
Little leaf ورقة صغيرة 
Shade-leaf  ورقة ظل 
Compound leaf  ورقة مركبة 
Expanded leaf ورقة ممتدة 
Lamellate ورقي الشكل 
Malignancy, Tumor  ورم 
Neuroblastoma يالورم العصب 
Granuloma يورم حبيب 
Melanoma )ورم حميد مؤلف من خاليا الميالنين بالجلد )قتامينى 
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Rhabdomyoma ورم حميد من ألياف العضلة المخططة 
Hematoma يورم دمو 
Lipoma يورم دهن 
Carcinoma  ورم سرطاني 
Neoplasm  خبيث(ورم سرطاني( 
Cholesteatoma األذن الوسطى يف يورم شحم 
Chalazion ورم طفرى 
Hemangioma يدمو يورم عرق 
Leiomyoma يورم عضل 
Myoma, Osteoma ورم عضلى حميد 
Adenoma يورم غد 
Chondroma ورم غضروفى 
Sarcoma خبيث يورم لحم 
Cankerous tumour ورم متقرح 
Myxoma يورم مخاط 
Cecidium ورم نباتي 
Angioma ورم وعائي 
Lymphangioma يليمفاو يورم وعائ 
Gall (= Knot)  ،عقدة، تدّرن، درنة  ورم 
Vena cava الوريد األجوف 
Portal vein يوريد باب 
Coronary vein وريد تاجى 
Femoral vein وريد فخذي 
Leaflet  وريقة 
Thousand-grain weight (TGW) ف حبة وزن األل 
Gramme molecule الوزن الجزيئي الغرامي 
Grain weight (specific) النوعي( وزن الحبوب( 
Dry weight وزن جاف 
Molecular weight وزن جزيئي 
Atomic weight  وزن ذري 
Fresh weight  وزن طازج 
Grape cicada  سيكادا الكروم وزواز الكروم / 
Rectal pads يمالمستق وسائد 
Cushion, Pulvilli وسادة  
Sporodochium وسادة بوغية 
Ascostroma (أسكية) زقية وسادة 
Empodial claw وسادة مخلبية 
Arolium وسادة مخلبية غشائية 
Extraction medium االستخالص وسط 
C-M medium إم-وسط تحميل سي 
Staionary phase وسط ثابت 
Solid medium وسط صلب 
Medium (Pl. Media)  ،مستنبات( مستنبتوسط غذائي( 
Mesostigmata وسطية الثغور التنفسية 
Intermediate وسيط 
L-Glutamate  وسيط كيميائي عند االتصال العصبي العضلي 
Detection device وسيلة الكشف 
Plasmodesmata وصالت سيتوبالزمية، قنوات بالزمية 
Clamp connection فيةخطا وصلة 
Tritocerebral commissure  وصلة عرضية في المخ الثالث 
Commissure  )وصلة، شريط، حبل )مكون من ألياف عصبية 
Joint )وصلة، متحد، مشترك )مفصل 
Placement وضع 
Oviposition عملية اإلباضة البيض، وضع 
Functional position الوضع الوظيفي 
Prognathous ماميأفقي أ رأسي وضع 
Hypognathous type وضع رأسي سفلي بالنسبة لمحور الجسم 
Central nervous function وظيفة عصبية مركزية 
Hepatic function وظيفة كبدية 
Relaxing jar الزجاجي التليين وعاء 
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Dorsal blood vessel )الوعاء الدموي الظهري )القلب 
Aecidium, Aecium ايسيدي وعاء 
Pycnium (Pl. pycnia)   وعاء بكني 
Pycnidium وعاء بكنيدي 
Vessel دموي وعاء 
Dorsal vessel وعاء دموي ظهري 
Vas deferens  )وعاء ناقل )بين الحوصلة المنوية والمستقيم 
Cup  قدح، كأس ،وعاء 
Vascular وعائي  
Death وفاة 
Abundance وفرة 
Differential availability  مايزوفرة الت 
Bio-availability  وفرة حيوية 
According to the directions  وفق اإلرشادات 
Preventive   وقائي 
Protectant وقائي، واقي، مادة حماية 
Protection   وقاية 
Crop Protection, Plant Protection   وقاية النبات 
Chemoprophylaxis كيميائية وقاية 
Depth protection   وقاية مكثفة 
Retention time (RT)  حتجازوقت )فترة( اال 
Relative retention time (Rrt) يوقت )فترة( اإلحتجاز النسب 
Critical period وقت حرج 
Conduction blockage وقف التوصيل 
Environmental protection agency (EPA) وكالة )هيئة( حماية البيئة 
Medical science and atomic energy agency وكالة العلوم الطبية والطاقة الذرية  
Ovoviviparous ،(واضعة أحياء) حقيقية ولودة غير ةحشر والدة بيضية  
Stillbirth والدة جنين ميت 
Pseudoplacentalviviparity  والدة ذات مشيمة كاذبة 
Hemocoelous viviparity (والدة عن طريق تجويف الجسم )الدم 
Adenotrophic viviparity والدة مع تغذية بيضية 
Natality التوالدالوالدة ، 
Pupaous / Pupiparous العذارى ولودة 
Thermoionic الومضات الحرارية األيونية 
Scintillation وميض السائل 
Atony وهن، ضعف 
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Affect يؤثر 
Influence (to) يؤثر في 
Establish (to) يؤسس 
Landfill )اليابسة، مدفن )المدفن األرضي  
Juvenile  يافعة / يرقة 
Dauer juvenile  يافعة / يرقة ساكنة 
Abscize (to)  يبتر، يقطع 
Evaporation (to) to dryness يبخر 
Seed (to)   يبذر 
Sow  يبذر 
Drill (to) (seed) يبذر بالبذارة 
Polymerize (to) يبلمر 
Crystallize  بلوري  
Thigmotactic باالحتكاك يتأثر 
Corrode (to) يتآكل 
Criconematid يتبع نيماتودا عائلة الكريكونيماتيدي 
Aphelenchid يتبع نيماتودا مجموعة أفيلينكدا 
Tylenchid يتبع نيماتودا مجموعة تايلينكيدا 
Clot (to) يتجلط 
Photosensitize (to)  ًيتحسس ضوئيا 
Decompose (to) حللتي 
Encyst )يتحوصل )يشكل حوصلة 
Interfere (to) يتداخل 
Conjugate  يترافق، يقترن 
Imbibe (to)  يتشرب 
Rot (to)   يتعفن 
Epidermal يتعلق بالقشرة 
Mycophagus  الفطور يتغذى على الفطريات/ 
Saprophagous / Saprophagus المادة العضوية المتحللة على يتغذى 
Forecast (to) يتنبأ 
Respire (to)   يتنفس 
Persist يثابر 
Fix (to) يثبت 
Deactivate (to) (of chemicals)  ،يفقد الفعالية )المركبات(يثبط 
Perforate يثقب 
Set (to) (fruit, seed)   يثمر، يبذر 
Homogenize (to) يجانس 
Regenerate (to)  يجدد 
Dehydrate  يجفف 
Immobilize (to) يثبت، يجمد الحركة 
Formulate (to)  ّزيجه 
Abort (to)  يجهض 
Simulate (to)   يحاكي 
Viruliferous يحتوي/ حامل للفيروس 
Contain (to) (an infestation)  ،يوقف )العدوي(يحتوي 
Shield (to)   يحجب 
Limit (to) يحدد 
Plough يحرث 
Cultivate (to) (soil) يفلحث )التربة(يحر ، 
Disc (to) يحرث بالمحراث القرصي 
Fasciculate يحرز 
Burn (to)  يحرق 
Agitate (to) يحرك 
Sensitize (to)   يحسس 
Sanitize يحسن الحالة الصحية 
Mow (to) يحش 
Abrade (to) يحك، يكشط 
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Acidify  يحمض 
Drill (to) (hole) يحفر 
Earth up (to) يحضن بالتراب 
Hydrolyse (to) يحلل بالماء 
Implement (to) ينجز، يحقق 
Incubate (to) يحّضن 
Macerate يحل أو يطري بالنقع أو بالتحريك 
Neutralize  ّديحي 
Spinulose يحمل أشواكاً دقيقة 
Test (to)   يختبر 
Scarify   يخدش 
Service (to) (machines)  ن يخدم )اآللة(، يصو 
Chlorophyll كلوروفيليخضور / 
Miscoding يخطئ فى الشفرة 
Dilute يخفف 
Mask (to) يقّنعيخفي ، 
Mix (to) يخلط 
Ferment يخمر 
Smother (to) يخنق 
Intrude )يدخل )عنوة 
Inoculate يلقح، يدخل 
Fumigate (to) يدخن 
Thresh (to)   )يدرس )فصل الحب عن التبن 
Adsorb (to) )يدمص، يمتز )يلصق بالسطح 
Trample (to)  يدوس، يسحق بالقدم 
Manage (to) يدير 
Winnow (to)  يذّري، يغربل بمهب الريح 
Lipid soluble يذوب بالدهون 
Dissolve(to) يذيب 
Correlate (to) يربط 
Exude (to)  رتشحي 
Inherit (to) يرث 
Atomize (to) يرذذ 
Precipitate (to)  يرسب 
Filter (to), Infiltrate (to) يرشح 
Infiltrate )يرشح )رشاحة 
Percolate (to) يرشح، يقطر 
Humidify (to) يرطب 
Moisten (to) يرطب 
Graze (to) يرعى 
Dredge يرفع الوحل 
Protopoda أولية يرقات 
Eucephalous type يرقات ذات رأس متطور 
Polypoda رجلاأل عديدة يرقات 
Aculeate larvae   يرقات غشائية األجنحة 
Triungulin منبسطة يرقات 
Jaundice يرقان 
Icterus )يرقان )صفار 
Larva يرقة 
Larva (juvenile in nematodes) (ايرقة )يافعة في مجال النيماتود 
Grub  الجعاليرقة 
Scarabaeiform larva المقوسة الجعال يرقة 
Caterpillar قة حرشفية األجنحة ير 
Vermiform larva الشكل دودية يرقة 
Caudaeform larva يرقة ذات ذيل 
Maggot (يرقة ذات شكل دودي )ليس لها أرجل وال رأس 
Apodous larva يرقة عديمة األرجل 
Coarctate larva يرقة مستورة 
Campodeiform larva يرقة منبسطة 
Lodge (to)  يرقد 
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Digitate  يرقم، إصبعي الشكل 
Irrigate (to) يروي 
Creeping (growth habit) )يزحف، زاحف )طبيعة نمو 
Plant (to), Farm (to) يزرع 
Grow(to) for seed يزرع لالكثار 
Turf (to)  يزرع مسطح 
Disrupt  يزعج  
Exceed (to) يزيد 
Detoxify (to)  يزيل اثر السم 
Deodorize  الكريهةيزيل الرائحة 
Eradicate  يستأصل 
Rogue (plant)   )يستأصل )النبات 
Emulsify (to) يستحلب 
Extract (to) يستخلص 
Fluoresce (to) تشعسي 
Inhale (to) يستنشق 
Deplete (to) يستنفذ 
Import (to) يستورد 
Interpolate يستوفي، يقتحم 
Score (to)  يسجل نتيجة 
Obstruct (to) يسد 
Seep (to)  يسرب، ينز، يتسيل 
Manure (to)  العضوييسمد بالسماد 
Level (to) يسوي 
Transplant (to)   يشتل 
Overwinter يمضي فترة الشتاء ساكناً يشتي ، 
Impregnate (to) ينقع، يشرب 
Ignite (to) يلهب، يشعل 
Disturb (to) يشوش، يزعج 
Dye (to) يصبغ 
Drain يصرف، يفرغ 
Infest (to) يصيب 
 َِ َِ َِ َِ Antagonize يضاد 
Adjust (to) يضبط 
Injure (to) يضر 
Identify (to) يعرف، يماثل، يطابق 
Apply  يطبق 
Harden off (to) يطري 
Graft  يطعم 
Release (to)   يطلق 
Disinfect (to) يطهر 
Develop (to)   يطور 
Elongate (to), Lengthen (to) يطيل 
Shade (to)   يظلل 
Treat (to)   يعامل 
Soil applied  يعامل عن طريق التربة 
Intercept (to) يعترض 
Infect  بالمرض (يصيب) ييعد 
Identify (to) يعرف، يماثل، يطابق 
Hoe (to) يعزق 
Rotavate (to)  يعزق بالعزاقة الدورانية 
Isolate (to), Insulate (to) يعزل 
Operate (to) يعمل 
Reinfest (to)   يعيد اإلصابة 
Reseed (to)   يعيد البذر 
Screen (to)   يغربل 
Winnow (to)  يذّري، يغربل بمهب الريح 
Infest, Invade (to) يغزو 
Immerse (to) يغمر، يغطس 
Cap (to) (soil)  يغطي التربة 
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Mulch (to)  سطح التربةيغطى 
Flood (to) يغمر 
Drown يغمر بالماء 
Immerse (to) يغمر، يغطس 
Basophilic القواعد / محباليف 
Single (to)  يفرد 
Thin (to)   ّيفّرد، يخف 
Excrete (to), Secrete (to) يفرز 
Extrude  ًيفرز أو يدفع خارجا 
Drain يصرف، يفرغ 
Elute (to) يفضل الغسل 
Impoverish (to) يفقر 
Dissociate (to) يحلليفكك ، 
Kill (to) يقتل 
Estimate (to) يقدر 
Extrapolate (to) يقدر باالستقراء 
Dehull (to) يقشر 
Husk (to) يقشر الثمار 
Percolate (to) يرشح، يقطر 
Abscize (to)  يقطع، يبتر 
Soil inhabiting  يقطن التربة 
Block (to) يقولب 
Ridge (to)   يقوم بعمل األكتاف 
Potentiate (to) يقّوي 
Serum electrolyte اليكتروليت المصل 
Conglomerate  يكتل، يكور 
Replicate (to)   يكرر 
Abrade (to) يكشط، يحك 
Lime (to) يكلس 
Adhere (to)  يلتصق 
Adsorb (to) يلصق بالسطح، يدمص، يمتز 
Taint (to)  يلطخ، يلوث، يفسد 
Inoculate يلقح، يدخل 
Ignite (to) يلهب، يشعل 
Flame (to) يلهب، يشعل النار 
Pollute (to) يلّوث 
Identify (to) يعرف، يطابق، يماثل 
Adsorb (to) يمتز )يلصق بالسطح(، يدمص 
Absorb (to) يمتص 
Denature (to)  الطبيعة(يغير )يمسخ 
Hydrate (to) يميه 
Germinate (to) ينبت 
Emerge (to)  ،يبزغشفينكينبثق ، 
Reproduce (to)   ينتج 
Hologonic ينتج جاميطات )أو خاليا جرثومية( على طول الغدة التناسلية 
Transpire (to)   ينتح 
Disperse (to) يتشتت ،ينتشر 
Transport ينتقل 
Perform (to) ينجز 
Implement (to) ينجز، يحقق 
Coalesce (to) يندمج، يلتحم 
Circular (to) ينشر، يروج 
Mature (to), Ripen (to) ينضج 
Stratify   ينضد 
Leach (to) ينغسل 
Shed (building)   ينفصل 
Dehisce (to) ينفلق، يتفتح 
Impregnate (to) ينقع، يشرب 
Translocate   ينقل 
Grub (to) out ينكش، يقلع، يعزق 
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Emerge (to) يبزغ، ينبثقينكشف ، 
Outgrow (to) مو زيادة عن المألوفين 
Hydrogenate (to) يهدرج، يعالج بالهيدروجين 
Senesce (to)   يهرم 
Digest يهضم 
Aerate (to) يهّوي 
Predispose )يهيئ )لإلصابة 
Irritate يهيج 
Puddle (to) يوّحل، يخلط المالط 
Randomize (to)   ًيوزع عشوائيا 
Characterize فصّ وي 
Diurnal  يومي  
Attenuate  يوهن، مستدق 
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 مرتبة حسب األحرف الهجائية االنكليزية
 

A 
 

“a” value  " قيمةa"  من قياسات(de Man) 
A/G ratio (albumin/globulin ratio) نسبة األلبيومين للجلوبيولين 
Abandoned land  أرض مهجورة 
Abasia عدم القدرة على المشي 
Abatement إنقاص 
Abaxial leaf surface  )سطح الورقة البعيد عن المحور )السفلي 
Abbott's formula معادلة أبوت 
Abdomen بطن 
Abdominal aorta بطني يأورط 
Abdominal foots أقدام بطنية 
Abdominal ganglia عقدة عصبية بطنية 
Abductor muscles عضالت الفك العلوي 
Aberrant  مشّوه، شاذ 
Abiogenesis نشوء ال حيوي 
Abiotic ال حيوي 
Abiotic agent عامل غير حيوي 
Abiotic disease مرض غير حيوي 
Abiotic factor عامل غير حي 
Ablactation فطام 
Abmedian خط وسطي جانبي 
Abnormal غير عادي 
Abnormal growth نمو غير عادي 
Abort (to)  يجهض 
Abortifacient مسبب لإلجهاض 
Abrade (to) يكشط، يحك 
Abrasion كشط، سحج 
Abrasive مخرش 
Abrasiveness تآكل، كشط 
Abscess  خراج 
Abscession inhibitor مانع )مثبط( تكوين الخراج 
Abscission layer   طبقة االنفصال 
Abscission scar  منطقة أثر االنفصال 
Abscize (to)  يقطع، يبتر 
Absolute humidity  رطوبة مطلقة 
Absorb (to) يمتص 
Absorptimetry  قياس االمتصاصية 
Absorption امتصاص 
Absorption capacity  السعة االمتصاصية 
Absorptive ماص 
Absorptive hypha هيفا ماصة 
Abundance وفرة 
Acaricidal action الفعل اإلبادي ضد األكاروسات 
Acaricide يمبيد أكاروس 
Acariform الشكل أو أكاروسي حلمي 
Acaro- fungicide  مبيد فطري أكاروسي 
Acarus  أو أكاروسَحلَم 

Acaulescent ال ساقي 
Accelerated growth  نمو متسارع 
Accelerated storage test اختبار التخزين السريع 
Acceleration إسراع 
Acceptability  قبول 
Acceptable daily intake (ADI) حد التناول اليومي المقبول 
Accessory agent مادة مساعدة 
Accessory cause سبب ثانوي 
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Accessory cell خلية إضافية أو مساعدة 
Accessory gland  ضافية أو مساعدةإغدة 
Accessory lobe فص إضافي أو مساعد 
Accessory pulsatile organ  عضو نابض إضافي 
Accessory testis خصية إضافية أو مساعدة 
Accident  حادث 
Accident site موقع الحادث 
Accidental حادثي، طارئ 
Accidental myiasis  تدويد عرضي 
Accidental residues متبقيات عرضية 
Accidental wound )جرح حادثي )عرضي 
Acclimatization أقلمة 
Acclimatization period  مفترة التأقل 
According to the directions  وفق اإلرشادات 
Accumulation تراكم 
Accuracy دقة 
Acellular ال خلوي 
Acephalous / Acephalic يرقات ثنائية األجنحة( عديم الرأس( 
Acervate كومي 
Acervulus ُكَويمة 
Acetyl choline esterase (AChE) إنزيم األستيل كولين إستريز  
Acetylation عملية األستلة 
Acetylcholine  )أسيتايل كولين )مادة كيماوية عصبية 
Acetylcholine esterase (AchE) مادة كيميائية عصبية( إنزيم األسيتيل كولين استريز( 
Achene  فقيرة، حبة 
Achlorophyllous عديم اليخضور، عديم الكلوروفيل 
Acid content  محتوى حامضي 
Acid equivalent (a.e.) معادل حامضي 
Acid fast )صامد، ثابت )للحمض 
Acid fertilizer  سماد حامضي 
Acid gland غدة حامضية 
Acid resistant  مقاوم للحموضة 
Acidification  تحميض 
Acidify  يحمض 
Acidity حموضة  
Acidophile محب للحموضة 
Aconetase إنزيم األكونتيز 
Acquired immunity مناعة مكتسبة 
Acquired resistance مقاومة مكتسبة 
Acquisition اكتساب 
Acquisition access period فترة الزمة لالكتساب 
Acquisition feeding period فترة التغذية الالزمة لالكتساب 
Acquisition period فترة االكتساب 
Acre  وحدة مساحة، إيكر 
Acrididae  الجنادب )الجراد( قصيرة قرون االستشعارعائلة 
Acrogenous قمي النشأة 
Acropetal قمي، تصاعدي 
Acropetal transport  النقل العلى 
Acrosom كروزوم )مقدم الحيوان المنوي(أ 
Acrotrophic  أنابيب مبيضية ذات تغذية طرفية 
Actin بروتين عضلي 
Acting site موضع التأثير 
Actinides (Prostigmata)  أمامية الثغور التنفسية 
Actinomyces )األكتينوميسيس )بكتيريا خيطية 
Actinomycetes بكتيريا خيطية 
Actinotrichida ذات الشعيرات الكيتينية 
Action potential جهد الفعل  
Action spectrum  طيف الفعالية 
Action threshold  )حد حرج للفعل )عتبة الفعل 
Activated carbon  كربون نشط 
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Activated metabolism (أيض منشط )تنشيطي 
Activated selectivity  إختيارية التنشيط 
Activation  تنشيط 
Activator adjuvant  مواد إضافية منشطة 
Active نشط 
Active absorption امتصاص نشط 
Active immunity مناعة نشطة 
Active ingredient (a.i.)  مادة فعالة 
Active pupa عذراء نشطة 
Active transport )النقل الفعال )النشط 
Actual pesticide residue المتبقي الفعلي من المبيد 
Actual resistance مقاومة فعلية  
Aculea شعيرات إبرية الشكل توجد على أجنحة حرشفيات األجنحة 
Aculeate larvae  ألجنحة يرقات غشائية ا 
Acute حاد 
Acute dermal LD50 جرعة نصفية قاتلة حادة جلدية 
Acute dermal toxicity  سمية جلدية حادة 
Acute disease مرض حاد 
Acute exposure تعرض حاد 
Acute ingestion toxicity سمية حادة عن طريق التناول الفمي 
Acute inhalation toxicity  سمية تنفسية حادة 
Acute injection toxicity   سمية حادة بالحقن 
Acute intoxication حدوث سمية حادة 
Acute LC50 تركيز نصفي قاتل حاد  
Acute LD50 جرعة نصفية قاتلة حادة 
Acute necrosis )ضرر موضعي حاد )التنكرز 
Acute oral LD50 جرعة نصفية قاتلة حادة عن طريق الفم 
Acute oral toxicity سمية حادة عن طريق الفم  
Acute poisoning تسمم حاد 
Acute pulmonary toxicity  سمية رئوية حادة 
Acute rodenticides مبيدات قوارض حادة السمية 
Acute symptom عرض مزمن 
Acute toxicity سمية حادة 
Adanal  قرب )حول( منطقة الشرج 
Adanal supplements مات شرجية )حول منطقة الشرج(زوائد أو دعا 
Adaptability   قدرة على التكيف 
Adaptation   تكيف 
Adaptive تكيفي 
Adaptive disease مرض تكيفي 
Adaptive enzyme  نزيم متكيفا 
Adaxial leaf surface  )سطح الورقة القريب من المحور )السطح العلوي 
Addiction إدمان 
Additive  مضاف 
Additive effect تأثير مضاف 
Adductor muscles عضالت قافلة أو مقربة للفك العلوي 
Adelphoparasitism   ظاهرة تكون أناث وذكور الطفيل )أناث الطفيل من الطفيليات األولية

 والذكور من الطفيليات الثانوية التي تتطفل على أناث نفس النوع(
Adenitis التهاب الغدة اللمفية 
Adenoma ورم غدي 
Adenotrophic viviparity والدة مع تغذية بيضية 
Adephagous  خنافس مفترسة تابعة لتحت رتبةAdephaga 
Adfrontal area منطقة محاذية للجبهة 
Adhere (to)  يلتصق 
Adherence التصاق، التحام  
Adherent agent مادة مساعدة لاللتصاق 
Adhesion  لصق 
Adhesive agent  مادة الصقة  
Adhesive tape  شريط الصق 
Adiphohaemocytes خاليا )كريات( الدم الدهنية 
Adipose tissue )نسيج دهني )شحمي 
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Adipositas cordis يالتهاب النسيج الشحم 
Adipsoe tissue نسيج دهني 
Adjacent  قريب 
Adjust (to) يضبط 
Adjusting screw  برغي 
Adjuvant مساعدة مادة 
Admixture  خلط 
Adrenal cortex قشرة الكلية 
Adrenal gland غدة فوق الكلية 
Adrenergic system نظام أدرينالينى 
Adsorb (to) )يدمص، يمتز )يلصق بالسطح 
Adsorbent مدمص 
Adsorption  إدمصاص 
Adsorption capacity  سعة االدمصاص 
Adsorption chromatography ماتوجرافى االدمصاصكرو 
Adsorption coefficient  معامل االدمصاص 
Adsorption equilibrium  توازن االدمصاص 
Adsorption isotherm  خط التحارر لالدمصاص 
Adsorption kinetics  حركيات االدمصاص 
Adsorption power  قوة االدمصاص 
Adsorption site  موقع االدمصاص 
Adult  بالغ 
Adult stage طور بالغ 
Adulterants مواد الغش 
Adulteration غش، تزييف 
Adulticide مبيد حشرات بالغة 
Advanced  متقدم 
Adventitious عرضي 
Adventitious bud  برعم عرضي 
Adventitious root جذر عرضي 
Adverse effects تأثيرات معاكسة 
Aecidium وعاء ايسيدي 
Aeciospore )بوغة أيسيه )إيسيدي 
Aecium وعاء ايسيدي 
Aedeagus  )قضيب أو عضو اإليالج )السفاد 
Aerate (to) يهّوي 
Aeration تهوية 
Aerenchyma  خاليا تهوية 
Aerial (spraying) application تطبيق )رش( جوى 
Aerial equipment معدات رش جوى 
Aerial net شبكة هوائية 
Aerial root ذر هوائيج 
Aerial shoot  مجموع خضري فوق أرضي 
Aerial spray  رش جّوي 
Aerobes كائنات دقيقة هوائية 
Aerobic هوائي 
Aerobic respiration  تنفس هوائي 
Aerobiosis حياة هوائية 
Aerolation دخول خطوط عرضية في الحقل الجانبي 
Aerosol )ضبابي دخاني )أيروسول 
Aerosol bombs علب األيروسول  
Aerosol dispenser (AE) موزع االيروسول  
Aerosol generators مولدات األيروسول 
Aerosol propellant  قاذف ضبابي 
Aestival صيفي 
Aestivate صّيف 
Aestivation بيات صيفي، تصيف 
Aethalium نمو كويمي غزير 
Aetiology علم أسباب المرض 
Aeuminate type eggs  بيوض رفيعة الشكل 
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Affect يؤثر 
Affected public جمهور متأثر 
Afferent nerve cells (neuron) )خاليا عصبية حسية )الواردة 
Affinity  ألفة 
Afforest (to) زراعة الغابات، تشجير اصطناعي 
Afforestation  زراعة الغابات، تشجير اصطناعي 
Aflatoxine أفالتوكسين 
African (American) cotton boll-worm (Tomato frui-worm)  )دودة لوز القطن األفريقية أو األمريكية )دودة ثمار البندورة/الطماطم 
Aftermath  آثار ما بعد المعاملة 
After-ripening  بعد النضج 
After-treatment  بعد المعاملة 
Agamete خلية تكاثرية ال جنسية 
Agar  آجار 
Agar diffusion method طريقة االنتشار فى اآلجار 
Agar double diffusion test اختبار اإلنتشار المزدوج في اآلجار 
Agar gel electrophoresis الفصل الكهربائي باآلجار الجيالتيني 
Age  عمر 
Age composition تكوين )تركيب( عمري 
Age distribution توزيع عمري 
Age specific life table جداول الحياة العمرية 
Aged residue  متبقي طويل األمد 
Ageing  )تعمير )من العمر 
Ageing in vitro تعمير مخبري 
Agent  عامل 
Agglomerate تكتل 
Agglomerated formulations مستحضرات مجمعة 
Agglutination تخثر، تراص 
Aggregate (to) تجميع 
Aggregate species  أنواع متجمعة 
Aggregation تجمع، تحشد 
Aggregation pheromones فرمونات التجمع 
Aggression )معاداة )عداوة 
Aggressive عدواني 
Aggressiveness عدوانية 
Agitate (to) يحرك 
Agitation  ،إثارة تقليب 
Agitator  محرك 
Agony عذابألم مبرح ، 
Agrarian   ّزراعي، حقلي 
Agricultural advisor  ناصح زراعي 
Agricultural advisory  نصح زراعي 
Agricultural chemicals كيماويات زراعية 
Agricultural contractor  مقاول زراعي 
Agricultural control مكافحة زراعية 
Agricultural crop  محصول زراعي 
Agricultural engineer  مهندس زراعي 
Agricultural experiment Station محطة تجارب زراعية 
Agricultural extension إرشاد زراعي 
Agricultural extensionist مرشد زراعي 
Agricultural research  بحث زراعي 
Agriculture  زراعة 
Agrochemical  مركب كيماوي زراعي 
Agro-ecosystem  نظام بيئي زراعي 
Agro-medicine ب زراعيط 
Agrometeorology  يعلم االرصاد الجوي الزراع 
Agronomist  )عالم )إخصائي( زراعة )فالحة 
Agronomy  )علم الزراعة )الفالحة 
Agro-oriented industry صناعة زراعية موجهة 
Agrotechnical control مكافحة بالتقنيات الزراعية  
A-horizon (soil)  أ -مقطع افقي 
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Air contaminant ملوث الهواء 
Air humidity  رطوبة الهواء 
Air injection atomization  التذرية بالحقن الهوائي 
Air injection spray الرش بالحقن الهوائي 
Air pollution  تلوث الهواء 
Air pressure  ضغط هوائي 
Air pump  مضخة هوائية، طلمبة 
Air quality standard  نوعية )جودة( الهواء قياسية 
Air sacs أكياس هوائية 
Air stores مخازن الهواء 
Air tight storage خزن محكم )مغلق( عن الهواء 
Airborne منقول بالهواء 
Air-dry  تجفيف هوائي 
Air-elutriation تنقية الهواء 
Air-flow applicator   جهاز الهواء االنسيابي 
Airless atomization  تذرية ال هوائية 
Airless spray رش ال هوائى 
Airtight container  حاوية محكمة الغلق 
Akaryote ال نواتي 
Alae  )زوائد )على الكيوتيكل 
Alarm phermones  )فرمونات التحذير )التنبيه 
Alarm signal )اشارة انذار )تحذير 
Alary muscles عضالت جناحية 
Alate مجنح 
Albinism  بهق 
Albumin بروتينية(ال اآلح ألبيومين )مواد 
Alder flies ذباب رومي 
Alfafa dwarf  تقزم الفصة/ الجت/ البرسيم الحجازي 
Alfafa mosaic virus فيروس موزاييك الفصة/ الجت/ البرسيم الحجازي 
Alfalfa beetle خنفساء الفصة 
Alfalfa flea برغوث الفصة 
Alfalfa leafhopper نّطاط الفصة 
Alfalfa weevil  سوسة ورق الفصة 
Alfamovirus )الفاموفيروس )جنس 
Algae  طحالب/ أشنيات 
Algal growth  نمو طحلبي 
Algicide  مبيد طحالب/ أشنيات 
Alien   غريب 
Aliesterase إنزيم االستراز األليفاتى 
Alighting board لوحة الطيران في خلية النحل 
Alimentary canal (tract)   قناة هضمية 
Alinotum الحاملة صفائح الجناح األمامية  
Aliquots  جزء 
Alkali flame ionization detector (AFID) كشاف التأين باللهب القلوي 
Alkali flame thermionic detector (AFTD) كشاف األيونات الحراري ذو اللهب القلوي 
Alkaline fertilizer  )سماد قلوي )قاعدي 
Alkaline gland غدة قلوية 
Alkaline hydrolysis تحلل مائي قلوي 
Alkaline phosphatase إنزيم الفوسفات القلوي 
Alkalinity  قلوية، قاعدية 
Alkaloid مادة شبيهه بالقلوي 
Alkalosis تحلل قلوي 
Alkylating agent مادة مؤلكلة 
Alkylation األلكلة 
Allelopathy  تثبيط 
Allergenic propereties خصائص الحساسية 
Allergens  مواد مسببة للحساسية 
Allergic متحسس 
Allergic inflammation تأجج الحساسية 
Allergic reaction test اختبار تفاعل الحساسية 
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Allergy حساسية، تحسس 
Allometabola تبدل أو تحول مختلف 
Allometry دل )النمو( متغاير تب 
Allomone رسالة كيميائية تفيد الكائن الحي المرسل أو المرسل والمستقبل  
All-or-non law قانون الكل، أو الالشيء 
Allotment (garden) توزيع حصص 
Allotrophy تعايش مفيد لكال الطرفين 
Alloy  سبيكة معادنأشابة ، 
Allround screening املةتفرقة )غربلة( ش  
Alluvial soil   تربة طميية 
Alluvium  طمي، غرين 
Almond bud gall mite َحلَم براعم اللوز 
Almond bud midge  ذبابة تدرن براعم اللوز 
Almond capnodis كابنودس اللوز 
Almond fruit wasp  دبور ثماراللوز 
Almond leaf scorch احتراق أوراق اللوز 
Almond moth راشة اللوزف 
Almond sawfly دبور )صندل( اللوز الغشائي 
Alpine plant  نبات ألبي 
Alteration تبديل، تغيير 
Alterative بديل 
Alternate متبادل، متعاقب 
Alternate host عائل بديل/ متبادل/ مناوب 
Alternating current (electricity) )تيار متبادل )كهرباء 
Alternation of generations ظاهرة تبادل )تعاقب( األجيال 
Alternative host )عائل بديل )ثانوي 
Alternative methods  طرق بديلة  
Alveoli pulmonis حويصالت رئوية 
Alzheimer disease  مرض الزهيمر 
Amaranthaceae عائلة عرف الديك 
Amastigomycota فطور ال سوطية 
Ambient محيط 
Ambient temperature   حرارة محيطة 
Ambifenestrate  قمع فرجي ذو نافذتين/فتحتين متشابهتين 
Ambushers َقناصة 
Ameboid leucocytes خاليا دموية أميبية 
Amensalism  تضاد  
American cockroach  صرصور أمريكي 
American foulboard )مرض الحضنة األمريكي )يصيب النحل 
Ametabola / Ametabolous عديمات التحول الواضح 
Amino acid  حمض آميني 
Amitosis انقسام اختزالي بسيط 
Ammonification  نشدرة، تنشدر 
Ammonifying bacteria   بكتيريا النشدرة 
Amniotic flods إنبعاجات أمنيونية المغلفة للجنين 
Amorphous متعددة األشكال، غير منتظم 
Amorphous inclusions أجسام محتواة متعددة األشكال 
Ampermetric قياس التيار 
Ampherotokous تكاثر بكري منتج لإلناث وأحياناً لبعض الذكور 
Amphibious  برمائي 
Amphid مجس )للنيماتودا(، عضو حسي في الرأس 
Amphidelphic  مبيضان متضادان في االتجاه 
Amphidial pore فتحة األمفيد 
Amphidial pouch جيب األمفيد /كيس 
Amphimixis  إخصاب خلطي 
Amphipneustic ذات ثغور تنفسية طرفية مزدوجة 
Amphitoky انتاج مختلط 
Amphitrichous قطبي السياط 
Amplexiform type َمْشَبك أجنحة تراكبي الطراز 
Ampulla حوصلة دموية، حافظة، كيس 
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Amygdala لوزة الحلق 
Amyloplast   صانعة نشاء 
Anabiosis  )سكون بيولوجي )نتيجة الجفاف 
Anabolism بناء األنسجة 
Anactinotrichida  أكاروسات ذات شعيرات عديمة الكيتين 
Anaerobe ال هوائي 
Anaerobic ال هوائي 
Anaerobic respiration تنفس ال هوائي 
Anaerobiosis حياة ال هوائية 
Anal جشر 
Anal angle زاوية جناحية خلفية  
Anal cerci قرون شرجية 
Anal discs أقراص شرجية 
Anal gills خياشيم شرجية 
Anal glands غدد شرجية 
Anal lobe فص خلفي 
Anal papillae حلَيمات شرجية 
Anal stylets مجسات شرجية 
Analogue قرين 
Analysis and modeling نمذجة(التحليل والتنميط )ال 
Analysis of damage تحليل الضرر 
Analysis of toxicity mechanisms  تحليل آليات )ميكانيزمات( السمية 
Analysis of variance (ANOVA) تحليل التباين 
Analyst  المحلل(قائم بالتحليل( 
Analytical centrifuge مثفلة تحليلية 
Analytical methods طرق التحليل 
Anamorph طور ال جنسي 
Anamorphosis تشكل للحشرة يتم فيه إضافة حلقات بطنية في وقت االنسالخ 
Anaphase طور انفصالي 
Anasarca استسقاء عام 
Anastomosis تشابك، تفاغر 
Anatomical  تشريحي 
Anatomy علم التشريح 
Anatoxin )توكسين موهن )يستخدم فى اللقاح أو التطعيم 
Androecium   الكش 
Androgenic hormone هرمون ذكري 
Anemia فقر الدم 
Anemochory  انتشار بالرياح 
Anemometer  مقياس شدة الرياح 
Anemophilous  ريحي االلقاح 
Anestheization تخدير 
Anesthesia فقدان الحس، تخدير 
Aneuploid  رقم صبغي شاذ 
Angioma ورم وعائي 
Angiosperm  اة البذور مغط 
Angle زاوية جناحية 
Angle of incidence  زاوية السقوط 
Angor in the breast ضيق في الصدر 
Angoumois grain moth فراشة الحبوب أو فراشة المخزن 
Angstrom (A°) )أنجستروم )واحد على عشرة آالف من الميكرون  
Angular زاوي 
Angular leaf spot تبقع ورقي زاوي 
Angulate زاوية حادة 
Anhydrobiosis )سكون بيولوجي )نتيجة الجفاف 
Anhydrous   ال مائي 
Aniline point  نقطة االنيلين 
Animal  حيوان 
Animal behaviour سلوك الحيوان 
Animal ecology علم البيئة الحيوانية 
Animal feed علف حيواني 
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Animal kingdom (Animalia) يوانيةمملكة ح 
Animal-parasitic nematodes نيماتودا حيوان 
Animate حياتي 
Anion  )أيون سالبي )أنيون 
Anionic  أنيوني( ذو أيون سالب الشحنة( 
Anionic detergent  منظف سالب الشحنة 
Anionic group مجموعة أنيونية 
Anionic site موقع أنيونى 
Anionic surfactants  شاط سطح انيوينيمواد ذات ن 
Anionic wetting agent  مبلل سالب الشحنة 
Anisigamous األعراس، الجاميطات تباين 
Anisocoria عدم تساوى حجرات القلب 
Anisogamy تباين األعراس، الجاميطات 
Annelate تحلق 
Annelida شعبة الديدان الحلقية 
Annelospore بوغ فطري حلقي 
Annual حولي، سنوي 
Annual life cycle دورة الحياة السنوية 
Annual plant  نبات حولي 
Annual weed عشب حولي 
Annular حلقي الشكل أو شبيه بالحلقة 
Annulation عرضي على الكيوتيكل )حلقات( تحلق 
Annule  تحلق 
Anomaly تشوه 
Anopheles mosquito بعوضة األنوفيليس 
Anoplura اصرتبة القمل الم 
Anorexia فقد الشهية  
Anoxia نقص األكسجين 
Ant   نمل 
Ant lion أسد النمل، مفترس للنمل 
Antagonism تضاد 
Antagonist  مضاد 
Antagonistic مضاد 
Antagonistic action الفعل التضادى 
Antagonistic effect  تأثير مضاد 

 َِ َِ َِ َِ Antagonize يضاد 
Anteclypeus لي من الجبهة الدرقية في الحشرات الماصةالجزء السف 
Antenna قرن استشعار 
Antennal fossa حفرة قرن االستشعار 
Antennal lobes فصي قرن االستشعلر 
Antennal socket نقرة قرن االستشعار 
Antennifer زائدة مفصلية في التجويف الذي يخرج منه قرن االستشعار 
Anteriad متجه لألمام 
Anterior أمامي 
Anterior commissure نقطة االلتقاء )االتصال( األمامي 
Anterior shield lobe فص درعى أمامى 
Anther   مئبر 
Antheridium في الالزهريات عضو التذكير 
Anthesis   تفتح الزهرة 
Anthracnose تبّثر، انتراكنوز 
Anthrax مرض الجمرة الخبيثة 
Anti ضد 
Anti auxine مضاد األوكسين 
Anti bacterial مضاد للبكتيريا 
Anti cholinesterase  مضادات )مثبطات( انزيم الكولين استريز 
Anti enzyme مضاد إنزيمي 
Anti evaporants مضادات التطاير 
Anti fungal مضاد فطري 
Anti hormone مضاد الهرمون 
Anti microbial مضاد للميكروبات 
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Anti microbial agent  مادة مضادة للميكروبات 
Anti moulting hormones مضادات هرمون االنسالخ 
Anti oxidants مضادات األكسدة 
Anti parasitic مضاد للطفيليات 
Anti pheromone مضاد الفرمون 
Anti thyroid مضاد درقي  
Anti toxic مضاد للسم 
Anti trypsin صارة البنكرياسية(مضاد للتربسين )انزيم بالع 
Anti viral مضاد للفيروسات 
Antibiosis تضاد حيوي 
Antibiotic مضاد حيوي 
Antibody جسم مضاد 
Antibody enzyme conjugate جسم مضاد مرتبط باإلنزيم 
Anti-caking agent مادة مانعة للتعجن 
Anticoagulant  تخثر أو تّجلط الدم)مضاد( مانع 
Anti-convulsive action  فعل مضاد للتشنج 
Antidiuritic hormone (ADH) هرمون مثبط إلدرار البول 
Antidotal mechanisms آليات فعل الترياق 
Antidote ترياق، مضاد للتسمم 
Anti-drift agent مادة مانعة لالنجراف 
Anti-dusting agent مادة مانعة إلثارة مساحيق التعفير 
Antifeedant التغذية مانع  
Antifertility مضاد للخصوبة 
Antiflocculating agent مضاد التكتل 
Antifoaming مضاد الرغاوي 
Antifouling compounds مركبات مضادة لمعوقات حركة السفن 
Antifungal activity  شاط مضاد للفطريات 
Antigen "مولد الضد، "أنتيجين 
Antigenic determinant اج الجسم المضادمحدد إنت 
Antigenicity قدرة ارتباط مولد الضد بالجسم المضاد 
Antigibberellin   مضاد الجبريلينات 
Anti-Juvenile hormone مضادات هرمون الحداثة  
Anti-juvenile hormones (Anti-JHs)  مضادات هرمون الشباب أو الحداثة 
Antimetabolic مضاد لالستقالب أو األيض 
Antimetabolite  مادة مضادة لأليض 
Antioxidant   مضاد التأكسد 
Anti-resistance مضاد للمقاومة  
Antisense RNA RNA بالتتالي المعاكس 
Antiseptics مطهرات األنسجة الحية 
Antiserum مصل مضاد 
Antiserum titer (titre) عيارية المصل المضاد 
Anti-siphoning device  ع اإلرتجاعقرص من 
Antisporulant مضاد تبّوغ 
Antitoxin   مضاد السم 
Anti-wilting agent مادة مانعة للذبول 
Antixenosis مقاومة  
Anus  فتحة الشرج 
Aorta الشريان األورطي/ األذيني/ األبهري 
Aortic valves صمامات أورطية/ أبهرية 
Aperture   فتحة، شق 
Aphanoplasmodium اءة "البالسموديوم"بد 
Aphelenchid يتبع نيماتودا مجموعة أفيلينكدا 
Aphelenchoid )افيلينكويدي )شكل المريء 
Aphicide  ّمبيد لحشرات المن 
Aphid  ّحشرة المن 
Aphid lion  مفترس المّن()أسد المّن 
Aphid-borne viruses  ّفيروسات محمولة بالمن 
Aphididae / Aphidae فصيلة حشرات المنّ  عائلة أو 
Aphid-transmission factor  ّعامل النقل بالمن 
Aphyllous   ال ورقي 
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Apiary منحل، منحلة الخاليا القمية 
Apical قّمي، طرفي 
Apical angle  زاوية جناحية قمية 
Apical bud   برعم قمي 
Apical dominance  سيادة قمية 
Apical meristem  ( نسيج انشائي)ميربستيم قمي 
Apiculture  تربية النحل()نحالة 
Apidae عائلة أو فصيلة نحل العسل 
Aplanetic ساكن 
Aplanospore  بوغ ساكن 
Apneustic insects حشرات عديمة الثغور التنفسية العاملة أو ذات جهاز تنفسي مغلق 
Apocrine secretion االفراز القمي 
Apoda / Apodous رجل/ بدون أرجلعديمة األ 
Apodemes على شكل أوتاد دعامات داخلية 
Apodous larva يرقة عديمة األرجل 
Apolysis  )انفصال األدمة عن القشرة القديمة )عملية االنسالخ 
Apomictic تكاثر بكري عديم التزاوج الخلطي 
Apomixis (= Parthenogenesis) )تكاثر بكري )ال إلقاحي 
Apophyseal pits نقرتي الهيكل الداخلي لالسترنة 
Apophysis  زوائد جدارية داخلية شبيهة باألرع 
Apoplast  أنسجة غير حية 
Apoplast translocation )انتقال أبوبالستي )الحركة عبر الخشب 
Apoplastic movement  )انتقال في األنسجة غير الحية )عبر الخشب 
Apoptosis موت خلوي فسيولوجي 
Apothecium ثمرة زقية قرصية 
Apparent density كثافة ظاهرية 
Apparent mortality موت ظاهري 
Apparent specific gravity كثافة نوعية ظاهرية 
Appendage زائدة، الحقة 
Appendiculate تحمل زائدة أو أكثر 
Appetite anorexient فاقد للشهية 
Apple leaf miner راق التفاححفار )ناخرة( أو 
Apple leaf moth  فراشة أوراق التفاح 
Apple mosaic virus فيروس موزاييك التفاح 
Apple rust mite َحلَم صدأ أوراق التفاح 
Apple weevil سوسة براعم التفاح 
Appliance  أداة التطبيق 
Applicability قابلية للتطبيق 
Application  تطبيق 
Application area ان أو مجال التطبيقمك 
Application rate  عدل التطبيق 
Application time موعد التطبيق 
Applicator certification شهادات )تصاريح( القائمين بتطبيق المبيدات 
Applied biological control مكافحة حيوية تطبيقية 
Applied control مكافحة تطبيقية 
Applied ecology التطبيقي علم البيئة 
Apply  يطبق 
Apposition صورة فسيفسائية أو متراصة 
Apposition eye )عين ضامة )نهارية 
Apposition images  تَشّكل الخيال بالتقابل ََ 
Appraisal  تقييم 
Appressorium عضو التصاق، ممص فطري 
Approval scheme  مخطط الموافقة 
Approved chemical name يميائي الموافق عليهاالسم الك 
Approved product  منتج موافق عليه 
Aprotic )تحت ظروف غياب الماء )المائية 
Apterous غير مجنح 
Apterous / Aptera عديمة األجنحة 
Aptery حالة أو مظهر تنعدم فيه األجنحة 
Apterygota  ًقسم الحشرات عديمات األجنحة أصال 
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Aquatic مائي 
Aquatic ecology علم البيئة المائية  
Aquatic fungi فطور مائية 
Aquatic herbicide مبيد لمكافحة األعشاب المائية 
Aquatic insect ecology  بيئة الحشرات المائية 
Aquatic insects حشرات مائية 
Aquatic life حياة مائية 
Aquatic pest control مكافحة اآلفات المائية 
Aquatic plant  نبات مائي 
Aquatic vegetation  نمو نباتي مائي 
Aquatic weed   عشب مائي 
Aqueous  مائي 
Aqueous concentrate مركز مائي 
Arable crop  محصول مستزرع 
Arable land   أرض مستزرعة 
Arachnida صف العنكبوتيات 
Araneida تحت صف العناكب الحقيقية 
Arboricide  مبيد شجري 
Arboriculture  زراعة األشجار 
Arch   )قوس/ قنطرة )الجزء الظهري من النمط العجاني 
Archegonium  )مولدة البيضة )نباتات الدنيا 
Archimetabola ذات تبدل أو تحول ناقص غير تدريجي 
Arcuate  مقوس 
Areolation تقاطع الخطوط العرضية مع الحقل الجانبي 
Arid climate جاف )قاحل( مناخ 
Arid region )منطقة جافة )قاحلة 
Arista  شعرة 
Aristate antennae قرن استشعار شعري 
Armored scale insects  )حشرات قشرية مسلحة )صلبة 
Armored scale ladybird beetle   دعسوقة )أبى العيد( الحشرات القشرية المسلحة 
Army worms الديدان المسلحة 
Arolium وسادة مخلبية غشائية 
Aromatic compound  مركب عطري 
Aromatic content  محتوي عطري 
Aromatic esterase إنزيم اإلستيريز العطري 
Aromatic ring حلقة عطرية 
Aromatic solvent  مذيب عطري 
Arrestants فرمونات االستقرار 
Arrested growth  توقف النمو 
Arrhenotokous parthenogenesis انتاج ذكور من تكاثر بكري، تكاثر بكري الجنسي جزئي 
Arsenic tolerance  تحمل الزرنيخ 
Arsenicals  مبيدات محتوية على الزرنيخ 
Arteriosclerosis تصلب الشرايين 
Artery شريان 
Artesian well ر أرتوازيئب 
Arthropoda شعبة مفصليات األرجل 
Arthropodin ودين بروتينيآرثروب 
Arthrospore  بوغ مفصلي 
Articulating membrane  مفصلي(غشاء متمفصل( 
Artificial diet اصطناعي غذاء 
Artificial drying  تجفيف صناعي 
Artificial food supplements إضافات الغذاء الصناعي 
Artificial light  ضوء صناعي 
Artificial respiration عيتنفس اصطنا 
Artificial selection انتخاب اصطناعي 
Artificial shelters حاميات اصناعية 
Artificial swarming اصطناعي تطريد 
Asbestos )حرير صخري )أسبستوز 
Ascending  صاعد 
Ascites االستسقاء 



 193 

Ascocarp )ثمرة زقية )أسكية 
Ascogenous  زقي )أسكي( المنشأ 
Ascogerous يس الزقي )األسكي(مولد الك 
Ascogerous hypha )هيفا زقية )أسكية 
Ascogonium )عضو التأنيث للزقيات )فطور أسكية 
Ascomycetes )فطور زقية )فطريات أسكية 
Ascospore )بوغ أسكي )زقي 
Ascostroma )وسادة زقية )أسكية 
Ascus )كيس زقي )أسكي 
Ascus mother cell سكي )الزقي(الخلية األم للكيس األ 
Asepsis طهر، الطهارة 
Aseptate غير مجزأ 
Aseptate hypha هيفا غير مجزأة 
Aseptic معقم، مطهر 
Aseptic suppuration مطهر ضد التقيح 
Asexual ال جنسي 
Asexual reproduction تكاثر ال جنسي 
Asexual state حالة ال جنسية 
Ash content  محتوي الرماد 
Ashing process   عملية الترميد 
Aspermia توقف إنتاج الحيوانات المنوية 
Asphalt  إسفلت 
Aspirator  لجمع الحشرات الصغيرةجهاز شفط الهواء 
Asporogenous غير مشكل لألبواغ 
Assay species نباتات االختبار 
Assays of genotoxicity تقييم السمية الوراثية 
Assess (to) قّوم 
Assimilate  )مّثل الغذاء )بعد هضمه 
Assimilate stream تيار التمثيل الغذائي 
Assimilation   تمثيل غذائي 
Assimilatory  تمثيلي 
Association neuron خلية عصبية رابطة/ مساعدة 
Association weed عشب مصاحب 
Aster yellows اصفرار األستر 
Asthma داء الربو 
Astigmata تحت رتبة عديمة الثغور التنفسية  كاروساتأ 
Asymmetric carbon atom ذرة كربون غير متماثلة 
Asymmetrical غير متناظر 
Asynchronous غير متزامن 
Ataxia period فترة الهزيع، أو التخلج 
Atmosphere غالف جوي 
Atmospheric air هواء جوي 
Atmospheric humidity رطوبة جوية 
Atmospheric pressure ضغط جوي 
Atom ذرة 
Atomic absorption spectrophotometer جهاز امتصاص الطيف الذري 
Atomic weight  وزن ذري 
Atomization تذرية، تجزيء، ترذيذ 
Atomize  رذذ 
Atomize (to) يرذذ 
Atomizer رذاذة 
Atony وهن، ضعف 
ATP طاقة(ين ثالثى فوسفات )مصدر الزأدينو 
ATP-ase فوسفات يين ثالثزاإلنزيم المحلل لألدينو  
Atrium دهليز الثغر التنفسي 
Atrophy توقف النمو، ضمور 
Atropine األتروبين، مضاد التشنج 
Attack هجوم 
Attenuate   مستدق، يوهن 
Attenuated موهن 
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Attenuated parasite  موهنطفيل  
Attenuated virus  نموهفيروس  
Attenuation توهين 
Attractant  مادة جاذبة 
Attractant glands غدد جاذبة 
Attracticide مبيد فوروموني جاذب 
Attractive جذاب 
Attractiveness  )خاصية جذب العائل للطفيلي )المقدرة على الجذب 
Attributes of population خصائص المجموعة البيئية، خصائص العشيرة 
Auditory organs أعضاء السمع 
Auger hole   حفرة المثقب 
Augmentation )إزدياد )األعداء الحيوية 
Auricle  أذين 
Auriculary valve صمام أذيني 
Australian ladybird beetle خنفساء الفيداليا 
Auto analyzer محلل ذاتي 
Auto radiography قياس ذاتي لإلشعاع 
Autocidal control مكافحة ذاتية 
Autoclave  )جهاز تعقيم )أوتوكالف 
Autoecious (= Autoicious) ذاتي المسكن 
Autoecism أحادية العائل 
Autoecology علم البيئة الذاتي 
Autointoxication تسمم ذاتي 
Autolysis ذاتي التحلل 
Automatic  ذاتي الحركة 
Automatic multiple development (AMD) تطوير اآللية المتعددة 
Automatism حركة ذاتية  
Automictic parthenogenesis تكاثر بكري ذاتي 
Autonomic nervous system جهاز عصبي ذاتي 
Autoparasitism  تطفل ذاتي 
Autopolyploid  تعدد الصبغيات الذاتي 
Autopsy تشريح الجثة 
Autoradiograph   صورة إشعاعية ذاتية 
Autoradiography تصوير إشعاعي ذاتي 
Autotroph ذاتي التغذية 
Autotrophic nutrition ذاتي التغذية 
Autumn application  تطبيق خريفي 
Autumn ploughing   حراثة خريفية 
Autumn-sown crop محصول يزرع في الخريف 
Auxillary مساعد 
Auxillary stylets رماح مساعدة 
Auxillary substance )مادة اضافية )مساعدة  
Auxin هرمون نمو نباتي 
Available carbohydrates  كربوهيدرات متاحة 
Avicide مبيد الطيور  
Avirulent غير شرس، غير ممرض 
Avocado sun blotch viroid فيرويد لطخة الشمس لألفوكادو 
Avoidance اجتناب 
Awl nematode (Dolichodorus sp.) نيماتودا مخرازية 
Awl-shaped  مخرازي الشكل 
Awn(s) )سفاة )سفا 
Axenic نقي 
Axenic culture مزرعة نقية 
Axeny ماحل، ال ضيافي 
Axial محوري الموقع 
Axial fibre ليف عصبي محوري 
Axil (leaf) إبط الورقة 
Axillary bud برعم إبطي 
Axillary sclerites ةصفائح جناحية ابطي 
Axon محور عصبي 
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Axonal degeneration تحلل المحاور العصبية 
Axonic poisons سموم المحاور العصبية 
Axonic transmission نقل محوري 
Azygospore بوغ زيجي بكري 
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B 
 

“b” value  قيمة“ b”  من قياسات(de Man) 
Back crossing عبور رجعى 
Background level مستوى مرجعي 
Background residues  )متبقيات قديمة )خلفية المتبقيات 
Bacteria بكتريا، جراثيم 
Bacterial septicemia  تسمم دموي بكتيري 
Bactericidal قاتل للبكتيريا 
Bactericide مبيد للبكتيريا 
Bacteriological بكتيري 
Bacteriologist إخصائي بكتيريا 
Bacteriology علم البكتيريا 
Bacteriolysin الليسين البكتيرى 
Bacteriolysis تحلل بكتيري 
Bacteriophage ملتهم البكتيريا فيروس 
Bacteriostasis تثبيط النمو البكتيري 
Bacteriostat مثبط النمو البكتيري 
Baculoviruses الفيروسات العصوية 
Badnavirus )بادنافيروس )جنس 
Baermann funnels مانأقماع بير 
Baermann trays صحون/ أطباق بيرمان 
Bait  ُْطِعم 
Bait (ready for use) (RB) طعم جاهز لالستعمال 
Bait concetrate (CB) طعم مركز  
Bait plants نباتات صائدة 
Bait traps مصائد الطعوم 
Baluchistan melon fly, melon fly ذبابة البطيخ 
Banana bunchy top virus وس تبوق قمة الموزفير 
Banana streak virus فيروس تخطط الموز 
Band application  معاملة شريطية 
Band sowing  بذر شريطي 
Band sprayer  مرش شريطي 
Band treatment  معاملة شريطية 
Bank (of lamps)  )صف )مصابيح 
Bank treatment (of ditches etc) غيرها( معاملة حافّية )للقنوات و 
Bar (pressure)  )وحدة قياس الضغط )بار 
Barb أسلة 
Bare fallow أرض غير مزروعة، مبورة 
Bare ground  أرض عارية 
Bare plot  قطعة أرض عارية 
Bark beetle خنفساء القلف 
Bark extract مستخلص القلف 
Bark lice قمل القلف 
Bark treatment معاملة القلف 
Barley stripe mosaic virus فيروس الموزاييك الشريطي للشعير 
Barley yellow dwarf virus فيروس تقزم واصفرار الشعير 
Barley yellow mosaic virus  موزاييك األصفر للشعيرالفيروس 
Barometric pressure   ضغط بارومتري 
Barrel sprayer  مرش برميلي 
Barrier حاجز، عائق 
Basal ي الموقعقاعد 
Basal bark spray أسفل الساق رش 
Basal bark treatment  معاملة أسفل الساق 
Basal bulb  )بصلة قاعدية )من المريء 
Basal cell خلية قاعدية 
Basal knobs )عقد قاعدية )للرمح 
Basal metabolism  أيض أساسي 
Basal regrowth  تجدد نمو قاعدي 
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Basal treatment ملة قاعديةمعا  
Basalar  صفيحة جناحية أبطية 
Base dressing   تغطية القاعدة 
Base exchange  تبادل قاعدي 
Base rich  قلوي مركز 
Base saturation  تشبيع قاعدي 
Basement membrane غشاء قاعدي 
Basic fertilizer  سماد أساسي 
Basic resources مصادر أساسية  
Basic slag  خبث أساسي 
Basicity )قلوية )قاعدية 
Basiconic sensilla شعيرات حسية مخروطية 
Basidiocarp "ثمرة دعامية "بازيدية 
Basidiomycetes  الفطور الدعامية/ البازيدية 
Basidiospore  )بوغ بازيدي )دعامي 
Basidium )دعامة )بازيدة 
Basipetal قاعدي اإلتجاه 
Basipetal transport  انتقال الى القاعدة 
Basisternum استرنة قاعدية 
Basitarsus عقلة رسغية قاعدية 
Basophile  محب للقاعدية 
Basophile )محب للقاعدية، خلية قاعدية )من خاليا الدم البيضاء 
Basophilic اليف/ محب القواعد 
Batch (of a commercial product) )مجموعة )منتجات تجارية 
Bead galls أورام ورقية خاصة 
Bean butterfly  أبو دقيق البقوليات 
Bean common mosaic necrosis virus فيروس الموزاييك المميت الشائع للفاصولياء 
Bean common mosaic virus فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء 
Bean dwarf mosaic virus فيروس الموزاييك المتقزم للفاصولياء 
Bean golden mosaic virus فيروس الموزاييك الذهبي للفاصولياء 
Bean pod mottle virus فيروس تبرقش قرون الفاصولياء 
Bean southern mosaic virus فيروس الموزاييك الجنوبي للفاصولياء 
Bean yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر الفاصولياء 
Beating branches method طريقة ضرب الغصن النباتي 
Beating net مظلة الضرب اليابانية لجمع الحشرات 
Bed (plant) )مهد )نبات 
Bed bug ّبقة الفراش 
Bee نحلة/ نحل 
Beequerel )وحدة النشاط اإلشعاعى )بيكويرل  
Beet curly top virus فيروس تجعد قمة الشوندر السكري/ البنجر 
Beet flea beetle  خنفساء الشوندر البرغوثية 
Beet leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الشوندر السكري/ البنجر 
Beet leaf miner  ذبابة )ناخرة( أوراق الشوندر السكري/البنجر 
Beet mild yellowing virus فيروس االصفرار الخفيف للشوندر السكري/ البنجر 
Beet mosaic virus وندر السكري/ البنجرفيروس موزاييك الش 
Beet moth فراشة الشوندر السكري/البنجر 
Beet necrotic yellow vein virus فيروس اصفرار وموت عروق الشوندر السكري/ البنجر 
Beet pseudo-yellows virus فيروس االصفرار الكاذب للشوندر السكري/ للبنجر 
Beet rhizomania بنجررايزومانيا الشوندر السكري/ ال 
Beet webworm دودة الشوندر السكري/البنجر العنكبوتية 
Beet western yellows virus فيروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/ للبنجر 
Beet yellows virus فيروس اصفرار الشوندر السكري/البنجر 
Beetles  خنافس 
Beetles click فرقعة أو طقطقة الخنافس 
Begomovirus موفيروس )جنس(بيجو 
Behavioral (Behaviouristic) resistance  مقاومة سلوكية 
Behavioral threshold concentration  عتبة التركيز الالزم إلحداث رد الفعل السلوكي  
Behaviour سلوك 
Behaviour of pesticide سلوك مبيد اآلفات 
Behaviour pattern نمط )أسلوب( السلوك 
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Behavioural control  مكافحة سلوكية 
Behaviouristic avoidance تجنب سلوكى 
Bending (of stem etc) ثني الساق، لي 
Beneficial living organism كائن حي نافع 
Benefit versus risk المنفعة في مقابل الضرر 
Benficial insect  حشرة نافعة 
Bentonite flocculation test  البنتونايتاختبار تلبد 
Benyvirus )بنيفيروس )جنس 
Beriberi )مرض ينشأ من نقص فيتامين ب )البربرى 
Berlese funnel قمع برليزي 
Bermuda grass mite َحلَم النجيل 
Berry  ةيعنب 
Berseem (clover) grasshopper  نطاط البرسيم 
Bezoar حيواني( ترياق( 
Biannual (Biennial) ثنائي الحول 
Bias أنحياز 
Bicilliate ثنائي الهدب 
Biennial ثنائي الحول 
Biennial bearing  حمل ثنائي الحول 
Biennial plant  نبات ثنائي الحول 
Biennial weed عشب ثنائي الحول 
Bifenestrate  قمع فرجي مزدوج النوافذ/الفتحات 
Bifid ذات شعبتين 
Biflagellate  ثنائي السوط 
Bifunctional  ثنائي الوظيفة أو التأثير 
Bifurcate  متشعب إلى فرعين 
Biguttulate  ثنائي الفجوات، ذو فجوتين 
Bilaminate ثنائي الطبقة 
Bilateral ثنائي الجانب 
Bilateral symmetry تناظر ثنائي الجانب 
Bile secretion إفراز الصفراء 
Bilobate ثنائي الفص 
Bilobial الشفة ثنائي 
Biloculate الحجيرة ثنائي 
Bimodal transmission انتقال ثنائي النمط 
Binary ثنائي 
Binary fission إنقسام ثنائي 
Binary mixture مخلوط زوجي/ ثنائي 
Binders مواد الحمة 
Binding site مكان االرتباط 
Binocular ثنائي العينية 
Binomial ثنائي التسمية 
Binomial nomenclature  تسمية علمية 
Binucleate  ثنائي النواة 
Binucleate cell خلية ثنائية النوى 
Binucleate hypha هيفا ثنائية النوى 
Binucleate spore بوغ ثنائي النوى 
Bio-active compound مركب ذو نشاط حيوى 
Bioassay اختبار أحيائي 
Bio-availability  وفرة حيوية 
Biochemical  مركب كيمو حيوي 
Biochemical breakthrough اختراق النظام الحيوي الكيميائى 
Biochemical defense system  نظام دفاعي حيوي كيميائي 
Biochemical lesion موضع الضرر الحيوي الكيميائي 
Biochemical mechanism آلية فعل حيوي كيميائي 
Biochemical oxygen demand (BOD) األكسجين البيوكيميائى المطلوب 
Biochemical pesticides مبيدات حيوية كيمائية 
Biochemical resistance  مقاومة حيوية كيمائية 
Biochemical systematics تقسيم حيوى كيميائي 
Biochemistry  كيمياء حيوية 
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Biocide مبيد حيوي 
Biocoenosis  مجموعة حيوية 
Bio-communication  االتصال الحيوي بين الجنسين()تخاطب حيوي 
Bioconcentration factor (BCF) عامل التركيز الحيوي 
Biocontrol مكافحة حيوية 
Biodegradable الحيوي قابل للهدم 
Biodegradable chemical مركب كيميائي قابل للهدم الحيوي 
Biodegradation تدهور حيوي، إنهيار )هدم( حيوي 
Bio-detoxification فقد السمية الحيوية 
Biodiversity تنوع حيوي/ بيولوجي 
Bio-ecology علم البيئة الحيوي 
Biogenetic control  ذاتية()مكافحة وراثية 
Bioherbicide بيد عشبي حيويم 
Bioindicator مؤشر)دليل( حيوي 
Biologic حيوي 
Biologic form شكل حيوي 
Biologic race عرق حيوي 
Biological حيوي 
Biological activity  نشاط حيوي 
Biological breakdown هدم حيوي 
Biological breakthrough أختراق النظام الحيوي 
Biological concentration تركيز حيوي 
Biological control  حيائية/ حيوية/ بيولوجيةأمكافحة 
Biological control agent  مل )مادة( مكافحة حيوية عا 
Biological damage threshold  عتبة الضرر الحيوي 
Biological degradation إنهيار حيوي 
Biological factors عوامل حيوية 
Biological half-life  فترة نصف العمر الحيوية 
Biological interrelationship تداخل حيوي 
Biological measurement حيوي مقياس 
Biological monitoring رصد )استكشاف( حيوي  
Biological oxidation  أكسدة حيوية 
Biological race  ساللة حيوية/ احيائية 
Biological receptor مستقبل حيوي 
Biological specialization تخّصص حيوي 
Biological stress  حيائي/ بيولوجيأضغط 
Biological systems حيوية نظم 
Biological treatment معالجة )معاملة( حيوية 
Biological weed control  مكافحة حيوية لألعشاب 
Biology علم األحياء 
Biomagnification تضخم حيوي 
Biomass  كتلة حيوية 
Biometrics  قياس حيوي 
Biometry علم اإلحصاء الحيوي 
Biomonitoring رصد حيوي 
Biopesticide مبيد آفات حيوي 
Biopsy )استئصال نسيج حي للفحص المجهري )أو التحليل  
Biorational approach يعقالن يحيوقتراب ا 
Biorational pesticides مبيدات حيوية عقالنية/ منطقية 
Bioremediation معالجة حيوية  
Biosphere  محيط حيوي 
Bio-statistics إحصاء بيولوجي 
Biosynthesis  حيوي)بناء( تصنيع 
Biotaxy تصنيف الكائنات الحية 
Biotechnology علم التقنية الحيوية 
Biotic  حيوي/ إحيائي 
Biotic factor  عامل حيوي 
Biotic pesticides مبيدات حيوية  
Biotic potential اقتدار حيوي 
Biotransformation تحول حيوي 
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Biotrophic إجباري التطفل 
Biotype نمط )طراز( حيوي 
Biparental  أنثى ذات والدين في حالة التكاثر البكري 
Bipartite genome مجين ثنائي القطعة 
Bipectinate مشطي مضاعف 
Bipectinate antenna قرن استشعار مشطي مضاعف 
Bipinnate  ريشي ثنائي 
Bipolar ثنائي القطب 
Birth defects  فى المواليدعيوب )تشوهات( خلقية 
Birth rate معدل الوالدة 
Biscuit beetle خنفساء البسكويت 
Biseriate ثنائي الصف 
Biseriate spores  أبواغ في صفين 
Bisexual ثنائي الجنس 
Biting قرض 
Biting mouth parts فم قارضة ءأجزا 
Biting-lapping mouth parts  العقةقارضة أجزاء فم 
Bitunicate ائي الغالفثن 
Bivalent  ثنائي التكافؤ 
Bivoltine ثنائي الجيل 
Black أسود 
Black bean aphid ّمن الفول األسود 
Black chaff  )العصافة السوداء )مرض 
Black citrus aphid ّمن الحمضيات األسود 
Black cutworm (Grasy cutworm) الدودة القارضة السوداء 
Black fig fly ثمار التين السوداء ذبابة 
Black head disease of bananas  مرض اسوداد الرأس في الموز 
Black knot )التدرن األسود )مرض 
Black light traps مصائد معتمة ومضيئة 
Black mold عفن أسود 
Black olive scale نمشة الزيتون السوداء/ حشرة الزيتون القشرية السوداء 
Black rot سودتعفن أ 
Black scurf )القشرة السوداء )مرض 
Black spot تبقع أسود 
Black veined white butterfly أبو دقيق ذو العروق السوداء/ فراشة اللوز الحرشفية 
Blackcutworm, greasy cutworm الدودة القارضة السوداء 
Blackeye cowpea mosaic virus فيروس موزاييك لوبياء العين السوداء 
Blade weeder  معشب حاّد النصل 
Blank )عينة خالية من مادة تحليل )المقارنة، الشاهد 
Blank determination   تقدير الشاهد 
Blanket weed (usually aquatic weeds)  عشب مائي طاف 
Blastegenesis )تكوين التبرعم )تكوين أورام 
Blastoderm ودرم(طبقة األدمة الجرثومية )البالست 
Blastogenesis تكوين البالستودرم 
Blastokinensis حركة الجنين 
Blastomycetes المتبرعمة الفطور 
Blastospore بوغ برعمي 
Blastula  )بالستيوله )طور جنيني مسطح 
Bleaching agent مادة تبييض 
Bleaching effect  تأثير التبييض 
Bleeding أدماء، نزف 
Blender خالط 
Blending مزج، خلط 
Blephar مهدب 
Blight لفحة، ندوة 
Blindness عمى 
Blister بثرة 
Blister mite َحلَم البثرات أو الثآليل 
Block (to) يقولب 
Block bait (BB) طعم قالبي 
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Block design  تصميم القوالب 
Block-raised (seedlings) )قولبة التربية )اشتال 
Blood دم 
Blood circulation دورة الدم 
Blood gills  دمويةغالصم أو خياشيم 
Blood sinuses تجاويف دموية 
Blood sucking insects حشرات ماصة للدماء 
Bloom (flower) تفتح االزهار 
Bloom (wax) انصهار 
Bloom regulating agent ماده منظمة لإلزهار 
Blossom-fall سقوط االزهار 
Blotch لطخة 
Blot-hybridization test اختبار الوصمة الهجيني 
Blotter test  إختبار ورق النشاف 
Blotting paper ورق نشاف 
Blowing agents مواد منتجة للفقاقيع الغازية 
Blue flies ذباب أزرق 
Blue mold عفن أزرق 
Blunt  )عريض )مدور 
BOD5 (biological oxygen demand at 5 days)  ايام 5االكسجين الحيوي المطلوب عند 
Body cavity  تجويف الجسم 
Body louse قمل الجسم 

Body pores 
فتحات/ ثقوب جسمية )صغيرة جداً تقع على أجسام نيماتودا فوق 

 (Dorylaimoideaالعائلة 
Body region  منطقة الجسم 
Body wall جدار الجسم 
Boiler مرجل 
Boiling point  قطة الغليانن 
Boiling range  مدى الغليان 
Boletic acids أحماض البوليتيك 
Bollworm دودة الجوز أو اللوز 
Bolt (to) plant )شمرخ )النبات 
Bolter (beet) نبات ينتج بذورا قبل موعد النضج 
Bolting (premature flowering) )شمرخة )إزهار قبل النضج 
Bond  رابطة 
Bond strength  قوة الرابطة 
Bone marrow نخاع العظام 
Bonifiers محسنات طبيعية  
Bonus effect )تأثير المكافأة )التحفيز 
Book lice قمل الكتب 
Book lungs رئات كتبية 
Boom height  ارتفاع ذراع الرش 
Boom width عرض ذراع الرش 
Boot stage طور الغمد 
Bordeaux mixture ردومزيج بو 
Bordeaux paste عجينة بوردو 
Borer  ثاقب 
Bot flies ذباب النغف 
Botanical assessment  تقويم نباتي 
Botanical insecticide مبيد حشرية نباتية 
Botany  علم النبات 
Botryoblastospore "بوغ عنقودي برعمي "بوتوريو بالستوسبور 
Botryose عنقودي 
Bottle-shaped ري الشكلقارو 
Bottom component (B) مكون سفلي 
Bottom weed control )مكافحة حشائش األعماق )القاع  
Bouillon مرق 
Boulder clay طين مطور 
Bound residue  متبقي مرتبط 
Bound water   ماء مرتبط 
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Boundary  )حد، تخم )محيط 
Boundary layer  طبقة حدية 
Boursouflures اتإنتفاخ 
Brachycerous قصيرة قرون االستشعار 
Brachypterous قصيرة األجنحة 
Bracken carcinogen مسرطنات نبات البراكين 
Bract  قنابة 
Bracteole قنيبة 
Bradycardia بطء القلب 
Brain مخ 
Branch (to)  فرع 
Branchial respiration تنفس خيشومى 
Branching  تفريع 
Brass برادة 
Break crop محصول فاصل 
Break of dormancy كسر الخمول 
Breakage-fusion-bridge cycle دورة عبور الكسر وااللتحام الكروموسومى 
Breakdown تحطم 
Breakdown product  ناتج التحُطم 
Break-even point نقطة التعادل 
Breaking of emulsions كسر المستحلبات 
Breeding methods طرق التربية 
Breeding sequence تتابع التربية 
Brining of seeds نقع البذور في ماء البحر 
Bristle (also see seta) شوكة حسية 
Bristle hairs )سفايات أو هلّب )أشعار 
Broad bean mottle virus فيروس تبرقش الفول 
Broad bean stain virus فيروس تلون بذور الفول 
Broad bean true mosaic virus فيروس الموزاييك الحقيقي للفول 
Broad bean wilt virus فيروس ذبول الفول 
Broad casting treatment معاملة سطحية بالنثر 
Broad host spectrum مدى عوائلي واسع 
Broad spectrum مدى واسع 
Broadcast application  ه(معاملة نثر )مثل المبيد أو خالف 
Broadcast application (solids) تطبيق عام 
Broadcast sowing  بذر عام، نثر 
Broadleaved weed عشب عريض األوراق 
Broad-spectrum herbicide  مبيد عشبي عام 
Brome mosaic virus  فيروس موزاييك الهشيمية/ الشويعرة 
Bromovirus )البروموفيروس )جنس 
Bronchitis شعبى التهاب 
Bronchus شعبة القصبة الهوائية 
Bronze  برونز 
Bronze buprestid البوبريستيد البرونزي 
Bronzing تحول إلى اللون البرونزي 
Broomrape هالوك 
Broth مرق مغذي 
Brown clover mite أكاروس البرسيم البني 
Brown fruit-tree mite أكاروس أشجار الفاكهة البني 
Brown scarab جعل بني 
Brown soft scale الحشرة القشرية البنية الرخوة 
Brown tail moth  فراشة ذات الذنب البني 
Browning اسمرار 
Bruise (to) (e. g. bracken) خدش 
Brush اجمة 
Brush border  (مالبيجيحافة مخططة متباعدة على هيئة فرشاة )أنابيب 
Brush killer لشجيرات(قاتل األفرع )ا 
Brushing machine  كانسة()آلة تمشيط 
Brushwood  اغصان اجمة مقطوعة 
Bt-plant pesticides  مبيدات النباتات المهندسة وراثياً ببكتيريا باسيلس 
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Bt-toxins  توكسينات بكتيريا باسيلس ثورنجينسيس 
Bubble flowmeter مقياس انسياب الفقاعات 
Buccal فموي 
Buccal aperture  فتحة الفم 
Buccal cavity تجويف الفم 
Bud برعم 
Bud abscission  انفصال البراعم 
Bud blasting لفحة البراعم 
Bud deformation تشوه البراعم 
Bud dormancy )كمون البراعم )سكون 
Bud formation  تكوين البرعم 
Bud induction  تحفيز البرعم 
Bud mite عمَحلَم البرا 
Bud scale  حرشفة برعمية 
Bud-break انفتاح البرعم 
Budding برعمة 
Buffer منظم 
Buffering التنظيم 
Buffering agents مواد منظمة 
Buffering effect  تأثير تنظيمي 
Build-up curve  منحني تصاعدي 
Bulb  بصلة 
Bulb crop محصول بصلي 
Bulb mite أكاروس األبصال 
Bulbiform (= Bulboid) بصلي الشكل 
Bulbil بصيلة 
Bulboid (= Bulbiform) بصلي الشكل 
Bulbous  بصلي 
Bulk density (soil) كثافة حجمية 
Bulk sample عينة حجمية 
Bulla بثرة 
Bullae  أجسام بيوليه )أجسام داكنة تقع في منطقة القمع الفرجي للجنس

Heterodera) 
Bullet-shaped viruses فيروسات رصاصية الشكل 
Bunchy top تبوق القمة 
Bundle sheath (vascular system) )غالف الحزمة )النظام الوعائي 
Bunsen burner "مصباح "بنزن 
Bunt تفحم نتن 
Bunt ball كرات تفحمية 
Burial دفن البقايا 
Burial ground مدفن أرضي 
Buricon باغة قشرة جدار الجسم الجديد )عملية هرمون البوريكون لتصلب وص

 االنسالخ( 
Burn (to)  يحرق 
Burning حرق، إحتراق 
Burrowing  حافرة/ حفارة 
Burrowing legs أرجل الحفر 
Burrowing nematode (Radopholus sp.) نيماتودا حفارة 
Bursa محفظة )نيماتودا(، كيس السفاد 
Bursicon هرمون دبغ الجلد 
Bursicon hormone   هرمون البورسيكون )مسؤول عن تصلب وتلون محفظة عذراء

 الذباب( 
Bush fruit ثمار االدغال 
Bushy مدغل 
Bushy stunt تقزم شجيري 
Butterflies فراشات أبي دقيقات 
Bymovirus )بيموفيروس )جنس 
By-product  ناتج ثانوي 
By-product recovery ويإسترجاع المنتج الثان 
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C 
 

“c” value  " قيمةc من قياسات( "de Man) 
Cabbage aphid ّمن الملفوف/الكرنب 
Cabbage bug بقة الملفوف/الكرنب 
Cabbage flea beetle خنفساء الملفوف/الكرنب البرغوثية 
Cabbage moth  فراشة الملفوف/الكرنب 
Cadelle beetle  خنفساء الكادل 
Caeca ردب معوي 
Caecum )أعور )كما في النهاية العمياء للمريء في النيماتودا 
Caema )كوما )وعاء ايسيدي بدون جدار 
Caking تعجن 
Caking (of fertilisers) )تراص، تكّتل )االسمدة 
Calcareous soil تربة كلسية 
Calcicole  كلسي 
Calcifuge الكلسي 
Calibrate (to) عاير 
Calibration  معايرة 
Calibration of flow )معايرة التدفق )التصرف 
Calico ابيضاض 
California red scale حشرة كاليفورنيا القشرية الحمراء 
Callus  )كنب )كالوس 
Callus formation )تكوين الكنب )الكالوس 
Calorie  )سعر )كالوري 
Calorific value قيمة سعرية 
Calvin cycle حلقة كالفن 
Calyciform cells  خاليا كأسية في المعدة 
Calypter  فص جناحي 
Calyx كأس أو قمع المبيض 
Campaniform sensillae أعضاء حسية جرسيه الشكل 
Campodeiform منبسط الشكل 
Campodeiform larva يرقة منبسطة 
Canada balsam بلسم كندا 
Cancer  سرطان 
Cane fruit  ثمرة القصب 
Canine ناب( كلى( 
Canker قرحة 
Cankerous tumour ورم متقرح 
Canned fruits  ثمار معلبة 
Canned vegetables خضر معلبة 
Cannibalism إفتراس ذاتي 
Canopy  عرش خضري 
Canopy penetration ratio معدل اختراق العرش األخضر 
Cap قلنسوة 
Cap (to) (soil)  يغطي التربة 
Cap cell رفية/ قمية )في الغدة التناسلية(خلية ط 
Capillarity  خاصة شعرية 
Capillary tube انبوب شعري 
Capillitium شعري 
Capitate رأسي 
Capitate antenna قرن استشعار رأسي 
Capitellate رؤيسي 
Capitellum رؤيس 
Capitulum  )كابيتيولم )تغليظ كيوتيكلي للجسم المرشد عند فتحة المجمع 
Capsid  )غالف بروتيني )فيروس(، عليبية )فطور 
Capsomere وحدة شكلية للغالف البروتيني 
Capsulate َعلب 
Capsulated formulation مستحضر مكبسل 
Capsule  علبة، محفظة، كبسولة 
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Capsule suspension (CS) )معلق عليبة )الكبسولة 
Carbamate detoxifying enzyme سمية الكارباماتإنزيم مزيل ل 
Carbamate insecticide مبيد حشرى كارباماتى 
Carbamates مركبات الكارباميت  
Carbamylation كربمة 
Carbohydrate metabolism أيض الكربوهيدرات 
Carbohydrate transport  انتقال الكربوهيدرات 
Carbon dioxide fixation  تثبيت ثاني اكسيد الكربون 
Carbon- labelled herbicide  مبيد عشبي معلًم على ذرة الكربون 
Carbonization )الكربنة )التفحم 
Carbon-nitrogen ratio نسبة الكربون الى النتروجين 
Carboxy esterase إنزيم الكربوكسى إسترايز 
Carcinogen activity نشاط سرطانى 
Carcinogen agent مادة مسرطنة 
Carcinogenic سبب للسرطان )مسرطن(م 
Carcinogenic effects  تأثيرات مسرطنة 
Carcinogenic processes مراحل )خطوات( السرطنة 
Carcinogenicity )أورام سرطانية )السرطنه 
Carcinoma  ورم سرطاني 
Cardia   معوي –صمام المريء 
Cardiac valve صمام مريئي أو فؤادي 
Cardinal symptom ىعرض قلب 
Cardioactive glycosides جليكوسيدات نشطة قلبيا 
Cardioblasts خاليا مولدة للقلب 
Cardo )صفيحة قاعدية )عقلة رجل قاعدية 
Carlavirus )كارالفيروس )جنس 
Carmine spider mite أكاروس عنكبوتي قرمزي 
Carmovirus )كارموفيروس )جنس 
Carnation latent virus الكامن فيروس القرنفل 
Carnation mottle virus فيروس تبرقش القرنفل 
Carnation necrotic fleck virus فيروس النقط الميتة للقرنفل 
Carnium جمجمة 
Carnivores آكالت اللحوم 
Carnivorous آكل لحوم/ الحم 
Carob moth, Orange moth فراشة الخروب، فراشة البرتقال 
Carpel   خباء 
Carpenter moth  )فراشة حفارات الخشب أو الفراشة الناخرة )الحافرة 
Carpet moth فراشة السجاد 
Carpophore حامل الجسم الثمري 
Carpospore )بوغ )ينتجه الجسم الثمري 
Carrier (= vector) ناقل، حامل 
Carrier (inert chemical) )حامل )مادة كيميائية خاملة 
Carrier gas غاز حامل 
Carrot mottle virus فيروس تبرقش الجزر 
Carrot red leaf virus فيروس احمرار أوراق الجزر 
Carry over مثابرة 
Carrying capacity  القدرة على الحمل 
Carry-over متبقي 
Cartilage غضروف 
Cartridge respirator قناع التنفس 
Caryopsis  بًرة 
Case history حالة تاريخية 
Casemaking clothes moth فراشة المالبس ذات الكيس 
Cash crop محصول نقدي 
Casparian strip شريط حزام كاسبار 
Cassava mosaic virus فيروس موزاييك الكاسافا 
Caste طبقة اجتماعية 
Casual (plant) عرضي 
Casualties السببية 
Cat tail disease مرض ذيل القطة 
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Catabolism أيض هدمى 
Catalyst مادة محفزة/ مساعدة 
Catalytic  مساعدة 
Cataract )السد )أعتام عدسة العين 
Catarrhal  )نزلة )أزمة نفسية 
Catastrophes كوارث 
Catastrophic كارثي 
Catastrophic factors عوامل كوارثية 
Catch crop محصول صائد 
Catenate سلسل 
Catenulate سلسلي 
Caterpillar  يرقة حرشفية األجنحة 
Caterpillar tractor   جرارة مزنجرة 
Cathartic مادة مسهلة 
Cathode  قطب سالب 
Cathode ray oscilloscope  ذبذبات اشعاع القطب السالب 
Cation  أيون موجب الشحنة 
Cation exchange capacity  سعة تبادل الشحنات الموجبة 
Cationic   الشحنةموجب 
Cationic detergent  منظف ذو شحنة موجبة 
Cationic surfactants  مواد ذات نشاط سطحى كاتيويني 
Cationic wetting agent   عامل ترطيب ذو شحنة موجبة 
Cattle grub َنَغف جلد البقر 
Cauda  )شبه ذيل أو ذنب )الكودا 
Caudaeform larva يرقة ذات ذيل 
Caudal نبي، خلفيذيلي، ذ 
Caudal alae (= Bursa) تجنحات ذيلية 
Caudal ganglion عقدة عصبية بطنية أخيرة 
Caudal gills خياشيم ذيلية أو ذنبية 
Caudal glands غدد ذيلية 
Caudal papillae حليمات حسية ذيلية 
Caudal supplements زوائد )ملحقات أو دعامات( ذيلية 
Caulicle سويق 
Cauliflower disease  مرض قرنبيطي 
Cauliflower mosaic virus فيروس موزاييك القرنبيط 
Cauliflower pistachio aphid ّمن نورة أزهار الفستق الحلبي 
Caulimovirus )كاوليموفيروس )جنس 
Causal مسبب 
Causal agent عامل مسبب 
Causal factor   عامل مسبب 
Causal organism كائن مسبب 
Causative agent عامل مسبب 
Caustic  الذع، كاو 
Caution احترس، أنتبه 
Cavitary مجوف 
Cavitate جوف 
Cavity تجويف 
cDNA probes  واسم الـDNA المكمل 
Cecidium ورم نباتي 
Celery mosaic virus فيروس موزاييك الكرفس 
Cell خلية 
Cell body جسم خلوي 
Cell differentiation  تمايز خلوي 
Cell division  انقسام خلوي 
Cell division inhibitor  مثبط االنقسام الخلوي 
Cell elongation  استطالة الخلية 
Cell expansion  تمدد خلوي 
Cell fusion اندماج الخلية، أندماج خلوي 
Cell inclusion محتوى خلوي 
Cell infiltration ترشيح خلوي 
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Cell membrane غشاء خلوي 
Cell organelle عضية خلوية 
Cell sap عصارة خلوية 
Cell wall  جدار خلوي 
Cellular خلوي 
Cellular oxidation أكسدة خلوية 
Cellular processes عمليات خلوية 
Cellulolytic حال للسيليلوز 
Cement layer  طبقة مالطية أو سمنتية 
Centipedes ة رجلذوات المائ 
Central convulsions تشنجات مركزية 
Central nervous function وظيفة عصبية مركزية 
Central nervous system جهاز عصبي مركزي 
Centrifugal طارد مركزي 
Centrifugal force  قوة الطرد المركزي 
Centrifugal growth نمو محيطي 
Centrifugal pump مضخة الطرد المركزي 
Centrifugate  ثفالة 
Centrifugation تثفيل، طرد مركزي 
Centrifuge جهاز الطرد المركزي 
Centrifuge tube انبوبة جهاز الطرد المركزي 
Centriole جسم مركزي في الحيوان المنوي 
Centripetal  مندفع نحو المركز 
Centrolecithea  بيض حشرات مركزي المح 
Cephalic رأسي 
Cephalic framework الهيكل الرأسي 
Cephalic glands غدد الرأس 
Cephalic papillae   حلمات )حسيه( رأسية 
Cephalic setae  أشواك )حسيه( رأسية 
Cephalic structure بنية الرأس 
Cephalid  سيفاليد )تراكيب حسي أمامي يشكل دائرة حول الجسم في طبقة

 الهايبوديرمس(
Cephalothorax صدر -منطقة رأس 
Ceramic filter مصفاة خزفية 
Ceramic nozzle   مرذذ خزفي 
Cerci قرون شرجية 
Cercus قرن شرجي 
Cereal crop محصول حبوب 
Cereal drill بذارة حبوب 
Cereal flea beetle  خنفساء الحبوب البرغوثية 
Cereal leaf beetle  خنفساء ورق الحبوب 
Cereal leaf miner  دودة الزرع/ حفار أوراق الحبوب/ حفار أوراق النجيليات 
Cereal weeds اعشاب الحبوب 
Cerebellum (cerebellar) مخيخ 
Cerebral abscess خراج في المخ 
Cerebrum (cerebral) مخ 
Certificate شهادة 
Certification تصديق 
Certified applicators  مطبقين مصرح لهم بالعمل 
Certified seed بذور موثقة 
Cervical  )عنقي )يقع على أو يتعلق بالرقبة 
Cervical alae  )تجنحات عنقية )على الرقبة 
Cervical membrane غشاء عنقي 
Cervical papillae (= deirids)  حلمات عنقية 
Cervix (Cervicum) عنق أو رقبة 
Cervix uteri عنق الرحم 
Chaeta شعرة طويلة 
Chaetotaxy  توزع األشواك 
Chaff  عصافة 
Chaff scale حشرة لقشرية كأسية 
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Chain harrow مشط مفصلي 
Chain reaction تفاعل متسلسل 
Chainsaw منشار آلي 
Chalazion ورم طفرى 
Chalk طباشير 
Chalk soil تربة طباشيرية 
Champignon فطر 
Chancre (= Canker) قرحة 
Characteristic  صفة مميزة، مواصفة، خاصية 
Characterization توصيف 
Characterize يوّصف 
Charcoal root dipping  غمس الجذور في الشاركول 
Charged droplet  قطيرة مشحونة 
Charge-transfer complex معقد ناقل الشحنة 
Check مقارنة، شاهد 
Check (to) (figures, equipment) تفحص االشكال يضبط، ي 
Check plant  نبات مقارنة 
Check points )نقاط تفتيش )حجر زراعي 
Cheese and flour mite أكاروس الجبن والطحين 
Cheese cloth شاش 
Cheilorhabdion  الرابديونات األمامية )المحيطة بالشيلوستوم(cheilostom 
Cheilostom )شيلوستوم )أقصى مقدمة تجويف الفم 
Chelate  خالبي 
Chelating agent عامل ممسك، مخلب 
Chelation  خلب 
Chelicerae فكوك مخلبية أو ملقطية متحركة 
Cheliceral guide ُمَوّجه الفكوك المخلبية 
Chelicerata  تحت شعبة ذوات الفكوك المخلبية 
Cheliform مخلبي 
Chelnethida عقارب كاذبة 
Chemical abbreviation ختصار كيميائيا 
Chemical affinity الفة كيميائية 
Chemical antixenosis مقاومة كيميائية 
Chemical colours ألوان كيميائية 
Chemical compatibilty القابلية للخلط الكيميائي 
Chemical compound  مركب كيميائي 
Chemical control مكافحة كيميائية 
Chemical decomposition تحطم كيميائي 
Chemical degradation هدم كيميائي 
Chemical equilibrium توازن كيميائي 
Chemical formula صيغة كيميائية 
Chemical injury ضرر كيميائي 
Chemical ionization تأين كيميائي 
Chemical nomenclature  تسمية كيميائية 
Chemical or microbial transformation تحول كيميائي أو ميكروبي 
Chemical receptor interaction تداخل بين التركيب الكيميائي والمستقبل 
Chemical regulation تشريعات )ضوابط( المركب الكيماوي 
Chemical separation فصل بالطرق الكيماوية 
Chemical shifts تباديل كيميائية 
Chemical soil sterilization  تربة كيميائي تعقيم 
Chemical transmission نقل كيميائي 
Chemical transmitter ناقلة كيميائية 
Chemical weed control  مكافحة أعشاب كيميائية 
Chemigation ري كيميائي 
Chemo therapeutic index دليل العالج الكيميائي 
Chemoprophylaxis وقاية كيميائية 
Chemoreception بال كيميائياستق 
Chemoreceptor مستقبل المؤثرات الكيميائية 
Chemosterilant  معقم كيميائي 
Chemosterilization تعقيم كيميائي  
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Chemotaxonomy تقسيم كيميائي 
Chemotherapeutic coefficients معامل العالج الكيميائي 
Chemotherapy معالجة كيميائية 
Chemtrec  ل الكيماوياتمركز طوارئ نق 
Chernozem   شيرنوزم 
Cherry necrotic ringspot virus فيروس البقع الحلقية الميتة للكرز 
Cherry slug )دودة أوراق الكرز )بّزاق الكرز 
Chewing lice قمل قارض 
Chewing mouth parts أجزاء فم ماضغة 
Chewing-lapping mouth parts أجزاء فم ماضغة/العقة 
Chicken mite فاش أو حلم الدواجن 
Chickpea chlorotic dwarf virus فيروس التقزم الشاحب للحمص 
Chilopoda صف الحيوانات ذوات المائة رجل 
Chisel  حفارإزميل ، 
Chisel plow محراث حفّار 
Chitin  )كيتين )من مكونات قشرة جدار الجسم 
Chitin adsorbable  دمصاص )للمبيد(قدرة الكيتين على اإل 
Chitin synthesis inhibtor مثبط تخليق الكيتين 
Chitinase إنزيم الكيتنيز 
Chitinmicellen كيتين شبه غروي 
Chitinous  كيتيني 
Chitinous skelton هيكل كيتينى 
Chitosan )كيتوزان )مادة كيماوية قشرية 
Chlamydospore "بوغ "كالميدي 
Chloranemia نيشحوب لو 
Chlorella test  اختبار كلوريال 
Chlorenchyma خلية خضراء 
Chlorinated hydrocarbons هيدروكربونات كلورينية 
Chlorination كلورة 
Chlorinolysis تحلل كلورينى 
Chloris striate mosaic virus فيروس الموزاييك المخطط للكلوريس 
Chloroflorocarobns لوروفلورينيةمركبات الكربون الك  
Chlorophyll يخضور/ كلوروفيل 
Chloroplast  صانعات اليخضور 
Chloroplastic resistance  مقاومة صانعات اليخضور 
Chlorosis )شحوب )مصفر 
Chlorotic discolouration  غياب اليخضور/ الكلوروفيل 
Chlorotic mottling of leaves تبرقش األوراق االصفر 
Chlorotic symptom اعراض االصفرار 
Chlorovirus )كلوروفيروس )جنس 
Choice of methods for collabarative study اختيار الطرق للدراسات المنسقة والمشتركة 
Choice test اختبار االختيار 
Choke (to) by competition  الخنق بالمنافسة 
Cholecystitis التهاب المرارة 
Cholestasis سداد القنوات الصفراويةان 
Cholesteatoma ورم شحمي في األذن الوسطى 
Cholinergic system نظام كوليني 
Cholinesterase )كولين أستريز )أنزيم 
Cholinesterase restoration أستعادة إنزيم الكولين إستريز 
Cholinestrase reactivators مجددات منشطات انزيم الكولين استريز 
Chondroma ورم غضروفى 
Chord (= cord)  حبل، وتر 
Chordata  حبليات 
Chordontal organs أعضاء حسية داخلية مرنة 
Chorion قشرة البيضة، غالف الجنين 
Choroid مشيمى 
Choroid plexus ضفيرة مشيمية 
Chromatid-type )نوع صبغى )نوع كروماتيدى 
Chromatographic applications يقات الكروماتوجرافىتطب 
Chromatographic column  عمود الفصل الكروماتوغرافي 
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Chromatographic separation  فصل كروماتوغرافي 
Chromatography تحليل كروماتوغرافي 
Chromatolysis تحلل الكروماتيد 
Chromosomal aberration شذوذ كروموسومى 
Chromosomal translocation موسومينقل كرو 
Chromosome  صبغي 
Chromosome aberrations انحرافات )اضطرابات( كروموسومية 
Chromosome number  العدد الصبغي 
Chromosome-type نوع كروموسومى 
Chronic (poisoning) )مزمن )تسمم 
Chronic damage ضرر مزمن  
Chronic disease مرض مزمن 
Chronic effects منةتأثيرات مز 
Chronic hepatitis التهاب كبد مزمن 
Chronic intoxication تسمم مزمن 
Chronic low level exposure الحد األدنى للتعرض المزمن 
Chronic poisoning  تسمم مزمن 
Chronic toxicity سمية مزمنة 
Chronology تطور المرض تبعاً للزمن 
Chrysalis عذراء مكبلة 
Chrysanthemum chlorotic mottle viroid فايرويد التبرقش الشاحب األقحوان 
Chrysanthemum nematode   نيماتودا االقحوان 
Chrysanthemum stunt viroid فايرويد تقزم األقحوان 
Cibarium تجويف غذائي قبل فموي 
Cicatrice (= Cicatrix) ندب 
Cicatrize أحدث ندبة 
Cigarette beetle  السجائرخنفساء 
Cilia أهداب 
Ciliary body جسم هدبى 
Ciliate  مهدب 
Cilium  هدب 
CIPAC formate إستمارة )صحيفة( السيباك 
CIPAC information sheet إستمارة معلومات السيباك 
Circadium rhythms إيقاعات يومية في أنشطة الحشرات اليومية 
Circinate لفافي 
Circular (adj) دائري 
Circular (to) ينشر، يروج 
Circular muscles عضالت دائرية 
Circulation  دوران 
Circulative  سرياني 
Circulative viruses فيروسات دوارة 
Circulatory disturbance خلل دورى 
Circulatory system جهاز دوري دموي 
Circumesophageal commissure (see nerve ring) بية مركزيةحلقة عص 
Circumfenestrate  )ذو نافذة محيطة واحدة )في القمع الفرجي 
Circumstances ofintoxication  ظروف التسمم 
Circumvirsion التواء ألعضاء التناسل 
Cirrhosis of the liver تليف كبدى 
Cirrhus (= Cirrus) هالمة ذؤابية 
Cis-trans-isomerism كسة، ترتيب ذرات معينة في مركبين غير تناظرية هندسية متعا

 مشبعين
Citrus black scale حشرة الحمضيات/الموالح القشرية السوداء 
Citrus bud mite َحلَم براعم الحمضيات 
Citrus concave gum-blind pocket virus فيروس الجيب المسدود والتقعر الصمغي للحمضيات/ للموالح 
Citrus crinkly leaf virus فيروس الورقة المجعدة للحمضيات/للموالح 
Citrus exocortis viroid فايرويد تشقق قلف الحمضيات/ الموالح 
Citrus flat mite أكاروس الحمضيات المفلطح 
Citrus flour moth  فراشة أزهار الحمضيات 
Citrus greening اخضرار الحمضيات/ الموالح 
Citrus infectious variegation virus فيروس الترقط المعدي للحمضيات/ للموالح 
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Citrus leprosis virus  فيروس تقشر الحمضيات/الموالح 
Citrus mealy bug  َبق الحمضيات الدقيقي 
Citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans)  نيماتودا الحمضيات/ الموالح 
Citrus red mite أكاروس الحمضيات األحمر 
Citrus rust mite َحلَم صدأ الحمضيات 
Citrus stubborn  عناد الحمضيات/الموالح 
Citrus tristeza virus فيروس تريستيزا الحمضيات / الموالح 
Citrus variegation virus فيروس ترقط الحمضيات/الموالح 
Cladode  كثير التبرعم 
Claim األدعاء أو المطالبة 
Clamp connection افيةوصلة خط 
Clarification ترويق 
Clarified مروق 
Clarifier عامل ترويق 
Clarify روق 
Claspers  قوابض )مقابض( ذكرية 
Clasping  )محيط بالساق )ملتف 
Class طائفة/صف 
Classical biological control مكافحة حيوية تقليدية 
Classification  تصنيف، تقسيم 
Clavate نيهراوي، صولجا 
Clavate antennae قرن استشعار صولجاني 
Claviform هراوي الشكل 
Claw مخلب 
Clay طين 
Clay (flower) pot أصيص فخاري 
Clay fraction (of soil) جزء طيني 
Clay loam  طيني طمي 
Clay mineral  معدن طيني 
Clay soil  تربة طينية 
Clayey  طيني 
Clean propagation material مواد االكثار الخالية من األمراض 
Clean up (of samples) )تنظيف )العينات 
Clean weeding تعشيب نظيف 
Cleaning agent مادة منظفة 
Cleaning crop محصول تنظيف 
Cleaning legs أرجل متحورة للتنظيف 
Clean-up تنظيف، تنقية 
Clean-up procedure خطوات التنقية/ التنظيف 
Clearance requirements  مستلزمات التخليص/ اإلبراء 
Cleavage انشطار أو تفلج 
Cleavage (of chemical bond) فصل رابطة كيميائية 
Cleavage energids نواشط منشطرة 
Cleavage of amide إنفالج )انكسار( األميد 
Cleistocarp ثمرة زقية )أسكية( مغلقة 
Cleistothecium مري زقي مغلقجسم ث 
Click beetles (Wireworms)   خنافس فرقعية )ديدان سلكية( فرقع لوز 
Climatic factor  عامل مناخي 
Climax community مجموعة ذروية 
Climax vegetation  نمو نباتي ذروي 
Clinging legs أرجل متحورة للتعلق 
Clinical symptoms أعراض مرضية تشخصية 
Clinical toxicology علم السموم السريري 
Clinical trial (study) )دراسة ومالحظة أعراض المرض )سريري 
Clippate مشبك )آلة َشبك( أجنحة قابض 
Cloaca  المجمع في الذكور 
Clog خثرة هالمية 
Clogged مغلق بخثرة 
Clogging إنسداد بخثرة 
Cloisonne (= Septate) مجزأ، مقسم 
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Clonal  اثريتك 
Clone )كلون، ضرب، أو رجفة/رعشة )مبيدات 
Closed ecosystem نظام بيئى مغلق 
Closed flask  دورق مغلق 
Closed sward  مرج ممتلئ 
Closed system نظام مغلق 
Closer muscle العضلة القافلة أو القابضة 
Closterovirus )كلوستيروفيروس )جنس 
Clot (to) يتجلط 
Clotting  تجلط 
Cloud point درجة التعكر 
Clouded yellow butterfly أبو دقيق الفصة األصفر 
Cloudiness (sky) مدى وجود الغيوم 
Cloudiness (solution) مدى تعكر المحلول 
Clover cyst nematode (Heterodera trifolii) نيماتودا حوصالت البرسيم 
Clover enation virus للبرسيم فيروس الزوائد 
Clover yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للبرسيم 
Clover yellow vein virus فيروس العرق األصفر للبرسيم 
Club fungus فطر صولجاني 
Club root  جذر صولجاني 
Club-shaped   صولجاني الشكل 
Clump distribution توزيع تجمعي للحشرات 
Clumping تجمع 
Cluster باقة 
Clype- labral suture درز درقي شفوي 
Clypeo-frontal suture  الدرز الدرقي ـ الجبهي 
Clypeus درقة، بنية واقية، ترس 
C-M medium إم-وسط تحميل سي 
Coacervate  قطيرات غروية متجمعة 
Co-adaptation تأقلم مشترك 
Coadunate مالزم 
Coagulacytes ات تخثر دمويةخاليا أو كري 
Coagulate خثر، يخثر 
Coagulation  تخثر، تجلط 
Coagulum خثرة 
Coalesce (to) يندمج، يلتحم 
Coalescence اندماج 
Coalescent  دمج 
Coarctate larva يرقة مستورة 
Coarctate pupa عذراء مستورة داخل الجلد المتصلب 
Coarse droplet  قطيرة كبيرة 
Coarse dust مسحوق تعفير خشن 
Coarse sand رمل خشن 
Coarse spray رش خشن 
Coat protein غطاء بروتيني 
Coating تغطية  
Coat-protein mediated virus resistance مقاومة الفيروس المحفزة بالغطاء البروتيني 
Coaxial  متحد المحور 
Cobb-aluminum slides )شرائح كوب )من الأللمنيوم 
Coccus مكورة 
Co-chromatography )كروماتوجرافى مساعدة )مرافقة 
Cockroach صرصور، صرصار 
Cocoa swollen shoot virus فيروس تضخم أفرع الكاكاو 
Coconut lethal yellowing االصفرار المميت لجوز الهند 
Coconut red ring nematode (Rhadinaphelenchus 

cocophilus) 
 الحلقة الحمراء على نخيل جوز الهند نيماتودا 

Cocoon شرنقة 
 

Code شفرة 
Code misreading شفرة مقرؤة خطأ 
Code name اسم مشفّر، رمزي 
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Code number رقم مشفّر 
Codex committee on pesticide residues (CCPR) لجنة الدستور الخاصة بمتبقيات المبيدات 
Codex maximum limits for pesticide residues (MRL,s)  دستور الحدود القصوي لمتبقيات المبيدات 
Codify شفّر 
Coding تشفير 
Codling moth  دودة ثمار التفاح 
Codon كودة 
Coefficient of selectivity )معامل االختيارية )اإلنتقائية  
Coefficient of variation  معامل التباين 
Coefficient of viscosity معامل اللزوجة  
Coeloconic sensilla شعيرات مخروطية التجويف 
Coelom )تجويف الجسم )حقيقي 
Coelom sacs أكياس جسمية جوفية 
Coelomate  )ذو تجويف جسمي )حقيقي 
Coelomic cavities تجاويف جسمية 
Coenocytic غير مقّسم 
Co-enzyme مرافق إنزيمي 
Coevolution كتطور مشار 
Coexist عايش 
Coexistance principles  مبادىء التواجد 
Co-extractives مستخلصات مرافقة 
Co-factor  عامل مساعد 
Coffee ringspot virus فيروس البقع الحلقية للبن 
Cohabit تعايش 
Cohesion  التحام 
Cohesive  ملحم، ملصق 
Cohesive force  قوة االلتصاق 
Colalesce تداخل، مندمج، متحدم 
Colarette )تويج )المنطقة التاجية للبادرة 
Cold fogging concentrate (KN) مركز للتضبيب البارد 
Cold perspiring عرق بارد 
Cold-resistance  مقاومة ضد البرد 
Coleoptera غمدية األجنحة 
Coleoptile ليغمد الريشة، غمد البرعم األول )نجيليات(، غمد أو 
Coleorhiza  غمد جذري 
Coleviroid )كوليفيرويد )جنس 
Collaborative عمل مشترك 
Collapse of control systems انهيار نظم المكافحة 
Collar )تاجي، طوق )عنق 
Collar rot تعفّن تاجي العنق 
Collateral )مجانب )متحاذ 
Collateral effect تأثير مصاحب 
Collateral host ائل ثانويع 
Collateral nerve عصب فرعي 
Collecting legs  أرجل متحورة للجمع 
Collective control مكافحة متجمعة 
Collet )تويج )المنطقة التاجية للبادرة 
Colloid   مادة غروية 
Colloidal  غروي 
Colloids  غرويات 
Colon القولون أو المعي الغليظ 
Colonization استعمار 
Colonization of islands استيطان الجزر 
Colonize استعمر 
Colony مستعمرة 
Colony count تعداد المستعمرة 
Colony forming unit (Cfu) وحدة مكونة للمستعمرة 
Colorimeter جهاز قياس األلوان 
Colorimetric analysis  تحليل لوني 
Colorimetry  قياس األلوان 



 214 

Colormetric method طرق لونية 
Colour change تغير أو تبدل اللون 
Colouration تلوين /تلون 
Columella انتفاخ مركزي أو بنية مركزية 
Column chromalography أعمدة الفصل الكروماتوجرافى 
Column evaluation تقييم العمود 
Column fractionation التجزئ بالعمود  
Columner cell الئية عمودية في المعدةخلية ط 
Coma  غيبوبة 
Combat قضى على، قاوم، صارع، عارك 
Combinability توافق 
Combinate وافق 
Combination colours ألوان مختلطة أو مركبة 
Combinations مخاليط 
Combine harvester  حصادة 
Combine harvesting (combining) حصد آلي 
Combined application تطبيق مشترك 
Combined effect تأثير مشترك 
Combining insect control methods توحيد )ضم( طرق مكافحة الحشرات  
Combustion  إحراق 
Combustion chamber غرفة اإلحتراق  
Combustion product  ناتج اإلحتراق 
Co-metabolism أيض مشارك 
Commensalism احد/منفعة أحادية الجانب، انتفاعتعايش مفيد لطرٍف و 
Commercial applicator certificator  مسئولي اصدار شهادات )تصاريح( القائمين بالتطبيق التجاري 
Commercial formulation  مستحضر تجاري 
Commercially available  متوافر على نطاق تجاري 
Commissure  ية(وصلة، شريط، حبل )مكون من ألياف عصب 
Commitment تعهد 
Commodity )منتج أنتهى فترة اإلحتفاظ بحق ملكيته أوإنتاجه )سلعة 
Common chemical sense حاسة كيميائية عامة 
Common cockroach / oriental cockroach صرصور شرقي 
Common name  اسم عام 
Common oviduct قناة مبيض مشتركة أو جامعة 
Common pesticides مبيدات شائعة 
Common squirrel monkey القرد السنجابى الشائع 
Commonness شيوع 
Communication تخاطب، تراسل 
Communication by chemicals تخاطب /تراسل بالمواد الكيماوية 
Communication by light  تخاطب/ تراسل بالرؤية 
Communication by sound تخاطب /تراسل بالصوت 
Community مجتمع 
Comovirus )كوموفيروس )جنس 
Compact (growth habit) متراص 
Companion cell خلية مرافقة 
Companion crop  محصول مرافق 
Compatibility مواءمة، توافق، القابلية للخلط 
Compatible موائم 
Compatible herbicides  مبيد عشبي قابل للخلط 
Compensatory effect  أثر تعويضي 
Compensatory growth نمو تعويضى 
Compete (to) نافس 
Competent  شخص مؤهل 
Competition  منافسة 
Competition period  فترة المنافسة 
Competitive ability  قدرة تنافسية 
Competitive balance  توازن تنافسي 
Competitive crop  محصول تنافسي 
Competitive displacemeat  احالل تنافسي 
Competitive inhibition  تثبيط المنافسة 
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Competitive power  قدرة تنافسية 
Competitive weed عشبة تنافسية 
Complement مكمل، متمم، ملحق 
Complement fixation تثبيت المتمم 
Complement fixation reaction تفاعل التثبيت المكمل 
Complement fixation test اختبار تثبيت المكمل 
Complementary treatment  معاملة مكملة 
Complete dominance سيادة كاملة 
Complex disease  معقد مرضي، مرض مركب 
Complexing agent  عامل معقد 
Compliance monitoring رصد طوعي  
Complication تعقيد 
Compost مبوستسماد عضوي متخمر، ك 
Compost heap  كومة سماد عضوي متخمر 
Compound مركب 
Compound eye عين مركبة 
Compound leaf  ورقة مركبة 
Compound microscope )مجهر مركب )ضوئي 
Compressed air sprayers رشاشات كبس الهواء 
Comptability agents مواد )محسنات( التوافق الخلطي 
Compulsory  رياجبا 
Computed mortality الموت المقدر حسابيا 
Concave  )مقعر )الشكل 
Concealed hosts عوائل غير ظاهرة /عوائل خافية 
Concentration تركيز 
Concentric ذي حلقات متداخلة 
Concentric rings حلقات متراكزة 
Concentric ringspots بقع حلقية متراكزة 
Concept مفهوم 
Conceptacle دورق 
Conception rate معدل الحمل 
Conditional acceptable daily intake الحد اليومى المشروط المسموح بتناوله 
Conditional lethals موت مشروط 
Conditioners )مواد محسنة )مهيئة 
Conditioning )تكييف )تهيئة 
Conduction blockage وقف التوصيل 
Conductivity كهربى توصيل 
Conductometric طريقة القياس بالتوصيل الكهربى 
Condyles لقم جانبية 
Cone-like مخروطية الشكل 
Confidence limits  حدود الثقة 
Configuration شكل تركيبي 
Confirmatory test اختبار التأكيد 
Confused flour beetle  خنفساء الطحين )الدقيق( المتشابهة 
Confusion methods )طرق التشويش )اإلرباك  
Congestion احتقان 
Conglomerate  يكتل، يكور 
Conglutination التصاق 
Conical مخروطي 
Conidioma كونيديوما" بنية تحمل أبواغاً كونيدية" 
Conidiophore حامل الكونيدة 
Conidiospore  بوغ كونيدي 
Conidium كونيدة 
Conifers  مخروطيات 
Conjugate  يترافق، يقترن 
Conjugation اقتران، ارتباط، إخصاب 
Conjugation tube أنبوبة إخصاب 
Conjunctive رابط، عالقة مستمرة اإلتصال 
Conjunctivitis التهاب الملتحمة 
Connective tissue نسيج ضام 
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Connectives حبال عصبية طولية 
Conoid مخروطي الشكل 
Consequence theory نظرية التتابع 
Conservation  )صيانة )لألعداء الحيوية 
Conservation cultivation  فالحة محافظة 
Conservation tillage حراثة تحفظية 
Consignement )رسالة )للصادرات و الواردات 
Consolidation إندماج 
Conspecific من النوع ذاته 
Constant dosage   دائمة جرعة ثابتة 
Constant-pressure valve  صمام ضغط دائم 
Constipation أمساك 
Constraints  معوقات 
Constriction  تخصر، انقباض 
Consumers كائنات مستهلكة 
Consumption إستهالك 
Contact action  فعل مالمس 
Contact angle  زاوية التماس 
Contact chemoreception  ال( كيماوي بالمالمسةاحساس )استقب 
Contact dermatitis التهاب الجلد الموضعى 
Contact fungicide مبيد فطري بالمالمسة 
Contact herbecide مبيد عشبي مالمس 
Contact pesticide مبيد مالمسة  
Contact poison  سم مالمس 
Contact toxicity )سمية موضعية )بالمالمسة 
Contagious (= Infectious) ُمعدي 
Contain (to) (an infestation) )يحتوي، يوقف )العدوي 
Container-grown plant  نبات صيص 
Containers disposal التخلص من العبوات الفارغة 
Containment  احتواء، منع االنتشار 
Contaminant ملوث، متّسخ 
Contaminate لوث 
Contaminated ملوث 
Contamination تلوث، إتساخ 
Contemporary insecticides مبيدات حشرية معاصرة 
Contigous مجاور 
Contiguity جوار 
Contingent (=Accidental) طارئ، حادثي 
Continous pressure sprayers رشاشات الضغط المستمر 
Continuous flow techniques طرق اإلنسياب المستمرة 
Contraction تقلص، انقباض 
Control مكافحة، تحكم 
Control agent مادة المكافحة 
Control atmosphere جو محكم 
Control measure  طريقة مكافحة 
Control plant   نبات مقارنة 
Control plot  مقطع مقارنة 
Control threshold  عتبة المكافحة 
Control treatment  معاملة مكافحة 
Controllable operations العمليات المتحكم فيها 
Controlled محكم 
Controlled conditions شروط محكمة 
Controlled drift spraying الرش مع السيطرة علي االنجراف 
Controlled droplet application (CDA) تطبيق بالقطيرات المتحكم بها 
Controlled lab conditions شروط مخبرية محكمة 
Controlled ralease انفراد محكوم 
Controlled release formulation  مستحضر متحكم فى انسياب المواد الفعالة منه 
Convection movement   حركة بالحمل 
Convention اتفاقية 
Conventional تقليدي 
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Conventional aerial spraying  رش جوى تقليدى 
Conventional method طريقة تقليدية 
Conventional spraying رش تقليدى  
Conversion  تحول 
Conversion factor   معامل التحويل 
Conversion table  جدول التحويل 
Convex  )محدب )الشكل 
Conveyer جهاز نقل الحبوب 
Convolute ملتف 
Convolution تالفيف 
Convulsions )أرتجافات )تشنج 
Convulsive seizure جيةنوبة تشن 
Cooperative control )مكافحة مشتركة )تساهمية  
Coppice  ابكة 
Coppice shoot مجموع خضري لالبكة 
Copulate تسافد 
Copulation تسافد، تزاوج، تناكح، تلقيح 
Copulatory apparatus آلة السفاد 
Coral مرجاني 
Coralloid مرجاني التشعب، شبه مرجاني 
Corbicula سلة لقاح 
Cord (= chord)  حبل 
Core  اللب 
Core sampler معين مركزى 
Coremium حزيمة حوامل كونيدية 
Coriaceous جلدي 
Cork cambium  قلب الفلين 
Corky   فليني 
Corm )كعب )كورمة 
Corn cyst nematode (Heterodera zeae) نيماتودا حوصالت الذرة 
Corn leaf aphid  ّمن الذرة 
Corn meal دقيق الذرة 
Corn stunt  تقزم الذرة 
Cornal suture درز تاجي 
Cornea قرنية العين 
Corneagen قرني 
Corneagen layer طبقة مولدة للقرنية 
Corneal ulcer قرحة فى قرنية العين 
Corneuos قرني القوام 
Cornicle زائدة أو قرن بطني خلفي 
Corolla تويج 
Coronal تاجي 
Coronal suture درز رأسي أو تاجي 
Coronary artery شريان تاجى 
Coronary insufficiency  قصور تاجى 
Coronary occlusion أنسداد تاجى 
Coronary sclerosis تصلب تاجى 
Coronary vein وريد تاجى 
Corpophilous روثي المعيشة 
Corpora allata غدة الجسم الكروى 
Corpora cardiaca غدد األجسام الكاردياكية القلبية 
Corpora medunculata )جسم شمراخي )المخ األول 
Corporeal  جسدي 
Corpus جسم 
Corpus callosum جسم جاسئ فى المخ 
Corpus luteum الجسم األصفر المبيضي 
Corpuscle جسيم، خلية حية 
Correction factor  معامل تصحيح 
Corrective agents مواد مصححة  
Correctives )مصححات )محسنات 
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Correlate (to) يربط 
Correlation ارتباط 
Corrode (to) يتآكل 
Corrosion  تآكل 
Corrosive   أّكال 
Cortex  )قشرة )اللحاء(، طبقة القشرة )في الكيوتيكل 
Cortical  قشري 
Corticate قشري 
Cortina بعض األجسام الثمرية في الفطور الدعامية( ستيرة )زائدة متدلية على 
Corymb نوره مشطية 
Cosmopolitan  عالمي األنتشار/ التوزيع 
Co-solvent مذيب مرافق/ مساعد 
Cost / benefit  لتكلفة/ الفائدة 
Cost price  سعر التكلفة 
Costa عرق ضلعي جناحي 
Costal cell خلية ضلعية 
Cost-effectiveness  الية التكلفةفع 
Cotoxicity coefficient معامل السمية المشتركة  
Cotton anthocyanosis virus فيروس احمرار القطن 
Cotton aphid )ّمن القطن )ّمن البطيخ 
Cotton bollworms ديدان جوز أو لوز القطن 
Cotton jassid  جاسيد أو نطاط أوراق القطن أو العنب 
Cotton leafworm ة ورق القطندود 
Cotton seed bug َبق بذرة القطن 
Cotton square shedder مسقط براعم وأزهار القطن 
Cotton thrips تربس القطن 
Cotton whitefly ذبابة القطن أو الطماطم/البندورة البيضاء 
Cottony cushion scale  البق الدقيقي اإلسترالي 
Cottony pistachio scale  الدقيقيبق الفستق 
Cotyledon  فلقة 
Cotyledon stage  طور فلقي 
Cough سعال 
Coulmetric معايرة 
Coulomb forces  قوى كولومب 
Coulter  حديدة المحراث القاطعة 
Council of environmental quality المجلس االستشاري لجودة البيئة  
Counter-current  تيار معاكس 
Coupling   إزدواج  
Coupling agent مادة اقتران 
Covalent bond رابطة )أشتراكية( تساهمية 
Covalent forces قوى تساهمية 
Cover crop نبات التغطية 
Cover glass (= Cover slip) غطاء زجاجي 
Coverage تغطية 
Coverage ratio نسبة التغطية 
Covered smut تفحم مغطى 
Cowpea aphid-borne mosaic virus  ّفيروس موزاييك اللوبياء المحمول بالمن 
Cowpea beetle خنفساء اللوبياء 
Cowpea chlorotic mottle virus فيروس التبرقش الشاحب للوبياء 
Cowpea mosaic virus فيروس موزاييك اللوبياء 
Cowpea stunt تقزم اللوبياء 
Coxa حرقفة 
Coxal حرقفي 
Coxal cavity قفيتجويف حر 
Coxal glands غدد حرقفية 
Coxal process نتوء حرقفي 
Coxite حريقفة 
Cracking  شق، إنصداع 
Cracking-flotation method  طريقة الجرش والتعويم 
Cramp )مغص حاد )طمث 
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Crane flies ذباب طويل األرجل 
Crawling insects حشرات زاحفة 
Crazy top اض زغبي في النجيلياتالقمة الحمقاء )مرض(، بي 
Cream separation الفصل الكريمي 
Creaming الدهنية في المستحلب 
Creeping (growth habit) )يزحف، زاحف )طبيعة نمو 
Creeping perennial weed عشبة معمرة زاحفة 
Creeping root  جذر زاحف 
Cremaster لعذراء نفسها(زائدة خلفية )في عذارى حرشفية االجنحة تعلق بها ا 
Crenate موجي 
Crenation  )مخطط / محلق )زوائد دائرية 
Crenulated  متموج 
Crepscular insects حشرات تنشط عند الغسق 
Crescent  هالل 
Crescentiform  هاللي الشكل 
Crevasse صدع، شق 
Crevice أخدود 
Cribliform غربالي الشكل 
Cricket  الليلصرصورالحقل، صرصور 
Criconematid يتبع نيماتودا عائلة الكريكونيماتيدي 
Criconematoid  )كريكونيماتويدي )شكل المريء 
Crimp   تقزم 
Crimp or spring dwarf nematode (Aphelenchoides 

fragariae) 
 نيماتودا التقزم الربيعي )على الفراولة/ الفريز(

Crimp or summer dwarf nematode (Aphelenchoides 

besseyii) 
 نيماتودا التقزم الصيفي )الفراولة/ الفريز(

Crinivirus )كريني فيروس )جنس 
Crinkle   مجعد 
Crisp   هش 
Criterion (Pl. Criteria) )معيار )معايير 
Critical dose (level) )جرعة حرجة )المستوي الحرج 
Critical micelle concentration مادة شبه الغرويةتركيز حرج لل 
Critical period وقت حرج 
Critical period of weed control  الفترة الحرجة لمكافحة االعشاب 
Crochet خطاف 
Crook stage (onions) الطور العقفي 
Crop حوصلة 
Crop debris   بقايا المحصول 
Crop desiccation  تجفيف المحصول 
Crop duster  عفارة المحصول  
Crop equivalent value   قيمة المحصول المكافئة 
Crop failure   اخفاق المحصول 
Crop husbandry   رعاية النبات 
Crop injury   الضرر بالمحصول 
Crop losses  فقد محصولى 
Crop mimicry   المحاكاة في النبات 
Crop persistent pesticide لمبيد ذو ثبات عالي على المحاصي 
Crop protection   وقاية النبات 
Crop residue   بقايا المحاصيل 
Crop rotation   )تعاقب محصولي )دورة زراعية 
Crop scorch   حرق النبات 
Crop tolerance  تحمل المحصول 
Crop vigour   قوة نمو المحصول 
Cropping pattern   نمط محصولي 
Cropping period  راعفترة االستز 
Cropping programme   برنامج محصولي 
Cropping sequence   تتابع محصولي 
Cropping system النظام المحصولى 
Cross   متبادل 
Cross absorption test اختبار االمتصاص المتصالب 
Cross pollination  تلقيح خلطي 



 220 

Cross protection حماية متبادلة 
Cross reaction  متصالب تفاعل 
Cross resistance )عبور صفة المقاومة )المقاومة المشتركة 
Cross striated muscles  ًعضالت مخططة عرضيا 
Cross veins عروق أجنحة عرضية 
Cross-cultivation  حراثة متعامدة 
Cross-infestation between crops عبور االصابة بين المحاصيل 
Cross-resistance  متصالبةمقاومة 
Cross-section   مقطع عرضي 
Cross-sensitivity عبور الحساسية 
Crowding تزاحم / تحشد 
Crowding coefficient  معامل التزاحم 
Crown  تاج  
Crown gall  )تدرن تاجي )مرض 
Crown rot   تعفن تاجي 
Crown rust   صدأ تاجي 
Crozier stage (fern growth) نمو الخنشار( طور صولجاني( 
Cruciate  صليبي 
Cruciferous  نبات صليبي 
Cruciform   صليبي الشكل 
Crude   خامي 
Crude extract  مستخلص خام 
Crude protein percentage   نسبة البروتين الخام 
Crumb structure (soil)  )بنية كدرية )تربة 
Crushing and grinding الجرش والطحن 
Crust غالف، قشرة خارجية، قشرة التربة 
Crustacea صف الحيوانات القشرية 
Crustaceous   قشري، صدفي 
Cry (Crystal delta endotoxins)  بلورات دلتا إندو توكسينات  
Cryophilic   أليف البرودة 
Cryoprotective   واق من البرودة 
Cryptic virus فيروس خفي 
Cryptis خفي 
Cryptocerata خافية قرون االستشعار 
Cryptogam   خفي اإللقاح، ال زهري 
Cryptogenic   مجهول السبب 
Cryptogenic disease  مرض مجهول السبب 
Cryptogram   بطاقة الفيروس 
Cryptonephric System  نظام الكريبتونيفرديم )حشرات ذات مقدرة على استخالص الماء من

 البراز(
Cryptostigmata  أكاروسات خافية الثغور التنفسية 
Crystaline body جسم بللوري 
Crystaline cone مخروط بللوري 
Crystallin   بللوري 
Crystalline inclusion bodies أجسام محتواة بللورية 
Crystalline solid   بللوري صلب 
Crystallization تبلور 
Crystallize   يبلور 
Crystallized   مبلور 
Crystallography   علم البللوريات 
Crystral  بللورة 
Ctenidium شوكة مفلطحة 
C-terminal part )طرف كربوني )للبروتين 
Cubitus عرق زندي جناحي 
Cucumber green mottle mosaic virus فيروس موزاييك التبرقش األخضر للخيار 
Cucumber mosaic virus خيارفيروس موزاييك ال 
Cucumber pale fruit viroid فايرويد الثمار الباهتة للخيار 
Cucumber vein yellowing virus فيروس اصفرار عرق الخيار 
Cucumovirus )كيوكيوموفيروس )جنس 
Cuffing )مقيد )مغلل 
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Culinary herb  عشب، نبات مطبخي 
Culm ساق النجيليات 
Culminate   رقّى 
Cultivable  ابل للزراعة ق 
Cultivar صنف مزروع، نوع مستزرع 
Cultivate (to) (soil) يحرث )التربة(، يفلح 
Cultivation  فالحة 
Cultivation type نوع الزراعة 
Cultivator  آلة الفالحة 
Cultural control  مكافحة زراعية 
Cultural hygiene ممارسات صحية زراعية 
Cultural method  ة زراعيةطريق 
Cultural practices عمليات زراعية 
Culture )االستنبات )مزرعة 
Culture solution  محلول االستنبات 
Cummulative response استجابة متراكمة 
Cumulate   راكم 
Cumulation coeffecient معامل التراكم 
Cumulative متراكم 
Cumulative effect   تأثير تراكمي 
Cumulative effectiveness فعالية )تأثيرات( متراكمة 
Cumulative frequency curve المنحنى التكرارى المتجمع 
Cumulative toxicity سمية متراكمة  
Cup   قدح، وعاء، كأس 
Cup fungus   )فطر كأسي )من الفطور األسكية 
Cup technique معاملة بالفنجان 
Cup-like  كأسّي الشكل 
Cupreous   )نحاسي )مصنوع من النحاس 
Cupric   نحاسيك 
Cuprous   نحاسوز 
Cupulate  كأس قمعي 
Curable   قابل للشفاء 
Curative   شفائي، عالجي 
Curative control مكافحة عالجية 
Curative fungicide مبيد فطرى عالجى  
Cure   شفا 
Curie )وحدة اإلشعاع )كوري 
Curl   تجعد 
Curly top   )تجعد القمة )مرض فيروسي 
Cursorial مهيأ للجري 
Curtovirus )كورتوفيروس )جنس 
Curvature   انحناء 
Curve   منحنى 
Curve-fitting procedure  عملة رسم المنحنى 
Cushion   وسادة 
Cut and spray القطع والرش 
Cutaneous  جداري أو جلدي 
Cutaneous respiration تنفس جلدي 
Cutaneous toxicity  سمية جلدية 
Cuticle  )جليدة، قشرة )كيوتيكل 
Cuticular absorption   امتصاص عبر الجليد 
Cuticular penetration  اختراق، نفاذية الجليد 
Cuticular processes زوائد قشرية أو جليدية 
Cuticular transpiration  نتح عبر الجليد 
Cuticular wax الشمع الجليدي، شمع القشيرة 
Cuticularized  )كيوتيكلي )مكون أو مغلف بالكيوتيكل 
Cuticulin كيوتكيولين 
Cuticulin layer )طبقة القشرين الجدارية )بروتينية دهنية 
Cutin )جليدين )كيوتين 
Cutis vera جلد حقيقى 
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Cut-off valve  صمام االيقاف 
Cut-surface application  معاملة بقطع السطح 
Cutter bar قضيب قاطع 
Cutting frequency  عدد مرات القطع 
Cyathiform   فنجاني /جيبي الشكل 
Cyclamen mite أكاروس السيكلمان 
Cycle   دورة 
Cyclic  حلقي، دوري 
Cyclic parthenogenesis تكاثر بكري دوري 
Cyclization تكوين حلقى 
Cyclodiene )مركبات السيكلودايين )الحلقية 
Cyclopiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Cylinder-plate method طريقة الطبق األسطوانى 
Cylindrical   أسطواني 
Cylindrical esophagus  مريء أسطواني الشكل 
Cylindrical inclusion bodies أجسام محتواة اسطوانية 
Cyme نورة محدودة 
Cynomolgus monkey نوع من القرود 
Cynosis زرقة البشرة نتيجة نقص األكسجين فى الدم 
Cyst كيس أو حوصلة 
Cystitis التهاب المثانة 
Cyst-nematode (Heterodera sp.) نيماتودا الحوصالت 
Cystocytes خاليا دم كيسية أو حوصلية 
Cystoid nematode (Meloidodera sp.) ودا شبه الحوصلية النيمات 
Cystoma نوبة المثانة 
Cytochemistry  خلوية كيمياء  
Cytological  خلوي متعلق بعلم الخلية 
Cytological changes تغيرات خلوية 
Cytology  علم الخلية 
Cyton جسم الخلية العصبية 
Cytopathology علم األمراض الخلوي 
Cytoplasm  سيتوبالزم 
Cytoplasmic incompatiblity عدم التوافق السيتوبالزمى 
Cytoplasmic resistance مقاومة سيتوبالزمية 
Cytoplasmic streaming   تدفق سيتوبالزمي 
Cytorhabdovirus )سايتورابدوفيروس )جنس 
Cytotoxicity test for membrane damage إختبار السمية الخلوية 
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D 
 

DAC-ELISA غطية األطباق مباشرة بمولد الضد )الفيروس(اختبار اليزا بت 
Dagger nematode (Xiphinema sp.) النيماتودا الخنجرية 
Daily food consumption االستهالك اليومى للطعام 
Daily variation  التباين اليومي 
Damage  تلف، ضرر  
Damage thershold  الحد الحرج للضرر، عتبة الضرر 
Damaging density كثافة ضارة 
Damp  رطب 
Damping- off  مفاجئ ذبول  
Damsel flies رعاشات صغيرة 
Danger خطر 
Dark adapted eyes عيون متكيفة مع الظالم 
Dark field microscope   مجهر ذو حقل مظلم 
Dark fixation (of CO2) )تثبيت ال ضوئي )لثاني أكسيد الكربون 
Dark period  ظالمفترة ال 
Darkroom  )غرفة مظلمة )التصوير 
DAS-ELISA اختبار اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة 
Data بيانات 
Data base قاعدة بيانات 
Data swarm  تدفّق البيانات 
Data transformation   تحويل البيانات 
Date  تاريخ 
Date palm bostrichid كبيرة ثاقبة الخشب ال 
Dauer juvenile  يافعة / يرقة ساكنة 
Daughter tuber   درنة وليدة 
Daylength   طول النهار 
Daylight  ضوء النهار 
DDT-dehydrochlorinase االنزيم المزيل لذرات الهيدروجين والكلور بالد. د. ت 
DDT-Detoxifying Enzyme االنزيم الهادم )المزيل لسمية( للد.د.ت 
DDT-jitters ارتجافات نتيجة المعاملة بالـ د.د.ت 
de Man’s formula (measurements)   )معادلة )قياساتde Man 
Deactivate (to) (of chemicals) )يثبط، يفقد الفعالية )المركبات 
Deactivation فقد النشاط، تثبيط 
Deactivator مفقد )مثبط( للنشاط 
Dead heart  ( القلب الميت )مرض 
Deamination فقد )ازالة( األمين  
Death وفاة 
Death rate معدل الوفيات 
Death’s head hauk دودة ورق السمسم 
Debarking   انزال 
Debris  بقايا  
Debromination فقد البروم 
Decadent   متدهور 
Decanting صب 
Decarboxylation  فقد مجموعة الكربوكسيل 
Decay تحلل 
Decay period  فترة التحلل 
Decay processes عمليات تحلل 
Dechlorination فقد الكلور 
Decidua الغشاء الساقط من الرحم 
Deciduoma نوبة سقوط غشاء الرحم 
Deciduous   متساقط األوراق 
Decision tree شجرة القرار 
Decline تراجع 
Declinous متراجع 
Decompose (to) ليتحل 
Decomposer cycle  المحلالت( -دورة المفسخات )الهادمات 
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Decomposers  المفّسخات أو الهادمات 
Decomposition  تفكك، تحلل 
Decontamination  ازالة التلوث 
Decoration test اختبار الزخرفة 
Decumbent  منبطح 
Decussate  متصالب 
Dedriform )متشعب )كالشجرة 
De-emulsification فقد القدرة االستحالبية 
Deep freezing  تجميد شديد 
Deep ploughing  حراثة عميقة 
Deethylating factor عامل فقد اإليثيل 
Defecation تصفية 
Defective viruses فيروسات عاجزة 
Defence reaction  ارتكاس دفاعي 
Defferential migration هجرة تفاضلية 
Deficiency  نقص، عوز 
Deficiency disease  مرض نقص العناصر 
Deficiency symptom عرض نقص التغذية 
Definitive rules  قواعد التعريف 
Deflector nozzle  مجزىء )بشبوري( منحرف 
Deflexed  منعكس، منحني 
Deflocculator مانع التكتل أو التلبد 
Defoamers مواد كسر الرغوة 
Defoliant  مركب مسقط لألوراق 
Defoliate   إزالة األوراق 
Defoliation تساقط األوراق 
Deform   شّوه 
Deformation تغير الشكل، تشوه 
Deformity  تشّوه 
Degenerate  اضمحل 
Degenerate esophagus  مريء مختزل 
Degeneration انحالل 
Degenerative   مضمحل 
DEGO (see also DGO) حة قناة الغدة المريئية الظهريةفت 
Degradation تدهور 
Degradation and persistence curve منحنى االنهيار والثبات 
Degradation curve منحنى الهدم 
Degradation pattern نمط الهدم 
Degradative pathway )مسار االنهيار )الهدم 
Degradative potential   جهد الهدم 
Degradative selectivity إختيارية هدمية 
Degrade (to) هدم 
Degree of control درجة المكافحة 
Degree of freedom  درجة الحرية 
Degree of ionization  درجة التأين 
Degree/day )درجة/ يوم )مقياس لتراكم كمية الحرارة 
Dehalogenation فقد الهالوجين 
Dehisce (to) ينفلق، يتفتح 
Dehiscent  منفتح، متشقق 
Dehiscent type eggs  بيوض ذات شق خاص في الطرف األمامي للبيضة لخروج اليرقة

 عند الفقس
Dehull (to) يقشر 
Dehydrate  يجفف 
Dehydration  تجفيف 
Dehydrochlorination فقد الكلور والهيدروجين 
Dehydrogenase catacase إنزيم ديهيدروجنيز  
Dehydrohalogenation فقد هاليد األيدروجين 
Deionised water   ماء ال أيوني 
Deirid  ديريد )تركيب حسي مزدوج يقع في الحقل الجانبي في منطقة الحلقة

 العصبية(
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Dejecta غائط، براز 
Delayed action فعل متأخر 
Delayed germination  انبات متأخر 
Delayed neurotoxic effect (DNTE) تأثير سمي عصبي متأخر 
Delayed neurotoxicity سمية عصبية متأخرة 
Delayed paralysis شلل متأخر 
Delayed sterility عقم متأخر 
Delayed toxicity سمية متأخرة 
Deleterious substance مادة ضارة/ مؤذية 
Deletion حذف 
Delinting التخلص من الزغب 
Deliquescence ء اهترا 
Deliquescent  مهترىء 
Delivery توصيل، توزيع 
Delivery of formulated biocontrol products طرق توصيل منتجات المكافحة الحيوية المجهزة 
Demarcation تمييز 
Dematiaceous ذي لون داكن 
Demicyclic  )ناقص الدورة )فطور الصدأ 
Demineralised water  ماء ال معدني 
Demographic techniques تقنيات )طرق( الديموجرافية 
Demyelination تحلل أغلفة الميلين 
Denaturation   فساد 
Denature (to) )يمسخ )يغير الطبيعة 
Denaturing  فقد الخواص الطبيعية 
Dendrite تفرع شجيرى 
Dendrites تفرعات شجيرية عصبية، محاورعصبية مستقبلة 
Dendroid  التفرغ شجري 
Denitrification   نزع النترتة 
Denitrifying bacteria   بكتيريا مزيلة للنترتة 
Denotation   تسنين 
Density   كثافة 
Density dependent factors  عوامل مرتبطة بالكثافة 
Density gradient centrifugation تثفيل في محاليل متدرجة الكثافة 
Density independent factors  عوامل غير مرتبطة بالكثافة 
Dentate   مسنن 
Denticle   سنين 
Denticles أسنان دقيقة 
Deodorant مادة مزيلة للرائحة 
Deodorize يزيل الرائحة الكريهة 
Deoxygenation  نزع )إزالة( االكسجين 
Deoxyribonucleic acid (DNA) حامض نووي ريبي منقوص االوكسجين 
Dependence liability test  ستجابةاختبار أحتمال اال 
Dependent action  فعل أو تأثير غير مستقل 
Dependent joint action تأثير )فعل( مشترك غير المستقل 
Deplete (to) يستنفذ 
Depletion إستنزاف 
Depolarization عدم االستقطاب 
Deposit )مترسب، قرارة، راسب )مادة متخلفة 
Deposit spectrum طيف الراسب 
Deposition )االستقرار )الترسيب  
Depression هبوط 
Depth protection   وقاية مكثفة 
Derelict land   أرض مهجورة 
Derivative  )مشتق )مادة ثانوية  
Derivatization )عملية اإلشتقاق )تحضير المشتقات 
Dermal  جلدي 
Dermal glands يةغدد جلد 
Dermal irritatiion تهيج الجلد 
Dermal light sense حاسة جلدية للضوء 
Dermal respiration تنفس جلدي 
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Dermal toxicity سمية جلدية 
Dermaptera جلدية األجنحة 
Dermatitis التهاب الجلد 
Desensitization فقد الحساسية 
Desert locust  جراد صحراوي 
Desiccant  مجفف 
Desiccation تجفيف 
Desiccator مجفف 
Desimetry إحدى طرق قياس اإلشعاع 
Desmosomes روابط خلوية 
Desorption )انفراد )إدمزاز 
Desquamation تقشير الجلد 
Desulfuration فقد الكبريت 
Detect   كشف 
Detectable limit الحد الممكن الكشف عنه 
Detection   كشف 
Detection device وسيلة الكشف 
Detection limit  حدود الكشف 
Detector كاشف 
Detergent   منظف 
Deteriorate   تدهور 
Deterioration   تدهور 
Determination تقدير 
Deterrent )منفرات )مواد طاردة 
Detoxication mechanism آلية )ميكانيكية( إبطال مفعول السم 
Detoxication therapy عالج إلزالة التسمم  
Detoxification  )إزالة السمية، فقد السمية )تأيض المبيد 
Detoxify (to)  يزيل اثر السم 
Detrimental   مميت 
Deuteromycetes   الفطور الناقصة 
Deuterotoky  تكاثر بكري منتج لإلناث وأحياناً لبعض الذكور 
Deutocerebrum المخ األوسط أو الثاني 
Deutochrysalis طور السكون الثاني في دورة حياة األكاروسات العنكبوتية 
Deutogynes اإلناث الثانوية في الَحلَم 
Deutonymph طور الحورية الثاني في الَحَلم 
Devastate  خرب 
Develop (to)   يطور 
Development  تطور 
Development of resistance  تطور المقاومة 
Development threshold عتبة التطور 
Devoid  خال 
Dew  ندى 
Dew point  نقطة الندى 
Dextrorotatory isomer  دوران القاع 
DGO (see also DEGO) فتحة قناة الغدة المريئية الظهرية 
Diabetes mellitus داء البول السكرى 
Diagnose   شخص 
Diagnosis تشخيص 
Diagnostic   تشخيصي 
Diagnostic dose جرعة تشخيصية 
Diagnostic species (hosts) نباتات مشخصة 
Diagram   رسم بياني 
Dialysis انتشار عبر الغشاء 
Diameter   قطر 
Diamond back moth  فراشة ذات الظهر الماسي 
Dianthovirus )دايانثوفيروس )جنس 
Diapause توقف، بيات حقيقي 
Diapause hormone ن البياتهرمو 
Diaphragm الحجاب الحاجز 
Diaphragm pump مضخة حجابية ذات رق 



 227 

Diarrhea إسهال 
Diastasis فترة سكون القلب 
Diastole ارتخاء 
Diatomaceous earth   تربة دياتومية 
Diaxenic culture مزرعة تحتوي على كائنين حيين معروفين 
Dicentric chromosome  المركزكروموسوم ثنائى 
Dichogamous(= Hermaphrodite)   خنث 
Dichogamy   ظاهرة التخنث 
Dichotomous   ثنائي التفرع 
Dicoptic ثنائي االبصار 
Dicot  ذوات الفلقتين 
Dicotyledon  ذوات الفلقتين 
Dictyospore   بوغ شبكي 
Didelphic  ثنائي المبيض 
Didymospore   بوغ ثنائي الخلية 
Dieback  )موت تراجعي )من اعلى الى اسفل 
Diecious (= Dioecious)   ثنائي المسكن 
Dielectric constant  معامل العزل 
Diencephlon دماغ متوسط 
Diesel oil  زيت الديزل 
Dietary feeding نظام تغذية معين  
Differenciation   تمايز، تفريق 
Differential availability   التمايزوفرة 
Differential centrifugation تثفيل تفاضلي 
Differential coefficient  معامل التمايز 
Differential equation   معادلة التمايز 
Differential host   )عائل مميز )مفرق 
Differential species أنواع تفريقية 
Differential tolerance تباين القدرة على التحّمل 
Differential translocation انتقال تبايني 
Differential wetting تبليل تبايني 
Differentiated tissue نسيج متمايز 
Differentiation  تمايز أو تشكل 
Diffraction انكسار ضوئي 
Diffraction grating مطياف محلل للضوء 
Diffusates  اطراحاتإفرازات ، 
Diffusion انتشار 
Diffusion coefficient معامل االنتشار 
Diffusion movement حركة االنتشار 
Diffusion pressure deficit نقص ضغط االنتشار 
Diffusive loss فقد باالنتشار 
Digest يهضم 
Digestibility   المقدرة على الهضم 
Digestibility value  معامل المقدرة على الهضم 
Digestible organic matter (DOM)  مادة عضوية قابلة للهضم 
Digestion عملية الهضم 
Digestive enzymes  أنزيمات الهضم 
Digestive sedative مسكن هضمى 
Digestive system جهاز هضمي 
Digging legs  أرجل متحورة للحفر 
Digitate  يرقم، إصبعي الشكل 
Digonic يض في الفرد الواحد(مزدوج الغدد التناسلية )خصية ومب 
Digonic hermaphrodite  )خنثى )تنتج الخاليا الذكرية واألنثوية 
Dikaryon ثنائية النواة 
Dilatation توسيع 
Diluent   مخفف 
Dilute يخفف 
Dilution تخفيف 
Dilution end-point نقطة التخفيف النهائية 
Dimidate  ر( بنية نصفية )أحد نصفيه أكبر من اآلخ 
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Diminishing returns تناقص العائد الغلة 
Dimorphic   ثنائي الشكل 
Dimorphism ثنائية الشكل 
Dimorphous ثنائي التبللر 
Dioecious منفصل الجنس، ثنائي المسكن 
Diorchic  ثنائي الخصية 
Diorchidoid   بوغ ثنائي الخلية ذو حاجز عمودي 
Dip   غطس، غمر 
Dip counter العداد الغامر 
Diplanetic   ثنائي فترة التحرك 
Diploda )صف مزدوجات األرجل )ذوات األلف رجل 
Diploid ثنائي الصبغيات / الكروموسومات 
Diplophase   طور ثنائي الصبغيات 
Dipolar ثنائي القطب 
Dipole movment حركة ثنائية القطب 
Dipping غمس، نقع 
Dipsacaceae  الدبساكية، الثلجية العائلة 
Diptera رتبة ثنائية األجنحة 
Direct muscles عضالت طيران مباشرة 
Direct spray الرش المباشر/ الموجه 
Direct-drilling زراعة بالبذارة 
Directed application معاملة موجهة 
Directed spray رش موجه 
Direction for use تعليمات لالستخدام  
Directions for safe use of pesticide تعليمات لالستخدام اآلمن لمبيد آلفات 
Direct-sown crop محصول مزروع بالبذار 
Disappearance curve منحنى الزوال/ األختفاء 
Disc (to) يحرث بالمحراث القرصي 
Disc harrow مشط قرصي 
Disc plough محراث قرصي 
Discal قرصى 
Discharge  شحنات بصورة متصلةتفريغ 
Disciform   قرصي الشكل 
Discoid   قرصي 
Discoloration  تغير باللون 
Discriminating dosage جرعة مميزة 
Disease   مرض 
Disease avoidance  اجتناب المرض 
Disease complex   معقد مرضي، مرض مركب 
Disease control مكافحة األمراض 
Disease cycle رة المرض دو 
Disease factors عوامل أو مسببات ممرضة أو ممرضات 
Disease forecasting التنبؤ باألمراض 
Disease incidence نسبة حدوث المرض 
Disease intensity حدة المرض 
Disease prevalence المنطقة انتشار المرض في 
Disease severity شدة المرض 
Disease sign ةعالمة مرضي 
Disease susceptibility حساسية للمرض 
Disease symptom عرض مرضي 
Disease tolerance   )تحمل المرض )القدرة على تحمل المرض 
Disease triangle   مثلث المرض 
Disinfect (to) يطهر 
Disinfectant   مطهر 
Disinfection  تطهير 
Disinfest  طحياً طهر )من الحشرات والحيوانات( س 
Disintegrate   فكك 
Disjunction عالقة غير مستمرة االتصال 
Disorder   خلل، اضطراب 
Dispersal انتشار 
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Dispersal pheromone فورمون االنتشار 
Dispersants ناشرات 
Disperse (to) ينتشر، يتشتت 
Dispersible powder بودرة متشتتة 
Dispersing agent  ،مادة مفرقةعامل التشتت 
Dispersion  تفرق، تشتت، نشر 
Dispersion phase طور التشتيت 
Disposable clothing مالبس تستعمل مرة واحدة 
Disposal تخلص، إزالة 
Disrupt   يزعج 
Disseminate   )نشر )باألبواغ 
Dissemination  )انتشار )جغرافي 
Dissipation تبديد، إختفاء 
Dissipation curve  )منحني التفرق )التبدد 
Dissociate (to) يفكك، يحلل 
Dissociation تفكيك 
Dissociation constant ثابت التشتت أو التفكك 
Dissolve   ذوب، أذاب 
Dissolve(to) يذيب 
Distal   أقصى )بالنسبة للموقع(، بعيد، طرفي 
Distichous   ثنائي التصفيف 
Distillation range التقطير مدى 
Distilled water  ماء مقطر 
Distorted tissue نسيج مشوه 
Distortion (= Deformation)  تشوه 
Distribution   توزيع 
Distribution diagram رسم توضيحي لنظام التوزيع 
Distributor (electrical) )موزع )كهربائي 
Disturb (to) يشوش، يزعج 
Disturbances of function )اضطرابات وظيفية )خلل 
Disturbed habitat موئل مختل 
Ditch bank ضفة الساقية 
Diuretic دواء مدر للبول 
Diuretic hormone (D H) هرمون إدرار البول 
Diurnal   يومي 
Diurnal cycle دورة يومية 
Diurnal insects حشرات نهارية النشاط 
Divalent ثنائي التكافؤ 
Diversity indices أدلة التنوع 
Diverticula أنابيب أعورية 
Diverticulum  )دايفيرتكيولم )الجيب المحيط بغدد المريء 
Dizziness دوار، دوخه 
D-max methods طريقة األقطار العظمي 
Documentation توثيق 
Dodder   حامول 
Dog flea  برغوث الكالب 
Doliform   برميلي الشكل 
Dolipore septum   حاجز ذو ثقب 
Dollar spot   )تبقع دائري )مرض يصيب نباتات المروج 
Domestic use استخدام منزلي 
Dominance  سيطرة، سيادة 
Dominant   سائد 
Dominant conditionally lethal mutations الطفرات المميتة المشروطة الساندة 
Dominant resistance alleles ائدة للمقاومةآليالت س 
Dominant weed عشب سائد 
Dominate   ساد 
Donnan equilibrium دونان توازن 
Donor مانح 
Do-nothing strategy استراتيجية عدم التدخل 
Dormancy   سبات، سكون، كمون 
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Dormant bud برعم ساكن 
Dormant oil زيت رش شتوي 
Dormant season spray رش وقت الكمون 
Dormant seed  بذرة كامنة 
Dormant spray )رش أثناء الخمول )توقف النشاط 
Dorsal   ظهري 
Dorsal arms أذرع علوية أو ظهرية 
Dorsal blood vessel )الوعاء الدموي الظهري )القلب 
Dorsal chaetotoxy شعيرات ظهرية مزدوجة 
Dorsal diaphragma حجاب حاجز ظهري 
Dorsal esophageal gland  غدة المريء الظهرية 
Dorsal esophageal gland orifice (DGO, DEGO) فتحة قناة غدة المريء الظهرية 
Dorsal ocelli عيون بسيطة ظهرية 
Dorsal ocellus عين بسيطة ظهرية 
Dorsal propodosomal shield درع منطقة األرجل األمامية في األكاروسات 
Dorsal septum هريحاجز ظ 
Dorsal sinus تجويف ظهري 
Dorsal vessel وعاء دموي ظهري 
Dorsal-light reaction  رد فعل علوي أو ظهري للضوء 
Dorsocentral setae الشعيرات الظهرية الوسطية 
Dorsolateral جانبي -ظهر 
Dorsomesal  وسطي -ظهر 
Dorsoventral بطني -ظهر 
Dorylaimoid esophagus  نينيمريء ق 
Dosage   جرعة 
Dosage infection curve )منحنى الجرعة )العدوى 
Dosage rate معدل الجرعة 
Dosage-mortality curve منحنى الموت مع الجرعة 
Dosage-response curve منحنى االستجابة للجرعة 
Dose   جرعة 
Dose median lethal الجرعة النصفية المميتة  
Dose range  الجرعةمدى 
Dose-response relationship العالقة بين الجرعة واالستجابة 
Doses toxica جرعات السامة 
Dosimetry  تجريح 
Dot   نقطة 
Dot-blot immunobinding assay اختبار االرتباط المناعي النقطي 
Dot-blot test اختبار الوصمة النقطي 
Dotted   منقط 
Dotty   نقطي 
Double bond  رابطة مزدوجة 
Double cropping  زراعة مزدوجة 
Double legged animals حيوانات مزدوجة األرجل 
Double mount التحميل المزدوج 
Double-antibody sandwich ELISA اختبار اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة 
Double-diffusion test دوجاختبار االنتشار المز 
Double-ridge stage طور القمة المزدوجة 
Double-stranded ثنائي السلسلة 
Downy mildew   بياض زغبي 
Drag harrow عزاقة مجرورة 
Dragon flies الرعاش الكبير 
Drain يصرف، يفرغ 
Drainage تصريف، صرف 
Drainage ditch خندق )قناة( الصرف 
Drainage pipe أنبوب الصرف 
Drainage water مياه الصرف 
Drained application )معاملة المصارف )السحب 
Draught (mechanical) )سحب )آلي 
Drawbar قضيب السحب 
Dredge يرفع الوحل 
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Dredger رافعة الوحل 
Drench  غمر 
Drenching )النقع )الصرف 
Dressing   كسي / تغطية البذار بمبيد 
Dribble bar تقطرقضيب ال 
Dried been beetle خنفساء الفاصولياء الجافة 
Dried fruit beetle خنفساء الثمار الجافة 
Drift إنجراف 
Drift damage ضرر الرذاذ المنجرف 
Drift hazard  خطر الرذاذ المنجرف 
Drift turbulance دوامة إنجرافية 
Driftless dust مسحوق قليل اإلنجراف 
Drill (row) رة )سطر(بذا 
Drill (to) (hole) يحفر 
Drill (to) (seed) يبذر بالبذارة 
Drilling to a stand البذر الدقيق 
Dripping تساقط المبيد 
Driveling سيولة اللعاب 
Droplet قطيرة 
Droplet size  حجم القطيرة 
Droplet spectrum مدى حجوم القطيرات، طيف القطرات 
Dropping تساقط 
Dropsy داء االستسقاء 
Drought جفاف 
Drought injury ضرر الجفاف 
Drought resistant مقاومة الجفاف 
Drought stress إجهاد جفافي 
Drown يغمر بالماء 
Drug allergy الحساسية الناشئة عن الدواء 
Drug eruption طفح جلدى ناشئ عن تعاطى الدواء 
Drupe ةحسلة، ثمرة مفردة النوا 
Dry bulb mite َحلَم األبصال الجافة 
Dry combustion حرق جاف 
Dry formulation مستحضر جاف 
Dry ice  ثلج جاف 
Dry lubricants شحوم جافة 
Dry matter مادة جافة 
Dry mount التحميل الجاف 
Dry rot   تعفن جاف 
Dry weight وزن جاف 
Drying / Dehydration تجفيف 
Dual wavelength system نظام ذو طول موجى مزدوج 
Duct  قناة 
Duct of dermal gland قناة الغدة الجليدية 
Ductus seminalis قناة الحيوانات المنوية 
Dufour’s gland غدة دوفور 
Dung heap  كومة روث 
Dung pat روثة 
Duodenum المعى األثنى عشر 
Duplex sensory setae لحسية المضاعفة )فى األأكاروسات(الشعيرات ا 
Duplication تضاعف 
Durable resistance مقاومة طويلة المدى 
Duration دوام 
Durra (corn/ maize) stalk borer  حفار ساق الذرة 
Dust (formulation)  مستحضر تعفير 
Dust applicator جهاز تعفير 
Dust powder مسحوق تعفير 
Dustability قابلية للتعفيرال 
Dustable powder (DP) مسحوق للتعفير  
Dusters عفارات 
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Dusting عملية التعفير  
Dutch hoe  معزقة هو لندية 
D-value  معامل الهضم 
Dwarf تقزم 
Dwarf shrub شجيرة قزمة، جنبة قزمة 
Dwarfing agent عامل مقزم 
Dwarfism تقّزم، قزمية 
Dye صبغة 
Dye (to) يصبغ 
Dye spray card (for ULV) )كارت أستقبال قطرات الرش للصبغات )للحجم المتناهي الصغر 
Dynamic equilibrium ديناميكي توازن 
Dynamic fluorogenic labelling التعليم الفلورجيني الديناميكي 
Dyspepsia سوء الهضم 
Dysphagia عسر البلع 
Dyspnea عسر التنفس 
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E 
 

Ear (cereal) )سنبلة )حبوب 
Ear deformation تشوه السنابل 
Ear emergence ظهور )تكشف( السنبلة 
Ear initiation بدء تكوين السنبلة 
Ear malformation تشوه السنبلة 
Ear rot   تعفن الكوز 
Earliness تبكير 
Early blight   )لفحة مبكرة )مرض 
Early maturing  مبكر النضج 
Earth أرض، تربة 
Earth up (to) يحضن بالتراب 
Earthenware (flower) pot   اصيص خزفي 
Earwig )حشرة ابرة العجوز )أبو مقص 
Ease of adoption سهولة التكيف 
Ecdysial glands غدد االنسالخ 
Ecdysial line خط )درز( االنسالخ 
Ecdysial suture درز االنسالخ 
Ecdysis سالخعملية االن 
Ecdysone هرمون االنسالخ 
Eclosion الفقس 
Eclosion hormone هرمون الفقس 
Ecoclimate مناخ بيئي 
Ecological acclimatization أقلمة بيئية 
Ecological aspects النواحي )المفاهيم( البيئية 
Ecological differentiation  تمييز بيئي 
Ecological homologue ىتماثل بيئ 
Ecological impact )أثر إيكولوجي )بيئي 
Ecological niche وحدة بيئية وظيفية، خلية بيئية، مسكن بيئي صغير، عش 
Ecological pyramids أهرامات بيئية 
Ecological requirements متطلبات بيئية 
Ecological resilience مرونة بيئية 
Ecological resistance مقاومة بيئية 
Ecological risk assessment تقيم الضرر البيئي 
Ecological selection  اختيار بيئي 
Ecological technology تقنية بيئية 
Ecology علم البيئة 
Ecology era عصر البيئة 
Ecology of insects (Insect Ecology)  علم بيئة الحشرات 
Ecology of soil insects  بيئة حشرات التربة 
Economic and social acceptance القبول اإلقتصادى واإلجتماعى 
Economic competitiveness  منافسة اقتصادية 
Economic control مكافحة اقتصادية 
Economic damage ضرر اقتصادي 
Economic entomology علم الحشرات االقتصادية 
Economic injury level مستوى الضرر االقتصادي 
Economic injury level (damage threshold) )مستوى الضرر اإلقتصادى )عتبة الضرر 
Economic nematology النيماتودا االقتصادية 
Economic threshold level (ETL) الحرج العتبة االقتصادية، الحد االقتصادى 
Economic toxicology علم السموم االقتصادي 
Economics دعلم االقتصا 
Ecosphere المحيط البيئى 
Ecosystem نظام بيئي 
Ecosystem concept مفهوم النظام البيئى 
Ecotoxicology علم السمية البيئية 
Ecotype  طراز بيئي 
Ecoystem homeostasis يالنظام البيئ توازن 
Ectoderm أدمة خارجية 
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Ectognathous أجزاء فم خارجية سائبة 
Ectoparasite فيل خارجيط 
Ectoparasitism تطفل خارجى 
Ectoparasitoids أشباه الطفيليات الخارجية 
Ectophyte   نبات طفيلي خارجي 
Ectophytic   متطفل ظاهري 
Ectothermy استدفاء خارجي 
Ectotrophic خارجي التغذية 
Ectrophic mycorrhiza  فطر جذري خارجي 
Eczema )األكزيما )مرض جلدى 
Edaphic   )أرضي )له عالقة بالتربة 
Edaphic factor عامل تربة 
Edema استسقاء 
Edge effect (trial plots) )تأثير الحد )بقاطع التجارب 
Eelworm   دودة 
Effect أثر 
Effective median concentration (EC50) التركيز النصفي المؤثر 
Effective median dose (ED50) مؤثرة النصفيةالجرعة ال  
Effective swath width عرض المجر الفعال 
Effectiveness فعالية 
Effectivity trial  تجربة تقويم فعالية 
Effector مؤثر 
Efferent neuron خلية عصبية حركية 
Efficacy كفاءة، فعالية 
Efficiency فاعلية 
Effleunt  سيل، دفق 
Egestion تبرز، ترجيع 
Egg يضةب 
Egg chamber حجرة البيضة 
Egg hatching فقس البيضة 
Egg mass  )كتلة بيض )لطعه 
Egg parasite  )طفيل بيض )متطفل على البيض 
Egg sac  كيس البيض 
Egg stage طور البيضة 
Eggplant mosaic virus فيروس موزاييك الباذنجان 
Eggplant stem borer حفار ساق الباذنجان 
Egyptian cotton leaf worm  دودة ورق القطن المصرية 
Egyptian grasshopper  النطاط المصري 
Egyptian mosquito  البعوضة المصرية 
Eidos شبه، شبيه 
Ejaculatory duct قناة قاذفة 
Ejaculatory glands  غدد القناة القاذفة 
Elbowed / geniculate antenna قرن استشعار مرفقي 
Electric charge شحنة كهربية 
Electric potential الجهد الكهربى 
Electric transmission نقل كهربائى 
Electrical charge شحنة كهربائية 
Electrical field حقل كهربائي 
Electrical insulation عزل كهربائي 
Electro antennogram جهاز االستشعار الكهربى 
Electrocardiogram (ECG)  جهاز كهربائي لقياس لضربات القلب 
Electro-caughting traps مصائد صاعقة كهربية  
Electrode قطب كهربائي، إلكترود 
Electrodynamic spray رش كهروديناميكى 
Electro-encephalogram (EEG) جهاز قياس كهربية الدماغ 
Electrolysis تحليل كهربائي 
Electrolyte تأينمحلول م 
Electrolytic conductivity detector كشاف التوصيل االليكتروني 
Electrolytic dissociation تفكك كهربي 
Electrometer )مقياس فرق الجهد )قياس التيار الكهربى 
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Electron )شارد )الكترون 
Electron affinity األلفة اإلليكترونية 
Electron capture detector (ECD) ف اإللتقاط اإللكترونىكشا 
Electron microscopy مجهر إلكتروني 
Electron transport system نظام نقل االلكترونات 
Electronegativity الكهربية السالبة 
Electrophile محب لإللكترون 
Electrophoresis رحالن كهربائي، فصل كهربائي، هجرة كهربائية 
Electrophoretic mobility رك بالمجال الكهربائيتح 
Electrostatic charge )شحنة ثابتة )الكتروستاتي 
Electrostatic sprayer مرش الكتروستاتي 
Elevation ارتفاع عن مستوى سطح البحر 
Elimination إزالة 
ELISA اختبار اليزا 
Elliptical اهليلجي 
Elongate  متطاول 
Elongate (to) يطيل 
Eluate  غسل 
Elute (to) يفضل الغسل 
Elution إزاحة 
Elution curve منحنى الفصل 
Elution pattern  نظام )نموذج( اإلزاحة 
Elution solvent مذيب الغسل 
Elution techniques طرق اإلزاحة 
Elutriation ترويق 
Elutriator  جهاز فصل/ ترويق )النيماتودا( بالتصفية 
Emarginate ذو حافة 
Embankment  سد 
Embolism انسداد في الوعاء الدموي 
Embrionic جنيني 
Embryo جنين 
Embryo development تطور الجنين 
Embryo sac كيس جنيني 
Embryogenesis تكوين جنيني 
Embryology )علم األجنة )الجنين 
Embryonic development تطور جنيني 
Embryotoxicity السمية على األجنة 
Embryotropism انتحاء جنيني 
Emerge (to) ينكشف، يبزغ، ينبثق 
Emerged water plant نبات مائي متكشف 
Emergence خروج، انبثاق 
Emergency control )مكافحة طارئة )ضرورية 
Emergency measure )معاملة طارئة )ضرورية 
Emigration  هجرة 
Emission انبعاث 
Emission standards معايير اإلنبعاث 
Emphysema أنتفاخ الرئة 
Empirical تجريبي 
Empirical modeling تنميط تجريبي 
Empodial claw وسادة مخلبية 
Empodium شوكة مخلب الرسغ األقصى 
Empty ear سنبلة فارغة، كوز فارغ 
Emulsibility قابلية لالستحالب 
Emulsifiable concentrate (EC) ابل لالستحالبمركز ق 
Emulsification استحالب 
Emulsification properties خواص استحالبية 
Emulsifier  مادة مساعدة على االستحالب 
Emulsify (to) يستحلب 
Emulsifying agent عامل استحالب 
Emulsifying mill طاحونة االستحالب  
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Emulsion مستحلب 
Emulsion stabilizer تحلبمثبت المس 
Emulsion, oil in water (OE) مستحلب، زيت في الماء  
Emulsion, water in oil (EO) مستحلب، ماء في الزيت  
Enamovirus )ايناموفيروس )جنس 
Enation زوائد 
Encapsidation تغلف 
Encapsulated granule (CG) )حبيبي مغلف )حبيبة مكبسلة 
Encapsulation لة أو حوصلةتغليف، عملية كبس 
Encipher تحت رتبة طويلة قرون االستشعار 
Encrachment تجاور 
Encyrtiform eggs   بيوض لها عنيق رفيع في طرفها األمامي يمتد خارج جدار جسم

 العائل)طفيليات تضع هذه البيوض داخل العائل(
Encyrtiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Encyst ة(يتحوصل )يشكل حوصل 
Encysted spore  بوغ متحوصل 
End bulb (see basal bulb) بصلة المريء القاعدية 
Endangered species أنواع معرضة للخطر 
Endbrain الدماغ االنتهائى 
Endemic مستوطن 
Endemic disease مرض متوطن 
Endobiotic داخلي الحياة 
Endochorion القشرة الداخلية في بيضة الحشرة 
Endocrine gland غدة صماء 
Endocrine system جهاز الغدد الصماء 
Endocuticle طبقة القشرة الداخلية لجدار الجسم 
Endocytosis االبتالع )االلتقام( الخلوي 
Endoderm أدمة )طبقة( داخلية /باطنية 
Endogenic تراكيب داخلية المنشأ 
Endogenous باطني النمو، داخلي المنشأ 
Endognathous أجزاء الفم 
Endolytic تحلل مائي داخلي 
Endometatoxic )داخلي السمية )جهازي 
Endoparasite طفيل داخلي 
Endoparasitism تطفل داخلي 
Endoparasitoids أشباه الطفيليات الداخلية 
Endophagous تغذية داخلية 
Endoplasmic reticulum شبكة اندوبالزمية 
Endopterygota داخلية األجنحة 
Endoskeleton الجزء الداخلي من الهيكل 
Endosperm سويداء 
Endosperm and germ damage تلف السويداء والجنين 
Endothermic داخلية الحرارة 
Endothermy استدفاء داخلي 
Endotoxin سم داخلي المنشأ 
Endotrophic داخلي التغذية 
Endotrophic mycorrhiza فطر جذراني داخلي 
Energids نوى ناتجة من انقسام البيضة المخصبة 
Energy طاقة 
Energy flow سريان الطاقة 
Energy income طاقة متولدة 
Energy output طاقة مفقودة 
Enlarged buds براعم متضخمة 
Enrichment إغناء 
Ensilage سيلجة 
Enterocolitis التهاب المعي أو القولون 
Entima طبقة مبطنة 
Entire experimental period فترة التجربة الكاملة 
Entognathous  )أجزاء فم مختفية ضمن تجويف )داخلية 
Entomocecidium )عضة )لدغة( الحشرات )تسببها لسعة الحشرات 
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Entomogenous حشري المنشأ 
Entomologist َعالِم حشرات 
Entomology علم الحشرات 
Entomophagous آكالت الحشرات أو حشراتية التغذية 
Entomophilous محب الحشرات 
Entomophthorous plants نباتات ممرضة للحشرات 
Entric caecae ردوب معوية أو أعورية 
Entry interval فترة الدخول 
Envelope cell  )خلية مغلفة )للقضيب الحسي المرن أو الوحدة الحسية  
Enveloped viruses فيروسات مغلفة 
Environment  بيئة محيطة 
Environmental acceptable chemical   ًمادة كيميائية مقبولة بيئيا 
Environmental adaptation تكّيف بيئي 
Environmental assessment تقييم بيئي 
Environmental behaviour سلوك بيئى 
Environmental chemistry ئيةكيمياء بي 
Environmental conditions ظروف بيئية 
Environmental factor عامل بيئي 
Environmental management إدارة البيئة 
Environmental pollution  تلوث البيئة 
Environmental protection agency (EPA) وكالة )هيئة( حماية البيئة 
Environmental quality standard دة )نوعية( البيئةقياسية جو 
Environmental resistance مقاومة بيئية 
Environmental toxicology علم السموم البيئي 
Enzymatic methods طرق إنزيمية 
Enzyme إنزيم 
Enzyme inhibition تثبيط اإلنزيم 
Enzyme synthesis تخليق )بناء( اإلنزيم 
Enzyme system نظام إنزيمى 
Enzyme-amplification تضخيم إنزيمي 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) )اختبار االمتصاص المناعي المرتبط باإلنزيم )االليزا 
Eosinocyte خاليا قابلة للصبغ باأليوسين 
Ephemeral سريع الزوال 
Ephemeron سريع الزوال 
Ephemeroptera )رتبة ذباب مايو )قصيرة العمر 
Epibasidium  )بازيدة )علوية 
Epicalyx كأس خارجي 
Epicarinal suture درز جمجمي 
Epicarneum قمة الجمجمة 
Epicort sclerite صفيحة فوق شرجية 
Epicotyl سويقة فوق فلقية 
Epicranial  فوق جمجمي 
Epicuticle  طبقة الكيوتيكل الخارجية، طبقة القشرة )الجليد( السطحية من جدار

 الجسم
Epidemic وبائي 
Epidemiology علم األوبئة 
Epidermal يتعلق بالقشرة 
Epidermis طبقة البشرة أو األدمة 
Epigeal germination إنبات فوق السطح 
Epignum عضو تناسلي أنثوي خارجي 
Epimeron صفيحة البلورا الخلفية 
Epimetabola ذات تبدل أو تحول متشابه 
Epimorphic development  النمو السطحي الجنيني 
Epimorphosis  )ذوات التطور الشامل )رتبة ذات العجز 
Epinastic response استجابة التوائية 
Epinasty  تهّدل 
Epinephrine هرمون الخوف 
Epipharynx فوق البلعوم أو سقف الحلق 
Epiphora انهمار الدمع 
Epiphyte نبات مالزم، نبات هوائي 
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Epiphytic عائش على سطح النباتات 
Epiphytotic وباء نباتي 
Epipleruron فوق الصفيحة الجانبية 
Epiproct صفيحة شرجية 
Episome  عناصر وراثية فى خاليا البكتريا 
Episternum صفيحة فوق بطنية أو صفيحة البلورا األمامية 
Epistoma صفيحة أعلى الفم فى األكاروسات 
Epistornal فوق فّمي 
Epithelial طالئي 
Epithelial layer طبقة النسيج الطالئي أو الظهاري 
Epithelium )غشاء )يغطي السطح أو الفجوة(، النسيج المبطن )الطالئى 
Epitheloid cell خلية طالئية 
Epitope محدد إلنتاج الجسم المضاد 
Epizootic وباء حيواني 
Epoxidation فوق األكسدة( تكوين اإليبوكسيد( 
Equilibrium توازن 
Equilibrium concentration توازنتركيز ال 
Equipment calibration معايرة آالت التطبيق 
Equivalent dose الجرعة المكافئة 
Eradicant fungicide مبيد استئصالي 
Eradicate  يستأصل 
Eradicate (to) weeds استئصال األعشاب 
Eradication  إبادة، استئصال 
Erect shoot أفرع قائمة 
Eremic صحراوي 
Ergot  )اإلرجوت )مرض 
Erineum بثرات مخملية لبادية 
Eriophyid أفراد من الَحلَم الرباعي األرجل 
Erlenmeyer flask )دورق مخروطي )ارلنمير 
Erosion تآكل 
Erosion control )مكافحة االنجراف )التعرية 
Erythema )الحمامى )ألتهاب جلدى 
Erythirsm حمرة 
Erythrocyte كرية حمراء 
Erythropterin  )أريثروبترين )صبغة اللون األحمر في الحشرات 
Escape (plant) )نبات هارب )فالت 
Eschar )ندبة )من أثر الحرق 
Esophageal bulb بصلة المريء 
Esophageal gland  غده المريء 
Esophageal lumen قناة المريء 
Esophageal-intestinal valve (= Cardia) معوي -صمام مريء 
Esophagus  مريء 
Essential nutrient عنصر غذائي أساسي 
Establish (to) يؤسس 
Establishment مؤسسة 
Ester استر 
Esterase )إنزيم تحلل اإلسترات )إستريز 
Esteratic site موقع إستراتى 
Estimate تقدير 
Estimate (to) يقدر 
Estimated daily intake تناول يومي محسوب 
Estimated dose )جرعة مستنتجة )مقدرة 
Estimated human intake كمية الغذاء المقدرة لألنسان 
Estimation of toxicity تقدير السمية 
Ethiology علم السلوك 
Ethnology علم األعراق البشرية 
Etiolated plant نبات مبيض 
Etiolation ابيضاض 
Etiology علم مسببات األمراض 
Eucaryote   ذو نواة حقيقية 
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Eucephalous type يرقات ذات رأس متطور 
Euchromatin صبغي حقيقي 
Eucoiliform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Eukaryote ذوات النواه الحقيقية 
Eumycetes فطور حقيقية 
European center for validation of alternative methods 

(ECVAM)  
 المركز األوربي لتشريع الطرق البديلة

European corn borer  حفار الذرة األوربي 
European house cricket  صرصور الحقل األليف 
European pine stem moth  فراشة أغصان الصنوبر األوربية 
European red mite األكاروس األحمر األوربي 
European Society of Nematologists (ESN)  جمعية أخصائيي النيماتودا األوروبية 
European Society of Toxicology in vitro  الجمعية األوربية لعلم السمية خارج جسم الكائن الحي  
European wheat stem sawfly  دبور الحنطة المنشاري األوربي 
European wheat striate mosaic virus فيروس الموزاييك المخطط للقمح األوروبي 
Euryphagic عامة التغذية 
Eutrophy حقيقي التغذية 
Evaluate (to) قّوم 
Evaluation تقييم، تقويم 
Evaporation تبخير 
Evaporation (to) to dryness يبخر 
Evaporation loss فقد بالتبخير 
Evaporation rate معدل التبخير 
Evapotranspiration نتح بالبخر 
Evergreen plant نبات دائم الخضرة 
Evolution نشوء، تطّور 
Exarate pupa عذراء حرة 
Exceed (to) يزيد 
Exceretory organs )أعضاء االطراح )اإلخراج 
Exceretory system  )جهاز االطراح )اإلخراج 
Excessive زائد 
Exchange تبادل 
Exchange capacity السعة التبادلية 
Exchangeable cation كاتيون قلبل للتبادل 
Excision repair اصالح االستئصال 
Excitants مهيجات، مثيرات 
Excitation هياج 
Excitorepellents طاردات مثيرة 
Exclusivity احتكار اجباري 
Excrete (to) يفرز 
Excretion إفراز، إخراج 
Excretory cana (duct) قناة اإلخراج 
Excretory pore فتحة اإلخراج 
Excretory system جهاز إخراجي 
Excurrent ostia فتحات القلب المخرجة للدم 
Excuvium جلد انسالخ أو سالخة 
Exhausted soil  )تربة منهكة )مستنفذة 
Exochorion قشرة خارجية للبيضة 
Exocrine glands  غدد غير صماء 
Exocuticle قشيرة أو جليد خارجي، البشرة الخارجية 
Exocytosis طرد خلوي 
Exogenous خارجي األصل 
Exoparasitic mites أكاروسات ذات تطفل خارجي 
Exopterygota خارجية األجنحة 
Exoskeleton هيكل خارجي 
Exothermic خارجية الحرارة  
Exothermic reaction تفاعل مطلق للحرارة 
Exotic دخيل، غريب 
Exotic natural enemis أعداء طبيعية دخيلة أو مستوردة 
Exotic pest آفة دخيلة 
Exotoxin سم خارجى 



 240 

Expanded leaf ورقة ممتدة 
Expansion growth نمو ممتد 
Experiment تجربة 
Experimental تجريبى 
Experimental application تطبيق تجريبي 
Experimental area مساحة تجريبية 
Experimental centre مركز تجارب 
Experimental conditions ظروف تجريبية 
Experimental design تصميم تجريبي 
Experimental error خطأ تجريبي 
Experimental factor عامل تجريبي 
Experimental farm  مزرعة تجارب 
Experimental objective هدف تجريبي 
Experimental period فترة تجريبية 
Experimental plan خطة تجريبية 
Expiration عملية الزفير 
Expired انقضى أجله وانتهى 
Exploitation استغالل 
Exploration for natural enemies  استكشاف األعداء الطبيعية 
Explosiveness انفجاري 
Exponential  أسي 
Exponential growth نمو رأسى 
Exposed hosts  عوائل ظاهرة، معرضة، مكشوفة 
Exposure التعرض 
Exposure index دليل التعرض 
Exposure indicator مؤشر التعرض 
Exposure route  طريق التعرض 
Exsanguination استنزاف الدم 
Extension service خدمة إرشادية 
Extensive grazing رعي جائر 
Extensive sampling عينات مكثفة 
Extensor عضلة باسطة 
Exterminate  فناء، إبادة 
External خارجى 
External cuticular structures التركيبات الخارجية للكيوتكل 
External digestion هضم خارجي 
External symptoms أعراض خارجية 
Extinction ،انقراض، انطفاء إقصاء 
Extinction coefficient معامل التمييز، معامل اإلنقراض 
Extra surface residue متبقيات سطحية زائدة 
Extracellular خارج الخلية 
Extracorporeal  خارج الجسم 
Extract (to) يستخلص 
Extraction استخالص 
Extraction buffer solution صمحلول منظم االستخال 
Extraction medium وسط االستخالص 
Extraction process عملية االستخالص 
Extraneous residues limit )حد متبقي )خارجى 
Extrapolate (to) يقدر باالستقراء 
Extrapolation استقراء 
Extremity أقصى درجات الحالة 
Extrinsic cycle الدورة الخارجية 
Extrinsic factors  افع )عوامل( خارجيةدو 
Extrinsically superior   تفوق أحد األنواع على اآلخر خارجياً أو له عالقة بالبيئة الخارجية 
Extrude  ًيفرز أو يدفع خارجا 
Extruded formulations  مستحضرات مبلورة 
Exudate مادة مرتشحة 
Exude (to)  يرتشح 
Exuvial space  ( فراغ القشرة المنسلخة)عملية اإلنسالخ 
Exuviation انسالخ 
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Exuvium )سالخة )جلد االنسالخ 
Eye ball مقلة العين 
Eye irritation هياج العين 
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F 
 

Faba bean necrotic yellows virus فيروس االصفرار الميت للفول 
Fabavirus )فابافيروس )جنس 
Fabism (fabismus) تسمم بالفول 
Fabric eating insects  حشرات آكلة للمنسوجات  
Face mask قناع الوجه 
Face shield حامية، درع الوجه 
Facetes سطيحات عينية بصرية 
Facilitated diffusion انتشار ميسر 
Factorial analysis تحليل عاملي 
Facultative )اختياري التطفل )المعيشة 
Facultative (parasite)  طفيالت اختيارية 
Facultative factors  عوامل اختيارية أو ارادية 
Facultative hyperparasitism  فرط تطفل اختياري 
Facultative parasite  طفيل اختياري 
Facultative parthenogenesis  تكاثر أو توالد بكري اختياري 
Facultative saprobe (= Saprophyte)  رمي اختياري 
Facultative saprophyte  رمي أو مترمم اختياري 
Faeces / feces فضالت، براز 
Fallow أرض بور 
False root-knot nematode (Nacobbus sp.) نيماتودا تعقد الجذور الكاذبة 
False spider mites أكاروسات عنكبوتية كاذبة 
False-negative toxicological data  بيانات سمية سلبية مضللة 
False-positive toxicological data  بيانات سمية موجبة مضللة 
Family  عائلة، فصيلة 
Farm (to) يزرع 
Farmer مزارع 
Farmyard فناء المزرعة 
Farmyard manure زبل بلدي سماد عضوي 
Fascia رباط 
Fasciation  مسطح، تفلطح، مرقق 
Fasciculate يحرز 
Fast atom bombardment (FAB) رة السريعةقذيفة الذ 
Fast axon  محور عصبي سريع 
Fat body  جسم دهني 
Fat cell خلية دهنية 
Fat metabolism أيض الدهن 
Fatal dose جرعة مميتة 
Fate )مصير )مآل 
Fatigue إجهاد، تعب 
Fatty liver )كبد دهنى )المتدهن 
Fauna مجموعة الكائنات الحية 
Favus )القرعة )القراع  
Fecundity كفاءة تناسلية 
Federal environmental pesticide control act القانون الفيدرالي للمراقبة البيئية للمبيد 
Federal pesticide law القانون الفيدرالي للمبيد 
Feed additive  مادة مضافة للغذاء 
Feedback mechanism آلية )ميكانيكية( التغذية الراجعة 
Feeding  اطعام 
Feeding deterrent طارد )مانع( للتغذية 
Feeding habits طبائع التغذية 
Feeding stimulant   منبه )منشط( للتغذية 
Feeding trial تجربة تغذية 
Feeding value قيمة تغذوية 
Female )أنثى بالغة )يافعة 
Female reproductive system الجهاز التناسلي األنثوي 
Femoral vein وريد فخذي 
Femur فخذ 
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Fencing تسييج 
Fenestra  )نافذة أو فتحة )في القمع الفرجي للحوصلة النيماتودية 
Fenestrate )ذو نافذة/ نوافذ )في القمع الفرجي للحوصلة 
Ferment يخمر 
Fermentation تخمر 
Fermentation chamber غرفة تخمير 
Fertigation لرى إضافة األسمدة مع ماء ا 
Fertility خصوبة 
Fertilization عملية اإلخصاب، تسميد 
Fertilizer سماد 
Fertilizer spreader ناثر السماد 
Fetal membrane غشاء جنينى 
Fetus جنين 
Fiber layer  طبقة ليفية 
Fibre خيط ليف 
Fibril(s) )لييفه )لييفات 
Fibrillar muscles عضالت ليفية 
Fibrin نليفي 
Fibrogen ُمَولِد الليفين 
Fibrolysis تحلل مائي لأللياف 
Fibrosis تليف 
Fibrous ليفي 
Fibrous root system  نظام جذر ليفي 
Fiducial limits حدود الثقة 
Field  حقل 
Field advisor ناصح حقلي 
Field approval موافقة حقلية 
Field capacity (soil moisture) ية )رطوبة التربة(سعة حقل 
Field conditions ظروف حقلية 
Field evaluation تقويم حقلي 
Field experiment تجربة حقلية 
Field germination إنبات حقلي 
Field immune مناعة حقلية 
Field monitoring ( استكشاف )يحقلرصد 
Field performance   أداء حقلي 
Field resistance قليةمقاومة ح 
Field sprayer مرش حقلي 
Field testing اختبار حقلي 
Field trial تجربة حقلية 
Field-scale مقياس حقلي 
Fig bark beetle  خنفساء قلف أشجار التين 
Fig bud mite َحلَم براعم التين 
Fig moth فراشة التين 
Fig psyllid  بسيال التين 
Fig wax scale عية القشريةحشرة التين الشم 
Filament خيط 
Filamentous alga طحلب خيطي 
Filamentous viruses فيروسات خيطية 
Filariasis مرض الفيالريا 
Filiform خيطي 
Filiform antenna  قرن استشعار خيطي 
Filing patent )ملف البراءة )حق الملكية المدعوم بالملفات 
Filled cone nozzle متلئبخاخ مخروطي م 
Filler  مادة مخففة )مالئة( صلبة 
Filler hole حفرة سقاية 
Filter (to) يرشح 
Filter chamber غرفة ترشيح 
Filtrate ترشيح 
Final sample عينة نهائية  
Fine granule (FG) حبيبي ناعم 
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Fine loam طمي ناعم 
Fineness نعومة 
Finger print بصمة األصبع 
Fire beetles خنافس نارية 
Fire break حاجز النار 
Fire depressant مخمد الحريق 
Fireproof مقاوم للنار 
Firm seedbed مهد بذار، مرقد قوي 
First generation insecticides مبيدات الجيل األول الحشرية 
First higher level of complexity المستوي العالي األول من التعقد 
First order kinetics  مركبات من المرتبة األولى 
First-aid اإلسعاف األولى 
Fish farming استزراع االسماك 
Fish food علف السمك 
Fish toxicity سمية على االسماك 
Fishery مسمكة 
Fission /Fusion انشطار، انقسام، انشقاق 
Fissure شق، حز 
Fix (to) يثبت 
Fixative  ائية غالباً( مثبت )مادة كيمي 
Fixed wing aircraft  طائرة ثابتة الجناح 
Flabellum زائدة مروحية 
Flaccid مترهل 
Flaccid paralysis شلل ارتخائى 
Flag leaf ورقة العلم 
Flagella سياط 
Flagellate سوطي 
Flagellate antenna قرن استشعار مفلطح أو مروحي أو سوطي 
Flagellated spermatozoa حيوان منوي مذّنب 
Flagellum سوط 
Flail mower مقص نجيل سيفي 
Flail mowing قص النجيل بالسيف 
Flame (to) يلهب، يشعل النار 
Flame gun قاذف اللهب 
Flame ionization detector (FID) كاشف التأين باللهب 
Flame photometer أجهزة قياس اللهب الضوئى 
Flame photometric detector (FPD) كاشف اإلشعال )اللهب( الضوئى 
Flame thermionic detector (FTD) كاشف اإلشعال الحرارى األيوني 
Flammable materials مواد قابلة لإلشتعال 
Flanges  )انتفاخات قاعدة الرمح )في بعض أجناس النيماتودا 
Flash point )نقطة االشتعال )الوميض 
Flash vaporization تطاير وميضي 
Flat antenna  قرن استشعار مفلطح 
Flat scarlet mite أكاروس قرمزي مفلطح 
Flat-fan nozzle بخاخ مروحي 
Flax flea beetle خنفساء الكتان البرغوثية 
Flea برغوث 
Fleck نمش، نقط 
Flesh fly  ذبابة اللحم 
Flexious rod viruses فيروسات عصوية مرنة 
Flexure معقوف، ملتوي 
Flight طيران 
Flint-ripe غير ناضج 
Floatation طفو 
Floating method  طريقة التعويم 
Floating plant  نبات طاف 
Floccose  ناعم، قطني الملمس 
Flocculant لّبادي 
Flocculate (to)  لّبد 
Flocculation تلبيد، تكتل 
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Flocculose ناعم الملمس 
Flood (to) يغمر 
Flood irrigation ري بالغمر 
Flood plain سهل ناشئ من مخلفات الفيض 
Flooding  الغمر بالماء 
Flora نبت 
Flora (book) كتاب الحياة النباتية 
Flora (plants) الحياة النباتية 
Floret زهيرة 
Floriculture  زراعة نباتات الزهر 
Florida wax scale يةحشرة قشرية شمع 
Flotation طفو، تعويم 
Flow  إنسياب 
Flow meter مقياس التدفق 
Flow rate )معدل التدفق )اإلنسياب 
Flowability القابلية لالنسياب 
Flowable concentrate for seed treatment (FS)  مركز انسيابي لمعاملة البذور 
Flowable formulation مستحضر قابل لالنسياب 
Flower bud برعم زهري 
Flower colour-breaking تقطع لوني للزهرة 
Flower induction حث التزهير 
Flower initial  بداءة الزهرة 
Flower initiation  بدء التزهير 
Flowering (stage) طور اإلزهار 
Flow-through system نظام متدفق 
Fluctuations تقلبات 
Fluidization السيولة 
Fluoresce (to) يستشع 
Fluorescence  استشعاع 
Fluorescence spectroscopy تحليل طيفي فلورسينسي 
Fluorescence spectrum طيف االستشعاع 
Fluorescent antibody technique تقنية األجسام المضادة المضيئة 
Fluorescent paint دهان مستشع 
Fluorescent tube مصباح متشعع أنبوبي 
Flush of germination إنبات غزير 
Fly ذبابة 
Foamability القابلية لتكوين الرغاوى 
Foaming agents مواد منتجة للرغاوي 
Foamy  رغوى 
Focal  بؤرى 
Focal necrosis  )نكرزة بؤرية )موت األنسجة 
Fodder croup  محصول علفي 
Fog ضباب 
Fog machine ماكينة تضبيب 
Fogging بيبتض 
Foliage مجموع خضري 
Foliage application معاملة المجموع الخضرى 
Foliage feeders آكالت أوراق النبات 
Foliar application  تطبيق على المجموع الخضري 
Foliar nematode نيماتودا المجموع الخضري 
Foliar spray رش على المجموع الخضري 
Follicle  ،حوصلة، جراب بيضي، حويصلة بيضيةثمرة )خلية( جرابية 
Follicle cell  خلية جرابية 
Follicular cell خلية حوصلية 
Follicular epithelium نسيج طالئي حويصلي 
Following crop  محصول تالي 
Food & Agriculture Organization (FAO) منظمة األغذية والزراعة 
Food (lures) pheromones ث عن اللغذاءفرمونات البح  
Food additive مضافات غذائية 
Food and Drug Administration (FDA) هيئة الغذاء والدواء 
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Food attractant  جاذب للتغذية 
Food chain سلسلة غذائية 
Food efficiency كفاءة التغذية 
Food habits  عادات الغذاء 
Food hygiene law امالقانون الصحي الخاص بالطع 
Food intake  تناول الغذاء 
Food lures )مواد جاذبة للغذاء )فرمونات التغذية 
Food nesh الوحدة الغذائية 
Food poisoning تسميم بالغذاء 
Food quality protection act (FQPA) قانون حماية جودة الغذاء 
Food relationship عالقة غذائية 
Food reserves  ذاءاحتياطيات الغ 
Food reservoir مخزن غذائي 
Food sanitation law القانون الصحى الغذائى 
Food web شبكة غذائية 
Foot cell خلية قدمية 
Foot rot تعفّن قدمي 
Forage crop محصول رعوي 
Forb عشب علفي 
Forced ingestion )هضم اضطرارى )معضد  
Forcipate ذو مالقط 
Forcipiform   الشكلملقطي 
Fore gut قناة هضمية أمامية، معي أمامي 
Fore wings أجنحة أمامية 
Forecast (to) يتنبأ 
Forecast information معلومات التنبؤ 
Forecasting تنبؤ 
Foregut  )القناة الهضمية األمامية )المعي األمامية 
Forensic toxicology علم السموم الشرعي 
Forest غابة 
Forest nursery مشتل حراج 
Forest pathology علم أمراض الغابات 
Forest pest control مكافحة آفات الغابات 
Forestry )علم الحراج )الغابات 
Form شكل، مرتبة تصنيفية تلي مرتبة النوع 
Form genus جنس شكلي 
Form species نوع شكلي 
Forma specialis شكل نوعي 
Formative action )الفعل التوليدى )التشكيلى  
Formen occipital ثقب مؤخري أو خلفي 
Formulate (to) يجّهز 
Formulation تجهيز، مستحضر 
Formulation مستحضر 
Formulation development تطوير المستحضر 
Formulation of bacterial bioinsecticide تجهيز )مستحضر( مبيد حشري حيوي بكتيري 
Formulation of bacterial biopesticide تجهيز )مستحضر( مبيد حيوي بكتيري 
Formulation of biocontrol agents تجهيز )مستحضر( مواد المكافحة الحيوية 
Formulation of fungal biopesticide تجهيز )مستحضر( مبيد حيوي فطري 
Formulations of fungal biofungicides  ات الحيوية الفطرية المجهزة من الفطرياتمستحضرات المبيد 
Formulations of fungal bioinseticides مستحضرات المبيدات الحيوية الحشرية المجهزة من الفطريات 
Fortification تقوية 
Fortified oil زيت مقّوى 
Fossils حفائر 
Fossorial ي  نقاب، مهيأ للحفر، َحْفرِّ
Fouling crop محصول ملوث 
Four spotted buprestid  البوبريستيد ذو األربع نقط 
Fourth generation insecticides مبيدات الجيل الرابع الحشرية 
Fowl louse  قمل الدجاح 
Fowl tick  قراد الطيور 
Fraction جزء 
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Fraction collector دورق لجمع الجزء المنفصل 
Fractional distillation تقطير جزئي 
Fractionation تجزئة 
Fragmentation  تجزؤ، تقطيع 
Framework (cephalic)  )تركيب، هيكل )كما في هيكل رأس النيماتودا 
Free radical )جذر حر، شق حر )كيمياء 
Free-floating plants نباتات طافية حرة 
Free-living mites أكاروسات ذات معيشة حرة 
Free-living nematodes ودا حرة المعيشةنيمات 
Freez-drying )تجفيد )تجفيف بالتجميد 
Freeze-dried )تجفيد )تجفيف بالتجميد 
Freezing تجمد 
Frenate )ذات مشبك شوكي )في األجنحة 
Frenate type مشبك أجنحة ذو أشواك 
Frenulum )زائدة شوكية طرفية )في األجنحة 
Frequency of use  تكرار االستعمال 
Fresh water nematodes نيماتودا المياه العذبة 
Fresh weight  وزن طازج 
Fresh-water ecology علم بيئة المياه العذبة 
Fresh-water plant نبات المياه العذبة 
Freund’s complete adjuvant مساعد فرويند الكامل 
Freund’s incomplete adjuvant مساعد فرويند الناقص 
Freundlich adsorption isotherm ادمصاص عند خط التعادل الحراري الخاص بغروند ليغ 
Frill girdle تقشير دائري حول جذع الشجرة 
Froghopper  نطاطات األوراق 
Frond  ورقة السرخس 
Frond expansion تمدد ورقة السرخس 
Front جبهة 
Frontal جبهي 
Frontal ganglion عقدة عصبية جبهية 
Frontal nerve عصب جبهي 
Frontal suture درز جبهي 
Front-genal suture درز جبهي صدغي 
Frontoclypeal جبهي درقي 
Frontogenal  جبهي صدغي 
Frost صقيع 
Frost damage ضرر الصقيع 
Frost hardiness تقسية إزاء الصقيع، مدى تحمل الصقيع 
Frost heaving تدخين لمنع الصقيع 
Frost protection حماية من الصقيع 
Frost risk مخاطر الصقيع 
Frothing (tank-mix) )إحداث رغوة )خلط في تنك الرش 
Fructification   إثمار 
Fruit ثمرة 
Fruit bearing حمل الثمار 
Fruit bearing accelerator )مسرع االثمار )الحمل 
Fruit crop محصول فاكهة 
Fruit droop  الثمارتساقط 
Fruit fixing compounds مركبات مثبتة للثمار 
Fruit fly ذبابة الفاكهة 
Fruit settling compounds مركبات عقد الثمار 
Fruit thinning agent مادة مخففة لالثمار 
Fruit tree شجرة فاكهة 
Fruit tree spider mite أكاروس أشجار الفاكهة العنكبوتي 
Fruit tree tortrix moth  فراشة األشجار المثمرة 
Fruit-drop regulator منظم تساقط الثمار 
Fruiting period فترة اإلثمار 
Fruit-set عقد الثمار 
Fumigant مبّخر، مادة تدخين، مدخنات 
Fumigate (to) يدخن 
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Fumigation تدخين 
Functional group مجموعة فاعلة 
Functional position لوظيفيالوضع ا 
Functional response استجابة وظيفية 
Fungi فطور 
Fungicidal مبيد للفطر 
Fungicide يمبيد فطر 
Fungilytic action الفعل المحلل للفطر 
Fungistat  )مضاد مؤقت للنمو الفطري )الخضرى 
Fungistatic )مثبط لنمو الفطر )الخضرى مؤقتا 
Fungistatic action )مؤقت للنمو الخضرى للفطر إيقاف )فعل  
Fungistatis مانع لنمو الفطر 
Fungitoxic سام للفطور 
Fungivorous آكالت الفطور 
Fungus فطر 
Furca دعامة داخلية غير متفرعة أو شوكة استرنية 
Furcate  )متشعب )يشبه الشوكة 
Furcula دعامة متفرعة 
Furculum ذنب القافزذنب مشقوق، عضو القفز في ذوات ال 
Furovirus )فيوروفيروس )جنس 
Furrow أخدود، ثلم 
Furrow application  معاملة الجور 
Furrow irrigation ري باألثالم 
Furry rose beetle جعل الورد الزغبي 
Fusiform  مغزلي الشكل 
Fusoid  شبه مغزلي الشكل 
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G 
 

Galea جاليا، قلنسوة، خوذة 
Gall (= Knot)  دة، ورم، تدّرن، درنة عق 
Gall midges ذباب التدرنات النباتية 
Gall mite َحلَم التورمات أو االنتفاخات 
Galling index معامل )دليل( تعقد الجذور 
Gamasida متوسطة الثغور التنفسية 
Gamaticide مبيد مشيجي 
Gametangial copulation  اقتران األعراس / الجاميطات 
Gamete وس، مشيج، جاميطة عر 
Gamma irradiation اشعاع جاما 
Gamma ray شعاع جاما 
Ganglion  عقدة عصبية 
Garden  حديقة 
Gas application معاملة بالغاز 
Gas chromatography كروماتوغرافيا غازي 
Gas exchange تبادل الغازات 
Gas generating product (GF) مادة مولدة للغاز 
Gas liquid chromatograph (GLC) الكروماتوجرافى الغازي السائل 
Gas or smoke generators (GF)  )مواد مولدة للغاز )الدخان 
Gas phase counter عداد الحالة الغازية 
Gas proof sheet fumigation تبخير تحت أغطية غير نفاذة للغازات 
Gaseous exchange تبادل غازي 
Gasping legs أرجل قنص 
Gaster البطن عند الدبابير والنحل 
Gasteromycetes   الفطور المعدية 
Gastric caeca األنابيب أو الردوب المعوية األعورية 
Gastrula  )طور جنيني مجوف )جاستروله 
Gastrulation )إحدى مراحل تطور الجنين داخل البيضة )الجاسترولة 
Gause`s hypothesis  فرضية غوس 
GC/ mass spectrometry جهاز مطياف الكتلة مع الكروماتوجرافى الغازى 
Geiger (muller) counter )عداء جايجر )مولر 
Gel هالم 
Gel filtration ترشيح خالل الهالم 
Gelatinous  هالمي، جيالتيني 
Gelling agents مواد مكونة للجيلى 
Geminiviruses فيروسات توأمية 
Gemmae راعم ورقية ب 
Gena َخد، صدغ، وجنة، ركبة في أرجل األكاروسات 
Gene مورث 
Gene stacking  تراكم جيني 
General cytotoxicity السمية الخلوية العامة 
General Entomology  علم الحشرات العام 
General equilibrium position مستوى التوازن العام 
General inspection فحص عام  
Generation جيل 
Generation time  الفترة الستكمال دورة الحياة 
Generator potential مولد الجهد 
Generic name االسم الدارج 
Genetalia valvulae صمامات أو مصاريع تناسلية 
Genetic وراثي 
Genetic adaptation  تكّيف وراثي 
Genetic code شفرة وراثية 
Genetic control مكافحة وراثية 
Genetic drift انجراف وراثي 
Genetic engineering هندسة وراثية 
Genetic recombination اعادة التوليف الوراثي 
Genetic resistance مقاومة وراثية  
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Genetic toxicity سمية وراثية 
Genetic variability تنوع وراثي 
Genetics علم الوراثة 
Geniculate antenna قرن استشعار مرفقي 
Geniculate clavate antenna قرن استشعار مرفقي صولجاني 
Genital aperture  فتحة تناسلية 
Genital chamber غرفة تناسلية 
Genital clasper  قابض تناسلي، ماسك تناسلي 
Genital discs أقراص تناسلية 
Genital duct قناة تناسلية 
Genital organ ضو تناسليع 
Genital papillae حلمات حسية تناسلية 
Genital primordium )منشيء الجهاز التناسلي )الخاليا األولية لتكوين الجهاز التناسلي 
Genital ridges النتوءات التناسلية 
Genital segments الحلقات التناسلية 
Genitalia عضو التناسل 
Genome مجين، مكنون وراثي 
Genomic masking حجب مجيني 
Genotoxic effects التأثيرات السامة الوراثية 
Genotype طراز وراثي، أصل وراثي 
Genotypical response استجابة وراثية 
Genus (Pl. Genera) جنس )أجناس( في تقسيم الكائنات الحية 
Geographical distribution  توزيع جغرافي 
Geographical factors امل جغرافيةعو 
Geographical races سالالت جغرافية 
Geological  متعلق بعلم طبقات األرض 
Geology علم طبقات االرض 
Geometric isomors مشابهات هندسية 
Geometric mean متوسط هندسي 
Geometridae عائلة في تقسيم الحشرات للفراشات القياسة ونصف القياسة 
Geotaxis بي أرضيانتحاء جاذ 
Geotropism انتحاء أرضي 
Gerex جمهرة متالصقة من الجراد 
Germ band شريط جرثومي جنيني 
Germ cell خلية جنينية 
Germ layer طبقة منشئة، طبقة جرثومية جنينية 
Germ tube أنبوبة إنبات 
German cockroach  الصرصور األلماني 
Germarium region ومية المبيضية منطقة الخاليا الجرث 
Germ-free animal )حيوان خالي من الجراثيم )ال جرثومي 
Germ-free rearing )تربية خالية من الجراثيم )ال جرثومية 
Germicide  مبيد للجراثيم 
Germinal zone  )المنطقة الجرثومية )في المبيض 
Germinate (to) ينبت 
Germinating accelerator مسرع لإلنبات 
Germinating inhibitor مثبط لإلنبات 
Germination   إنتاش، إنبات 
Germination capacity قدرة اإلنبات 
Germination inhibitor مثبط اإلنبات 
Germination percentage نسبة اإلنبات 
Germination promoter محفز اإلنبات 
Germination vigour قوة اإلنبات 
Germplasm اثيةأصول ور 
Gestation period فترة الحمل 
Giant axion ألياف )محاور( عصبية ضخمة 
Giant cells خاليا عمالقة 
Gills  خياشيم، غالصم 
Gingivitis التهاب اللثة 
Gizzard معدة الطائر الثانيةقانصة ، 
Glabrous أجرد، أملس 
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Gland غدة 
Gland cell خلية غّدية 
Glandular acini ميع عنقودية غديةمجا 
Glandular hair شعر غدي 
Glandular secretion إفراز غدي 
Glass fibre ليف زجاجي 
Glass wool صوف زجاجي 
Glasshouse بيت زجاجي 
Glaucous أخضر شاحب، أبيض مزرق 
Gley طبقة طينية لزجة تشكل تحت سطح الترب الغدقة 
Glial cells اء العصبي )الجهاز العصبي(خاليا غليال أو خاليا الغر 
Gliotoxin مبيدات فطرية منزلقة 
Global ecosystem نظام بيئي شامل 
Globular  كروي 
Globular (Globoid, Globose) كروي أو شبه كروي الشكل 
Glomerulus كبيبة 
Glomeulonephritis التهاب الكبيبات 
Glossa الل َسْين أو فص الجلوسا 
Glossiness صقل، لمعان 
Glossitis التهاب اللسان 
Glottoid apparatus )جهاز جلوتويد )صمام عند قاعدة تجويف الفم في النيماتودا الحرة 
Glume عصافة 
Glutamic oxaloacetic transaminase (GOT)  انزيم الجلوتاميك أوكسالواستيك ترانس أمينيز  
Glutamic pyruvic transaminase (GPT) يم الجلوتاميك بيروفيك ترانس أمينيزانز 
Glycogen جليكوجين 
Glycolysis  ًتحلل السكر الهوائيا 
GMO  ًكائنات معّدلة وراثيا 
Gnathosoma منطقة الجسم الفكي في األكاروسات 
Gnotobiotic نقي 
Gnotobiotic culture مزرعة إحيائية معروفة جميع عناصرها الحية 
Gnotobiotic growth نمو نقي 
Goat mouth )حفار ساق الصفصاف )قارضة الخشب 
Goitrogenicity سرطان الغدة الدرقية 
Golden apricot weevil  سوسة المشمش الذهبية 
Golden nematode (Globodera rostochiensis) نيماتودا ذهبية 
Golgi apparatus جهاز غولجي 
Gonad  غدة تناسلية 
Gonadotrophic hormones هرمونات منبهة للغدد الجنسية 
Gonads منابت األعضاء التناسلية الداخلية 
Gonoduct )قناة تناسلية )في األنثى أو الذكر 
Gonopore  )فتحة تناسلية )في األنثى أو الذكر 
Good agricultural practices (GAP)  عمليات )اجراءات( زراعية جيدة 
Good laboratory practices (GLP) عمليات معملية )مختبرية( لجيدة 
Goosefoot cultivator محراث رجل الوزة 
Gradient تدّرج، درجة الميل، منحدر 
Gradient elution إزاحة متدرجة 
Graduated cylinder أسطوانة مدرجة، مخبار مدرج 
Graft  يطعم 
Graft union موضع التطعيم 
Grafting تطعيم 
Grain  حبة 
Grain bait (AB) طعم حبوب 
Grain crop محصول حبوب 
Grain drier مجفف الحبوب 
Grain storage تخزين الحبوب 
Grain thrips  تربس القمح أو الحبوب 
Grain weight (specific) )وزن الحبوب )النوعي 
Grain-straw ratio نسبة الحبوب إلى القش 
Graminaceous  نجيلي 
Gramineae  نجيلي(عشبي( 
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Graminicide مبيد للنجيليات 
Gramme غرام 
Gramme molecule الوزن الجزيئي الغرامي 
Granary weevil  )سوسة القمح )سوسة المخزن 
Granular  حبيبي 
Granular application نثر الحبيبات 
Granular applicator آلة نثر الحبيبات 
Granular bait (GB)  طعم حبيبي 
Granular formulation مستحضر حبيبي 
Granular haemocytes  كريات أو خاليا الدم المحببة 
Granular spreaders موزعات المحببات 
Granulation التحبب 
Granulation tissue نسيج محبب 
Granule (GR) حبيبي 
Granule application تطبيق )استخدام( المحببات 
Granulocyte  ةخلية حبيبي 
Granuloma ورم حبيبي 
Granulosis viruses الفيروسات المحببة 
Grape cicada  وزواز الكروم / سيكادا الكروم 
Grape erineum and bud mite َحلَم أوراق وبراعم الكرمة 
Grape hawk moth  دودة ورق العنب 
Grape jassid  جاسيد أو نطاط أوراق العنب 
Grape moth  ب )قاطوع العنب(فراشة العن 
Grape phylloxera  فيلوكسيرا الكرمة/ العنب 
Grape shoot borer  حفار أفرع الكرمة 
Grapevine fanleaf virus فيروس الورقة المروحية للعنب 
Grapevine leafroll-associated viruses فيروسات مصاحبة اللتفاف أوراق العنب 
Grapevine Pierce’s disease يرس في العنبمرض ب 
Graph رسم بياني 
Grass عشب رفيع األوراق 
Grass cover غطاء عشبي 
Grass weed عشبة نجيلية 
Grasshoppers الجنادب أو النطاطات 
Grassland مرعى، مرج طبيعي 
Grassland husbandry رعاية نباتات المروج 
Gravid female ض(أنثى ممتلئة بالبيض )قادرة على وضع البي 
Gravimetric analysis تحليل بالثقل النوعي 
Gravitational water ماء الرشح بالجاذبية، الماء الطليق 
Gravity جاذبية 
Graze (to) يرعى 
Grazing رعي 
Grazing interval فترة الرعي 
Grazing pressure ضغط الرعي 
Great peacock moth ل(فراشة الطاووس الكبيرة )فراشة اللي 
Greater omentum غشاء أمعاء شحمي كبير 
Greater wax mouth  دودة شمع العسل الكبيرة 
Green apple aphid  ّمن التفاح األخضر 
Green buprestid البوبريستيد األخضر 
Green flies الذباب األخضر 
Green house effect )تأثير الدفيئة )التأثير الصوبى 
Green manure خضرسماد أ 
Green manure crop محصول للتسميد األخضر 
Green peach bug   بقة الدراق الخضراء 
Green plant (shield) bug بقة النبات )المدرعة( الخضراء 
Greenhouse دفيئة 
Greenhouse thrips )تربس الحمضيات )تربس الصوب الزجاجية 
Greening اخضرار 
Gregarious تجمعي 
Gregarious insect )حشرة اجتماعية )سربية 
Gregarious parasite  طفيل تجمعي 
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Grids الشبكات المتسامة 
Gross  فادح، ضخم، إجمالي 
Gross yield ناتج إجمالي 
Ground أرض 
Ground application تطبيق حقلي أرضي 
Ground beetles  خنافس أرضية 
Ground cover غطاء أرضي 
Ground cover plant غطاء نباتي 
Ground equipment آالت أرضية  
 Ground water ماء أرضى، ماء جوفي 
Groundkeeper القائم على استثمار األرض 
Groundnut rosette virus فيروس تورد الفول السوداني 
Groundnut seed beetle خنفساء الفستق )الفول( السوداني 
Group resistance المقاومة لمجموعة 
Grow(to) for seed يزرع لالكثار 
Grower مزارع 
Growing conditions ظروف النمو 
Growing point )نقطة النماء، منطقة النمو )مرستيم 
Growing season فصل النمو 
Growing-on test اختبار النمو 
Growth نمو 
Growth analysis تحليل النمو 
Growth and fruiting  نمو وأثمار 
Growth cabinet حاضنة نمو 
Growth chamber غرفة نمو 
Growth curve منحنى النمو 
Growth flush نمو غزير 
Growth habit عادة النمو 
Growth increment مقدار النمو 
Growth inhibition تثبيط النمو 
Growth inhibitor مثبط النمو 
Growth layer طبقة نمو 
 Growth promoter محفز النمو 
Growth promotion تحفيز النمو 
Growth rate  معدل النمو 
Growth regulator منظم النمو 
Growth retardant مثبط أو معوق مؤخر للنمو 
Growth room غرفة النمو 
Growth stage طور النمو 
Growth substance )مادة نمو )انماء 
Growth threshold عتبة النمو 
Growth zone  )منطقة النمو )في المبيض 
Grub يرقة الجعال 
Grub (to) out ينكش، يقلع، يعزق 
Guarantee limit حد الضمان 
Guard cell خلية حارسة 
Gubernaculum  )الجسم المرشد )لشوكتي السفاد 
Guideince دليل 
Guidelinees خطوط دالة 
Guiding ring; guide ring  رمح(حلقة مرشدة )لل 
Guiding tube (of stylet) )أنبوبة مرشدة )للرمح 
Guinea-big خنزير غينيا 
Gum صمغ 
Gummosis تصمغ، اإلفراز الصمغي 
Gustatory repellent طارد للتذوق 
Gustatory sense حاسة التذوق 
Gustatory sense organ عضو حسي خاص بالتذوق 
Gut َمعي 
Gut (= intestine)   /أمعاءمعي 
Guttation ادماع 
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Gymnocerata حشرات ذات قرون استشعار ظاهرة 
Gymnomycota   الفطور العارية 
Gynendromorphism  حالة اإلختالط الجنسي 
Gynodromorphs تخنث وظيفي نصفي 
Gynoecium المدقة، عضو التأنيث في الزهرة 
Gypsy moth )فراشة الغجر )جادوب العذر أو الغجر 
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H 
 

Habitat موطن، مأوى، مسكن 
Habitat preservation الحفاظ على الموئل 
Habituating التعويد 
Haemagglutination test اختبار تخثر الدم 
Haemocoele تجويف دموي 
Haemoglobin )خضاب الدم )هيموجلوبين 
Haemolymph الدم، السائل الليمفاوي 
Haemolysis تحلل كرات الدم 
Haemophagous ملتهم الدم 
Haemorrhaging نزيف 
Haemosiderin )حديد الدم )هيموسيدرين 
Hair شعر 
Hair sensilla شعيرة حسية 
Hairiness مقدار كثافة الشعر 
Hairy شعري 
Hairy root  جذر شعري 
Hairy wing جناح شعري 
Half-life نصف الحياة 
Half-life (t1/2) فترة نصف العمر 
Haller’s organ  عضو هالر )يوجد على رسغ الزوج األمامي من األرجل في

 األكاروسات(
Halogenated hydrocarbons هيدروكربونات هالوجينية 
Halophile محب للملوحة 
Halophilic أليف الملح 
Halophyte نبات ملحي 
Halters / Haltere دبوسا التوازن 
Hamulate تشابك )آلة َشبك( خطافي 
Hamulus خطاف 
Hand destruction اتالف يدوى 
Hand dusters عفارات يدوية  
Hand equipment آالت يدوية 
Hand hoeing عزق يدوي 
Hand labour عامل يدوي 
Hand lance مبضع يدوي 
Hand picking جمع أو تنقية أو التقاط باليد 
Hand sprayers مرشات يدوية 
Hand weeding  يدويتعشيب 
Handbook كتيب 
Hand-drawn مرسوم باليد 
Hand-held sprayer مرش يدوي 
Handling  تداول 
Hansch equation معادلة هانش 
Haploid  )أحادية الكروموسومات )الصبغيات 
Hard pan طبقة صماء 
Hard pesticide مبيد ذو ثبات نسبى طويل فى البيئة 
Hard seed بذرة قاسية 
Hard water  ماء عسر 
Harden off (to) يطري 
Hardness عسر، صالدة 
Harmful ضار مؤذ 
Harmful dose جرعة ضارة  
Harmony توافق 
Harrow مشط 
Harvest حصاد 
Harvest interval  فترة مابين آخر رشة والحصاد 
Harvester termite النمل األبيض الحاصد 
Hastate سنانية 
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Hatchability القدرة على الفقس  
Hatching   فقس 
Hatching factor عامل الفقس 
Haulm desiccation تجفيف القش 
Haulm destruction اتالف القش 
Haustellata راشفة أو اسفنجية 
Haustorium (Pl. Haustoria) )ممص النباتات الطفيلية )ممصات 
Haustrulum )تجويف صمام المريء )يعمل كمضخة 
Hay قش 
Hay fever حمى القش 
Hay field حقل قش 
Hazard   ضرر، خطر 
Hazard analysis تحليل الخطورة 
Hazard assessment تقييم الخطورة 
Hazard evaluation تقويم الضرر 
Hazardous air pollutants الملوثات الخطرة للهواء 
Hazardous identification تعريف المخاطر 
Hazardous substance مادة خطرة 
Hazardous waste مخلفات خطرة 
Hazardous waste landfill مدفن أرضي للمخلفات الخطرة 
Head  )رأس )الجزء الواقع أمام قاعدة تجويف الفم أو الرمح 
Head capsule محفظة أو علبة أو صندوق الرأس 
Head glands غدد الرأس 
Head louse  قمل الرأس 
Headache صداع 
Heading تكوين الرؤوس، تسبيل 
Headland (field) أرض غير مزروعة في بدايات الحقول 
Healing  التئام، اندمال 
Health صحة 
Heamocytes  خاليا أو كريات دموية 
Heap method  طريقة تكويم البذور 
Heart قلب 
Heart chamber حجرة قلبية 
Heartburn  المعدة(اللذع )حرقه في فم 
Hearting (cabbage, lettuce)  )تكوين القلب )ملفوف، خس 
Heat conditioning تهيئة بالتسخين 
Heat injury ضرر الحرارة 
Heat processing عملية التسخين 
Heat stability test اختبار الثبات الحراري 
Heath براح 
Heath soil أرض البراح 
Heavy soil أرض ثقيلة 
Hectare  =1م 25555هكتار، وحدة مساحة 
Hedge (row) سياج 
Helicopter )طائرة عمودية )الهليكوبتر 
Helminth   دودة 
Helminthology   علم الديدان 
Helper virus  فيروس مساعد 
Hemangioma ورم عرقي دموي 
Hematocrit (HCT) )راسب دموي )هيماثوكريت، محتويات خلوية في الدم 
Hematology علم دراسة الدم 
Hematoma ورم دموي 
Hematopoietic tissue نسيج مكون الدم 
Hematoxin توكسين دموي 
Hemelytron نصف ِغْمد 
Hemicephalic شبه رأسي 
Hemi-elytra wing جناح نصفي 
Hemimetabola / Hemimetabolous ذات تشكل تدريجي، ذات تبّدل ناقص التطور 
Hemiparasite   شبه طفيلي 
Hemipneustic  جهاز تنفس نصفي الثغور العاملة 
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Hemiptera رتبة نصفية األجنحة 
Hemivirus )هيمي فيروس )جنس 
Hemizonid  )هيميزونيد )عضو حسي يقع أمام فتحة اإلخراج 
Hemizonion  )هيميزونيون )عضو حسي يقع حلف الهيميزونيد وهو أصغر منه 
Hemocoel لجسمتجويف ا 
Hemocoelous viviparity )والدة عن طريق تجويف الجسم )الدم 
Hemocytes كريات أو خالبا الدم 
Hemoglobin )هيموجلوبين )خضاب الدم 
Hemolymph سائل األوعية اللمفاوية 
Hemolysin مادة تسبب انحالل الدم 
Hemolysis )انحالل الدم )زوال الخضاب 
Hemorrhage نزيف دموي 
Hemorrhagic نزفي 
Hepatic function وظيفة كبدية 
Hepatitis التهاب الكبد 
Hepatotoxicity تسمم الكبد 
Herb  عشبة 
Herbaceous عشبي 
Herbaceous plant نبات عشبي 
Herbage مادة خضراء عشبية 
Herbaria موسوعة خاصة باألعشاب 
Herbarium معشبة 
Herbicidal activity  مبيد األعشابفعالية 
Herbicidal effect أثر مبيد عشبي 
Herbicide مبيد أعشاب 
Herbicide application تطبيق مبيد عشبي 
Herbicide damage ضرر مبيد عشبي 
Herbicide evaluation تقييم مبيد عشبي 
Herbicide residue متبقيات مبيد عشبي 
Herbicide resistance  ابمقاومة مبيدات األعش 
Herbicide tolerance تحمل مبيد عشبي 
Herbicide treatment معاملة بمبيد أعشاب 
Herbigation خلط مبيدات الحشائش مع ماء الري 
Herbivores آكالت األعشاب 
Herbivorous عشبي التغذية 
Herbivorous fish  سمكة عاشبة 
Heredity توريث 
Hermaphrodite خنثى 
Hermaphroditism تخنث وظيفي 
Hessian fly )ذبابة ِهس )هشيان /هزيان 
Heterochromatin )تباين اللون )هتيروكرماثين 
Heteroecious  ثنائي العائل 
Heterogamous )متباينة األمشاج )الكروموسومات 
Heterogeneity عدم التجانس 
Heterogeneous  غير متجانس 
Heterogenous تباين أو عدم تجانس 
Heterogonic cycle  دورة حياة غير مباشرة )حيث يتطور البيض الناتج من أنثى متطفلة

إلى نيماتودا حرة والتي بدورها تنتج بيضاً يتطور إلى نيماتودا 
 متطفلة(

Heterokaryosis  تباين النوى 
Heterologous reaction تفاعل مخالف 
Heterometabola ذات تبدل أو تشكل متباين 
Heteroneurous ذات أجنحة أمامية وخلفية مختلفة التعريق 
Heteropoda أحياء بحرية 
Heteroptera تحت رتبة نصفية األجنحة 
Heterothallic متباين الثالوس 
Heterothallism تباين الثالوس 
Heterotrophic  غير ذاتي التغذية 
Heterotrophic organism كائن حي غيري التغذية 
Heteroxonous تطفل مختلط 
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Heterozygous جينات غير متماثلة 
Hetrocyclic carbamate مجموعة الكاربامات غير متماثلة الحلقات 
Hetrologous encapsidation تغلف مخالف 
Hexapoda  )سداسيات األرجل )صف الحشرات 
Hibernation بيات شتوي 
High or moderate volume air sprayers  تيار الهوائي ذات الحجم المتوسط أو الكبيررشاشات ال  
High performerance liquid chromatography (HPLC) الكروماتوجرافي السائل عالي األداء 
High pressure jet نفث عالي الضغط 
High pressure sprayers رشاشات الضغط العالي  
High pressure spraying رش بضغط عالي 
High temperature incineration الحرق في درجات الحرارة العالية  
High volatility ester استر سريع التطاير 
High volume application التطبيق بالحجم الكبير 
High volume spraying الرش بالحجم الكبير 
Higher plant نبات راقي 
Highly toxic عالي السمية 
Highway authority على الطرق السريعة سلطة السير 
Hill farming زراعة التالل 
Hill land أرض تالل 
Hill pasture مرعى في التالل 
Hill reaction )تفاعل هيل )الخاص بالبناء الضوئي 
Hilum نقير 
Hind gut قناة هاضمة خلفية، معي خلفي 
Hind wing جناح خلفي 
Hippobosca البرغش 
Histoautoradiograph ة اشعاعية ذاتية لألنسجةصور 
Histogram رسم بياني باألعمدة 
Histological changes تغيرات نسيجية 
Histological effect  أثر نسيجي 
Histology علم األنسجة 
Histopathology علم أمراض األنسجة 
Hive خلية نحل 
Hocks )خطاطيف فمية )يرقات الذباب 
Hoe  مجرفة، معزقة 
Hoe (to) يعزق 
Hoeing عزق 
Holding أرض مستأجرة، حيازة 
Hole treatment  )معاملة الحفر الموضعية )الجحور 
Hollow cone nozzle مرذذ مخروطي مجوف 
Holoblastic cleavage انقسام كلي للبيضة المخصبة 
Holocrine secretion حالة اإلفراز الكامل 
Holodic diets أغذية كاملة 
Hologonic ينتج جاميطات )أو خاليا جرثومية( على طول الغدة التناسلية 
Holometabola كاملة التشكل أو التبدل أو التحول 
Holomorph فطر كلّي 
Holoparasite  طفيل كلي 
Holopneustic حشرات كاملة الثغور التنفسية العاملة 
Holoptic إبصار شامل أو كامل 
Holothyrida لتنفسية )في األكاروسات(رباعية الثغور ا 
Holotype )العينة االصلية )الممثلة للنوع أو الساللة 
Holozoic  عالقة افتراسية 
Home range مدى السكن 
Home site موقع السكن 
Homeostatic mechanism آليات التوازن 
Homocoel الفراغ الدموي 
Homocytes خاليا الدم 
Homogeneity درجة تجانس 
Homogeneous متجانس 
Homogenize (to) يجانس 
Homogenous تماثل أو تجانس 
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Homogonic cycle  دورة حياة مباشرة )حيث تضع األنثى المتطفلة بيضاً يفقس إلى يرقات
 حرة وهذه تتطور مباشرة إلى نيماتودا متطفلة(

Homologous reaction تفاعل متجانس 
Homologue متماثل 
Homologue series سلسلة متماثلة 
Homometabola ذات تشكل أو تبدل متشابه 
Homoptera رتبة متشابهة األجنحة 
Homosexuality لواط 
Homothallic متماثل الثالوس 
Homothallism  تماثل الثالوس 
Homozygous جينات متماثلة 
Honey comb border يجيحافة داخلية مخططة ودقيقة وكثيفة في أنابيب مالب 
Honey dew ندوة عسلية 
Honey stomach )معدة العسل )شغالة نحل العسل 
Hooded sprayer مرشي ذو غطاء 
Hop stunt viroid فيرويد تقزم حشيشة الدينار 
Hordeivirus )هوردابفيروس )جنس 
Hordeolum شعيرة الجفن 
Horizontal resistance مقاومة أفقية 
Hormone اخلي(هرمون )إفراز د 
Hormone weed killer مبيد عشبي هرموني 
Hornet moth فراشة حفار ساق الحور 
Horny wing جناح غمدي 
Horse bot fly َنَغف معدة الخيل 
Horse flies ذباب الخيل 
Horse ked   برغش الخيل 
Horsepower (HP)  قوة حصان 
Horticultural crop محصول بستاني 
Horticultural engineering هندسة بستانية 
Horticultural holding حيازة بستانية 
Horticulturalist  إخصائي بستنة، متخصص في علم البستنة 
Horticulture علم البستنة 
Hose خرطوم 
Host عائل، مضيف، كائن حي 
Host acceptance  قبول العائل 
Host finding  اكتشاف العائل 
Host habitat finding  اكتشاف وسط معيشة العائل 
Host mediated assay  بوساطة العائلاختبار 
Host plant نبات عائل 
Host plant resistance مقاومة النبات العائل  
Host preference أفضلية العائل 
Host range المجال العائلي أو المدى العوائلي 
Host recognition التعرف على العائل 
Host selection انتخاب العائل 
Host specific متخصصة العائل 
Host suitability  مالئمة العائل 
Host-parasite relationship العالقة بين العائل والطفيل 
Hot fogging concentrate (HN) مركز للتضبيب الساخن 
Hot water treatment  المعاملة بالماء الساخن 
Hothouse دفيئة 
House flies ذباب منزلي 
House plant نبات منزلي 
House red ant  النملة المنزلية الحمراء 
Hover fly  )ذبابة السرفيد )أو السيرفس 
Human flea  برغوث اإلنسان 
Human lymphocyte cytotoxicity assay  اختبار السمية الخلوية باستخدام الخاليا الليمفية اآلدمية  
Human-parasitic nematodes النيماتودا المتطفلة على اإلنسان 
Humectant عامل ترطيب 
Humeral angle زاوية جناحية قاعدية أو عضدية 
Humeral plate  صفيحة عضدية 
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Humeral region  منطقة عضدية 
Humeral suture درز عضدي 
Humeral veins عروق عضدية 
Humerous عضدي 
Humic colloid fraction محتوى غروي دبالي 
Humid رطب 
Humidification ترطيب 
Humidify (to) يرطب 
Humidity رطوبة 
Humidity receptors  مستقبالت الرطوبة 
Humification ترطيب 
Humus دوبال، دبال 
Humus fraction جزء دبالي 
Humuscontent محتوى دبالي 
Husk قشرة الثمرة 
Husk (to) لثماريقشر ا 
Hyaline  شفاف، عديم اللون 
Hybrid هجين 
Hybrid sterility عقم هجيني 
Hybridisation تهجين، تربية 
Hybridoma خاليا مدمجة 
Hydathode ثغر مائي، فتحة اخراج رطوبة 
Hydrate (to) يميه 
Hydration تمّيه، هدرجة 
Hydration water ماء اإلماهة 
Hydraulic ائل، يدار بالماءمدار بالسو 
Hydraulic press مكبس هيدروليكي 
Hydraulic sprayer مرش هيدروليكي 
Hydroculture زراعة مائية 
Hydrodynamic dispersion تشتيت بالسوائل المتحركة 
Hydrodynamics علم قوى المياه المتحركة 
Hydrogen bond رابطة هيدروجينية 
Hydrogenate (to) لج بالهيدروجينيهدرج، يعا 
Hydrolase إنزيم محلل للماء 
Hydrolysable قابل للتحلل المائي 
Hydrolysate منحل بالماء 
Hydrolyse (to) يحلل بالماء 
Hydrolysis حلمهة، تحلموء، تحلل مائي 
Hydrolysis constant ثابت التحلل المائي 
Hydrolytic biotransformation تحول حيوى مائي  
Hydrolytic cleavage انقسام ناتج عن االنحالل المائي 
Hydrolytic enzyme انزيم مميئ 
Hydrophile-lipophile ratio محب الدهن -نسبة محب الماء 
Hydrophilic محب للماء 
Hydrophilic group  مجموعة محبة للماء 
Hydrophilic Lypophilic Balance (HLB)  المائي/ الدهني توازن 
Hydrophilic property  صفات حب الماء 
Hydrophobic كارهة للماء 
Hydrophobic property صفات كره الماء 
Hydrophyte نبات مائي 
Hydrophytic نبات محب للماء 
Hydroponics زراعة بالماء 
Hydrops استسقاء 
Hydrostatic pressure ضغط الموائع 
Hydrothorax استسقاء الصدر 
Hydroxylation الهيدروكسلة 
Hygiene صحي، طب وقائي 
Hygrometer مقياس الرطوبة الجوية 
Hygroscopic agent عامل ماص للرطوبة 
Hygroscopic movement  )حركة الماء الشعري )الهجروسكوبي 
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Hymenium  طبقة غشائية خصبة 
Hymenomycetes   الفطور )الفطريات( الغشائية 
Hymenoptera ة غشائية األجنحةرتب 
Hymenopteriform eggs   بيوض كمثرية أو بيضاوية متطاولة الشكل شائعة في غشائيات

 األجنحة
Hymenopteriform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية من رتبة غشائية األجنحة 
Hyoid صفيحة فمية 
Hyper competitiveness منافسة زواجية فائقة 
Hyperactivity اطفرط النش 
Hyperemia تبيغ، احتقان 
Hyperergy فرط الحساسية 
Hyperexcitability فرط الهياج 
Hyperglycemic hormone   هرمون هيبرغليسيميك )ينظم تركيز سكر الدم تريهالوز فى

 الحشرات(
Hypermetamorphosis فرط التبدل أو التحول أو التشكل 
Hyperparasite يل(فوق التطفل )متطفل على طف 
Hyperparasitism فرط التطفل 
Hyperplasia زيادة عدد )انقسام( الخاليا، فرط التكون 
Hyperplasy   تضخم نسيجي 
Hypersensitive مفرط الحساسية 
Hypersensitivity  فرط )شدة( الحساسية 
Hypertension فرط التوتر 
Hypertonic  ذو ضغط انتشاري عالي 
Hypertonic solution محلول فائق األوزموزية 
Hypertrophy  )تضخم خلوي، فرط النمو، تضخم في حجم الخاليا )أو األنسجة 
Hypha (Pl. Hyphae) خيط فطري 
Hyphae خيوط فطرية 
Hypocalcaemia تدنى كالسيوم الدم 
Hypocerebral ganglion عقدة عصبية تحت أو خلف المخ 
Hypochromic anemia فقر دم مزمن 
Hypocompetitiveness منافسة تزاوجية محدودة 
Hypocotyl سويقة جنينية تحت فلقية 
Hypodermal glands غدد الهايبوديرمس 
Hypodermis طبقة تحت البشرة أو األدمة الخلوية 
Hypoergy ضعف التجاوب 
Hypofunction ضعف النشاط 
Hypogeal germination انبات تحت سطح األرض 
Hypogean fungi   فطور )فطريات( تحت أرضية 
Hypoglycemic state حالة نقص سكر الدم 
Hypognathous )سفلية الفم )أجزاء الفم متجهة لألسفل 
Hypognathous type وضع رأسي سفلي بالنسبة لمحور الجسم 
Hypopal stage  طور حورية ثاٍن مقاوم ومتنقل في األكاروسات عديمة الثغور

 التنفسية
Hypopharyngeal glands غدد تحت لسانية 
Hypopharynx سقف الحلق أو تحت البلعوم، تحت اللسان 
Hypoplasia ضمور نسيجي، قلة عدد الخاليا 
Hypopus )حورية ثانية متنقلة )فى األكاروسات 
Hypostoma منطقة ماتحت الفم في األكاروسات 
Hypotension هبوط )انخفاض( ضغط الدم 
Hypothallus   ثالوس تحت أرضي 
Hypothermia انخفاض درجة حرارة الجسم 
Hypothesis فرضية 
Hypotonic  ذو ضغط انتشاري منخفض 
Hypotonic solution محلول ناقص التوتر 
Hypotrophy صغر حجم الخاليا 
Hypovirus )هايبوفيروس )جنس 
Hyrophilic group  مجموعة كارهة للماء 
Hysteresis فية، أثر متخلفتخل 
Hysteria )اضطرابات عصبية )الهستيريا 
Hysterosoma منطقة األرجل الخلفية والبطن في األكاروسات 
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I 
 

Icterus )يرقان )صفار 
ICTV اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات 
Idaeovirus )ايديوفيروس )جنس 
Identical ecological  بيئة مالئمة نموذجية 
Identification تعريف 
Identification key مفتاح التعريف 
Identification of rodent signs تشخيص عالمات وجود القوارض 
Identify (to) يعرف، يماثل، يطابق 
Idiocrasis انفعال ذاتي 
Idiosyncrasy استعداد ذاتي 
Ignite (to) يلهب، يشعل 
Ignition point نقطة االشتعال 
Ilarvirus فيروس )جنس(ايالر 
Ileum أمعاء دقيقة، اللفائفي 
Image formation ظاهرة تشكل الخيال 
Imaginal buds براعم جناحية داخلية 
Imago  طور بالغ للحشرة 
Imbibe (to)  يتشرب 
Imbibition  تشرب 
Imbibition pressure ضغط التشرب 
Immature  ًغير ناضج، غير بالغ جنسيا 
Immature stages أطوار غير بالغة جنسياً أو غير كاملة 
Immediate action فعل فوري 
Immerse (to) يغمر، يغطس 
Immersion غمر 
Immigration هجرة 
Immiscible غير قابل للمزج 
Immobilization تجميد الحركة 
Immobilize (to) يثبت، يجمد الحركة 
Immune )منيع )كائن لديه مناعة 
Immunisation تمنيع 
Immunity مناعة 
Immunization تمنيع( احداث المناعة( 
Immuno chemistry كيمياء المناعة 
Immunoassay اختبار مناعي، تقييم المناعي 
Immunodeficiency  النقص )العوز( المناعي 
Immunoelectron microscopy اختبار المجهر اإللكتروني المناعي 
Immunoelectrophoresis فصل كهربائي مناعي 
Immunogen مولد الضد المناعي 
Immunogenicity قدرة مناعية 
Immunoglobulins جلوبيولينات مناعية 
Immunosorbent electron microscopy (ISEM) ادمصاص مناعي بالمجهر االلكتروني 
Impaternate (Thelyotoky) أفراد عديمة األب 
Imperfect stage طور ناقص 
Impergenates مستحضرات مغلفة 
Impermeability عدم القابلية للنفاذ 
Impermeable غير منفذ للماء 
Impervious منيع، حصين 
Implement اداة إنجاز 
Implement (to) ينجز، يحقق 
Implementation انجاز، تحقيق 
Import استيراد 
Import (to) يستورد 
Import control يرادضبط االست 
Importation استيراد 
Impoverish (to) يفقر 
Impregnate (to) ينقع، يشرب 
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Impregnation تغليف المواد الحاملة بمحلول المبيد 
Imprint count method طريقة الَعْد بالَطِبع 
Improved selectivity اختيارية محسنة 
Impulse نبض، دفع 
Impurity شوائب 
In situ ضع )المكان( في المو 
In toto بالكامل 
In vitro )خارج األنسجة الحية )في األنابيب 
In vivo داخل الكائن أو النسيج الحي 
Inability to mate عدم القدرة على التزاوج 
Inactivation تعطيل النشاط 
Inactive غير فعال 
Inbred line سالالت داخلية االستيالد 
Inbreeding يتوالد داخل 
Incandescent lamp مصباح متوهج 
Incidence )نسبة اإلصابة، حدوث )مستحث 
Incidental pests )آفات طارئة )عارضة 
Incineration  حرق  
Incinerator محرقة 
Incision شق بواسطة القطع 
Incisures  خطوط الحقل الجانبي 
Incitant محّرض 
Inclusion bodies أجسام محتواة 
Incompatibility عدم التوافق 
Incompatible غير متوافق 
Inconsequential intake تعطيل التناول المتتابع 
Inconsistency of field performance  تضارب )تناقض( لألداء الحقلي 
Incoordination )اختالل التوافق )عدم التناسق 
Incorporation )خلط بالتربة، إندماج )إنضمام 
Incremental spraying الرش المضطرد في الزيادة 
Incubate (to) يحّضن 
Incubation   حضانة، التحضين 
Incubation period )فترة التحضين، فترة الحضانة )للمرض 
Incubator حاضنة 
Incurrent ostia فتحات القلب المدخلة للدم 
Indehiscent غير متفتح، مطبق 
Indehiscent type eggs   بيوض عديمة الشق لخروج الجنين، وتفقس اليرقات من هذه البيوض

 من خالل الجدار البطني المسطح
Indentation انبعاج، فراغ 
Indented  مقطوع 
Indented leaf ورقة ذات طرق مسنن 
Independent المستقل  
Index دليل 
Index of flight dispersal دليل اإلنتشار بالطيران 
Indexing مؤشر، فحص، استدالل، دليل، تدريج 
Indian meal moth  فراشة الطحين الهندية 
Indicator كاشف دال 
Indicator compound مركب دليل 
Indicator plant نبات دال، نبات كاشف 
Indicator species )أنواع كاشفة )دالة 
Indigenous محلي، أصيل، متوطن )مستوطن( في البيئة 
Indigenous natural enemies أعداء طبيعية محلية 
Indigenous pest آفة محلية أو متوطنة 
Indigenous species أنواع محلية 
Indirect muscles عضالت طيران غير مباشرة 
Indiscriminate  )تأثير غير مميز )غير متخصص 
Indispensible mortality )موت ضروري )غير ممكن تجنبه 
Individual فرد 
Individual resistance مقاومة فردية 
Indoor air pollutant ملوث هواء داخل المباني 



 264 

Indoor dormancy سكون للحدث 
Induce vomiting الحث على التقيؤ  
Induced resistance مقاومة مستحثة 
Inducibility القدرة على الحفز 
Inducing alarm تحفيز التحذير 
Induction  ثير )إستدالل(تأ 
Induction phase طور الحث 
Inundative release إطالق كثيف 
Industrial area منطقة صناعية 
Industrial weed control  مكافحة أعشاب صناعية 
Inert ingredient مادة خاملة 
Infarct )احتشاء )أنسداد تكرورى  
Infect  يعدي )يصيب( بالمرض 
Infection عدوى 
Infection court مكان اإلصابة 
Infection cycle دورة العدوى 
Infectious )معدي )قادر على العدوى 
Infectious stage الطور المعدي 
Infective معد 
Infective stage  الطور المعدي 
Infectivity مقدرة على العدوى 
Infectivity test االعداء( العدوى راختبا( 
Infecundity فاض الكفاءة التناسليةانخ 
Inferior سفلي 
Infertile  غير مخصب 
Infertility عدم الخصوبة 
Infest يغزو 
Infest (to) يصيب 
Infestation إصابة، تلوث، تلويث، غزو 
Infested مغزو 
Infiltrate )يرشح )رشاحة 
Infiltrate (to) يرشح 
Infiltration ارتشاح 
Inflammability اللتهابقابل ل 
Inflammable سريع االلتهاب -سريع االشتعال 
Inflexion point (curve) نقطة االنعطاف 
Inflorescence ازهرار 
Inflorescence initiation بدء االزهرار 
Influence (to) يؤثر في 
Infra social  ًمتأخرة اجتماعيا 
Infrared (IR) spectroscopy ت الحمراءاسبكتروسكوبى األشعة تح 
Infra-red absorption امتصاص أشعة تحت حمراء 
Infra-red film  فيلم أشعة تحت حمراء 
Infra-red gas analysis تحليل غاز بأشعة تحت حمراء 
Ingest ابتالع، امتصاص 
Ingestion ابتالع، مص عصير النبات 
Ingredient  مكّون 
Inhalation استنشاق 
Inhalation LC50 تركيز النصفي المميت عن طريق االستنشاقال 
Inhalation toxicity السمية عن طريق االستنشاق 
Inhale (to) يستنشق 
Inherit (to) يرث 
Inherited immunity مناعة وراثية 
Inhibit (to) ثّبط 
Inhibition تثبيط 
Inhibitor مثّبط 
Inhibitory effect )تأثير تثبيطي )مثبط 
Inhibitory property خاصية تثبيطية 
Initial ابتدائي 
Initial deposit )الراسب األولى )االبتدائي 



 265 

Initial inoculum )اللقاح األولي )لمسبب المرض 
Initial kill قتل أولي 
Initial retention احتجاز أولي 
Initial scorch حرق سطحي أولي 
Initial symptom أعراض أولية 
Initiation )بدء، البداية )من مراحل السرطنة 
Initiation factor عامل البداية 
Injection حقن 
Injection block قالب الحقن 
Injection method طريقة الحقن 
Injection rate معدل الحقن 
Injection solution  محلول الحقن 
Injector محقن 
Injure (to) يضر 
Injurious weed  ةعشبة ضار 
Injury ضرر 
Injury point نقطة الضرر 
Injury rating تقدير الضرر 
Injury symptoms أعراض الضرر 
Innate dormancy خمول متأصل 
Inner volva   لفافة داخلية 
Innervation process  عضلي  –نتوء عصب 
Innocuous عديم األذى 
Inoculate يلقح، يدخل 
Inoculate (to) يلقح 
Inoculation )اعداء، إلقاح، تلقيح )تطعيم 
Inoculation access period فترة مسموحة للعدوى 
Inoculation feeding period فترة التغذية للعدوى 
Inoculation or inoculative release )التطعيم أو االطالق المحدود )لألعداء الحيوية 
Inoculation threshold period جةفترة عدوى حر 
Inoculative release إطالق محدود 
Inoculum لقاح 
Inoculum potential طاقة لقاحية 
Inorganic nutrient عنصر غذائي غير عضوي 
Inorganic pesticides مبيدات آفات غير عضوية 
Input مدخل 
Insect حشرة 
Insect collection مجموعة حشرية 
Insect development inhibitors ثبطات التطور الحشريةم  
Insect ecology علم بيئة الحشرات 
Insect growth inhibitor (IGI) مثبط النمو الحشري 
Insect growth regulators (IGRs) منظمات النمو الحشرية  
Insect identification تعريف الحشرات 
Insect monitoring  تتبع أعداد الحشرات 
Insect outbreak فجار العددي للحشرات، الفوران المفاجىء للحشراتاالن 
Insect pathogens مسببات األمراض الحشرية 
Insect pathology علم أمراض الحشرات 
Insect pest control  مكافحة آفة حشرية 
Insect responses استجابة الحشرات 
Insect seasonality موسمية الحشرات 
Insect survey تحصر الحشرا 
Insect taxonomy علم تصنيف الحشرات 
Insect transmission إنتقال بالحشرات 
Insect vectors نواقل حشرية 
Insect venoms سموم الحشرات 
Insecta (Class) صف الحشرات 
Insecticidal action الفعل اإلبادي ضد الحشرات 
Insecticidal crystal proteins  مبيدة للحشراتبلورات البروتينات ال  
Insecticide مبيد حشري 
Insecticide rotation تناوب )دورة تتابع( المبيدات الحشرية 
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Insectivorous آكل الحشرات 
Insectostatic مركبات ذات تأثير مؤقت على الحشرات 
Insemination  )إمناء )نقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى األنثى 
Insensitive mechanism (IM) آلية غير حساسة 
Insignificant غير معنوي 
Insignificant intake تناول غير مؤثر 
Insistance إصرار أو مثابرة 
Insitutional constraint )عقبات مؤسسية )تقييد تشريعي 
Insolation ضربة شمس 
Insoluble  غير ذائب 
Insomnia أرق 
Inspection فحص 
Inspection service سلطة التفتيش 
Inspiration عملية الشهيق 
Instability عدم الثبات 
Instar الفترة )عمر( بين كل انسالخين 
Instincts غرائز 
Instruction تعليمات 
Instructions for use تعليمات لالستخدام 
Instrumental methods الطرق التي تستخدم األجهزة 
Insulate (to) يعزل 
Insulating material مادة عازلة 
Insulin أنسولين 
Insurance تأمين 
Intact سليم 
Intact skin جلد سليم 
Intake أخذ 
Intake study )دراسة التناول )لمتبقيات المبيدات 
Integrated control مكافحة متكاملة 
Integrated Disease Management ألمراضل دارة المتكاملةاإل 
Integrated Management إدارة متكاملة 
Integrated Nematode Management لنيماتودال دارة المتكاملةاإل 
Integrated Pest Management (IPM) آلفاتل دارة المتكاملةاإل 
Integrated Waste Management لنفاياتل دارة المتكاملةاإل 
Integrated Weed Control ألعشابل مكافحة المتكاملةال 
Integrated Weed Management ألعشابلدارة المتكاملة اإل 
Integration تكامل 
Integration of tactics )تكامل الطرق )التكتيكات 
Integument غالف، لحافة، جليد، غشاء 
Intended resistance  مقاومة مقصودة 
Intensive cropping زراعة مكثفة 
Intent of use مالهدف من االستخدا 
Intentional )موجه )متعمد 
Inter neurone خلية عصبية واصلة أو وسيطة في العقد العصبية 
Interact (to) تداخل، تآثر 
Interaction تآثر، تداخل 
Interaperitoneal LD50 الجرعة القاتلة النصفية تحت الغشاء البريتوني 
Intercalary meristem نسيج انشائي بيني 
Intercellular داخل الخلية، بين الخاليا 
Intercellular space فراغ ما بين خلوي 
Intercept (to) يعترض 
Intercrop (to) تحميل 
Intercropping system نظام زروع متداخلة، نظام تحميل المحاصيل 
Interfacial tention التوتر البيني السطحي 
Interfascicular tissue نسيج بين حزمي 
Interfere (to) يتداخل 
Interference اعاقة، تداخل 
Interferon انترفيرون 
Inter-genera selectivity اختيارية بين األجناس 
Interlamellar adsorption امتزاز )امتصاص( ما بين الرقائق 
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Intermediate وسيط 
Intermediate concentrations  تركيزات وسطية 
Intermediate host ل بينيعائ 
Intermediate metabolism استقالب بيني 
Intermittent  متقطع 
Intermittent discharge sprayers رشاشات التصرف المتقطع 
Intermittent pressure sprayers رشاشات ذات ضغط متقطع 
Intermolecular عامل بين الجزيئات 
Internal داخلي 
Internal diameter قطر داخلي 
Internal digestion هضم داخلي 
Internal infestation )إصابة داخلية )للحبوب  
Internal standard مادة قياسية داخلية 
Internal symptoms أعراض داخلية 
International organization for biological control (IOBC)  المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية  
International plant quarantine حجر زراعي دولي 
International standard organization (ISO) الهيئة الدولية للمواصفات القياسية 
Internode المسافة العقدية، قطعة ساق بين عقدتين 
Interphase بين طورين/وجهين، بيني 
Interpolate يستوفي، يقتحم 
Interpolation method قراء(طريقة االستيفاء )االست 
Interpretation تفسير 
Interrow  بين األسطر 
Interrow cultivation حراثة بين األسطر 
Interrow cultivator آلة حراثة بين األسطر 
Interrow spraying رش بين األسطر 
Inter-segmental membrane )غشاء بين حلقات الجسم )عقلي 
Intersex  بعض مميزات الجنسين(  تداخل جنسي، بين جنسي )يمتلك 
Interspecific communication   تخاطب )تراسل( بين أفراد من أنواع مختلفة 
Interspecific competition منافسة بين األنواع 
Interstitial خاللي 
Interveinal في الوريد 
Interzone cuticle  )قشرة المنطقة البينية )عملية االنسالخ 
Intestinal absorption امتصاص معوي 
Intestinal flora كائنات المعي النباتية 
Intestine (= Gut)  )معي )أمعاء 
Intestino-rectal valve  مستقيمي -صمام معوي 
Intima طبقة قشرية )جليدية( تبطن القصبات الهوائية 
Intoxication  )تسمم )أنسمام 
Intracellular  ،داخل الخالياضمن خلوي، واقع ضمن الخلية 
Intracranial داخل الجمجمة 
Intramuscular injection حقن في العضل 
Intranuclear داخل النواة 
Intranuclear inclusions أجسام محتواة داخل النواة 
Intraperitoneal injection حقن في البريتون 
Intraspecific communication  الواحد تخاطب )تراسل( بين أفراد النوع 
Intraspecific competition )منافسة ضمنوعية )بين أفراد النوع 
Intravenous injection حقن وريدي 
Intrinsic  داخلي 
Intrinsic factor )عامل داخلي )ذاتي 
Intrinsic persistence الثبات الحقيقي 
Intrinsic selectivity )اختيارية داخلية )ذاتية 
Intrinsic toxicity )سمية داخلية )ذاتية 
Intrinsic virus properties خواص الفيروس الذاتية 
Intrinsically superior   ًتفوق أحد األنواع على اآلخر داخليا 
Introduced ُمْدَخل، ُمْسَتوَرد، وافد 
Introduced pest )آفة وافدة )مدخلة أو مستوردة 
Introduced species نوع مدخل 
Introduction  )إدخال )مقدمة  
Intrude )يدخل )عنوة 
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Inundation )اغراق، فيضان )غمر 
Invade (to) يغزو 
Invasion  غزو/ اجتياح 
Invasive غازي 
Inverse correlation ترابط عكسي 
Inversion انقالب المستحلب 
Inversion of emulsion ظاهرة انعكاس المستحلب 
Invert emulsifiable concentrate مركز قابل لإلنعكاس 
Invert emulsion مستحلب منقلب 
Invertebrate الفقاري 
Invertebrate predators مفترسات الفقارية 
Investigate (to) حقق، بحث 
Investigation تحقق، بحث 
Involucre  قالف، قناب 
Involution انتكاس 
Ion ايون 
Ion absorption امتصاص ايوني 
Ion accumulation تجمع أيوني 
Ion balance توازن أيوني 
Ion exchange تبادل ايوني 
Ion exchange treatment معالجة بالتبادل األيوني 
Ion suppression إخماد أيوني 
Ion uptake امتصاص ايوني، اخذ ايوني 
Ion-exchange chromatography كروماتوجرافيا التبادل األيوني 
Ion-exchange resins راتنجات التبادل األيوني 
Ionic  ايوني 
Ionic force قوة أيونية 
Ionic pump مضخة أيونية 
Ionization تأين 
Ionophores استشراد أيوني 
Ionosphere طبقة األيونوسفير 
IPM إدارة اآلفات المتكاملة 
Ipomovirus )ايبوموفيروس )جنس 
IR (Infra red rays) تحت الحمراء أشعة 
Iridaceae العائلة السوسنية 
Iris قزحية العين، الحدقة 
Irradiation اشعاع، تشعيع 
Irradiation sterilization تعقيم باإلشعاع 
Irregular-type granule محببات غير منتظمة 
Irreversible غير عكسي 
Irridescent ألوان قزحية المعة 
Irrigate (to) يروي 
Irrigation ري 
Irrigation canal  قناة ري 
Irrigation ditch  ساقية ري 
Irrigation system نظام ري 
Irritability تهيج 
Irritability to skin سرعة اإلثارة للجلد 
Irritable )سريع التهيج، قابل للتنبيه )اإلثارة 
Irritant مهيج 
Irritant poison )سم مهيج )مثير 
Irritate يهيج 
Ischaemia )فاقة دموية )احتباسية 
Isle of wight disease )مرض اختناق النحل )القصبات الهوائية 
Isobar )خط تساوي الضغط الجوي )مرسوم على خريطة األحوال الجوية 
Isocretic separation فصل حرج 
Isoelectric point ئينقطة تساوي الجهد الكهربائي، نقطة التعادل الكهربا 
Isolate  عزلة 
Isolate (to) يعزل 
Isolation عزل، استخالص 
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Isomer مشابه 
Isomerism تناظر 
Isomerization تشابه 
Isometric  متساوي األبعاد، متقايس 
Isoptera رتبة متساوية األجنحة 
Isotherm خط تساوي الحرارة 
Isothermal نظام العمل على درجة حرارة ثابتة 
Isotonic solution محلول متساوي التوتر 
Isotope نظير 
Isozymes إنزيمات متشابهة 
Isthmus  )برزخ، مضيق )المريء 
It is )التهاب )مرض 
Italian grasshopper  النطاط اإليطالي 
Itchy حك الجلد 
Ixodide )قراد صلب )خلفية الثغور التنفسية 
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J 
 

Jasmine whitefly  البيضاء ذبابة الياسمين 
Jaundice يرقان 
Jejunum المعي الصائم 
Jet نفاث 
JH mimics مشابهات هرمون الحداثة  
Johnston’s organ )عضو جونستون )عضو حسي 
Joint )وصلة، متحد، مشترك )مفصل 
Joint action  فعل مشترك 
Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues (JMPR)  لمنظمتي الفاو والصحة العالمية لمتبقيات المبيدات الملتقي المشترك  
Jointing stage طور عقدي 
Jugal lobe فص نيري أخير 
Jugal vein عرق جناحي أخير 
Jugate تشابك إصبعي 
Jugate type مشبك )آلة َشبك( أجنحة أصبعي 
Jugum نتوء شوكي أصبعي 
Jumping legs أرجل متحورة للقفز 
Juvenile  فعة / يرقةيا 
Juvenile hormone (JH) )هرمون الحداثة )الشباب أو ثبات الحالة 
Juvenile hormone analogues مشتقات هرمون الحداثة 
Juvenile hormone inhibitor مثبط هرمون الشباب 
Juvenile hormone mimics مشابهات هرمون الحداثة 
Juvenile plant نبات يافع 
Juvenile stage طور يافع 
Juvenilization effect إحداث األثر الشبابي 
Juvenoid (JHM) مشابه هرمون الشباب 
Juvenoide الحداثة أو الطفولة 
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K 
 

Kairomone  الكايرومون )مادة كيماوية تستعمل في التخاطب أو التراسل بين
 األنواع المختلفة(

Karyogamy   اندماج نووي 
Katatrepsis  حركة الجنينأحد أنواع 
Kauri butanol value  بيوتانول -قيمة كورى 
Keel  زورق 
Keeled leaf  ورقة زورقية/مزورقة 
Kenya typhus حمى تيفوس كينيا 
Keratin )كيراتين )مادة قرنية 
Keratinase أنزيم محلل للكيراتين 
Keratitis التهاب القرنية 
Kernel extract مستخلص النواة 
Ketone body جسم كيتوني 
Key pest )آفة خطيرة )رئيسية 
Khapra beetle  خنفساء الخابرة 
Kidney كلية 
Kidney bean fly ذبابة الفاصولياء 
Kidney-shaped كلوي الشكل 
Kill قتل 
Kill (to) يقتل 
Killing effect تأثير قاتل 
Killing jar ان لقتل الحشراتبطمر 
Kilogram كيلوغرام 
Kilometre كيلو متر 
Kinensis حركة 
Kinetic حركي 
Kinetic energy طاقة حركية 
Kingdom مملكة 
Knabsack granular applicators  موزعات ظهرية للمحببات 
Knapsack sprayer مرش ظهري 
Knock down effect  )تأثير صاعق )صارع 
Knock out point نقطة الصدمة الصارعة 
Knock-down صاعق، موت لحظى، ضربة قاضية 
Knop’s solution محلول نوب 
Knot (= gall) عقدة 
Koch's postulates  فرضيات كوخ 
Krebs cycle دورة كربس 
Kuderna-danish evaporator  جهاز تبخير لتركيز المستخلصات 
Kyphosis الحدب 
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“l” value  " قيمةL  من قياسات( "de Man) 
Label اقة، ملصق البيانات )الملصقة(لص  
Label recommendation توصيات اللصاقة 
Label requirements متطلبات ملصق البيانات 
Labeling   عمل بطاقات تعريف 
Labeling and isotope methods طرق التعليم باالشعاع والنظائر  
Labelled chemical مركب مشع، مركب ذو سمة 
Labellum شفية 
Labial  )شفوي )الموقع 
Labial disk القرص الشفوي 
Labial glands غدد الشفة السفلى 
Labial kidney ُكْلية شفوية 
Labial nerve عصب شفوي 
Labial palpus (palp) ملمس شفوي 
Labial suture درز شفوي 
Labiatae   العائلة الشفوية 
Labium (Pl. Labia) )شفه )الجمع شفاه 
Laboratory مختبر 
Laboratory method طريقة مخبرية 
Laboratory sprayer مرش مختبري 
Laboratory strains )سالالت معملية )مختبرية  
Laboratory test اختبار مختبري 
Labored respiration تنفس صناعي 
Labour force القوة العاملة 
Labour input مدخالت العمالة 
Labour requirement احتياجات عمالية 
Labrofrontal nerve عصب شفوي جبهي 
Labrum شفة عليا 
Lac glands غدد الالك 
Lace bug  بقة مبرقشة 
Lace wing جناح شبكي 
Lachrymal gland غدة دمعية 
Lachrymation تدميع 
Lachrymatory مسيل للدموع 
Lacinia السينيا أو شريحة فكية 
Lactic acid مض اللبنح 
Lactic dehydroginase (LDH) إنزيم الكتيك ديهيدروجنيز 
Lactose سكر اللبن 
Ladybirds   أبى العيد –دعاسيق 
Laevo-rotatory isomer مشابه يساري 
Lag phase فترة التباطؤ 
Lagoon بحيرة ضحله 
Lamella (Pl. Lamellae) طبقة )صفيحة( رقيقة، شريحة 
Lamellate  الشكلورقي 
Lamellate antenna قرن استشعار ورقي الشكل 
Lamina صفيحة رقيقة، مسطح رقيق علوي 
Lamina ganglionaris صفيحة عقدية 
Laminar flow of water دفق الماء الصفحي 
Lance nematode (Hoplolaimus sp.) النيماتودا الرمحية 
Lance spraying رش بالمرشق 
Lanceolate شكلرمحي ال 
Land form (aquatic plants) )نوع ارضي )نبات مائي 
Land leeches علق األرض 
Land pollution تلوث األرض 
Land reclamation استصالح األراضي 
Land use استعمال األراضي 
Landfill )اليابسة، مدفن )المدفن األرضي  
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Landing strip ممر طائرات الرش 
Landscape يمنظر طبيع 
Landscape architecture فن هندسة المنظر الطبيعي 
Landscape gardening البستنة الطبيعية 
Landscape planning تخطيط المنظر الطبيعي 
Lapping العق 
Lapping mouth parts أجزاء فم العقة 
Large bean seed beetle  خنفساء الفول الكبيرة 
Large cabbage white butterfly  أبو دقيق الملفوف/الكرنب الكبير 
Large intestine معي غليظ أو قولون 
Large scale application التطبيق على نطاق واسع 
Large white worm  الدودة البيضاء الكبيرة 
Large-scale على مدى واسع 
Larva يرقة 
Larva (juvenile in nematodes) )يرقة )يافعة في مجال النيماتودا 
Larval muscles  عضالت يرقية 
Larval parasite  طفيل يرقي 
Larval stage طور يرقى 
Larvicide مبيد يرقات 
Larvistatic مركبات ذات تأثير مؤقت على اليرقات 
Larynx حنجرة 
Late blight  )لفحة متأخرة )مرض 
Late frost صقيع متأخر 
Latency period فترة كمون، متأّخر 
Latent )كامن )غير ظاهر 
Latent infection عدوى كامنة 
Latent period فترة الكمون، الفترة المتأخره 
Latent poisoning تسمم متأخر 
Lateral abdominal gills خياشيم بطنية جانبية 
Lateral bond رابطة جانبية 
Lateral branch غصن جانبي 
Lateral bud برعم جانبي 
Lateral chords  األوتار/ الحبال الجانبية 
Lateral field  حقل جانبي 
Lateral lines (= incisures) )خطوط جانبية )في الحقل الجانبي 
Lateral movement   حركة جانبية 
Lateral ocelli عيون بسيطة جانبية 
Lateral oviduct قناة مبيضية جانبية 
Lateral plate صفيحة جانبية 
Lateral pores )ثقوب/ فتحات جانبية )صغيرة 
Lateral root جذر جانبي 
Lateral shoot فرع جانبي 
Laterite soil تربة الالتريت 
Laterotergite )صفيحة جانبية ترجية )ظهرية 
Late-sown (crops) )زراعة متأخرة )المحصول 
Latex  لبن نباتي 
Latex agglutination test كساختبار تخثر الالت 
Latin square design تصميم المربع الالتيني 
Lattice design تصميم شبكي 
Lawn مسطح أخضر 
Lawn grass )خضير )عشب مرجي 
Lawn mower )جزازة العشب )حشاشة 
Lawn sand رمل المروج 
Lawn weed killer مبيد أعشاب المروج 
Laws and regulations  اتالقوانين والظوابط، التشريع 
Lay out (to) (an experiment) )تصميم )تجربة 
Layout تصميم 
LC50  تركيز قاتل نصفي 
LD50  الجرعة القاتلة النصفية55جرعة قاتلة ج ق ، 
Leach (to) ينغسل 
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Leachate غسالة 
Leached soil تربة مغسولة 
Leaching  انغسال، التسرب، الترشيح 
Leaching experiment نغسالتجربة اإل 
Lead رصاص 
Leader (of trees) )غصن رئيسي )في الشجرة 
Leaf ورقة 
Leaf absorbed herbicide مبيد عشبي تمتصه الورقة 
Leaf and bud nematode (Aphelenchoides sp.) نيماتودا األوراق والبراعم 
Leaf apex قمة الورقة 
Leaf area index معامل المساحة الورقية 
Leaf beetles  خنافس الورق 
Leaf blade نصل الورقة 
Leaf blotch   تلطخ الورقة 
Leaf brittleness تقصف الورقة 
Leaf crop محصول ورقي 
Leaf curl   تجعد الورقة 
Leaf deformation تغير شكل الورقة 
Leaf disc قرص ورقي 
Leaf distortion تشوه الورقة 
Leaf expansion رقةامتداد الو 
Leaf exposure تعرض الورقة 
Leaf gall nematode نيماتودا تثألل األوراق 
Leaf hoppers نطاطات األوراق 
Leaf initial بداءة الورقة 
Leaf initiation بدء تشكل األوراق 
Leaf malformation تشّوه الورقة 
Leaf margin حافة الورقة 
Leaf miners ( األوراقحافرات )ناخرات /نافقات 
Leaf mottling تبرقش الورقة 
Leaf narrowing تضيق الورقة 
Leaf nematode (Aphelenchoides sp.)   نيماتودا األوراق 
Leaf primordium بداءة الورقة 
Leaf rolling التفاف الورقة 
Leaf scald   سفعة الورقة 
Leaf scar آثار نشوء الورقة 
Leaf scorch رقةاحتراق الو 
Leaf sheath غمد الورقة 
Leaf spot   تبقع الورقة 
Leaf surface سطح الورقة 
Leaf uptake امتصاص ورقي 
Leaf variegation ترقط الورقة 
Leafhopper transmission انتقال بنطاطات األوراق 
Leafless بدون أوراق 
Leaflet  وريقة 
Leafy  مورق 
Leafy gall تثألل ورقي 
Leakage )تسرب )سرسبة 
Least square أقل مربع 
Leather beetle  خنفساء الجلود 
Lebanese wheat stem sawfly  دبور الحنطة المنشاري اللبناني 
Leg base قاعدة الرجل 
Legal قانوني 
Legislative control مكافحة تشريعية 
Legs  أرجل 
Legume بقول 
Legume-pod moth  ون البقولياتفراشة قر 
Leguminous crop محصول بقولي 
Leiomyoma ورم عضلى 
Lemma   عصيفة سفلي 



 275 

Lemon-shaped   ليموني الشكل 
Lengthen (to) يطيل 
Lens عدسة 
Lenticel عديسة 
Lentil aphid  ّمن العدس 
Lentil weevil   خنفساء العدس 
Leopard moth   ،فراشة الفهدحفار ساق التفاح أو الزيتون 
Lepidoptera رتبة حرشفية األجنحة 
Leptoderan )تجنحات ذيلية )ال تصل إلى نهاية الذيل 
Leptokurtis frequency curve المنحنى التكراري المدبب 
Leptospirosis داء اللوليبية النحيفة 
Lesion ضرر موضعي، بقعة إصابة، تقرح 
Lesion (Root-lesion) nematode (Pratylenchus sp.) نيماتودا التقرح، تقرح الجذور 
Lesser army worm  الدودة الخضراء 
Lesser bud moth  دودة براعم السفرجل 
Lesser ermine moth  دودة التفاح الناسجة 
Lesser grain beetle  ثاقبة الحبوب الصغرى 
Lesser pistachio bark beetle غيرةخنفساء قلف الفستق الحلبي الص 
Lesser pumpkin fly  ذبابة ثمار القرعيات الحمراء 
Lethal مميت، قاتل 
Lethal concentration تركيز قاتل 
Lethal concentration 50 (LC50)  التركيز النصفي القاتل 
Lethal dose جرعة قاتلة 
Lethal dose 50 (LD50) الجرعة النصفية القاتلة 
Lethal infection يتةعدوى مم 
Lethal synthesis تخليق مميت 
Lethal yellowing اصفرار مميت 
Lettuce big vein virus فيروس العرق الكبير للخس 
Lettuce infectious yellows virus  فيروس االصفرار المعدي للخس 
Lettuce mosaic virus فيروس موزاييك الخس 
Lettuce necrotic yellows virus فرار المميت للخسفيروس االص 
Leucocyte الكرية البيضاء 
Leucopterin  )صبغة بيضاء )ليكوبترين 
Leukemia  )لوكيميا )ابيضاض الدم 
Leukopenia نقص كريات الدم البيضاء 
Levator muscle عضلة رافعة 
Level (to) يسوي 
Ley مرجة مخضرة 
L-Glutamate  عضليوسيط كيميائي عند االتصال العصبي ال 
Lice  قمل 
Licence to sell اجازة البيع 
Lichen حزازة، اشنة 
Life cycle دورة الحياة 
Life history تاريخ الحياة 
Life span مدى الحياة 
Life table جدول الحياة 
Ligament الرباط االضافي 
Light absorption  امتصاص الضوء 
Light compass reaction  لة الضوئيةرد فعل للبوص 
Light infestation إصابة خفيفة 
Light intensity شدة ضوئية 
Light oil زيت اإلضاءة 
Light organs أعضاء ضوئية 
Light period فترة ضوئية 
Light reaction تفاعل ضوئي 
Light requirement احتياج ضوئي 
Light soil تربة خفيفة 
Light spectrum طيف الضوء 
Light trap مصيدة ضوئية 
Light-adapted eyes عيون متكيفة مع الضوء 
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Light-induced  ًمستحث ضوئيا 
Light-promoted germinator  ًمنبت محفز ضوئيا 
Lignification لجننة 
Lignified tissue نسيج ذو جدر ملجننة 
Lignin pink )قرمزي الليغنين )ملّون 
Ligula اللسينة أو الليجيوال 
Ligulate لسيني 
Ligule  لسين 
Lilac neem أشجار النيم 
Liliaceae   العائلة الزنبقية 
Lime (to) يكلس 
Lime status (soil) حالة الكلس 
Lime sulfur الجير والكبريت 
Limestone حجر كلسي 
Liming اصالح بالكلس 
Limit (to) يحدد 
Limit of detectability حد القياس 
Limit of determination حد التقدير  
Limit of sensitivity حد الحساسية 
Limiting factor عامل محدد 
Limnology  علم المياه العذبة 
Line ساللة 
Line suture درز خيطي 
Linear خطي 
Linear correlation ارتباط خطي 
Linear regression انحدار خطي 
Linearity الخطية 
Linkage تباطار 
Lip شفة 
Lipid barrier theory نظرية الحاجز الدهنى 
Lipid solubility الذوبانية بالدهون 
Lipid soluble يذوب بالدهون 
Lipids دهون أو شحوم 
Lipoma ورم دهني 
Lipophilic   محب للدهن 
Lipoprotein بروتين دهني 
Liposolubility القدرة على الذوبان في الدهون 
Liquid  سائل 
Liquid detector كشاف السوائل 
Liquid fertilizer سماد سائل 
Liquid formulation مستحضر سائل 
Liquid fumigants مبخرات سائلة 
Liquid gel chromatography كروماتوجرافيا السائل مع الجيل 
Liquid nitrogen نيتروجين سائل 
Liquid scintillation عداد السائل 
Liquiddusters )عفارات السائل )التعفير السائلي 
Liquified Gas (LG) غاز مسال 
Litre ليتر 
Litter ركام 
Litter (plants) بقايا نباتية 
Litter decomposition تحلل البقايا النباتية 
Litter layer  طبقة الفرشة العضوية 
Litter size حجم البطن 
Little leaf ورقة صغيرة 
Liver cirrhosis  تليف الكبد 
Liver function test اختبار وظيفة الكبد 
Livestock حيوانات المزرعة 
Livid )شاحبة )مزرق اللون  
Living pesticide مبيدات اآلفات الحية 
Loadability )قابلية تحميل )للعمود 
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Loading area منطقة تحميل المبيد 
Loam (soil) طينية رملية 
Loamy sand رملي طيني 
Lobe فص 
Lobule   فصيص 
Local موضعي 
Local effect تأثير موضعي 
Local infection  عدوى موضعية 
Local infestation اصابة موضعية 
Local irritaion test اختبار الهياج الموضعي 
Local lesion assay اختبار البقع الموضعية 
Local lesion host تج للبقع الموضعيةعائل من 
Local lesions بقع موضعية 
Local symptoms أعراض موضعية 
Localized treatment معاملة موضعية 
Locomotion حركة 
Locule   حجيرة 
Loculoascomycetes   الفطور الزقية )ألسكية( الحجيرية 
Loculus   حشية حجيرية 
Locusts جراد 
Lodge (to)  يرقد 
Loding preventive منع انحناء النباتات 
Loess soil تربة طفالية 
Log dose-probit line (Ld-p line)  االحتمال -خط لوغاريتم الجرعة 
Logarithm لوغاريثم 
Logarithmic لوغاريتمى  
Logarithmic rate plot معدل لوغاريتمي للقطعة التجريبية 
Logarithmic scale سلم لوغاريتمي 
Logarithmic sprayer مرش لوغاريتيمي 
Logarithmic spraying  رش بالمعدالت اللوغاريتمية 
Long-day plant نبات النهار الطويل 
Long-day treatment معاملة طوال اليوم 
Long-delay learning مرحلة التعلم البطيء 
Longevity فترة الحياة، طول العمر 
Longevity (of seeds)  حيوية البذورفترة 
Longevity in vitro تعمير مخبري 
Longhorn grasshopper  النطاط ذو القرون الطويلة 
Long-horned beetles  حفارات ذات القرون الطويلة 
Longitudinal  طولي 
Longitudinal alae )زوائد طولية )خارج الحقل الجانبي 
Longitudinal coverage تغطية طولية 
Longitudinal growth نمو طولي 
Longitudinal lines خطوط طولية 
Longitudinal markings عالمات طولية 
Longitudinal muscles عضالت طولية 
Longitudinal ridges  جدر طولية 
Longitudinal striations  خطوط طولية 
Longitudinal trunk جذع تنفسي طولي 
Longitudinal veins ية طوليةعروق جناح 
Long-range communication  تخاطب )تراسل( طويل المدى 
Long-term control مكافحة طويلة األمد 
Long-term effect   مؤثر طويل األمد 
Long-term suppression  كبح طويل المدى 
Long-term toxicity سمية طويلة األمد 
Loop stage مرحلة نمو 
Loose smut  تفحم سائب 
Lophotrichous )قطبي السياط )خصلة 
lordosis  )البزخ )انحناء العمود الفقري لألمام 
Lorm لورم أو تحت الذقن 
Low capital input Agriculture زراعة متدنية المدخالت 
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Low dosage جرعة مخففة 
Low pressure boom sprayers  رشاشات الضغط المنخفض  
Low pressure nozzle ذ ذو ضغط منخفضمرذ 
Low speed centrifuge مثفل منخفض السرعة 
Low toxic  منخفض السمية 
Low-pressure sprayer مرش ذو ضغط منخفض 
Low-volatile ester استر منخفض التطاير 
Low-volume air sprayers  الرشاشات الهوائية ذات الحجم المنخفض 
Low-volume application ط منخفضتطبيق تحت ضغ 
Low-volume spray الرش بالحجم الصغير 
Low-volume sprayer مرش ذو حجم منخفض 
Lumbar قطني 
Lumen تجويف القناة الهضمية 
Luminescence إشعاع ضوئي 
Lumpiness بدين 
Lung رئة 
Lutein cell  خلية الجسم األصفر 
Luteinization خروج البويضة من الغالف 
Luteovirus )لوتيوفيروس )جنس 
Luteoviruses فيروسات االصفرار 
Lymphangioma ورم وعائي ليمفاوي 
Lymphnode عقدة ليمفاوية 
Lymphocyte خلية ليمفاوية 
Lyophilization )تجفيد )تجفيف بالتبريد 
Lysimeter )جهاز قياس استهالك الماء )ليزومتر 
Lysis تحلل 
Lysosomes سوسومات(أجسام محللة )الالي 
Lytic action فعل االنحالل 
Lytic reaction تفاعل انحاللي 



 279 

M 
 

Macerate يحل أو يطري بالنقع أو بالتحريك 
Maceration نقع، تعطين، هرس 
Machine آلة 
Macluravirus )ماكلورا فيروس )جنس 
Macroconidium   بوغ كونيدي كبير 
Macrocyclic  ( كامل الدورة )فطور الصدأ 
Macrogranule (GG) حبيبة كبيرة 
Macronutrient  )عنصر مطلوب بكمية كبيرة )مقارنة مع العناصر الدقيقة 
Macropterous حشرات ذات أجنحة كبيرة 
Macroscopic )عيني )يرى بالعين المجردة 
Macroscopic observations  )مالحظات عينية )ماكروسكوبية 
Macro-sensory setae ات حسية كبيرةشعير 
Macrotrichia setae شعيرات حسية متحركة 
Macrotype eggs  بيوض كبيرة الحجم 
Maggot )يرقة ذات شكل دودي )ليس لها أرجل وال رأس 
Magnetic stirring تقليب مغناطيسي 
Magnifying lens عدسة مكبرة 
Maintain (to) fallow صيانة االرض المتروكة بورا 
Maintenance صيانة 
Maintenance host عائل الحفظ 
Maintenance treatment معاملة للصيانة 
Maize chlorotic dwarf virus فيروس تقزم وشحوب الذرة 
Maize chlorotic mottle virus فيروس تبرقش وشحوب الذرة 
Maize dwarf mosaic virus فيروس موزاييك وتقزم الذرة 
Maize mosaic virus روس موزاييك الذرةفي 
Maize rough dwarf virus فيروس التقزم الخشن للذرة 
Maize streak virus  فيروس تخطط الذرة 
Male ذكر 
Male organs أعضاء مذكرة 
Male reproductive system جهاز تناسلي ذكري 
Malformation تشوه 
Malignancy  ورم 
Mallophaga رتبة القمل القارض 
Malpighian tubes / tubules أنابيب مالبيجي 
Malting quality نوعية الملت 
Mammal  ثدييى 
Mammalian toxicity سمية للثدييات 
Mammals ثدييات 
Mammary gland )غدة ثديية )لبنية 
Man hour عامل-ساعة عمل 
Manage (to) يدير 
Management ادارة 
Management of pesticides  المبيداتإدارة 
Management of resistance إدارة المقاومة 
Mandible فك علوي 
Mandibular glands غدد الفكوك العليا 
Mandibulate تحت شعبة ذوات الفكوك الحقيقية 
Manometric اياس المانومتري 
Mantid فرس النبي 
Manual (book) )مرشد )كتاب 
Manual labour عمل يدوي 
Manually operated   ًمدار يدويا 
Manubrium )مانوبريام )الجزء العريض من شوكة السفاد 
Manure )سماد عضوي )بلدي 
Manure (to) يسمد بالسماد العضوي 
Manure spreader )ناشرة السماد العضوي )البلدي 
Manuring  تسميد عضوي 
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Marafivirus )مرافيفيروس )جنس 
Marbled مرمري 
Margin of selectivity حدود اإلختيارية 
Marginal حّدي 
Marine   بحري 
Marine ecology علم البيئة البحرية 
Markers المعلمات 
Market failure فشل التسويق 
Market gardening بستنة تجارية 
Marketable قابل للتسويق 
Marketable yield محصول قابل للتسويق 
Marketing تسويق 
Marshland مستنقع 
Masculature جهاز عضلي 
Mask (to) يخفي، يقّنع 
Masked symptoms أعراض متخفية 
Masking )محتجب )احتجاب  
Mass flow theory  نظرية التدفق الكتلي 
Mass median diameter (MDM) متوسط قطر الكتلة 
Mass of data كتلة بيانات 
Mass production انتاج على نطاق واسع 
Mass rearing تربية جماعية أو مكثفة 
Mass spectrography مطياف الكتلة 
Mass spectrometer (MS) جهاز مطياف الكتلة 
Mass spectrum طيف الكتلة 
Mass transfer كتلي( انتقال الكتلة( 
Mass trapping  الصيد الجماعي الكثيف للحشرات 
Mastigomycota  وطية الفطور )الفطريات( الس 
Mastrevirus )ماستريفيروس )جنس 
Mat (of grass) مادة خاللية 
Maternal care عناية أمومية 
Mathematical model موديل )نموذج( رياضي 
Mathematical treatment معاملة رياضية 
Mating تزاوج، تلقيح، عملية الجماع 
Mating aggregation تجمع للتزاوج 
Mating behaviour سلوك التزاوج 
Mating chamber غرفة تزاوج 
Mating confusants مشوشات التزاوج 
Mating disruption إعاقة )تشويش( التزاوج 
Mating legs أرجل تزاوج 
Matrix  مالط، فرشة، مادة بين االغشية، طبقة النخاع )في الكيوتيكل(، المادة

 الجيالتينية لكيس البيض
Matroclinous   ناتجة من ملكة نحل العسلذكور 
Maturation نضج 
Mature بالغ 
Mature (to) ينضج 
Mature community مجتمع ناضج 
Maturity نضج 
Matutinal insects  ًحشرات َنِشطة صباحا 
Maxilla فك سفلي 
Maxillary glands غدد الفكوك السفلية 
Maxillary lobe فص الفك السفلي 
Maxillary palpus مالمس فكية 
Maximal dose الجرعة القصوى 
Maximum absorption أقصى إمتصاص 
Maximum acceptable concentration التركيز األقصى المقبول 
Maximum acceptable daily intake (MADI)   ًالحد األقصي المسموح بتناوله يوميا 
Maximum allowable concentration أقصى تركيز مسموح 
Maximum initial retention أقصي احتفاظ أولي 
Maximum no-effect level (MNL) أقصى مستوى عديم التأثير 
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Maximum permissible level أقصى مستوى مسموح 
Maximum residue limits (MRL's) الحدود القصوى للمتبقيات 
Maximum safety level أقصى حد أمان 
Maximum tolerated dose أقصى جرعة يمكن تحملها 
May flies ذباب مايو/ أيار 
May fly ذبابة مايو/أيار، زائالت األجنحة 
Mayonnase-type emulsions مستحلبات مايونيزية 
Meadow مرج 
Meadow nematode (see lesion nematode)  تتبع الجنس( نيماتودا التقرحPratylenchus ) 
Meadow orchard بستان مرج 
Meal moth  فراشة الحبوب والنخالة 
Mealy bugs البق الدقيقي 
Mealy plum aphid  ّمن الخوخ الصوفى 
Mean (average) متوسط 
Mean corpuscular متوسط كريات الهيموجلوبين 
Mean corpuscular volume (MCV) متوسط حجم الكريات 
Mean diameter متوسط القطر 
Measurement of defolation قياس تساقط األوراق 
Measurement of moisture content قياس المحتوي الرطوبي 
Measurment of resistance قياس المقاومة 
Mecetocytes خاليا الدم الهضمية 
Mechanical آلي، ميكانيكي 
Mechanical control مكافحة ميكانيكية 
Mechanical damage ضرر ميكانيكي 
Mechanical engineer مهندس ميكانيكي 
Mechanical hoeing عزق ميكانيكي 
Mechanical incorporation تضمين/خلط آلي 
Mechanical inoculation إعداء ميكانيكي 
Mechanical transmission انتقال ميكانيكي 
Mechanical weed control  مكافحة ميكانيكية لألعشاب 
Mechanism of toxicants entry آلية )ميكانيكية( دخول السموم 
Mechanisms of resistance آليات )ميكانيكيات( المقاومة 
Mechanization مكننة 
Mechanoreceptors )أعضاء حس ميكانيكية )مستقبالت المؤثرات الميكانيكية 
Mecoptera )رتبة طويلة األجنحة )الذباب العقربي 
Median bulb (= metacorpus)  لة الوسطى )في المريء(البص 
Median effective dose الجرعة الفعالة المتوسطة 
Median inhibition dose الجرعة المثبطة المتوسطة 
Median knock-down time (KT50) نصف الوقت الالزم لحدوث التأثير الصارع 
Median lethal concentration (LC50) نصف التركيز القاتل 
Median lethal dose (LD50) الجرعة النصفية القاتلة 
Median lobe فص وسطي 
Median nerve عصب وسطي 
Median oviduct  قناة البيض الوسطية المشتركة 
Median residues life period (RL50)  فترة نصف العمر للمتبقيات  
Median response level ستجابة النصفيةمستوى اال 
Median tolerated limit (TLM) نصف الحد الممكن تحمله 
Mediastinum المنصف 
Medical طبي 
Medical care رعاية طبية 
Medical science and atomic energy agency وكالة العلوم الطبية والطاقة الذرية  
Medical surveillance الرقابة الطبية 
Medicinal herb عشب طبي 
Medicine )دواء )علم للطب  
Mediterranean  منطقة حوض البحر المتوسط 
Mediterranean flour moth  )فراشة البحر األبيض المتوسط )فراشة الطحين 
Mediterranean fruit fly  ذبابة ثمار البحر األبيض المتوسط 
Medium (Pl. Media)  مستنبت )مستنبات(، وسط غذائي 
Medium volume spray رش بحجم متوسط 
Medulla نخاع 
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Medulla externa نخاع خارجي 
Medulla interna نخاع داخلي 
Medulla oblongata نخاع مستطيل 
Medullary ray شعاع نخاعي 
Meiosis   انقسام اختزالي 
Meiotic )انقسام اختزالي )ُمَنّصف 
Meiotic drive تحوير فى نظم االنقسام الوراثى 
Melanine   اللون صبغة داكنة –ميالنين 
Melanoma )ورم حميد مؤلف من خاليا الميالنين بالجلد )قتامينى 
Meliotus indicus  محيلبة، حندقوق مر، نفل 
Mellipedes صف ذوات األلف رجل 
Melon necrotic spot virus فيروس البقع الميتة للبطيخ 
Melting point نقطة االنصهار 
Membrane غشاء 
Membrane damage م الغشاءتحط 
Membrane feeding تغذية عبر الغشاء 
Membrane potential  جهد غشائي 
Membranenous غشائي 
Membranenous wing جناح غشائي 
Mentum ذقن 
Merchant تاجر 
Mercury زئبق 
Mercury vapour lamp مصباح غاز زئبقي 
Merdic diets أغذية مركبة اصطناعيا أو ُمحللة 
Mericarp نصف ثمرة نبات من العائلة الخيمية 
Meristem  )نسيج إنشائي، جنيني )مريستيم 
Meristematic activity نشاط مرستيمي 
Meristematic tissue نسيح انشائي/ مرستيمي 
Meristem-tip culture زراعة المريستيم القمي 
Meristem-tip grafting تطعيم المريستيم القمي 
Meristem-tip grafting in vitro  ًتطعيم المريستيم القمي مخبريا 
Meroblastic cleavage  ًانقسام البيضة جزئيا 
Merocrine secretion حالة اإلفراز المتقطع 
Mesenchyme النسيج األوسط 
Mesenetron )أمعاء )في النيماتودا 
Mesentary  )مساريقا )غشاء يربط األمعاء بجدار الجسم 
Mesenteron القناة الهضمية الجنينية الوسطى 
Mesentery المساريقا 
Mesh شبكة 
Mesh size )عدد الثقوب في البوصة الطولية )في مناخل االستخالص 
Mesocotyl )جزء الساق الوسطي في البادرة )حول الفلقات 
Mesocuticle القشرة )الجليد( الوسطية 
Mesoderm قة المتوسطةطبقة أو وريقة جنينية وسطى، الطب 
Mesonotum  الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الوسطى 
Mesophyll نسيج وسطي في الورقة 
Mesorhabdion الرابديونات الوسطية 
Mesostigmata وسطية الثغور التنفسية 
Mesothorax صدر أوسط / وسطي 
Meta position  على حلقة البنزين 3موضع 
Metabola ذات تبدل أو تشكل 
Metabolic )أيض )استقالب 
Metabolic antagonism )مضاد تمثيلى )أيضى  
Metabolic gradient تدّرج أيض 
Metabolic inhibitor مثبط أيض 
Metabolic inhibitor poisoning )تسمم يسبب تثبيط التمثيل )األيض 
Metabolic pathway مسار أيض 
Metabolism ئياأليض، استقالب، تمثيل غذا 
Metabolite )ناتج التمثيل )األيض 
Metachromasia تبدل التلوين األصطناعى 
Metacorpus (= Median bulb)  البصلة الوسطى 
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Metal shadow casting تظليل معدني 
Metallic beetles (Flat-headed)  الخنافس الزاهية أوالخنافس المعدنية ذات الرأس المسطح 
Metamorphosis ،تحول شكلي /تطور تبدل 
Metamyelocyte ماوراء الخلية النخاعية 
Metanotum  ظهر الصدر الخلفي أو الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الثالثة 
Metaphase الطور االستوائي 
Metaplasia  )التبدل الكامل )التنسج 
Metapneustic خلفية الثغور التنفسية 
Metapodosoma فية في األكاروساتمنطقة األرجل الخل 
Metarhabdion الرابديونات الخلفية 
Metastasis  إنبثاث )إنفصال أجزاء من الورم السرطاني ونزوحها ألعضاء

 اخرى(
Metasternal setae شعيرات بطنية خلفية 
Metastigmata )خلفية الثغور التنفسية )في األكاروسات 
Metathorax صدر خلفي 
Metavirus  جنس(ميتافيروس( 
Meteorism )إنتفاخ البطن أو األمعاء بالغازات )تطبل البطن 
Meteorological )مناخي )له عالقة بالمناخ 
Meteorology علم االرصاد الجوية 
Meter متر 
Methanogenic bacterium بكتريا مولدة الميثان 
Methemoglobin هيموجلوبين يحتوى على ذرة حديد ثالثية التكافؤ  
Method of application طريقة التطبيق 
Methylation )المعالجة بالميثيل )المثللة 
Metric system النظام المتري 
Micelles جسيم دقيق 
Micro applicator جهاز المعاملة الدقيق 
Micro coulometric detector كشاف كهربى دقيق 
Micro granules محببات دقيقة 
Microbial activity نشاط ميكروبي 
Microbial breakdown تحلل ميكروبي 
Microbial control مكافحة ميكروبية أو جرثومية 
Microbial decomposition اإلنحالل الميكروبي 
Microbial insecticide مبيد حشري ميكروبي 
Microbial pathogens كائنات أولية ممرضة 
Micro-bioassay  تقييم حيوى دقيق 
Microbiology )علم األحياء الدقيقة )ميكروبيولوجيا 
Microclimate مناخ موضعي 
Microcolometric detector كشاف الكولومتر الدقيق 
Microconidium   بوغ كونيدي دقيق 
Micro-encapsulated مبيدات مجهزة فى صورة كبسوالت دقيقة 
Micro-encapsulation تكبسل دقيق 
Microenvironment بيئة محيطة صغيرة 
Micro-environment البيئة المحيطة الدقيقة 
Microfibres لويفات عضلية دقيقة 
Microflora   الحياة النباتية الدقيقة 
Microgram ميكرو غرام 
Microgranule حبيبة دقيقة 
Microgranule (MG) حبيبي دقيق  
Microhabitat )مويطن أو الموطن الصغير )الدقيق 
Microlecithal  )بيضة ذات ُمح قليل )حشرات ذات الذنب القافز 
Micrometer ميكرومتر 
Micro-meterology األرصاد الدقيقة 
Micron ميكرون 
Micronized powders مساحيق ميكرونية 
Micronized sulphur كبريت ميكروني 
Micronizing )التمكرون )تجهيز مساحيق ناعمة دقيقة 
Micronutrient عنصر غذائي دقيق 
Micro-organism كائن حي دقيق 
Microorganisms الكائنات الحية الدقيقة 
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Microphagous تتغذى على الكائنات الدقيقة 
Micropipette ماصة دقيقة 
Micro-precipitin test اختبار الترسيب فائق الصغر 
Micropyle نقير البيضة 
Microsclerotium  قيق جسيم حجري د 
Microscope مجهر 
Microscopic مجهري 
Microscopic examination فحص مجهرى 
Microscopic slide mounting التحميل الميكروسكوبي 
Microscopy علم المجاهر 
Microsomal fraction الجزء الميكرسومي 
Microsome ميكروسوم 
Microsporidian جراثيم دقيقة 
Microsyringe قيقمحقن د 
Microtome )مشراح )جهاز إعداد القطاعات النسيجية الدقيقة 
Microtrichia شعيرات دقيقة ثابتة 
Microtubercles درينات بيضاوية تزيينية 
Microtype eggs  بيوض دقيقة الحجم 
Microvilli زغبيات 
Microwave موجة دقيقة 
Mid gut )َمِعي أوسط )متوسط 
Midbrain دماغ متوسط 
Middle bulb (= Metacorpus) في المريء البصلة الوسطى 
Middle component (M) مكون وسطي 
Middle lamella صفيحة وسطى 
Middle plate الصفيحة الوسطى 
Midges )الهاموش )الذباب الصغير 
Midgut القناة الهضمية الوسطى )معدة(، المعي المتوسط 
Midrib ضلع أوسط 
Midrib (leaf) ضلع 
Migration هجرة 
Migratory ectoparasite  طفيل خارجي متجول 
Migratory endoparasite طفيل داخلي متجول 
Migratory nematode  النيماتودا المتجولة 
Mild case  )حالة معتدلة )غير حادة 
Mild poisoning )حالة التسمم المتوسطة )المعتدلة 
Mildew عفونة 
Milk-ripe  حليبينضج 
Miller amendement تعديل ميلر 
Milligram ميلليغرام 
Millilitre ميلليلتر 
Millimetre ميلليمتر 
Milling quality جودة الطحن 
Mimicry محاكاة 
Mineral معدني 
Mineral composition تركيب معدني 
Mineral fraction جزء معدني 
Mineral nutrition تغذية معدنية 
Mineral oil زيت معدني 
Mineralization معدنة 
Minigrafting تطعيم دقيق 
Minimal concentration determined (MCD) التركيز األدنى الواجب تقديره فى العينة 
Minimal lethal dose أقل جرعة مميتة  
Minimal risk level  المستوى األدنى للخطر 
Minimization الخفض للحد األدني 
Minimum cultivation فالحة مقللة 
Minimum detectable quantity (MDO) أقل كمية يمكن تقديرها 
Minimum tillage حراثة مقللة 
Minor pests آفات ثانوية 
Miosis أنقسام منصف 
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Miscellaneous formulations مستحضرات متنوعة 
Miscellaneous systemics مركبات جهازية متنوعة 
Miscibility القابلية لالمتزاج 
Miscible خلوط، قابل لالمتزاج 
Miscible liquids  سوائل قابلة لإلمتزاج 
Miscoding يخطئ فى الشفرة 
Mist رذاذ 
Mist chamber غرفة رذاذ 
Mist spray رش على صورة رذاذ 
Mist spraying رش رذاذي 
Mistblower مطلق الضباب 
Misting تضبيب 
Mites )أكاروس )حلم 
Miticidal action الفعل اإلبادى ضد الحلم أواألكاروسات 
Miticide مبيد الحلم أو األكاروس 
Mitigation الحد )من األضرار( تسكين األلم 
Mitochondria )مصورات حيوية )ميتوكوندريا 
Mitochondrium )مصورة حيوية )ميتوكندرية 
Mitosis  أو خيطيانقسام خلوي غير مباشر 
Mitotic activity نشاط ميتوزي 
Mitotic index )معامل ميتوزي )انقسام غير مباشر للخاليا 
Mitovirus )ميتوفيروس )جنس 
Mix (to) يخلط 
Mixed cropping زراعة مختلطة 
Mixed formulation مستحضر مختلط 
Mixed function oxidase (MFO) إنزيم األكسدة المختلط 
Mixed infection عدوى مختلطة 
Mixture خليط 
Mobile phase طور متحرك 
Mobility متحرك 
Mobilization تحريك 
Modal length طول قياسي 
Mode نمط أو نموذج/ حالة 
Mode of action  طريقة التأثير، كيفية احداث الفعل 
Mode of administration طريقة المعاملة 
Mode of detections قة الكشفطري 
Mode of entry طريقة الدخول 
Modeling  )التنميط )النمذجة 
Moderate معتدل 
Moderate poisoning حالة تسمم متوسطة 
Moderately toxic متوسط السمية 
Modification of genotoxicity تعديل السمية الوراثية 
Moisten (to) يرطب 
Moisture رطوبة 
Moisture absorption curve منحنى امتصاص الرطوبة 
Moisture content محتوى رطوبي 
Moisture holding capacity  )سعة حجز الرطوبة )سعة الحقل لحجز الرطوبة عد التشبع مباشرة 
Moisture shortage نقص رطوبي 
Molar concentration )تركيز جزيئي )مولر 
Molar solution )محلول جزيئي )مولر 
Mole لد )حيوان قارض(خ 
Mole cricket  الحالوش، المالوش، الحفار، كلب الماء، كلب البحر 
Molecular formula صيغة جزئية 
Molecular weight وزن جزيئي 
Molecule  جزيء 
Molluscicides  )مبيدات القواقع )الرخويات 
Molluscs الرخويات 
Molt (= Moult)  انسالخ 
Momentum زخم 
Moniliform antenna عقدي استشعار قرن 
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Monitor (to) رصد 
Monitoring )مراقبة، اإلستكشاف )الرصد 
Monochromator خلية ضوئية 
Monoclonal  جسم مضاد وحيد 
Monoclonal antibodies أجسام مضادة وحيدة الكلون 
Monocot  وحيد الفلقة 
Monocotyledon احادي الفلقة 
Monoculture ة المحصول الوحيدزراع 
Monocyte كرية موحدة النواة 
Monodelphic  وحيدة المبيض 
Monoecious احادي المسكن 
Monoecious (= Hermaphrodite)  )خنثى )تحتوي األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية 
Monoembryony phase  طور وحيد األجنة 
Monofunctional وحيد التأثير 
Monogamous حيد التزاوجو 
Monogenic reproduction التكاثر عن طريق إنتاج جنس واحد 
Monogerm احادي الجرثومة 
Monokaryote  أحادي النواة 
Monomorphic الشكل وحيد 
Monopartite genome مكنون وراثي وحيد القطعة/ مجين وحيد القطعة 
Monophagous العائل وحيد 
Monopolar القطب وحيدة 
Monorchic  وحيد الخصية 
Monosporous culture مزرعة وحيدة الجراثيم 
Monotoxic سم وحيد التأثير 
Monotrichous أحادي السوط 
Monovalent احادي الرابطة 
Monoxamous تطفل فردى 
Monster تشوه خلقي 
Monstrosity المسيخ 
Moribund  )محتضر )مشرف على الموت 
Moroccan locust  لجراد المراكشيا 
Morphogenesis جنيني تشكل 
Morphogenetic effect تأثير على التكون الشكلى 
Morphological antixenosis مقاومة مورفولوجية 
Morphological colour change الشكلي للون التحول 
Morphological selectivity اختيارية بناء على الشكل الخارجي 
Morphological unit وحدة ظاهرية 
Morphology الظاهري )الخارجي( الشكل علم 
Morphometrics   قياسات مورفولوجية /شكلية 
Mortality موت 
Mortality factors  عوامل مسببة للموت 
Mortality rate الوفيات معدل 
Mosaic موزاييك 
Mosaic approach   من ظاهرة المقاومةأسلوب لتطبيق المبيدات بطريق فسيفسائية للحد 
Mosaic theory للرؤية الفسيفسائية النظرية 
Mosquites البعوض 
Mosquito coils لفائف البعوض 
Moss طحالب 
Moss control مكافحة الطحالب 
Moth عثة أو فراشة 
Moth proofing agents المواد الحافظة من العثة 
Motile متحرك 
Motility (حراك )حركة الكائنات 
Motor neruron خلية عصبية حركية محرك، عصبون 
Motor nerve cells محركة عصبية خاليا 
Motor neuron خلية عصبية حركية 
Motoric paralysis شلل حركي 
Mottle تبرقش 
Mottling تبرقش 
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Mould فطر العفن 
Mouldboard plough محراث السكة 
Moulting انسالخ 
Moulting fluid االنسالخ لسائ 
Moulting glands االنسالخ غدد 
Moulting hormone (MH) هرمون االنسالخ 
Mountain pasture مرعى جبلي 
Mounting nematodes عمل تحضيرات )مجهرية( للنيماتودا 
Mouth parts الفم أجزاء 
Movement protein بروتين الحركة 
Mow (to) يحش 
Mowing  ّالحش 
Mowing machine الة حش، حشاشة 
Mucosa  غشاء مخاطي 
Mucous membrane الغشاء المخاطي 
Mucron  )بروز دقيق )في نهاية الذيل 
Mucronate  )ذو بروز دقيق )في نهاية الذيل 
Mucus مخاطي 
Mucus cells مخاطية خاليا 
Mud وحل 
Mulch غطاء سطح التربة 
Mulch (to) يغطى سطح التربة 
Mull soil تربة دبالية 
Multi analysis التحليل المتعدد 
Multicellular متعدد الخاليا 
Multicellular processes الخاليا متعددة زوائد 
Multicomponent viruses فيروسات متعددة المكونات 
Multi-effect التأثير المتعدد 
Multinucleate متعدد النوى 
Multiparasitism التطفل تعدد 
Multiparticulate متعدد الجزيئات 
Multipartite genome مكنون وراثي )مجين( متعدد القطع 
Multiple متعدد، مضاعف 
Multiple cropping الزراعة المتعددة 
Multiple housing التربية الجماعية 
Multiple insecticide مبيد حشري متعدد 
Multiple mating التزاوج المتعدد 
Multiple parasitism عديد التطفل 
Multiple resistance المقاومة المتضاعفة 
Multipolar األقطاب متعدد 
Multipurpose متعدد االغراض 
Multi-row system نظام متعدد الخطوط 
Multi-site action التأثير على أهداف متعددة 
Multiterminal innervation غير العصبي النهايات متعدد 
Multivoltine األجيال متعددة 
Mummy مومياء 
Mural tooth  )سن جداري )في جدار المريء 
Muscle عضلة 
Muscle fibre عضلية ليفة  
Muscle poisons سموم عضلية 
Muscle tone شكل العضالت 
Muscoidiform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Muscular fasciculation تجمع، أو تحزم عضلي 
Muscular system  العضلي الجهاز 
Musculature  النسيج العضلي 
Mutagen مطفّر 
Mutagenecity الطفرية 
Mutagenesis  )التبدل الخلقي )الطفري 
Mutagenic agent عامل مطفر، مادة مطفرة 
Mutagenic effects تأثيرات مطفرة 
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Mutagenic potential االقتدار الطفرى 
Mutal antagonism التضاد المتبادل 
Mutant عامل مطفّر 
Mutant aliesterase إنزيم اإلستراز األليفاتى الطفرى 
Mutate طفر 
Mutation طفرة، تطفر 
Mutation frequency  )مرات التحول )التطفير 
Mutualism المنفعة، منفعة متبادلة تبادل 
Mycelium )غزل فطري )ميسيليوم 
Mycetomes بكاذ مخ 
Mycoherbicide مبيد عشبي فطري 
Mycophagus  يتغذى على الفطريات /الفطور 
Mycoplasma )ميكوبالزما )نوع من البكتيريا 
Mycorrhiza   الفطور الجذرية 
Mycosis فطار 
Mycostatic (=Fungistatic) موقف لنمو الفطر 
Mycotoxins سموم تنتج بواسطة الفطريات 
Mycoviruses ات الفطورفيروس 
Mydriasis اتساع حدقة العين 
Myelin sheath غمد ميلينى 
Myiasis د( أو تدويد  تنغف )مدوِّ
Myocardial infarction الذبحة القلبية 
Myocardium عضلة القلب 
Myofibrils دقيقة مرنة عضلية لييفات 
Myofilaments عضلية خيوط 
Myoma ورم عضلى حميد 
Myosin روتين عضلي(ميوسين )ب 
Myosis انقباض )ضيق( حدقة العين 
Myositis التهاب عضلي 
Myxoma ورم مخاطي 
Myxomycetes   الفطور )الفطريات( المخاطية 
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N 
 

Naiad مائية حورية  
Nail polish طالء األظافر 
Nanism تقّزم 
Nanovirus )نانوفيروس )جنس 
Narcotic مخدر 
Narcotic poison سم مخدر 
Narrow-leaved ضّيق األوراق 
Nasutus جندي النمل 
Natality الوالدة، التوالد 
Natality rate الوالدة معدل 
National council of pharmacy المجلس القومي للصيدلة 
National environmental policy act قانون السياسة البيئية والوطنية  
National institute for occupational safety and health 

(NIOSH) 
 المعهد الوطني لألمان المهنى والصحة

Native بلدي، محلي، مستوطن 
Native-Foreign دخيلة -محلية 
Natural balance طبيعي توازن 
Natural control مكافحة طبيعية 
Natural diet غذاء طبيعي 
Natural ecosystem الطبيعي البيئي النظام 
Natural enemies أو حيوية طبيعية أعداء 
Natural juvenile hormone (JHA) هرمون الشباب الطبيعى 
Natural mortality الموت الطبيعى 
Natural occurring insecticide طبيعي مبيد حشري 
Natural products المنتجات الطبيعية 
Natural resistance المقاومة الطبيعية 
Natural resources الموارد الطبيعية 
Natural seeps التسرب الطبيعى 
Natural selection انتخاب طبيعي 
Natural selection process عملية االنتخاب الطبيعي 
Natural tolerant تحمل طبيعي 
Naturalistic control المكافحة الطبيعية 
Nature conservation حفظ )صيانة( الطبيعة 
Nauplioid larva األول في بعض حشرات غشائية األجنحة اليرقي العمر 
Nausea غثيان، دوار 
N-dealkylation إزالة األلكيل المتصل بذرة النيتروجين 
Necessary adaptation ضروري َتَكّيف 
Neck عنق أو رقبة 
Necrophyte جيفي 
Necropsy (autopsy) تشريح الجثة بعد الوفاة 
Necropsy finding ة تشريح الجثةنتيج 
Necrosis  موت موضعي، التنكرز 
Necrotic مسبب موت موضعي للنسيج الحي 
Necrotic local lesions بقع موضعية ميتة 
Necrotroph كائن مترمم 
Necrovirus )نكروفيروس )جنس 
Nectariferous على رحيق األزهار تتغذى  
Nectary glands الرحيق غدد 
Needle nematode (Longidorus sp.) النيماتودا اإلبرية 
Needle valve صمام أبري 
Needle-shaped ابري الشكل 
Negative after potential الجهد السالب بعد الموجب 
Negative bionomal distribution توزيع سلبي ذو حدين 
Negative correlated pesticides اإلرتباط السلبي للمبيدات 
Negative correlated toxicity اإلرتباط السلبي للسمية 
Negative forecasts التنبؤ السلبي 
Negative response ستجابة سلبيةا 
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Negative skewness التواء سالب 
Negative staining صبغ سالب 
Negative temperature coefficient معامل حراري سالب 
Negatively correlated cross resistance اإلرتباط السالب للمقاومة المشتركة  
Negligible intake التعاطي غير المؤثر 
Negligible residue  متبقي غير مؤثر 
Nekton  حيوانات سريعة وقوية السباحة تعيش بمختلف طبقات الماء 
Nema  )خيط )تستخدم للداللة على النيماتودا 
Nemathelminthes  الديدان الخيطية 
Nematicidal action الفعل اإلبادي ضد النيماتودا 
Nematicide  مبيد نيماتودي 
Nematoda  )شعبة النيماتودا )الديدان الخيطية 
Nematode   نيماتودا/ نيماتوده 
Nematode management إدارة النيماتودا 
Nematode wool ن صوف نيماتودي )تطلق عادة على الكتلة الجافة من نيماتودا السيقا

 واألبصال(
Nematology علم النيماتودا 
Nematophagous  تتغذى على النيماتودا 
Neometabola أو تشكل حيث )شبه كامل( تبدل ذات 
Neoplasm )ورم سرطاني )خبيث 
Neoptera الحديثة المجنحات 
Neopteran orders الحديثة المجنحات رتب 
Neotenin هرمون ثبات الحالة 
Neotype ة بديلة )عن عينة النوع األصلي( عّين 
Nephritis التهاب الكلية 
Nephrocytes الدموية اللهبية أو الكلوية البولية الخاليا 
Nephrosis )تحلل نسيج الكلية )داء كلوى  
Nephrotoxicity السمية الكلوية 
NEPO (nematode, polyhedral) viruses   ماتودافيروسات متعددة األوجه تنقلها الني 
Nepovirus )نيبوفيروس )جنس 
Neropile عصبية كومة 
Nerve bundle عصبية حزمة 
Nerve cell عصبية خلية 
Nerve conduction التوصيل العصبي 
Nerve fibre عصبية ليفة  
Nerve gas غاز أعصاب 
Nerve impulse  عصبية، سيال عصبي نبضة 
Nerve poison  سم عصبي 
Nerve receptor مستقبل عصبى 
Nerve ring الحلقة العصبية 
Nerve sheath العصب غمد 
Nervous system جهاز عصبي 
Nest عش 
Net assimilation rate (NAR) المعدل الصافي للبناء 
Net blotch  )تلطخ شبكي )مرض 
Net oxygen uptake محصلة أخذ االكسجين 
NETU (nematode, tubular) viruses سات عصوية تنقلها النيماتودافيرو 
Network شبكة 
Neural lamella  صفيحة عصبية الخلوية من الغمد العصبي 
Neural reflex العصبي االنعكاس 
Neural ridge عصبي ثلم 
Neural transmission نقل عصبى 
Neurite العصبية الخلية جسم 
Neuro active agents سموم ذات تأثير علي األعصاب 
Neuro active toxin التوكسين العصبي النشط 
Neuroblastogenesis التكوين الجنينى للجهاز العصبي 
Neuroblastoma الورم العصبي 
Neuroendocrines العصبية الصماء الغدد 
Neurogenic عصبي نبض 
Neurological effects عصبية نبضية تأثيرات 
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Neuromascular synapse العضلي العصبي المشبك 
Neuromuscular junction الموصل العصبي العضلي 
Neuromuscular poison سم عصبي عضلي 
Neuron ،عصبية خلية عصبون 
Neuropile حزمة )كومة( ليفية عصبية 
Neuroptera األجنحة شبكية 
Neurosecretory cell خلية عصبية مفرزة فى المخ 
Neurotoxic esterase بط بالسمية العصبيةاإلستريز المرت 
Neurotoxicity السمية العصبية  
Neurotoxin توكسين األعصاب 
Neuston  حيوانات تسبح وتستريح قرب سطح الماء 
Neutral حيادّي، متعادل 
Neutralism حيادية، المحايدة 
Neutralization حيادّية، تعادلية 
Neutralize يحّيد 
Neutrocyte خلية متعادلة 
Neutrophile كرية بيضاء مصبوغة باألصباغ المتعادلة 
Nicht befund (N.B) )بدون تعليق )مالحظة  
Nicotinoids مركبات أشباه النيكوتين 
Nidi عش 
Night frost صقيع ليلي 
Ninth decile of consumption تسعة أعشار االستهالك 
Nit صيبان( (القملة بيضة 
Nitrate reduction لنتراتاختزال ا 
Nitrification  نترتة 
Nitrification عملية النترتة  
Nitrifying bacteria بكتريا النترتة 
Nitrogen fixation )تثبيت آزوتي )نيتروجيني 
Nitrogenous waste نتروجينية مخلفات 
No discernible adverse effect التأثير الضار غير الملحوظ 
No observable adverse effect level (NOAEL) المستوى الذى اليحدث تأثيرات معاكسة مالحظة 
No observed effect concentration (NOEC)  تركيز التأتير غير المالحظ 
No tolerance مواد معفية من حدود السماح 
No. of artifacts عدد مخلفات الحيوان 
No. of fecal pellets  )عدد كريات البراز )للقوارض 
Nocturnal insects النشاط ليلية حشرات 
Nodal  عقدي 
Node سالمية، عقدة 
Nodulation تعقد بكتيري 
Nodules عقد 
Noise  )درجة التذبذب )الضوضاء 
Noma )التهاب الفم الغنفرى )غرغرينا الفم، قرحة آكلة 
Nomenclature مصطلح( (تسمية 
Non effect level مستوى عديم التأثير 
Non interactive phase مرحلة عدم التداخل 
Non preference عدم التفضيل 
Non target organism كائن حي غير مستهدف 
Non-biological degradation انهيار غير حيوي 
Non-cellular neural lamella غير خلوية عصبية صفائح 
Non-cellular processes الخلوية زوائد 
Non-competitive enzymes انزيمات غير تنافسية 
Non-conventional insecticide مبيد حشري غير تقليدي  
Non-cropped land أرض غير مزروعة 
Non-degradation غير قابل للهدم 
Non-detected  غير قابلة للكشف 
None selective herbicide مبيد عشبي غير اختياري 
Non-facultative factors  ل غير اختياريةعوام 
Non-inflammable غير قابل لالشتعال 
Non-ionic detergent منظف ال أيوني 
Nonionic surfactants مواد ذات نشاط سطحي غير أيونية 
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Non-metabolized residues متبقيات غير ممثلة 
Non-persistent viruses فيروسات غير باقية/ غير مثابرة 
Non-phytotoxic oil يت غير سام للنباتز 
Non-piercing mouth parts غير ثاقبة فم أجزاء 
Non-polar غير قطبي 
Non-returnalbe container عبوة غير مسترجعة 
Non-selective  )غير متخير )إنتقائى 
Non-selective treatment معاملة غير اختيارية 
Nonstructural protein بروتين غير بنائي 
Non-target organism الكائن غير المستهدف 
Nontarget species األنواع غير المستهدفة 
Non-tillage بدون حراثة 
No-observable effect تأثير غير مالحظ 
Normal distribution curve منحنى التوزيع الطبيعى 
Normal frequency curve المنحنى التكرارى المعتدل 
Normal serum مصل عادي 
Northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) نيماتودا تعقد الجذور الشمالية  
Nosema algerae مرض النوزيما الفطري 
Nota الصدر ترجات 
No-tillage زراعة بدون حرث 
Notostigmata األولية األكاروسات 
Notum ظهرية )ظهر الصدر األمامي( ترجية صفيحة 
N-oxidation ة ذرة النيتروجينأكسد 
Noxious species األنواع الضارة 
Noxious weed عشب صعب المكافحة 
Nozzle بخاخ، بشبوري 
Nozzle capacity  طاقة البخاخ 
Nozzle check إختبار البشبوري 
Nozzle ersoin تآكل البشبوري 
Nozzle pattern نمط البخاخ 
Nozzle spacing المسافة بين البخاخات 
N-terminal part )طرف أميني )للبروتين 
Nuclear disintegration التحطم النووي 
Nuclear magnetic resonance (NMR) جهاز الرنين النووى المغناطيسي 
Nucleic acid hybridization تهجين الحامض النووي 
Nucleocapsid غالف بروتيني حاوي للحمض النووي 
Nucleophile محب للنواة 
Nucleophilic reaction تفاعل محب للنواة 
Nucleoprotein بروتين نووي 
Nucleorhabdovirus )نيوكليورابدوفيروس )جنس 
Nucleotide sequence تتابع نيوكليوتيدي 
Nucleus نواة 
Nuisance threshold حد االزعاج 
Numb libs فاقد الحس 
Numerical activity rating بيامعدل النشاط حسا 
Numerical fluctuations عددية تذبذبات 
Numerical response عددية استجابة 
Nurse cells حاضنة للبيضة، خاليا مغذية خاليا 
Nurse crop محصول وقائي 
Nursery (plant) مستنبت/مشتل 
Nursing period فترة الحضانة 
Nursing rate )معدل )الحضانة 
Nutrient عنصر مغذ 
Nutrient culture زراعة تغذوية 
Nutrient film technique (NFT) تقانة فيلم تغذوي 
Nutrient medium مستنبت غذائي، بيئة تغذية 
Nutrient requirement احتياجات غذائية 
Nutrient solution محلول مغذ 
Nutrient uptake امتصاص الغذاء 
Nutrition تغذية 
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Nutritional requirements المتطلبات الغذائية 
Nutritious مغذي 
Nutritive cells مغذية خاليا 
Nutritive potential أو اإلقتدار البقائي الغذائي الغذائية الكفاءة 
Nyctinastic movement حركة ليلية 
Nygma (Nygmata)  حسي في الجزء الشعاعي/إحساس عضو 
Nymph حورية 
Nystagmus قلة العين )رأرأة(رجفان الإرادي فى م  
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O 
 

“o” value  " قيمةo في قياسات( "de Man ) 
“O” value  " قيمةO في قياسات( "de Man ) 
Oak erineum mite البلوط َحلَم 
Oat blue dwarf virus  فيروس التقزم األزرق للشوفان 
Oat cyst nematode (Heterodera avenae) نيماتودا الشوفان الحوصلية 
Oat sterile dwarf virus  فيروس التقزم العقيم الشوفان 
Objective sample عينة مستهدفة 
Obligate   إجباري 
Obligate parasite إجباري طفيل 
Obligate saprobe   رمي إجباري 
Obligate saprophyte  إجباري مترمم 
Obligatory diapause إجباري بيات 
Obligatory operations مليات اإلجباريةالع 
Oblique nerve مائل عصب 
Oblong  مستطيل )متطاول( الشكل 
Obovate  بيضوي مقلوب 
Observed mortality الموت المالحظ 
Observed response استجابة مالحظة 
Obsolete pesticides )مبيدات راكدة )مهجورة 
Obstruct (to) يسد 
Obtect pupa مكبلة عذراء 
Occasional pest آفة عرضية 
Occipital condyle مؤخري رأسي قفوي نتوء 
Occipital foramen مؤخري للرأس ثقب 
Occipital region المؤخري للرأس الجزء 
Occipital sclerites العنق صفائح 
Occipital suture أو مؤخري قفوي درز 
Occiput مؤخرة الرأس أو القفا 
Occular suture عيني درز 
Occult blood )دم مستتر )اليرى بالعين المجردة 
Occupational health الصحة المهنية 
Occupational poisoning تسمم مهنى 
Occupational safety and health administration (OSHA) هيئة األمان المهني والصحة 
Occurring mortality factors  عوامل محدثة للموت 
Ocellar  يعين 
Ocellus (Pl. Ocelli) بسيطة، البقعة العينية )بقعة لونية في بعض أنواع النيماتودا( عين 
Octanol/water partition coefficient (POW) معامل التوزيعبين األوكتانول والماء 
O-dealkylation فقد مجاميع األلكيل المتصلة بذرة األكسجين 
Odontium   سن شفوية 
Odontophore (= Stylet extension) امتداد الرمح 
Odontostyle (= Odontostylet)  )رمح سني )ينشأ من إحدى خاليا جدر المريء 
Odorant مكسبات الرائحة 
Odour رائحة 
Oenocytes الخمرية الدم خاليا 
Oenocytoids الشبيهة الخمرية الدم خاليا 
Oesophageal valve مريئي صمام 
Oesophageal visceral system مريئي حشوي جهاز 
Oesophagus مريء 
Off-flavor غير مقبول الطعم 
Official testing methods طرق االختبارات الرسمية 
Offset (head) )رأس بارز )ال يستمر مع كونتور الجسم 
Offspring نسل، النشئ، المواليد 
Oidiophore   حامل أويدي 
Oidium (Pl. Oidia)  يدةأو 
Oil زيت 
Oil adjuvant  مادة زيتية مضافة 
Oil concentrate مركز زيتي 
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Oil content محتوى زيتي 
Oil dispersible powder (OP)  مسحوق قابل للتشتت بالزيت 
Oil dropping method طريقة تساقط الزيت 
Oil emulsion مستحلب زيتي 
Oil in water emulsion مستحلب زيت في ماء 
Oil miscible flowable concentrate (Oil miscible suspension) 

(OF)  
 مركز انسيابي )معلق( قابل للمزج بالزيت

Oil miscible liquid (OL)  سائل قابل للمزج بالزيت 
Oil phase طور زيتي 
Oil separation الفصل الزيتي 
Oil solution محلول زيتي 
Oil-base sprays  ذات قاعدة زيتيةسوائل رش 
Oiled out فصل زيتي 
Oils زيوت 
Oil-sensitive cards الكروت الحساسة للزيت 
Oil-soluble concentrates مركزات زيتية قابلة للذوبان 
Oil-water emulsion  مائي –مستحلب زيتي 
Okra mosaic virus فيروس موزاييك البامياء 
Oleander scale  ريةحشرة الدفلة القش 
Oleavirus )اوليافيروس )جنس 
Olfaction الشم حاسة 
Olfactory الشم )الرائحة( بحاسة خاص 
Oligogenic resistance  مقاومة راجعة لجينات محدودة 
Oligophagous العوائل )محدودة( قليلة 
Oligopneustic الثغور التنفسية قليلة حشرات 
Oligopoda صدرية فقط أرجل ذات 
Oligopophase األرجل عديد المظهر 
Olive bark beetle  نيرون الزيتون / خنفساء قلف أشجار الزيتون 
Olive bud mite الزيتون براعم َحلَم 
Olive fruit fly  ذبابة ثمار الزيتون 
Olive leaf fly  ذبابة أوراق الزيتون 
Olive leaf weevil  سوسة ورق الزيتون 
Olive moth  تون )فراشة الزيتون(عثة الزي 
Olive psyllid  بسيال الزيتون 
Olive scale  حشرة الزيتون القشرية 
Olive shot-hole borer  خنفساء أفرع الزيتون 
Olive stem bark fly  ذبابة قلف أغصان الزيتون 
Olive thrips  تربس الزيتون 
Olive whitfly  ذبابة الزيتون البيضاء 
Ommatidium (Pl. Ommatidia) بصرية وحدة 
Ommine, Ommatine  صباغات األعين المركبة عند الحشرات 
Ommochrome عينية صبغة 
Omnivores )آكالت اللحوم والنبات )القوارت  
Omnivorous التغذية، متعدد العوائل، كانسة، متغذي عام متعدد  
Onchiostyle (= Onchiostylet) رمح سني المنشأ 
Oncogenic  سرطاني، مسبب لألورام 
Oncogenicity القدرة علي )خاصية( تكوين األورام السرطانية 
One field-one pathosystem  نظام مرضي واحد -حقل واحد 
One field-several pathosystem إدارة عدد من األنظمة المرضية في حقل واحد 
One-hit model نموذج الضربة الواحدة 
One-pathosystem management إدارة نظام مرضي واحد 
One-to many correspondance انتشار التأثير إلى باقي المجموع 
One-to one correspondance تأثر الجزء المعامل فقط 
One-way plough حراثة وحيدة االتجاه 
Onion fly  ذبابة البصل 
Onion thrips   تربس البصل 
Onion yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبصل 
Onset of disease بداية المرض 
Ontogeny تطور الكائن الحي 
Ontogeny of resistance تطور المقاومة 
Oocyte أولية، خليه بيضيه بويضة 
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Oogenesis البويضات )دورة( تكوين عملية 
Oogonium (Pl. Oogoenia)  ،مولدة البيضةأمهات البيض، منشأ البويضات األولية 
Oomycetes   الفطور )الفطريات( البيضية 
Ooplasm   بروتوبالزم البيضة 
Oosphere   بويضة، بييضة 
Oospore   بوغة بيضية 
Ootheca غالف البيض 
OP-detoxifying enzyme إنزيم هادم للمبيد الفوسفوري العضوي 
Open chain compound مركبات ذات حلقة مفتوحة 
Open weather conditions  ظروف الطقس المفتوحة 
Opentracheal system العصبي المفتوح التنفسي الجهاز 
Operate (to) يعمل 
Operating costs تكاليف التشغيل 
Operculum البيضة قلنسوة 
Operculum (Pl. Opercula)  )فتحة )أضعف منطقة في غالف البيضة تخرج منها اليافعة 
Ophiovirus )اوفيوفيروس )جنس 
Opilioacariformes البدائية األكاروسات  
Opisthodelphic  مبيض واحد متجه للخلف 
Opisthognathous أو منحرف مائل رأس ذو 
Opisthosoma مؤخرة جسم األكاروس )البطن( منطقة 
Opportunity factor عامل الفرصة أو المساعدة 
Opposition المعارضة 
Optic ganglion عينية عقدة 
Optic lobe بصري فص 
Optic nerve عصب بصرى 
Optic vesicle حويصلة بصرية 
Optical absorbance إمتصاص ضوئي 
Optical activity نشاط ضوئي 
Optical density كثافة ضوئية 
Optical isomerism تناظر )تشابه( ضوئي 
Optical isomers مشابهات ضوئية 
Optimization المالئمة 
Optimum مثالي 
Optimum rate معدل مثالي 
Oral administration المعاملة عن طريق الفم 
Oral aperture (= Orifice) فتحة الفم 
Oral cavity (= Stoma)  تجويف الفم 
Oral exposure التعرض عن طريق الفم 
Oral LD50 الجرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم 
Oral opening  فتحة الفم 
Oral stylet في األكاروسات الفموي الرمح 
Oral toxicity سمية عن طريق الفم 
Orchard بستان 
Order رتبة 
Ordinate احداثي رأسي 
Organ عضو 
Organ affinity التوافق العضوى 
Organ Z  عضو“Z  )في الجهاز التناسلي ألنثى بعض أجناس النيماتودا( " 
Organelle عضي 
Organic agriculture زراعة عضوية 
Organic chemistry كيمياء عضوية 
Organic farming زراعة عضوية 
Organic matter مادة عضوية 
Organic soil تربة عضوية 
Organic solvent مذيب عضوي 
Organic substance مادة عضوية 
Organism حية كائن، متعضية 
Organization of Nematologists in Tropical America 

(ONTA) 
 منظمة النيماتولوجيين في أمريكا االستوائية

Organochlorines مركبات الكلور العضوية  
Organochlrine insecticide مبيد حشري كلوريني عضوي 
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Organophosphates المبيدات الفسفورية العضوية 
Organosulfur compounds لعضويةمركبات الكبريت ا 
Organothiocyanates مركبات الثيو سيانات العضوية 
Organs أعضاء 
Oribatida التنفسية )أكاروسات( الثغور خافية 
Oriental cabbage webworm  )دودة الملفوف العنكبوتية الشرقية )حفار ساق الملفوف/الكرنب 
Oriental hornet  الدبور األحمر 
Oriental rat flea   الجرذ الشرقيبرغوث 
Oriental red spider mite الشرقي العنكبوتي األحمر األكاروس 
Orientation )توجيه )النيماتودا باتجاه العائل 
Orientation source مصدر التوجيه 
Orifice فويهة، ثقب، فتحة 
Ornamental (plant) نبات زينة 
Ornamental and turf pest control روج و نبالت الزينةمكافحة أفات الم 
Ornamental flat mite الزينة المفلطح نباتات أكاروس 
Ornamentation  زخرفة 
Orta أوأذينة أورطة أو أبهر 
Ortho-position  (1موضع االورثو على حلقة البنزين )موضع 
Orthoquinone )أورثوكينون )دباغة أو تصلب قشرة جدار الجسم 
Os  الرحم(عظم، فوهة )فتحة عنق 
Osmosis حلول، اسمزة 
Osmotic حلولي، اسموزي 
Osmotic pressure  ضغط حلولي، اسموزي 
Osmotic value قيمة الحلول، االسمزة 
Osteolathyrism مرض الآلثيرزم الهيكلى 
Osteoma ورم عظمى حميد 
Osteomyelitis التهاب عظمي نخاعي 
Ostia القلبية الحجرات فتحة 
Ostiole غرةث 
Ostium الفتيحة 
Oudeman’s fluid  لحفظ األكاروسات رهيفة الجسم أوديمان سائل 
Ourmiavirus )اورميافيروس )جنس 
Out break )حالة الفوران أو اإلنفجار الوبائي )لآلفة  
Out door application المعاملة فى األماكن المفتوحة 
Out of control خارج نظاق التحكم 
Outbreak ،تفشي، فوران مفاجىء، انتشار وبائي انفجار 
Outdoor crop محصول خارجي 
Outgrow (to) ينمو زيادة عن المألوف 
Output انتاج 
Outstretched ovary )مبيض مستقيم )غير منعكس 
Oval بيضي الشكل 
Ovaries مبايض 
Ovariole stalk المبيضية األنبوبة عنق 
Ovarioles مبيضية أنابيب 
Ovary (Pl. Ovaries) مبيض 
Ovejector (= Ovijector) )طارد البيض )جهاز عضلي في المهبل 
Oven-dry مجفف بالفرن 
Over wintering   تشتية 
Overall (protective clothing) لباس واق 
Overall application )تطبيق شامل، استخدام كلي، معاملة كلية )في المكافحة 
Overcrowding االزدحام، عندما تكون كثافة كائن حي أكثر من كثافته االعتيادية  فرط 
Overdose جرعة زائدة 
Overflow فيضان، يفيض 
Overgrazing رعي جائر 
Overhead irrigation ري رشاش فوقي 
Overloading  حمل زائد 
Overseasoning  )تموسم )تمضية فترة الموسم 
Oversummering  ات صيفي( تصييف )بي 
Overuse  )فرط اإلستعمال )اإلستعمال المكثف 
Overwinter يشتي، يمضي فترة الشتاء ساكنا 
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Overwintering   )تشتيه )بيات شتوي 
Ovicidal action الفعل السام ضد البيض 
Ovicide مبيد البيض 
Oviduct  قناة المبيض 
Oviparity باإلباضة تكاثر 
Oviparous ة للبيضواضع حشرات  
Oviposition عملية اإلباضة البيض، وضع 
Oviposition (lures) pheromones فرمونات وضع البيض 
Oviposition lures لوضع البيض جاذبة مواد 
Oviposition period فترة وضع البيض 
Ovipositor البيض وضع آلة 
Ovoviviparous بيضية حقيقية )واضعة أحياء(، والدة ولودة غير حشرة  
Ovulation إباضة 
Ovule بييضة 
Ovum (Pl. Ova) )بييضة )الجمع بيض 
Oxidant مادة مؤكسدة 
Oxidase  )إنزيم التأكسد )أوكسيديز 
Oxidase-inducing agents محفزات إنزيمات التأكسد 
Oxidation أكسدة 
Oxidation-reduction system نظام التأكسد واألختزال 
Oxidative phosphorylation فسفرة تأكسدية 
Oxidative stress اجهاد تأكسدي 
Oximes أوكسيمات 
Oyster shell scale  حشرة الفواكه المحارية القشرية 
Ozonolysis تحلل أوزوني 
  



 299 

P 
 

Paddy rice أرز القطاعات المغمورة 
Paedogenesis غير الكاملة األطوار تكاثر 
Painted lady  الخبيزة )فراشة الخبيزة، السيدة الملونة( أبو دقيق 
Painting دهان، طالء 
Paints and pastes الدهانات والعجائن 
Paired emulsifiers مواد استحالب زوجية 
Paired-ion chromatography  كروماتوجرافيا اإلقتران األيوني 
Palaeobotany الحفريات النباتية 
Palaeometabola شكل بدائي أوليتبدل، ت ذات 
Palaeopteran orders القديمة الحشرات رتب 
Palatability استساغة 
Palatable مستساغ 
Palea عصيفة عليا 
Palpifer الفكي الملمس حامل 
Palpiger الشفوي الملمس حامل 
Palpitation خفقان القلب بسرعة 
Palpus (Pl. Palpi) ملماس، زائدة 
Pancreas بنكرياس 
Pancreatitis التهاب البنكرياس 
Panicle  شمراخعنقود زهري، نورة عنقودية ، 
Panicoid weeds  تتبع تحت عائلة( أعشاب نجيليةPanicoidae) 
Panicovirus )بانيكوفيروس )جنس 
Panoistic ovarioles عديمة الخاليا المغذية مبيضية أنابيب 
Papaya ringspot virus ي للبابايافيروس التبقع الحلق 
Paper chromatography  الكروماتوجرافى الورقي 
Papilla (Pl. Papillae)  )حلمة )حلمات 
Paracort sclerite شرجية جار صفيحة 
Paraffinicity مستوى البرافين 
Paraglossa )الشفة السفلى )باراجلوسا 
Paralysis شلل 
Paralysis of nerves شلل األعصاب 
Paramere تناسلية ذكرية ائدزو 
Parameres lobs القضيب أغلفة 
Parametabola أو تشكل مشابه للتام تبدل ذات 
Parapheromone شبيه الفورمون 
Para-position  (4موضع البارا على حلقة البنزين )موضع 
Paraproct شرجية فوق صفيحة 
Parasecretion فرط االفراز 
Parasexual cycle  سيةدورة شبه جن 
Parasite طفيل  
Parasite adaptation تالؤم العائل مع الطفيل 
Parasitic castration التطفل بسبب ضمور 
Parasitic weed عشب طفيلي 
Parasitiformes الشكل الطفيلي ذات أكاروسات 
Parasitism تطفل 
Parasitoids طفيليات أشباه 
Parasitoids and predetors ات والمفترساتأشباه الطفيلي 
Parasympathetic nervous system  الجهاز العصبي الباراسمبثاوي 
Paratitivirus )باراتيتيفيروس )جنس 
Paratype  )عينة بديلة )بدالً من األصلية لنفس الباحث 
Parenchyma بارانشيما، النسيج الحشوي 
Parent acid حامض أصل 
Parent compound )مركب أصلي )أساسي 
Parent radio active product  ًالمنتج النشط إشعاعيا 
Parental care أمومية عناية 
Paresthesia تشويش الحس 
Parital layer جدارية طبقة 
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Parsinter cerbralis  )أعمدة بين مخية )وسط المخ األول 
Parsnip yellow fleck virus فيروس النمش األصفر للفت 
Part per billion (ppb) جزء لكل بليون 
Part per million (ppm) جزء بالمليون 
Parthenocarpy إثمار ال إلقاحي 
Parthenogenesis توالد بكري أو تكاثر 
Parthenogenetically   ًتطور البيوض بكريا 
Parthenogensis توالد بكري 
Parthenos عذري توالد 
Partial dominance )سيادة غير كاملة )جزئية  
Particle architecture بنية جسيم الفيروس 
Particle measurement قياس جسيمات الفيروس 
Particle size حجم الجسيم 
Particle size distribution توزع حجم الجزيئة 
Particulate matter مادة متميزة من الدقائق 
Partition التجزئى 
Partition chromatography ا التجزئةكروماتوجرافي 
Partition coefficient التشتت( معامل التجزيئ( 
Partition distribution  التوزيع التجزئي 
Partition synthesis toxicity index دليل التأثير السام علي تخليق البروتين 
Parturition rate  معدل الوالدة 
Pass (of cultivation) تخطي 
Passive absorption أو سلبي تلقائي صامتصا 
Passive diffusion انتشار سلبي 
Passive resistance  مقاومة سلبية 
Passive uptake امتصاص غير منشط 
Paste (PA) معجون، عجينة 
Pasteurization  البسترة 
Pasture مرعى 
Pasture renovation تجديد المرعى 
Pasture weed عشب المرعى 
Patch spraying طعة أرضرش ق 
Patches بقع متناثرة 
Patchy infestation إصابة بقعية 
Patella العناكب رجل عقلة في 
Patent حائز على براءة، مسجل ببراءة 
Patent period فترة اإلحتكار أو االمتياز 
Pathogen  كائن )أو عامل( ممرض، مسبب المرض 
Pathogenesis نشوء المرض 
Pathogenesis-related proteins بروتينات مرتبطة بالتفاعل المرضي 
Pathogenic )إمراضي )قادر على إحداث المرض 
Pathogenicity قدرة امراضية 
Pathological finding ظواهر مرضية 
Pathological physiology فسيولوجيا األمراض 
Pathology علم األمراض 
Pathotype نمط )طراز( مرضي 
Pathovar ينوع مرض 
Pathway مسار 
Pattern of growth نمط النمو 
Patternator جهاز قياس نظام توزيع سائل الرش 
Paurometabola أو تشكل تدريجي أو ناقص تبدل ذات 
Pauropoda ذوات قرون اإلستشعار المتشعبة حيوانات صف 
PCR primers بادءات التفاعل المتسلسل للبوليمراز 
Pea aphid  الءّمن الباز 
Pea cyst nematode (Heterodera goettingiana)  نيماتودا البازالء الحوصلية 
Pea early browning virus فيروس التلون البني المبكر للبازالء 
Pea enation mosaic virus فيروس موزاييك وزوائد البازالء 
Pea leaf weevil  سوسة ورق البازالء 
Pea pod moth   البازالءفراشة قرون 
Pea seed weevil  خنفساء البازالء 
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Pea seed-borne mosaic virus فيروس موزاييك البازالء المنقول بالبذور 
Peach stem aphid  ّمن أغصان الدراق 
Peach twig borer  ثاقبة أغصان الدراق 
Peach yellows اصفرار الدراق/الخوخ 
Peak (chromatogram) ذروة 
Peak tailing التذييل بالمنحني 
Peanut bud necrosis virus فيروس موت براعم الفول السوداني 
Peanut clump virus فيروس المتجمع للفول السوادني 
Peanut mottle virus فيروس تبرقش الفول السوداني 
Peanut root-knot nematode (Meloidogyne arenaria) اني نيماتودا تعقد جذور الفول السود 
Peanut stripe virus فيروس تشرط الفول السوداني 
Pear bud gall fly  ذبابة تدرن براعم األجاص/ الكمثرى 
Pear decline تدهور اإلجاص/ الكمثرى 
Pear fruit moth  فراشة ثمار األجاص/ الكمثرى 
Pear fruit sawfly  دبور ثمار األجاص/ الكمثرى المنشاري 
Pear lace bug  نمر األجاص/ الكمثرى 
Pear leaf blister mite أوراق اإلجاص/ الكمثرى تبثر حلم 
Pear psyllid  بسيال األجاص/ الكمثرى 
Pear-shaped  كمثري الشكل 
Peat )خث )نباتات متحللة 
Peat soil )تربة خثية )من نباتات متحللة 
Peceding crop محصول سابق 
Pecluvirus (بكلوفيروس )جنس 
Pectin بكتين 
Pectinate مشطي 
Pectinate antenna مشطي استشعار قرن 
Pedical العذق )قرن اإلستشعار(، عنيق الفرع المبيضي، عنق زهري عقلة 
Pedicellate type eggs  بيوض عنيقية أو ذات عنق 
Pedigree ي، نسلانتخاب انشقاق 
Pedigree seed  بذرة أصل 
Pedipalps يةقدم مالمس 
Peduncle  حامل النورة أو الزهرة، شمراخ 
Peeling operation عملية التقشير 
Pelage شعر البدن 
Pellet قرص، كرة صغيرة 
Pelleted formulation مستحضر على هيئة كرات صغيرة 
Pelleted seed  )بذرة مغلفة )بمادة واقية 
Pelleting تلبيس 
Peloderan  بعد نهاية الذيل(تجنحات ذيلية )تتقابل 
Pelvis حوض 
Penetrating agent عامل اختراق 
Penetration )اختراق )أنسجة العائل(، النفاذية )التخلل 
Penetration-delayed factor عامل تأخر النفاذية 
Penis ذكري قضيب 
Pentastomata القطع الفمية خماسية حيوانات 
Peptide bond رابطة ببتيدية 
Per os (p.o.) عن طريق الفم 
Per se  جوهريا-بذاته 
Percentage نسبة مئوية 
Percentage dry matter نسبة المادة الجافة 
Percentage recovered نسبة مسترجعة 
Percolate (to) يرشح، يقطر 
Percolation water ماء التخلل، ماء الرشح 
Perennial pest )آفة دائمة )معمرة 
Perennial plant نبات معمر 
Perennial weed  عشبة معمرة 
Perfect state طور جنسي كامل 
Perforate يثقب 
Perform (to) ينجز 
Perianth )مجموع الكأس والتويج )غالف الزهرة 
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Pericardial cavity أو قلبي ظهري تجويف 
Pericardial cells قلبية جار خاليا 
Pericardial sinus يط بالقلب أو التجويف الظهري العلويالمح التجويف 
Pericarp غالف الثمرة 
Perichondrium الغشاء الليفي المغلف للغضروف 
Pericycle  منطقة محيطة 
Peridioles   ثميرات بازيدية صغيرة 
Peridium   جدار الوعاء اإليسيدي 
Perikaryon العصبية الخلية جسم 
Perimordial germ cells المنوية حيواناتال طالئع 
Perineal pattern  النمط العجاني 
Perinephric  غشاء متعدد الطبقات 
Perineum العجان / الشرج 
Perineural cavity أوعصبي بطني فراغ 
Perineural sinus أو عصبي بطني تجويف 
Perineurium العصبية الحزمة غالف 
Perineuron مغلفة ومغذية عصبية خلية 
Periodic colonization  التوطين الدوري 
Periodicity دورية 
Periosteum غشاء ليفي يكسو العظام 
Peripheral convulsion تشنج طرفى 
Peripheral nerve عصب طرفي 
Peripheral nervous system )جهاز عصبي محيطي )طرفي 
Periphyse   شعيرات محيطية 
Periplasm   البالزما بالزم محيطي، طبقة حول 
Peripneustic التنفسية العاملة الثغور محيطية 
Periproct شرجية حول صفيحة 
Peristigmatic glands التنفسية الثغور حول غدد 
Perithecium   ثمرة زقية / أسكية ذات فويهة 
Peritoneal cavity التجويف البريتوني 
Peritoneal membrane أو صفاقي بريتوني غشاء 
Peritoneum البريتون 
Peritonitis التهاب البريتون 
Peritracheal glands  غدد حول قصبية 
Peritreme التنفسي )جيوب محيطية( الثغر صفيحة 
Peritrichous محيطي السياط 
Peritrophic membrane  الغذاء، الغشاء البيروتروفي، الغشاء المبطن للمعدة حول غشاء 
Perivisiceral cavity حشوي تجويف 
Permanence ديمومة 
Permanent mounts تحضيرات دائمة 
Permanent pasture مرعى دائم 
Permanent preparations دائمة محضرات 
Permanent wilting point نقطة الذبول الدائم 
Permeability  )القابلية للتخلل )النفاذ 
Permeability constant النفاذية ثابت 
Permeable قابل للنفاذ 
Permissible level الحد المسموح به 
Pernicious  خبيث 
Persist يثابر 
Persistant herbicide  مبيد عشبي ثابت 
Persistence بقاء، ثبات، مثابرة 
Persistent ثابت 
Persistent toxicity سمية دائمة 
Persistent virus فيروس باقي/مثابر 
Personal protective equipments أجهزة الحماية الشخصية 
Pest آفة 
Pest (insect) )آفة )حشرة 
Pest management إدارة )التعامل مع( اآلفة 
Pest management index دليل إدارة اآلفة 
Pest management rating معدل اإلدارة )المكافحة( لآلفة 
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Pest management tactics فاتطرق )تكتيكات( إدارة اآل 
Pest residue بقايا اآلفة 
Pest resurgence )معاودة وبائية لآلفة )إنبعاث 
Pesticide مبيد آفات 
Pesticide clearance إجازة مبيد اآلفات 
Pesticide disposal التخلص من بقايا المبيدات 
Pesticide formulations مستحضرات المبيد  
Pesticide label regualtion ت )ضوابط( ملصق بيان المبيداتتشريعا  
Pesticide poisoning التسمم بالمبيدات 
Pesticide pollution التلوث بالمبيدات 
Pesticide record keeping اإلحتفاظ بسجالت المبيدات 
Pesticide regulations التشريعات )الضوابط( المنظمة للمبيدات 
Pesticide residue intake المبيدات تناول متبقيات 
Pesticide residue(s) متبقي )متبقيات( المبيدات 
Pest-limited agriculture زراعة محدودة اآلفات 
Petal تويجة 
Petiol بطني خصر 
Petiole عنق الورقة 
Petri dish   طبق بتري 
Petroleum oil زيت بترولى 
pH تركيز أيون الهيدرجين، درجة الحموضة 
Phagocytic cells (Phagocytes) كريات أو خاليا البلعمة الدموية ملتهمة، خاليا 
Phagocytic organs ملتهمة أعضاء 
Phagocytosis ابتالع، بلعمة، التهام 
Phagostimulants منشطات التغذية 
Phalangida األرجل الطويلة )الرتيالت( العناكب ذات 
Phallotreme الذكري القضيب فتحة 
Pharmacokientic حركية األدوية 
Pharmacological action فعل دوائي 
Pharmacological antagonist تضاد دوائي 
Pharmacology علم دراسة العقاقير 
Pharyngeal pump البلعوم مضخة 
Pharynx (= Esophagus)  )مريء )بلعوم 
Phase طور 
Phase-contrast microscopy مجهر ذو قعر مظلم 
Phase-partition chromatography  كروماتوجرافيا الوسط التجزيئي العادي 
Phasmid )فازميد )عضو حسي يقع عادة في الجزء الخلفي للنيماتودا 
Phellem فلّين 
Phellogen مولد الفلّين 
Phenolase إنزيم الفينوليز 
Phenological asynchrony )التزامن الفينولوجي )فى الظواهر البيئية 
Phenology الظاهري الشكل علم 
Phenoloxidase إنزيم الفينول أوكسيديز 
Phenolsulfonphthalein الفينول سلفونافثالين 
Phenomone  خاصية سطحية 
Phenotype نمط مظهري، طرز بيولوجية 
Phermone جاذب خارجي أو فيرومون 
Phermone فرمون 
Phermone traps فيرمونية مصائد 
Pheromone message  رسالة فرمونية 
Pheromone potentiator مقوي الفورمون 
Phialospore  بوغ فياليدي 
Phloem لحاء 
Phloem translocation انتقال عبر اللحاء 
Phloem-limited مقتصر على اللحاء 
Phony peach disease مرض الدراق الكاذب 
Phorate pupa مستورة عذراء 
Phoresy ألحد الكائنين )انتقال( دمفي تعايش 
Phosphatase إنزيم الفوسفاتيز 
Phosphoglyceric enolase إنزيم الفوسفوجليسريك إينوليز 
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Phosphorylation الفسفرة 
Photoactivation تنشيط ضوئي 
Photoallergy الحساسية للضوء 
Photoalteration تعديل )تغيير( ضوئي 
Photochemical oxidants سدات الكيموضوئيةالمؤك 
Photochemical reaction تفاعل ضوئي كيميائي 
Photochemical smog الضبخان الكيموضوئي 
Photochemistry كيمياء ضوئية 
Photocytes ضوئية خاليا 
Photodecomposition تحطم ضوئي 
Photodegradation هدم ضوئي 
Photoisomerization تشابه ضوئي 
Photolysis ل ضوئيانحال 
Photometer جهاز القياس الضوئي 
Photometer devices أجهزة المضواء 
Photonucleophilic displacement إحالل ضوئى محب للنواة 
Photo-oxidation أكسدة ضوئية 
Photoperiod )ضوئية فترة )دورة 
Photophosphorylation system نظام الفسفرة الضوئية 
Photoreceptors حسية ضوئية قبالتمست 
Photoreduction إختزال ضوئي 
Photosensitize (to)  ًيتحسس ضوئيا 
Photosensitizer المادة الحاثة للضوء  
Photosynthate ناتج البناء الضوئي 
Photosynthesis تخليق أو بناء ضوئي 
Phototaxis ضوئي انتحاء 
Phototoxicity سمية ضوئية 
Phototoxin يةسموم ضوئ 
Phototropism حاء ضوئيتضوئية، ان استجابة 
Photoxim metabolites  ًنباتات بها ممثالت سامة ضوئيا 
Phragma أو سدابة صدري حاجز 
Phycomycetes   الفطور )الفطريات( األنبوبية 
Phyllody تورق األزهار 
Phyllotaxis ترتيب األوراق على الساق 
Phylum قبيلة، شعبة 
Physical & mechanical control المكافحة الفيزيقية )الطبيعية( والميكانيكية 
Physical colour أو تركيبية فيزيائية ألوان 
Physical control فيزيائية )طبيعية( مكافحة 
Physical environment فيزيائية بيئة 
Physical factor )عامل طبيعي )فيزيائي 
Physical gill غلصمة فيزيائية 
Physical poison سم طبيعي 
Physical properties فيزيائية خصائص 
Physico-chemical فيزيوكيميائي 
Physiochemical colours كيميائية فيزيائية ألوان 
Physiologic accident عرض فيزيولوجي 
Physiological فيزيولوجي 
Physiological active substance مادة نشطة فسيولوجيا 
Physiological colour change للون الفيزيولوجي التحول 
Physiological lesion موضع الضررالفسيولوجي 
Physiological race عرق فيزيولوجي، ساللة فسيولوجية 
Physiological resistance مقاومة فسيولوجية  
Physiological selection  اختيار وظيفي أو فسيولوجي 
Physiological selectivity اختيارية فسيولوجية 
Physiological tolerance فيزيولوجي لمحت 
Physiological unsuitability  عدم المالئمة الفيسيولوجية 
Physiology  علم وظائف األعضاء 
Phytiatry معالجة المرض 
Phytoalexin (ورترياق نباتي، ألكسين نباتي )مادة مهلكة للبكتيريا والفط 
Phytochemistry كيمياء نباتية 
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Phytocide مبيد نباتي 
Phytonematodes  نيماتودا النبات 
Phytopathogenic ممرض للنبات 
Phytopathology علم أمراض النبات 
Phytophagous التغذية نباتي 
Phytophagous insects الحشرات اآلكلة للنبات 
Phytophagous mites التغذية أكاروسات )حلم( نباتية 
Phytoplankton هائمات نباتية 
Phytoplasma فايتوبالزما 
Phytosanitary certificate  شهادة صحية 
Phytosanitary measures اجراءات صحية نباتية 
Phytosanitation صحة النبات، التخلص من مصدر اإلصابة 
Phytosaprophagous نباتي( التغذية رمي( 
Phytotoxic اتسام للنب 
Phytotoxicity سمية نباتية 
Phytotoxin سم نباتي 
Pia mater غالف األم الحنون 
Pictograms  )رسومات أو أشكال إرشادية )بيكتوجرامس 
Pielus  قلنسوة 
Piericing-sucking mouth parts ةماص ةثاقب فم أجزاء 
Pigeon louse  قمل الحمام 
Pigment cells صبغية خاليا 
Pigment movement   حركة الصبغة )في الخاليا الصبغية الثانوية للوحدات البصرية في

 األعين المركبة(
Pigmentary colours )صبغات )ألوان صباغية 
Pigmentation )تخضب )تصبغ 
Pilose الشعر ريشي 
Pilose antenna شعري/ريشي استشعار قرن 
Pin nematode (Paratylenchus sp.) الدبوسية النيماتودا 
Pine proessionary moth  جادوب أعشاش الصنوبر 
Pink bollworm  دودة اللوز القرنفلية 
Pinna ريشة 
Pin-point lesions بقع متناهية الصغر 
Pinwheels شكل دوالب الهواء 
Pipe duster عفارة آلية ذات خرطوم 
Piscicide مبيد لألسماك 
Pistachio bark beetle  ء قلف أشجار الفستق الحلبي )ثاقبة براعم الفستق الحلبي(خنفسا 
Pistachio capnodis  كابنودس الفستق الحلبي 
Pistachio flat mite المفلطح الفستق أكاروس 
Pistachio fruit wasp  دبور ثمار الفستق الحلبي 
Pistachio fruit worm  دودة ثمار الفستق الحلبي 
Pistachio jassid  يد أو نطاط أوراق الفستق الحلبيجاس 
Pistachio leaf aphid  ّمن أوراق الفستق الحلبي 
Pistachio leaf curl mite أوراق الفستق الحلبي التفاف َحلَم 
Pistachio silk worm  دودة حرير الفستق الحلبي 
Pistil )مدقة )عضو التأنيث في زهرة 
Pistillate flower زهرة أنثوية 
Piston pump مضخة كابسة 
Pit اإلستشعار نقرة قرن 
Pitchfork مذراة 
Pitfall traps الحفر )الشراكية( مصائد 
Pith لب 
Pivot محور 
Placement وضع 
Placenta المشيمة 
Plan خطة 
Planidium larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية من غشائية األجنحة 
Planimeter الممساح 
Planimetry قة البالنيمتريةالطري 
Plankton  كائنات حية عائمة على سطح الماء 
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Plant نبات 
Plant (to) يزرع 
Plant chemotherapeutants كيميائيات معالجة النبات 
Plant chemotherapy المعالجة الكيميائية للنبات 
Plant components مكونات نباتية 
Plant derived pesticides ن النباتمبيدات مشتقة م 
Plant disease مرض نباتي 
Plant foot application تطبيق تحت النبات 
Plant growth regulation تنظيم نمو النبات 
Plant growth regulator منظم نمو نباتي 
Plant growth regulator (PGR) منظم النمو النباتى 
Plant hormone هرمون نباتي 
Plant husbandry نبات )رعاية النبات(مرقد ال 
Plant nutrition تغذية النبات 
Plant Pathology علم أمراض النبات 
Plant propagation material مواد االكثار النباتية 
Plant protection وقاية النبات 
Plant protection law قانون وقاية النبات 
Plant quarantine  حجر زراعي 
Plant resistance to pest مقاومة النبات لآلفة  
Plant rodlet(PR) عصية نباتية  
Plant sap نباتية عصارة 
Plant spacing مسافة بين النباتات، مسافات الزراعة 
Plant stimuli منبهات نباتية 
Plant systematics التقسيم النباتي 
Plant toxicology )التوكسيكولوجيا النباتية )السمية النباتية 
Plant vigour )قوة النمو )نبات 
Plantation crop محصول المزرعة 
Planting depth عمق الزراعة 
Planting distance مسافة الزراعة 
Plasma سائل( الدم بالزما( 
Plasma clot جلطة البالزما 
Plasma membrane غشاء الخلية 
Plasmalemma صفيحة بال زمية 
Plasmamembrane زميغشاء بال 
Plasmatocytes االنتقالية أو البالزمية الدم خاليا 
Plasmid بالزميد 
Plasmodesmata وصالت سيتوبالزمية، قنوات بالزمية 
Plasmodium بالزموديوم 
Plasmogamy   اندماج بالزمي 
Plasmolysis بلزمة، انحالل البالزما 
Plasmolytic مبلزم 
Plasmolyzing agent عامل بلزمة 
Plasteron المائي )درع بطني( للتنفس عضو 
Plastic mulch غطاء بالستيكي 
Plastid "صانعة "بالستيدة 
Platana leaf miner  حفار أوراق الدلب 
Plate bait (PB)   )طعم رقاقي )طعم طبقي 
Plateau هضبة 
Platelet  )صفيحة )من الدم 
Platykurtis frequency curve رارى المفرطحالمنحنى التك 
Plectoid   بلكتويدي )ميزات الجنس(Plectus  
Plectomycetes   الفطور )الفطريات( الزقية )األسكية( الكروية 
Pleomorphic ذو أشكال متعددة 
Pleomorphic (= Polymorphic) متعدد األشكال 
Pleura غشاء البلورا 
Pleural apophysis زائدة داخلية بللورية 
Pleural arm ذراع بلوري 
Pleural suture بلوري درز 
Pleural wing process جناحي بلوري نتوء 
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Pleurisy التهاب البلورا 
Pleurites البلورا صفائح 
Pleuron )البلورا )صفائح جانبية 
Plica ثنية 
Plot (experiment) قطعة تجريبية 
Plough يحرث 
Plough sole باطن المحراث 
Ploughing حرث )فالحة( األرض 
Plowing حراثة 
Plum fruit moth  فراشة ثمار الخوخ 
Plum fruit sawfly  دبور ثمار الخوخ المنشاري 
Plum pox virus فيروس جدري الخوخ 
Plum spider mite أكاروس الخوخ العنكبوتي 
Plum stem borer  حفار ساق الخوخ 
Plumosa hairs ريشية أشعار 
Plumose ريشي شعر 
Plumose antenna ريشي كثيف استشعار قرن 
Pneumonia التهاب الرئة 
Poached (soil) )موحل )تربة 
Podosoma في األكاروسات األرجل منطقة 
Podsol تربة بيضاء أو رمادية 
podsolized ذو تربة بيضاء 
Poikilothermic بارد )متبدل( دم ذو 
Point injection نقطة الحقن 
Point mutation طفرة موضعية 
Poison  ّسم 
Poison bait طعم سام 
Poison glands سامة غدد 
Poisoning diagnosis تشخيص التسمم 
Poisonous سام 
Polar قطبى 
Polar compound )مركب قطبي )محب للماء 
Polar group مجموعة قطبية 
Polar transport نقل قطبي 
Polarimeter  القطبيةمقياس 
Polarimetry قياس القطبية 
Polarity قطبية 
Polarization أستقطاب 
Polerovirus )بوليروفيروس )جنس 
Pollen الطلع حبوب 
Pollen grain حبة لقاح 
Pollen mother cell خلية أمية لحبة اللقاح 
Pollen tube أنبوبة حبة اللقاح 
Pollinating insects الملقحات الزهرية 
Pollination )األزهار تلقيح )تأبير 
Pollinator ملقح 
Pollute (to) يلّوث 
Pollution تلّوث 
Pollution-free pesticide مبيد آفات اليحدث تلوث 
Poly basic عديد القاعدية 
Poly morphism تعدد األشكال 
Poly or multi-resistance المقاومة المتعددة 
Poly phagous لعوائلعديدة ا 
Poly xeny متعدد التطفل 
Polyclonal antiserum مصل مضاد متعدد الكلون 
Polycolnal   )مضادات البالزما المتعددة األنظمة )عديدة الكلونة 
Polycythemia زيادة إحمرار الدم 
Polydelphic ( 3متعددة المبايض )أو أكثر 
Polyembryonic parasitism  تطفل بتعدد األجنة 
Polyembryony phase األجنة تعدد طور 
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Polygamous عديد التزاوج 
Polygenic resistance مقاومة راجعة لجينات عديدة 
Polyhedral  متعدد السطوح أو األوجه 
Polyhedral virus فيروس عديد األوجه 
Polymbryony األجنة تعدد 
Polymer بوليمر 
Polymerase chain reaction (PCR) اعل متسلسل للبوليمرازتف 
Polymerization البلمرة 
Polymerize (to) يبلمر 
Polymorphic (= Pleomorphic)  متعدد األشكال 
Polymorphism   متعدد األشكال المظهرية 
Polyphagous عديد العوائل( التغذية متعدد( 
Polyphenole layer الفينوالت متعددة طبقة 
Polyploid مة الصبغياتمتعدد منظو 
Polyploidy  متعدد االنوية / متضاعف األساس الكروموسومي 
Polypneustic التنفسية الثغور متعددة 
Polypoda األرجل عديدة يرقات 
Polyprotein بروتين متعدد 
Polysaccarids السكريات متعددة 
Polyspermy اللواقح تعدد 
Polytrophic ovarioles ة الخاليا المغذية للبيضةعديد مبيضية أنابيب 
Polyxeny  )بوليكسينى )متعدد التطفل 
Pomce flies الخل ذباب 
Pomegranate and grape mite والرمان العنب أكاروس 
Pomegranate aphid  ّمن الرمان 
Pomegranate butterfly  أبو دقيق الرمان 
Pomegranate leaf curl mite نأوراق الرما التفاف َحلَم 
Pomegranate white fly  ذبابة الرمان البيضاء 
Pomes clear-winged moth  فراشة ساق التفاحيات رائقة األجنحة 
Pons  )جسر أو قنطرة المخ )النخيخ 
Poplar capnodis  كابنودس الحور 
Poplar gall aphid  ّمن تدرن الحور 
Poplar lace bug  نمر الحور 
Poplar leaf miner  حفار أوراق الحور 
Poppus  زغب 
Population مجموعة، عشيرة 
Population analysis تحليل المجموع 
Population density  كثافة المجموعة )العشيرة(، معدل التزاحم 
Population dynamics المجموعة )العشيرة( ديناميكية 
Population ecology المجموعات بيئة علم 
Population equilibrium  توازن تعداد المجموعة 
Population fluctuations )تقلبات العشيرة )المجموع 
Population growth )نمو العشيرة )المجموع 
Population index أوالدليل في تقدير كثافة المجموعة الحشرية  الفهرس طريقة

 واألكاروسية
Population model نمط المجموع 
Population organization  )تنظيم العشيرة )المجموع 
Population replacement إحالل العشيرة 
Pore ثقب 
Pore canal مسامية )جدار الجسم( ثقبية قناة 
Porosity مسامّية 
Portal vein وريد بابي 
Position مكان، موضع 
Positional مكاني، موضعي 
Positive anemotaxis توجيه بفعل التيار الهوائي 
Positive skewness التواء موجب 
Positive temperature coefficient معامل حراري موجب 
Post acquisition fasting تجويع بعد االكتساب 
Post adaptation التأقلم الطفري 
Post column derivatization عمود اإلشتقاق 
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Post embryonic development تطور ما بعد الجنيني 
Post emergence بعد االنبثاق 
Post harvest residue مادة متخلفة بعد جمع المحصول 
Post hatching بعد الفقس 
Post synaptic membrane غشاء ما بعد االشتباك العصبي 
Post treatment temperature حرارة ما بعد المعاملة 
Post-emergence herbicide مبيد عشبي بعد اإلنبات 
Post-emergence treatment معاملة ما بعد االنبثاق 
Posteriad متجه للخلف 
Posterior arms أذرع خلفية 
Posterior bulb (= Basal bulb) البصلة الخلفية للمريء 
Posterior sympathetic gangalia  عقد عصبية ودية )ذاتية( خلفية 
Post-harvest بعد الحصاد 
Post-harvest treatment ة ما بعد الحصادمعامل 
Post-marketing surveillance  التفتيش )المراقبة( ما بعد التسويق 
Postmentum الذقن مؤخرة 
Postnatum ظهرية خلف صفيحة 
Postoccipital suture أو خلف القفا بعد ما درز 
Postocciput القفا خلف أو بعد 
Postphragma للعضالت الطولية خلفي حاجز 
Post-reproductive مرحلة مابعد التناسل 
Postsynaptic  محور ما بعد التشابك العصبي 
Postvulvar sac (= Postvulvar uterine branch)  )كيس رحمي خلفي )يمتد خلف الفتحة التناسلية 
Postvulvar uterine branch (= Postvulvar sac) )كيس رحمي خلفي )يمتد خلف الفتحة التناسلية 
Pot صأصي 
Pot experiment تجربة أصص 
Pot sprayer مرش لألصص 
Pot test اختبار األصص 
Potassium efflux تدفق البوتاسيوم 
Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis) نيماتودا البطاطا/ البطاطس الحوصلية 
Potato haulm killing قاتل المجموع الخضري في البطاطا/ البطاطس 
Potato leafroll virus فيروس التفاف أوراق البطاطا/ البطاطس 
Potato mop-top virus فيروس مكنسة قمة البطاطا/ البطاطس 
Potato rot nematode (Ditylenchus destructor) نيماتودا تعفن البطاطا/ البطاطس 
Potato spindel tuber viroid فيرويد الدرنة المغزلية للبطاطا/ للبطاطس 
Potato top-roll التفاف قمة البطاطا/ البطاطس 
Potato tuber moth  فراشة درنات البطاطا/ البطاطس 
Potato virus X فيروس البطاطا/ البطاطس اكس 
Potato virus Y  فيروس البطاطا/ البطاطس واي 
Potato yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبطاطا/ للبطاطس 
Potential جهد، قدرة، فرق الجهد 
Potential applications  )التطبيقات المؤثرة )الممكنة 
Potential key pests آفات هامة مؤثرة 
Potential pathogens األمراض المؤثرة 
Potentially toxic سمية مؤثرة 
Potentiate (to) يقّوي 
Potentiated toxicity سمية مقواه 
Potentiating effect التأثير المقوي 
Potentiation تقوية 
Potentiator مقو 
Potentiometric قياس )النواتج األيونية( الجهد 
Potentiometric method طرق قياس الجهد 
Potexvirus )بوتكس فيروس )جنس 
Potocytes خاليا ضوئية 
Pots قوارير، أصص، قصاري 
Potter tower سطحبرج بوتر لمعاملة الحشرات واأل 
Potting compost كمبوست لملء األصيص 
Potyvirus )بوتيفيروس )جنس 
Pouch كيس، جيب 
Pour point نقطة االنسكاب 
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Powder formulation مستحضر مسحوقي 
Powdery mildew بياض دقيقي 
Power-driven مدار بمحرك 
Power-take-off (PTO) مكان أخذ القدرة 
PPM جزء في المليون 
Practical residue limit حد المخلفات العملي 
Praying mantid  فرس النبي 
Preabdomen البطن مقدم 
Pre-acquisition fasting تجويع قبل االكتساب 
Pre-adaptation التأقلم المسبق 
Preadult  طور ما قبل البلوغ 
Preanal pore شرجي مؤخري قبل ثقب 
Preanal setae رجيةش شعيرات قبل 
Preanalysis clean-up التنظيف من الشوائب قبل التحليل 
Precancerous stage مرحلة قبل تكوين السرطان 
Precaution احتياط 
Precipitate راسب 
Precipitate (to)  يرسب 
Precipitation (chemical) ترسب 
Precipitation (water) هطل مطري 
Precipitation reaction  ترسيبيتفاعل 
Precipitin (precipitation) test اختبار ترسيبي 
Precision  )إحكام )دقة بالغة 
Precision drill بذارة متقنة 
Precision seeding بذر متقن 
Precoated plates شرائح سابقة التغطية 
Precocious development تطور )النمو( قبل األوان 
Precursor سابق، سلف، بشير 
Predaceous افتراس 
Predaceous mites معيشة افتراسية أكاروسات ذات 
Predaceous mouth parts أجزاء فم مفترسة 
Predaceous-bitting mouth parts أجزاء فم قارضة مفترسة 
Predaceous-sucking mouth parts مفترسة باإلمتصاص أجزاء فم 
Predacide  سم للمفترسات 
Predatism سافترا 
Predator مفترس 
Predicted environmental concentration (PEC)  التركيز البيئي المتوقع 
Prediction  تنبؤ  
Predictive models نماذج التنبؤ 
Predispose )يهيئ )لإلصابة 
Predisposition تأهب، استعداد 
Pre-emergence قبل اإلنبثاق 
Pre-emergence herbicide ي قبل اإلنباتمبيد عشب 
Pre-emergence treatment معاملة ما قبل اإلنبثاق 
Preference تفضيل 
Preference or non preference المفاضلة وعدم المفاضلة 
Prefollicular cells أولية حوصلية خاليا 
Pregenital segments البطنية )الحلقلت ما قبل الحلقات التناسلية( الحلقات  
Pregnant حامل، حبلى 
Pre-harvest ما قبل الحصاد 
Pre-harvest interval فترة ما قبل الحصاد 
Pre-harvest treatment معاملة ما قبل الحصاد 
Pre-harvest use استخدام ما قبل الحصاد 
Pre-hatching قبل الفقس 
Preimplantation loss  )الفقد قبل الزراعة )الغرس 
Prelabium السفلى ةالشف مقدمة 
Prelateral setae أمامية جانبية شعيرات 
Preliminary experiment تجربة أولية 
Preliminary test اختبار أولى 
Prementum الذقن )الشفة السفلى( مقدم 
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Premordial germ cells المنوية مولدات الحيوانات 
Premortal  ماقبل الموت 
Prenatal method ةطريقة قبل الوالد 
Preoral cavity الغذائي، تجويف ما قبل الفم قبل الفراغ 
Preovipositional period وضع البيض قبل ما فترة 
Preplant herbicide مبيد عشبي قبل الزراعة 
Pre-planting  قبل الزراعة 
Pre-planting treatment معاملة ما قبل الزراعة 
Prepupa العذراء قبل ما طور 
Prerectum   ما قبل المستقيم 
Pre-reproductive  مرحلة ما قبل التناسل 
Prerequisites متطلبات ماقبل التطبيق العملى 
Prescutum من الدرع األمامي الجزء 
Preservation )حفظ )المحافظة 
Preservative مادة حافظة 
Pre-sowing قبل الزراعة 
Pre-sowing treatment معاملة ما قبل البذر 
Pre-sprouting ما قبل التبرعم 
Pressure ضغط 
Pressure extraction استخالص بالضغط 
Pressure gradient تدريج الضغط 
Pressure regulator منظم الضغط 
Pressurized منضغط 
Presternum أمامية استرنة 
Prestomal teeth المسننة الشفية زوائد 
Presumed safe level مان المفترضمستوى األ 
Presynaptic  محور ماقبل التشابك العصبي 
Pre-synaptic membrane غشاء ماقبل اإلشتباك العصبى 
Pretarsus أقصى رسغ 
Pretreatment ما قبل المعاملة 
Pre-treatment temperature حرارة ماقبل المعاملة 
Prevention منع 
Preventive   وقائي 
Preventive fungicide )مبيد فطري وقائي )مانع 
Previsceral sinus حشوي تجويف 
Prey ضحية 
Prickle شويكة 
Primary consumers أولية مستهلكات 
Primary evaluation تقويم أولي 
Primary germ cells الخاليا األولية الجرثومية 
Primary growth نمو أولي 
Primary insect pests آفات حشرية أولية 
Primary irris cells أولية قزحية خاليا 
Primary leaf ورقة أولية 
Primary meristem مرستيم أولي 
Primary metabolism تمثيل أولي 
Primary parasitoids أولية طفيليات أشباه 
Primary pheromone فورمون تمهيدي 
Primary symptom عرض أولي 
Primary tillage  )رئيسةحراثة )فالحة 
Primer pheromones  فيرومونات حبيسة 
Primers بادئات 
Primitive بدائي، أولي 
Primordium بداءة 
Prion )بريون )بروتين ممرض 
Probability احتمالّية 
Probability estimation  تقدير االحتمال 
Probable safe intake (PSI) حد األمان المحتمل عن طريق التناول الفمي  
Probasidium   بداءة "البازيدة"، الدعامة 
Probit analysis تحليل احصائى لالحتماالت 
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Probit model نموذج اإلحتمال 
Probolae  تراكيب راسية 
Processed and packaged food األغذية المصنعة والمعبأة 
Procorpus  يء(الجزء األسطواني من المريء األمامي )الجسم األمامي للمر 
Proctitis التهاب المستقيم 
Proctodaeum الخلفية الهضمية القناة 
Procumbent منبطح 
Procuticle األولية، جليد أولي القشرة 
Prodelphic  مبيض متجه لألمام 
Production إنتاج 
Progeny ذرية )الكائن الحي(، نسل 
Prognathous أفقي أمامي رأسي وضع 
Progression بإطراد، التفاقم )من مراحل السرطنة(  التقدم 
Prohemocytes األولية أو طالئع الكريات الدموية البيضاء الدم خاليا 
Prolegs أولية أو كاذبة بطنية أرجل 
Proleucytes الدموية البيضاء الكريات طالئع 
Proliferation  توالد، تشعب 
Prolificacy  طاقة إنتاجية 
Prolonged action فعل طويل األثرال 
Prometabola أو تشكل أولي تبدل ذات 
Promoter حاث، محفز 
Promotion  )الحض، ترقية وتنشيط الفعالية )من مراحل السرطنة 
Pronotum أمامية ظهرية صفيحة 
Proovigenic  طفيليات التحتاج إلى تغذية في طورها الكامل النتاج بيوضها 
Propagation إكثار 
Propagation species أنواع نباتية لالكثار 
Propagule قطعة التكاثر، ناشرة مولدة 
Propellant غاز دافع لأليروسول 
Proper timing for application التوقيت المناسب للتطبيق 
Propesticide مبيد آفات أولي 
Prophylactic agent مادة وقائية 
Propneustic أمامية تنفسية ثغور 
Propodeum األولى المتداخلة مع الصدر الخلفي )الخصر( البطنية الحلقة 
Propodosoma  في األكاروسات األمامية األرجل منطقة 
Proportionate ستجابة متناسبةا  
Propose tolerance التحمل المفترض 
Proprietary name اسم المالك 
Proprioceptors بالمالمسة حس أعضاء 
Prorhabdion ابديونات األماميةالر 
Prosorus   بثرة أولية 
Prostate غدة البروستاتا 
Prostigmata التنفسية الثغور أمامية 
Prostrate مفترش 
Protease  أنزيم البروتياز لهضم البروتين 
Protectant وقائي، واقي، مادة حماية 
Protecting setae وقائية أشعار 
Protection   وقاية 
Protection of domestic animals حماية الحيوانات األليفة 
Protective clothing )مالبس واقية )حماية 
Protective colloid غروى حافظ 
Protective fungicide مبيد فطري وقائي 
Protective mechanism آلية الحماية  
Protective potential كفاءة وقائية 
Protective stupefaction ر وقائيتحذي 
Protective value قيمة وقائية 
Protein subunit تحت وحدة بروتينية 
Proteinaceous شبيه بروتيني 
Proteolytic enzyme إنزيم محلل للبروتين 
Prothoracic gland األمامي الصدر غدة 
Prothoracicotrophic hormone (PTTH) أو المخ الدماغ هرمون 
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Prothorax أولي صدر  
Protocephalic region األولى الرأس منطقة 
Protocephalon األمامية )أو منطقة ما قبل الغمد( الرأس منطقة 
Protocerebral bridge األول )األمامي( المخ جسر 
Protocerebrum األول )األمامي( المخ 
Protochrysalis األول في دورة حياة األكاروسات السكون طور 
Protocol كول )مخطط تجربة(بروتو 
Protocormic أولي جذع 
Protodaeum الخلفي المعي 
Protogynes في الَحلَم األولية اإلناث 
Protonymph أولى حورية 
Protoplasm "جبلة "بروتوبالزم 
Protoplasmic pesticide مبيد بروتوبالزمي 
Protoplasmic poison سم بروتوبالزمى 
Protoplast  الخليةمادة حية في 
Protopod األولية الجنينية األرجل مرحلة 
Protopoda أولية يرقات 
Protorhabdions  )الرابديونات الوسطى )المحيطة بتجويف الفم 
Protozoa حيوانية )األوليات(، البروتوزوا )الحيوانات األولية( خلية وحيدات 
Protract  شد لألمام 
Protuberant ناتيء أو بارز 
Protura الذنب العجزي ذات رتبة 
Proventriculus معدة الطائر الحقيقية 
Provisional cuticle جليد مؤقت 
Provisional standard القياسية المؤقتة 
Proximal قريب من منتصف أو مركز الجسم 
Proximate  األقرب 
Proximate carcinogen مادة لها تأثير سرطانى محتمل 
Prune dwarf virus فيروس تقزم الخوخ/البرقوق 
Pruning الحش 
Prunus leaf gall mite اللوزيات البثري أوراق َحلَم 
Prunus necrotic ringspot virus فيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ/للبرقوق 
Pseudo cholin esterase إنزيم الكولين إستريز الكاذب 
Pseudo resistance مقاومة كاذبة 
Pseudocoel  تجويف جسمي كاذب 
Pseudocoelom  تجويف جسمي كاذب 
Pseudocoelomic fluid )سائل التجويف الجسمي الكاذب )سائل الجسم 
Pseudocoelomocytes خاليا في التجويف الجسمي الكاذب 
Pseudogamy  إخصاب كاذب 
Pseudoovipositor كاذبة بيض وضع آلة 
Pseudoparaphyse   كاذبة شعيرات عقيمة 
Pseudoparenchyme   بارانشيم" كاذب" 
Pseudoplacentalviviparity  والدة ذات مشيمة كاذبة 
Pseudopod كاذبة أرجل 
Pseudopupa كاذبة عذراء 
Pseudoscorpione ،أشباه العقارب عقارب كاذبة 
Pseudostigmatic organ األكاروسات في حسي عضو 
Pseudostroma حشية كاذبة 
Pseudotrachea كاذبة قصبات 
Psychological selection  )اختيار سلوكي )نفسي 
Pterostigma جناحية بقعة 
Pterothorax المجنحة الصدر حلقات 
Pterygota المجنحة الحشرات صف تحت 
Ptilinal suture هاللي درز 
Pubascular insects عند الغروب تنشط حشرات 
Pubescence (2( ،مزغب )1)  النضج الجنسي عند البلوغ 
Pubescent مغطى بزغب 
Pubescent setae غزير قصير شعر 
Pubic louse  )قمل العانة )الَطبوع 
Public policy سياسة عامة 
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Puddle (to) يوّحل، يخلط المالط 
Puff balls   )فقع الذئب )نوع من الفطور 
Pulmonary congestion  احتقان رئوي 
Pulmonary excretion  )إطراح رئوي )الجهاز التنفسي 
Pulp لب 
Pulsation rate معدل النبض 
Pulsatory نابضة أعضاء  
Pulse نبض 
Pulvilli وسادة 
Pulvillus )خف )وسادة مخلبية غشائية مروحية 
Pump مضخة 
Pumping system نظام الضخ 
Punctations  تنقيط 
Pupa (Pl. Pupae) راءعذ أو خادرة 
Pupaous / Pupiparous ولودة العذارى 
Puparium غال العذراء 
Puparium factor  عامل عذراوي 
Pupation َتَعذر 
Pupil انسان )حدقة( العين 
Pure culture مزرعة نقية 
Pure line ساللة نقية 
Purification تنقية 
Purity نقاوة 
Purple scale   القشريةحشرة الحمضيات األرجوانية 
Purulent متقيح، صديدي 
Pus  )قيح )صديد 
Pustule بثرة 
P-value قيمة التجزئ، معامل التجزيئ 
Pycnidiospore بوغ بكنيدي /كونيدي 
Pycnidium وعاء بكنيدي 
Pycniospore  بوغ بكني 
Pycnium (Pl. pycnia)   وعاء بكني 
Pyelonephritis التهاب الكلية وحوضها 
Pyloric valve بوابي دّسام أو صمام 
Pylorus فتحة الَبّواب 
Pyrenomycetes   الفطور )الفطريات( الزقية/ األسكية المزودة بفويهة 
Pyrethroid(s)  )بيروثرويد )بيرثرويدات 
Pyrethrum extract مستخلص البيرثيرم 
Pyriform  كمثري الشكل 
Pyrimidines البريميدنات 
Pyrolysis  المبيدات بالحرارةتحلل 
Pyruvic oxidase إنزيم البيروفيك أوكسيديز 
Pytotoxicity تسمم النبات 
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Q 
 

Quadriradial  رباعي األقطار 
Qualiative selectivity تخصص نوعي 
Qualitative نوعي 
Qualitative analysis التحليل النوعي أو الكيفي 
Qualitative response ستجابة نوعيةا 
Quality نوعّية 
Quality assurance unit (QAU) وحدة تأكيد الجودة 
Quality control ( الجودةامراقبة )ختبارات 
Quantal (Qantitative) response استجابة كمية 
Quantitatition التقدير الكمي 
Quantitative كّمي 
Quantitative analysis  تحليل كمي  
Quantitative risk assessment تقويم كمي للمخاطر 
Quantitative selectivity )تخصص كمي )إختيارية كمية 
Quarantine  حجر صحي أو زراعي 
Quarter مأوى 
Queen substance مادة ملكية 
Quick-acting سريع الفعالية 
Quick-decline تدهور سريع 
Quick-release تحرر سريع 
Quiescence ي(بيولوجي )قسر سكون 
Quince fruit worm  دودة ثمار السفرجل 
Quinones مركبات الكينون 
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R 
 

Rabies  )السعار )الكلب 
Race   ساللة، عرق 
Raceme نورة عنقودية 
Rachis محور ورقي أو زهري 
Radial cell شعاعية خلية 
Radial venation شعاعي تعريق 
Radiation اشعاع 
Radiation absorbed dose الجرعة اإلشعاعية الممتصة 
Radiation meter مقياس اإلشعاع 
Radical جذري 
Radicle جذير 
Radio immuno assay قياس المناعة مع التعليم باإلشعاع 
Radioactive isotope نظير مشع 
Radioactive label معلم باألشعة 
Radioactive tracer كاشف األشعة 
Radioactive wastes ت مشعةمخلفا 
Radioactivity النشاط اإلشعاعي 
Radioassay اختبار األشعة 
Radioautography صورة إشعاعية ذاتية 
Radiography تصوير شعاعي 
Radiolabelled التعليم )الترقيم( باالشعاع 
Radiometric طريقة القياس اإلشعاعي 
Radiostope مشع نظير 
Radiotracer ةكاشف اآلثار اإلشعاعي 
Radius شعاعي جناحي عرق 
Raily's phenomenon ظاهرة رالى 
Rain مطر 
Raindrop nozzle مرذذ قطرات 
Rainfast  ثابت تحت المطر 
Rainfastness test  اختبار تحّمل البقاء تحت المطر 
Raingauge data  قراءات جهاز المطر 
Raisin moth  فراشة الزبيب 
Random   عشوائي 
Random genetic drift التناثر الجيني العشوائي 
Random sample عشوائية عينة 
Random variable   متنوع عشوائي 
Randomization   توزيع عشوائي 
Randomize (to)   ًيوزع عشوائيا 
Randomized block تصميم الشريحة التجريبية العشوائى 
Randomized block design   العشوائيةتصميم القطع كاملة 
Range (land)  أرض مراعي 
Range-finding feeding study دراسة مخرجات مدى التغذية  
Ranking method إختبار التمييز المقارن 
Rapid action الفعل السريع 
Raptorial مفترس، جارح، قانص 
Raptorial leg قنص رجل 
Rareness الندرة 
Rash  طفح جلدي مؤقت 
Rate (dose)   معدل الجرعة 
Rate of application  معدل التطبيق 
Rate of flow (Rf) معدل اإلنسياب 
Rate of recovery معدل اإلسترجاع 
Rating   تقييس 
Ratio  نسبة 
Ratoon stunt تقزم االشطاءت/الخلفات 
Raw agriculture commadity سلعة زراعية خام 
Raw sewage المعالجة مخلفات المجارى قبل 
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Reaction   تفاعل 
Ready-mixed   خليط جاهز 
Real mortality الموت الحقيقي  
Realistic economic injury levels المستويات األقتصادية الواقعية للضرر 
Rearing تربية 
Receptacle كرسي الزهرة 
Receptor ُمسَتقِبل 
Receptor group   مجموعة مستقبلة 
Recessive متنح 
Recessive trait سمة متنحية 
Recirculating sprayer  مرش مدّور 
Reclaimed land   ارض مستصلحة 
Recognition تعّرف 
Recombination repair إعادة اإلتحاد بهدف التصحيح 
Recommendation   توصية 
Recommendation algorithm التوصية الرمزية  
Recommended dosage  عة موصى بها جر 
Recommended maximum contaminant level (RMCL)  مستوي الملوث األقصي الموصي به 
Recovered fertility إسترجاع الخصوبة 
Recovery  )إسترجاع )استعادة الحالة الطبيعية 
Rec's assay اختبار ركس 
Rectal gills المستقيم خياشيم 
Rectal glands المستقيم غدد 
Rectal organs المستقيم أعضاء 
Rectal pads المستقيم وسائد 
Rectal papillae المستقيم حليمات 
Rectum المستقيم 
Recurrent nerve الراجع العصب 
Recurrent selection اإلنتخاب المرتد 
Recycle/Reuse  تدوير / إعادة استخدام 
Recycling  تدوير 
Red blood cell (RBC)  دموية حمراءكرية 
Red clover mottle virus فيروس تبرقش البرسيم األحمر 
Red clover vein mosaic virus  فيروس موزاييك عروق البرسيم األحمر 
Red pumpkin beetle  خنفساء القرعيات الحمراء 
Red ring disease  مرض الحلقة الحمراء 
Red ring nematode نيماتودا الحلقة الحمراء 
Red squill bulb )بصل البحر )بصل العنصل 
Red thrips (Syrian thrips)  )التربس األحمر )التربس السوري 
Reddening احمرار 
Reddish-black flat mite المحمر المفلطح األسود األكاروس 
Redness احمرار 
Redox potential  جهد األكسدة واالختزال 
Redox system   واالختزالنظام األكسدة 
Reduce crop-susceptibility strategy  )استراتيجية خفض حساسية المحصول )لآلفة 
Reduced film method طريقة الفيلم المختزل 
Reduced penetration إنخفاض النفاذية 
Reduced tillage حراثة مخففة 
Reduce-numbers strategy )استراتيجية خفض التعداد )لآلفة 
Reduction  )إختزال، التقليل )الخفض 
Reentry إعادة الدخول 
Reentry interval فترة معاودة الدخول 
Reference )المادة القياسية )المرجع 
Reference dose (RFD)  الجرعة المرجعية 
Refined petroleum oils زيوت بترولية منقاه 
Refinement التحسين، التكرير 
Reflex فعل إنعكاسى 
Refluxed  منعكس 
Reflux condenser  مكثف منعكس 
Refuge ملجأ 
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Regenerate (to)  يجدد 
Regeneration   تجديد 
Regenerative cells أو مولدة مجددة خاليا 
Regenerative power   قوة تجديدية 
Registrant طالب التسجيل  
Registration تسجيل 
Registration authority   مسجلةسلطة 
Registration requirements   متطلبات التسجيل 
Regression   انحدار 
Regression analysis   تحليل االنحدار 
Regression coefficient   معامل االنحدار 
Regression equation   معادلة االنحدار 
Regular sunning التعريض المنتظم للشمس 
Regulating existing pesticides  تنظيم )وضع ضوابط( المبيدات السابق تسجيلها 
Regulating of new pesticides  تنظيم )وضع ضوابط( المبيدات الجديدة 
Regulation   تنظيمات، ضوابط 
Regulation codes )شيفرات التشريع )التنظيم 
Regulator   منظم 
Regulator gene جين منظم 
Regulatory & legislative control المكافحة التنظيمية والتشريعية 
Regulatory analysis التحاليل التشريعية 
Regulatory authority   هيئة ناظمة 
Regulatory catogery المرتبة التشريعية 
Regulatory control المكافحة التشريعية 
Regurgitation إرجاع، تقيؤ 
Reinfest (to)   يعيد اإلصابة 
Reinfestation   إعادة إصابة 
Rejectant الرفض، النبذ 
Rejuvenation  تحديث النمو 
Relative نسبي 
Relative air humidity (RH)  رطوبة نسبية للهواء 
Relative growth rate (RGR)  معدل نسبي للنمو 
Relative humidity نسبية رطوبة 
Relative potency نسبية كفاءة 
Relative response factor (Rrf) ستجابة النسبيةمعامل اال 
Relative retention charges جداول االحتجاز النسبي 
Relative retention time (Rrt) وقت )فترة( اإلحتجاز النسبي 
Relative stability ثبات نسبي 
Relative yield total   غلة كلية نسبية 
Relaxation تمدد 
Relaxing jar الزجاجي ليينالت وعاء 
Relaxing method التليين طريقة 
Release )إنفراد )تحرر 
Release (to)   يطلق 
Release of susceptible insects إطالق الحشرات الحساسة 
Released pheromone  )فرمون متحرر )قابل لإلنفراد 
Releasing factor عامل اإلنفراد 
Reliability assessment  مصداقية تقويم ال 
Remedial   عالجي 
Remedy عالج، دواء 
Remigium األمامية من الجناح الصلبة المساحة 
Remigration ألخرى )هجرة أو عودة معاكسة( منطقة من هجرة 
Remote action الفعل عن بعد 
Removal trapping االقتناص المرتحل 
Renal cortex قشرة الكلية 
Renal tubules  ناقلة كلويةأنابيب 
Renette cell خلية الغدة اإلخراجية 
Reniform كلوي الشكل 
Reniform nematode (Rotylenchus reniformis)  النيماتودا الكلوية 
Reniform silk glands الكلوية الشكل الحرير غدد 
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Reniformspore  بوغ كلوي الشكل 
Renovation   تحديث 
Renwal approach جددقتراب متا 
Reocurrence )عودة )تكرار 
Repeatability التكرارية 
Repellency طرد 
Repellent طارد 
Repetitive discharge تكرار تفريغ وإطالق الشحنات 
Replacement  إحالل، استبدال 
Replacement flora  حياة نباتية احاللية 
Replacement series  سلسلة االحالل 
Replicase التضاعف إنزيم 
Replicate   مكّرر 
Replicate (to)   يكرر 
Replication   تكرار 
Replicative form شكل تضاعفي 
Representative sample   عينة ممثلة 
Reproduce (to)   ينتج 
Reproducibility القابلية للتكرار 
Reproduction التكاثر 
Reproduction system التناسلي الجهاز 
Reproductive capacity قدرة تناسلية 
Reproductive potential أو االقتدار التناسلي )التكاثري( تناسلية كفاءة 
Reproductive process   عملية التكاثر 
Reproductive strategy   استراتيجية التكاثر 
Reproductive system  الجهاز التناسلي 
Repugnatorial gland طاردة غدة 
Requirement   متطلب 
Rescue crop   محصول إغاثة 
Research   بحث 
Research station   محطة بحوث 
Reseed (to)   يعيد البذر 
Reseeding   إعادة البذر 
Residence time  زمن االقامة 
Residual action   تأثير متبقي 
Residual activity نشاط المتبقيات 
Residual deposit لراسب المتبقيا 
Residual effectiveness  فاعلية المتبقيات  
Residual flavor )الطعم المتخلف )الباقي 
Residual herbicide   مبيد أعشاب متبقي 
Residual risk خطر المتبقي 
Residual spraying الرش ذو األثر الباقى 
Residual spraying of storage bulldings ازن بمبيدات ذات مفعول باقيرش أبنية المخ 
Residual toxicity سمية المتبقيات 
Residual weed control  مكافحة بمبيدات أعشاب ذات أثر متبقي طويل 
Residue   متبقي 
Residue accumulation   تراكم المتبقيات 
Residue analysis تحليل المتبقيات 
Residue tolerance  تحمل المتبقيات 
Residues  متبقيات 
Resistance )مقاومة )لإلصابة بالمرض 
Resistance breakers المقاومة كاسرات 
Resistance management إدارة المقاومة 
Resistance mitigation الحد من المقاومة 
Resistance ratio نسبة المقاومة 
Resistant مقاوم 
Resistant species   نوع مقاوم 
Resistant strain (RS) ساللة مقاومة 
Resistant variety صنف مقاوم 
Resolution  كفاءة فصل المكونات 
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Respiatory poison سم تنفسي 
Respiration   تنفس 
Respiration inhibitor   مثبط تنفس 
Respiratory chain   سلسلة تنفسية 
Respiratory exposure التعرض عن طريق التنفس 
Respiratory failure فشل فى التنفس 
Respiratory poisons سموم تنفسية 
Respiratory process   عملية التنفس 
Respiratory quotient التنفس معامل 
Respiratory rate التنفس معدل 
Respiratory regulators التنفس منظمات 
Respiratory system تنفسي جهاز 
Respire (to)   يتنفس 
Response   استجابة 
Response curve   منحنى االستجابة 
Resting potential  )جهد الراحة )السكون 
Resting sporangium   حافظة بوغية ساكنة 
Resting spore بوغ مستريح 
Resting stage   طور ساكن 
Restricted pesticide   مبيد مقيد االستخدام 
Restricted use استخدام مقيد 
Restriction enzymes إنزيمات القطع المحددة 
Result   نتيجة 
Resurgance  )اإلنفجار الوبائي )إنبعاث فوران اآلفة 
Retardant  مؤخر نمو 
Retardation تأخير 
Retention index دليل اإلحتجاز 
Retention index system نظام مؤشرات اإلحتجاز 
Retention period فترة االستبقاء 
Retention time (RT)  وقت )فترة( االحتجاز 
Retention volume (RV) حجم اإلحتجاز 
Reticulate (= Reticular) شبكي 
Retina  شبكية 
Retinaculum شعرية شبك خصلة 
Retinula الشبيكية 
Retinular cells الشبكية الخاليا 
Retroarcuate منحني للخلف 
Retrose سفلبروز للخلف أو لأل 
Returnable container   حاوية قابلة لإلعادة 
Reverse osmosis أسموزية معكوسة 
Reverse phase TLC كروموتوجرافيا الطبقة الرقيقة ذات الطور العكسي 
Reverse transcriptase إنزيم النسخ المعاكس 
Reversed phase Chromatography تحليل كروماتوغرافي منعكس 
Reversible  )معكوس )مقلوب  
Reversible reaction  تفاعل منعكس 
Reversion of resistance إنعكاس المقاومة 
Rf value  قيمةRf 
Rhabdion )رابديون )صفيحة الكيوتيكل المغلفة لتجويف الفم 
Rhabdom البصري المحور 
Rhabdomeres العين محاور 
Rhabdomyoma ططةورم حميد من ألياف العضلة المخ 
Rhesus monkey قرد هندي صغير الذيل 
Rhizoid   شبه جذر 
Rhizomatous plant   نباتات ريزومية 
Rhizome  )رايزوم )ساق تحت أرضي 
Rhizomorph   جديلة جذرية هيفية 
Rhizoplane سطح الجذور 
Rhizosphere   محيط الجذور 
Rhodopsin تين صبغي(برو -رودوبسين )المادة المستقبلة للضوء 
Rib رافدة، دعامة 
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Ribonucleic acid (RNA)  حمض ريبوزي 
Ribosome   ريبوزوم 
Ribs ضلوع 
Rice grassy stunt virus فيروس التقزم العشبي لألرز 
Rice nematode (Hirschmanniella oryzae) نيماتودا األرز 
Rice stem nematode (Ditylenchus angustus) ان األرزنيماتودا سيق 
Rice stripe virus فيروس تشريط األرز 
Rice tungro تانغرو األرز 
Rice tungro spherical virus فيروس تانغرو األرز الكروي 
Rice tungro virus complex معقد فيروس تانغرو األرز 
Rice weevil  سوسة الرز 
Rice yellow dwarf  تقزم أصفر لألرز 
Rice yellow mottle virus فيروس التبرقش األصفر لألرز 
Rickettsia  ريكيتسيا 
Ridge   كتف 
Ridge (to)   يقوم بعمل األكتاف 
Ridge application معاملة الحواف  
Ridges جدر 
Right-of-way management  ولوية المرورأة رادا 
Rigid rod عصوي صلب 
Rigidity صالبة 
Ring cleavage  شطار( الحلقةانشقاق )إن 
Ring interface precipitation ترسيب حلقي متقابل 
Ring nematode (Criconemoides, Criconemella, 

Hemicriconemoides)  
 النيماتودا الحلقية

Ring spotting تبقع حلقي 
Ring-barking  تحليق القلف 
Ring-labelled  مركب ذو حلقة مشععة 
Ripen (to)   ينضج 
Ripening period فترة النضج 
Ripening stage   مرحلة النضج 
Risilin )ريزيلين )بروتين مطاطي مرن 
Rising phase action potential مرحلة ارتفاع جهد الفعل 
Risk  ضرر 
Risk assessments تقييم الضرر  
Risk management إدارة الضرر 
Risk-benefit analysis لضرر والفائدةتحليل العالقة بين ا 
Rmetabola أو تشكل معّدل تبدل ذات 
Roadside   جانب الطريق 
Robber flies السارق الذباب 
Robinson trap روبنسون مصيدة 
Rocky mountain spotted fever روكي جبال حمى 
Rodent control مكافحة القوارض 
Rodenticidal baits طعوم ضد القوارض 
Rodenticide د قوارضمبي 
Rodents القوارض 
Rod-shaped viruses فيروسات عصوية 
Roentgen ®  )جرعة التعرض اإلشعاعى )رونتجن 
Rogue (plant)   )يستأصل )النبات 
Roguing إزالة، استئصال 
Roguing glove   قفازات االستئصال 
Roller pump  طلمبة ذات اسطوانات 
Root   جذور 
Root absorption   امتصاص جذري 
Root application   تطبيق عن طريق الجذر 
Root branching   تفرع جذري 
Root crop   محصول جذري 
Root devitalization توقف استطالة الجذور 
Root diffusates  إفرازات جذرية 
Root ectoparasite تطفل خارجي على الجذور 
Root extension   امتداد الجذر 
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Root exudate   إفراز جذري 
Root galls  عقد جذرية 
Root hair   شعرة جذرية 
Root initial   بداءة جذرية 
Root initiation  بدء نمو الجذر 
Root length assay   تجربة طول الجذر 
Root lesion nematode (Pratylenchus sp.) نيماتودا تقرح الجذور 
Root nodule   عقدة جذرية 
Root primordium   بداءة جذرية 
Root reserves   مخزونات جذرية 
Root system  نظام جذري 
Root tip   قمة الجذر 
Root uptake   أخذ عن طريق الجذر 
Root-absorbed   ممتص عن طريق الجذر 
Rooting accelerator مسرع تكوين الجذور 
Rooting compound   مركب تجذير 
Root-knot nematode (Meloidogyne sp.) نيماتودا تعقد الجذور 
Rootlet  جذير 
Root-rot تعفن الجذور 
Root-shoot ratio   النسبة بين الجذر/ الساق 
Rootstock أصول، فصائل جذرية 
Rope-wick applicator  جهاز تطبيق المبيدات بالفتائل 
Rose aphid  ّمن الورد 
Rose bee  نحلة الورد 
Rosette تورد، وردية الشكل 
Rosette stage  )طور وردي )ال ساقي 
Rosetting توّرد 
Rosetting of shoot apex األفرع قمم تورد 
Rostrum الالعق )خرطوم( إمتداد انبوبي طويل من الرأس كما في  الفم زورق

األجنحة أو األكاروسات النباتية  غمدية حشرات نصفية األجنحة أو
 التغذية

Rot   تعفن 
Rot (to)   يتعفن 
Rotameter flow controller مقياس ضبط االنسياب 
Rotary atomizer   بخاخ دوراني 
Rotary cultivation  حراثة دورانية 
Rotary cultivator  محراث دوراني 
Rotary disc drill  بذارة قرصّية دورانية 
Rotary evaporators أجهزة تبخير دوارة 
Rotary harrow  مسحاة دورانية لتسوية التربة 
Rotary hoe  عزاق دوراني 
Rotary traps متحركة مصائد 
Rotary vacuum التبخير الدوراني بالتفريغ 
Rotation of pesticides  تناوب )تعاقب( استخدام المبيدات 
Rotavate (to)  يعزق بالعزاقة الدورانية 
Rotavation  الدورانية عزق بالعزاقة 
Rotavator   عزاقة دورانية 
Rotenoids الروتينويدات 
Rothamsted trap للحشرات روثامستد مصيدة 
Roto cultivation )دورة زراعية )تعاقب المحاصيل 
Rototiller   )محراث دوراني )لخلط التربة 
Rototilling  حراثة بالمحراث الدوراني 
Rough grazing  رعي قاس 
Round worms  ديدان أسطوانية 
Route of absorbtion  طريق االمتصاص 
Row  خط زراعة 
Row crop  محصول مزروع على خطوط 
Row drilling   زراعة على خطوط 
Row sowing   بذر على خطوط 
Row spacing  مسافة بين خطوط الزراعة 
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Row treatment معاملة الخطوط 
Royal jelly الذي تتغذى به ملكة النحل كيالمل الغذاء 
Rubbish heap كوم النفايات 
Ruderal  عشب ينمو بعد ازالة الغطاء النباتي 
Rudimentary  )أثري )صغير جدْا 
Ruga (Pl. Rugae) طية أو انثناء 
Rugose تكرمش/ تخشن 
Rugosity  كرمشة/ خشونة 
Rules of nomenclature التسمية قواعد 
Ruminant (animals)   )مجتر )حيوانات 
Run-down (pasture)   تسوء حالته، يتعب 
Run-off  جريان، تفريغ، إنزالق، تساقط 
Rural   ريفي 
Russeting   قشب 
Rust صدأ 
Rust mite الصدأ حلم 
Rust-red flour beetle  خنفساء الطحين الصدئية الحمراء 
Rymovirus )رايموفيروس )جنس 
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S 
 

“s“ value " قيمةs في قياسات( "de Man ) 
Sac  كيس 
Sac brood الحضنة تكيس  
Sac fungi   فطور كيسية 
Saccate (= Sacciform)  )كيسي )الشكل 
Saceiform larva  شكل يرقي كيسي لحشرات طفيلية 
Saddle fungi   فطور سرجية 
Safener مادة مؤمنة 
Safety أمان، سالمة 
Safety margin   حدود األمان 
Safety period فترة التحريم أو األمان 
Safety precautions   احتياطيات األمان 
Safety sheet data صحيفة بيانات األمان 
Salinity   ملوحة 
Saliva  لعاب 
Salivarium قبل فمي لعابي تجويف 
Salivary duct لعابية قناة 
Salivary glands لعابية غدد 
Salivary pump لعابية مضخة 
Salivary reservoir لعابي مخزن 
Salivation إفراز اللعاب 
Salt  ملح 
Salt accumulation  تراكم ملحي 
Sample  عينة 
Sampler وحدة أخذ العينة 
Sampling جمع العينات 
Sampling area   منطقة أخذ العينات 
Sampling inspection  العينات الفحص )التفتيش( بأخذ 
Sand   رمل 
Sand culture   زراعة بالرمل 
Sand flies الرمل ذباب 
Sandy loam  رملي طميي 
Sandy soil   تربة رملية 
Sanitary )صحي ومطابق للمواصفات )متعلق بتحسين الصحة 
Sanitation صحي 
Sanitize يحسن الحالة الصحية 
Saponification تصبن 
Saponin  مجموعة من الجاليكوزيدات النباتية( سابونين( 
Saprobe رميم 
Saprophagous (= Saprophyte) رمي المعيشة 
Saprophagous / Saprophagus المادة العضوية المتحللة على يتغذى 
Saprophyte (= Saprophagous)  مترمم 
Saprophytic ُرِمي 
Saprophytism ترمم 
Sarcolemma ية، غالف العضلة، غمد عضليالعضل الليفة غشاء 
Sarcoma ورم لحمي خبيث 
Sarcomere قطعة من الليفة العضلية عضلية، وحدة 
Sarcoplasm العضلية الليفة سيتوبالزم 
Sarcoplasm reticulum العضلية السايتوبالزمية الشبكة 
Sarcoptid الطفيلي الجرب َحلَم 
Sarcosome العضلي الساركوزوم جسم 
Satellite تابع 
Satellite RNA RNA التابع 
Satellite viruses فيروسات تابعة 
Saturated chain   سلسلة مشبعة 
Saturated ring compound   مركب ذو حلقة مشبعة 
Saturation point نقطة التشبع 
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Savanna  سافانا، أرض معشوشبة ال شجر فيها 
Saw flies المنشارية الدبابير 
Saw-toothed grain beetle  خنفساء الحبوب المنشارية 
Scab جرب 
Scab mite  َحلَم الجرب 
Scabellum منتفخة قاعدة 
Scale (assessment)   )تدريج )تقويم 
Scale insects القشرية الحشرات 
Scales حراشيف 
Scaly wing حرشفي جناح 
Scanning electron microscope مجهر الكتروني ماسح 
Scape  األصل )العقلة القاعدية في قرن االستشعار(، حامل زهري عديم

 األوراق
Scapula العظم الكتفي 
Scapus االستشعار قرن أصل 
Scarabaeiform larva المقوسة الجعال يرقة 
Scarification   خدش غالف البذرة 
Scarify   يخدش 
Scarred الثمار تشوه 
Scatophagous ث والبرازالرو على متغذي 
Scattering األلوان تبعثر 
Scavenger التغذية، حشرات كانسة متنوع 
Scheme  خطة 
Schiff base قاعدة شف 
Schizomycetes   فطور منشقة 
Schmidt’s layer شميدت )جدار الجسم( طبقة 
Schwan cells شوان خاليا 
Sciatic nerve عصب وركي 
Scintillation وميض السائل 
Scintillation counter  عداد الومضات االشعاعية 
Scion   عين تطعيم/طعم 
Sclerites متصلبة )صليبات( صفائح 
Sclerophyll  )سكليروفيل )خاليا ميتة ذات جدر سميكة 
Sclerosis تصلب األنسجة 
Sclerotine قاسي مدبوغ بروتين  
Sclerotium (Sclerotia) متحجرة، جسم حجري 
Sclerotization )ترسيب اإلسكليروتين )التصلب 
Sclerotized متصلبة، كيوتيكل متصلب صفائح 
Scolopale حسي َوَتر أو قضيب 
Scolopidia عصبية حزم 
Scolopophore مرن أو وحدة حسية حسي قضيب 
Scorch (leaf)  )ُحرق )الورقة 
Score (to)  يسجل نتيجة 
Scorpion عقرب 
Scrap bait (SB) م فتاتطع 
Screen (to)   يغربل 
Screening  )غربلة، فحص جماعي )اختبارات للتمييز والمقارنة 
Screening test   اختبار الغربلة 
Screening trial  تجربة غربلة 
Scrolls or rolls لفيفات 
Scrub  شجيرات خفيضة 
Scrub clearance  تنظيف الحقل من الشجيرات الخفيضة 
Scrub control  مكافحة الشجيرات الخفيضة 
Scrutum الَصَفن غالف 
Scutellum خلفية )ترجة الحلقة الصدرية الثانية(، فازميد كبيرة في  صفيح ترجية

 بعض أجناس النيماتودا )سكيوتيلًم(
Scutum ترجية وسطية صفيحة  
Scythe محش، منجل 
S-E system  اإلخراجي للنيماتودا –الجهاز اإلفرازي 
Season  موسم 
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Seasonal  موسمي 
Secernentea طائفة سيسيرنينتيا 
Secondary cultivation   فالحة ثانوية 
Secondary growth   نمو ثانوي 
Secondary host   عائل ثانوي 
Secondary insect pests اآلفات الحشرية الثانوية 
Secondary iris cell ثانوية قزحية 
Secondary metabolism أيض ثانوي 
Secondary parasite   طفيل ثانوي 
Secondary parasitoids أشباه طفيليات ثانوية 
Secondary pathogen ممرض ثانوي 
Secondary pest آفة ثانوية 
Secondary symptom عرض ثانوي 
Secondary tillage حراثة ثانوية 
Secrete (to)   يفرز 
Secretion إفراز 
Secretory changes افرازية تحوالت 
Secure toxic level حد السمية اآلمن 
Sedentary  موقعه، غير مهاجرة )أنواع حيوانية( يغير ال ثابت 
Sedentary endoparasite طفيل داخلي ساكن 
Sedge السعد 
Sediment )راسب )في قاع المجاري المائية 
Sedimentation coefficient معامل الترسيب 
Seed   بذرة 
Seed (to)   يبذر 
Seed bank   بنك بذور 
Seed bed preparation   تحضير مهد البذرة 
Seed certification   خطة تصديق البذور 
Seed cleaning   تنظيف البذور 
Seed coat   غالف البذرة 
Seed coated with a pesticide (PS) تغليف البذور بمبيد اآلفات 
Seed coating (dressing) تغطية البذور 
Seed crop   محصول بذري 
Seed disinfectant   مطّهر بذور 
Seed disinfection تطهير البذور 
Seed dispersal   انتشار البذور 
Seed dormancy   سكون البذرة 
Seed dressing   كاسي بذور 
Seed furrow treatment معاملة مراقد البذور 
Seed gall nematode (Anguina tritici)  نيماتودا تثألل الحبوب 
Seed gall(s)  عقدة )عقد( بذرية، ثآليل 
Seed germination إنبات البذور 
Seed inoculation   إلقاح البذور 
Seed mixtures مخاليط البذور 
Seed pelletting   تغليف البذور 
Seed production   إنتاج البذور 
Seed protectant واقي البذور 
Seed regulation   تنظيمات البذور 
Seed soaking نقع البذور 
Seed storage   خزن البذور 
Seed testing   فحص )اختبار( البذور 
Seed transmission انتقال بالبذرة 
Seed treatment   معاملة البذور 
Seedbed   مهد البذرة 
Seed-borne  شأ، محمول في البذرة بذري المن 
Seed-borne viruses فيروسات محمولة بالبذور 
Seedling   بادرة 
Seedling emergence   انبثاق البادرة 
Seedling mortality   موت البادرة 
Seedling vigour   قوة نمو البادرة 
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Seed-shed  انفصال البذر 
Seed-tray  صينية البذر 
Seep (to)  نز، يتسيليسرب، ي 
Seepage water  ماء مسرب 
Segment عقلة، جزء، حلقة 
Segmented متقطع 
Seizing legs أرجل متحورة للقنص 
Selection   انتخاب، اصطفاء 
Selection of tactics اختيار طريقة )تكتيك( المكافحة 
Selection pressure   ضغط انتخابي 
Selective اختياري 
Selective absorption امتصاص اختياري 
Selective action )فعل متخصص )اختياري 
Selective agent عامل انتخابي 
Selective herbicide   مبيد أعشاب اختياري 
Selective pressure ضغط انتخابي 
Selective spraying   رش اختياري 
Selective toxicity  )سمية اختيارية )متخصصة 
Selective treatment   معاملة اختيارية 
Selective wetting   ترطيب اختياري 
selectivity اختيارية، انتقائية 
Selectivity coefficient  معامل االختيارية 
Selectivity trial   تجربة اختيارية 
Selectophore مجموعة متخصصة 
Self regulation ذاتي تنظيم 
Self sterility   عقم ذاتي 
Self-contained breathing apparatus  )جهاز التنفس )الذاتي 
Self-fertile   إخصاب ذاتي 
Self-fertilization ذاتي إخصاب 
Self-pollination   تلقيح ذاتي 
Self-propelled  مدفوع ذاتيا 
Selling permit   رخصة بيع 
Semdicondylic الفكوك تمفصل 
Semi permanent soil sterilants معقمات تربة شبه مستديمة 
Semi-aquatic مائي شبه 
Semi-arid   نصف جاف 
Semi-endoparasite طفيل شبه داخلي 
Semifenestra  أحد النافذتين )على جانبي الفتحة التناسلية في القمع الفرجي

 للحوصلة(
Seminal receptacle )قابلة منوية )في الجهاز التناسلي األنثوي 
Seminal root  )جذير بذري )جنيني 
Seminal vesicle  حوصلة منوية 
Semiochemical للرسائل الكيميائية ناقلة مادة 
Semiparasite   نصف متطفل 
Semi-permanent mounts (nematodes) تحضيرات شبه مستديمة )للنيماتودا( 
Semi-persistent viruses فيروسات شبة باقية/ شبه مثابرة 
Semi-quantitative شبه كمي 
Semiquantitative determination التقدير نصف الكمي 
Senesce (to)   يهرم 
Senescence  هرم، شيخوخة 
Senescent العمر في هرم، متقدم 
Sense of smell  ّالشم حس 
Sense organ حسي عضو 
Sensilium حسية )البراغيث( صفيحة 
Sensilla الحسية الشعيرات 
Sensilla basiconic مخروطية القاعدة )عميقة( حسية أشعار 
Sensilla coeloconica مخروطية التجويف )غائرة( حسية أشعار 
Sensilla placoidea صفيحية مثقبة حسية أشعار 
Sensilla pouch  جيب حسّي 
Sensilla trichoid شعيرات حسية لمسية متحركة 
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Sensillum عضو حسي 
Sensitive سحسا 
Sensitive mechanism (SM) آلية )ميكانيكية( الحساسية 
Sensitivity حساسية 
Sensitization   تحسس 
Sensitize (to)   يحسس 
Sensory hairs حسية أشعار 
Sensory nerve cells حسية عصبية خاليا 
Sensory neuron خلية عصبية حسية 
Sensory organ عضو حسي 
Sensory perception حسي إدراك 
Sensory setae حسية زائدة 
Sensustrictu مواد طاردة 
Sepal   سبلة 
Separating funnel   قمع فصل 
Septicema (Toxemia) تسمم دموى 
Septum (septa)   )حاجز )حواجز 
Sequential treatments  معاملة تتابعية 
Serial dilutions  تخفيف تسلسلي 
Sericulture القز إلنتاج الحرير دودة ةتربي 
Serine enzyme إنزيم السيرين 
Serological neutralization تعادل مصلي 
Serosa المصلي )السيروزا( الغالف 
Serosa cuticle أو القشيرة المصلية المصلي الجليد 
Serpentine mine متعرج نفق 
Serrate منشاري 
Serrate antenna منشاري استشعار قرن 
Serum مصل 
Serum biochemistry الصفات الكيميائية الحيوية للمصل 
Serum electrolyte اليكتروليت المصل 
Service  خدمة 
Service (to) (machines)   يخدم )اآللة(، يصون 
Sesame leaf roller  لفافة ورق السمسم 
Sessile جالس 
Set (to) (fruit, seed)   يثمر، يبذر 
Seta (Pl. Setae) شعرة حسية، شوكة حسية، هلبة 
Setaceous دقيقة أشعار ذو 
Setaceous antenna شعري أو شوكي استشعار قرن 
Setose مغطى باألشواك 
Setting point نقطة االستقرار 
Severe poisoning  تسمم شديد 
Severity   شدة 
Sewage sludge  رواسب مياه المجاري 
Sewage water ه المجاريميا 
Sex attractant جاذب جنسي 
Sex attractants glands جنسية جاذبة غدد 
Sex chromosome كروموسوم الجنس 
Sex determination تحديد الجنس 
Sex lure(s) مغري )مغريات( الجنس 
Sex pheromone فرمون جنسي 
Sex ratio الجنسية النسبة 
Sex ratio distorters بة الجنسيةمشوهات النس  
Sexual competitiveness المنافسة التزاوجية 
Sexual dimorphism  )تباين جنسي )اختالف الشكل بين الجنسين 
Sexual organ عضو جنسي 
Sexual reproduction جنسي تكاثر 
Shade (to)   يظلل 
Shade tolerance   تحمل الظل 
Shade-leaf  ورقة ظل 
Shading   تظليل 
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Shadow-casting تظليل 
Shaft  قصبة الرمح، طرف شوكة السفاد 
Shaker  رّجاج، هزاز 
Shallow soil   تربة سطحية 
Sheaf like organ )مهبل أثري )في القمع الفرجي للحوصلة 
Sheath  غمد أو غالف 
Sheath bulb الغمد انتفاخ 
Sheath nematode (Hemicycliophora sp.) لغمديةالنيماتودا ا 
Shed (building)   ينفصل 
Shedding من جلد اإلنسالخ التخلّص عملية 
Sheep bot fly  َنَغف أنف الغنم 
Sheep ked  )برغش الغنم )طبوع الغنم 
Shelf life فترة التخزين على الرف 
Shelf life test اختبار الثبات علي الرف 
Shelter aggregation للمأوى تجمعات 
Shield (to)   يحجب 
Shipping operations عمليات الشحن البحري 
Shipyard مناطق بناء السفن 
Shock organ عضو الصدمة 
Shoe string خيط الحذاء 
Shoot  فرع خضري، ساق 
Shoot emergence   انبثاق الفرع 
Shoot tip  قمة النمو في المجموع الخضري 
Shoot uptake  الخضري  امتصاص عبر المجموع 
Shooting (stage)  طور المجموع الخضري 
Shoot-tip grafting تطعيم قمي 
Shoot-tip micrografting تطعيم قمي دقيق 
Short-day plant   نبات النهار القصير 
Shortness of breath قصر النفس 
Short-range communication  تخاطب )تراسل( قصير المدى 
Short-tailed almond aphid  ّمن اللوز ذو الذنب القصير 
Short-term المدى القصير 
Short-term toxicity test اختبار السمية على المدى القصير 
Shot-hole borer  خنفساء قلف األشجار 
Shrub   شجيرة 
Sickle   منجل 
Sickle-shaped  منجلي الشكل 
Side effect   أثر جانبي 
Side treatment عاملة جانبيةم 
Side-chain   سلسلة جانبية 
Side-mounted  تحميل جانبي 
Sieve tube   يغربالأنبوب 
Sieve tube member أنبوبة لحائية 
Sieve(s) )منخل )مناخل 
Sigmoid curve المنحنى السينى )السجمويد(، منحى التوزع الطبيعي 
Sign )عالمة )وجود المسبب المرضي 
Signal word  كلمة )عبارة( تحذير للخطورة 
Significant difference  فرق )اختالف( معنوي 
Signs of grain deterioration عالمات تلف الحبوب 
Silage   سيالج 
Silage making   عمل السيالج 
Silica aerogel مسحوق يمتص الشمع 
Silica gel plate   طبق هالم السيليكا 
Silicle  خريدلة 
Silique خردلة 
Silk حرير 
Silk glands الحرير غدد 
Silk press الحرير مكبس 
Silver broad mite العريض الفضي األكاروس 
Silver fish الفضي السمك حشرة 
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Silver Y moth  فراشة الواي الفضية 
Silylation المعاملة بالسيلينات 
Simple diffusion انتشار بسيط 
Simple eyes (ocelli) عيون بسيطة 
Simple interest diseases أمراض الربح البسيط 
Simple perennial weed عشبة معمرة بسيطة 
Simulate (to)   يحاكي 
Simulated field test الظروف الحقلية يحاكي إختبار  
Simultaneous action فعل محاكي 
Single (to)  يفرد 
Single active ingredient ضر مادة فعالة مفردةمستح  
Single dose جرعة واحدة 
Single draw back السحب الفردي للخلف 
Single exposure  تعرض لمرة واحدة  
Single factor programs  برامج العامل الواحد 
Single lesion isolate عزلة من بقعة موضعية 
Single-stranded  احادي السلسلة 
Sink (carbohydrate)   )مصرف )كربوهيدرات 
Sinking التغطيس 
Sinueus تجويف  
Sinuses جيوب 
Siphonaptera األجنحة أو البراغيث خافيات رتبة 
Siphoning mouth parts ماصة فم أجزاء 
Site of action or receptor مكان التأثير أو المستقبل 
Site of detoxication مكان فقد السمية 
Skeletal muscle عضلة هيكلية 
Skeleton الهيكل العظمى 
Skewness frequency curve المنحنى التكراري ذو االلتواء 
Skilled labor   عمالة ماهرة 
Skin   جلد 
Skin irritation هياج حساسية الجلد 
Skull جمجمة 
Slide   شريحة 
Slide agglutination test جيةاختبار التخثر على الشريحة الزجا 
Slide dip technique طريقة غمر األسطح 
Slightly toxic  قليل السمية 
Slime لزج 
Slimicide مادة مثبطة لنمو الكائنات الدقيقة 
Slope ميل 
Slope of a curve   ميل المنحني 
Slow action فعل بطئ 
Slow axon  محور عصبي بطيء 
Slow decline تدهور بطئ 
Slow decline disease  مرض التدهور البطيء 
Slow-release  بطيء التحّرر 
Slow-release formulations (SR) )مستحضرات بطيئة اإلنسياب )اإلنفراد  
Sludge disposal  )التخلص من الوحل )الحمأة 
Slurry مالط، خليط كثيف 
Slurry (excreta) عجين خفيف القوام 
Slurry treater ثخنات )للبذور(جهاز معاملة الم 
Slurry treatments )المعاملة بالمثخنات )العجائن  
Small bean seed beetle  خنفساء الفول الصغيرة 
Small cabbage white butterfly  أبو دقيق الملفوف/الكرنب الصغير 
Small grains   حبوب صغيرة 
Small intestine أو اللفائفي الدقيق المعي 
Small intestine المعي األوسط 
Smallholder (farmer)   )مزارع )ملكية صغيرة 
Smallholding  ملكية )حيازة( صغيرة 
Small-plot sprayer   مرش للقطع الصغيرة 
Small-scale   نطاق ضيق 
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Smog ضباب ناتج عن التلوث 
Smoke دخان 
Smoke candle (FK) شمعة تدخين 
Smoke cartridge (FP) خينطوشة تد  
Smoke generator (FU)  مولد دخان 
Smoke pellet (FW) كرية تدخين  
Smoke rodlet (FR) عصية تدخين  
Smoke tablet (FT) قرص تدخين 
Smoke tin (FD) علبة تدخين  
Smoking تدخين 
Smooth msucle )عضلة ناعمة )ملساء 
Smother (to) يخنق 
Smother crop  محصول خانق 
Smut تفّحم 
Smut balls   كرات تفحمية 
Snack flies الثعباني الذباب 
Snails القواقع  
Snaking method  الطريقة الثعبانية 
Soaking method طريقة النقع 
Sobemovirus  )سوبيموفيروس )جنس 
Social behavior اإلجتماعي السلوك 
Social dominance اإلجتماعية السيادة 
Social economics االقتصاديات اإلجتماعية 
Social life اإلجتماعية الحياة 
Social parasite اإلجتماعي الطفيل 
Social relationships اجتماعية عالقات 
Society of Nematologists (SON) )جمعية النيماتولوجيين )األميركيين 
Socket الشعرة جراب 
Sodium-potassium pump والبوتاسيوم الصوديوم مضخة 
Sod-seeding  البذر في سطح التربة المعشوشب 
Soft fruit   ثمرة طرية 
Soft rot   تعفن طري 
Soft scale insects  حشرات قشرية لينة 
Soft water   ماء عذب 
Soil   تربة 
Soil acidity   حموضة التربة 
Soil acting  فّعال عن طريق التربة 
Soil adsorption  دمصاص التربة ا 
Soil aeration  تهوية التربة 
Soil air   هواء التربة 
Soil analysis   تحليل التربة 
Soil application معاملة التربة 
Soil application التطبيق بالتربة 
Soil applied  يعامل عن طريق التربة 
Soil auger  )بّريمة حفر التربة )الخذ العينات 
Soil borne   محمول عن طريق التربة 
Soil borne viruses فيروسات محمولة بالتربة 
Soil classification   تصنيف التربة 
Soil column   عمود التربة 
Soil compaction  رّص التربة 
Soil conditioner   مصلح التربة 
Soil corer   مسبار التربة 
Soil cultivation   فالحة التربة 
Soil depth   عمق التربة 
Soil disinfectant مطهر للتربة 
Soil drainage   صرف التربة 
Soil erosion   تعرية التربة 
Soil expansion   تمدد التربة 
Soil extract   مستخلص التربة 
Soil fauna   حياة حيوانية في التربة 
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Soil fertility   خصوبة التربة 
Soil fissuring  ق التربة تشق 
Soil fumigant   مدخن التربة 
Soil fumigation  تدخين التربة 
Soil fungi   فطور التربة 
Soil heaving  طرح التربة 
Soil horizon   أفق التربة/المستوى األفقي التربي 
Soil incorporation الخلط مع التربة 
Soil incubation   تحضين التربة 
Soil inhabiting  يقطن التربة 
Soil injection حقن التربة 
Soil injector حاقن )محاقن( التربة  
Soil insects التربة حشرات 
Soil layer   طبقة التربة 
Soil management   إدارة التربة 
Soil microflora   كائنات دقيقة في التربة 
Soil mites التربة أكاروسات 
Soil moisture  ربة رطوبة الت 
Soil nematodes نيماتودا التربة 
Soil organisms   أحياء التربة 
Soil pan  طبقة التربة الصلبة 
Soil particle   حبيبة تربة 
Soil pathogen  مسبب مرضي ذو منشأ في التربة 
Soil persistence استمرارية المبيد في التربة 
Soil profile   قطاع التربة 
Soil sample   عينة التربة 
Soil sampling   جمع عينات التربة 
Soil science   علم التربة 
Soil solarizatoin رفع درجة حرارة التربة بأشعة الشمس 
Soil sterilant   معقّم التربة 
Soil sterilization   تعقيم التربة 
Soil structure   تركيب التربة 
Soil surface   سطح التربة 
Soil suspension   معلق التربة 
Soil texture  بناء )قوام( التربة 
Soil treatment التربة معاملة 
Soil trench treatment معاملة الخنادق 
Soil type   نمط التربة 
Soil uptake  أخذ عن طريق التربة 
Soil water   ماء التربة 
Soil water table   مستوى الماء في التربة 
Soil-borne wheat mosaic virus  فيروس موزاييك القمح المحمول بالتربة 
Solar energy   طاقة شمسية 
Solar radiation إشعاع شمسي 
Solarization تشميس 
Solid cone nozzle  مرذذ مخروطي مصمت 
Solid formulation مستحضر صلب 
Solid medium وسط صلب 
Solider flies يالجند الذباب 
Solitary أو مظهر انفرادي انفرادية حالة 
Solitary parasite  طفيل انفرادي 
Solitary phase انفرادي كما في الجراد مظهر أو طور 
Solubility   ذوباينة، ذوبان 
Solubilization  تذويب 
Soluble   ذواب 
Soluble concentrate (SL)  )مركز ذواب )قابل للذوبان  
Soluble liquid سائل قابل للذوبان 
Soluble powder مسحوق يذوب في الماء 
Soluble powder (SP) مسحوق قابل للذوبان 
Solute  مذاب 
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Solution   محلول 
Solvency اإلذابة 
Solvent   مذيب 
Solvent flush  تدفق المذيب 
Solvolysis تحلل مائي بالمذيب 
Soma جسم  
Somatic جسمي، جسدي 
Somatic musculature  )عضالت جسمية )جسدية 
Somatic nervous system البدني العصبي الجهاز 
Somites ،حلقات جسم الحشرة جسيمات 
Sonchus yellow net virus فيروس االصفرار الشبكي للجعضيض 
Sonde )مسار )لقياس االرتفاعات  
Soot هباب 
Sooty mould عفن هبابي 
Soret band مة سوريتحز 
Sorption  مص، امتصاص 
Sorption index دليل االمتصاص 
Sorptivity القابلية لالمتصاص 
Sorus   بثرة 
Source plant نبات المصدر 
South Africa ticks bite األفريقية الجنوبية القراد لدغ حمى 
Southern bean mosaic virus فيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي 
Southern root-knot nematode (Meloidogyne incognita)  نيماتودا تعقد الجذور الجنوبية 
Sow  يبذر 
Sowthistle yellow vein virus فيروس العرق األصفر للجعضيض 
Soxhlet extractor   مستخلص سوكسلت 
Soybean cyst nematode (Heterodera glycines)  نيماتودا فول الصويا الحوصلية 
Soybean mosaic virus فيروس موزاييك فول الصويا 
Space effect التأثير المكاني 
Space fumigation تدخين فراغي 
Space spray  )الرش الفراغي )الفضائي 
Spastic paralysis شلل تشنجي 
Spathe قنّية 
Spatial selectivity   اختيارية مكانية 
Spatulate ملعقي الشكل 
Spawn بذار الفطر 
Spear (also see stylet) رمح 
Species (sp) في تقسيم الكائنات الحية النوع 
Species composition   تركيب النوع 
Species diversity   تنوع النوع 
Species-specific   ًمتخصص نوعيا 
Specific density or gravity الكثافة النوعية  
Specific gravity   ّة جاذبي َّ  ة نوعّي
Specific trapping اصطياد متخصص 
Specifications المواصفات 
Specificity التخصص 
Specified poisonous substance )مادة ذات سمية متخصصة )مميزة  
Spectral composition   تركيب الطيف 
Spectral measurements القياسات الطيفية  
Spectrometry الطيف قياس 
Spectrophotometric  طرق قياس الطيف الضوئي 
Spectrophotometry   مقياس الطيف 
Spectroscopic الخواص الطيفية 
Spectrum of activity   طيف النشاط 
Sperm حيوان منوي 
Sperm cell خلية الحيوان المنوي 
Sperm tubes صغيرة منوية أنابيب 
Spermalega منوية زائدة 
Spermalocytes منوية خلوية حويصلة  
Spermary خصية 
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Spermatheca مخزن منوي منوية، قابلة 
Spermathecal gland المنوية القابلة غدة 
Spermatids طالئع المني، النطفة 
Spermatiophore   حامل النطفة 
Spermatium   نطفة 
Spermatization   اقتران النطاف 
Spermatocytes للخاليا المنوية المولدة الخاليا 
Spermatodisms المنوية على هيئة حزم داخل غالف جالتيني الحيوانات ارتباط 
Spermatogenesis الحيوانات المنوية تكوين عملية 
Spermatogenetic cycle  دورة تكوين الحيوانات المنوية 
Spermatogoma المنوية الحيوانات مولدات 
Spermatogonia  مناطف، أمهات المنى 
Spermatogonium )الخلية األمية للخاليا الجرثومية )المنوية 
Spermatophore النطفة )كيس منوي( حامل 
Spermatozoon (Pl. Spermatozoa) مذنبة أو ذات ذنب منوية حيوانات 
Spermogonium (Pl. Spermogonia)   منطف، مولّد النطاف 
Spherical viruses فيروسات كروية 
Spheroidocytes خاليا دم دهنية أو كريات 
Spherule cells كروية أو مستديرة دم خاليا 
Sphincter )عضلة دائرية/ عاصرة )تفتح أو تغلق فتحة أو قناة طبيعية معينة 
Sphincter-Z  " الحلقة االنقباضيةZ  بين الرحم والقابلة المنوية في بعض أنواع( "

 (Xiphinemaالجنس 
Spicate (Speciform)  سنبلي، ابري 
Spicule السفاد شوكة 
Spider  حقيقية عناكب 
Spider mites ناسجة نباتية التغذية عنكبوتية أكاروسات 
Spike سنبلة، منحنى حاد 
Spike harrow  آلة عزق مثقابية 
Spike inflorescence  نورة سنبلة 
Spike sample عينة مقواه بتركيز معلوم 
Spikelet  يبلةسن 
Spikkels  انتفاخات صغيرة 
Spilled oil بقعة الزيت 
Spina الناسج في رسغ الملمس القدمي لألكارسات العنكبوتية الروسترم نهاية 
Spinal cord الحبل الشوكي 
Spinasternum بطنية شوكية استرنة 
Spinate شوكي 
Spindle of cell Division )مغزل )انقسام الخلية 
Spine ء، شوكةنتو 
Spinneret الناسجة، فتحة الغدة الذيلية أو الغازلة 
Spinning-disc applicator  آلة رش ذات القرص الدوراني 
Spinulose يحمل أشواكاً دقيقة 
Spiny bollworm  دودة اللوز الشوكية 
Spiracles تنفسية ثغور 
Spiracular خيشومي أو غلصمي 
Spiracular gills ياشيم الثغور التنفسيةخ أو غالصم 
Spiral  حلزوني 
Spiral nematodes (Rotylenchulus sp., Helicotylenchus sp., 

Scutellonema sp.)  
 النيماتودا الحلزونية 

Spirochetes   )الملتويات )بكتريا 
Spleen الطحال 
Splenitis التهاب الطحال 
Split application   تطبيق على دفعات 
Split-plot design   تصميم القطع المنشقة 
Split-root technique   تقنية الجذر المنشق 
Sponging and lapping mouth parts اسفنجية العقة فم أجزاء 
Spongy إسفنجى 
Spontaneous emulsification ستحالب ذاتي )تلقائي( أو لحظيا 
Spontaneous revertant إرتداد لحظي 
Sporangiolum   حويفظة بوغية 
Sporangium (Pl. Sporangia)   حافظة بوغية 
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Spore   بوغ 
Spore ball كرة بوغية 
Spore forming bacterium  لألبواغ مكونةبكتريا 
Spore germination test  األبواغإختبار إنبات 
Spore liberation   تحرير األبواغ 
Sporicide  مبيد جراثيم 
Sporocladium  فرع بوغي 
Sporocyst  كيس بوغي 
Sporodochium وسادة بوغية 
Sporophore  حامل بوغي 
Sporothallus  ثالوس" بوغي" 
Sporulation )تجرثم، تبوغ )يتكاثر باالنقسام البوغي  
Spot application معاملة موضعية 
11-spot ladybird beetle أبى العيد )دعسوقة( ذات االحدى عشرة نقطة 
7-spot ladybird beetle   أبى العيد )دعسوقة( ذات السبع نقط 
Spot treatment معاملة بقعية 
Spotted alfalfa aphid  ّمن الفصة المنقط 
Spray )رش )سائل 
Spray angle   زاوية الرش 
Spray boom   ذراع الرش 
Spray calendar جدولة الرش 
Spray compatibility chart  التوافق الخلطي بين محاليل الرشخريطة 
Spray contractor  )مقاول الرش )الشخص الذي يرش مقابل اجر 
Spray drift  انجراف الرش 
Spray droplet   قطرة الرش 
Spray gun مسدس الرش  
Spray nozzles بشابير الرش 
Spray overlap   تداخل الرش 
Spray pass   ممر الرش 
Spray pattern   نمط الرش 
Spray pressure   ضغط الرش 
Spray retention  احتفاظ المادة المرشوشة 
Spray tank   خزان الرش 
Sprayer   مرش 
Sprayer calibration  )معايرة المرش )آلة الرش 
Spraying   رش 
Spraying program   برنامج الرش 
Spread نشر 
Spread around the mean  ول المعّدل انتشار ح 
Spread factor عامل اإلنتشار 
Spreader ناشر 
Spreader (additive)  )ناشر )مادة مضافة 
Spreading coefficient معامل اإلنتشار 
Spreading decline of citrus  مرض التدهور السريع/الممتد في الحمضيات/ الموالح 
Spreading power القوة اإلنتشارية 
Spreading pressure الضغط اإلنتشاري 
Spreading property صفات اإلنتشار 
Spring crimp or dwarf nematode  

(Aphelenchoides fragariae)  
 نيماتودا التقزم الربيعي )نيماتودا تقزم الفراولة( 

Spring tail insects الذنب القافز ذات حشرات 
Spring-tine cultivator  بركيةآلة عزق نابضية/زن 
Sprinkler irrigation   ري بالرذاذ 
Sprout   شطأ 
Sprouting accelerator مسرع لخروج االشطاء 
Sprouting inhibitor مثبط لخروج االشطاء 
Spumaline إفراز غروى هيجروسكوبى 
Spur ،كبيرة متحركة شوكة مهماز 
Sputum بصاق، بلغم  
Squama قشري فص 
Squamose, Squamous )حرشفي )أو مغطى بحراشيف 
Squash mosaic virus فيروس موزاييك الكوسا 
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Stab cell )خلية مطعونة )مقحمة 
Stability ثبات 
Stabilizer   مثبت 
Stable   ثابت 
Stable fly  ذبابة االسطبالت الواخزة 
Stable viruses فيروس ثابت 
Stadium كل إنسالخين، فترة عمرية بين الفترة 
Stage مرحلة أو طور 
Staining method طريقة الصبغ 
Staining nematodes صبغ النيماتودا 
Staionary phase وسط ثابت 
Stale seedbed technique  تقانة تأخير الزراعة 
Stalk cell   خلية عنقية 
Stalked type eggs  بيوض ذوات حوامل 
Stalling انهيار 
Stamen   سداة 
Stand (crop)   محصول 
Standard calibration curves المنحنيات القياسية 
Standard comparison   مقارنة معيارية 
Standard curve   منحنى معياري 
Standard deviation (statistics)  )انحراف معياري )إحصاء 
Standard operating procedures  خطوات التشغيل القياسية  
Standard product   منتج معياري 
Standard solution محلول قياسي 
Standard substance مادة قياسية 
Standardization المعايرة القياسية 
Standardization markers العالمات القياسية 
Standardization of regulations توحيد قياسي للضوابط 
Standardized procedures قياسيةالخطوات )الطرق( ال 
Standing crop  محصول رئيس 
Starch  نشاء 
Starch lesion بقعة نشوية 
Starch-encapsulated  مستحضر كبسولة مغلفة بالنشاء 
Starvation  )تجويع )جوع 
Stasis الركود الدموي أو المعوي 
State حالة 
Static النظم الساكنة 
Static electricity   كهرباء ساكنة 
Static laboratory test االختبار المعملي االستاتيكي 
Stationary  غير متحرك، قابع 
Stationary phase  طور ثابت، ساكن 
Statistical analysis التحليل اإلحصائى 
Statistically significant  ذو داللة احصائية 
Statistics   إحصاء 
Stature  )القامة )القوام 
Statutory  يتشريع 
Steam distillation   تقطير بالبخار 
Steam sterilization التعقيم ببخار الماء 
Stele  عمود الجذر الخشبي الداخلي 
Stem   ساق 
Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci)  نيماتودا السيقان واألبصال 
Stem grooving أخدود الساق 
Stem pitting تنقر الساق 
Stemmata عين بسيطة جانبية 
Stenophagic السلوك الغذائي 
Stenotopic  )التكيف المتميز )الخاص 
Stereochemistry الكيمياء الفراغية 
Stereo-isomer  مشابه فراغي 
Steric effect  تأثير فراغي 
Steric hindrance )إعاقة تأثيرية )فراغية 
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Sterigma (= sterigmata)   ذنبية 
Sterilants المعقمات 
Sterile male technique طريقة تعقيم الذكور 
Sterility عقم 
Sterilization  تعقيم 
Sternellum صغرى استرنة 
Sternorrhyncha الخاملة الحشرات مجموعة 
Sternum  )القص )عظم الصدر 
Sternum / Stermite )بطنية صفيحة )استرنة 
Sternum apophysis الصدرية عند ارتباط العضالت يحةالصف انخفاض 
Sticker مادة الصقة 
Sticky card كارت الصق 
Sticky traps المصائد الالصقة 
Stiffening of cytoplasm صالبة أو تجمد السيتوبالزم 
Stifling feeding تغذية تؤدى للخنق 
Stigma  ملونة سميكة منطقة 
Stigmata تنفسية ثغور 
Stillbirth جنين ميت والدة 
Stimulant   محفز، منبه 
Stimulation  تحفيز، تنبيه 
Stimulus  منبه 
Sting nematode (Belonolaimus sp.)  )النيماتودا الالسعة )الواخزة 
Stipe الساق  
Stipule أذينة 
Stirring  تقليب 
Stochastic النمط المتحول 
Stock (grafting)   )أصل )للتطعيم 
Stock emulsions مستحلبات مركزة 
Stock solution محلول األساس 
Stocking (number of animals) حيوانات، قطيع 
Stolon  ساق مدادة فوق سطح األرض، ساق زاحفة، هيفا مّدادة 
Stoloniferous   نبات مّداد 
Stoma / Stomata ،أو فتحة  فتحة الفم، التجويف الفمي في النيماتودا ثغور تنفسية، الفم/

  النتح في بشرة النبات للتنفس و
Stomach َمِعدة 
Stomach leavage غسيل المعدة 
Stomach poison سم معدي 
Stomatal   ثغرّي 
Stomate  ثغر 
Stomatostyle (= Stomatostylet) )رمح مسماري )ينشأ من التحام جدار الفم 
Stomodaeum / Stomodeum ميةاألما الهضمية القناة 
Stone fruit bark beetle  خنفساء قلف اللوزيات 
Stone fruit capnodis  كابنودس اللوزيات 
Stony   حجري 
Stop flow إيقاف التدفق 
Storage   تخزين 
Storage excretion االطراحي التخزين 
Storage in cellars الخزن في السراديب 
Storage in shades الخزن في المسقفات 
Storage in shallow pits الخزن في حفر غير عميقة 
Storage methods طرق خزن الحبوب 
Storage of animal feeds مخازن )خزن( العلف الحيواني 
Storage on ground surface الخزن فوق مستوي األرض  
Storage stability الثبات تحت ظروف التخزين 
Stored dry   مخزن جاف 
Stored products mite  أكاروس المواد المخزونة 
Stout صلب 
Strain (type)  )ساللة )نمط 
Stratification طبقي، تنضيد تكوين 
Stratiform طباقي الشكل 
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Stratify   ينضد 
Stratosphere  طبقة االستراتوسفير 
Straw   قش 
Straw mulch   تغطية بالقش 
Strawberry spider mite العنكبوتي /الفراولةالفريز أكاروس 
Strawberry tarsonemid mite الالعنكبوتي /الفراولةالفريز أكارس 
Straw-burning   حرق القش 
Streaking تخطط متقطع 
Stress إجهاد 
Stress substances مواد اجهاد 
Stress tolerance   تحمل اإلجهاد 
Stretchreceptors اخليةالحسية الد الّشد مستقبالت 
Stria الغائرة التي تشاهد في أجنحة غمدية األجنحة الطولية الخطوط 
Striate أو أخاديد متوازية دقيقة بخطوط مزركش 
Striations  تخطيط/خطوط الكيوتيكل 
Stridulation ،إصدار األصوات صرير، صرصرة 
Strip cutting حش شريطي 
Strip treatment  معاملة الشرائح أو القطع 
Strip-cropping   زراعة شريطية 
Stripe disease  تخطيط األوراق مرض  
Striped elaterid beetle / wire worm خنفساء الدودة السلكية 
Striped hawk moth  دودة ورق العنب 
Strip-grazing  رعي شريطي 
Striping شريطي 
Stroma  )حشية فطرية، السدى )نسيج ضام 
Structural colours تركيبية ألوان 
Structural formula  صيغة تركيبية 
Structural protein بروتينات بنائية 
Structural unit وحدة بنائية 
Structure  تركيب 
Structure-activity relation   العالقة ما بين التركيب والنشاط 
Stubble  جذامة، ما بقي من النبات بعد القطع 
Stubble cultivation  فالحة في السطح المغطى بالجذامة 
Stubble fallow  إراحة االرض المغطاة بالجذامة 
Stubby root تقصف الجذور 
Stubby-root nematode (Trichodorus sp., Paratrichodorus 

sp.)  
 نيماتودا تقصف الجذور 

Stump (tree)  جذع 
Stump application   معاملة الجذع 
Stunt صوع )قزمي( مق 
Stunt nematode (Tylenchorhynchus sp.)  نيماتودا التقزم 
Stunted growth   نمو متقزم 
Stunting تقزم 
Stylate antenna مخرازي أو خنجري استشعار قرن 
Style, Stylus, Styli أو مجس شرجي زائدة أو قلم 
Stylet  رمح 
Stylet aperture  فتحة الرمح 
Stylet extension  امتداد الرمح 
Stylet knob(s) عقدة )عقد( الرمح القاعدية 
Stylet shaft قصبة الرمح أو عمود الرمح 
Stylet-borne virus فيروس منقول بالرمح 
Stylophora الفكي )الصفيحة الفكية( الرمح 
Stylospore  بوغ قلمي 
Sub imago عة القادرة على التكاثر البالغة )العمر المجنح الذي يسبق الياف تحت

 مايو( ذبابة مباشرة كما في
Sub irrigation الري تحت السطح 
Sub lethal  تحت مميت 
Sub-actue toxicity سمية تحت حادة 
Sub-acute dietary L50  من األفراد عن طريق الغذاء %55تركيز تحت حاد يقتل 
Subalar أبطية خلفية جناحية صفيحة 
Sub-cellular fractions  أجزاء تحت خلوية 
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Sub-chronic toxicity سمية تحت مزمنة 
Subclass صف تحت 
Subcosta ضلعي تحت عرق 
Subcoxa الحرقفة مسند 
Sub-coxal sclerites حرقفية تحت صفائح 
Subcrystalline layer  طبقة شمعية شفافة )تغطي سطح الحوصلة في بعض أنواع الجنس

Heterodera) 
Subculture مزرعة ثانوية 
Subcutaneous injection حقن تحت الجلد 
Subcuticle قشرية، طبقة تحت البشرة )الهيبودرمس( تحت طبقة 
Subcuticular   تحت قشيري 
Subdorsal ظهري –تحت 
Subepithelial sinus الطالئي تحت تجاويف 
Subfamily تحت عائلة / فصيلة تحت 
Subgena الصدغ تحت 
Subgenital plate تناسلية تحت صفيحة 
Subgenomic RNA RNA تحت مجيني 
Sub-irrigation  ري تحتي 
Sublateral جانبي )متعامد على محور الجسم(–تحت 
Sublateral setae جانبية( شعيرات )تحت 
Sub-lethal   دون قاتل 
Sublethal dose الجرعة تحت المميتة 
Submarginal cell حافية )الخلية التي توجد خلف الخلية الضلعية مباشرة كما  حتت خلية

 في غشائية األجنحة(
Submarginal vein حافي تحت عرق 
Submentum ذقنية تحت صفيحة 
Submerged   مغمور 
Submerged application طريقة المعاملة بالغمر 
Submersed plant نبات مغمور 
Suboesophageal ganglion عصبية تحت مريئية عقدة 
Suborder رتبة تحت 
Subphylum شعبة تحت 
Sub-plot )قطعة تحتية )قطعة صغيرة من قطعة أكبر 
Sub-sample  تحت عّينة 
Subscutellum درعية )الجزء المتحور من بعد الدرع كما في نصفية  تحت صفيحة

 األجنحة( األجنحة أو بعض ثنائية
Subsoil  تربة تحتّية 
Subsoiling  تحت تربي 
Subspecies نَويع أو نوع تحت 
Subspherical )ًشبه كروي )متطاول قليال 
Sub-sterilizing dose جرعة تحت معقمة 
Substituent بديل 
Substrate مادة التفاعل األنزيمي 
Substratum  )مادة )مادة نمو 
Sub-surface تحت سطحي 
Subterranean clover red leaf virus فيروس الورقة الحمراء للبرسيم األرضي 
Sub-toxic  دون المستوى السام 
Subventral بطني-تحت 
Succession تعاقب 
Successive application تطبيق متتابع 
Succinic dehydrogenase إنزيم السكسنيك ديهيدروجنيز 
Succulent   عصاري 
Sucker لى شكل ممصاتخلفات )نموات من الجذور(، قابضات ع 
Sucking lice الماص القمل 
Sucking mouth parts ماصة فم أجزاء 
Sucking period فترة الرضاعة 
Suction net شبكة الشفط 
Suction plate  طبق االمتصاص 
Suction traps مصائد شافطة 
Sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii) /البنجر الحوصليةنيماتودا الشوندر السكري 
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Sugar beet yellows اصفرار الشوندر السكري/البنجر 
 Sugarbeet armyworm  الدودة الخضراء للشوندر السكري/البنجر 
Sugarcane mosaic virus فيروس موزاييك قصب السكر 
Suitability   مالئمة 
Sulcus ميزابية الشكل حقيقية دروز 
Sulfoxidation سيداتتكوين السلفوك 
Sulphur shy varieties أصناف حساسة )خجولة( للكبريت 
Sulphur sun scorch صدمة الكبريت 
Summation تجميع 
Summer annual   نبات حولي صيفي 
Summer dwarf nematode (Aphelenchoides besseyii)  َِ  نيماتودا التقزم الصيفيِ
Summer dwarf of strawberry يفي على الفراولةمرض التقزم الص 
Summer oils  زيوت صيفية 
Sunn pest, Senn pest, Suni bug  السونة 
Super critical fluids )السوائل الفائقة التميز )الحرجة 
Super critical fluids chromatography  كروماتوجرافى السائل فائق الحد 
Super family أو فوق فصيلة عائلة فوق 
Super parasitism تطفل فوق 
Superficial cleavage  انقسام سطحي أو جزئي لمح البيضة 
Superior arms أو ظهرية علوية أذرع 
Supernatant  مادة طافية )عائمة(، رائق 
Superovulation تبويض فائق 
Superparasitism فرط التطفل 
Superposition eye متطابقة عين 
Superposition images بالتطابق أو التراكب لخيالا تشكل 
Supervised control المكافحة المراقبة 
Supplemental مادة محسنة 
Supplementary feed  تغذية تكميلية 
Supplementary glands )غدد إضافية )في الذكور 
Supplementary treatment   معاملة تكميلية 
Supportive treatment ( التعضيدمعاملة العالج المساعد )المساند 
Suppression  تثبيط، خمد، كبت 
Suppuration تقيح، تكوين الصديد 
Supraoesophageal ganglion عصبية فوق مريئية عقدة  
Suprarenal فوق الكلوة 
Surface   سطح 
Surface active agent مادة ذات نشاط سطحي 
Surface activity   نشاط سطحي 
Surface tension   توّتر سطحي 
Surface-active agent  مادة خافضة للتوتر السطحي 
Surface-seeding   زراعة )بذر( سطحي 
Surfactant مادة خافضة للتوتر السطحي، مادة ناشرة 
Survaival قيد الحياة على بقاء 
Surveillance مراقبة 
Survey حصر، مسح 
Survival )بقاء )حياة  
Survival potential البقاء كفاءة 
Survivor curves  منحنيات المعيشة 
Suscept مستهدف، عائل قابل لإلصابة 
Susceptibile strain (S.S.) ساللة حساسة 
Susceptibility أو حساسية لإلصابة قابلية 
Susceptible لإلصابة قابل 
Suspensibility التعلق 
Suspension ائبةمعلّق، مزيج من مواد معلقة غير ذ 
Suspension concentrate (Flowble concentrate) (SC)  مركز معلق، مركز انسيابي 
Suspensor   معلق 
Sustainable مستدام 
Sustained feeding التغذية المتواصلة 
Suture درز 
Swallow tail butterfly  أبو دقيق ذو الذنب السنوني 
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Swallowing ابتالع 
Sward  سطح معشوشب 
Sward composition  تركيب نباتي للسطح المعشوشب 
Sward destruction  انهيار السطح المعشوشب 
Sward deterioration  ترّدي السطح المعشوشب 
Sward establishment  بناء السطح المعشوشب 
Sward reseeding  إعادة بذر االرض المعشوشبة 
Swarm سرب، حشد 
Swarming تطريد 
Swath  عرض القطع بالمنجل، عرض الرش بذراع آلة الرش 
Swath width عرض مجر الرش 
Sweating العرق 
Sweeping net الجمع، الشبكة الكانسة شبكة 
Sweetpotato mild mottle virus فيروس التبرقش الخفيف للبطاطا الحلوة 
Swelling إنتفاخ 
Swimming legs متحورة للعوم أرجل  
Swine زيرخن 
Swirl nozzle  )بخاخ دوراني )بشكل دّوامة 
Symbiosis تعايش 
Symbiotic association رابطة تعايشية 
Symbiotic digestion تعايشي هضم 
Symbiotic organisms متعايشة كائنات 
Symbiotic relationship   عالقة تعايشية 
Symmetrical متناظر 
Sympathetic nervous system حشوي سيمبثاوي عصبي هازج 
Symphylla السيمفيالت صف 
Symplast )أنسجة حية، اإلنتقال أو الحركة السيمبالستية )عن طريق اللحاء 
Symplastic movement  )حركة في األنسجة الحية )وخاصة في اللحاء 
Sympodial growth  نمو كاذب المحور 
Symptom(s)  )عرض مرضي )أعراض 
Symptomatic treatment معاملة عرضية 
Symptomless بدون أعراض 
Synapse عصبي مشبك 
Synapsis منطقة تشابك عصبي شجيري عصبية، مشابك 
Synaptic transmission المشبك العصبي عبر انتقال 
Synchronization زمني، توافق )العائل والطفيل( تزامن، توافق 
Synchronous  متزامن 
Synchronous muscles متزامنة عضالت 
Syncytium   مدمج خلوي 
Syndrome مجموعة األعراض 
Synecology الجماعي البيئة علم 
Synergism تأثير متزايد 
Synergist  منّشط 
Synergistic action   فعل تنشيطي 
Syngonic female  خنثى 
Synnema (= synnemata)   ضفيرة كونيدية 
Synonym  /مرادفاسم بديل 
Synthesis   بناء، تخليق 
Synthetic  )مخلق )صناعي 
Synthetic ecology التركيبي البيئة علم 
Synthetic pyrethroids الصنعية البيروثرويات 
Syracuse dish طبق سيراكيوز 
Syringe   محقن 
Systemic جهازي 
Systemic action الفعل الجهازي 
Systemic herbicide   أعشاب جهازي مبيد 
Systemic infection عدوى جهازية 
Systemic necrosis موت جهازي 
Systemic symptoms أعراض جهازية 
Systemic translocation اإلنتقال الجهازي 
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T 
 

“T” value " قيمةT في قياسات( "de Man ) 
Tabana fly  ذبابة التبانا 
Tablet قرص 
Tactile hairs لمسيةحسية  أشعار 
Tactile setae حسية لمسية شعيرات 
Taenidae أشرطة حلزونية كيتينية مبطنة للقصبة الهوائية أو تغلظات 
Tagma (Pl. Tagmata) والصدر الرأس 
Tail  الذيل 
Taint (to)  يلطخ، يلوث، يفسد 
Tambering الغش التجارى 
Tambling طحن العينات  
Tanent hair شعرة غدية 
Tank mix oil زيت للخلط في خزان الرش 
Tank mixes مخاليط تجهز مباشرة قبل االستعمال 
Tank-mix  خلط في خّزان الرش 
Tanning دبغ 
Tapetum عاكسة بطانة قصبية 
Tap-root   جذر وتدي 
Tar acids األحماض القطرانية 
Tar bases القواعد القطرانية 
Tar distillates  رات( القطرانيةالقطفات )المقط 
Target (organism, etc)   )هدف )كائن حي، الخ 
Target organ عضو مستهدف 
Target pest آفة مستهدفة 
Target selectivity إختيارية الهدف 
Tarsal  رسغي 
Tarsal claw رسغي مخلب 
Tarsomeres الرسغ عقل تحت 
Tarsus (Pl. Tarsi) رسغ 
TAS-ELISA  باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادةاختبار اليزا 
Tassel ratio  نسبة )معدل( تاسيل 
Tatertrunks  جذوع قصبية تنفسية جانبية 
Taxa مراتب تصنيفية 
Taxis موجهة، إنحياز )تنسيق( استجابات 
Taxon وحدة تصنيفية 
Taxonomic   تصنيفي 
Taxonomy تصنيف علم 
TCMs لتقليديةاألدوية الصينية ا 
Teartogenic مادة محدثة للتشوه الخلقي 
Technical تكنيكى، فني، تقني 
Technical material(s) مادة )مواد( تقنية 
Tectostracum الشمية في األكاروسات اللمسية الطبقة 
Tectum الفم أعلى صفيحة 
Tee-jet nozzle   بخاخ نفاث بشكلT 
Tegmina wing أو درعي جلدي جناح 
Telamon )نتوء مرشد شوكتي السفاد )يقع على الجدار البطني للمجمع 
Teleaform larva  شكل يرقي لحشرات طفيلية 
Teleomorph طور جنسي 
Teleutospore  بوغ تيليتي 
Teliochrysalis الثالث في دورة حياة األكاروسات السكون طور 
Teliospore  بوغ تيلي 
Telophase الطور النهائي 
Telorhabdions )الرابديونات الخلفية )التي تربط تجويف الفم بمقدمة المريء 
Telostom  )تيلوستوم )صمام يربط بين تجويف الفم ومقدمة المريء 
Telotrophic ovarioles أنابيب مبيضية ذات خاليا مغذية طرفية 
Telson أخيرة بطنية حلقة 
Temperate climate   مناخ معتدل 
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Temperature   درجة حرارة 
Temperature receptors  مستقبالت الحرارة 
Temporary acceptable daily intake الحد اليومي المؤقت المسموح بتناوله 
Temporary effect   أثر مؤقت 
Temporary grassland  أرض حشائش مؤقتة 
Temporary habitats مؤقتة مواطن 
Temporary mounts  مؤقتةتحضيرات 
Temporary MRL الحد األقصي المؤقت للمتبقي  
Temporary parasite طفيل مؤقت 
Temporary preparations مؤقتة محضرات 
Temporary tolerance  الحد المسموح بوجوده مؤقتا 
Tenacity  القدرة التماسكية أو التشبثية 
Tendon  )دايرة )وتر اليعقوب 
Tendril   محالق 
Tenent hairs من جدار جسم األكاروسات محمولة شعيرات 
Teneral حديثة االنسالخ  حشرة 
Tensiometer  جهاز قياس التوتر 
Tension  توّتر 
Tentative identification )التعريف المؤقت )المبدئي  
Tentative negligible daily intake كمية التناول اليومي الممكن تجاهلها 
Tentorial جمجمية )الهيكل الداخلي للرأس( عامةد 
Tentorium لرأس الحشرة الداخلي الهيكل 
Tenuipalpids عنكبوتية كاذبة أكاروسات  
Tenuivirus )تنويفيروس )جنس 
Tepal تبلة 
Teratogen مادة تحدث تشوهات خلقية 
Teratogenic  مشّوه للجنين 
Teratogenicity  شوه )المسخ( الخلقيقدرة على تشويه الجنين، الت 
Teratology علم المسوخ والتشوهات 
Tergite ظهرية صفيحة 
Tergosternal بطني ظهري 
Terminal )النهائي )الطرفي 
Terminal arborization دقيقة متفرعة عصبية لييفات 
Terminal bud   برعم نهائي 
Terminal filament الطرفي المبيض خيط 
Terminal residues  كمية المتبقيات النهائية 
Terminus (tail) )نهاية )الذيل 
Termitarium األبيض النمل بيت 
Termites األبيض  النمل 
Terpenoid hormone  هرمون شبه تربيني 
Terrestrial أرضي 
Terrestrial ecology األرضي البيئة علم 
Terrestrial plant نبات أرضي 
Territory ،ةمقاطع منطقة 
Tessellate )فسيفسائي )مقسم إلى مربعات 
Test (to)   يختبر 
Testa  غالف البذرة 
Testis (Pl. Testes) خصية 
Testis tubes فصوص الخصية أو أنابيب 
Tetanic paralysis  شلل إنقباضي 
Tetrafunctional  رباعي التأثير 
Tetrahedra  جزئيات رباعية األوجه 
Tetranychid حمراء ناسجة عنكبوتية روساتأكا 
Tetraploid  رباعية مجموعة الكروموسومات 
Tetrastigmata التنفسية الثغور رباعية 
Tettigoniidae الجراد أو النطاطات ذات قرون االستشعار الطويلة فصيلة 
Texas cattle fever الدموي في الماشية البول حمى 
Texture  بنية 
Thallophyte  الوسي" خيطي نبات "ث 
Thallus   ثالوس 



 344 

Thelytokous parthenogenesis لإلناث فقط )بيوض غير ملقحة تعطي اناث فقط( منتج بكري تكاثر  
Thelytoky منتج لإلناث بكري تكاثر 
Theoretical maximum residue  الحد األقصى النظري للمتبقيات 
Theoretical plates الطبقات النظرية  
Therapeutic effect تأثير عالجي 
Therapeutic index المرجع العالجي 
Therapeutical  )عالجى )دوائى 
Therapy  )معالجة )مداواة 
Thermal death point نقطة الحرارة المميتة 
Thermal degradation انهيار حراري 
Thermal energy nozzles  البشابير ذات الطاقة الحرارية 
Thermal inactivation point درجة الحرارة المثبطة 
Thermal insulation عازل حراري 
Thermal weed control  مكافحة األعشاب بالحرارة 
Thermocouple  ميزان االزدواج الحراري 
Thermoionic الومضات الحرارية األيونية 
Thermoregulation حراري تنظيم  
Thermostable exotoxin ابت في الحرارةسم خارجي ث 
Thermotheraby عالج بالحرارة 
Thershold dose )الجرعة االستهاللية )الحدية 
Thershold of development عتبة )حد( التطور أو النمو 
Thick suspension معلق سميك القوام 
Thickning agent مادة تقلل من اإلنتشار  
Thigmotactic باالحتكاك يتأثر 
Thin (to)   ّيفّرد، يخف 
Thin layer chromatography (TLC)  جهاز كروماتوغرافي ذي الطبقة الرقيقة 
Thining الخف 
Third generation insecticides   مبيدات الجيل الثالث الحشرية 
Thistles أشواك 
Thoracic ganglion صدرية عصبية عقد 
Thorax صدر 
Thousand-grain weight (TGW) لف حبة وزن األ 
Thresh (to)   )يدرس )فصل الحب عن التبن 
Threshing machine  دّراسة، آلة دراس 
Threshold عتبة، َحد 
Threshold limit value (TLV)  قيمة الحد الحرج 
Thrips التربس 
Throat disorder عدم إنتظام عمل الحنجرة 
Thrombocyte خلية التجلط 
Thrombosis تجلط 
Thrombus جلطة 
Thymus )الغدة السعترية الصماء )الثيموسية 
Thyroid gland الغدة الدرقية 
Thysanoptera األجنحة هدبية رتبة 
Thysanura  شعرية الذنب )السمك الفضي( رتبة 
Tibia الساق 
Tibial spurs الساق مهاميز 
Tick قراد 
Tiger moth فراشة النمر 
Tile drain  ( ابوب البزل)الصرف 
Tillage  فالحة، حراثة 
Tiller (grasses)  شطأ في النجليات 
Tillering   إشطاء 
Tilth (soil)  )الحرث )قوام التربة 
Time series data  قراءات مؤقتة 
Time-spescific toxin expression  تعبير التوكسين المتخصص الزمني 
Timing   توقيت 
Tine  مستدق الطرف 
Tip necrosis موت القمة 
Tissue نسيج 
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Tissue collapse   تدهور نسيجي 
Tissue culture زراعة األنسجة 
Tissue disruption  تعطيل النسج 
Tissue proliferation تكاثر ال نمطي لألنسجة 
Tissue-blot immunoassay اختبار مناعي لبصمة النسيج النباتي 
Tissue-specific toxin expression  تعبير التوكسين المتخصص النسيجي 
Titratable   قابل للمعايرة 
Titration   معايرة 
Titrimetric method طريقة المعايرة أو التنقيط 
TLC Two Dimensional كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة ذات البعدين 
TLC-Enzyme Inhibition (TLC-EI) جرافيا الطبقة الرقيقةتثبيط اإلنزيم علي ألواح كروماتو 
Toad stool   فطور دعامية سامة 
Tobacco leaf curl virus فيروس تجعد أوراق التبغ 
Tobacco mosaic virus فيروس موزاييك التبغ 
Tobacco moth  فراشة التبغ 
Tobacco necrosis virus فيروس موت التبغ 
Tobacco rattle virus فيروس خشخشة التبغ 
Tobacco ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للتبغ 
Tobacco stem borer  حفار ساق التبغ 
Tobacco streak virus فيروس تخطط التبغ 
Tobacco stunt nematode (Tylenchorhynchus claytoni)  نيماتودا تقزم التبغ 
Tobamovirus  )توباموفيروس )جنس 
Tobravirus  )توبرافيروس )جنس 
Tolerable daily intake (TDI) التناول اليومى المحتمل 
Tolerable population levels مستويات العشائر المحتملة 
Tolerance  َْتَحُمل 
Tolerance level )حد السماح، مستوى التحمل )األمان 
Tolerance limit حد التحمل 
Tolerant متحمل 
Tomato bushy stunt virus الشجيري للبندورة/ الطماطم فيروس التقزم 
Tomato mosaic virus فيروس موزاييك البندورة/الطماطم 
Tomato pseudo-curly top virus فيروس تجعد القمة الكاذب للبندورة/الطماطم 
Tomato ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للبندورة/ الطماطم 
Tomato rust (russete) mite البندورة/ الطماطم صدأ )تقشب( َحلَم 
Tomato spotted wilt virus فيروس الذبول المتبقع للبندورة/الطماطم 
Tomato yellow leaf curl virus فيروس التجعد األصفر ألوراق البندورة/الطماطم 
Tombusvirus )تومبوس فيروس )جنس 
Tonic and clonic convulsion تشنجات توترية وأرتجاجية 
Tonofibrillae مثبتة، أوتار عضلية وترية لييفات 
Tonus توتر 
Top component (T) مكون علوي 
Top dressing تغطية سطحية 
Top growth  النمو فوق أرضي 
Topical application )معاملة قمية )موضعية 
Topotype  )عينة ممثلة )اخذت من المنطقة االصلية 
Top-soil طبقة التربة السطحية 
Tormogen cell مغلفة للشعرة سطحية خلية 
Tortoise beet beetle  خنفساء الشوندر السلحفائية 
Tospovirus  )توسبوفيروس )جنس 
Total control   مكافحة كاملة 
Total dissolved solids (TDS) المواد الصلبة الذائبة الكلية 
Total herbicide  مبيد عام 
Total safety factor مان الكلىعامل األ 
Touching لمسي مؤثر 
Tow-spotted spider mite ذو البقعتين العنكبوتي األكاروس 
Toxic   سام 
Toxic cloud سحابة سامة 
Toxic symptom أعراض التسمم 
Toxicant سم 
Toxicity سمية 
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Toxicity category مرتبة السمية 
Toxicity coefficient معامل السمية  
Toxicity index مؤشر السمية 
Toxicity indicator دليل السمية 
Toxicodynamics آليات )ديناميكيات( فعل السموم 
Toxicokinetics حركيات السموم 
Toxicological profile الصورة التوكسيكولوجية 
Toxicological property الصفات أو الخصائص السامة 
Toxicology  علم السموم 
Toxin  سم  
Toxin expression تعبير التوكسين 
Toxoid )تكسيد )توكسين موهن 
Toxophore حامل السم 
Toxophore group  المجموعة الحاملة للتأثير السام 
Trace element   عنصر مطلوب بمقدار ضئيل 
Trachael القصبي 
Trachea قصبة هوائية 
Tracheal commissures   عرضيةامتدادات قصبية تنفسية 
Tracheal gills قصبية غالصم 
Tracheal lungs قصبية رئات 
Tracheal penetration النفاذية خالل الجهاز القصبي 
Tracheal system القصبي )التنفسي( الجهاز 
Tracheoblast cell  خلية برعمية قصبية 
Tracheoblasts للقصيبات المولدة الخاليا 
Tracheole قصبة هوائية 
Tracheomycosis مرض وعائي 
Tracking powder (TP) مسحوق مساري 
Tracor-mounted   مركب على الجرار 
Tractor   جّرار 
Trade mark  ماركة مسجلة 
Trade name اسم تجاري 
Traditional methods طرق تقليدية 
Trail marking pheromones فرمونات اقتفاء األثر 
Trailed sprayer  مقطور مرش 
Trail-marking إقتفاء األثر 
Tramline  خط الترام 
Trample (to)  يدوس، يسحق بالقدم 
Transcriptase إنزيم النسخ 
Transcription نسخ 
Transduction اإلنتقال العارض 
Transformation تحول 
Transformation zone التحول )أجربة الخصية( منطقة 
Transgenic plant pesticides  ًمبيدات النباتات المهندسة وراثيا 
Transgenic plants  ًنباتات محورة وراثيا 
Transient  )زائل )عابر 
Transient effect   تأثير وقتي 
Translocate   ينقل 
Translocated herbicide   مبيد أعشاب جهازي 
Translocation   انتقال 
Translucent )شفاف )إلى حد ما 
Transmission )انتقال )المسبب المرضي من نبات إلى آخر 
Transmission threshold period فترة حرجة لالنتقال 
Transparency   شفافية 
Transparency method طريقة الشفافية  
Transpiration  نتح 
Transpiration stream  مجرى تدفق النتح 
Transpire (to)   ينتح 
Transplant (to)   يشتل 
Transport ينتقل 
Transverse cell division   انقسام خلوي مستعرض 



 347 

Transverse fission   انشطار مستعرض 
Transverse striae خطوط عرضية 
Transverse trachea هوائية مستعرضة قصبة  
Tranus angle خلفية جناحية زاوية 
Trap مصيدة 
Trap crops يل صائدةمحاص نباتية، مصائد 
Trap makers األفخاخ صانعات 
Trap plant   نبات صائد 
Trapping fungi  )فطور صائدة )للديدان الثعبانية 
Trapping technique تقنية االصطياد 
Trash  نفايات، زبالة 
Treat (to)   يعامل 
Treatment   معاملة 
Tree   شجرة 
Tree injector   حقن األشجار 
Trehalose في الحشرات الدم سكر 
Tremor )إرتعاش )ارتجاف  
Tremulousness التصلب 
Triacylglycernes  غليسيريدات ثالثية 
Trial   تجربة 
Trial and error method   طريقة التجريب والخطأ 
Trials programme   برنامج التجارب 
Tribe قبيلة 
Trichogen cell للشعرة مولدة خلية 
Trichogenous الشعر بانتاج متعلق 
Trichogyne   شعيرة أنثوية 
Trichoid sensilla خيطية متحركة حسية شعيرة 
Trichovirus  )تريكوفيروس )جنس 
Trickle irrigation  ري بالتنقيط 
Trifoliate   ثالثي األوراق 
Trifurcate ثالثي الشعب 
Trilobed  ثالثي الفصوص 
Trimer ( مرتب )منسق 
Trimming operation عملية التهذيب 
Tripartite ثالثي األجزاء 
Tripartite genome مجين ثالثي القطع 
Tripectinate ثالثي مشطي 
Tripectinate antenna  استشعار مشطي ثالثي قرن 
Triple-antibody sandwich ELISA ةاختبار اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضاد 
Triploblastic ذو ثالث طبقات جنينية 
Triploid  ثالثية مجموعة الكروموسومات 
Triradial ثالثى األقطار 
Triradiate  تناظر شعاعي ثالثي 
Tritimovirus  )تريتيموفيروس )جنس 
Tritocerebral commissure  وصلة عرضية في المخ الثالث 
Tritocerebral lobes  لمخ الثالثفصوص أو مراكز ا 
Tritocerebrum أو الخلفي الثالث المخ 
Triungulin منبسطة يرقات 
Trival temporary effect تأثير مؤقت ضعيف 
Trochanter جزء من رجل الحشرة بين الحرقفة والفخذ(  المدور( 
Trochantin المدورية الحرقفية، الصفيحة 
Trophallaxis ة تبادل المواد )الحشرات غير المستمر، ظاهر الغذاء تبادل

 اإلجتماعية(
Trophic cells خاليا مغذية للبيض 
Trophic factors غذائية عوامل 
Trophic levels المستويات الغذائية 
Trophic movement  حركة انتحائية 
Trophocyst غذائي كيس  
Trophocytes المغذية الخاليا 
Tropical fig borer  وائي )حفار ساق التين(حفار التين االست 
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Tropism  الحركة استجابة لمنبه 
Troposphere طبقة التروبوسفير 
True bugs الحقيقي البق 
True coelon الحقيقي الجسم تجويف 
True commensalism ضيافة حقيقية 
True flies الحقيقي الذباب 
True leaf   ورقة حقيقية 
True legs حقيقية صدرية أرجل 
True lice  القمل الحقيقي 
True slime mold   فطور )فطريات( عفن حقيقية 
True yeast   خمائر حقيقية 
Truncate  )ذو نهاية مستوية )مقطوع 
Trunk application معاملة الجذع 
Tse tse flies تسي )المسبب لمرض النوم( تسي ذباب 
Tuber  درنة 
Tuber dormancy   سكون الدرنة 
Tuber formation   تشكل الدرنة 
Tubercle ٌدرينة 
Tubular fibers أنبوبية عضلية لييفات 
Tubular leaf   ورقة أنبوبية 
Tubular secretion اإلفراز األنبوبي 
Tubular silk glands األنبوبية عند األكاروسات العنكبوتية الحرير غدد 
Tuft organs للرطوبة مستقبلة أعضاء 
Tulip breaking virus فيروس تداخل لون الزنبق 
Tumor ورم 
Turf  مسطح نباتي )نجيلي(، مرج 
Turf (to)  يزرع مسطح 
Turgid  امتالء 
Turgid pressure   ضغط االمتالء 
Turnip crinkle virus فيروس تجعد اللفت 
Turnip mosaic virus فيروس موزاييك اللفت 
Turnip yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للفت 
Twelve spotted melon beetle   نقطة/ خنفساء القثاء 21خنفساء القرعيات ذات 
Twin-fan nozzle  مرذذ مروحي ثنائي 
Two-node stage  طور النمو ذو العقدتين 
Two-spotted cricket  صرصار الحقل األسود ذو البقعتين 
Tylench يتبع الرت( بة تايلنكTylenchida) 
Tylenchid يتبع نيماتودا مجموعة تايلينكيدا 
Tylenchoid )تايلنكويدي الشكل )من أشكال المريء 
Tylose تيلوز 
Tylosis تشّكل التيلوز 
Tymovirus  )تايموفيروس )جنس 
Tympanal organs سمعية طبلية أعضاء 
Tympanic membrane األذن طبلة 
Tympanum ةالطبل غشاء 
Tyndal blue  )أزرق تيندالي )صبغة 
Type ،نمط نموذج 
Type genus نمطي جنس 
Type species  النوع الممثل لجنس معين 
Type specimen للنوع/ للنمط عينة ممثلة 
Tyrosinase إنزيم التيروسينيز 
Tyrosine )تيروسين )حمض آميني 
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U 
 

Ubiquitous  موجود في كل مكان 
Ulcer قرح(  قرحة( 
Ulcerous perforation قرحة ثاقبة 
Ultimate carcinogen المسبب النهائي للسرطان 
Ultra-low volume sprayers رشاشات الحجم المتناهي الدقة 
Ultra-low volume (ULV) حجم متناهي الدقة 
Ultrathin sectioning تقطيع فائق الدقة 
Ultraviolet light (UV) نفسجيةأشعة فوق الب 
Umbel نورة خيمية 
Umbravirus  )اومبرافيروس )جنس 
Unclassified pesticides مبيدات غير مصنفة 
Uncoating ازالة الغطاء 
Unconsciousness ( اعدم الوعي)غماء  
Uncoupler  الفاكك 
Underbridge )تحت القنطرة )تركيب في القمع الفرجي للحوصلة 
Under-dose   من المعّدلجرعة أقل 
Under-grazing  رعي غير جائر 
Underground   تحت أرضي 
Underground storage الخزن تحت سطح األرض 
Undergrowth  نمو تحتي 
Under-sow (to)  بذر تحتي 
Undivided غير مقسم 
Undulate  متموج 
Ungues مخلب 
Unicellular وحيد الخلية أو أحادي 
Uniflagelate ي السوطأحاد 
Uniform application تطبيق متجانس 
Unintentional residues متبقيات عرضية 
Uninucleate وحيدة النواة )خلية(، احادي النواة 
Unipolar cell خلية عصبية وحيدة المحور القطب، أحادي 
Unitary hypothesis اإلفتراض الوحدوى 
Unitunicate أحادي الغالف 
Universal veil   قناع عام 
Universality العالمية  
Univoltine في السنة الجيل أحادي 
Univoluntry الإرادية عضالت 
Unsteady step  خطوة متقلبة 
Unsulfonated residues متبقيات غير مسلفنة 
Ununiformity of application  عدم تجانس التطبيق 
Unwanted pesticides بةالمبيدات غير المرغو 
Upland   مرتفع 
Upland farm   مزارع المناطق المرتفعة 
Upper threshold الحرج األقصى الحد 
Uptake capacity   مقدرة االمتصاص 
Urate cell بولية خلية 
Urea drivatives  مشتقات اليوريا 
Uredia بثرات يوريدية 
Urediospore   بوغ يوريدي 
Uredium  بثرة يوريدية 
Uremia  بولينية الدم 
Urethra البول مجرى 
Uric acid البولة حمض 
Urinalysis تحليل البول 
Urinary bladder المثانة البولية 
Urinary System البولي الجهاز 
Urination التبول 
Urine بول 
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Urobilinogen مكون الصفراوين  
Urogomphus بطنية زائدة 
Use pattern اممجال االستخد 
Use-permitted period  فترة السماح باالستخدام 
User-trial   تجربة المستخدم 
Uterine  )رحمي )له عالقة بالرحم 
Uterus الرحم 
UV-detection كشاف باألشعة الفوق بنفسجية 
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V 
 

“v” value " قيمةV في قياسات( "de Man ) 
Vaccination إلقاح ضد المرض 
Vaculation ( تجوف )تكوين فجوات 
Vacum fumigation التدخين تحت تفريغ 
Vacuole حويصلة، فجوة 
Vacuum pump   مضخة ضغط 
Vacuum rotary evaporator المبخر الدوار تحت التفريغ 
Vagina المهبل 
Vaginal plug سدادة مهبلية 
Vaginal remnants )بقايا /اثار المهبل )في القمع الفرجي للحوصالت 
Valency  شحنة كهربائية 
Validation  الصالحية 
Valva مصراعى 
Valve ،دسام صمام 
Valvifer القاعدية آللة وضع البيض )قاعدة لزائدة آلة وضع البيض( الصفيحة 
Vapor action الفعل البخاري 
Vapor pressure الضغط البخاري 
Vapor releasing product (VP) مادة مطلقة للبخار 
Vapour   بخار 
Vapour drift   انجراف البخار 
Vapour phase   طور البخار 
Vapour pressure   ضغط البخار 
Variability اختالف، تباين 
Variable (statistics)  )متباين )إحصاء 
Varicella جدري الماء 
Variegated   مقطعة لونّيا 
Variegation ترقط، تقّطع لوني 
Varietal control المكافحة الصنفية 
Varietal susceptibility   قابلية الصنف لإلصابة 
Varietal tolerance  تحّمل صنفي 
Variety صنف 
Vas deferens  )وعاء ناقل )بين الحوصلة المنوية والمستقيم 
Vascular وعائي  
Vascular plant   نبات وعائي 
Vascular tissue   نسيج وعائي 
Vasifer orifice غدية ظهرية فتحة 
Vector (biological)   ناقل 
Vector population العشيرة الناقلة 
Vegetable crop   محصول خضر 
Vegetable oil   زيت نباتي 
Vegetation نباتي غطاء 
Vegetation accelerator مسرع لإلنبات 
Vegetation survey   مسح للغطاء النباتي 
Vegetative   خضري/نباتي 
Vegetative growth   نمو خضري 
Vegetative propagation   إكثار خضري 
Vegetative reproduction   تكاثر خضري 
Vein عرق، وريد 
Vein banding تخرم )أو تشريط( العرق 
Vein chlorosis شحوب العرق 
Vein clearing شفافية العرق 
Vein mosaic موزاييك العرق 
Vein necrosis موت العرق 
Vein yellowing اصفرار العرق 
Veinal  عرقي 
Velocity  سرعة 
Velum )غشاء )على شوكتي السفاد 
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Vena cava الوريد األجوف 
Venation تعريق 
Ventilation تهوية 
Ventral بطني 
Ventral anal plate شرجية بطنية صفيحة 
Ventral diaphragma يبطن حاجز حجاب 
Ventral nerve cord بطني عصبي حبل 
Ventral sinus بطني تجويف 
Ventral supplements ملحقات بطنيه 
Ventral tube بطنية بيضية أنبوبة 
Ventral-light reaction  رد فعل بطني للضوء 
Ventricular fluter and fibrillation رجفان بطيني وليفي 
Ventricular ganglion معدية بيةعص عقدة 
Ventriculus المعدة، بطين 
Ventrolateral  جانبي –بطن 
Verge  حافة 
Vermes ديدان 
Vermicide  مبيد قاتل للديدان 
Vermiform )مغزلي الشكل )يستدق عند الطرفين 
Vermiform larva الشكل دودية يرقة 
Vermine insects  حشرات هائمة 
Vernalization   ارتباع 
Vernalize نّشط بالبرد، يرتبع 
Verson glands  )غدد فرسون )من غدد االنسالخ 
Vertebrate الفقاريات 
Vertex أو الجمجمة الرأس قمة 
Vertical movement عمودية رأسية حركة 
Vertical resistance مقاومة عامودية 
Vertical transmission انتقال عامودي 
Vertigo دوار أذنى 
Vesicle حويصلة 
Vesicula seminalis  منوية حويصلة 
Vesiculiform larva  شكل يرقي ذو حويصالت لحشرات طفيلية 
Vessel دموي وعاء 
Vestibule )فستبيول )الجزء األمامي الضيق من تجويف الفم 
Veterinary chemicals   الكيميائيات البيطرية 
Viability حيوية أو خصوبة 
Viable   حي 
Vibrissae فموية خشنة شعيرات 
Vigor نشاط 
Vigor resistance المقاومة الفائقة 
Vigor tolerance التحمل الفائق 
Vigour   عنفوان 
Vinegar fly  ذبابة الخل 
Virgin queen عذراء ملكة 
Viricide مبيد فيروسي 
Virion فيروس كامل 
Virobacterial agglutination ريتخثر فيروبكتي 
Viroid فايرويد 
Viroplasm )فيروبالزم )التجمع الفيروسي داخل الخاليا 
Virulence )شدة اإلمراض، ضراوة، شراسة )في إحداث المرض 
Virulent شديد اإلمراض، شرس، ضاري 
Virulent strains )السالالت الشرسة )شديدة التأثير  
Viruliferous يحتوي/ حامل للفيروس 
Viruliferous vector ناقل حامل للفيروس 
Virus فيروس 
Virus assembly تجميع الفيروس 
Virus inactivator مثبطات الفيروس 
Virus inhibitors مانعات الفيروس 
Virus particle جسيم الفيروس 
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Virus propagation اكثار الفيروس 
Virus purification تنقية الفيروس 
Virus replication ف الفيروستضاع 
Virus structure بنية الفيروس 
Visceral حشوي 
Visceral layer حشوية طبقة 
Visceral muscles حشوية عضالت 
Visceral nervous system حشوي عصبي جهاز 
Visceral sinus حشوي تجويف 
Viscid لزج 
Viscosity اللزوجة 
Viscosity index دليل اللزوجة 
Viscosity modifiers مواد حاثة للزوجة 
Viscous   لزج 
Visible  الضوء المرئي 
Vision رؤية 
Visual األلوان المرئية 
Visual assessment  تقويم بالنظر 
Visual cells بصرية خاليا 
Visual cortex  قشرة بصرية 
Visual organs الرؤية أعضاء 
Visual stimulus بصرية منبهات 
Visualization اإلظهار 
Vital حيوي 
Vitellarian region ية المنطقة  الُمحِّ
Vitellarium البيضة ُمحْ  منطقة 
Vitelline membrane البيضة مح غشاء 
Vitellogenesis الُمحْ  تكوين عملية 
Vitellogenin األنثى بروتين 
Vitiligo البرص 
Viviparity أحياء أو بالوالدة بوضع تكاثر 
Viviparity insect حشرة تلد أحياء 
Viviparous حقيقية ولودة حشرات 
Vivotoxin توكسين داخلي 
Volatile   متطاير 
Volatility   تطاير 
Volatilization التطاير 
Voltinism عديدة األجيال في السنة أو متعددة 
Volume mean drop (VMD) متوسط حجم القطرة 
Volume median diameter (VMD) طر المتوسط الحجميق 
Volumetric analysis  تحليل حجمي 
Voluntary تطوعي 
Volunteer plant نبات تلقائي 
Vomiting تقيؤ 
Vulnerability قابلية اإلنجراح  
Vulnerable points  مواضع )نقط( الضعف 
Vulva  الفتحة التناسلية )الجنسية( األنثوية 
Vulval bridge  لتناسلية )في القمع الفرجي لحوصلة الجنس قنطرة الفتحة ا

Heterodera) 
Vulval cone (see also vulvar cone) الجنس القمع/ المخروط الفرجي الفتحة التناسلية )في حوصلة 

Heterodera) 
Vulval fenestra   )النافذة المحيطة بالفتحة التناسلية )في القمع الفرجي للحوصلة 
Vulvar cone (see also Vulval cone) الجنس القمع/ المخروط الفرجي الفتحة التناسلية )في حوصلة 

Heterodera) 
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W 
 

Waikavirus )وايكافيروس )جنس 
Waiting period فترة انتظار 
Walking and running legs متحورة للمشي وللجري السريع أرجل 
Walking legs متحورة للمشي أرجل 
Wall جدار 
Walnut erineum mite الجوز أوراق َحلَم 
Warm-blood animal حيوان من ذوات الدم الحار 
Warning  احذر، تحذير  
Warning strips خطوط )شرائح( تحذيرية 
Wart (s) )نتوء كيوتكلي )نتوءات، ثآليل 
Wart disease   )سرطان )مرض 
Wash-bottle  زجاجة الغسل 
Washing غسيل 
Wasps دبابير 
Waste disposal   تخلّص من النفايات 
Waste load حمل فاسد 
Waste product  نفايات 
Waste storage ضار غير تخزين 
Waste water treatment معاملة )معالجة( مياه المخلفات 
Water   ماء 
Water baits  طعوم مائية 
Water balance   توازن مائي 
Water catchment area  ط المائيمنطقة المسق 
Water disintegrability تفكك مائي 
Water dispersable powder مسحوق قابل لإلنتشار فى الماء 
Water dispersible granules or tablets (WG) حبيبات أو اقراص قابلة للتشتت بالماء 
Water dispersible powder for slurry treatment (WS) معاملة مالطية )العجينة(مسحوق قابل للتشتت بالماء ل 
Water extract   مستخلص مائي 
Water flow   دفق الماء 
Water hardness عسر مائي 
Water holding capacity  سعة الحمولة المائية 
Water in oil emulsion  مستحلب مائي في الزيت 
Water management  إدارة المياه 
Water miscibility تزاج بالماءالقابلية لإلم 
Water phase   طور مائي 
Water pollution   تلوث الماء 
Water quality criteria معايير نوعية الماء 
Water repellant   طارد للماء 
Water repellency طارد للماء 
Water retention احتفاظ بالماء 
Water seal حاكم لتسرب الماء 
Water solubility لماءذوبان في ا 
Water soluble granules or powder (SG)  حبيبات أو اقراص ذوابة بالماء 
Water soluble powder for seed treatment (SS)  مسحوق ذواب بالماء لمعاملة البذور 
Water stress   إجهاد مائي 
Watercourse  مجرى الماء 
Watering  ري 
Waterless ultra low volume تناهي في الدقة بدون ماءالرش الم 
Waterlogged soil  )تربة مشبعة بالماء )مستنقعة 
Watermelon looper  فراشة الناي الفضية 
Watermelon mosaic virus فيروس موزاييك البطيخ األحمر 
Water-soluble  قابل للذوبان بالماء 
Waterway   مجرى الماء 
Wavelength   طول الموجة 
Wax  شمع  
Wax canal الشمع قناة 
Wax cells شمعية خاليا 
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Wax glands شمعية غدد 
Wax layer شمعية )توجد في قشرة جدار الجسم( طبقة 
Wax melter الشمع صهر إبريق 
Weakness ضعف 
Weather conditions مناخية ظروف 
Weather factors أو مناخية جوية عوامل 
Weather forecast  طقس تنبؤ بال 
Weathered   مجّوى 
Weathering التجوية 
Weatherproof  مقاوم للتجوية 
Web-spinning حريرية شبكة نسج 
Weed   عشب 
Weed burner   حارق لألعشاب 
Weed competition   تنافس عشبي 
Weed control   مكافحة األعشاب 
Weed generation  جيل عشبي 
Weed grass   عشب نجيلي 
Weed identification   تعريف العشب 
Weed management  ادارة األعشاب 
Weed science   علم األعشاب 
Weed-free ground   أرض خالية من األعشاب 
Weeding   تعشيب 
Weeding spectrum نظام تواجد وانتشار األعشاب 
Weedkiller   قاتل عشبي 
Weeds أعشاب ضارة 
Weevil سوسة 
Weighting coefficient معامل الترجيح 
Weighting point نقطة الترجيح 
Western blotting توصيم وسترن 
Wet rot   عفن رطب، عفن طرى 
Wettability القابلية للبلل 
Wettable powder (WP)   )مسحوق قابل للبلل )مستحضر 
Wetter   مبلّل 
Wetting agent مادة مبللة،عامل مبلل 
Wheat ground beetle  ماضغة بادرات الحبوب 
Wheat nematode (Anguina tritici) نيماتودا القمح 
Wheat scarab  ِجعل القمح 
Wheat seed-gall nematode (Anguina tritici) نيماتودا تثألل حبوب القمح 
Wheat soilborne mosaic virus فيروس موزاييك القمح المحمول بالتربة 
Wheat streak mosaic virus فيروس الموزاييك المخطط للقمح 
Wheel  )دوالب )اطار اآللة 
Wheelings  حالة الطريق 
Wheel-track  طريق )أثر( إطار اآللة 
Whiplash flagellum   سوط عديم الشعيرات 
White ant ،النمل األبيض األرضة 
White blister تبثر أبيض 
White clover mosaic virus فيروس موزاييك البرسيم األبيض 
White flies األبيض الذباب 
White matter المادة البيضاء 
White pine scale  حشرة الصنوبر القشرية البيضاء 
White rust صدأ أبيض 
White tip disease of rice (Aphelenchoides besseyi) مرض القمة البيضاء في األرز 
Whitefly لبيضاءا الذبابة 
Whole body autoradiography صورة أشعة ذاتية لكل الجسم 
Whort سوار 
Wild life برية حياة 
Willows leaf gall mite الصفصاف أوراق َحلَم 
Wilting ذبول 
Wind   ريح 
Wind borne   منقول بالريح 
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Wind-blown   عصف الرياح 
Window pane traps لزجاجيةالمصائد ذات النافذة ا 
Windrow  صف أو ركام معرض للريح 
Wing جناح 
Wing base الجناح قاعدة 
Winged seed   بذرة مجنحة 
Wingless الجناح عديمة /عديم 
Wings   أجنحة 
Winnow (to)  يذّري، يغربل بمهب الريح 
Winter الشتاء فصل 
Winter annual   نبات حولي شتوي 
Winter cereal scarab  جعل الحبوب الشتوية 
Winter crop   محصول شتوي 
 Winter cutworm الدودة القارضة 
Winter hardiness   تقسية شتائية 
Winter oils  زيوت شتوية 
Wireworm سلكية دودة 
Witche’s broom مكنسة الساحرة 
Witches broom disease مرض مكنسة الساحرة 
Wood feeding insects ت آكالت األخشابالحشرا 
Wood preservatives حافظات األخشاب 
Woody perennial   نبات معمر خشبي 
Woody perennial plant نبات خشبي معمر 
Wool (Ditylenchus dipsaci)  كتلة من نيماتودا( صوفDitylenchus dipsaci) 
Woolly apple aphid  ْالصوفي التفاح َمن 
Workshop ،لعم حلقة ورشة 
World health organization (WHO)  منظمة الصحة العالمية 
World meteorological organization  هيئة األرصاد العالمية 
Worm دودة 
Worm-like الشكل دودي 
Wound dressing تغطية الجرح 
Wound healing الجروح إلتئام 
Wound parasite )طفيل جرحي )يدخل من خالل الجروح فقط 
Wound tumor virus فيروس التورم الجرحي 
Wrinkle  تجعد 
Wryneck صغر العنق 
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X 
 

X-body جسم أكس الناتج عن اإلصابة الفيروسية 
Xenobiotic المواد الغريبة 
Xeromorphic  صحراوي 
Xerophyte   محب للجفاف 
Xerophytic   جفافي 
Xerophytic fungi  فية الفطور )الفطريات( الجفا 
X-ray film   فيلم أشعة اكس 
X-rays أشعة إكس 
Xylem   خشب 
Xylem translocation   انتقال 
Xylocopa الخشب نحل 
Xylopagy )للخشب، آكل الخشب ثاقب )ناخر 
Xylophage /Xylophagous الخشب آكل 
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Y 
 

Yeast cells الخميرة خاليا 
Yeast hydrolizate   تحلل الخميرةخميرة متحللة/ ناتج 
Yellow cuticle جليد أصفر 
Yellowing اصفرار 
Yellows أمراض االصفرار 
Yield  غلة، محصول، إنتاج 
Yolk   ْالبيضة ُمح 
Yolk cells الُمحْ  خاليا 
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Z 
 

Zeolite softener منعم الربوليت 
Zero contamination صفر التلوث 
Zero cultivation  صفر المزارعة 
Zero tolerance )صفر األمان )حد األمان يساوى صفر 
Zig-zag harrow  عزق زكزاكي 
Zone of dormancy منطقة السكون 
Zone of inactivity منطقة عدم النشاط 
Zoning المناطق توزيع 
Zoogeography علم الجغرافيا الحيوانية 
Zoology علم الحيوان 
Zoophagous التغذية حيواني 
Zooplankton حيواني، الهائمات الحيوانية عائم 
Zoosporangium   حافظة األبواغ الهدبية 
Zoospore  بوغ هدبي، جرثومة حيوانية 
Z-organ  عضو“Z ” 
Zucchini yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء 
Zygogenetically   )تكاثر البيوض بعد تلقيحها )تكاثر الزيجوت 
Zygophore  حامل زيجي 
Zygosporangium   حافظة بوغية زيجية 
Zygospore  بوغ زيجي 
Zygote مخصبة بيضة 
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