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 مقدمة

  
أهميته وداللته في الترجمة: المصطلح العلمي  

  

هي لغة حضارة إنسانية لم يكن هناك ما يجافي الحقيقة إذا قلنا أن اللغة العربية الفصيحة 
حية تطورت واستمرت في التطور عبر قرون عديدة لتسهم في ترجمة الفكر والعلوم من لغاٍت عديدة 

هذه االنفتاحات على الحضارات األخرى والعلوم األخرى . مختلفة المشارب إلى اللغة العربية األصلية
العلمي، إذ ال تتوقف أهميتُه على أوجدت بين ثنايا الكتب وبين ُعصارة المفكرين حاجة للمصطلح 

علٍم من العلوم بقدر ما ُتطال يداه لتصل إلى العلوم كلها وتجعلها سلسة الفهم باختيار المصطلح 
فلذا أصبح بما ال يقبل الشك لكل علٍم من العلوم التي طرقتنا بصورٍة مباشرة أو غير . المناسب

خاصٌة بها تجوب األفكار وتزجر البحار لتستقر مباشرة، وسواًء رضينا بهذا أم لم نرَض مصطلحاٌت 
فاالقتصاد والطب والهندسة والفلسفة وما إلى ذلك من علوم كل واحد منها . في عنفوان الفهم البشري

  .له خصوصيته االصطالحية لما يعبر عن فحواه وأهميته وداللته المعجمية
ستجد، بل مشكلة مطروحة دائمًا، فمشكلة المصطلح العلمي ودالالت استعماله لم تكن باألمر الم

فعلى الرغم . لكون التطور وااللتصاق بالعلوم ال يمكن أن ينفك وينتهي يومًا بعد يوم واستمراريته أزلية
من تناول أهمية المصطلح ودالالته اللغوية من ِقبل الكثيرين من المولعين بالعلم وأصوله، إال أنها 

لمحطات الفضائية والمؤتمرات الصغيرة والكبيرة دون بقيت تدور في روحى الصحف واإلذاعات وا
الوصول إلى حل فعلي، ودون االلتئام والتوافق إلنجاز مشروع يليق باألمة العربية وينهض بمتطلبات 

على الرغم . وجودها ومواكبتها للعلوم والثقافات األخرى الواردة من اللغات العلمية الغربية والشرقية
من العلماء يعرفون ُجلَّ المعرفة أن المصطلح العلمي له أدواته ودالالته من أن هذا الكم الهائل 

الموضوعوية، إذ اتفق العلماء والمهتمون بالمصطلح على أنه ال بد من أن يكون المصطلح المقترح 
مقترنًا بمشاركة أو مشابهة بين المدلول اللغوي والمدلول االصطالحي، شرط أن ال تُقرن المعاني 

ويبدو أن لغتنا الجميلة العربية قد التزم . صطلح منفرد بأكثر من لفظة اصطالحية واحدةالعلمية لم
هذا االلتزام . ُنحاتها منُذ عهد الترجمة الفتي فيها بالمحافظة على المدلول والجوهر اللغوي العربي
لكونها تحتوي يبدو جليًا في القواميس العربية التي أرساها الجوهري والزبدي والفيروزابادي وغيرهم، 

. على مصطلحات في علوم شتى وضعها العرب أو عّربوها بطريقة راعوا فيها قدرة التعبير العلمي
حتى يومنا هذا، إذ إن أرادوا اشتقاق مصطلح  موجودٌ  فهم عملوا على آليٍة مهمة قد تبدو ال غيرها

ى العلمي الجديد، وٕان فإنهم يلجأون الشتقاق كلمة جديدة من أصل كلمة عربية للداللة على المعن
أخفقوا في ذلك أدخلوا تلك الكلمة األعجمية على اللغة العربية وطّبقوا عليها قواعد اللغة العربية 
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تلك هي الوسائل التي اتبعوها وضمنوا بها استمرارية بث روح العلوم الجديدة إلى اللغة . المتّبعة
  .العربية وطوروها مع تطور العلوم األخرى

ة العربية للترجمة ُتدرك مدى أهمية المصطلح لوضع بنية تحتية للترجمة، عكفت على ولكون المنظم
استيعاب المصطلحات الصادرة عنها، بعد مضي اثنتي عشرة سنة من تأسيسها وٕاصدارها ألكثر من 

هذه الحالة المصطلحية مرت بمراحل جمة عديدة تواشجت فيها الخبرات لذوي . مئتي كتاب مترجم
ففي هذه المراحل العديدة كان لمن ترجم كتب المنظمة من . ي الخبرة االصطالحيةاالختصاص وذو 

الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية والالتينية واأللمانية وغيرها من اللغات باٌع طويل في الموضوع وفي 
د فلذا جاء مع نهاية كل كتاب مسر . اللغة األصلية للكتاب المترجم واللغة العربية على حٍد سواء

وهذه . بالمصطلحات الخاصة بكل كتاب منشور من اللغة األصلية ويقابله ما مقترح باللغة العربية
  .المصطلحات في اختصاصات عديدة منها الفلسفية واللسانية والعلمية األساسية وغيرها من العلوم

يع الكتب لقد دأبت المنظمة العربية للترجمة على تفعيل هذا الجهد من خالل مراجعة مصطلحات جم
وٕادراجها ضمن االختصاصات، وتعّرضت تلك المصطلحات لمراجعة نصية ولغوية وٕالكترونية 
. لتصنف بعد عمٍل مضٍن إلكترونيًا لحذف المتكرر وتوحيد المفاهيم الداللية وتقسيماتها اللغوية
 الهدف من كل ذلك أن يكون لدى المهتم جملة من المصطلحات المهمة التي تجعله ينطلق إلى

ترجمة صحيحة من جانب والحفاظ على وحدة المصطلح كي ال يرتبك القارىء بكثرة المصطلحات 
وهو ما أسهم بصورة غير . ودالالتها التي لربما في بعض السياقات تكون خارج إطار المعنى اللفظي

  .مباشرة بعدم ثبات المعنى المترجمَ 
ألف مصطلح من الفرنسية  55يقارب  على أية حال تمكنت المنظمة العربية للترجمة من جمع ما

وهي تضعها اآلن بين يدي القارىء والمهتم . واإلنكليزية واأللمانية والعبرية والالتينية إلى اللغة العربية
على موقعها اإللكتروني ليتمكن المهتمون من االطالع عليها وٕابداء آرائهم أو إعطاء مشورتهم قبل 

  . تثبيتها واعتمادها نهائياً 
من ذلك هو البدء ببناء بنية تحتية للترجمة العربية نبدأها من مصطلحات المنظمة العربية  الغرض

وهو جهٌد يحتاج إلى تكاتف وعمل . للترجمة لننطلق االنطالقة الكبيرة نحو توحيد المصطلح وٕاقراره
  .دؤوب كي نخدم فيه األمة ونفيد فيه المهتم العربي بالترجمة وأدواتها

  
  يهيثم غالب الناه
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  الفصل األول 
  روعأضواء حول المش

 
كتاب مترجم  أصدرت أكثر من مائتي 2012 خالل رحلة المنظمة منذ التأسيس ولغاية عام

  .من اللغات الغربية الى اللغة العربية
كانت بالعلوم اإلنسانية أو  أخرى على معظم الجوانب المطروقة سواءً برّكزت هذه الكتب بصورٍة أو 

  .سيةالعلوم األسا
. عنى باختيار الكتب وفق التخصصات التي يحتاجها الوطن العربيفمنذ التأسيس كانت هناك لجان تُ 

  :لت باالختصاصات الشاملة لكل ما يليِزعت هذه اللجان على سبعة مجاالت مهمة تكلّ فلذا وُ 
  لجنة أصول المعرفة العلمية .1
  لجنة الثقافة العلمية المعاصرة .2
  لجنة الفلسفة .3
  اإلنسانية واالجتماعية لجنة العلوم .4
  قنيات والعلوم التطبيقيةلجنة الت .5
  لجنة اآلداب والفنون .6
 لجنة اللسانيات والمعاجم .7

 

كر بل تطورت لتضيف يقف التحديث والتوسيع في هذا المجال عند اللجان السبعة اآلنفة الذ ولكن لم
اللجنة "لد لجنة ثامنة سمّيت لتو ، ون مع مدينة الملك عبد العزيزساسيًا من خالل التعابعدًا علميًا أ

ماكس "كما صاحبها مشروع آخر ُأقِرن بالمفكر  ."العلمية لسلسلة التقتيات االستراتيجية والمتقدمة
صدرتها المنظمة خالل رحلتها والتي وبهذا تكون الكتب التي أل ترجمة أعماله، من خال" فيبر

وح المنظمة بالتطور والتحديث مونتيجًة لط. منضوية تحت تسعة اختصاصاتستصدرها مستقبًال 
  على سبيل المثال في االقتصاد مستقبًال بنشر كتب متخصصة،  عنىتضاف لجان أخرى تُ سلربما 

ما ذكر تتعلق بها وفق والتجارة والمواد البشرية وغيرها مّما لم يتم التنسيق أو العمل على ترجمة كتب 
  .عالهأ

سلوب الذي اتبعته المنظمة في ة ولدت نتيجة لألعة من الكتب الصادر مامة بهذه المجمو إن اإلل
في  ، يقابلها معنى المصطلح أو صيغتهالترجمة كمًا ال بأس به من المصطلحات في اللغة العربية

  .)الخ...ة، الفرنسية، األلمانيةنجليزياإل(لغات الكتب األساسية 
  

ن و تبويبها ومنتجتها لتكهناك ضرورة لحفظ هذه المصطلحات والعمل على أن وعليه وجدت المنظمة 
 والباحث في المستقبل، على أن ال يكون مستوى العمل يتوقف عند هذا الحّد بل يكون  عونًا للمترجم
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يجاد تاب يصدر ضمن المجاالت المذكورة أعاله أو في حال إمع كل ك ًا ومحّدثاً المشروع مطّور 
  . مجاالت للترجمة مستقبالً 

المصطلح الذي تقّره المنظمة ف يؤدي مستقبًال ألن يعتبر لشك سو نجاز بما ال يقبل اهذا اإل
أساسًا مستقبليًا لبناء منظومة من معجم المصطلحات يغني اللغة العربية ويعين المترجم والباحث 

 .والمتلقي

  
  : الكتب المتخصصة

ول أن هناك تسعة لجان تقسيمات اللجان في المنظمة العربية للترجمة يمكن أن نقوفق 
رقم ( مخططإن الننا أمام مصطلحات بصورة عامة، تصل حّد تسعة فروع، وعليه فأ متخصصة أي

مّثل تُ و  لكتب في كل سنة،ا اتصدار إ عددمرتبة وفق ، يبّين الكتب الصادرة في كل فرعٍ ) 1
في كل سنة لكّل اختصاص وبعدة الكتب الصادرة  )10رقم ( لى المخططإ) 2رقم (من  اتالمخطط

  :أن بعض الكتب وردت فيها مصطلحات بصورةلغات، أي ما نعني به 
  

  عربي -فرنسي  
 عربي – إنجليزي  
  عربي –ألماني  
  عربي –التيني  
 عربي –يطالي إ  

  
لغة الللمصطلح بفلهذا سيكون في بعض االختصاصات هناك مصطلحات ألكثر من لغة مقابلة 

ناهيك عن أن . لعربيةلى اللغة االعربية والسبب في ذلك يعود إلى لغة الكتاب المصدر المترجم إ
  .الكتاب ابعض المؤلفين كثيرًا ما يستخدمون مصطلحات من لغة تختلف عن اللغة التي أّلف فيه

ن نجد صيغة يمكننا من خاللها اف المستقبلية لهذا المشروع بعد إنجازه أوبهذا سوف يكون من األهد
  . رجم والمتتبع مستقبالً بوضع المصطلحات الخاصة بالفرع بأكثر من لغة كي يستفيد منها المت
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لى الكتب الصادرة عن المنظمة إ هذه المخططات التي تمثل المصطلحات في كل فرع نسبةً 
طلحات يبّين المص) 1رقم (فعلى سبيل المثال الجدول  .لى جداولإترجمتها  تخالل رحلتها قد تمّ 

-إنجليزي(لى المصطلحات اإلضافة إفيه بنسانية واالجتماعية ووجدنا الواردة في لجنة العلوم اإل
) عربي-فرنسي(حيث بلغ عدد مصطلحات هذا الفرق الــ. )عربي-فرنسي(هناك مصطلحات ) عربي

 9427مصطلح، بمجموع لكال اللغتين بما يقارب  3898) عربي-إنجليزي(مصطلح والــ 5529لى إ
، )عربي-فرنسي(ثر من لغة عن لجنة الفلسفة وجود أك) 2 رقم(في حين يبّين الجدول . مصطلح

، )عربي-فرنسي(مصطلح  4876وبواقع ) عربي-التيني(، )عربي-إنجليزي(، )عربي- ألماني(
- التيني(مصطلح  182، )عربي-إنجليزي( مصطلح 1708، )عربي-ألماني(مصطلح  1838و

  .مصطلح 8604أي بمجموع يصل حّد ) عربي
في حين ). 9رقم (لغاية الجدول ) 3 رقم(لجدول هذه الحالة تنطبق على الفروع األخرى الواردة في ا

  .المجموع الكّلي لكل مصطلح مقابل كّل لغة يوضح) 10رقم (الجدول  أن
  

  :واالجتماعية اإلنسانية العلوم لجنةيبّين المصطلحات الواردة في : 1جدول رقم 
  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر

  يعرب-إنجليزي  202نظرية النمو2003
  عربي-إنجليزي  32الفكر اليوناني والثقافة العربية2003
  -  0 نحو تجاوز الدكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية:السلطة والرخاء2003
  عربي-إنجليزي  136العولمة الطوفان أم اإلنقاذ؟2004
  عربي-إنجليزي  178أوروبا ومن ال تاريخ لهم2004
  عربي-فرنسي  384تاريخ نظريات االتصال2005
  عربي-إنجليزي  74بحث في أصول التغيير الثقافي:حالة ما بعد الحداثة2005
  -  0علم االجتماع2005
  عربي-إنجليزي  415األديان العاّمة في العالم الحديث2005
  عربي-فرنسي  47 منظور أنثروبولوجي لأليديولوجية الحديثة:مقاالت في الفردانية2006
  عربي-فرنسي  204لجديدالتاريخ ا2007
  عربي-فرنسي  140مسار العلمنة:الدين في الديمقراطية2007
  عربي-إنجليزي  91بنية الثورات العلمية2007
  عربي-فرنسي  110لـغـات الـِفـْرَدوس2007
  عربي-فرنسي  378في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم:إعادة اإلنتاج2007
  عربي-فرنسي  205وم االجتماعيةمفهوم الثقافة في العل2007
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  -  0)1848ـ1789(أوروبا:عصر الثورة2007
  عربي-إنجليزي  188البحث عن التاريخ والمعنى في الدين2007
  عربي-إنجليزي  59علم داللة الرؤية القرآنية للعالم:اهللا واإلنسان في القرآن2007
  عربي-رنسيف  107الكذبة الرومنسية والحقيقة الروائية2008
2008

 الكالم أو الموت
38 
38  

  عربي-إنجليزي
  عربي-فرنسي

  عربي-فرنسي  46حديث الطريقة2008
  عربي-إنجليزي  79الشرق في الغرب2008
  عربي-إنجليزي  309ضد التأويل ومقاالت أخرى2008
  عربي-إنجليزي  287األصول االجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية2008
  عربي-إنجليزي  57نجليزيصورة الشرق في األدب اإلتطور2008
  عربي-إنجليزي  27في الثورة2008
  عربي-إنجليزي  90أثر العلم في المجتمع2008
  عربي-إنجليزي  107التاريخ النقدي للفكرة:المجتمع المدني2008
  عربي-فرنسي  686مدخل إلى علم اجتماع العلوم والمعارف العلمية2008
  عربي-فرنسي  54صطنع واالصطناعالم2008
  عربي-إنجليزي  118تشريح القومية األمريكية:أمريكا بين الحق والباطل2008
  عربي-فرنسي  22مقالة العبودية الطوعية2008
  -  0)1848-1875(عصر رأس المال2008
  عربي-فرنسي  61اختالق الميثولوجيا2008
  عربي-فرنسي  215تاريخ التسامح في عصر اإلصالح2009
  عربي-إنجليزي  83تأويل الثقافات2009
  عربي-إنجليزي  163التحليل النصي في البحث االجتماعي:تحليل الخطاب2009
  عربي-فرنسي  144العنف والمقدس2009
  عربي-إنجليزي  255 األصول السياسية واالقتصادية لزمننا المعاصر:التحول الكبير2009
  عربي-فرنسي  159زل العربيسوسيولوجيا الغ2009
  عربي-إنجليزي  458اجتماعية لعالم متغير-آفاق اقتصادية:اقتصاد القرن الحادي والعشرين2009
  عربي-فرنسي  160قواعد لغة الحضارات2009
  عربي-فرنسي  247الهيمنة الذكورية2009
  عربي-إنجليزي  151الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة:عصر الوصول2009
  عربي-فرنسي  100من الحوليات إلى التاريخ الجديد:التاريخ المفتت2009
  عربي-فرنسي  59نظام الزمان2009
  عربي-فرنسي  83)1680-1715(أزمة الوعي األوروبي2009
2009-
2010 

 أوديب وأساطيره
  عربي-فرنسي  65
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  عربي-سيفرن  46منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية:اإلسـالم2010
  عربي-فرنسي  91اإلنسان والمقّدس2010
  عربي-فرنسي  71الخطاب التاريخي والخطاب النياسي:تقاسم المعارف2010
  عربي-فرنسي  32الحاضرّية وتجارب الّزمان:تدابير التاريخانية2010
  عربي-فرنسي  67دراسة في بناء األلفاظ:المـولّـد2010
  عربي-إنجليزي  108السياسة والمجتمع في الشرق األوسط:تضخيم الدولة العربية2010
العمل االجتماعي والحس :أبحاث في النظرية العامة في العقالنية2010

 المشترك
  عربي-فرنسي  237

  
  عربي-فرنسي  75طموحات مثقف مسلم:ابن رشد2011
  عربي-رنسيف  63شكل التبادل وعّلته في المجتمعات القديمة:بـحـث فـي الهبة2011
  عربي-فرنسي  62لـفـهـم عـالـم الـيـوم:براديغما جديدة2011
الجسد وفن التزيين من عصر النهضة األوروبية الى : تاريخ الجمال2011

 أيامنا
  عربي-فرنسي  89

  عربي-إنجليزي  86الرأسـمـالـيـة واالشـتـراكية والـديمقراطية2011
  -  0)1914ـ1875(عصر اإلمبراطورية 2011
  -  19910-1914القرن العشرون الوجيز،:عصر التطرُّفات2011
  عربي-فرنسي  205 بحث في التاريخ النقدي)1789-1924(فكرة الجمهورية في فرنسا2011
  عربي-فرنسي  281في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياسي2011
  -  0يد البلدمهاجرون مستعمرون موال:المجتمع اإلسرائيلي2011
  عربي-فرنسي  370 دراسات في علم النفس التاريخي:األسطورة والفكر عند اليونان2012
  عربي-فرنسي  180تتبعها صفحات غير منشورة:شذرات من خطاب محب 2012

    5583  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات  

    3791  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  

    9374  مجموع المصطلحات 

  
  

  :الفسفة  لجنةيبّين المصطلحات الواردة في : 2جدول رقم 
  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر

  عربي-فرنسي  329الذات عينها كآخر2005
  عربي-ألماني  190نقد ملكة الحكم2005
  عربي-ألماني  301فنومينولوجيا الروح2006
  عربي-فرنسي  188مقالة في الميتافيزيقا2006
 عربي-فرنسي  400تحقيقات فلسفية2007



 20

399  
399  

  عربي-إنجليزي
  عربي-ألماني

  عربي-فرنسي  340دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها2007

 فكرة الفينومينولوجيا 2007
110  
110  

 عربي-فرنسي
  عربي-ألماني

 في الفرق بين نسق فيشته ونسق شّلنغ في الفلسفة 2007
293  
293  

 عربي-فرنسي
  عربي-يألمان

  عربي-ألماني  136أزمة العلوم األوروبية والفنومينولوجيا2008

 تحقيق في الّذهن البشري 2008
131  
131  

 عربي-فرنسي
  عربي-إنجليزي

  عربي-فرنسي  313المرئي والالمرئي2008
  عربي-ألماني  150نقد العقل العملي2008
  عربي-فرنسي  317اإلختالف والتكرار2009
  عربي-فرنسي  137ي المعطيات المباشرة للوعيبحث ف2009
  عربي-فرنسي  300خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر2009
  عربي-إنجليزي  114إعادة صياغة:العدالة كإنصاف2009

 علم األخالق 2009
179  
178  

  عربي-فرنسي
  عربي- التيني

  عربي-فرنسي  89الفلسفة األميركية2009
  عربي-إنجليزي  142آة الطبيعةالفلسفة ومر 2009
  عربي-فرنسي  100بحث في األنطولوجيا الفنومينولوجية:الكينونة والعدم2009
  عربي-إنجليزي  176الليبرالية وحدود العدالة2009
  عربي-فرنسي  104ما الجمالية؟2009
  عربي-فرنسي  253عن الحق في الفلسفة2010
  عربي-فرنسي  485رين؟أّي فلسفة للقرن الحادي والعش2011

 البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفة 2011
260  
259  
258  

  عربي-إنجليزي
  عربي-فرنسي
  عربي-ألماني

  عربي-فرنسي  477الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين2011
    4804  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات  

    1837  )عربي-ألماني(مجموع المصطلحات  

    1222  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  

    178  )عربي-التيني(مجموع المصطلحات  
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    8041  مجموع المصطلحات 

  
  

  :العلمية المعرفة أصول لجنةيبّين المصطلحات الواردة في : 3جدول رقم 
  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر
  يعرب-فرنسي  200 العلم والفرضية 2002

 منطق البحث العلمي 2006
215 
34 
54  

 عربي-ألماني
 عربي-فرنسي
  عربي-إنجليزي

  عربي-فرنسي  333 فكر الفضاء 2009

  عربي-إنجليزي  77 مساءلة الكون: من الكواركات إلى الثقوب السوداء 2009

   عربي-فرنسي  141 تاريخ علم الفلك القديم والكالسيكي 2009

  -  0 اإلنسان والحيوانات التعبير عن العواطف عند 2010
    708  )عربي - فرنسي(مجموع المصطلحات  

    215  )عربي-ألماني(مجموع المصطلحات  

    131  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  

    1054  مجموع المصطلحات 

  
  :التطبيقية والعلوم التقنيات لجنةيبّين المصطلحات الواردة في : 4جدول رقم 

  اللغة  دد المصطلحاتع اسم الكتاب سنة النشر
  عربي-إنجليزي  187 تطوير المنتجات باختصار نصف الزمن 2004

  عربي-إنجليزي  285 النسيج واللباس في االقتصاد العالمي 2004

  عربي-إنجليزي  417 إدارة هندسة الُنُظم 2007

  عربي-إنجليزي  86 كيف تغّير التكنولوجيا النانوية من حياتنا: رقص الجزيئات 2008

  عربي-إنجليزي  101 التناظر والكون الجميل 2009

  عربي-إنجليزي  90 منظورًا إليه من ذروة هابرت: ما بعد النفط 2009

  عربي-إنجليزي  116 المستقبل النانوي 2009

2009-
 االستشراف واالبتكار واالستراتيجية 2010

  عربي-إنجليزي  107
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    1389  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  

    1389  مصطلحاتمجموع ال 

  
  :اجموالمع اللسانيات لجنةيبّين المصطلحات الواردة في : 5جدول رقم 

  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر
  عربي-فرنسي  664 مساهمة لسانية في العلوم اإلنسانية: إنسان الكالم 2003

  عربي-فرنسي  298 علم جديد في التواصل: التداولية اليوم 2003

  294 سيميائية وفلسفة اللغةال 2005
294  

  عربي-فرنسي
  عربي-يطاليإ

  عربي-إنجليزي  134 عنف اللغة 2005

  عربي-فرنسي  797 في سبيل منطق للمعنى 2006

  عربي-فرنسي  158 أسس تدريس الترجمة التقنية 2007

  عربي-إنجليزي  527 في نظرية الترجمة اتجاهات معاصرة 2007

  عربي-فرنسي  209 إيِبستيمولوجيا أولّية لمجال علمي: مدخل لفهم اللسانيات 2007

  عربي-إنجليزي  142 أسس السيميائية 2008

  عربي-فرنسي  295 حرب اللغات والسياسات اللغوية 2008

  عربي-فرنسي  405 المضمر 2008

  عربي-فرنسي  299 أجمل قصة عن اللغة 2009

  عربي-فرنسي  320 التأويل سبيًال إلى الترجمة 2009

  عربي-إنجليزي  211 دليل السوسيولسانيات 2009

2009-
2010 

 المعنى في علم المصطلحات
  عربي-فرنسي  479

2009-
2010 

 النظرية النحوية
  عربي-إنجليزي  178

2009-
2010 

 وظيفة األلسن وديناميتها
  عربي-فرنسي  479

  عربي-فرنسي  191 الترجمة والحرف أو مقام البعد 2010

  عربي-جليزيإن  260 الديمقراطية 2010

معجم مصطلحات الثقافة : مفاتيح اصطالحية جديدة 2010
 والمجتمع

  عربي-إنجليزي  147
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  عربي-فرنسي  605 التنظير في الترجمة 2011

  عربي-فرنسي  217 فكر اللغة الروائي 2011

  278 مبادئ األسلوبيات العامة 2011
8  

  عربي-فرنسي
  عربي- التيني

  306 سيمعجم مصطلحات التحليل النف 2011
331  

  عربي-فرنسي
  عربي -  إنجليزي

  عربي-فرنسي  212 المعجمية وعلم الداللة المعجمي 2012

  عربي-فرنسي  984 قاموس علوم اللغة 2012

  عربي-فرنسي  782 النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن الى الذرائعية 2012
    1930  )عربي-يزيإنجل(مجموع المصطلحات  

    8272  )عربي- فرنسي(حات مجموع المصطل 

    294  )عربي-ايطالي(مجموع المصطلحات  

    8  )عربي-التيني(مجموع المصطلحات  

    10504  مجموع المصطلحات 

 
  :المعاصرة العلمية الثقافة لجنة يبّين المصطلحات الواردة في: 6جدول رقم 

  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر
  عربي-فرنسي 91  يالح الكائن مغامرة 2003

  عربي-إنجليزي  133 حلم الجينوم وأوهام أخرى 2003

2005 
األوتار الفائقة، واألبعاد الدفينة، والبحث عن : الكون األنيق

 النظرية النهائّية
  عربي-إنجليزي  243

2006 
حواسيب محورها اإلنسان وما يمكن أن تؤديه : ثورة لم تنتهِ 

 لنا
  عربي-إنجليزي  133

  عربي-فرنسي  155 مقالة فلسفية في العلوم: ن والتكنولوجيات الحيويةالممك 2007

  عربي-إنجليزي  57 مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة: صور المعرفة 2008

  عربي-إنجليزي  102 تسع مقاالت منطقية فلسفية: من وجهة نظر منطقية 2009

  عربي-فرنسي  51 الكائن الحي مفككًا ترميزه 2009
    668  )عربي-إنجليزي(ت مجموع المصطلحا 

    297  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات  
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    965  مجموع المصطلحات 

 
  :والفنون اآلداب لجنة يبّين المصطلحات الواردة في: 7جدول رقم 

  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر
  عربي-فرنسي 287 األدب المسكون بالفلسفة: مرايا الهوية 2005

  عربي-إنجليزي  98النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة: لكتابةالرّد با 2006

  عربي-فرنسي  275 دراسة عن الخيال والمادة: الماء واألحالم 2007

2008 
من البنيوية إلى ما بعد : خمسون مفكرًا أساسيًا معاصراً 
 الحداثة

  عربي-إنجليزي  292

  عربي-فرنسي  55 دبيةبم يفكر األدب؟ تطبيقات في الفلسفة األ 2009

  عربي-إنجليزي  97 السياسة ما بعد الحداثية 2009

  -  0 نجاحه وٕاخفاقه: بيكاّسو 2010

  عربي-فرنسي  141 سياسة األدب 2010

  عربي-فرنسي  74 سوسيولوجيا الفن 2011
    487  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  

    832  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات  

    1319  اتمجموع المصطلح 

  
  :فيبر ماكس أعمال ترجمة لجنة فييبّين المصطلحات الواردة : 8جدول رقم 

  اللغة  عدد المصطلحات اسم الكتاب سنة النشر

  86 حرفة بوصفهما والسـياسـة العلم 2011
80 

  عربي-فرنسي
  عربي-ألماني

    80  )عربي-ألماني(مجموع المصطلحات  

    86  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات  

    166  مجموع المصطلحات 
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يات قنسلسلة التية لجنة العلمللا فييبّين المصطلحات الواردة : 9جدول رقم 
  :والمتقدمة االستراتيجية

  اللغة اسم الكتاب سنة النشر

2011 
تـقـانـات الـنـفـط والـغـاز من أجل أسواق الطاقة : ادخـار الـمـوارد

 المستقبلية
  عربي-إنجليزي

2011 
تاريخ التقانات التي جعلت : لطائرة و التحكم بهااستقرار ا

 الطيران ممكنًأ
  عربي-إنجليزي

  عربي-إنجليزي استكشاف الهايدروكربون و انتاجه 2011

  عربي-إنجليزي أسس الهندسة الحيوية 2011

  عربي-إنجليزي اإللكترونيات البصرية وتكنولوجيا األلياف البصرية 2011

  عربي-إنجليزي مراجعة في التقنيات: مقياس الصغيراإلمداد المائي في ال 2011

  عربي-إنجليزي نـصـائـح مـن خـبـراء: أمن تقنية المعلومات 2011

  عربي-إنجليزي البوليميرات العالية األداء 2011

  عربي-إنجليزي سيرورات الطاقة التقليدية و المتجددة: تحلية مياه البحر 2011

  عربي-إنجليزي مبسَّطة للفكرة العظيمة القادمةمقدمة : التقانة النانوية 2011

2011 
البنية و المعالجة و الخواّص و : تقانة هندسة المواد 

 االختيار
  عربي-إنجليزي

2011 
توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية أنظمة الطاقة 

 الفولتضوئية
  عربي-إنجليزي

  عربي-إنجليزي دلـيـل تطـويـر البرمجّيات الشامل 2011

  عربي-إنجليزي دليل تكنولوجيا اإللكترونيات 2011

  عربي-إنجليزي العلم المفقود -االحترار الكوني : األرض+ السماء  2011

  عربي-إنجليزي مدخل إلى الطاقة المستدامة: شحن مستقبلنا بالطاقة 2011

  عربي-إنجليزيالصناعة الكيميائية في العالم في عصر ثورة البتروكيميائيات 2011

  عربي-إنجليزي التقنية والتوجهات للمستقبل: الطـاقـة 2011

  عربي-إنجليزي نظرة شاملة -كيمياء البيئة  2011

  عربي-إنجليزي الماء وتقنية مياه الصرف 2011

  عربي-إنجليزي علم وهندسة وتطبيقات: مدخل الى االلكترونيات النانوية  2011

  عربي-إنجليزي لتكنولوجيا والمجتمعالمصادر وا: مدخل إلى الطاقة 2011

  عربي-إنجليزيالمنهجيات والتقنّيات وٕادارة العمليات الحديثة في هندسة  2011
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 البرمجّيات

2011 
تقاناتها وسيرورات معالجتها وطرائق : اـلمـواد الـجـديـدة

 تصنيعها
  عربي-إنجليزي

  عربي-إنجليزي ميكانيك المواد المركبة 2011

  عربي-إنجليزي رات إنتاج البتروكيميائياتدليل سيرو  2012

  عربي-إنجليزي مدخل الى أنظمة إلكترونيات الطيران 2012

  عربي-إنجليزي أسس التقانة الحيوية 2012

  عربي-إنجليزي دليل التقانة الحيوية والهندسة الوراثية 2012

  عربي-إنجليزي علم وتقانة البيئة 2012

  عربي-ليزيإنج مبادئ هندسة الطائرات 2012
  19305  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات  
  19305  مجموع المصطلحات 

  
  

  :اللجان التسعة لمصطلحات الواردة فيالمجموع الكّلي ليبّين : 10جدول رقم 
عدد  اللغة اللجنة المتخصصة

  المصطلحات
  المجموع الكّلي

  عربي-فرنسي  لجنة أصول المعرفة العلمية
  عربي-ألماني
 ربيع-إنجليزي

814  
247  
77  

1138  

  عربي-فرنسي  لجنة الثقافة العلمية المعاصرة
 عربي-إنجليزي

297  
669  

966  

  عربي-فرنسي  لجنة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 عربي-إنجليزي

5529  
3898  

9427  

  1787  1787عربي-إنجليزي  لجنة التقنيات والعلوم التطبيقية
  عربي-فرنسي  لجنة اآلداب والفنون

 عربي-إنجليزي
833  
487  

1320  

  عربي-إنجليزي لجنة اللسانيات والمعاجم
  عربي-فرنسي

2502  
10058  

12862  
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  عربي-إيطالي
 عربي-التيني

294  
8  

  عربي-فرنسي  لجنة الفلسفة
  عربي-إنجليزي
  عربي-التيني
 عربي-ألماني

4876  
1708  
182  
1838  

8604  

  عربي-ألماني  فيبر ماكس أعمال لجنة ترجمة
 عربي-فرنسي

86  
86  

172  

لجنة العلمية لسلسلة التقتيات 
  والمتقدمة االستراتيجية

  عربي-إنجليزي
  

19305  19305  

    30433  )عربي-إنجليزي(مجموع المصطلحات   
    22493  )عربي- فرنسي(مجموع المصطلحات   
    2171  )عربي-ألماني(مجموع المصطلحات   
    294  )عربي-إيطالي(مجموع المصطلحات   
    190  )عربي-التيني(مجموع المصطلحات   
    55581  مجموع  

  
  

  :أنظمة المعلومات اإللكترونية للمصطلحات
  
وعدد تلك  مصطلحات ومعرفة اللغات المتداولةال الذي تمّكنا فيه من تصنيفالعرض السابق  بعد

  (Data base)بياناتلى وضع قاعدة  بّد من االنتقال إكل لغة وفي كل اختصاص الل المصطلحات

يمكن من خاللها توحيد المصطلح لكّل اختصاص وحذف المتكّرر أو المصطلحات، خاصة بتلك 
واردًا بأكثر من صيغة وعليه ذا كان إة لما يقابله في اللغة األجنبية تحديد المصطلح في اللغة العربي
لى النتيجة نقوم بأخذ كّل اختصاص ومعالجته إلكترونيًا للوصول إ في هذا القسم من العمل سوف

  .يةالنهائ
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  :تتّم هذه العملية وفق اآللية اآلتية

 .في جميع الكتب لكل اختصاص من االختصاصات لغة بلغةعزل المصطلحات كّلها  .1
 .في قاعدة بيانات أحادية) 1 الفقرة رقم(دمج تلك المصطلحات وفق  .2
 .إجراء التدقيق اإلمالئي والصياغي لكل مصطلح .3
 .نيحذف المتكررات وتوحيد المختلفات في المعا .4
 .لكترونيًا وتوحيدها حسب الوجود األبجدي للغة األجنبيةمعالجة قاعدة البيانات إ .5
 .كتروني للمنظمة العربية للترجمةلإلالموقع الكترونيًا ومعالجتها لتكون مالئمة مع برمجتها إ .6
 .لكترونياً اختبار قاعدة البيانات إ .7
 .إتمام جهوزية استخدام المصطلح .8

 
  :مثال على ذلك

في ) عربي-إنجليزي( 487و) عربي- فرنسي(مصطلح  833على  ة اآلداب والفنونلجنتحتوي 
  ).2راجع مخطط رقم . (2011لى إ 2005رة من تسعة كتب للفت

لكترونيًا في تّمت معالجته إ) عربي-إنجليزي(للمصطلح  اً سيبّين نموذج) 10رقم (وعليه فإن الجدول 
  .لكترونياً قد تّمت معالجته إ) عربي-رنسيف(يبّين نموذج للمصطلح ) 11رقم (حين أن الجدول 

 
  ):عربي- إنجليزي(نموذج من الجدول األساسي للمصطلحات : 10جدول رقم 

  
A Posteriori  مابعدي

A Priori ماقْبلي

A Priori Pessimism  نزعة تشاؤمية قْبلية

  Abrogation إقصاء

 Abyssهاوية

Active Thought  فكر فاعل

 Aesthetics جماليات

Aesthetics  فلسفة الجمال

  Africanness أفريقوية

 Alienation اغتراب

 Alterityتغّير

Alterity غْيرّية

 Ambivalence ازدواجية، تضارب
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Ambivalence  تأرجح بين نقيضْين

Anagram  جناس تصحيفي

Analogy  قياس التماثل

Anomaly  حالة شاذة

Anonymityُغْفّلية

Antagonismعداء

 Anthologyدراسات/ مجموعة مقتطفات

Anthropologyإناسة

Anti-Idealism  مناهض للمثالية

Anti-Platonism  مناهض لألفالطونية

Applied Rationalism  عقالنية تطبيقية

  Appropriation استيعاب

Arbitrariness  طبيعة اعتباطية

Archaelogy of Knowledge  أركيولوجيا المعرفة

Architextuality  نّصية رئيسية

 Archives )أرشيف(سجالت 

Argumentحجة

  
  ):عربي- فرنسي(نموذج من الجدول األساسي للمصطلحات : 11جدول رقم 

  
 A priori historique  قْبلية تاريخية

 Absoluitéإطالق

  Accident عارض

 Acosmisme الكونية

 Acteurs )نفاعلو (ناس

 Actualités أحداث الساعة

 Affects انفعاالت

  Affinités تجاذبات/ توافقات

 Agencementتنسيق

 Agrégat ركام/مركَّب

 Alchimiste  خيميائي

 Aliénation  )استالب(ارتهان

 Aliénation استالب

 Aliénation استالب
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 Allégorie مرموزة

 Allusion تعريض

 Altérité غيرية

 Altérité غيرية

 Alternance تناُوب

 Ambivalence ازدواج المعنى

 Ambivalence اجتماع الضدَّين

 Âme نفس

  Anachronique مخالف للتسلسل الزمني/ مغلوط تاريخياً 

 Anagramme  جناس القلب

 Analogieتماثل

 Analogie مماثلة/قياس

 Anamorphose تزييغ/ تشويه في الرؤية

 Anesthétique  ضد الجمالية

 Anticipation استباق

 Anti-héros بطل مضاد

 Antithétique متضاّد

  
حظ أن هناك عدة اعتبارات تحتاج ، نال)11رقم (وجدول  )10رقم (جدول لى ومن خالل النظر إ 
  :لى معالجةإ

لمعنى باللغة وردت في جميع الجداول الخاصة بالمصطلحات كلمات متكررة تحمل نفس ا :أوالً 
  .بقاء على مصطلح واحداألصلية وباللغة العربية وثم حذفها واإل

على سبيل المثال كلمة . ورود المصطلح ألكثر من مّرة ولكن بمعنيين مختلفين باللغة العربية :ثانياً 
"Ambivalence"  تأرجح بين نقيضْين"أخرى بمعنى ومرة " زدواجية، تضاربإ"جاءت مّرة بمعنى".  

  .تمامًا وعند مراجعتها تبّين أنها تحمل معنى مغايروردت كلمات تختلف عن بعضها البعض  :ثالثاً 
 "Normalization"وعليه ضمن المعطيات الثالثة أعاله تّم معالجة قاعدة البيانات ضمن آلية الــ 

مًا عل. على المصطلحات األساسية، غير متكررة والتي تحمل معنى في العربية غير متأرجحلإلبقاء 
لكّل اختصاص أو لجنة مصطلحات بأننا في كل عملنا فصلنا لغة عن لغة وبهذا فقد تبّين لنا أن 

  :اآلتي) 11رقم (ضمن المخطط  لغاتو  من المصطلحات عدد
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لجنة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 فرنسي إنجليزي

5529 3898 

  لجنة الفلسفة

 التيني ألماني فرنسي إنجليزي

1223 5361 1838 182 

لجنة أصول المعرفة
 العلمية

 ألماني فرنسي إنجليزي

247 814 77 

  علوم التطبيقيةلجنة التقنيات وال

 إنجليزي

1787 

لجنة اللسانيات والمعاجم

 فرنسي إنجليزي

9231 2344 

التينيإيطالي

8 294 

لجنة الثقافة العلمية المعاصرة

 فرنسي إنجليزي

297 669 

  لجنة اآلداب والفنون

 فرنسي إنجليزي

833 487 
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  .بّين عدد مصطلحات ولغات اختصاص أو لجنة متخصصة :11مخطط رقم 

   
   :رة عامة لكّل اللجان هيتوفرة بصو المصطلحات الم وعليه فإن

 عربي-إنجليزي 
 عربي-فرنسي 
 عربي-ألماني 
 عربي-إيطالي 
 عربي-التيني  

  
  :التنفيذ

لكترونيًا سنقوم بوضع المصطلحات وتهيئة المعلومات إ "Normalization"كتمال من خطوة الــ اال بعد
 عربية للترجمةلكتروني الخاص بالمنظمة الإلليتسنى لنا وضعها في الموقع ا PDFبوضعية الــ

دة نستخلص المصطلحات منه وتوضع في قاعلالستفادة منها وفي حال صدور أي كتاب جديد 
، لكترونيإلووضعها في الموقع ا PDFعادة تنفيذها بصيغة الــالبيانات وحذف المتكرر منها وإ 

صادرة في اللجنة أن يعاد تحديث المصطلحات بما استجّد من منشورات  تقّرر ولغرض التحديث فقد
  .عن المنظمة العربية للترجمة كّل أربعة أشهر

  
  
  
  
  
  

لجنة ترجمة أعمال ماكس
  فيبر

 فرنسي ألماني

86 86 

  العلمية لسلسلة التقنيات اللجنة

يإنجليز   

19305 
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  الفصل الثاني
  مصطلحات أصول المعرفة العلمية

  
 :المصطلحات اإلنكليزية -1

 
 Accident صدفة

 Accuracy ضبط،دقة

 Adjoining المقاطع المتوالية

 Alpha Particle جسيم ألفا

 Ancient God آلهة قديمة

 Angular Momentum)مالزخ(قوة الدفع الزاوي 

 Annihilationفناء

 Aphelionأوج

 Argon أرغون

 Asteroid كويكب

 AU وحدة فلكية

 Baryonic أجسام نواتية

 Beta Decay انحالل بيتا

 Beta Particle جسيم بيتا

 Big Bang انفجار كبير

 Binary Star System نظام النجم المزدوج

 Black Hole ثقب أسود

 Blue shifted اح أزرقانزي

 Blurred, Smeared )متلطخ، مغبش(تخربش 

 CERNالمجلس األوروبي للبحث العلمي النووي

 Chain Reaction سلسلة تفاعالت

 Collapse انهيار

 Comet مذنَّب

 Comet Orbit مدار مذنب

 Conservation of Energy بقاء الطاقة

 Consistency )غير متناقض(اتساق، متسق 

 Cosmic Censorship رقابة كونية

 Countable عدود

 Curved Space فضاء محدب
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 Dark Matter مادة مظلمة

 Decidability بتية

 Definition تعريف

 Description توصيفات روسيل

 Disposition استعداد؛ مزاج

 Distribution توزيع

 Dragging of Inertial سحب داخلي

 Eccentric المركزية

 Electro Magnetic Fieldمجال كهرومغناطيسي

 Ellipse)قطع ناقص(إهليليجي 

 Energy Collapsing انهيار طاقة

 Enlightenment )عصر الــ(تنوير 

 Estimate )إحصائي(تقدير 

 European Organization of Nuclearالمنظمة األوروبية لألبحاث النووية
Research 

 Event حدث

 Event-Horizon الحدثأفق

 Expectation )الرجاء الرياضي(رجاء 

 Experience خبرة، تجربة، اختبار

 Experiment تجربة حاسمة

 Extrapolation استكمال

 Flat Rotation Curvesدوران محوري لمنحنيات منبسطة

 Fluctuation تأرجح

 Frames إطار

 Fusion  انصهار/ اندماج

 Galaxy Gravitational Fieldمجراتمجال جاذبية لل

 Geometrical Shape شكل هندسي

 Giant Hydrogen Cloud Orbitمدار غيمة هيدروجينية عمالقة

 Gravitation تثاقل

 Heating Element عناصر تسخين

 Implication تعريف ضمني

 Instantiation حجة فرعية، قضية آنية، ضرب األمثال

 Intuition حدس

 IO, Europa, Callisto’s Moon، يوروبا، كاليستو IO :قمارأ

 Irrelevant عديم الصلة

 Justification )المنطوقات(تبرير 
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 Lattice شباك

 Levels  of  Universality )مستويات(عامية 

 Light Year سنة ضوئية

 Likelihood )مصداقية(أرجحية 

 Local Power قوة محلية

 Model نموذج

 Nature’s Talent ذكاء الطبيعة

 Necessity الضرورة المنطقية

 Neutron Star نجم نيوتروني

 Orbiting Star نجم مداري

 Oscillation تذبذب

 Overlapping مقاطع متراكبة

 Oxidation تأكسد

 Paradox مفارقة

  Perceptual إدراك حسي

 Planetary-Nebulae سديم كوكبي

 Point of no Return نقطة العودة

 Positive Charge شحنة موجبة

 Potential Differences)كامنة(اختالفات فعلية 

 Process سيرورة

 Quantum Mechanic ميكانيكا الكمّ 

 Radioactivity نشاط إشعاعي

 Radius)نصف قطر(إشعاعات 

 Random طابع عشوائي

 Rational اعتقاد عاقل

 Reality واقعية

 Red Giant ق أحمرعمال

 Red shifted انزياح أحمر

 Red Spot بقعة حمراء

 Refute دحض، دحوض

 Relativistic Length Contraction تقلص طول نسبي

 Relevant وثيق الصلة

 Rule of Absolution مبدأ الحل من التبعات

 Rust صدأ

 Sample عينة
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 Scattering  تبعثر

 Sequence متتالية

 Singularity فردموضع ت

 SNOB: Society for Natural Objectsجمعية األجسام الطبيعية

 Solar Mass كتلة شمسية

 Solar system نظام شمسي

 State حالة

 Statement قضية

 Statement منطوق

 String Theory نظرية األوتار

 Subjective ذاتي

 Superconducting Magnetsموصل مغناطيسي فائق

 Supernova متجدد أعظم

 Supernova Explosionانفجار نجم متجدد أعظم

 Superpartner شريك فائق

 Superposition توضيع

 Supersymetry تناظر فائق

 Symmetry تناظر/ تماثل

 Tidal Force قوى مّدية

 Transformations تحوالت

 Trapped Surface سطح شرك

 Truth حقيقة، صحة

 Ultraviolet Rays ق بنفسجيةأشعة فو 

 Uncertainty عالقات عدم التحديد

 Uniqueness أحدية؛ أحدى

 Universal كلية

 Verification )تحقق(تأكد من الصحة 

 Volcano بركان

 White Dwarf نجم أبيض قزم

 Wormhole جحر الدودة

 X-Ray Radiation أشعة سينية
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 :المصطلحات الفرنسية -2
  
  A posteriori بعدي

  A priori قبلي

 Abélienأبيلي

 Abscisseإحداثية الّسين أو إحداثّية سينّية

  Absorption امتصاص

 Abstraction تجريد

 Absurditéخلف

  Accélération تسارع

 Accident صدفة

 Accidentel عرضي

 Accumulationتراكم

  Action (principe de moindre) مبدأ الفعل األدنى

 Addition جمع

 Adhérence انتساب/ التصاق

 Affineأفيني

  Aiguille aimantée إبرة ممغنطة

 Aire مساحة

 Aléatoire طابع عشوائي

 Algébrisationجبرنة

 Alternance تناوب

 Analogie مماثلة

  Analysis situs, Topologie طوبولوجيا

 Analytique تحليلي

 Angle sphérique  كروّيةزاوية

 Anneauحلقة

 Année sidérale سنة نجمية

 Année tropique سنة مدارية

 Aplati مسّطح / منبسط

 Apogéeأوج

 Appartenance انتماء

 Application تطبيق

 Approximation مقاربة

 Apsideقبا
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 Arcقوس

 Argument حّجة/ برهان/ مضمون

 Arithmétique  حسابّيات

 Associatif  تجميعي/ تشاركي

 Associativité تجميعية

 Asymptote  محاذي الخط المقارب

 Atlas أطلس

 Auto similaireذاتّي التشابه/ ذاتي التماثل

 Axe محور

 Axiomatiqueتبديهي )/ من بّده(تبديه

 Axiomatiserبّده

 Axiome )مباده نظرية رياضية(مبده /بديهية

 Axiome de choix  مبده االختيار

 Balance الميزان

 Baseقاعدة

 Bélierالحمل

 Bijectifُمقابل

 Biunivoqueثنائي الداللة تقابلي أو تناظر واحد لواحد حسب المقام

 Bordحاّفة

 Borel بوريلّية

 Borneحّد

 Borne supérieure/ inférieure أدنى/ حّد أعلى

 Boucleزردة

 Capricorneالجدي

 Caractéristiqueممّيزة

 Cardinalعدد)/ عديد مجموعة(عديد

  Carrés (méthode des moindres...) منهج أصغر المربعات

 Carte خريطة

 Cassiopée ذات الكرسي

 Catégorieفئة

 Centre de gravitéمركز الثقل/ مركز الثقالة

 Céphée قيفاوس

 Céphéide فاوينجم قي

 Chaîne سلسلة

 Champ  magnétique مجال مغناطيسي
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 Champ électrostatique مجال كهروستاتيكي

  Charge شحنة

 Chemin  مسلك/درب

 Cheminementتنقل

 Chiens de chasse كالب الصيد

  Cinématique سينيماتيكي، حركي، سينيماتيكا

 Circuit fermé/ ouvert مفتوحة/ دارة مغلقة

 Clan عشيرة

 Classeطبقة

 Coefficientمعامل

 Cohérence )غير متناقض(اتساق، متسق 

  Collection de  termes مجموعة حدود

 Combinaison توليف

 Commensurabilité قابلّية القياس

  Commensurable قياسي/ متقايس

 Commutatif تبادلي

 Commutativité إبدالية

 Compacité تراّص /تدّمج

 Compacité séquentielleتراّص تسلسلي/ تدمُّج تسلسلي

 Complémentaireتكملة

 Complémentation متمم )التتامية؛ مبدأ(إتمام

 Complètement discontinu متقّطع كلياً 

 Complétudeتاّمية

 Composante مرّكبة

 Compositionتركيب

 Concentriques  المركز متراكزة موّحدة

 Concept  تصّور/ متصّور

 Condensateur مكثفة

 Conducteur ناقل

 Congru modulo  تتطابق بمقاس

 Congruence/ Coïncidence تطابق

 Conique  مخروطية

 Conjectureظنّية

 Conjonctionاقتران

 Conjugué مترافق مرافق /قرين



 40

 Connexitéترابط

 Consécutif بمتعاق

 Constellationكوكبة

 Contigüe  لصيق/ مجاور

 Continu تواصل أو متواصل/ متصل

  Continu mathématique متصل رياضي

  Continu physique متصل فيزيائي

 Continuité)داّلة(اّتصال) استمرار(استمرارية 

 Contraction تقلص

 Contravariant متغاير ضدّياً 

 Convention )وفاق، مقترح( اصطالح/إثبات

 Convergence تقارب

 Conversion تبديل ما بين

 Convexe محّدب

 Coordonnée إحداثية

 Coordonnées curvilignes إحداثيات قوسية

 Corps )بنية جبرّية(جسم

 Correspondance  مقابلة/ تراسل/ترسيل

 Correspondance biunivoque  مقابلة واحدًا لواحد

 Correspondre  توافق/اقترن

 Côtéجهة

 Couple مزدوج

 Coupure )قطوع(قطع / مقتطع

  Courant continu تيار متواصل، مستمر

  Courant de convection تيار حمل

  Courant électrolytique تيار الكترولي

 Courant fermé تيار مغلق

  Courant induit تيار حثي

  Courant ouvert توح تيار مف

 Courbe منحن

 Courbe gauche منحن أو منحنى يساري

 Courbure انحناء/تقّوس

  Courbure  négative انحناء سالب

  Courbure constante انحناء ثابت

  Courbure de surface انحناء سطح



 41

  Courbure positive انحناء موجب

 Covariant متغاير

 Croyance دمعتقد، اعتقا

 Curviligne منحٍن

 Cycleدورة

 Cycle du Saros دورة ساروس

 Cylindre أسطوانة

 Décanوجه

 Décharge  par étincelle تفريغ بواسطة الشرارة

 Décidabilité بتية

 Décompositionتفكيك

  Déductif استنباطي

 Déférent فلك حامل

 Définition تعريف

 Dégénéré  مضمحلّ /منحّل

 Degréدرجة

  Démonstration برهان، برهنة

 Dénombrable عدود

 Dénombrable  يقبل العدّ 

 Densitéكثافة

 Déplacement إزاحة /انتقال

 Dérivation اشتقاقية -منهجية -اشتقاق

 Dérivée مشتقة

 Dérivée première مشتقة أولى

  Dérivée seconde مشتقة ثانية

  Dérivée supérieure عليامشتقة

 Description توصيفات روسيل

 Despatialisation نزع الفضأنة

 Déterminant محّددة

 Développement triadique  تفكيك تثليثي

  Déviation انحراف

 Diagonale  قطر/وتر

 Dichotomie  تفريع ثنائي

 Différentiation تفاضل

 Différentiel مفاضل تفاضلّي 
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 Différentiel exact  تفاضل صحيح

 Dimension بعدّية الفضاء أي عدد أبعاده/عدُب

 Directionاّتجاه

 Discret متقّطع/ منفصل

 Dispersion تشتت

 Disposition استعداد؛ مزاج

 Distance مسافة

 Distance angulaire مسافة زاوية

 Distance focale مسافة بؤرية

 Distance stellaire مسافة نجمية

 Distribution توزيع

  Distributivité توزيعية

 Division harmonique  قسمة توافقّية

 Domaineمجال

 Dual)اسم(صنّو )/ صفة(صنوي

 Dualité/ Dualisme ثنائية/ ازدواجية/ صنوّية

 Dynamique ديناميكي، ديناميكا

 Dynamomètre/ Dynamométrie مقياس القوة

 Échantillon عينة

 Échelleسّلم

 Éclipse de lune خسوف

 Éclipse de soleil كسوف

 Écliptique دائرة البروج

 Ecrevisse السرطان

  Électricité  positive كهرباء موجبة

  Électricité négative كهرباء سالبة

 Électrode الكترود

  Élément عنصر

  Élémentaire أولي

 Ellipse auxiliaire يلج مساعدإهل

 Ellipses )تخفيف أهليلج(إهليج

  Ellipsoïde مجسم اهليليجي

 Élongationتطّول

 Emboité متغالفة

  Enchaînement تسلسل
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  Énergie cinétique طاقة حركية

  Énergie potentielle طاقة كمون، طاقة كامنة

 Engendrementتوّلد

 Ensemble rare مجموعة نادرة

 Entourage جوار/محيط

 Éphémérideتقويم

 Epicycle فلك التدوير

 Équateur خط االستواء

 Équation du centre معادلة المركز

 Équidistant متساوي المسافة

 Équinoxe de printemps اعتدال ربيعي

 Équivalenceتكافؤ

 Erreur constante خطأ ثابت

  Erreur contingente خطأ عرضي

  Erreur systématique خطأ نظامي

 Espace فضاء/مكان

 Espace ambiantفضاء محيط/ فضاء مكتنف

 Espace associéفضاء مشرك/ فضاء مشارك

 Espace géométrique مكان هندسي

 Espace séparé  فضاء مفّصل

  Espace tactile مكان لمسي

  Espace visuel مكان بصري

 Espace-temps  ء زمانفضا

  Essentiel جوهري، أساسي

 Étendue امتداد

  Éther أثير

 Étoileنجم

 Étoiles doubles نجوم ثنائية

 Évaluationتقييم

 Évection تفاوت دوري

 Excentricité انحراف عن المركز

 Excentrique فلك خارج المركز

 Expérience خبرة، تجربة، اختبار

  Exposant اس

  Extensible متمدد
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 Extension  توسيع/توّسع

 Extrapolation تعديل خارجي/ استكمال

 Extrémitéطرف

 Faceوجهه

 Famille فصيلة

 Ferméمغلقة

 Fermeture إغالقية

 Filtre مرشح

 Finنهاية

 Fini عناصر أو متناهي/متناٍه

 Fixesثوابت

 Flèche )سهام فئة(سهم

  Flexible رنم

 Fluctuation تأرجح

  Fluorescence تفلور

  Fluorescent متفلور

 Foncteurدلول

 Fonctionداّلة

 Fonction zigzag linéaire داّلة متعرجة خطّية

 Force قوة

 Force centrale قوة مركزية

 Force centrifuge قوة نافذة

 Force centripète قوة جاذبة

  Force magnétique يةقوة مغناطيس

 Formeشكل

 Foyerبؤرة

 Fractal كسراء

 Frontière )تخوم(تخم

 Galaxieمجرة

 Galaxie spirale مجرة حلزونية

  Galvanomètre غالفانومتر

 Gémaux الجوزاء

  Général عام

  Généralisation تعميم

 Généraliséeمعّممة
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 Généralité عموم

 Générateurموّلد

 Géocentrique أرضي المركز

 Géocentrisme مركزية األرض

 Géodésique )جوادز(جودز

 Géométrie absolue  هندسة مطلقة

 Géométrie euclidienne هندسة إقليدية

 Géométrie imaginaireهندسة عقدية/ هندسة تخّيلّية

 Géométrie non euclidienne هندسة ال إقليدية

 Glissement انزالق

 Global إجمالي

 Grandeur مقدار، عظم

 Grandeur مقدار

 Gravitation تثاقل

 Gravitation universelle كونيةجاذبية

 Gravité جاذبية

  Groupe )زمر( زمرة

 Haloهالة

  Hasard صدفة

 Héliceلولب

 Héliocentrique شمسي المركز

 Héliocentrisme مركزية الشمس

  Hexagone اسيسد

 Hiérarchisation تراتب/تدّرج

  Homogène متجانس

 Homologieتماثل

 Homotopie )تشاوه(تشويه

 Horizonأفق

 Hyper cycle  دورة فائقة

 Hyperbole قطع زائد

  Hystérésis هسترة

 Identificationتماٍه

 Identitéوفق المقام/ مماهاة/هوّية

 Implication تعريف ضمني

 Impression انطباع
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 Incidence  التقاء/تالق

 Incommensurable ال متقايس

  Indéfini ال متحدد

 Indépendance linéaire  استقاللّية خطّية

  Indice مؤشر

 Indivisible  ال يقبل التقسيم

  Inductif استقرائي

 Induction حّث

 Induction unipolaire حث أحادي القطب

 Induit ُمستقرأ أو ُمسقط 

  Inégalité متراجحة /متباينة

 Inégalité zodiacale تفاوت بروجي

  Inéquations متراجحة

 Inertie عطالة

 Inertie électromagnétique عطالة كهرومغناطيسية

 Inextensible غير متمدد، ال متمدد

 Infini عناصر أو المتناهي/ ال متناٍه

 Infinitésimalالنهائي الصغر/ الصغر المتناه في

 Inflexion انعطاف

 Injectifفارد

 Instanciation حجة فرعية، قضية آنية، ضرب األمثال

 Intégrable يقبل التكامل

 Intégral  تكامل/ مكامل

 Intégration تكامل

 Intégrité تمامّية

 Intensité du courant شدة التيار

  Interférence تداخل

  Interpolation استكمال

 Intersection تقاطع

 Intersection fine تقاطع متناهٍ 

  Intervalle فترة، مجال، فسحة

 Intuition حدس

 Invarianceصمود/ المتغايرية/ التغّيرّية

 Invariant المتغاير / المتغّير

 Inverse  عكس /سمنكو 
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 Inverse-carré تربيع عكسي

 Inversion  تعاكس /انتكاس

 Involutionارتداد

  Ions  أيونات

 Irrationnelأصّم

 Irréversibilité ال اعتكاسية

  Isolant عازل

  Isotrope متماثل األنحاء

 Jugement حكم

 Jugement analytique à priori حكم تحليلي قبلي

 Jugement synthétique à priori حكم تأليفي قبلي

 Jupiter المشتري

 Justification )المنطوقات(تبرير

 Lacetشرك

 Latitude خط العرض

 Lemme مأخوذة

 Lever héliaque شروق شمسي

 Ligne des apsides خط القبا

 Ligne des nœuds خط العقد

 Limite منتهى/حّد

 Lionاألسد

 Local محّلي

 Logique de second ordre  منطق الرتبة الثانية

  Loi des aires قانون المساحات

 Longitude خط الطول

  Lumière polarisée ضوء مستقطب

 Lumières )عصر الــ(تنوير

 Luminosité لمعان

 Lunetteمنظار

 Magnitudeقدر

 Marsالمريخ

 Masse كتلة

  Masse nulle كتلة صفر

 Mathématisation روضنة

 Matrice  مصفوفة
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 Mécanique céleste انيك السماويعلم الميك

 Mercure عطارد

 Méréologie  منطق قويم

 Méridien هاجرة/ خط زوال

  Mesurable قابل للقيس

 Mesurable  مقيس/ يقبل القياس

 Mesureقياس

 Métaميتا

 Méthodeطريقة

 Métriqueمترّية

 Métrisable يقبل المترّية

 Métrisationمترزة

 Mobilisationيد أو حشد من فعل حشدتحش

 Module  نظم)/ أمدلة(مدال

 Modulo بمقاس

 Mois anomalistique شهر غير قياسي

 Mois draconitique شهر تنيني

 Mois lunaire شهر قمري

 Mois synodique شهر اقتراني

 Moment cinétique عزم الحركيّ 

 Monochromatique أحادي اللون

 Monodromie المسيروحدنة

 Morphisme تشكيل

 Morphisme bijectifتشاكل

  Mouvement absolu حركة مطلقة

 Mouvement céleste حركة سماوية

  Mouvement relatif حركة نسبية

  Multiplication ضرب

 Multiplicité متعّددة/ تعّددّية

 Naturalité  مجانسة

 Nébuleuseسديم

 Nébuleuse planétaire سديم كوكبي

 Neptuneنبتون

 Neutre محايد

 Nœudعقدة
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 Nombre complexe  عدد عقدي

 Nombre figuréعدد شكلي/ عدد صوري

  Nombre irrationnel عدد أصم

  Nominalisme اسمانية

 Normal طبيعي

 Normale معامد

  Normeعّيار

 Nova مستعر

 Nutationترّنح

 Obliqueمائل

 Obliquitéميل

 Observationرصد

 Observatoireمرصد

 Opérateur linéaire خّطيمؤّثر

 Oppositionمقابلة

 Optique بصري، بصريات

 Orbe/ orbiteمدار

 Ordinal  )رتائب(رتيب

 Ordre (équation) ترتيب أو رتبة 

 Ordre (ordonné) )مرّتب(ترتيب

 Orientationتوّجه

 Origineنقطة األصل أو األصل أو المصدر

 Orion  الجوزاء/الجّبار

 Orocycle  دورة جبلّية

 Orthogonalitéتعامد

 Oscillation ذبذبة

 Oscillations  ذبذبات تأرجحات

 Osmose تنافذ

  Osmotique تنافذي

 Ouvert مفتوحة

 Ovale  بيضوي

 Pangéométrie  هندسة شاملة

 Parabole  افئقطع مك

 Paradigmes موازين

 Paradoxe مفارقة
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 Parallaxe اختالف المنظر

  Paramètre وسيط

 Parhélie شمس كاذبة

 Pavage رصف

 Pavéلبنة

 Pendule رقاص الساعة

 Pensée de l’espaceالفكر الفضائي/ فكرة الفضاء

 Périgée حضيض

 Permutation  استبدال

 Perspective منظور

 Pesanteur الجاذبية األرضية

 Phénomène ظاهرة

 Phénomène élémentaire ظاهرة أولية

 Phénoménologie  درس أو علم الظواهر

 Pile عمود

 Plan مسّطح/مستٍو

 Plan de l’équateur مستوي خط اإلستواء

 Planèteكوكب

 Planète intérieure كوكب داخلي

 Planète supérieure كوكب علوي

 Pléiades نجوم الثريا

 Plongé غاطس

 Plus fin  أكثر دّقة/ أكثر ترفيعاً 

 Point équant نقطة تساوٍ 

 Point isolé  نقطة منعزلة

 Points équinoxiaux عتداليةنقاط ا

 Poisson الحوت

 Pôleقطب

 Polyèdre (Angle) متعدد السطوح) زاوية(هرمّية

  Polygone مضلع

  Polynôme دد الحدود، حدوديةمتع

  Postulat مسّلمة/ مصادرة

 Précession des équinoxes مبادرة االعتدالين

 Précision ضبط،دقة

  Prémisses مقدمات
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 Prévision توقع

 Principe d’inertie مبدأ العطالة

 Principe de la conservation de l'énergie مبدأ بقاء الطاقة

  Probabilité d'erreur طأاحتمال الخ

  Probabilité d'un événement احتمال حدث

  Probabilité objective احتمال موضوعي

  Probabilité subjective احتمال ذاتي 

 Produit حاصل ضرب

  Produit scalaire حاصل ضرب عددي، سلمي

 Produit scalaireجداء عددي/ ضرب سّلمي

 Produit vectorielّتجهيجداء م/ ضرب مّتجهي

 Progression géométrique (Raison) تدّرج هندسي

 Projection إسقاط

 Projection centrale  إسقاط مركزي

 Proposition قضية

 Pseudosphère زيف كرة

 Puissanceقّوة

  Pyramide هرم

 Quadratureتربيع

  Quadrilatère رباعي األضالع

 Qualitatifصفة

 Quantificationتكميم

 Quantitatifكّمي

 Quatrième harmoniqueتوافقّية رابعة/ متناسق رابع

 Raccordement توصيل

 Racineجذر

  Radioactivité نشاط اشعاعي

 Raffinementترفيع

  Raie حز

 Raisonnement استدالل

 Rapport anharmoniqueالتناسقية/ نسبة متصالبة

 Rapports de grandeurs سب مقاديرن

 Rational اعتقاد عاقل

 Rationnel  نسبيّ /منّطق

 Rayon شعاع
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 Rayon vecteur متجه نصف قطري

 Rayons cathodiques أشعة كاتودية

 Rayons gamma أشعة غاما

 Réciprocité  اعتكاسّية

 Recouvrement  تغطية/غطاء

 Récurrenceي المعجم الموّحدف)استدالل بالتراجع(تواتر

 Régulier  منتظم/ نظامي

 Relativitéنسبّية

 Repérageاعتلم)/ رياضيات(اعتالم

 Repère  مرجع/معلم

 Répétition معاودة، تكرار

 Représentatif ممثل

 Représentationتمثيل

 Résidu باق/متبٍق

 Résistance Ohmique مقاومة أومية

 Restriction, réduction  اختزال/ اقتصار

 Rétine شبكية

 Rétrogradationتقهقر

 Réunionاّتحاد

  Réversibilité اعتكاسية

 Révolution sidérale دوران نجمي

 Révolution synodique دوران اقتراني

 Riemanنسبة إلى ريمان: ريماني

  Rigide جاسىء

 Rotationدوران

 Rotation de la terre دوران األرض

 Sagittaireالقوس

 Saisonفصل

 Satelliteقمر

 Saturneزحل

 Scalaire  عددّية/سلمّية

  Scepticisme ريبية

 Scorpion العقرب

 Seconde d’arc ثانية قوسية

 Séculaireقرني
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 Segment  قطاع/مقطع

 Segment parabolique مقطع أو قطاع مكافئ

 Semblable  همشاب/ُمحاٍك

 Séparable  يقبل التفصيل

 Séparationفصل

  Série متسلسلة

 Sextant سدسية

 Similitude  محاكاة تشابه

 Simplement connexe ترابط بسيط

 Simplexeمبسط

  Simplicité بساطة

 Singulier  )منفرد(مفرد

 Sinusجيب

  Solénoïde ملف لولبي

 Solide صلب

 Solstice انقالب

 Solstice d’été انقالب صيفي

 Somme directe  مباشر) مجموع(جمع

 Somme pyramidale  هرمي) مجموع(جمع

 Somme triangulaire  مثّلثي) مجموع(جمع

 Sommetرأس

 Sous-groupe زمرة جزئية

 Spatialisationفضأنة

  Spectre طيف

 Spectroscopie علم الطيف

  Sphère كرة

  Sphérique كروي

 Spica السماك األعزل

 Stabilisation  استقرارية/ استقرار

 Stadeغلوة

 Standard معياري

 Stellaireنجمي

 Subjective ذاتي

 Suite متتالية

 Suiteمتتالية
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 Superposition تراكب /توضيع

 Support  حامل/ركيزة

 Supposition, hypothèse فرضّية

 Surfaceسطح

 Surface développableسطح انبساطي أو يقبل االنبساط

 Surjectifغامر

  Symbole رمز

 Symétrie تناظر

 Système solaire نظام شمسي

 Syzygie اتصال

 Table astronomiqueزيج

 Tache solaire كلف شمسي

 Tangentمماّس

  Tangente مماس

 Taureauالثور

 Tautologie تحصيل الحاصل

 Télescope تلسكوب

 Tenseurموّتر

 Texture  نسيج تركيبة

 Théorème مبرهنة

 Théorie des graphes  نظرية البيانات

 Titanتيتان

 Toreطارة

 Torsionفتل

 Totalitéكّلية

 Traceأثر

 Traitسحبة

 Trajectoireمسار

 Tranche شريحة

 Transformationتحويل

 Transitifمتعّد

 Translationإزاحة

 Transposéمنقولة

 Treillis شباك

 Tribuقبيلة
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 Trigonométriqueمثّلثي

 Tritonتريتون

 Trivialمبتذل

 Typeنمط

 Ultrafiltre  مرشح أقصى

 Ultramétrique  فائق المترّية

 Ultrasonique فوق سمعي

  Uniforme منتظم /متشاكل

 Uniformité  انتظامّية/ انتظامبنية

 Unimodulaire  وحيد النموذج

 Unitaire واحدي

 Unitéوحدة

 Unité astronomique وحدة فلكية

 Universالكون

 Univoque وحيد الداللة

 Uranus أورانوس

 Valeur moyenne  قيمة وسطى

  Variable متغّير/متغيرة

 Variété متنّوعة

 Vecteurمّتجه

 Vénusالزهرة

 Vérification )تحقق(تأكد من الصحة 

 Verseauالدلو

 Vierge العذراء

 Vitesse سرعة

 Vitesse angulaire سرعة زاوية

 Voie lactée مجرة درب التّبانة

 Voisinageجوار

 Zénith سمت الرأس

 Zéro absolu صفر مطلق

 Zodiaque منطقة البروج

 Zodiaque فلك البروج
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 :المصطلحات األلمانية -3
  

 Aberration )الضوء(زيغ 

 Abgrenzung حد

 Abgrenzungskriterium معيار الحد الفاصل

 Ableitung اشتقاقية -منهجية -اشتقاق

 Absolute مطلق

 Absolutionregel مبدأ الحل من التبعات

 Absurd خالفي

 Abweichung انحراف إحصائي

 Abzählbar عدود

 Ad hoc يصًا، لهذا الغرضخص

 Allgemenheitsstufen )مستويات(عامية 

 Allsätze كلية

 Alternative متناوبة

 Ansatz تقويم

 Anschliessende المقاطع المتوالية

 Atomare Prädikate محموالت ذرية

 Atomsatz قضية ذرية

 Auffassung )تفهم(إدراك 

  Aufklärung )عصر الــ(تنوير 

 Aussage وقمنط

 Aussonderung انتقاء

 Axiom موضوعة

 Basis قاعدة، أساس

 Belanglos عديم الصلة

 Belangvoll وثيق الصلة

 Beobachten, Beobachtbar رصد، رصود

 Beschluss قرار

 Beschreibung وصف -توصيف

 Beurteilung تثمين

 Bewährung درجة التعزيز–تعزيز، قابلية التعزيز

 Bezugsklasse جعيمر 

 Das Ding an sich )الشيء في ذاته(شيء 

 De Sphosticis Elenchis فلسفة جدلية
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 Deduktion استنتاج

 Definition تعريف

 Determinismus )حتمية ميتافيزيائية(تعيين 

 Disjunktion فصل

 Dogmatismus الدوغماتية

 Dualität )الموجه والجسيم(ثنويه 

 Dyadisch  ثناوي

 Echt )حقيقي(أصيل 

 Effekt مفعول

 Eindeutigkeit أحدية؛ أحدى

 Empirismus  تجربية

 Entbehrlichkeit (Redundanz)  إطناب، همولية

 Entscheidbarkeit بتية

 Entscheidendes تجربة حاسمة

 Ereignis حدث

 Erfahrung خبرة، تجربة، اختبار

 Erhärtung; Bestätigung )تحقق(تأكد من الصحة 

 Erwartung )الرجاء الرياضي(رجاء 

 Erzeugende Periode دور مولد

 Essensialismus ) مذهب(ذاتية 

 Essentialismus مذهب الذاتية 

 Essenz, Wesenheit كيان، الذات

 Extensionale (Umfang) )االمتداد( تعريف الماصدق

 Extrapolation استكمال

 Fall حالة

 Falschheit بطالن

 Falsifikation تفنيد

 Falsifizierbarkeit )نظرية(قابلية 

 Feinstruktur )لالحتمال وللمضمون(بنية دقيقة 

 Festsetzung )وفاق، مقترح(انظر أيضًا إثبات 

  Feststellung, festsetzung )وفاق، مقترح(إثبات 

 Folge متتالية

 Folgenabschnitten مقاطع المتتاليات

 Folgerung يةتال

 Formalismus هيكل
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 Formalistisch شكلي

 Fürwahrhalten, vernünftiges اعتقاد عاقل

 Gedankenexperiment تجرب ذهنية

 Gehlat )محتوى(مضمون 

 Genauigkeit, Präzision ضبط، دقة

 Gesetz قانون، قوانين عامة، كلية، قضائية

 Gesetzmässigkeit  انتظام قانوني
Regularity 

  Glaubwürdigkeit )مصداقية(أرجحية 

 Gleichförmigkeit تجانس

 Gleichverteilung der )لالحتماالت( التوزيع المتساوي
Wahrscheinlichkeiten 

 Gleichzeitigkeit تزامن؛ تأني

 Grad der Komplexität  درجة العقدية

 Gravitation تثاقل

 Gültigkeit صالحية، مفهوم الصحة باالحتمال

 Heuristik استكشافي

 Historismus تأريخية

 Homotype متماذجة

 Idealisierung, Idealtypus أمثلة

 Idempotenz )مراوحة( تطابق القوة

 Implication تعريف ضمني

 Impuls Linear Momentum  )خطي(عزم 

 Indeterminismus )ال حتمية ميتافيزيائية( عدم تعيين

 Individualien إفراد؛ فردي

 Individuationsprinzip مبدأ اإلفراد

 Induktion منهجية -استقراء

 Inference استنباط

 Instantialsatz حجة فرعية، قضية آنية، ضرب األمثال

 Instrumentalismus ذرائعية

 Intentionale )اإلحاطة( تعريف قصدي

 Intersensualität der Wissenschaftlichen )بيحسية الخبرة العلمية(بيحسي 
Erfahrung 

 Intersubjectiv بيذاتي

 Intuition حدس

 Kategorie فئة

 Kategorienlehre مقولة 
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 Kausalität سببية

 Kausalsatz, Prinzip der Kausalität قضية سببية، مبدأ السببية

 Kennzeichnung توصيفات روسيل

 Klasse صف

 Kollectiv جمعي

 Komplexität عقدية

 Kontengent عارض

 Kontinuum )مستمر(متصل 

 Konventionalismus مواضعاتية

 Kreativ, Schöpferisch مبدع

 Leer خالي، فارغ

 Leererfult )بالفراغ(محقق بالخواء 

 Lehre  تعاليم

 Mächtigkeit )العدد األصلي للصف(استطاعة 

 Merkmal عالمة 

 Metrik مترية؛ متري

 Modalllogik هوديمنطق ج

 Modell منوال

 Monismus واحدية

 Monotonie رتابة

 Muster نموذج

 Nachwirkung فعل الحق

 Nachwirkungsfreiheit حرية من الفعل الالحق

 Normal نظامي –عدد 

 Normalisierung مناظمة

 Notwendigkeit الضرورة المنطقية

 Objectivität موضوعية

 Okkult )خاصة خفية(خفي 

 Ontologie وجود، علم الوجود

 Operationalismus علمياتية 

 Ostensive (Zuordnung) )الداللي(تعريف المالحق 

 Paradoxie مفارقة

 Parität سوية

 Phänomenalismus ظاهراتية

 Positivismus وضعية
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 Postulate )مسلمة(مصادرة 

 Pragmatismus براغماتية

 Prämiss مقدمة

 Precise, Exakt دقيق، مضبوط

 Prinzip مبدأ

 Prinzip Schluss )مبدأ(استدالل 

  Prinzip, Komplementarität متمم )التتامية؛ مبدأ(إتمام 

 Propensitäts- Verwirklichungs- tendenz نحو التحقق) اتجاه(نزوع 

 Protokollsätze محضر 

 Prüfbarkeit قابلية 

 Prüfung,Nachprüfung )تحميص(فحص 

 Psychologismus )النفساناتية(المذهب النفسي 

 Rahmenbedingungen شروط اإلطار

 Randbedingungen شروط على الحدود

 Rationalität  des Fürwahrhaltens عقالنية االعتقاد

 Reality واقعية

 Rechtfertigung, Begründung )المنطوقات(تبرير 

 Reduktion des Wellenpakets اختزال باقة األمواج

 Regress (Unendlicher) )المنته(تقهقر 

 Reihengeflecht شباك

 Rein حالة نقية

 Reproduzierbar مفعول مستعاد

 Retrospektiv استعادي

 Satz قضية

 Schätzung )إحصائي(تقدير 

 Schema قالب

 Schluss استتباع

 Schwankung تأرجح

 Semantisch داللي

 Sensualismus المذهب الحسي

 Singular فردي

 Sinneswahrnehmung إدراك حسي

 Spielraum )لعب(ساحة 

 Spielsystem )مقامرة(نظمة لعب 

 Sprache لغة، نظمات لغوية
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 Stichprobe عينة

 Streuung  تبعثر

 Stützen دعم

 Subjective ذاتي

 Superposition توضيع

 Syllogismus قياس

 Symmetrie  رتناظ

 Syntaktish نحوي

 System  نظمة

 Szientistish علمياتي

  Tatsachenfeststellung )البّينات(إثبات الوقائع المادية

 Tautologie تحصيل الحاصل

 Transzendenz  تعالي

 Überdeckende مقاطع متراكبة

 Überein حالة ممتازة النقاوة

 Umformungen تحوالت

 Unbestimmt- heitrelationen لتحديدعالقات عدم ا

 Unempfindlichkeit ال تحسس

 Unregelmässigkeit عدم االنتظام

 Verallgemeinerung تعميم

 Verisimilitude )التقرب من الحقيقة(استالحة 

  Verschmiert )متلطخ، مغبش(تخربش 

 Verteilung توزيع

 Vorgang سيرورة

 Wahrheit حقيقة، صحة

 Wellenpaket األمواج باقة

 Wesen جوهر

 Widerlegen, Widerlegbar دحض، دحوض

 Widerspruchlosigkeit )غير متناقض(اتساق، متسق 

 Wiederholbarkeit مفعول االستعادة

 Wirklichkeit, Realismus واقع، وجودية

 Wirkung فعل

 Wissenschaft, Wissen علم

 Zirkel Schluss )حجة دائرية(استتباع دائري 

 Zufall زهر، صدفة
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 Zufallartig Chancelike طابع عشوائي

 Zutreffen مواءمة

 Zweite Quantelung )التكميم الثاني(تكميم 
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  الفصل الثالث
  مصطلحات التقنيات والعلوم التطبيقية

  
 :المصطلحات اإلنكليزية -1

  
 D Seismics-3 زلزاليات ثالثية األبعاد 

 production ٨٠٧807إنتاج بحسب القانون 

 807A (Super 807)  أ٨٠٧قانون

 production ٩٨٠٢9802إنتاج بحسب القانون 

 Abatement تقليص

 Absolute advantage ميزة مطلقة

 Absolute Zero صفر مطلق

 Absorption)امتصاص التصاقي(امتزاز

 Accelerating universe كون متسارع

 Accelerationتسارع

 Accessنفاذ

 Accountability  حساب األعمال

 Accounting  علم تدوين الحسابات

 Acquisition تحصيل، اقتناء 

 Acquisition Logistics إدارة االقتناء

 Actionإجراء

 Activity (activities) )أنشطة(نشاط

 Adamantine/ Diamondoid  شبيه الماس

 Adaptive Maintenanceانة تكيُّفيةصي 

 Adjustmentتوافق

 Adjustment costs كلف التسوية

 Administrationإدارة

 Adult Stem Cell  خلية جذعية بالغة

 Advancedَقْبلي

 Advanced Planning تخطيط َقْبلي

 Aerovore آكل الهواء

 Agencyوكالة

  Aggregate demand  طلب محتشد

 Agile Manufacturing صنيع رشيقت
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 Agnosticism مذهب الالأدرّية

  Agreements  اتفاقات

 Aim(s))غايات(غاية 

 Algebraic Geometry هندسة جبرية

 Alignحاذى

 Alignmentمحاذاة

 Allocated Baseline ُمنطَلق التشكيلة المقرة

 Alzheimer ألزهايمر

 Ambient Intelligence ذكاء محيط

 American Petroleum Institute (API)  معهد النفط األميركي

 Amplifier مضخم

 Amplitudeسعة

 Analogousتماثلي

 Analogous Estimate تخمين تماثلي

 Analysisتحليل

 AND Logic Gate »و«بوابة قران منطقية 

 Android Robotروبوت ذو شكل شبيه باإلنسان

 Angular Velocity سرعة زاوّية

 Antennaهوائي

 Anthropometricمقاسات األجسام البشرية

 Antibiotic مضاد حيوي

 Anticline  طّية محدبة

  Anti-dumping duties  ضرائب ضد اإلفراغ

 Antimatter مادة مضاّدة

 Antiquark كوارك مضاد ّ 

 Apparel industry  صناعة اللباس

 Apparel licensing ترخيص اللباس

  Apparel marketing تسويق اللباس

 Apparel merchandising اتجار باللباس

 Apparent consumption استهالك ظاهري

 Apparent Position موضع ظاهري

 Approachنهج

 Architectureبنيان

 Architecture, product  بنية المنتج

  Arm's length trade تجارة مباشرة 
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 Aromatic Hydrocarbons دروكاربونات عطريةهي

اتفاق تجارة النسيج الدولية وُتعرف أيضًا باتفاق
  MFAالخيوط المتعددة الجوانب 

Arrangement regarding international trade 
in textile also known as Multifiber 
Arrangement or MFA 

 Arthroscope جهاز تنظير طّبي

 Arthroscopic Surgery ةجراحة تنظيري

 Artificial fibers خيوط اصطناعية

 Artificial Intelligence ذكاء اصطناعي

 Assembly كتلة مجمعة

 Assessmentتقدير

 Assignmentتكليف

 Associated Gas  غاز مصاحب

 Associationتعاونية

 Associative Memory)في الحاسوب(ذاكرة مضمنة 

 Astrocyte  م جرح نجميةخلية التآ

 Astronomical Unit وحدة فلكية

 Astrophysics فيزياء فلكية

 Atomذرة

 Atomic Force Microscope  مجهر القوة الذرية

 Atomic Number عدد ذّري

  Attitudes مواقف

 Authorityسلطة

 Automateأتمَت

 Automationأتمتة

 Autopilot  طيار آلي

 Availabilityجهوزيةتيح، 

 Availability/ Readiness جهوزية

 Axleمحور

  Backups  احتياط

  Backward integration تكامل خلفي

  Bahamas Rule  قاعدة الباهاما

 Balance of trade ميزان تجاري

 Band gap فجوة نطاق موجي

 Bar Chart مخطط قضباني

 Bar Codeرماز قضباني 

  Barriers to entry ولحواجز الدخ
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 Base Load)في شبكات الكهرباء(حمل أساسي 

 Base Rock  قاعدة صخرية

 Baseline ُمنطَلق

 Baseline Managementإدارة المنطَلق 

 Basket extractor آلية السحب من السلة

 Bearing محمل

  Behavior سلوك

 Benchmark مرجع مقارنة

 Benchmark Price)سعر مرجعي(سعر إشارة 

 Benchmarkingمقارنة مرجعية 

  Bilateral agreements اتفاقيات ثنائية

 Binomial Distribution توزُّع ثنائي

 Bio Energy طاقة حيوية

 Biochip  رقاقة بايولوجية

 Biodiversity تنوع حيوي

 Biomass كتلة حيوية

 Biomass كتلة حيوية

 Biomimetics  محاكاة بيولوجية

 Bionics  بيونيات

 Bioresonance تناغم حيوي

 Biosphere محيط حيوي/ بايوسفير

 Biotechnology تكنولوجيا حيوية

 Biotechnology)بايوتكنولوجيا(تكنولوجيا حيوية 

 Biovore آكل الحيويات

 Black Hole ثقب أسود

 Blockلِبَنة ، مؤطَّر، صندوق 

 Block Diagram مخطط صندوقي

 Blog/ Web Logمدونة

 Boiler )غالية(ِمرجل

 Bond )رابطة(آصرة

 Boolean Algebraجبر بولياني 

 Bottom-up صعودي

 Bound State حالة مقّيدة

 Boundary Layer طبقة محاددة

 Brainstormingتحريض أفكار /عصف دماغي
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 Breakdownتجزئة

 Breakeven Analysisتحليل الربح والخسارة 

 Break-even time )بين الكلفة والعائدات(زمن التعادل 

 Breakthrough(s) )فتوح(فْتح

 British Aerospace مؤسسة الفضاء البريطانية

 British Thermal Unit (BTU)  وحدة حرارية بريطانية

 Bucky Tube أنبوب بكي

 Bugعثرة

 Burden sharing تقاسم العبء

  Bureaucracy  بيروقراطية

 Burn In تشغيل إجهادي

  Burn rate )يقصد به استهالك الموازنة(معدل الحرق 

 Burnout  استنفاد

 Businessأعمال

  Buying time  شراء الزمن

  Buying-in شراء

 C.i.f. Values قيم الكلفة والتأمين والشحن

 Cable(s) )كبال(كبل

 Call mechanism or consultation)أو آلية االستشارة(آلية النداء 

 Camأكرة

 Cancer سرطان

استخدام أجزاء من المنتج لترميم أو تنفيذ منتجات
  جديدة

Cannibalization 

 Cap Rock  غطاء صخري

 Capabilityفعالية، مقدرة 

 Capability Maturity Model Integrationتكامل نموذج نضج الفعالية
(CMMI) 

 Capacity  سعة، طاقة

  Capacity utilization rateمعدل استعمال اإلمكانية

 Capita-intensive productsمنتجات شديدة اعتماد على رأس المال

 Capital رأس المال

 Capital deepening تعميق رأس المال

 Capitalism رأسمالية

 Capitalist economic systemsأنظمة اقتصادية رأسمالية

 Capitalists ليونرأسما

 Carbon Nano tubes أنابيب نانوية كربونية
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 Cartesian Product جداء ديكارتي

 Casing)للبئر النفطي(أنبوب تغليف 

  Castings سِكب

 Catalysis تحفيز

 Catalyst  عامل حفاز

 Catalytic Converter  محول حفاز

 Category فئة

 Cause And Effect Diagramمخطط السبب والمفعول

 Cellخلية

 Cell Pluripotent خلية متعددة اإلمكانيات

 Centrally planned نظام التخطيط المركزي

 Centrifugal Pumpمضخة نابذة عن المركز

 Chain Reaction  تفاعل تسلسلي

  Champion  بطل، رائد

 Change Control Board (CCB)لجنة ضبط التغيير 

 Change, organizational  ميتغير تنظي

  Change, product  تغير بالمنتج

 Channel control  ضبط القنوات

 Channels of distribution  التوزيع) سبل(قنوات

 Chaos Theory نظرية الفوضى

 Characteristic(s))خصائص، خواص(خاصة، خاصية 

  Chatting  ثرثرة، تحادث

 Checkتدقيق

 Check listقائمة تدقيق 

 Check outفحص

 Checks And Balances رقابة متوازنة

 Chemical Detectors  متحسس كيميائي

 Chemotherapy  عالج كيميائي

  Chip رقاقة أو شريحة نصف ناقل

 Chirality)في التركيب الكيميائي(الانطباقية 

 Circadian Rhythm)ساعة بايولوجية(تواتر يومي 

  Circumvention ى القانونالتفاف عل

 Cloning )َكْلونة(استنساخ حيوي 

  Closed economy (or market))أو سوق مغلقة(مغلق اقتصاد

 Closed Loop حلقة مغلقة
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 Closed Loop System نظام مغلق الحلقة

 Code(s))أرمزة(رماز 

 Cognitive استعرافي

 Coherence تماسك

 Cold Nuclear Fusion اندماج نووي بارد

 Collisionتضارب 

  Co-location  تجاور بالمكان

 Color Charge شحنة لونية

 Combination Therapy  عالج توافقي

 Commercial off the Shelf Product ُمنَتج تجاري جاهز

 Commission مفوضية/لجنة

 Commitment التزام

 Committee لجنة

  Common market سوق مشتركة

 Common Sense حس سليم

 Commons منطقة عامة

 Communication اتصاالت

 Communication Technology تكنولوجيا االتصاالت

 Communication Theory نظرية االتصاالت

 Companyشركة

 Comparative advantage )المقارنة(ميزة نسبية 

 Compatibilityتواُفق

 Compatibleمتوافق

 Competitive advantage ميزة تنافسية

 Competitiveness  منافسة

 Compiler)في علم الحاسوب(ترجمان

  Complexity تعقيد

 Complexity Theory نظرية التعقيد

 Compliance )في منظومة ميكانيكية(استجابية 

 Computer Aided Design(CAD)تصميم مدعم بالحاسوب

 Computer Aided System Engineeringدة الحاسوبهندسة النظم بمساع
(CORE) 

 Computer Chip  رقاقة حاسوبية

 Computer Chip  رقاقة حاسوبية

 Computer Software Configuration Itemعنصر إعدادات برمجيات الحاسوب
(CSCI) 
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 Computer-Aided Manufacturing (CAM)تصنيع بمساعدة الحاسوب

 Computer-aided Support (CAS) ة الحاسوبدعم بمساعد

  Computer-aided tools أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب

 Computer-integrated Engineering هندسة متكاملة حاسوبيا

 Computer-Integrated Manufacturing (CIM)تصنيع متكامل حاسوبيا 

  Concentration or concentration ratio تركيز أو نسبة التركيز

 Conceptual Design تصميم مفاهيمي

  Concurrence  تنافس، توازٍ 

 Concurrent Engineeringهندسة متزامنة 

 Condensationتكاثف

 Configuration تشكيلة

 Configuration Control Board (CCB)لجنة ضبط التشكيلة 

 Configuration Identification (CI) تعريف التشكيلة

 Configuration Management (CM)إدارة التشكيلة 

 Configuration Status Accounting (CSA)  تقدير حالة التشكيلة

 Conflictتعارض 

 Congressional textile caucusمكتب مجلس النواب للنسيج

 Consciousnessوعي

 Consultants  مستشارون

 Consumer مستهلك

  Consumer confidence ثقة المستهلك

 Consumer cost of protectionكلفة المستهلك الناجمة عن الحماية

 Consumer expenditure إنفاق المستهلك

  Contingencies طوارئ

 Contour)حدود شكل غير منتظم(محيط

 Contract عقد

 Contract Work Breakdown Structureهيكل تجزئة عمل تعاقدي
(CWBS) 

 Contractionقّلصت

 Contractorمتعهد، متعاقد 

 Contradiction تناقض

 Controlتحكم، ضبط 

 Convection حمل حراري

 Corporation شركة متحدة

 Corrective Maintenanceصيانة إصالحية 

 Correlationترابط
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 Correspondence Principle  قاعدة التوافق

 Cosmic Radiation إشعاع كوني

 Cost كلفة

 Cost Analysis Strategy Assessmentتقدير استراتيجية تحليل التكلفة
(CASA) 

 Cost basis  على أساس الكلفة

 Cost Breakdown Structure (CWBS)هيكل تجزئة التكلفة 

 Cost-benefit analysis  الفائدة –تحليل الكلفة 

 Cost-effective ُمجدي التكلفة

 Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contractة واألجر الثابتعقد التكلف

 Cost-plus-incentive-fee (CPIF)عقد التكلفة مع أجر تحفيزي

 Cottage industries)الورشات المنزلية(صناعات األكواخ 

 Counter pressure groupsمجموعات الضغط المضاد

 Countervailing dutiesضرائب مضادة /رسوم تعويضية

 Covalent Bond  آصرة تساهمية

 Crackingتكسير

 Crank Shaft عمود قالب

 Creativityإبداع

 Creeping elegance  أناقة زاحفة

 Criteriaمعايير

 Critical Density كثافة حرجة

 Critical Path Method (CPM) طريقة المسار الحرج

 Cross-functionalism  تقاطع وظيفي

 Cryogenics تزمهريريا

 Cultureثقافة

 Customerزبون

 Customs union اتحاد جمركي

 Customs value  قيمة جمركية

 Cyber Immortality خلود سايبري

 Cyborg  إنسان مسير آلياً 

 Cyborgizationسبرجة

  Cycle length  طول الدورة

 Danger(s)، مخاطرة)أخطار(خطر

 Dark matter مادة مظلمة

 Data Format مصاغة المعطيات

 Debugفلَّى
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 Debuggingتفلية

   Decision making  صنع القرار

 Decision rules  قواعد القرار

 Decompositionتحليل

 Defectعيب

 Deficiencyعجز

 Deliverablesتوريدات 

 Deliveryتوريد

 Dependabilityاعتمادية 

 Dependency theory نظرية التبعية

 Depleted Uranium)مستنفد(يورانيوم منّضب 

 Deployment نشر/ استخدام

 Design  تصميم

 Design Revision Notices (DRNs)مالحظات مراجعة التصميم

 Design-toتصميم هادف 

  Devaluation خفض قيمة العملة

 Developed countries دول متقدمة

 Developing countries دول نامية

 Development تطوير/تنمية

 Diagnosis  تشخيص

 Digital Camera  آلة تصوير رقمية

 Digitizationرقمنة

 Dimensionُبعد

  Direct foreign investment استثمار أجنبي مباشر

 Direct investment استثمار مباشر

 Directional Drilling  حفر مائل

 Disciplineتخصُّص 

 Discrete Oil Phase  ور النفط الطليقط

 Discrete Symmetry تناظر متقّطع

 Discriminatory restrictions قيود تمييزية

  Dispersion retailing بيع التجزئة المبعثر

 Dispersions انتشار

 Displayإظهار، لوحة إظهار 

 Dissatisfier الُمشِبع

  Distribution Curveمنحني التوزع 
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 Disturbance اضطراب/ إقالق/إثارة

 Division of labor تقسيم العمل

 DNA  .آي. أن.دي

  Do-everything products  تعمل كل شيء

 Dolomite Reservoir  مكمن حجر دولوميتي

 Domeقبة

  Domestic content laws قوانين ذات المحتوى المحلي

  Domestic production إنتاج محلي

 Down Quark كوارك سفلي

 Downloading)حاسوبياً (تحميل ترحيلي 

  Downstream activities  فعاليات تصريفية

 Drag )للطائرات(إعاقة

 Drill Bit  لقمة حفر

 Drilling Cores  لباب الحفر

 Drilling Platform  منصة حفر

 Drilling Rig  جهاز حفر

 Drive Shaft عمود إدارة

 Drone)من دون طيار(مسيرة طائرة

 Dualismثنائية

 Ducted Fan  مروحة ذات مجارٍ 

  Dumped products منتجات مفرغة

  Durable goods سلع دائمة

 Dutyواجب

 Dwarf نجم قزم

 Dynamic costs كلف الديناميكية

 Early Planningتخطيط مبكر 

 Earth Satellite)قمر اصطناعي(تابع أرضي 

 Ecologic Debt َدْين إيكولوجي

 Ecological Deficit عجز إيكولوجي

 Ecologyإيكولوجيا/ علم البيئة الحيوية

 Economic development تنمية اقتصادية

  Economic integration تكامل اقتصادي

  Economic model  نموذج اقتصادي

  Economic nationalism سياسة وطنية اقتصادية

 Economic system اقتصادينظام
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  Economic union اتحاد اقتصادي

  Economies of scaleاقتصاديات التوسع الحجمي

 Economy اقتصاد

 Effectمفعول

 Effectiveفعَّل

 Effectiveُمجدي

 Effectivenessجدوى، فعالية/ كفاءة/فاعلية

 Efficiencyمردود

 Efficientُمجدي

 Electric Field ئيحقل كهربا

 Electron Microscope  مجهر إلكتروني

 Electronic Microscope مجهر إلكتروني

 Electronic Portfolio (E-Portfolio) محفظة إلكترونية

 Electronic Trailing (E-Trailing) تعقب إلكتروني

 Electroweak كهرضعيف

 Elementary Particle جسيم أّولي

 Embargoحظر

 Embryonic Stem Cell  خلية جذعية جنينية

 Empowerment  تقوية، تفعيل

 Emulsion  مستحلب

 Enableأهَّل

  End point  نقطة النهاية

 End-use productsمنتجات جاهزة لالستخدام

 Energyطاقة

 Energy Level مستوى طاقي

 Engine  آلة محركة

 Engineering  هندسة

 Engineering Change Proposal (ECP)هندسي مقترح تغيير 

 Engineering Change Request (ECR) طلب تغيير هندسي

 Engineers  مهندسون

 Enhanced Recovery  استخراج معزز

 Enterpriseمشروع تجاري 

 Enterprise Resource Planning (MRP) تخطيط موارد المشروع

 Entrepot مستودع

 Environmentبيئة
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 Environmental Impact أثر بيئي

 Environmental Impact Assessment (EIA)  تقييم األثر البيئي

 Environmental Scanning مسح بيئي

 Equations of Motion معادالت الحركة

 Equilibrium price سعر التوازن

 Equipmentتجهيزات 

 Equipment Designer’s Cost Analysisنظام مصمِّم التجهيزات لتحليل التكلفة
System (EDCAS) 

 Error خطأ

 Establishment (plant) )مصنع(منشأة

 Estimationتخمين

 Ethics  أخالقيات

 Ethnocentrism استعراق

 Eutactic  جيد التنظيم

 Evaluationتقييم

 Eventحادثة

 Evolutionary توسُّعي/ تدرُّجي

 Evolutionary Design تصميم توسعي

 Examination, Check outفحص

 Exchange rates معدالت الصرف

 Exclusive or (exor)بوابة الجواز المقصور المنطقية

  Expense إنفاق

 Experiment تجربة

 Experimentation  تجريب

 Expert System  برنامج خبير

 Expert, technical  خبير تقني

 Exponential Distributionتوزع أسِّي 

 Export subsidies إعانات مالية للتصدير

 Exporting countries بلدان مصّدرة

 Exports صادرات

 Extrapolation استقراء

 Facilitator مسّهل

 Facilities  إمكانيات، تسهيالت

 Factor(s) )عوامل(عامل

 Factors وسطاء تجاريون

 Factors of production  عوامل اإلنتاج
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فشل  Failure/إخفاق

 Failure Mode, Effects and Criticalityتحليل نمط اإلخفاق ومفاعيله وخطورته
Analysis (FMECA) 

 Failure Rateمعدل اإلخفاق 

 Fair trade تجارة عادلة

 Fall Back خط عودة/تراُجع

  Fast track authority سلطة المسار السريع

 Faultخلل

 Fault )جيولوجي(عصد

  Features  خصائص

 Feedback راجعة/ تغذية مرتجعة

 Fermion فرميون

 Fertilizerسماد

 Fiber consumption or per capita Fiberاستهالك الخيوط أو االستهالك الفردي للخيوط
consumption 

 Fiber Optics  ألياف ضوئية

 Fiber, Fabric and Apparel Coalition forائتالف تجارة الخيوط واألقمشة واللباس
Trade FFACT 

 Field  حقل، أرض الواقع

 Figure of Merit رقم األهمية

 Finance مالية

 Finite Elementsعناصر منتهية 

 Fire fighting  مكافحة الحريق

 Firm (or company)شركة

 Firm-fixed-price (FFP) Contractعقد السعر المثبَّت نهائياً 

 First cost كلفة أولية

 Fishbone Diagramمخطط عظم السمكة 

 Fissure )جيولوجي(شق

 Flap)في الطائرات(جنيح متحرك 

 Flavorنكهة

 Floating exchangeمعدالت الصرف العائمة

 Flow Diagram مخطط انسيابي

 Flow Shopخط إنتاج ثابت 

 Flywheel دوالب طيار

 Focus group  زفريق تركي

 Food Security أمن غذائي

 Fore sightingتنبؤ
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 Forecasting تنبؤ

  Foreign buying offices مكاتب الشراء األجنبي

 Foreign exchange  قطع أجنبي

 Forgingَطْرق

 Format مصاغة

  Forward integration تكامل أمامي

 Fossil Fuel)غاز/نفط/فحم حجري(وقود ُأحفوري 

 Foundationمؤسسة

 Fragmentation  تجزيء

 Free On  Board (FOB) تسليم على السفينة

 Free trade تجارة حرة

  Free trade Area (FTA) منطقة تجارة حرة

 Free trade or liberalized trade تجارة حرة أو متحررة

 Free trade zone منطقة التجارة الحرة

 Frequencyتواتر

 Frequentمتواتر

أمامية)واجهة(بداية /   Front Endأمامي، َقْبلي 

 Front End Analysis, Advanced تحليل َقْبلي

 Fuel Cell  خلية وقود

 Fullerene فولرين

 Full-time involvement  انخراط كلي

 Functionوظيفة، مهمة، تابع 

 Functional Approach نهج وظيفي

 Functional Baselineمنطلق وظيفي 

  Functional organization تنظيم على أساس وظيفي

 Functional Structure بنية وظيفية

 Futures Market  سوق مستقبلية

 Fuzzy Measureمعيار ترجيحي 

 Gains from trade مكاسب التجارة

 Galilean Transformation تحويل غاليليو

 Game Theory نظرية األلعاب

 Gas Cap  قبة غازية

 Gas Clathrates  بلورات غاز قفصية

 Gas Hydrates  بلورات غاز مائية

 Gear ترس تعشيق
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  Generalist  عام، غير تخصصي

 GSPGeneralized System of Preferences (GSP)نظام التفضيل المعّمم 

 Generation عائلة/ ذرية/جيل

 Genetic Diversity تنوع جيني

 Genetically Modified Crops (GMC) محاصيل معدلة جينياً 

 Genomics جينوميا

  Gentlemen's agreement  اتفاق ودي

 Geochemistry )علم(كيمياء األرض 

 Geodesic متقاِصر

 Geophysics )علم(فيزياء األرض 

 Glider طائرة شراعية

 Global activities  فعاليات عالمية

  Global products ةمنتجات عالمي

 Global quotas حصص محددة عالمية

 Global retailers باعة التجزئة

 Global retailers تجزئة عالمية

 Global Warming دفء كوني

 Globalizationعولمة

 Go Ahead أمر مباشرة

 Goal(s))أهداف(هدف 

 Gold standard معيار الذهب

  Gold-exchange standard معيار صرف الذهب

 GPSالنظام العام لتحديد الموقع

 Grand Unification توحيد كبير

 Graphicsبيانيات

 Gravitationثقالة

 Greenhouse Gas  غاز دفيئة

  Greige goodsبضائع شبه المنتهية/سلع

 Gridمشبك

 Gross Domestic Product (GDP) ناتج محلي إجمالي

  Gross margin هامش إجمالي

 Gross National Product (GNP)إجمالي الناتج القومي/ ناتج قومي إجمالي

 Group Theory نظرية الزمر

 Groupware برامج تعاونية

  Growth on growth نمو فوق النمو
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 Handlingتداول

  Hand-off  استغناء، كّف اليد

 Handy Mixer  خالط يدوي

 Hardصلد

 Hardnessصالبة

 Hardwareكيان صلب، خرضوات/ عتاد، عتاديات

 Harmonic Oscillator هّزاز توافقي

 Harmonization مجانسة

 Harmonized Tariff Schedule)الموّحد(برنامج تعرفات جمركية متناغم

 Hatchingتهشير

 Hazardخطر

 Heat pump  مضخة حرارية

  Heavy industry صناعة ثقيلة

 Hierarchy )هرمية(تراتبية

 High Alloy Steel  ُصلب عالي التسبيك

 Holeثقب

 Holistic شمولي

 Holistic Medicine طب شمولي

 Horizontal Drilling  حفر أفقي

  Horizontal integration تكامل أفقي

 HOWsكيفيات

 Human Genome جينوم بشري

 Hybridizationتهجين

 Hydrofracturing  تصديع مائي

 Hyperbolic زائدي-قطع

 Hypothesis فرضية

 Hysteresis )علمياً (تخلفية

 Immunization effect  أثر مناعي

 Impactأَثر

 Implant مزدرع

 Implantationازدراع

 Import brokers وسطاء االستيراد

 Import penetration ratio نسبة تغلغل الواردات

  Import substitution يراداستعاضة عن االست

 Importers مستوردون
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  Importing countries بلدان مستوردة

 Imports واردات

 Impulseدفع

 In basket  في السلة

 Index مؤشر استداللي

والذي ُيعرف أيضًا بالتوافق أو التوافق(توافق صناعي 
 )البنيوي

Industrial adjustment (also known as 
adjustment or structural adjustment) 

 Industrial revolution ثورة صناعية

 Industrialized countries دول صناعية

  Industry strategy استراتيجية الصناعة

  Industry structure بنية الصناعة

 Inertiaعطالة

 Infant Industry protection حماية الصناعة الوليدة

 Inflationتضّخم

  Information, partial  معلومات جزئية

 Info-Structures بنى معلوماتية

  Infrastructures بنى أساسية

 Innovation ابتكار/تجديد

 Innovation incremental  متراكمإبداع

 Input ُمْدَخل/َدْخل

 Inquiring متسائل

 Insightتبصُّر/ نفاذ بصيرة/فطنة

 In-situ Productionألصلياستخراج في الموقع ا

 Inspectionتفتيش

 Instant Communications تراسل فوري

 Instituteمعهد، هيئة 

 Institutionمعهد

 Institutional Change تغيير مؤسساتي

 Integrated Circuit  دائرة متكاملة

 Integrated Logistic Support (ILS) دعم تمويني متكامل

 Integrationتكامل

 Interaction  تفاعالت

 Interchangeabilityقابلية المبادلة 

 Interchangeable قابل للمبادلة

 Interest group or special interest groupsمجموعات المصالح الخاصة
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واجهة/وجه بيني/مستوى التقاء/ وجه التقاء
تخاطب، طريقة تفاعل، تفاعل

Interface 

  Interfaces  تواجهيات

 Interferenceتداخل

  Intermediate inputs مدخالت وسيطية

 Intermediate Maintenance صيانة وسيطة

  International activities  فعاليات دولية

 International marketing تسويق دولي

  International monetary system نظام النقد الدولي

 International retailers باعة التجزئة الدوليون

 Internationalization of capital تدويل رأس المال

 Internet إنترنت

 Interoperabilityقابلية العمل البيني 

 Interoperation عمل بيني

 Intra-firm tradeتجارة داخلية في الشركة

 Invarianceالتغّير/ عدم تغّير/ صمود

                                                         Invention اختراع

 Inventoryمخزون

  Inventory management إدارة المخزون

  Inventory replenishing تجديد المخزون

 Investigation استقصاء

 Invitation for Bid (IFB)إعالن مناقصة 

 Ionic Bond  آصرة أيونية

 Isotropic متناظر كروياً 

 Iterativeعودي

 Jamming/ Seizuneَلَصب

 Jet Engine  محرك نفاث

 Jobمهمة

 Job Shop خط إنتاج مرن

  Joint venture مشروع مشترك

 Junk pile  كومة توالف

 Just - in - Time  في الوقت تماماً 

JIT يقةطر / في الوقت المحدَّدJust-in-Time (JIT) 

 Knowledge Management إدارة المعرفة

 Labelعالمة
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 Labor يد عاملة

 Labor-intensive industryصناعات شديدة االعتماد على العمال

 Laissez faire َدعه يعمل

 Landmarkمْعلم

 Laserليزر

 Lathe مخرطة

 Lava Flow  حمم بركانية متدفقة

  Law of demand  ب قانون الطل

  Law of supply  قانون العرض

 Lead time زمن التأخير

 Leader  قائد، رائد

 Leading Time  وقت استباقي

 Lean Productionإنتاج ُمقتِصد 

 Learning تعلم

 Lens Traps  مصيدة عدسية

 Lensing أثر َعَدسي

  Lesch's Law  قانون ليش

 Letter of credit سند ائتمان

  Level of living مستوى المعيشة

 Licensing ترخيص

 Life Cycle دورة الحياة

 Life Expectancy  مدى حياتي

 Lifespan مدى عمري

  Light industry صناعة خفيفة

 Limestone)حجر كلسي(حجر جيري 

 Limestone Reservoir)حجر جيري(مكمن حجر كلسي 

 Line of Balance (LOB)خط التوازن 

 Lining بطانة

 Liquefied Natural Gas (LNG))بالتثليج(غاز طبيعي مسيل 

 Liquefied Petroleum Gas (LPG))بالضغط(غاز نفطي مسيل 

 Logسجل

 Logistic Curve)منحنى لوجستي(منحنى داللة رمزية 

 Logistic Support دعم تمويني

 Logisticsإمداد وتموين 

 Log-normal Distributionارتم التوزع الطبيعيتوزُّع لوغ
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 Lubricationتزليق

 Macroeconomics جمعي /اقتصاد شامل

 Magma صهير

 Magnetic Domains نطاقات المغنطة

 Magnetic Resonance Imagingتصوير بالرنين المغناطيسي

 Maintenanceصيانة

  Management إدارة

  Management by wandering around  إدارة بالتجوال حولك

   Management middle  إدارة وسطى

 Management top  إدارة عليا

 Mandateتفويض

 Man-made ُصْنعي

 Manufactures مصنوعات

 Manufacturing  تصنيع

 Maquiladora  عمليات الماكيالدورا

 Markdown تنزيل األسعار

 Marketسوق

  Market access نفاذ إلى السوق

  Market clock  ساعة السوق

  Market disruption بلبلة السوق

 Market opportunity  فرصة السوق

 Market share  حصة السوق

 Marketing تسويق

 Marketing orientation توجيه التسويق

  Marketing research  أبحاث التسويق

 Markup رفع األسعار

 Mass merchandisers تجار الكميات الكبيرة

 Mass Secptrometer مقياس الطيف الكتلي

 Master Production Scheduling (MPS)خطة اإلنتاج الزمنية الرئيسية

 Materials Requirements Planning (MRP) تخطيط متطلبات المواد

 Matrix/مصفوفة كنان

 Matrix Approach نهج مصفوفاتي

 Matrix buying شراء مصفوفي

  Matrix organization  تنظيم مصفوفي

 Matrix Structureبنية مصفوفاتية 
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 Mature industry  صناعة ناضجة

 Mean وسطي

 Mean Cycles Between Failures (MCBF)عدد الدورات الوسطي بين إخفاقين

 Mean Time مدة وسطية

  Mean Time Between Failuresالمدة الوسطية بين إخفاقين

 Mean Time for Corrective Maintenanceالمدة الوسطية للصيانة اإلصالحية

 Mean Time for Preventive Maintenanceالمدة الوسطية للصيانة الوقائية

  Mean Time to Failureالمدة الوسطية قبل اإلخفاق

 Measure(s), Criteria )معايير(معيار

 Mechanizationمكننة

 Median Time متوسطةمدة

 Meetings  لقاءات

 Megaproject  مشروع هائل

 Menu)في البرامجيات الحاسوبية(قائمة خيارات 

 Mercantilism مركنتلية

 Merchandise trade تجارة البضائع

 Merchandise trade balance ميزان تجاري للبضائع

 Mesoeconomics اقتصاد أوسط

 Metabolism )تمثيل(أيض

 Methodology علم المناهج

 Metric معيار قياس

 Micro Chip رقاقة مايكروية

 Microarray نسق مايكروي

 Microeconomicsاقتصاد وحدي/ اقتصاد جزئي

 Micro-marketing تسويق صغري

 Microorganisms عضويات مجهرية

 Mild Steel ُصلب مطيلي

 Milestone Chart مخطط الصوى

 Milestone(s))ُصوى(ُصوَّة 

 Milling Machine ماكنة تفريز

 Minimum Cut Set مجموعة قْطع صغرى

 Minimum Viable productionإنتاج حيوي أدنى/حد أدنى لإلنتاج القابل للبقاء

 Missionمهمة

 Mistakes أخطاء

 Mock-ups مقلِّدات
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 Modelنموذج

 Model shop  مشغل للنماذج

  Models )قليد عن الوقائعت(نماذج

 Moderator)للتفاعل النووي(ملطِّف

  Modularity, product  وظائفية جزئية للمنتج

 Module مكوِّن جزئي

 Moldingقولبة

 Molecular Biology بيولوجيا جزيئية

 Molecular Entity كيان جزيئي

 Molecular Sieve  غربال جزيئي

 Moleculeجزيئة

 Moment of Inertiaعطالةعزم ال 

 Moment of Inertia عزم العطالة

 Momentumزخم

  Most Favored Nation MFNمعاملة البلد األكثر تفضيًال

  Moving targets  أهداف متحركة

  Multilateral agreementsاتفاقيات متعددة األطراف

   Multinational Corporations (MNCs)شركات متعددة الجنسيات

  Multinational enterprises (MNE)مؤسسات متعددة الجنسيات

 Multiple Sclerosis تصلب لويحي

 Nano)مقياس يساوي واحد بالمليون من المليمتر(نانو

 Nano Particle جسيمة نانوية

 Nano Technology تكنولوجيا نانوية

 Nanobot يرقة نانوية

 Nanomedicine طب نانوي

 Nanoscale Technologyلوجيا المقياس النانويتكنو 

 Nanotechnology تكنولوجيا نانوية

 Nanotechnology نانوتكنولوجيا

 Nation-State دولة-أمة

  Need (s) )حاجات(حاجة

 Nerve Gas  غاز أعصاب

 Net present value  قيمة صافية حالية

 Network Diagramمخطط شبكي 

 Neuron  خلية عصبية

 New International Division of Laborتقسيم دولي جديد للعمل
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 New producer nations دول منتجة جديدة

 Newly emerging countries دول بازغة حديثاً 

  Newly industrialized countries (NICs)دول حديثة العهد بالصناعة

 Nihilism مذهب العدمية

 NL Chemicals مختبر وطني للكيماويات

 Non-Commutativity التبديلية

 Nondurable goods بضائع مؤقتة

  Non-reciprocity  عدم المعاملة بالمثل

  Non-tariff barriers (NTBs) عوائق غير التعرفة الجمركية

 Normمعيار قياس 

 Normal Distribution توزُّع طبيعي

 Normalizationاستنظام 

 Normalize استنَظم

 Normalizedُمستنَظم 

 Nuclear Fission  انشطار نووي

 Nuclear fusion اندماج نووي

 Nuclear Reactor  مفاعل نووي

 Numerical Control (NC) تحكم رقمي

ه   Object Orientedغرضي التوجُّ

 Objective(s) )أغراض(غرض

 Off the Shelfجاهز

 Offshore Platform )للحفر(منصة بحرية 

  Offshore productionإنتاج خارج الشواطئ /إنتاج خارج الحدود

 Oil Reserve  احتياطي نفطي

 Oil Reservoir  مكمن نفطي

 Oil Shale)طفل زيتي(زيت السّجيل 

  Open economy اقتصاد مفتوح

 Open Loop حلقة مفتوحة

 Open Loop Systemنظام مفتوح الحلقة 

 Open Pit Mine  منجم مفتوح

 Open Source مصدر مفتوح

 Open Source Software (OSS) برامج مصدر مفتوح

 Open-to-buy حساب مفتوح للشراء

 Operating rate معدل التشغيل

 Operationعملية، تشغيل 
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 Operational عملياتي/ تشغيلي

 Operational Sequence Diagramمخطط تسلسل العمليات

 Operatorمشغِّل

 Opportunity cost كلفة الفرصة الضائعة 

 Optic Gain  كسب ضوئي

 Optical Amplifier  مضخم ضوئي

 Optimizationأمثلية

 Optimizeأمثلة

 Optimized ُمستمَثل

 Optimum Repair Level Analysis Modelنموذج التحليل األمثلي لمستويات اإلصالح

  Optimum Supply and Maintenance Model داد األمثلينموذج الصيانة واإلم

 Optoelectronics إلكترونيات ضوئية

 OR Logic Gate»أو«بوابة جواز منطقية 

 Orbit)لكوكب أو جسم فضائي(مدار

 Order- of - Magnitude درجة مرتبية

 Ordered AND Logic Gateبوابة القران التراتبي المنطقية

 Organ Transplant  ألعضاءاستبدال ا

 Organism (s)/متعضي عضويات

 Organization  تنظيم، منظم/ منظمة

 Organizational Maintenanceصيانة لدى المستخدم 

 Organizational Structure هيكل تنظيمي

  Original equipment مصنع أصلي للتجهيزات

 Oscillation تأرجح/اهتزاز

 Osteoporosis ترقق العظام

 Outcrop  منكشف صخري

 Outputَخْرج، ُمخَرج 

 Outsourcingتزود خارجي/ تفويض/ تعهيد خارجي

 Outward processing معالجة خارجية

 Outward processing or outward processingمعالجة خارجية أو تجارة المعالجة الخارجية
trade OPT 

 Over shipping شحن زائد

 Overall Equipment Effectiveness (OEE)ة التجهيزات الكليةفعالي 

 Overhaulتعمير

  Overlap of activities  تراكب األنشطة

 Overload  زيادة التحميل

 Ownership  عالقة الملكية
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 Packagingتغليف، تعليب 

 Packingرْزم

 Paddle Wheel  دوالب تغديف

 Paleontologyعلم المتحجرات)/ علم(إحاثة

 Parabolic قطع ـ مكافئي

  Parallelism توازي

 Parameter(s))موِسطات(موِسط 

 Parametric Estimate تخمين موسطاتي

 Pareto Analysisتحليل باريتو 

 Particulate Matter مادة هبابية

 Partnershipشراكة

 Per Capita GNPناتج قومي إجمالي للفرد

 Perfective Maintenance يةصيانة تحسين

 Performanceأداء

 Performance product أدائية المنتج

  Performance system أدائية النظام، خصائصه

 Periodicدوري

 Permafrost  جليد دائم

 Permeability نفاذية

 Perspectiveمنظور

 Pesticide  مبيد حشري

 Petrology  علم البترول

 Phased - Array حلينسق مر 

  Phased project planning تخطيط للمشروع المرحلي

 Photo Detectors  متحسس ضوئي

 Photon synthesis  تركيب ضوئي

 Photonics فوتونيات

 Physicalمادي

 Pier رصيف بحري

  Pilot  رائد، أولي

 Planخطة

 Planck’s Constant ثابت بالنك

 Planetary Gear ترس تعشيق كوكبي

 Planning  تخطيط

 Plastics بالستك/لدائن
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 Plug Inَقْبسي

 Point of Sale (POS) information معلومات موقع البيع

 Poisson Distributionتوزع بواسان 

 Political system نظام سياسي

 Polymer بوليمر

 Porosity مسامّية

 Portfolio, project  حقيبة المشاريع

 Postindustrial society مجتمع ما بعد الصناعة

 Potential Energy طاقة كامنة

 Power retailers باعة التجزئة األقوياء

 Preproduction Prototype نموذج قبل إنتاجي

 Preventive Maintenanceصيانة وقائية 

 Price سعر

 Price averaging توسيط السعر

 Price-performance  أدائية –سعر

 Prime Number عدد أّولي

 Priorities  أولويات

 Private label linesاصناف العالمة التجارية الخاصة

  Privately held companiesشركات ذات الملكية الخاصة

  Privatization خصخصة

 Probability theory نظرية االحتماالت

سيرورة، عملية     Processإجرائية/

 Processعملية

 Process, product development  عملية تطوير المنتج

 Processing معالجة

 Procurementشراء

  Product منتج

 Product Group زمرة الجداء

 Product Line Approach نهج خط المنَتج

 Product Line Structureبنية قائمة على المنَتج 

 Product upgrading ترقية المنتج

 Production economies of scaleاقتصاديات اإلنتاج الحجمي

 Production orientation توجيه اإلنتاج

 Productivity إنتاجية

 Profileشكل
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 Profit فائدة

 Program Evaluation and Reviewتقنية مراجعة وتقييم البرنامج
Technique (PERT) 

 Program Management Plan (PMP) خطة إدارة البرنامج

 Program Networksشبكات البرنامج 

 Progress تقدم

 Project  مشروع

 Project Approach نهج المشروع

   Project management  إدارة المشروع

 Project Structureبنية مشروعاتية 

 Propagate/ Propagation ينتشر/ انتشار

 Proper Time زمن صرف

 Proportional Control تحكم تناسبي

 Prosthesis  جراحة تقويمية

  Protection (or protectionism))أو سياسة الحماية(حماية

  Protective tariffsتعرفات الحماية الجمركية

 Proteomics بروتيوميكا

 Protocolميفاق

 Prototypeنموذج أولي 

تنفيذ غالبًا خالل مرحلة التطوير وبدء(نماذج
  )صنيعالت

Prototypes  

 Providerمورِّد

 Proximityتقارب

 Publicly held companiesشركات ذات الملكية العمومية

 Purchasing  شراء، مشتريات

 Purchasing Power Parity تكافؤ قوة الشراء

 Qualityجودة

 Quality Function Deploymentنشر تابع الجودة/ نشر وظيفة الجودة

  Quality, product  المنتججودة

 Quantum Amplitude سعة كمومية

 Quantum Corrections تصحيحات كمومية

 Quantum Dot  نقطة الكم

 Quantum Fluctuations تراوحات كمومية

 Quantum Gravity ثقالة كمومية

 Quantum Mechanics ميكانيكا الكم

 Quantum Size Effect  تأثير الكم الحجمي



 91

 Queue time  زمن االنتظار

 Queuing Analysisتحليل األرتال 

 Queuing theory نظرية األرتال

  Quick response (QR) استجابة سريعة

 Quota )الكوتا(حصة محددة 

 Quota flexibilityمرونة الحصص المححدة

  Quota premium ثمن الحصص المحددة

 Rackَمنَصب

 Radiation إشعاع

 Radioactive Waste فايات مشعةن

 Radiotherapy عالج باإلشعاع

 Rationalizationتقنين

 Reactor مفاعل

 Readinessجهوزية

 Real-Time Management إدارة في الزمن الحقيقي

 Recoverable Oil  نفط قابل لالستخراج

 Recruiting تجنيد

 Recycleدوَّر

 Recyclingتدوير

 Reductionism )تبسيطية(ة اختزالي

 Redundancy مضاعفة

 Redundantُمضاَعف 

  Redundant workers عمال فائضون عن الحاجة

 Re-exports إعادة التصدير

 Refineصفَّى

 Refineryمصفاة

 Reflection Symmetry تناظر االنعكاس

 Reflection Transformation تحويل االنعكاس

 Regenerative Medicine  طب تجديدي

 Regime or international regime نظام أو نظام دولي

 Regression Analysis تحليل رجعي

 Relay ُمرّحل

                                             Release, drawing  إطالق الرسوم

 Reliabilityوثوقية/ موثوقية/ معّولية

 Reliability system )االعتمادية(نظام الوثوقية 
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 Reliability-centered Maintenance (RCM)صيانة قائمة على الوثوقية

 Repairإصالح

 Repeatability تكرارية

 Repeatableقابل للتكرار 

 Repetitive  تكراري

 Replicator مكرر

 Reproductionتكاثر

 Request for Proposal (RFP)ضطلب عرو  

 Request For Quotation (RFQ) طلب أسعار

 Requirement(s))متطلبات(متطلَّب 

  Research and development R&D بحث وتطوير

 Resources موارد

 Respirocyteخلية دّم حمراء اصطناعية

 Restructuring إعادة الهيكلة

  Retail Industry Trade Action ائتالف تجارة التجزئة
Coalition (RITAC) 

  Retailers محاّل بيع التجزئة

 Retaliation رد بالمثل

 Retina )العين(شبكية

 Retrieval استحضار

 Returnsعوائد

 Revenues إيرادات

)نقدية غالبًا(مراجعات   Review (s)/مراجعة 

 Rewards  مكافآت

 RFID tagلراديويةلصيقة التعريف باإلشارات ا

 Ribosome ريبوسوم

 Rigidَصْلب

 Risk/خطر، مجازفة مخاطرة

 Risk Managementإدارة األخطار، إدارة المجازفات

 Risk Priority Number (PRN) رقم أهمية الخطر

 Roboticsروبوتية 

 Robustمنيع

 Robustnessمناعة

 Roller Bearing  محمل مدحرج

 Rotational Symmetry رانيتناظر دو 

  Rules of Origin  قواعد بلد المنشأ
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 Safeguard mechanism آلية األمان

 Safetyأمان

 Sandstone  حجر رملي

 Sandstone Reservoir  مكمن حجر رملي

 Satisfierُمشِبع

 Scaffold )سقالة(مرتقى

 Scalar Potential كمون سّلمي

 Scalingالمقياس تغيير /مالئمة القياس

 Scanning Tunneling Electron Microscopeمجهر إلكتروني ماسح ثاقب

 Scarcity rent كلفة الندرة

 Scenarioَمْشَهد

 Schedule/خطة زمنية خطة التنفيذ

 Scientific Breakthrough اختراق علمي

 Scientific Management إدارة علمية

 Screenشاشة

 Screwdriver  )أداة(ي مفك البراغ

 Scripting Languageلغة إخطاطية 

 Searchبحث

 Secondary Recovery  استخراج ثانوي

 Securityأمن

 Sedimentary Fuel وقود أحفوري

 Sedimentology )علم(رسوبيات 

 Seismic Survey  مسح زلزالي

 Seismology )علم(زلزاليات 

 Self Assembly تجميع ذاتي

 Self Replicator  مكرر ذاته

 Semiconductor )مادة(شبه موصلة 

  Semidurable goods بضائع شبه دائمة

 Sensor متحسس

 Servo Motor  محرك مؤازر

  Sewing خياطة

  Sewn products industry صناعة المنتجات المخيطة

 Share حصة

  Shipments مشحونات

 Shop Floor Control (SFC) إدارة المعمل
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 Short Circuit  دورة قصيرة

  Signing up  توقيع واعتماد

 Simple Group زمرة بسيطة

 Simulation محاكاة

 Simulatorمحاكي

 Skepticism مذهب الشك

  Skunk works  أعمال كريهة

 Slack Time مدة فائضة

 Sleeve Bearing محمل أنبوبي

 Small wins  مكاسب صغيرة

 Smokestack or sunset industriesت المدخنة أو صناعات غروب الشمسصناعا

 Smoothed Average)في االحصاء(معّدل ممهد 

 Sneak Circuit Analysisتحليل خفايا الدارة 

 Social charges)أو كلف اجتماعية(تأمينات اجتماعية 

 Socialist economic system نظم اقتصادية اشتراكية

 Society مجتمع

 Soft goods chain)األقمشة(سلسلة المنسوجات 

 Software كيان لين، برمجيات 

 Softwoods industry صناعة األقمشة

 Solution Gas)غاز محلول(غاز ذائب 

 Sortingفرز

 Source Code(s))أرمزة مصدرية(رماز مصدري 

 Source Rocks  صخور موِلدة

 Sourcingتزود

 Space Shuttle اءمكوك فض

 Spare صارية

 Special protection حماية خاصة

     Specialist  اختصاصي

مواصفات المنتج/   Specification (s))مواصفات(مواصفة  

 Specifics خصوصيات

 Spectral Lines خطوط طيفية

 Speed Lossesإعاقات بسيطة 

  Sponsor, project  مشرف المشروع

 Spot Price  سعر فوري

 Spread Sheets وريقات جدولة
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 Square-meter equivalent (SME) متر مربع مكافئ

 Standard معيار

 Standard (s))مقاِيس(ِمقَيس 

 Standard Deviationانحراف معياري 

 Standard Industrial Classification (SIC) معيار التصنيف الصناعي القياسي

 Standard international trade classificationة الدولي القياسينظام تصنيف التجار 
(SITC) 

 Standard Model نموذج معياري

 Standard Variateمتحوِّل معياري 

 Standardizationتقييس

 Standbyاحتياطي 

 Standing Waves موجات مستقّرة

 Statementبيان

 Statement of Work (SOW)بيان العمل 

 Static costs كلف سكونية

 Statistical Process Control (SPC)تحكم إحصائي في السيرورة

 Stem Cell  خلية جذعية

 Stepper Motor  محرك خطويّ 

 Stiction  احتكاك شروعي

 Stiff جاسئ

  Stockout نضوب المخزون

 Storageخْزن

 Strain )في الميكانيك(إذعان

 Stratified Rock  صخور طباقية

 Stratigraphy )علم(جيولوجيا طبقية 

 Streamlined  انسيابي

 Strength متانة/شدة

 Stress )في الميكانيك(إجهاد

 Strong Forces قوى شديدة

 Structural decline تراجع بنيوي

  Structural unemployment بطالة بنيوية

 Structureبنية، هيكل 

 Structuring إنشاء ُبنى

  Styling  طراز

 Subatomic دون ذّرية

 Subcontractor متعهد ثانوي
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 Subgroup زمرة جزئية

 Subsidies إعانات مالية

 Subsidies (government subsidies))إعانات مالية حكومية(إعانات مالية 

 Substrate طبقة أساس

 Summary Work Breakdown Structureملخص هيكل تجزئة العمل
(SWBS) 

 Super Longevity إطالة العمر الفائق

 Super Partner شريك فائق

 Super Symmetry تناظر فائق

 Superconductivity موصلية فائقة

 Superposition of States  تراكب الحاالت

د  Supplier (s) موردون/مزوِّ

 Supplyإمداد

 Supply Chain سلسلة اإلمداد

 Supply Chain Management (SCM)لة اإلمدادإدارة سلس 

 Supportدعم، تخديم 

 Supramolecular Chemistry كيمياء ما فوق الجزيئية

 Surgeاندفاع

 Survivability قابلية الحياة

 Sustainability مستدامية

 Sustainable Consumption استهالك مستدام

 Switchكباسة

 Symbiosis تعايشية

 Symmetryناظرت

 Synthesis )وضع الحلول(تركيب

 Synthetic Chemicals كيميائيات تركيبية

 Synthetic fibers (noncellulosic fibers))خيوط غير السيلولوزية(خيوط تركيبية 

 System Approachنهج نظمي 

 System design  تصميم النظام

 System Engineering Capability Modelنموذج فعالية هندسة النظم
(SECM) 

 System Engineering Management Planخطة إدارة هندسة النظم 
(SEMP) 

 Tag(s) )لصيقات(لصيقة

 Taillight  ضوء خلفي

 Tar Sands  رمال قيرية

 Target, Goalهدف
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 Tariff)رسوم جمركية(تعرفة جمركية 

 Taskمهمة

 Team فريق

 Team leader  قائد الفريق

  Team members  أعضاء الفريق

  Teamwork  فريق العمل

 Technique (s))تقنيات(تقنية 

)تقانات(تقانة   Technology (s)تكنولوجيا، 

  Technology transfer نقل التقنية

  Telephones هواتف

 Teleworking عمل عن بعد

 Testاختبار

 Testing اختبار

 Textile complex سلسلة النسيج

 Textile consumption استهالك النسيج

 Textile industry  صناعة النسيج

  Textile mill products industry صناعة منتجات مشاغل النسيج

  Textile sector  قطاع النسيج

 Textile visa (also called export visa))تسمى أيضًا رخصة تصدير(تأشيرة النسيج 

 Thermostat  منظم حراري

 Think Tank مركز أبحاث

  Thumb rule  قاعدة تجريبية

 Time  وقت، زمن

 Time Dilation تمّدد األزمنة

 Tissue Engineering هندسة األنسجة

  Toes, stepping on  مشي على األصابع

 Tolerance )في القياسات(سماح

 Tolerancesتسامحات 

  Tollgate  بوابة المكوس

 Tool أداة

  Tooling )مساعدات اإلنتاج(أدوات

 Top Quark كوارك ذروي

 Top-downنزولي

 Torque عزم اللوي

 Total Productive Maintenance (TPM)برنامج الصيانة اإلنتاجية الشاملة
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 Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة

 Traceabilityقابلية التعقب 

 Tradeتجارة

 Trade Adjustment Assistanceعدة التوافق التجاريمسا

 Trade Offمقايضة، مفاضلة 

 Trade Off Studyدراسة مقايضة، دراسة مقارنة، دراسة مفاضلة

  Trade-offs  خيارات تفصيلية

  Trading Blocs تكتالت تجارية

 Transducer  محول طاقة

  Transfer of project  نقل المشروع

 Transformation عملية تحويل/تحّول

 Transhumanism عبر اإلنسانية

 Transistor  ترانزستور

 Transmission Electron Microscope مجهر إلكتروني عاكس

   Transnational corporations (TNCs)شركات متخطية للحدود القومية

 Transshipment شحن عن طريق الغير

 Triode)الكتروني(صمام ثالثي 

 Triple transformation or triple rule originتحول ثالثي أو قاعدة المنشأ الثالثية

 Tropismانتحاء

 Troubleshooting تشخيص الخلل

 Truss diagram  مخطط الدعامات

 Tumor )مرضي(ورم

 Tuningتنغيم

 Turbulence  حركة دوامية

 Uncertaintyارتياب

 Uncertainty Principle  قاعدة المشكوكية

 Underdevelopment تأخر تنموي

 Underwriters’ laboratories مخابر ضمان المواصفات

 Unified Theories نظريات توحيدية

 Uniform Distribution توزُّع متجانس

 Unilateral restraints  تقييدات فردية

 Unit sales  مبيع الوحدات

  Universal  Product  Coding  (UPC)يترميز المنتجات العالم

 Up quark كوارك علوي

 Upgradingتحديث
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 Uploading)حاسوبياً (تحميل ُمرّجع 

  Upstream activities  فعاليات تحضيرية

 Uranium Enrichment  تخصيب اليورانيوم

 Urgency ملّح

 User مستخِدم

 Vaccineلقاح

 Vacuum Tube  صمام فراغي

 Valence )في الكيمياء(كافؤت

 Validateأقرَّ

 Validationإقرار

 Value added قيمة مضافة

 Variance ( s )تشتُّت

 Variances تفاوتات

 Velocity costs كلفة السرعة

  Vendor  عارض

 Venture group  فريق مغامرة

 Verificationتحقُّق، توثُّق 

 Verifyتحقَّق، توثَّق 

  Vertical integration مل شاقوليتكا

  Vertical retailing  بيع التجزئة الشاقولية

 Vertical Take Off and Landing (VTOL))للطائرات(إقالع وهبوط عمودي 

 Virtual Reality واقع افتراضي

 Virtual Space مجال افتراضي

 Virtualization افتراضية

 Visa system نظام التأشيرات

 Viscosity وجةلز 

 Visibility وضوح رؤية

 Volatility  قابلية التطاير

 Voluntary export restraint (VER) تقييد طوعي للتصدير

 Volunteers  متطوعون

 Vulnerabilityنقطة ضعف 

 War plan  خطة حرب

 Warehousingتخزين

 Warping )انفتال(التواء

 Washer  )رنديلة(حلقة
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 Weak Forces فةقوى ضعي

 Webِوب

 Weighting Factor عامل تثقيل

 Welfare costs of protectionكلف الرخاء الناجمة عن الحماية

 Well Logging  تسجيل قياسات البئر

 WHATsماهيات 

 Wikiويكي

 Wind Turbine  توربين رياح

         Window, market  نافذة السوق

 Wire line  كابل الحفر

 Workعمل

 Work Breakdown Structure (WBS)هيكل تجزئة العمل 

 Work in process  أعمال غير المنجزة

 Workshop )ورشة(َمشغل

 World-class manufacturing  تصنيع بالسوية العالمية

  World-systems theory نظرية أنظمة العالم

  Yarn-forward position بند الغزل وما يليه

 Zeolite  "غلي"زيواليت 

  Zero defects  انعدام العيوب

 Zero Point energy طاقة نقطة الصفر

 Zero- Point Field مجال نقطة الصفر
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  الفصل الرابع
  مصطلحات الثقافة العلمية المعاصرة

  
 :المصطحات اإلنكليزية -1

  
 A posterioriَبْعدي

 A prioriَقْبلي

 Aberrationانانحراف، زوغ 

 Abstractionتجريد

 Accelerated Motion  حركة تسارعية

 Accidentَعَرض

 Actuator مشغل

 Ad infinitum إلى ماالنهاية

 Adaptationتكّيف

  Adaptiveتكّيفي

 Affinityقرابة

 After The Bang (ATB) )بعد لحظة بداية الكون(بعد االنفجار الهائل 

  AIDS )مرض(إيدز

  Algebraic Geometry  هندسة جبرية

 Aliases  كنايات

 Amplitude of Waves/ Wave Amplitude  سعة الموجة

  Analog speaking  تكلم قياسي

 Analytic )قضية(تحليلّية

 Anomalyخروج عن المألوف 

 Antecedentمقدَّم

 Antenna هوائيات

 Anthology مقتطفات أدبية مختارة

 Anthropic Principle  بشريمبدأ

  Anthropology أنثروبولوجيا

  Antibody جسم مضاد

  Antimatter  مادة مضادة

 Antiparticles  جسيمات مضادة

  Antiquarks  كواركات مضادة

 Antistrings  أوتار مضادة
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  Ape-man  إنسان قرد

  Application programs )مبرمجات التطبيق( برامج تطبيقات 

  Application software  برمجات التطبيقم

 Applications interface (API)واجهة التعامل مع التطبيقات

 Aristotelianism مذهب أرسطو

 Articulationربط

  Artificial intelligence (AN) ذكاء صناعي أو اصطناعي

 Associationترابط

 Associativeترابطي

 Astronomers  علماء الفلك

 Atavismارتداد

 ATB )بعد لحظة بداية الكون(بعد لحظة االنفجار الهائل

 Atomic Statement قضية ذّرية

 Atoms ذرات

 Augmented reality واقع معزز

  Automation أتمتة

 Axiomبديهّية

 Bacteriumبكتيريا

  Band width عرض النطاق، سعة اإلرسال في قناة اتصال

 Behaviorسلوك

 Behaviorism سلوكية

 Bell Curve منحنى الجرس

 Biconditional)قضية(شرطّية مزدوجة 

  Big Bang )بداية الكون(انفجار هائل 

 Big Crunch  انهيار هائل

  Binary Stars  نجوم مزدوجة

  Bins & buckets  خانة وأوعية

  Bioethics أخالقيات بيولوجية

  Biogenetic نشوء حيوي

 Biology بيولوجيا

 "Black Hole "Designer  )ديزاينر(ثقوب سوداء 

 Black Hole Entropy  أنتروبية الثقب األسود

 Black Holes  ثقوب سوداء

 Blue print )تصميم هندسي(طبعا زرقاء 

 Boot up  إعداد لبدء الشغل
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  Boson, Spin of  حركة مغزلية للبوزونات

 Bosonic, String Theory  نظرية األوتار البوزونية

  Bottom Quarks  كواركات قاع

 Bound Variable متغيِّر مقيَّد

 BPS  BPS Statesحاالت

 Brood band نطاق عريض

 Browser  متصفح الملف

 Calabi-Yau Spaces (Shapes) ياو–كاالبي ) أشكال(فراغات

  CAMs)جزيئات لصق الخاليا(كاْمس

 Canonsقواعد

 Cardiovascular Disease لقلبي الوعائيمرض ا

 Categoriesفئات

 Categoryمقولة، صنف 

  Cell telephone  )محمول(تليفون خلوي 

 Chaosفوضى

 Chaos Theory  نظرية شواشية

 Charm Quark  كوارك أنيق

 Chat دردشة

  Chirality  )َكفِّيَّة(كيرالية

  Chloroplast كلوروبالست

  Chromosome كروموزوم

 Circuitry  دورة عمل

 Circular )دائرّية(حلقة مفرغة 

 Classes أصناف

   Cloning استنساخ

 Coaxial cable كابل متحد المحور

  COBE (Cosmic Background Explorer) قمر صناعي الختبار الخلفية

 Cognitionإدراك معرفي 

 Cognitive  مدرك معرفي

 Cognitive Powers قدرات معرفية

 Coherent State of Strings  حالة متماسكة لألوتار

 Collab editor  محرر تعاوني

  Collaboration تعاون

 Color wheel  عجالت اللون

 Compiler  مترجم حاسوبي
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 Computing  حوسبة

 Concatenationسلسلة

 Conditional )قضية(شرطّية

  Conifold Transitions  تحوالت مخروطية

 Conjectureتخمين

 Conjunction/َعْطف/اقتران وصل

 Consequentتالي

 Consistency)عدم تناقض(اّتساق منطقي 

 Constant-Velocity Motion حركة ثابتة السرعة الموجهة

 Contingencyحدوث طارئ 

 Contingentعارض/طارئ 

 Correlations عالقات ترابط

 Cosmic Background Radiation  ةخلفية إشعاعية كوني

 Cosmic Rays  أشعة كونية

  Cosmological Constant )كوسمولوجي(ثابت كوني 

 Counterpartنظير

 Creationismَخْلَقِويَّة

 Criterionمعيار

 Crush fault  خطأ التعطل

  Curvature of Space-time  تحدب الزمكان

  Customization صنع حسب طلب العميل

  Cyberspace  فضاء معلوماتي

  Cystic fibrosis التليف الكيسي مرض

 D D T د د ت

  Dark Matter  مادة داكنة

 Darwinism داروينية

  Data ports منافذ بيانات

 Deductionاستنباط 

 Definiendumمعرًّف

 Definiens معرًّف به

 Delivery vehicles  مركبات تسليم

 Demarcheمسلك

 Demography  ديمغرافي /علم السكان

 Denial/ Negationَنْفي

 Derivativeمشتّق
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  Descendantسليل

 Description وصف

 Determinationحتمية

 Determinism حتمية

  Developmentتنامي

 Diabetes السكري مرض

 Dialect لغة محّلية

 Differentiationتمايز

  Digital speaking  تكلم رقمي

 Dilemma قياس اإلحراج

 Dimensions أبعاد

 Discourse )كالم(خطاب كالمي 

 Disjunctionفصل

 Diverticulitis  التهاب ردبي

مختصر الحامض النووي دي أوكسي-دنا
  ريبونوكلييك

DNA  

 Dogmaعقيدة

  Double-Slit Experiments تجارب الشقوق المزدوجة

  Down Quarks  كواركات سفلى

 Download  تحميل ترحيلي

 Down's Syndrome متالزمة داون

  Drafting program  برنامج تخطيط

 Drivers  مسيرات

  Drosophila دروسوفيال

 Duality ثنائية

 Duchenne's Muscular Dystrophy حثل دوتشين العضلي

 Dyadicثنائي

  Electromagnetic Waves موجات كهرومغناطيسية

 Electron Waves  موجات اإللكترون

  Electronic clip board لوحة كتابة إلكترونية مشبوكة

  Electronic form (E form)  إستمارة إلكترونية

  Electronic interface card بطاقة إلكترونية لعنصر التعامل

 Electroweak Force/ Weak Force  قوة ضعيفة

 ,Elementary Particles /Particles  جسيمات أولية
Elementary 

 Elements عناصر
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 Embryo جنين

 Empiricism تجريبي -مذهب حّسي 

 Energy طاقة

  Enlightenmentتنوير

 Entrepreneurs  متعهدي المشاريع

 Entropy  أنتروبية

  Environmentبيئة

 Environmentalismبيئية

 Enzyme إنزيم

 Epistemologyإبستيمولوجيا 

 Equilibriumاتزان

  Equivalence Principle  مبدأ التكافؤ

 Ergonomics  أرغونوميات

 Essence )الشيء(ماهّية

 Essentialism مذهب ماهويّ 

  Ethnicإثني

  Ethnocentrism تمركز إثني

 Euclidean Geometry )مستوية(هندسة إقليدية 

 Euler-Beta-Function  دالة يولر بيتا

  Event Horizon  فق الحدثأ

 Evolutionتطور

 Excessive learning fault  خطأ فرط التعلم

 Existential generalization تعميم وجودي

 Explicationشرح

 Explicit switching  تحويل واضح 

 Extended Dimension  بعد ممتد

 Extension/ denotation )الكلمة(ماَصَدق 

 Extreme Black Holes  ثقوب سوداء قصوى

  Eyeball interface عنصر تعامل لمقلة العين

  Fake intelligence fault  خطأ الذكاء الزائف

 Falsificationتكذيب

 Families of Elementary Particles عائالت الجسيمات األولية

  Fashion  )موضة(صرعة

  Feature overload fault خطأ الحمل الزائد للخاصية

 Fermions  فيرميونات
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  Fertilization إخصاب

 Fileملف

 Final Theory / Ultimate Theory  نظرية نهائية

  First Superstring Revolution ثورة األوتار الفائقة األولى

  Flat Space  فضاء مستوي

 Flop Transitions )فجائية(تحوالت انقالبية 

 Fluidityانسيابية مرونة 

 Fluxق تغير متواصلدف 

 Folder  حافظة

  Force Charges  شحنات القوة

  Force Particles  جسيمات القوة

 Force-Free Motion )من دون تأثير من قوى خارجية(حركة حرة 

  Forces, Fundamental  قوى أساسية

 Formalصوري

 Fossilأحفورة

  Frequencyتكرار

  Frequency Wave  تردد الموجة

 Frye Rule قاعدة فراي

 Functionوظيفة/دالة 

  Fusion  )انصهار(اندماج

 Galaxies  مجرات

 Garden peas )بازيالء(بسلة

 Garden-Hose Universe  عالم خرطوم المياه

  Gauge Symmetry  تناظر قياسي

 Genderجندر

 Geneجين

 Generaأجناس

  General Theory of Relativity  نظرية النسبية العامة

 Generationجيل

 Genetic Engineering هندسة وراثية

 Geneticistوراثي

 Genetics علم الوراثة

 Genomeجينوم

 Genomics جينوميا

 Genotype  تركيب وراثي
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 Gentle-slope system نظام االنحدار السلس

 Genusجنس

 Germ cells خاليا جرثومية

  Gluinos  غلوينوات

 Gluons  غليونات

 Gradualists تدريجيون

 Grand Unification  توحيد أعظم

  Graphic program  برنامج رسومات

 Graphic user interface (GUI)واجهة تعامل المستخدم من خالل األشكال

  Gravitational Field  مجال الجاذبية

  Gravitational Force  قوى الجاذبية

  Gravitons  غرافيتونات

 Groundأساس

  Group-ware  مبرمجات مجموعاتية

 Haptic  تالمسي

 Haptic interfaceواجهة التعامل بالتالمس

 Hardware معدة الحاسوب

 Header  ترويسة

  Heavy String Modes  أنماط األوتار الثقيلة

  Hemophilia مرض النزف

  Herceptin هيرسبتين

  Heredityوراثة

 Hierarchy  ترتيب طبقي -راتبيةت

  High Entropy, Low Entropy إنتروبية مرتفعة، وٕانتروبية منخفضة

 Higher-Dimensional Supergravity جاذبيية فائقة كثيرة األبعاد

 Historicityتاريخانية 

  Historicopeter  تاريخوكبتر

  Holographic Principle  مبدأ هولوغرافي

طريقة للتصوير المجسم بتقانة بصرية هولوغرافية،
  خاصة

Holography 

  Horizon Problem  معضلة األفق

  Horizontal hand off  تسليم وتسلم أفقي

 Hox Genes جينات هوكس

 Human Life Expectancy  عمر متوقع لإلنسان

 Human servitude fault  خطأ عبودية البشر
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 Human-centric computing  حوسبة محورها اإلنسان

 Huntington's  Chorea َرَقص هانتنغتون

 Hybridهجين

  .I.Q  .)ذ.م(مَعامل الذكاء 

 Icon أيقونة

 Identityُهوّية

  Ideogram)كالصينية(كتابة برموز من صور 

  Ideology إيديولوجيا

 If and Only if شرط ضروري وكاف

  Implicit switching  تحويل ضمني

 Impredicative ريفيغير تع

 Indiscernible أشياء ال يمكن تمييزها

 Inductionاستقراء

 Inferenceاستدالل 

 Inference استدالل

 Infinitesimal متناهي الصغر

 Inflationary Cosmology  كوسمولوجيا تضخمية

  Info personality هوية معلوماتية

 Info-junk  لغو المعلومات

  Information access fault إلى المعلوماتخطأ النفاذ 

  Information market  place  ساحة سوق المعلومات

  Infrared Radiation  أشعة تحت الحمراء

 Inscriptions كتابات منقوشة

  Insulin إنسولين

 Intellectقدرة الفهم/عقل 

 Intelligenceذكاء

  Intelligent agents  عوامل ذكية

 Intelligibleكمدرَ 

 Intension/ Connotation ) الكلمة(مفهوم

 Intentional naming system نظام التسمية القصدي

 Inter - subjectivityذاتّية-بين 

  Interconnection  إتصال بيني

  Interference Patterns  أنساق التداخل

  Internet protocol  بروتوكول اإلنترنت

 Inverted index  فهرس مقلوب



 110

 Investigationاستقصاء 

 Irrationalأصّم

 Jensenism ِجينسينيَّة

 Kaluza-Klein Theory  كالين –نظرية كالوزا 

 Kinsey Report تقرير كينساي

  Klein-Gordon Equation غوردون –معادلة كالين 

 Laptops حواسيب الحجر

  Large Hadron Collider معجل الهادرونات الكبير

 Lexicographer مؤّلف المعجم، معجميّ 

  Light Clocks  ساعات ضوئية

  Light Paths  مسارات الضوء

  Light String Modes  أنماط األوتار الخفيفة

  Light Waves  موجات الضوء

 Light, Speed of  سرعة الضوء

  Light-Years  سنوات ضوئية

 Lineland  أرض خطية

 Links  حلقات ربط

 Logical Positivismمذهب الوضعية المنطقية

 Loops of Strings األوتار) أنشوطات(حلقات

 Lorentz Contraction لورنس) انكماش(تقلص

 Lumps of Energy من الطاقة) كتل أو قبس(قطع

 Magnetism  مغناطيسية

  Mail handler مناول بريد

 Mammalثديي

 Manifoldعديد

 Manipulationمنابلة

 Manual labor fault  خطأ الشغل اليدوي

 Mapping خرطنة

 Massachusetts Institute of Technology معهد ماساتشوستس
(MIT)  

 Material Conditional لزوم شرطي

 Matrix)شبكة منّظمة(مصفوفة 

  Maxwell's Electromagnetic Theory نظرية ماكسويل الكهرومغناطيسية

 Meaning processor  معنيمعالج

  Mechanismآلية

 Mechanistic آالتية
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  Megabyte )مليون بايت(ميغابايت 

 Members أعضاء

 Mendelismَمندلية

 Menu قائمة خيارات

  Messenger Particles  جسيمات المرسال

  Meta data  بيانات فوقية

  Metabolismإيض

 Metamorphosesتحول

 Meteorologists رصاد الجويةعلماء األ

 Methodology علم المناهج

 Microprocessor  معالج دقيق

 Microwaves  موجات ميكروية

  Milky Way Galaxy  مجرة درب اللبانة

  Mirror  Manifolds  تحدب المرايا

  Mirror Symmetry )صورة المرآة(تناظر المرآة 

  Mitochondria )ميتوكوندريا(سبحيات 

 Modality )منطقية(جهة

 Moduleوحدة جزئية، عنصر أو مكّون جزئي

  Molecularجزيئي

  Molecular Biology بيولوجيا جزيئية

 Molecular or Compound (Proposition ) قضّية مرّكبة

  Molecules جزيئات

 Momentum عزم

 Morphemeشكل

  M M-Theory –نظرية

 Multimedia  تعدد الوسائط

 Multiverse  عالم متعدد

  Muons  ميونات

 Mutationطفرة

 Myth أسطورة

   Natural Selection انتخاب طبيعي

  Neurobiologists بيولوجيا األعصاب

  Neurobiology بيولوجيا األعصاب

 Neutrinos  نيوترينوات

  Neutron Stars  نجوم نيوترونية
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 Newton's Laws of Motion  قوانين الحركة لنيوتن

 Newton's Universal Theory of Gravity نظرية الجاذبية العالمية لنيوتن

 Node  )اتصاالت(عقدة

  Nomadic software  مبرمجات رّحل

 Nominalism مذهب اسميّ 

  Noncommutative Geometry  هندسة التبادلية

 Non-Constant Velocity Motion )غير ثابتة(حركة متغيرة السرعة 

 Notations )صيغ رمزية(رموز

 Nuclear Forces  قوى نووية

  Nuclei, of Atoms  أنوية الذرات

 Nucleotideنوتيدة

 Occam’s Razor مبضع أوكام

 Oncogenes جينات السرطنة

 One-Branes  )غشاء(بران -واحد

 On-line  على الخط

  Ontology)علم الوجود(أنطولوجيا  /ُأنطولوجي

 Opacity عدم شفافية

 Operator عامل إجرائي

  Orbifolding  طي المدار

 Ordinary Vibrations of Strings  اهتزاز عادي لألوتار

 Organelles ُعَضيَّات

  Organism كائن حي

 Ostensionتأشير

 Overload fault  خطأ الحمل الزائد

 Paradigmنموذج

 Paraphrase يصوغ بكلمات أخرى

  Parthenogenesis والد بكريت

  Particle Accelerators  معجالت الجسيمات

P- غشاء(بران(  P-Branes 

  Perceptive  مدرك حسي

  Peripherals وحدات أطراف

 Periphery محيط/طرف

 Personal computer (PC)  حاسوب شخصي

 Personal digital assistants (PDA)وسائل المساعدة الرقمية الشخصية

  Perturbation Theory  نظرية اضطرابية
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 Phageفاج

  Phase Transitions  تحوالت طورية

 Phenotypeمظهر

 Philologyعلم فقه اللغة التاريخي والمقارن

 Phlogistonفلوجيستون/ الهوب 

  Phlox )نبات(فلوكس

 Phonemeفونيم)/مقطع(وحدة نطق صغرى 

  Photinos  فوتينوات

  Photoelectric Effect كهروضوئية) تأثير(اهرةظ

  Photons  فوتونات

  Photosynthesis تمثيل ضوئي

 Physical Laws  قوانين فيزيائية

  Physicsفيزياء

 Physics, Classical )تقليدية(فيزياء كالسيكية 

 Physics, Field of  مجال الفيزياء

 Plank Energy  طاقة بالنك

 Plank Length  طول بالنك

 Plank Mass  كتلة بالنك

 Plank Tension  بالنك) شد(توتر

  Plank Time  زمن بالنك

  Plank's Constant  ثابت بالنك

 Plug )قبسة(قابس

 Point Particles  جسيمات نقاط

  Point-Particle Quantum\ Field Theory نظرية مجال الكم للجسيمة النقطة

  Polymorphism بوليمورفية

 Populationعشيرة

 Posit )كفرض(يضع

 Postulate )مصادرة(مسّلمة

 Pragmatism)مذهب المنفعة(مذهب براغماتي 

 Predicate محمول

 Presupposeيفترض

   Primordial Nucleosynthesis )أولي(تخليق نووي بدائي 

  Principia )كتاب(مبادئ

  Principle of Relativity  مبدأ النسبية

  Probability  احتمال
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 Probability Waves  موجات االحتمال

  Probe Particle )جسيمات االختبار(جسيمات المسبار 

  Probing Sensitivity  حساسية االختبار

 Processor معالج

  Progeny, Offspring نسل

 Propositionقضية منطقية 

 Protein بروتين

 Protein cast  اسطوانة بروتينية

 Protocolبروتوكول 

  Punctuated Equilibrium توازن متقطع

 Purviewمدى

 Quanta  )كوانتا(كم

 Quantificationتسوير

 Quantifierسور

  Quantitativeَكمَّي

 Quantum  Field Theory  نظرية مجال الكم

 Quantum Chromodynamics  كروموديناميكا كمية

 Quantum Electrodynamics  كميةكهروديناميكا 

 Quantum Electroweak Theory الكمية الضعيفة –نظرية القوى الكهربية 

 Quantum Foam  رغوة كمية

  Quantum Geometry  هندسة كمية

 Quantum Mechanical Revolution ثورة ميكانيكا الكم

 Quantum Mechanics  ميكانيا الكم

 Quantum Smearing  )لطخ، بقع(مسح كمي 

  Quantum Tunneling  مرور في نفق الكم

  Quantum Wavelength  طول الموجة الكمية

 Quarks  كواركات

 Quasars  كوازارات

 Quotation نّص مقَتَبس

  Raceساللة

 Radioactive Decay  تحلل إشعاعي

  Random عشوائي

 Random Sample عينة عشوائية

 Ratchet fault  خطأ السقاطة

 Rationalعقالني 
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 Rationalismمذهب عقلي 

 Realism مذهب واقعي

 Reasonعقل

 Reducibilityاختزال

 Reduction ad absurdum)برهان نقض الفرض(برهان الُخْلف 

  Reductionism  اختزالية

 Reference )واقعي(مرجع

 Refutationدحض

 Regulativeتنظيمي 

 Reification)ى شيء ماديتحويل إل(تشييء

 Reify)جعل المجرد ماديًا(تشييء

 Relations عالقات

  Relativistic Quantum Field Theory نظرية مجال الكم النسبي

 Reproductionتكاثر

  Research engine لة بحثآ

 Resonance Patterns  أنساق رنينية

 Retrospectivelyاستعادي 

  Retrovirus فيروس ارتجاعي

  Riemannian Geometry  هندسة ريمان

 RNAر ن أ

 Rotational Symmetry  تناظر دوراني

 RSA مفتاح آر إس أي

 SAMs)جزيئات لصق األسطح(سامس

 COBE Satelliteإشعاعية  –كونية

 Scheme مخطَّط

  Screen scraper  ماسح الشاشة

  Script )لألتمتة(مخطوطة تسلسل 

 Second Law of Thermodynamics ثاني للديناميكا الحراريةقانون

  Second Superstring Revolution ثورة األوتار الفائقة الثانية

 Segmentationتقطيع

 Segregation توزيع حر

  Seismometer  سيزمومتر

 Selection انتخاب

  Selectrons  سيليكترونات

 Semantic (s) )الدالالت(علم المعاني /داللية
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 Semioticمتعلِّق بالعالمات 

 Sensor  مستشعر

  Sequenceتتابع

 Sequenceَسْلَسَل

 Server  )الحاسوب(خادم

 Sets مجموعات

 Sexجنس

 Singularity  )غرابة(تفرُّد

  Slides maker  صانع الشرائح

 Smart card  بطاقة ذكية

 Snapdragon )نبات(أنف العجل 

  Sneutrinos  اتسنيوترينو 

 Socket))كوبس((مقبس كهربائي 

 Software  برمجيات - مبرمجات 

 Software package  حزمة مبرمجات

  Solar Eclipses  كسوفات شمسية

 Somatic cells خاليا جسدية

  Sound Waves  موجات الصوت

 Sound, Speed of  سرعة الصوت

 Space  )مكان(فضاء

  Space-time زمكان

  Space-time, Tearing of  زق الزمكانتم

 Space-time, Warping of  اعوجاج الزمكان

 Speaker  جهاز متكلم

  Special Theory of Relativity  نظرية النسبية الخاصة

 Speciesأنواع

  Spectrum ware مكون طيفي

 Speculationتأّمالت

  Speech recognition  تمييز الكالم

  Speech switch  محول كالم

  Speech synthesis  تركيب الكالم

 Speech understanding فهم الكالم

 Speed سرعة

  Spheres  )مكورة(أسطح الكرات 

 Spin  )سبين(حركة مغزلية 
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  Spin doctor خبير لف، خبير عالقة عامة

 Spontaneous Generation تولد ذاتي

  Squarks  سكواركات

  Standard Model of Cosmology مولوجيانموذج قياسي للكوس

  Standard Model of Particle Physics نموذج قياسي لفيزياء الجسيمات

 Stanford-Binet testبينيه –اختبار ستانفورد 

 Stars نجوم

 Strange Quark  كوارك غريب

 Stratified)منظَّم على صورة طبقات(طبقي

  Stratified Sample عينة طبقية

 String Cosmology  كوسمولوجيا األوتار

  String Coupling Constant  ثابت ازدواج الوتر

 String Theory  نظرية األوتار

 Strings أوتار

 Strong Force  قوة قوية

 Strong Force Symmetry  تناظر القوة القوية

  Sum over Paths  مجموع المسارات

 Sun شمس

 Super Gravity  جاذبية فائقة

 Superconducting Supercollider مصادم فائق ذو التوصيل الفائق

  Superpartners  فائقون) رفاق(شركاء

 Superstring Theory  نظرية األوتار الفائقة

 Supersymmetric Quantum Field مجال الكم فائق التناظر

 Supersymmetric String Theory نظرية األوتار فائقة التناظر

 Supersymmetry  تناظر فائق

  Sweet Peasُجُلبَّان

 Syllogismقياس منطقي 

 Symmetry تناظر

  Symmetry Breaking )إلغاء التناظر(كسر التناظر 

 Syndrome متالزمة

 Synonymمرادف

  Synonym maps  خرائط مترادفات

 Syntactic علم النَّحو

 Synthetic )قضية(تركيبّية

  Synthetic camera  تركيبية كاميرات
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 Systemنسق

 Tachyons  تاكيونات

  Tau-Neutrinos )تاونيوترينوات(نيوترينوات تاو 

 Taus تاوات

 Taxonomy تصنيف

  Tay-Sachs disease مرض التاي ساخس

 Temperature of Black Holes درجة حرارة الثقوب السوداء

 Term )منطقي(حّد

 Tetradرباعي

  Theories, Scientific  نظريات علمية

  Theory of everything (T.O.E.)  نظرية كل شيء

 Three-Branes )غشاء ثالثي(ثالثة بران 

 Time  زمان، زمن، وقت

  Time Dilation  تمدد الزمن

 Time, Effect of Motion On  تأثير الحركة في الزمن

  Top Quarks  كواركات القمة

 Topology Changing Transitions رات الطوبولوجيةتحوالت التغي

  Torus نتوء

  Traitصفة

 Transcendental)متعاٍل(ترنسندنتالي /تراتبي

  Transformationتحول

 Translationترجمة

 Transportationَنْقل/إحالة 

 Trapezoid شبه منحرف

  Trinary Star Systems  أنظمة النجوم الثالثية

 Twinsتوائم

  Two-Branes )غشاء ثنائي(اثنان بران 

  I Type I String Theoryنظرية األوتار من النوع 

  IIA Type IIA String Theoryنظرية األوتار من النوع 

 IIB Type IIB String Theoryنظرية األوتار من النوع 

 Typesأنماط

 Ultraviolet Light  ضوء فوق البنفسجي

  Uncertainty principle  دم التيقنمبدأ ع

 Unicorn أحادي القرن

 Unified Field Theory  نظرية المجال الموحد
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  Unified resolver locator (URL) محدد موحد لعنوان الموقع

 Uniform Vibration  منتظم) اهتزاز(تذبذب

  Unintegrated systems fault خطأ النظم غير المتكاملة

 Universal (s) كّليات /لشام/عميم

 Universal Instantiation تمثيل وجودي

 Universe  )كون(عالم

  Unwrapped Strings  أوتار غير الملتفة

  Up-Quarks  كواركات أعلى

 User friendly  سهولة االستخدام

 Valid )حّجة(صحيحة 

 Variationتباين

  Vertical hand off  تسليم وتسلم رأسي

 Vibration Number  لذبذبةعدد ا

 Video casette recorder (VDC)  مسجل كاسيت فيديو

 Virtual realityواقع خائلي، واقع افتراضي

 Virtual String Pairs أزواج األوتار المفترضة

 W  W Bosonبوزون

  Waiting fault  خطأ االنتظار

  Wall screen  شاشة جدارية

  Water, Waves of  موجات المياه

 Wave Functions  داالت موجية

 Wavelength  طول الموجة

 Wave-Particle Duality الجسيمة –ثنائية الموجة 

 Waves  موجات

 Weak Gauge Bosons  بوزونات قياسية ضغيفة

 Winding Energy of Strings )التفاف(طاقة لف األوتار 

 Winding Mode )التفاف(دوران ) شكل(أسلوب

 Winding Number  )التفاف(دوران عدد ال

  World Sheet  غشاء عالمي

 Wormholes  ثقب الدودة

 Wound Strings/ wrapped strings  أوتار ملتفة

  X Rays  )السينية( Xأشعة

 Z Z Bosonبوزون

 Zero-Branes  )غشاء(صفر بران 
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 :المصطلحات الفرنسية -2
  

 Abstraitمجرد

 Accidentel عرضي

 Acide aminé (aminoacides) يحمض أمين

 Acide cyanhydrique َحْمُض السيانيدريك

 Acide nucléique حمض نوويّ 

 Acide phosphorique  حمض الفوسفوريك

 Acteفعل

 Actuelحالي

 Adénine أدينين

 Adénosine أدينوزين

 ADNحامض نووي ريبي منزوع األوكسيجين/دنا

  ADN Recombinâtوكسيجين المعاد تركيبهحامض نووي ريبي منزوع األ

 ADP-ATPأدينوزين ُثالِثي الُفْسفاِت -أدينوزين ثُنايُّ الفسفات

 Affirmationتأكيد

 Alternativeتناوب

  Ammoniacأُمونيا

 Anticorps ضّد وحيد/ضّد

 Antigène مولِّد المضاد /ُمْستِضد

 Antiparticules مضادات األجسام

 Antiprotons البروتونات مضادات

 Anti-univers كون مضاد

 Apodictique برهاني، يقيني

 Apoptose موت الخلية الُمَبرَمج

 Aporie استعصاء

 Archéobactérie بكتيريا قديمة

 ARNحامض نووي ريبي)/رنا(َحْمُض الريبونوكلييك 

 Assertorique )اخباري، تقريري(جازم

 Attracteurs étranges جاذبات غريبة

 Autocatalytique ذاتي التحفيز

  Automatisationأتمتة

 Autotrophe ذاِتيُّ التََّغذِّي

 Axiomatisationتبديه

 Bactérieبكتيريا
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 Bactériophage عاثية البكتيريا

 Baseقاعدة

 Biologie moléculaire بيولوجيا جزيئية

 Biosphère)المحيط الحيوي(بيوسفير 

 Biosynthèse إنشاء بيولوجي 

 Biotechnologie (s)تكنولوجيات حيوية/تقنية أحيائية /تقانة بيولوجية

 Bricolage ارتجال

 Brucellose )الطية(حمى شموجة 

 Cancérigène مسرِطن

 Carcinome سرطان

 Catégorie مقولة، فئة

 Catégoriqueجلي

 Cellulaseسلوالز

 Cellule-œuf خلية بيضة

 Cellules germinales خاليا جنسية

 Cellules somatiques خاليا الجنسية

 Cellules souches خاليا جذعية

 Chimère )حيوان خرافي(خمير

َفة  Chlamydomonas ُمَتَلحِّ

 Chloroplaste َصاِنَعُة الكلوروفيل

 Chromosome صبغّي

 Clonage reproductif استنساخ مولِّد

 Clone ُمطاِبق/نسيلة

 Coacervat َقوَصَرة

 Coagulationتخثر

 Code génétique رمز جيني

 Codonرامزة

 Compossible متعايش

 Conditionnel شرطي

 Contingenceجواز

 Contingentجائز

 Contrefactuel مضاد للتحقق

 Cytoplasme  سيتوبالزما

 De interpretatione )أرسطو(كتاب العبارة 

 Décodage فك الرواميز
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 Désoxyribose ريبوز ديوكسي

 Déterministeحتمي

 Différenciationتمايز

 Dilemmeإحراج

 Dimère ذو جزئيتين متطابقتين

 Discours خطاب

 Dissymétrie عدم تماثل

 Drosophile ذبابة الخل

 Écologiqueبيئي

 Électrophorèseتشديد

 Énantiomères مزدوجات القياس

 Entropie ياݒأنترو

 Enveloppe nucléaire غالف نووي

 Enzymeأنزيم

 Enzymes de restriction أنزيمات الحظر 

 Enzymes de restriction أنزيمات الكف

 Épistémologie إبيستمولوجيا

 Escherichia coli اإلشريكية القولونية

 Essenceماهية

 Essentialisme ماهيوية

 Essentiel(le) ريجوه

 Eucaryote حقيقي النواة

 Évolutionارتقاء

 Ex vivo خارج الجسم الحي

 Exonأكزون

 Extra-prédicatif إسناد خارجي

 Factualité وقائعية

 Faisable ممكن الصنع

 Fermentationتخمير

 Fibroblaste خاليا ليفية

 Formaldéhyde فورمالدهيد

 Formalisation تنميط االستنباط

 Futur antérieur مستقبل سابق

 Gèneجين

 Génétique علم الوراثة
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 Génie génétique هندسة جينية

 Génome َمجين/جينوم

 Génotypique جينوتيبية

  Germinalبزري

 Glycolyse تحلل الغلوكوز

 Hasardصدفة

 Hèmeهيم

 Hémoglobine هيموغلوبين

 Hémoglobine خصاب الدم

  Herpès )مرض جلدي(قوباء

 Hétérotrophe غيري اإلغتذاء

 Hétérozygotieتخالف االقتران، هيتيروزيغوتية

 Homonyme جناسي

 Hormone هرمون

 Hybridationتهجين

 Hybridome منشأ مخبري

 Hydreُعدار

 Hydrolyse )تحليل الماء(هيدروليز 

 Hypercyclé مفرط الحلقية

 Hypothalamus دتحت الميها

 Imparfaitناقص

 Impossibilité استحالة

 Impossible مستحيل

 In utero في الرحم

 In vitro مخبري /في المختبر

 In vivoفي الجسم الحي /في المكان الحيّ 

 Incertitude عدم اليقين

 Indiscernableمبهم

 Interféron  أنترفرون

 Interleukilie إنترلوكين

 Intra-prédicatif داخليإسناد

 Intronأنترون

 Irréel passé)الواقعي(الواقعي ماضي، 

 Isomérie )إيزوميري(متجازئي 

 Isomérique )إيزوميري(متجازئي 
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 Ligaseليغاز

 Lipideشحم

  Logique modale )ذو جهة(منطق موجه 

 Lutte biologique نضال بيولوجي

 Lymphocyte حلية لمفاوية

 Macromoléculaire كبير الجزيئة

 Macromolécule جزيء َمكروي

 Macrophageبلعم

 Matrice َمْطرس

 Membrane plasmique غشاء بالسمي

 Métaboliqueأيضي

 Métabolisme أيض/ استقالب

 Métabolite مستقَلب

 Méthaneميثان

 Micro-organisme كائن ميكروي

 Microsphère كرّية ميكرّوية

 Mitochondrieمتّقدرة

 Modaleموجه

 Modalisationتوجيه

 Modalités موجهات/جهة

 Mode صيغة، جهة

 Molécules conjuguées جزيئات مقترنة

 Monadeموناد

 Monoclonauxنسيلة

 Monomère بسيط الجزئيات

 Mutagenèse تبدل جيني

 Mutationطفرة

 Mutationطفرة

 Myélome نقيوم

 Myopathie اعتالل عضلي

 Nécessaire ضروري

 Nécessité ضرورة

 Négationإنكار

 Négation postposé إنكار الالحق

 Négation préposé إنكار السابق
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 Néguentropie قصور حراري سلبي

 Nominalismeإسمية

 Notion مفهوم، فكرة

 Noyauنواة

 Nucléotide نوكليوتيد

  Objectif موضوعي

 Objectivité موضوعية

 Oligomérique أوليغوميري

 Oncogène ُمكّون الوَرم

 Oncologieعلم األمراض السرطانية

 Ontogénèse تنشُّؤ الفرد

 Ontologie أنطولوجيا

 Opposition تعارض

 Organisme متعضية

 Organite ُعَضيَّات

 Paramécies ُمَتناِعَالت

 Particulierجزئي

 Passé postérieur الحقماضي

 Paysages adaptifs منظورات التكيف

 Peptideببتيد

 Permien)عصر جيولوجي قديم(بيرمي

 Phénotype نمط ظاهري وراثي

 Photonُفوُتون

 Photosynthèse تركيب ضوئي

 Pituitaire نخامي

 Plaquette صفيحة

 Plasmide ُجبيلة رائّية

 Pluri-cellularité خلوية تعددية

 Poliomyélite شلل األطفال

 Polymère مكثَّف/مكثور

 Ponctionبزل

 Population مجموعة حيوية

 Population asexuéeمجموعة حيوية عديمة الجنس

 Population sexuée مجموعة حيوية ِشقِّية

 Porphyrine)صباغ بيولوجي أساسي(برفيرين
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 Porteuse حاضنة

 Possibilité إمكانية

 Possibleممكن

 Postériorité تعاقبية

 Potentialitéكمون

 Potentielكامن

 Pré-biotique ماقبل الحيوي

 Préclone ُمطاِبق قبلي

 Prédicat محمول

 Primate حيوانات رئيسة

 Principe de plénitude مبدأ االمتالء

 Probabilité احتمال

 Probable محتمل

 Procréatiqueإنجاب

 Propositionقضية

 Protéine بروتين

 Proténoïde ِشْبُه بروتين

 Protéome بروتيوم

 Protisteقَويِدَمة

 Proto-cellule خلية بدئية

 Proto-gènes مورثات أولية

 Puissance استطاعة

 Réalisable قابل للتحقيق

 Réaliséمحقق

 Réaliserيحقق

 Réalitéواقع

 Récepteur مستقِبلة

 Récessifمتسخ

 Réelواقعي

 Réflexivité انعكاسية

 Régime turbulent نظام تدوُّمي

 Réplicase متنسِّخة

 Réplicationتنسُّخ

 Repliement des protéines انطواء البروتينات

 Répresseurكابت
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 Respirationتنفس

 Riboseريبوز

 Ribosome ريبوزوم /ريباسة

 Sarcome )م خبيثور (سركومة 

 Schiste )حجر، متبلر(نضيد

 Sélection انتخاب

 Sémantiqueداللة

 Séquençage تحديد تسلسل الجينات

 Séquenceسلسلة

 Site actif موقع فّعال

 Somatiqueبدني

 Sondeمسبار

 Spéciationانتواع

 Stagirite )أرسطو(اسطاغاري 

 Stochastiqueاتفاقي

 Subjectifذاتي

 Subjectivitéذاتية

 Substanceجوهر

 Sujet موضوع

 Syllogismeقياس

 Symétrieتناظر

 Système dissipatif نظام تبديدي

 Temporalitéزمانية

 Temporelزمني

 Thermostatique علم التوازن الحراري

 Transcription انتساخ

 Transfert nucléaire نقل نووي

 Transformismeتحولية

 Transgénèse تحويل جيني

 Transgéniqueمحوَّل المورثات/ معدل جينياً 

  Transitifمتعد

 Transitivitéتعدي

 Universelعالمي

 Vecteurناقل

 VIHفيروس نقص المناعة البشرية
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 Virtuel افتراضي

 Virus فيروس

 Xénogènes مورثات أجنبية
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  الفصل الخامس
  مصطلحات العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  
 :المصطلحات اإلنكليزية -1

  
لكتابة الحرف الغربي الذي بدأ استعماله(حرف صغير 

 )في القرن التاسع الميالدي في بيزنطية
(M) [Inscule]  

الحرف الكبير الذي كان مستعمًال للكتابة اليونانية
 القرن التاسع الميالديحتى 

(U) [nicials] 

 A Chaotic World  عالم فوضوي

 A historical Functionalism  وظيفة التاريخية

  A historical Positivist Sociology علم اجتماع وضعي التاريخي

 Ab Origine  في األصل/ في البدء

 Abacusجهاز مبسط لإلحصاء-مْعداد

 Aberration )حيود(زيغ

 Abortion إجهاض

 Abrahamic religions  الديانات اإلبراهيمية

 Abscissa  إحداث سيني

 Absentee مالك ال يقيم على أمالكه

 Absolute Advantage ميزة مطلقة

 Absolute Poverty فقر مطلق

 Absolute Space  مكان مطلق

 Absolutism حكم مطلق/شمولية

  Absolutist  استبدادي/مطلق

 Abstensionتعفف

 Abstinence (Rule of) )قاعدة(امتناع

 Abstract Art فن تجريدي

 Abstract Expressionist Painting رسم تعبيري تجريدي

 Abstract Painting رسم تجريدي

 Abstractionتجريد

 Absurdعبثي

 Abundanceوفرة

 Academia أهل العلم

 Academicism نزعة أكاديمية
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 Accelerated Depreciation إهالك معّجل

 Accelerationتسارع

 Accessوصول

 Accessory رديف /عرضي

  Accountability  مرجعية المحاسبة

 Acculturationغزو ثقافي/ غزو فكري/مثاقفة

 Accumulation تراكم مفرط

  Acid Rain مطر حمضي

 Acidity حموضة

 Acquisition اكتساب

 Act of Settlement انون التوطينق

 Action ( Catholic) تحّرك/إجراء

 Activatedناشط

 Active Actors  ذوات فاعلة

 Activity Exchanges تبادل أنشطة

 Actos de Fe أفعال إيمانية

 Ad Hoc  مخصَّص لهدف محدد

 Ad Hoc Regime نظام مؤقت

 Adjustment تكيف

 Administrationإدارة

 Adolescent Capitalism)حقبة ما بعد نظام اإلقطاع(رأسمالية يافعة 

 Advantage of Spatial Agglomeration ميزة تكتل مكاني

 Adventist مجيئي

 Advisory Bodies هيئات استشارية

 Advocates  أنصار، مدافعون

 Aegis حماية/درع

 Aerospace and High-Speed Transitفضاء خارجي ونقل سريع

 Aesthete محب للجمال

 Aestheticذاتوي/جمالوي )/أستطيقي(جمالي

 Aestheticizationتجميل

 Aestheticsذاتوية/ جمالية /علم الجمال

 Affectessless تبلد األحاسيس

 Affections عواطف

 Affective Mental Processes عمليات عقلية عاطفّية

 Africanists)وحضاراتها دارسي أفريقيا(مستفرقون 
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 Age of Access  عصر الوصول

 Age of Reason)18أوروبا ـ القرن( عصر العقل

 Agents of Capitalism وكالء الرأسمالية

 Aggiornamentoتجديد

 Aggregate Input  مدخالت كلية

 Aggregate Output إجمالي الناتج/ ناتج إجمالي

 Aggressionاعتداء

 Agnostic يالأدر 

 Agnosticism ال أدرية

  Agonic model  نموذج انطباقي

 Agonisticمذهب الشك الفلسفي: ال أدري

 Agrarian bourgeoisie بورجوازية زراعية

 Agrarian Bureaucracy  بيروقراطية زراعية

 Agrarian capitalism رأسمالية زراعية

 Agrarian Capitalism  رأسمالية زراعية

 Agrarian Law قانون األراضي

 Agrarian Reforms  إصالح زراعي

 Agrarian Society  مجتمع زراعي

 Agrarianism إصالح زراعي

 Agrariann reform إصالح زراعي

 Agricultural Cycle  دورة زراعية

 Agricultural Surplus  فائض زراعي

 Agricultureزراعة

 Aib (shame)عيب

 Al-ğadaliyyũnجدليون

 Algebra)م10/ه4أسسه الخوارزمي في القرن(الجبر

 Algorismus)في الحساب(عد عشري 

 Alienationانخالع/ اغتراب/ استالب

 Alienation Effect  مؤثر التغريب

 Alienation of Property تحويل الملكية

All-Coveringباسط

  Allegiance  إخالص/والء

 Allegoryكناية

 Allianceحلف

 Allocation of Resources  توزيع الموارد
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 Allusions  إيحاءات

 Alternationتناوب

 Alternative Channels of Communication  قنوات اتصال بديلة

 Alternative Economic Development  تنمية اقتصادية بديلة

 Amalgam  خليط-مزيج

 Amalgamationاندماج

 Ambivalence جاذب وجدانيت

 Ambivalence/ Unintelligibilityإبهام

 Amenity Migrantsمهاجرون في سبيل الراحة

American Civil Liberties Union (ACLU)االتحاد األمريكي للدفاع عن الحريات المدنية

 American Colonical Empireاستعمارية أمريكية امبراطورية

 Americanism أميركوية

  Americanization أمركة

 Amoral Familism  نزعة عائلية أخالقية

 Amorality إنعدام البعد األخالقي

 Anachronistic حدث في غير زمانه

  Analogical قياسي

 Analogy تشبيه/مماثلة

 Analysis تحليل

 Analyticتحليلي

 Analytic History  تاريخ تحليلي

 Analytic-Synthetic  تحليل تركيبي

  Anarchism فوضوية

 Anarchyفوضى

 Ancient Régime)السابق على قيام الثورة الفرنسية(نظام قديم 

 Anecdoteنادرة

 Angelism مالئكية

 Anglican أنكليكاني

 Anguishكرب

 Animism إحيائية /أرواحية

 Annihilation of Self  فناء النفس

 Annual Parliamentابه سنوياً برلمان يجدد انتخ

 Anomie  متفّكك /خلل اجتماعي

 Antagonism تنافر/تضاد

 Anthology أنطولوجيا
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  Anthropocentric  متمحور حول االنسان

 Anthropologistإناسي

 Anthropologyإناسة/أنثروبولوجيا/ علم األنام/ علم اإلنسان

 Anti _ Semitism عداء للسامية

 Anti _ Thesis ة مضادةأطروح

 Anti capitalism  معاداة الرأسمالية

 Anti capitalist Movements حركات معادية للرأسمالية

 Anti capitalist Outlook  نظرة معادية للرأسمالية

  Anti modern معاٍد للحداثة /مناهض للحداثة

 Anti- Rhetorical مناهض للبالغة

  Anti statist  مناهض للنظام

 Anticlericalismالحركة المناهضة لإلكليروس

 Anticolonial مناهض لالستعمار

 Anti-Intellectualism  نزعة معادية للفكر

 Anti-Monopoly Law قانون مناهضة االحتكار

 Antipolitics مناهضة السياسة

 Antislavery  مناهض للعبودية

 Antistatist مناهضة الدولة

 Antithesis وحة مضادةأطر /تضاد

 Antitrust Laws قوانين مكافحة االحتكار

 Anxietyقلق

  Apartheid نظام الفصل العنصري

 Apollonianأبولوني

 Apostolicرسولي

  Appendage ذيل/ملحق

 Apple Computer حاسوب شخصي

 Approachمقاربة

 Arbitrage انتقال رؤوس االموال

 Arbitrariness اعتباطية

 Arbitrationتحكيم

 Archaeologistآثاري

 Archaic  أديان غابرة

 Archbishop  رئيس األساقفة

 Archeology   علم األثريات

 Archetype)أو النموذج البدئي(مثال أصلي 
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  Area of Capture  دائرة الصيد

 Argument برهان/ُحّجة

  Aristotelan -Thomist Synthesis المستخلص األرسطي التومائي

 Armed Insurrection  تمرد مسلح

 Armenianأرمّني

 Art Nouveau الفن الجديد

 Articulate    يمفصل

 Artificers  صّناع مهرة

 Artificial Man  كائن مصطنع

 Artisan Castes  طوائف الصناع

 Asceticismزهدية

 Asian mode of production نمط آسيوي لإلنتاج

 Assemblageتجميع

 Assembly Line خط التجميع

 Assets موجودات/أصول

 Assimilation إدماج/استيعاب

 Associationist Psychology سيكولوجية التداعي

 Associative Democracy ديمقراطية رابطية

 Assumed Values ِقَيم مسلَّم بها

 Assumptions افتراضات/مسلمات

 Astronomy  علم الفلك

 Asynchronyالتزامن

 Atheismإلحاد

 Atheistملحد

 Atomذّرة

 Atomic Weight   وزن ذّري

 Atomizationتذرر

  Attitudinal مواقفي

 Augustinian أغسطيني

 Austerityتقشف

 Australopithecusإنسان قرد/أسترالوبيثيكوس

نكفاية الجماعة قديمًا م/)أوتاركي(حكم مطلق 
 إنتاجها

Autarchy 

 Authenticityأصالة

 Authoritarian سلطوي
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 Authoritarianism  سلطوية

 Authoritative سلطوي

 Authorityسلطة

 Authorizationتفويض

 Authors, and Texts مؤّلفون ونصوص

 Autisticتوحّدي

 Autobiography سيرة ذاتية

 Autochthonousأصلي

 Autocracy لقحكم الفرد المط

 Autogestion أوتوجاستيون

إحداث تعادل أو تسوية آلية في الكسب بين فروع
 اإلنتاج المختلفة

Automatic Leveling of Earnings in 
Various Branches 

 Automation تسيير ذاتي/أتمتة

 Autonomyإستقاللية /استقالل /حكم ذاتي

 Avant-gardeطليعة

  Avesta)زرواستريين المقدسكتاب ال(أِفْستا

 Awareness Bonding ارتباط بالوعي

 Azandeأزاندي من قبائل وسط وغرب أفريقيا

 Bailiff)ناظر الدائرة(وكيل األمالك 

 Balance of Power توازن القوى

 Balance Sheet ميزانية

 Ballot Boxes  صناديق االقتراع

 Banalityغثاثة

 Banaro نظرية بانارو

 Band, Wagoning  التحاق بالركب

  Bandits  عصابات األشرار

 Bank Rate معدل الفائدة المصرفية

 Bankruptcyإفالس

 Banks of Issue بنوك لها حق اإلصدار

 Baptist معمداني

 Baptist Church  كنيسة معمدانية

 Bargaining Over Choice Setsاتفاق على تشكيلة خيارات

 Barter مقايضة

 Basic (Meaning) )معنى(أساسي

 Basic Education  تعليم أساسي
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 Bax Britannica  سلم بريطاني

 Bedoucracy بدوقراطية

 Behaviorismنزعة سلوكية/ مدرسة سلوكية

 Behaviour Parameters  معلمات سلوكية

 Beingكينونة

 Being in the World  كونه في العالم

 Beliefs  معتقدات

 Bellicose مولع بالقتال

 Beneficenceإحسان

 Benign Competition منافسة شريفة

 Bible  كتاب مقدس

 Biblical)متعلق بالكتاب المقدس(كتبي

 Big Bang تغير كبير

 Big Government حكومة كبيرة

 Big Other (A) اآلخر الكبير

  Bilateralismثنائية

 Bill Dealers  سماسرة السندات

 Bill of Exchangeكمبيالة

 Bill of Rights الئحة حقوق اإلنسان

  Biological Diversity  تنوع بيولوجي

 Biological Resources مصادر حيوية

 Biologyبيولوجيا/علم الحياة/)علم األحياء(بيولوجي

 Bioprospecting استقصاء حيوي

 Biosphereمحيط حيوي/ مجال حيوي

 Biotech ة حيويةتقني

Bishop أسقف

  Bismarck's Kulturkampf نظرية بيسمارك حول النزاع الثقافي

 Black Hundredsجماعة المئات السود الروسية

  Black Ivory  العاج األسود

 Blocksحواجز

 Block-Wide Phenomenon ظاهرة الُشلل

 Bloody Repressions  أعمال قمع دموية

 Blueprint يمخطط تفصيل

 Boasting   تبُجح وتباهي

 Body Denial إنكار الجسد
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كون(كيان سياسي/دولة، بوصفها هيئة سياسية
الشعب يشكل وحدة متماسكة تدير شؤونها بمعزل عن 

 )الكيانات األخرى

Body Politic 

 Body Tissues أنسجة الجسم

 Bonapartism بونابرتية

 Bond سند

 Bondsman  رقيق بالتعاقد

 Book of Nativities)المنسوب إلى زرواستر(كتاب المواليد 

  Book of Nature  كتاب الطبيعة

  Book of Revelation  كتاب الرؤيا

 Boondoggling مزاولة عمل ضئيل تافه

 Borderless World عالم بال حدود

 Born Again مولود من جديد

 Bound Labour  عمالة مقّيدة

 Bounties ةمنح حكومي

 Bourgeois capitalism رأسمالية بورجوازية

 Brain Trust هيئة خبراء

 Brainpower Industriesصناعات ذات مقدرة عقلية

 Brainstorming فكرة بارعة مفاجئة

 Brokerage سمسرة

  Bubble Economyاقتصاد الفقاعة /اقتصاد وهمي

 Buddhismبوذية

 Budgetميزانية

  Budget Deficit  ازنة الحكومةعجز مو 

 Bureaucracy روتين/ بيروقراطية 

 Bureaucratic mode of production نمط بيروقراطي لإلنتاج

 Bureaucratic reform إصالح بيروقراطي

 Business Cycle / Trade Cycle  دورة اقتصادية

 Business Cycles دورات تجارية

 Business Groups أرباب التجارة واألعمال

  Buying Power  قوى شرائية

 Cadenceتناغم

  Caesaropapism  قيصروبابوية

 Calculating Individual )هوبز(فرد مصلحي 

 Calendar )روزنامة(تقويم زمني 
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  Calibration  )ضبط(دوزنة

 Call Centre مركز اّتصال

 Caloric Theory of Heat  نظرية السّيال الحراري

 Calorie  ، كالوريُسعرة

 Calvinismكالفينية

 Campتكلف

 Campaignحملة

  Cannibalismوحشية

  Canon law  القانون الكنسي

 Capacity – utilization استخدام الطاقة

 Capital رأس المال

 Capital / Output Ratio الناتج/ معامل رأس المال

  Capital Accumulation تراكم رأس المال

  Capital Augmenting  مزيد لرأس المال

 Capital Construction  بناء رأسمالي

 Capital Depreciation اندثار رأس المال

 Capital Formation  تكوين رأس المال

  Capital Gains  مكاسب رأس مالية

  Capital Goods  سلع رأس مالية

  Capital Intensity  كثافة رأس المال

 Capital Losses  اليةخاسر رأس م

 Capital Stock مخزون رأس المال

  Capital-intensive كثيف االستخدام لرأس المال

 Capital-Intensive Agriculture  زراعة كثيفة رأس المال

 Capitalism رأسمالية

 Capitalist Accumulation  تراكم رأسمالي

 Capitalist Economy اقتصاد رأسمالي

 Capitalist Industry  سماليةصناعة رأ

 Capitalist Mode of Production  نمط اإلنتاج الرأسمالي

 Capitalist Practices  ممارسات رأسمالية

 Capitalist Society  مجتمع رأسمالي

 Capitalist Transformation  تحول رأسمالي

 Capitalist World Market سوق رأسمالي عالمي

 Capitalistic Transformations تحوالت رأسمالية

  Carlism كارلّية
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زعماء الكارولنجية التي حكمت في فرنسا وألمانيا بين
 910ـ  750سنوات 

Carolingian Magnets  

  Carrier ناقل

 Cartel (s) كارتل/ اتحاد المنتجين

 Cartesian Method النهج الديكارتي

 Case study حالة دراسية

في نظام الطبقات(طائفة)/كاست(مد نظام طبقي جا
  )االجتماعية المغلق

Caste 

 Caste System  نظام الطائفة

 Castrationاخصاء

 Casual اتفاقية/ َعَرضية/ظرفية

 Catalist)وليس حافزًا كما تذهب بعض الترجمات(محّفز

 Categorial Imperative فريضة منطقية

 Category /Categories فئات/فئة

 Catharistكاتاري

 Catharsisتطهير

 Cathode Rays  أشعة مهبطية

  Catholic  كاثوليكية

Catholic Counter Reformation إصالح كاثوليكي مضادّ 

  Catholic Scholasticism  المدرسة السكوالستية

 Catholicism كاثوليكية

 Causalisticغائي

البّكوشنقله إلى العربية بن(أصول النبات 
  )المعّصاري

Causes of Plants 

 Cavernous Wombs   أرحام كهوفية

 Cellularخلوي

 Cellular Phone تلفون خلوي

 Cellular Process نظام تعدد الخاليا

 Cellular Telephone  هاتف خلوي

 Cellular-Network Organization منظمة شبكية خلوية

 Censorshipرقابة

 Central and East European Upheavalsسط وشرق أوروباانتفاضات و 

 Central Banks of Issueبنوك مركزية لها حق اإلصدار

 Central Nervous System نظام عصبي مركزي

 Chancellery منصب قاضي القضاة
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 Chaos خواء/ عماء/فوضى

 Character Types أنماط حروف

 Characteristics خصائص

 Characterization خصائصتحديد ال

 Characterizingتمييز

 Charactersأدوار

 Characters of New Capitalism أدوار رأسمالية جديدة

 Charge Accounts حسابات التسديد

 Charismaموهبة/جاذبية جماهيرية آسرة/حضور

  Charismatic مواهبّي

 Chartism حركة وثيقية/ميثاقية

 Chauvinismشوفينية /القومي نزعة التعّصب

 Checks and Balances رقابة وتوازن

 Chemical Affinity Theory  نظرية التآلف الكيميائي

 Chemistry  علم الكيمياء

 Chief Knowledge Officer مدير معلومات رئيسي

 Chiliasm عقيدة ألفية

 Chinese Century قرن صيني

  Christendom  العالم المسيحي

  Christian Philosophical Synthesis المستخلص المسيحي الفلسفي

 Christianizeتنصير

 Christology  خريستولوجيا

 Chromolithography طباعة ملونة

 Chronicle  تاريخ الحروب

 Church كنيسة

 Church Visible )لوثر(كنيسة ظاهرية 

 Cipherشيفرة

 Circuitدارة

 Circular Argument  المفرغةحّجة الحلقة 

 Circularity)تحصيل حاصل(حلقة مفرغة 

 Circulating Capital  رأس المال المتداول

 Circulating Currency عملة متداولة

 Citizenshippمواطنة

 City-state (s) مدن -دول  /دولة المدينة

  Civic  مواطنّي
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 Civic culture ثقافة مواطنية

 Civic Faith  ةعقيدة مدني

 Civic Movements حركات مجتمع مدني

 Civil Code  قانون مدني

 Civil Constitution of Clergy دستور مدني لإلكليروس

 Civil Democracy ديمقراطية مدنية

 Civil Disobedience  عصيان مدني

 Civil Principles مبادئ مدنية

 Civil religion  الدين المدني

 Civil society دنيمجتمع م

 Civil War  حرب أهلية

 Civilization Consciousness وعي حضاري

  Civitas Dei  مدينة اهللا

 Clan فخذ من قبيلة -عشيرة

 Clandestine Services  قداسات ُتقام سراً 

 Clash with Society تصادم مع المجتمع

 Class (es)طبقات /طبقة اجتماعية حديثة

 Class Alignments  طبقيةتحالفات

 Class Conflict  صراع طبقي

 Class Consciousness وعي طبقي

 Class formation تشكيل طبقي

 Class Structure  بنية طبقية

  Class Struggle  صراع طبقي

 Classical Economists اقتصاديون كالسيكيون

 Classification تصنيف

 Clean Business نشاط أعمال نظيف

 Clear Payments يسدد الدفعات

 Clearing houseمقاّصة

 Clergy إكليروس

 Clericalism إكليريكية

 Cliché)الكليشيه(َرْوسم / عبارة مبتذلة

 Clientelismزبانة

 Climaxذروة

 Cloning )كائنات حية(استنساخ 

 Coalition ائتالف حاكم
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 Coalition government  حكومة ائتالفية

 Cobweb  شكل عنكبوتي

 Code of Conduct رمز الموصل

  Coercive Labour  عمل قسري

 Coextensive  متساوي االمتداد

 Cogitoكوجيتو

 Cognitionsمعارف

 Cognitiveمعرفي

 Cold War حرب باردة

 Collaborative Alliances تحالفات تعاونية

 Collaborative Capitalism رأسمالية تعاونية

 Collage )كوالج(لصق /تلصيق

 Collective Agriculture زراعة جماعية

 Collective Farms  مزارع جماعية

 Collective securityأمن جماعي/ أمن جمعي

 Collectivism جماعّية

 Collectivist Conspiracy مؤامرة جماعية

  Collectivist School  المدرسة الجماعية

  Collectivization تجميع

 Collocative Patterns ُطرز تالزم

  Colonial Exports  صادرات استعمارية

 Colonial mode نمط استعماري

   Colonial Trade  تجارة استعمارية

 Colonialism استعمار/ كولونيالية

 Colonists  مستوطنون

 Colorization استيطان

 Combinationsتراكيب

 Combining Weights  لكيميائيأوزان االتحاد ا

 Comédie humaine  كوميديا بشرية

 Comedyكوميديا

 Comic Strip قصة مسلسلة

 Commenda)القرون الوسطى(شراكة تجارية 

 Commensurate Justice  عدالة مناسبة

 Commentaryتعليق

 Commercial Agriculture  زراعة تجارية
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إضفاء الصبغة/تعامل تجاري/ تصريف السلع
 التجارية

Commercialization 

 Commercialization of Agricultureإضفاء الصبغة التجارية على الزراعة

 Commissarمفوَّض

 Commission تفويض/تكليف

 Commitmentالتزام

 Committee of Public Safety  لجنة السالمة العامة

 Commodificationلعةأي جعل أو تحويل الشيء إلى س:تسليع

 Commodified Relationship)بهيئة سلع(عالقات مسّلعة 

 Commoditizationتسليع

  Commodity سلعة

   Commodity Exchange  تبادل السلع

 Commodity Fetishism  تأليه السلعة

 Common Era مسيحية/ حقبة عامة

 Common Good صالح عام

  Common Parlanceت العامةتعبير دارج في المحادثا

 Common Pedagogical Program برنامج تعليمي مشترك

 Common Welfare رفاه عام

أراض)/في بريطانيا(مجلس النواب/ مجلس عموم
 مشاع

Commons 

الحكومة(حكومة برلمانية/)الكومنولث(جماعة سياسية 
 )1649/1661اإلنجليزية 

Commonwealth 

 Communalجماعي

 Communal Association تعايش بلدي

 Communal Warfare  حرب طائفية

 Commune)تشكيل مصغر اجتماعي ـ اقتصادي(كومونة

 Communication تواصل /اتصاالت

 Communication Gap فجوة االتصاالت

 Communication Technologies ِتقنيات تواصل

 Communicative تواصلي

 Communion sanctorum  الشركة المقدّسة

 Communismشيوعية

 Communist Dictatorship  دكتاتورية شيوعية

 Communitarianism جماعانية

 Communities of Interest مجموعات المصالح
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 Communityكومونة/متحد اجتماعي /جماعة/مجتمع

  Community Cult  عبادة جماعية

 Community Development Programs  برامج تنمية المجتمع

 Comparativeمقارن

 Comparative Advantage ميزة نسبية/ ميزة مقارنة

 Compass بوصلة

 Compensation)وبخاصة مدفوعات األجور(مدفوعات، / تعويض

 Competitionُمنافسة

 Competitive Advantage ميزة تنافسية

 Competitive Market  سوق تنافسية

 Competitive Real Wage قي تنافسيأجر حقي

 Competitiveness  قدرة تنافسية

  Complementarity  تكامل/تكاملية

 Complementary Alternation  تناوب المتتام

 Complex مجمع

  Compositionتركيب

 Compoundمركَّب

 Comprador  وكيل تجاري

 Compradorism كومبرادورية

من انضغاط وعلى سبيل بدالً (ضغط تقليص، 
 )التخفيف لفظاً 

Compression  

 Compulsory Loan  قروض إجبارية

 Compunctionندم

 Computer Simulationتجربة يتم عملها باستعمال الحاسوب

 Computing Equipment معدات الحساب

 Conations دوافع فطرية

  Concave Curve  منحنى مقّعر

 Concept تصّور/مفهوم

 Conception تصّور/مفهوم

 Conceptual مفهومي

 Conceptual Reifications  المحسوسات المفهومية

  Conceptualization َمفهمة

 Concepualized Realityحقيقة مفاهيمية/ مفهوم للواقع

 Concessionsامتيازات) /للتوصل إلى اتفاق أو تسوية(تنازالت

 Concordat ميثاق/اتفاقية
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 Conditioned   مشروط

 Conditions of Infirmity حاالت الضعف

 Condominium ملكية مشتركة

 Confessional state  دولة ذات نظام طائفي

  Confessionalism  نظام طائفي

 Confiscation مصادرة

 Conflictنزاع

 Conformismامتثالّية

 Confraternities أخويات

 Congregationalist Church  كنيسة أبرشية

 Congressمجلس

 Conjugal)رابطة األسرة النووية(زواجي

 Connections  ترابطات/ سياقات

  Connotatum معنى إضافي

 Conquestal mode of production نمط فتحي لإلنتاج

 Consciousواٍع

 Consciousnessوعي

 Consensusإجماع

 conservation محافظية

 Conservatism ة محافظةنزع

 Conservative Modernization  تحديث محافظ

 Conservative Revisionism  نزعة تحريفية محافظة

 Consistence  اطرد، اتساق

 Consociationalismتوافقية

 Consolidated Balance Sheet  ميزانية مثبتة

 Conspicuous Consumption استهالك مظهري

 Constant معطى

 Constant Returns  ثبات الغلة

  Constantinian Christendom العالم المسيحي في عهد قسطنطين

 Constitutionدستور

 Constitutionalism مبدأ دستوري /دستورية

  Constrained Trade  تجارة مقّيدة

 Consultative Status وضعية استشارية

  Consumer Goods سلع استهالكية

 Consumerismنمط استهالكي/ ستهالكيةنزعة ا
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 Consummationاكتمال

 Consumption استهالك

 Consumption Goods  سلع استهالكية

 Contemporary ُمعاصر

 Contemporary Environmentalistsأنصار البيئة المعاصرون

 Content مضمون

 Contentment رضا/قناعة

 Contextسياق

 Continental Countries بلدان أوروبية

 Continental Laborer عامل أوروبي

 Contingency عرضّية/طارئية

  Contraband تهريب

 Contractعقد

 Contracting Out تعاقد خارجي

 Control تحّكم/رقابة

ه  Controlled Economy  اقتصاد موجَّ

 Conventionمعاهدة

 Convergenceتقارب

 Conversational Maxims ُمحادثةقواعد أساسّية لل

 Conversion to Islam - Islamization أسلمة

 Convictionاقتناع

 Cool Hunter  صياد هادئ

  Cooperative Commonwealth of Labor رابطة تعاونية عمالية

 Cooperative Movement حركة تعاونية

 Co-Production تشارك في اإلنتاج

 Copy Hold Acts االلتزامقوانين التملك ب

 Core  مركز/نواة

 Corn Laws  قوانين القمح

 Corporateشركات األعمال أو قطاع األعمال ككل

 Corporate Brain عقل أعمال

 Corporate Community مجتمع أعمال

  Corporate Democracy  ديمقراطية تعاونية

 Corporate Identity  هوية مؤسسية

 Corporate Information Systems مات أعمالأنظمة معلو 

 Corporate Perestroikeإعادة بناء قطاع األعمال
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 Corporate Performanceأداء شركات األعمال بوصفها قطاعًا/ أداء األعمال 

 Corporate Structure)أو شركة معينة منه(هيكل قطاع األعمال 

 Corporate-Client Participation)عمالأو شركات األ(مشاركة بين الزبون والشركة

 Corporation  (s)شركات/شركة تعاونية /شركة ذات تنظيم موّحد

 Corporatismمذهب التشارك /تشاركية

 Corporative State  دولة تشاركية

 Corpus مجموع

 Corpus Analysis تحليل كّمي

 Corpus Juris Civilis of Justinian)م565-483(مدونة جوستنيان 

 Corpus Linguistics  ألسنية عينية

 Corpuscleجسيم

 Corrosion of Character تآكل الدور

 Corruptionفساد

 Cosmic Sacrality  قداسة كوني

  Cosmopolitan  )أممي(عدمي قومي 

 Cosmopolitan Workforce قوة عمل عالمية

 Cosourcing تفويض مشترك

 Cost Effective تكلفة فعالة

 Cost of Living أكالف المعيشة

 Cost transparency شفافية التكلفة

 Council مجمع

 Counterculture ثقافة مضادة

 Counterfeitزيف

 Counterrevolution  ثورة مضادة

 Countervailing powers قوى موازية

 Coupletدوبيت

 Course of Isolation سياسة االنعزال

 Court of Request  محكمة المطالبات

 Courtierسمسار

  Covenant of the League ميثاق عصبة األمم

  Covenanted ميثاقي

 Covenanted religion  دين ميثاقي

 Cowriesاستخدمت كعملة للتبادل التجاري) أصداف(َصَدف

  Craft Specialization  تخصص حرفي

 Creativeخّالق
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 Creative Destruction تدمير إبداعي /هدم بناء

 Creativityإبداعية

 Creditائتمان

 Credit Money مال مقترض

 Creed  مذهب/عقيدة

 Crisis of Welfare State أزمة دولة الرفاهية

 Critical Analysis تحليل نقديّ 

 Critical Awareness وعي نقدي

 Critical Discourse Analysis دراسة نقدّية للخطاب

  Critical Mass ]جمهور نقدي[كتلة نقدية 

 Critical Rationality  عقالنية نقدية

 Critical Realism واقعية نقدية

 Critical Value  قيمة حرجة

 Criticism نزعة نقدية

 Crony Capitalismالمحسوبية -رأسمالية المحاسيب

 Cross صليب

 Cross Materialism مادية مغالية

 Cross the Ribicon يتخذ قرارًا ال رجوع عنه

 Cross-Cultural Understanding تفاهم ثقافي بين الشعوب

 Crusaders  صليبيون

  Cryptoinflation تضخم غير المرئي

 Cubistتكعيبي

 Cubist Painting الرسم التكعيبي

 Cuius regio eius religio  لكل إقليم دينه

 Cult )أتباع مؤيدون لشخص أو لفكرة ما( طائفة/عبادة

 Cultivating Brotherhoods  أخويات زراعية

 Cultural Capitalism رأسمالية ثقافية

  Cultural Characteristics سمات ثقافية

 Cultural Colonialism  كولونيالية ثقافية

 Cultural Commerce تجارة ثقافية

 Cultural Creative ثقافي/ مبدع حضاري

 Cultural Diversity تنوع ثقافي

 Cultural Economy اقتصاد ثقافي

 Cultural Endowment هبة أو ذخيرة ثقافية

 Cultural Identity هوية ثقافية
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 Cultural Production إنتاج ثقافي

 Cultural Provincialism  عصبية ثقافية محلية

 Cultural Stratifications  تراصفات الثقافية

  Cultural Synchronization مزامنة ثقافية

 Cultureثقافة

 Culture Industry صناعة الثقافة

  Culture of Non - violence  ثقافة الالعنف

 Curia إدارة بابوية

 Current Prices أثمان جارية

 Customization تعديل أو تكييف

 Customized Production إنتاج مالئم للزبون

 Customs عادات

 Cuttingتقطيع

 Cyberneticsعلم الضبط واالتصال العصبي/ سيبرنيطيقا

 Cyberspaceفضاء سايبري/مجال سايبري

 Cyberspace Commerce تجارة المجال السايبري

 Cyclical Convulsion اضطراب دوري

 Cynicismكلبية

 Cynicsكلبيون

 Dandyغندور

 Dandyism غندورية

 Data معطيات

 Data Envelopment Analysis تحليل محفظة البيانات

 Databases خزائن بيانات

 De facto Confederation of City-Statesكونفدرالية األمر الواقع لدول المدن

 Debt Instrument أداة دين

 Debt Management إدارة المديونية

 Decadence انحطاط

 Deceitخداع

 Decentralized المركزي

 Decentralized Clusters تشابكات غير مركزية

  Decentralized Market سوق ال مركزي

 Deciphering  فّك شيفرة

  Decisionism قرارية

 Decision-making صنع القرار
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 Declarative Sentence Type  نمط جملة تصريحّية

 Decollectivization تفكيك الزراعة الجماعية

 Deconstructionismتفكيكية

 Decorative Art فن زخرفي

 Decorumلياقة

  Deculturation إجهاز على الثقافة

Deductive استنتاجية

 Deep integration تكامل عميق

 Deficit Position وضعية عجز مالي

 Deficit Spending اإلنفاق والوقوع بالعجز

 Deflationنقص في حجم العملة/ انكماش

 Deforestation )إزالة األحراج(زَّْحَرجة

 Dehumanization ال أنسنة

 Deicide قتل اإلله

 Deism ربوبية

 Deity ألوهية/إله

  Demagogic غوغائي

 Demands Saturation إشباع الطلب

 Demi Conductor Industry صناعة شبه الموصالت

 Demobilization إلغاء التعبئة

  Democratic Control  ديمقراطيتحكم

 Democratic Enterprise مشروع تجاري ديمقراطي

 Democratic Participation  مشاركة ديمقراطية

 Democratic Reform  إصالح ديمقراطي

 Democratizationدمقرطة

 Demonizationشيطنة

 Demoralization  انهيار خلقي

 Demystification   نزع الوهم

 Demythologizing   زع األسطرةن

 Denialإنكار

 Denial of the Self  نكران الذات

 Dēnkard)كتاب ديني زرواستري(دينكْرد

 Denomination طائفة

 Denominationalism  طهرانية

  Denominator مقام
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 Denotatum معنى أصلي

 Denunciationشجب

 Department Store متجر تنويعي

 Depletion فاستنزا

 Depopulation نقص عدد السكان

 Depositوديعة

 Depreciation (of Capital) إهالك رأس المال

 Depression  كساد اقتصادي

 Deprivatizationتعميم

 Depth Psychology  علم نفس األعماق

  Deregulating Capital Marketsإزالة الموانع أمام حركة رأس المال

حٌد من توجيه أو تدخل الدولة في/ لمحدداتإزالة ا
 الشؤون االقتصادية

Deregulation 

 Derivative مشتقة

 Desacralized  منزوع القداسة

 Description وصف

 Descriptive وصفي

 Desecularization إلغاء العلمنة

 Desertification  )أو تصحير(تصحر

 Desiderataأمنيات

 De-skilling  تجّرد من المهارة

 Despotismاستبداد

 Destination entertainment centers مراكز التسلية المقصودة

 Destructive Creation إبداع تدميري

 Detachment انفصال

  Determinate Orderings  ُنُظم ُمحدَّدة

 Determination تعريف/تحديد

 Deterritorialized من دون إقليم محدد

 Deus Otiosus   طِّلإله متب

 Devaluationتخفيض قيمة العملة /تبخيس /خفض القيمة

 Developing Nation دولة نامية

 Development  تنمية/تطّور

  Development Ideology  إيديولوجية التنمية

 Development plans خطط التنمية

 Developmentalismتنموية
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 Devolution of Power انتقال السلطة

 Devotionalتعبدي

 Diabolismسحر/شعوذة/ إيمان بالشياطين

 Diachronicتعاقبي

 Diachronyتتابع

 Diagnosis تشخيص

 Dialectic materialism  مادية جدلية

 Dialectic Relations عالقات منطقية جدلّية

 Dialectics منطق جدلي/جدلية

 Dialectics of Discourse منطق جدلّي للخطاب

 Dialogicalityحوارّي

 Diaryيوميات

 Dichotomies  إثنينات

 Dichotomyانشقاق إلى نصفين/ثنائية

 Dictionبيان

 Didactic Theatre مسرح تعليمي

 Didacticism نزعة تعليمية

  Die menschliche gesellschaft)باأللمانية(مجتمع إنساني 

 Difference اختالف

 Differentiation  تمايز تنصير/تمايز

 Diffusion Curve منحنى االنتشار

  Diffusionists  انتشاريون

 Diggers)دعاة المساواة بين الطبقات(حفارون

 Digitalاستقبال وٕارسال: جهاز إلكتروني ثنائي

 Dilettantism   تّدخل الهواة

 Diminishing Returns  تناقص الغلة

 Din-nāmeh)يني مقدس عند قدماء الفرسكتاب د(ناَمه -دين

  Diocesan Priest  كاهن تابع ألبرشّية

 Dionysian ديونيسي

 Direct Broadcast Satellites  أقمار البث المباشر

 Dirigisme ديريجيزم

 Disappearances  انحالالت

 Disciples )المسيح(تالميذ

 Discipline  فرع معرفي

 Discontinuousحنى غير متصل أو دالة غيركقولنا من: غير متصل
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متصلة، بالمقارنة مع منحنى متصل أو دالة متصلة
 Discount Rate معدل الخصم

 Discountingاألساس -خصم من قيمة المبلغ 

 Discourseخطاب

 Discourse Analysis تحليل الخطاب

 Discourse Terminology مصطلحات الخطاب

 Discretionary Power حرية التصرف

  Discursive منطقي

 Discursive Ethics )هابرماس(أخالق خطابية 

 Discursive Public Sphere)هابرماس(ميدان عام خطابي 

 Disembedded Genres أصناف غير محتواة

 Disembeddingإعتاق

 Disembodiedقوة وهمية أو مجهولة أو منفلتة

 Disestablishment سحب اعتراف الدولة بالكنيسة

 Disinformation سوء تفسير المعلومات

 Dislocation انسالخ وتهجير

 Dispensationalismتدبيرية

 Disposable Income  دخل متاح

 Disputeنزاع

 Disruptive Political Actionحركات سياسية تؤدي إلى الفوضى

  Dissent منشّق

 Dissenterمنشق

 Dissidentمنشق

 Dissident Literature أدب منشق

 Distance مسافة أو بعد

 Distorted ُمشوَّهة

 Distortion Taxes ضرائب تشويهية

 Distribution of Income  توزيع الدخل

 Distributive function  وظيفة توزيعية

 Divina Commedia   كوميديا إلهية

 Divine Purpose  عناية إلهية

 Diviner اهنك... عّراف

 Division of Labor تقسيم العمل

 DNA حمض ريبي نووي

 Doctrine  مجموعة عقائد
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 Doctrine of Nonviolence  مبدأ الالعنف

 Doctrine of Sublimation عقيدة التسامي

  Dogm عقيدة

 Dogmas  عقائد جامدة

 Dogmatic Economy اقتصاد عقائدي

 Dogmatic Evolutionistsندعاة مذهب النشوء العقائديو 

  Dogrriatic عقيدي

 Domesticمحلي

 Domestic capital رأس المال المحلي

  Domestic Reforms  إصالحات داخلية

 Domesticationتدجين

 Dominanceسيطرة

 Dominant Groups  جماعات سائدة

  Dominant Ideology  إيديولوجية مهيمنة

 Dominant Location Structure بنية موقعية سائدة

 Dominationسيطرة

 Donatists دوناطيون

 Doomsday يوم الدينونة

 Dot.com Generation كوم. جيل دوت

 Downshifters)انظر الكلمة التالية(واقعيون

 Downshifting اتجاه واقعي

 Downswing)بعد فترة رواج(فتور / انكماش

 Drain of Gold Reservesنزيف االحتياطي من الذهب

 Drama فن مسرحي/مسرح

 Dramatic مسرحي

 Dramatist/ Playwright  كاتب مسرحي

 Dramatization/ Theatricalizationمسرحة

 Dreams  أحالم

 Dress Down ارتداء مالبس متواضعة

 Driving Center مركز قيادي

 Dualities)بيلةااللتزامات المتقابلة ألفراد الق(االزدواجية 

 Dualityثنائية

البيع بأقل من األسعار السائدة في(سياسة اإلغراق 
 إغراق السوق بالبضائع )/السوق

Dumping 

 Duumvirate  حكم االثنين
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 Dyads  أزواج

 Dynamics حركية/ دينامية  /ديناميكا

 Dysfunctional  مختل وظيفياً 

 Dysfunctional Production إنتاج مختل وظيفياً 

  Earth Summit  قمة األرض

 Eastern Philosophy حكمة شرقية

 Easterner  إنسان شرقي

 Eccentricityشواذ

 Ecclesiastical كنسي/ إكليركي

  Ecclesiogenesis  تكّون الكنيسة/نشوء

 Eclecticismانتقائية

 Eclipseكسوف الشمس، خسوف القمر

 Ecoefficiency )إيكولوجية(كفاءة بيئية 

 Ecological )إيكولوجي(بيئي

 Ecological Capital = Natural Capital رأسمال طبيعي

 Ecological Sensibility )أو الحساسية البيئية( حس بيئي 

 Ecological Systems نظم بيئية

 Econometrics اقتصاد قياسي

  Economic Aggregates  كليات اقتصادية

 Economic Alliances صاديةتحالفات اقت

 Economic Barriers حواجز اقتصادية

 Economic Dependence  تبعية اقتصادية

 Economic Determinism حتمية اقتصادية

 Economic Heresies هرطقات اقتصادية/بدع

  Economic Insecurity حالة انعدام األمن االقتصادي

 Economic Integration  اندماج اقتصادي

 Economic Man إنسان اقتصادي

 Economic Miracle معجزة اقتصادية

 Economic Opening Up  انفتاح اقتصادي

 Economic Paradigm نموذج اقتصادي/مثال

 Economic Perspective منظور اقتصادي

 Economic re-constructionإعادة الهيكلة االقتصادية

 Economic Surplus  فائض اقتصادي

  Economic Variables  متغيرات اقتصادية

 Economics of Agglomeration اقتصاد التكتل



 156

 Economies وفورات/ اقتصاديات

 Economies of Scaleوفورات الحجم

 Economies of Specialization اقتصاديات التخصص

 Economist Strangulation  خنق اقتصادي

 Economists’ Jargon تعابير االقتصاديين

 Economy of Images اقتصاد الصور

 Ecosystem )إيكولوجي(نظام بيئي 

Ecstasy  انجذاب صوفي

 Edge of Chaos حافة الفوضى

 Effectنتيجة

 Effective Demand  الطلب فّع

 Efficiency of the Marginal Capital  كفاءة حدية لرأس المال

  Efficiency Unitsوحدات كفاءة

 Efficient Cause  سبب فاعل

 Egalitarian Society مجتمع المساواة

 Egalitarianism مساواتية

 Egoأنا

 Egyptianism  مصرانية

 EIC)اإلنجليزية(شركة الهند الشرقية 

 Elaborate Machines آليات مطورة

 Elective Affinity  تآلف انتقائي

 Electric Displacement  إزاحة كهربائية

 Electrical Conductivity قابلية التوصيل الكهربائي

 Electromagnetic Spectrum طيف إلكترومغناطيسي

 Electron إلكترون

 Electronic Gateway بوابة إلكترونية

 Electrostatic Repulsion  تنافر كهرسكوني

 Elementعنصر

 Elemental Event حدث أولي جوهري

 Elimination  إنهاء/تصفية

 Elite (s)  نخب/نخبة

 Elite Group  جماعة النخبة

  Elitist نخبوي

 Elizabethan Drama المسرح اإلليزابيثي

 Emancipation Declaration  إعالن تحرير العبيد
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 Embedded Economy)كارل بوالني(اقتصاد ضمني 

 Embedding/ Inclusionاحتواء

 Embodimentاحتواء

 Embourgeoisement of the City "المدينة"رجزةب

 Emergent Technologyتكنولوجيًا ناشئة أو منبثقة

 Emigration Flows تدفق المهاجرين

 Emotionعاطفة

 Emotionalعاطفي

 Emotional involvement تورط عاطفي

 Empathy تقمص عاطفي/تعاطف

 Empirical تجريبي

 Empirical Economics اقتصاد تطبيقي

 Empiricism  تجريبية/إمبريقية

 Employees عاملين/ مستخَدمين

 Employer Organization منظمات أصحاب العمل

 Empowering People تأهيل أو تقوية الناس

 Enactment سن القوانين

 Encartaإنسيكلوبيديا إنكارتا اإللكترونية

 Enclosure of Cultural Commonsتطويق القيم الثقافية العامة

 Enclosuresتسييج الحقول من قبل اللوردات أصحاب األراضي

 Encounters لقاءات

 Encyclical تعميم بابوي/ رسالة بابوية 

 Endogamy)ضمن العشيرة أو القبيلة أو العرق(تزاوج داخلي 

 Endogenous داخلي

 Energyطاقة

 Energy Conservation صيانة الطاقة

 Engle Elasticities مرونات إنجل

 Engrossingاحتكار

 Enhanced Prices أسعار أعلى

 Enlightenmentعصر التنوير /تنوير/أنوار

 Enrages)متطرفون ديمقراطيون(مجانين

 Entails أمالك الوقف

  Enterprisesمشاريع

 Enthusiasm حماس

 Entrepreneurب المشروعصاح/مقاول/)في عالم األعمال(مبادر



 158

 منظم/الفردي
 Entrepreneurial تنظيمي

 Entrepreneurial Freedom حرية التنظيم

 Entrepreneurial Skills)مهارات االستثمار(تنظيم المشاريع 

 Entstehung)باأللمانية(نشوء االقتصاد الوطني 

 Enunciationنطق

 Environmentبيئة

 Environmental Sustainabilityاستدامة بيئية/  محافظة على البيئة

 Epic Theatre مسرح ملحمي

 Epicene Style أسلوب مخنث

 Epicureans  أبيقوريون

 Epigram حكمة ساخرة

 Epigraphy  علم الكتابات القديمة

 Epilogueخطاب

 Episcopalian Church  كنيسة أسقفية

  Episcopate  هيئة األساقفة

 Epistemologicalمعرفي

 Epistemologyمعرفية/ معرفة  /نظرية المعرفة

 Equalityمساواة

 Equanimityاتزان

  Equilibrium Path  مسار التوازن

 Equityعدل

 Equivalenceتكافؤ

 Equivalence and Difference تساٍو واختالف

 Equivalentمقابل

 Era of Enlightenment عصر التنوير

 Erastian Principles  مبادئ األرسطوسّيةال

 Erastianism أرسطوسية

 ERM آلية سعر الصرف

 Eroticism نزعة إيروتيكية

 Erotics إيروتيكية

 Erudition تبّحر

Eschatologicalأخروي

 Eschatology  أخرويات

 Eschatology of Immanence أخرويات الحلول



 159

 Eschatology of Transcendence أخرويات السمو

 Esprit de corps  روح الجماعة

 Essentialجوهري

  Established Church  معترف به

 Establishment إعتراف الدولة بكنيسة

 Estateطبقة اجتماعية وسياسية قديمة

 Estates general (Fr.)اسم قديم للجمعية الوطنية في فرنسا

  Etatist  النزعة التوجيهية للدولة

 Etherأثير

 Ethicalأخالقي

 Ethics علم األخالق /أخالقيات

  Ethnic عرقية

 Ethnic Cleansing تطهير عرقي

 Ethnocentricمركزية عرقية /أنا عنصرية

 Ethnocentrismتمحور ِعرقي/ تعصُّب ِعْرقي

 Ethnographyعلم اإلناسة الوصفية /دراسة التراث الِعْرقي

 Ethnology)اسة األعراق البشريةدر (إثنولوجيا 

 Ethos روح الجماعة

دراسة أصل الكلمات(إتيمولوجيا /علم أصول الكلمات
 )وتاريخها

Etymology 

 Euclid's Data أصول إلقليدس

 Eufunctional  محّسنة األداء الوظيفي

 Eurocentric مركزية أوروبية

 Eurocentric Viewمنظور مركز على أوروبا

 European Directoriumتوجيهي أو إداري أوروبيمجلس

 Europeanizationأْوَرَبة

 Euthanasia  قتل رحيم

 Evaluationتقييم

 Evaluative Statements أقوال تقييمّية

 Evangelicalإنجيلي

 Evangelical Fervorحرارة وحماس المبشرين باإلنجيل

 Evangelical pietism تقوية إنجيلية

 Evangelicalism مذهب إنجيلي

 Eventحدث

 Evidence  برهان/دليل
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 Evolution ارتقاء/تطور

  Evolutionary Theories  نظريات النشوء واالرتقاء

 Exaction  اغتصاب األموال عنوةً 

 Exceptionalism استثنائية

 Excess Capacity طاقة زائدة أو فائضة/ طاقة معطلة

  Excess Supplies  فائض العرض

 Exchangeتبادل

 Exchange Equalization Funds صناديق تسويات الصرف

 Exchange Types أنماط تبادل

 Exchequer خزانة الدولة

 Exclusion استبعاد/إقصاء

 Exclusive System نظام خاص

 Excommunication حرم كنسي

 Exemptions إعفاءات

 Existential  وجودي

 Existential Assumptions مات وجوديةمسل

 Existentialismوجودية

 Exodus سفر الخروج

 Exogamy)من خارج العشيرة أو القبيلة أو الِعْرق(تزاوج خارجي 

 Exogenous خارجي

 Exorcize  تعّوذ من شرّ 

 Exotic  أديان غريبة

 Exoticism  غرابة مثيرة

 Exotismأغرابية

 Expansionism نزعة توسعية

 Expansionist Policy  سياسة توسعية

 Expenditureإنفاق

 Experienceتجربة

 Explicitly صراحة

 Exploitation استغالل

  Exponential Function  دالة أسية

 Exponential Growth  نمو بمتوالية هندسية

  Expropriation  نزع الملكّية

 Extenuation تخفيف/تلطيف

 Exterminationدةإبا
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 Externality  خارجانية

 Externality-Driven Agglomerationتكتل تحركه الوفورات الخارجية

 Externalization of Costs)لخارج المنشأة(عملية نقل التكاليف للخارج

 Extra Commercium)ليست معروضة للبيع(خارج نطاق التجار 

 Extraeconomic Factors عوامل فوق اقتصادية

 Extra-Ordinary Incomes دخول غير عادية

 Extrapolation تقدير استقرائي

 Extremism نزعة التطرف

  Extrication Money  نفقات اإلستئصال

  Extrinsic عرضي

 Facticity وقائعّية

 Faction Fights  )فئوية(صراعات طائفية 

 Factorعامل

  Factory Proletariat  بروليتاريا المصانع

 Fair Trade منصفة/ تجارة عادلة

 False, Consciousness وعي زائف

 Falsification of Theory  تكذيب النظرية

 Familyعائلة

 Fanatical Creed  عقيدة متطرفة

 Fanaticism تعصب

 Fantastic Machinery آليات مدهشة

 Fantasyفانتازيا

 Fascismفاشية

 Fascist Syndrome  يةمتالزمة فاش

 Fashionableرائجة

 Fatal Conceit وهم مشؤوم

 Favorable Terms شروط مالئمة

 Fears مخاوف

 Feasibility Study دراسة الجدوى

 Federal اتحادي

 Federalismفدرالية

 Federalist Movement  حركة فدرالية

 Feedbackتغذية استرجاعية/ تغذية مرتدة

  Feminist نسوي

 Feminizationتأنيث
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تقديس أعمى/صنمية شيئية )/واع أو ال واع(تشويه
 وهمي

Fetishism 

 Fetishism of Commodities )ماركس(صنمية السلع 

 Feudal Dues  مستحقات إقطاعية

 Feudal Rights  حقوق إقطاعية

 Feudalismإقطاع

 Fiatعملة تصدرها العمولة من دون تغطية

 Fictionأخيولة/ سرد خيالي/قصة

 Fictions Capital رأس مال متخّيل

 Fictitious Rational رشد خيالي

 Fictive Kinship  قرابة مصطنعة

 Fieldحقل

 Fierce states دول ضارية

 Fifthes ضرائب العشر

 Film Criticism نقد سينمائي

 Final Cause  سبب غائي

 Final money نقد نهائي

 Financial System نظام مالي

 Financial Yardstickمقياس المال بين ارتفاع وانخفاض

 Fines and Recoveries Actقانون الغرامات واالسترداد

 Firearms  أسلحة نارية

 Firmمنشأة

 First Economic Sector (Productive) قطاع االقتصاد األول

 First great awakening  الصحوة الكبرى األولى

 Fiscal - monetary Policy  مالية -سياسة نقدية 

 Five-Year Plan  خّطة خمسية

 Flexibility مرونة

 Flexible Specialization تخصص مرن

 Floating Population  سكان مترحلون

 Flow Chart مخطط بياني

   Flow of Information  تدفق المعلومات

 Fluctuation تقلبات

 Fluxفقد

 Flying Shuttle  مكوك طائر

 Focus - Word مركز-كلمة
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 Food  Crops  محاصيل غذائية

 Food Safety  أمن غذائي

 Food-Gathering  مرحلة القطاف

  Footloose Capital)رأس المال السائب(رساميل سائبة 

 Forceقوة

 Forces of production قوى اإلنتاج

 Foreign غريب/أجنبي

 Foreign debt َدْين أجنبي

 Foreign Exchange Markets أسواق الصرف األجنبية

 Foreign Exchange Rate سعر الصرف األجنبي

 Form (s)صيغ/ أشكال/ صيغة/شكل

 Form of Life نمط الحياة

 Formal Analysis تحليل شكلي

 Formalismشكلية

 Formalized Theory نظرية مصورنة

 Format Franchising ص صيغة العملترخي

 Fortuitousعابرة

 Fossils  متحجرات/أحافير

 Fourth Economic Sector قطاع االقتصاد الرابع

 Fraction كسر

 Frame Composition تأليف اللقطة

 Frame of Mind  إطار عقلي

 Frameworkإطار

 Framingتأطير

 Franchising ترخيص

 Fraterna شراكة أسرية

  Free and Balanced Flow  تدفق حر متوازن

 Free Association )قاعدة(تداع حّر 

  Free Entry  حرية الدخول

 Free Indirect Reporting تقرير حّر غير مباشر

 Free Market سوق حرة

 Freemasonry  الماسونّية

 French Revolution ثورة فرنسية

 Freudian Revisionist فرويدي تعديلي

 Freudianismفرويدية
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 Friendly Competition منافسة ودية

 Frontalityجبهية

 Frontier تخوم

 Frontier Principality  إمارة حدودية

  Full Employment  عمالة كاملة

  Functional وظيفي

 Functional Analysis تحليل وظيفي

 Functionalism نزعة وظيفية

 Functionaries موظفون

 Fund )رأسمال(ذخيرة

 Fundamentalأساسي

 Fundamental Precepts معتقدات أصولية

 Fundamentalismأصولية

 Fundamentalist Movement حركة أصولية

 Futurologyتوقعية

  Ğadal (Dialactics)َجَدل

 Ğa'fari)نسبة إلى جعفر البرمكي(جعفري

 Galaxyمجّرة

  Gallican Regalism  ة الغليكانيةالملكّي

 Game theory نظرية اللعبة

 Gatekeepers حراس البوابة

 Gaza Strip قطاع غزة

 Gemeinschaft نسيج اجتماعي شخصي

 Gender Equality مساواة بين الجنسين

 Genealogical Charter  ميثاق نسب

 General Will )روسو(إرادة عامة 

 Generalizations  تعميمات

 Generationجيل

 Generic Structure بنية عامة

 Genesجينات

 Genetic وراثي/جيني

 Genetic Engineering هندسة وراثية

 Genetic Sequence  تسلسل وراثي

 Genetically - Modified (GM) Food غذاء معدَّل جينّياً 

 Genomenon   مولود موّرث
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 Genre Analysis تحليل صنفي

 Genre Chains أنواع/ سلسالت أصناف

 Genres أنواع/ أصناف

 Gentryطبقة مالك األراضي األرستقراطية /طبقة األعيان

 Genuineأصلي

 Geocentrism  نظرية مركزية األرض

 Geographical Clusteringمجموعة متشابكة جغرافياً 

 Geographical Proximity قرب جغرافي

 Germinalجنينية

 Gesellschaftنسيج اجتماعي ال شخصي

 Gestalt )نظرة كلية(جشطالت 

 Ghent)مدينة بلجيكية اشتهرت بتجارة الحرير(غنت

 Giant Corporations شركات عمالقة

 Giro-Bankingنظام تسديد الحسابات بين المصارف

 Glamourفتنة

 Glasnost)سياسة االنفتاح(غالسنوست 

 Global يكوكب/عالمي

 Global Church  كنيسة شاملة

 Global Economics اقتصاد عالمي

 Global Financial Authority سلطة مالية عالمية

 Global Fundamentalism  أصولية كوكبية

 Global Governance حكم عالمي

 Global North عالم الشمال

 Global South عالم الجنوب

 Global Space - Time زمان عالميّ -مكان

 Global Strategy استراتيجية عالمية

 Global Village  قرية اعالمية أو كوكبية

 Globalizationعولمة

 Globalization of Democracy  عولمة الديمقراطية

 Globe/ Global/ Globalization عولمة/ عالمي/عالم

 Glorious Revolution  ثورة مجيدة

 Gnostic غنوصي

 Gold standard عدة الذهبقا

  Good International Citizen مواطن أممي صالح

 Goodnessخير



 166

 Goods سلع

 Gospelإنجيل

 Gothic Novel  رواية قوطية

 Governance تحّكم /حكم/حاكمية

 Government Authority سلطة الحكومة

 Government Bonds  سندات حكومية

 Government by a Classدى طبقات المجتمعالحكومة التي تنشأ من إح

 Government Checks and- Balancesمبدأ فصل السلطات الحكومية

 Government Debt  دين حكومي

 Grammatical Metaphor استعارة نحوّية

 Grammatical Mood صيغة نحوية

 Grammatical Relations عالقات نْحوّية

 Grammatical Role أدوار نحوّية

  Grand Inquisitor  محقق أكبر

 Graph  خط بياني

 Grass Cloth نسيج قطني

 Grater History  تاريخ أكبر

 Gravitational Attraction  تجاذب ثقالي

 Great Father  األب األول

 Green Economics, Green Revolutionثورة خضراء/ اقتصاد أخضر

  Green Peace منظمة السالم األخضر

 Greenback Parties)الدوالر(فرقاء العملة األمريكية 

 Gregorian Reforms)التقويم الميالدي(إصالحات غريغورية 

 Gross Output إجمالي الناتج/ ناتج إجمالي

 Growth-Center Developmentتنمية قائمة على مركز ما للنمو

 Grundriss )باأللمانية(أساس

 Guilds)قرون وسطى(ات الحرفييننقاب/ جماعات مهنية

 Hamlet Cigar سيجار هاملت

 Handwortbuch der Staatswissenschaften قاموس علوم الدولة

 Happeningحدث

 Happinessسعادة

 Happy Consciousness)هربرت ماركيوز(وعي سعيد 

  Harbour  Principatlity  إمارة مينائية

  Health Care رعاية صحية

 Health Care System)في أميركا(نظام الرعاية الصحية 



 167

 Heathenوثني

 Hedonismاللذة/مبدأ المتعة /مذهب المتعة

 Hegelianismهيغلية

 Hegemony سيطرة/ )غرامشي(هيمنة

 Heliocentrism  نظرية مركزية الشمس

 Herdدهماء

 Heresyهرطقة

 Heretic هرطوقي

 Hermeneutics أويلياجتهاد ت/هرمنوطيقا 

 Hermetic مستغلق

 Hermeticism استغالق

 Heterodoxهرطقي

 Hidden Values قيم خفية

 Hierarchical Market System بنية السوق الهرمية

 Hierarchical Supervisionإشراف قائم على التسلسل الهرمي

 Hierarchyتسلسل هرمي/رئاسة روحية /هرمية/تراتبية

  Hiero  )يونانية(لكاهنا

 Hierocracy  حكم الكهنة

 Hierocratic  حكم السلطة الدينية

 Hierophanies  ظهورات كشفية مقّدسة

  High Culture)بمواجهة الثقافة الشعبية(ثقافة عالية 

 Hinterlandالمناطق الداخلية البعيدة عن السواحل

 Historical Criticism  نقد تاريخاني

 Historical Junctions تاريخيمفصل

 Historical Trajectory مسار التاريخي المنحني

 Historicism تاريـخانية

 Historicists  مؤرخنون

 Historicity تاريخية

 Historicizedأرخنوا

 Hoarded Goods  سلع مكتنزة

 Hobereauنبيل ريفي يعيش على أمالكه

  Holdings of Money  محتفظ من النقود 

 Holistic Equality مساواة كلية

 Holocaustمحرقة

  Holy See  الكرسي الرسولي
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 Holy War, Jihad  حرب مقدسة

 Home Industry  صناعة وطنية

 Homo Economicus كائن اقتصادي

 Homo Sapiens أول/إنسان عاقل

  Homogeneous Function  دالة متجانسة

 Homogenization مجانسة

 Homosexuality مثلية جنسية

 Honorific Prerogatives  حقوق خاصة شرفية

  Horizontal Axis محور افقي

 Horizontal Coordinate إحداثي أفقي

   Horizontal Solidarity  تضامن أفقي

 Horoscope Example مثال ُبرج الحظّ 

 Hortatory Report تقرير توجيهيّ 

 Hostageرهينة

 Hostileعدائي

 Hostilityعداء

 Household  أسرة معيشية

 Household Managing (Oikonomia)تدبير منزلي، تدبير األسرة

 Huguenotبروتستانت فرنسا: هيغونوت

 Hujar (migratory camps)هجار

 Human بشري/إنساني

  Human  Energy  طاقة إنسانية

 /Human Agents/ Concerns/ Perspectiveنيمحيط إنسا/اهتمامات منظور/عوامل
Surrounding 

 Human Capital  رأس المال البشري

 Human Condition   شرط بشري

 Human Rights  حقوق اإلنسان

 Humanism إنسانوية/ مذهب إنساني

 Humanist إنسانوي

 Humanistic إنساني النزعة

 Humility تواضع

 Hunters  صّيادون

 Hunting-and-Gathering  وجمعصيد

 Hybridityتهجين

 Hydraulic mode of production اقتصاد إروائي

 Hyper deflationary انكماش مفرط
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 Hypercapitalism رأسمالية مفرطة

 Hypercapitalist Economy اقتصاد رأسمالي مفرط

 Hypergrowth نمو مفرط

  Hyperinflationary  تضخم مفرط

 Hypermobile جداً متحرك

 Hypernationalist Movements  حركات قومية متطرفة

 Hyperreal Experiences تجارب فوق واقعية

 Hypertexts نصوص مفرطة

 Hypocrisyنفاق

 Hypotactic Relations عالقات تبعية

 Hypotaxisتبعية

 Hypothesisفرضية

  Iconoclastic  غير ملتزم بالتقاليد

 Idealismمثالية

 Idealization مثلنة/مثالية

 Identification تماه/ تحديد هوية

 Ideologies أيديولوجّيات

 Ideology أيديولوجيا/عقيدة

 Idiosyncrasyخصوصيات العقل البشري

 Idiotes فرد عادي -مواطن

 Idolatry  عبادة األصنام

  ILO منظمة العمل الدولية

 Imaginaire sociale متخيل اجتماعي

 Imaginaryخيالي

 Imaginationخيال

 Imaginativeخيالي

 Imaginative Faculties ملكات التخيل

 Imagined Worlds  عوالم متخيلة

 Imbalances خلل في التوازن

 Imitating Buyer)مشتر مبد: قارن(مشتر مقلد 

 Imitatio dei  محاكاة صورة اهللا

 Immanent  ئم بذاتهقا/ محايث/حلولي

 Immaterial Values قيم غير مادية

 Immediacyآنية

 Immigrationهجرة



 170

 Immortalityخلود

 Impact  أثر قوي، َوْقع

 Impartial Investigator  باحث محايد

 Impartialityحيادية

 Imperative Sentence Type نمط جملة أمرّية

 Imperatives of Knowledgeقواعد أو إمالءات المعرفة

 Imperialism إمبريالية

 Impersonalمتجرد

 Impersonal Market Mechanismآلية السوق المجردة عن الشعور الشخصي

 Impersonal Social Relationsاجتماعية الشخصيةعالقات

 Impersonality / Depersonalizationتجرد

 Impersonation تشخيص

 Implausibility ال معقولية

 Implicitlyضمنًا

 Import Substitutions  توفير بدائل االستيراد

 Impregnabilityحصانة

 Imtihan (humiliation)امتهان

 Inadequacy ال مالءمة

 Incantatory Style  أسلوب تعويذي

 Incessant مستمر/ متواصل

 Inchoative (Verb) )فعل(شروعي

 Incisor  لقواطعأحد األسنان ا

 Inclined Plane  السطح المستوي المائل

  Income per Person  دخل الفرد

 Income Velocity of Money  سرعة دوران النقود

 Income-tax  ضريبة الدخل

 Incontrovertible Proof برهان ال يقبل الجدل

  Increasing Returns  عوائد متزايدة/ تزايد الغلة

 Indefeasible Rightsبلة لإلبطالحقوق غير قا

  Independent Determinant  محدد مستقل

 Independent Entity كيان مستقل

 Indeterminacy Principleمبدأ الالحتمية في الفيزيائي

Indianism استهناد

 Indianists)دارسي الهند وحضاراتها(مستهندون 

 Indirect Reporting تقرير غير مباشر
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 Indiscriminate  مشّوش/ ير متجانس غ

  Individual Economic Interestمصلحة الفرد االقتصادية

 Individualismفردية مذهبًا وسلوكًا/ نزعة فردية/فردانية

  Individualist School  المدرسة الفردانية

 Indoctrination )سياسي أو ديني(تلقين

 Indubitable Fact حقيقة ثابتة

 Inductive تقرائيإس

 Industrial  Crops  محاصيل صناعية

 Industrial Age عصر صناعي

 Industrial bourgeoisie بورجوازية صناعية

 Industrial Capacity  طاقة صناعية

  Industrial Capital  رأس المال الصناعي

 Industrial Growth  نمو صناعي

  Industrial Revolution  ثورة صناعية

 Industrialism  ثورة صناعية

 Industrialists  رجال الصناعة

 Industrialization تحول صناعي/تصنيع

 Ineffability فووصفية

 Inefficiency عدم الكفاءة

 Infinite Resource مورد ال ينضب

 Infitah (open-door economic policy)انفتاح

 Inflationتضخم

  Inflationary Gap  فجوة تضخمية

 Informal Economy اقتصاد غير نظامي

 Informatics معلوماتية

 Information  Revolution  ثورة معلوماتية

 Information Asymmetries عدم تناسق المعلومات

 Information Era عصر المعلومات

 Information Industry صناعة المعلومات

 Information Revolution ثورة المعلومات

 Information Technology IT تقنية المعلومات

 Information Turbine محرك معلومات

 Informativenessإبالغية

شخص من أهل البالد يزود الباحث(مخبر
 )اإلثنوغرافي بالمعلومات عن المجتمع

Informer 
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 Infrastructure بنية تحتية

 Inherent ِجِبلِّي/ متأّصل/موروث

 Inhibition إحباط/تثبيط

 Inhitat (decline and decay) انحطاط

 Initial Profit أرباح أولية

 Initiation  تكريس/ تأهيل/ّشد

 Initiativeمبادرة

 Innate Moral Sentiment  شعور أخالقي فطري

 Innerworldlyباطني

 Innovating Buyer)مشتر مقلد: قارن(مشتر مبدع 

 Innovation (s)تجديدات تكنولوجية /تجديد/ عابتدا/ابتكار

 Input (s) مدخالت/ُمدخل

 Inquisition  محاكم تفتيش

 Installment Buying شراء باألقساط

 Instinct (s) دوافع/غريزة

 Instinctual ِفطري/غريزي

 Institution مؤسسة

 Institutional مؤسساتي /مؤسسي

 Institutional Change تغير مؤسسي

 Institutional Combinations توليفات مؤسسية

 Institutional Coping Mechanisms آليات إشراف مؤسسي

 Institutional Power قوة مؤسساتية

 Institutional Strainتأزم المؤسسات وعدم قدرتها على مزاولة اختصاصاتها

 Institutional Transactions معامالت مؤسسية

 Institutionalization مأسسة

  Instrumental وسائلي

 Instrumental Methodology منهجية ذرائعية

 Instrumental Reason عقل ذرائعي

 Instrumental Values قيم ذرائعية

  Instrumentalism وسائلية

 Intangible Products منتجات غير مادية

 Intangible Resources أصول غير مادية

 Integral state تكامليةدولة

 Integrated Global Marketplace سوق عالمية تضامنية

 Integration  دمج/ تكامل/ اندماج
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 Integrativeتكاملي

 Intellectualمثقف

 Intellectual Capital )ذهني(رأس مال فكري 

 Intellectual Obscurantism  ظالمية فكرية

 Intellectual Property ملكية فكرية

 Intelligent Assets أصول فكرية

 Intelligent Infrastructureذكية)أو بنية تحتية(هياكل أساسية 

 Intelligent Machines آالت ذكية

 Intelligent Organization منظمة ذكية

 Intelligibility مفهومية

 Interaction تفاعل

 Interchangeable  قابل للتناوب

  Interdependence  ةتبعية متبادل

 Interdisciplinary Method Analysis طريقة التحليل المركبة

 Interdiscursiveَبْيخطابي أو تبادل منطقي

 Interdiscursivity تبادل منطقي

 Interest groupsمجموعات المصالح/ جماعات

 Interest Rate  معدل الفائدة

  Intergovernmental  حكومة بينية

 Interlocking Associationsوسيطة)الروابط(تنظيمات / متشابكةروابط

 Intermediate Inputsوسيطة)أو مستخَدمات(مدخالت 

 Internalداخلي

 Internal Enterprises مشروعات داخلية

 Internal Market Economy اقتصاد سوق داخلي

 Internal Market System نظام السوق الداخلي

 Internal Migration  ليةهجرة داخ

 Internal Monopolies احتكارات داخلية

 Internal Price Structure هيكلية األسعار الداخلية

 Internal Price Structure/ Internationalمستويات األسعار العالمية
Price Levels 

  Internal Revenue Service مصلحة الضرائب الداخلية

 Internality  داخالنية

 International capital رأس المال العالمي

 international coordination تنسيق دولي

 International Cross-section Studies  لدراسات دولية مقارنة

 International Economics اقتصاد دولي
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  International Norms معايير دولية

 Internationalism )أو العالمية(نزعة دولية 

 Internationalizationتدويل

 Internet شبكة معلومات عالمية

 Interpellation استجواب

 Interpersonal إنساني بيني/تبادلية

 Interpretation (s)تأويالت/ تفسيرات/تأويل

 Interregionalتجارة داخلية بين المناطق

 Interregnum  خلّو العرش

  Interrex  الملكية التناوبّية

 Intersexuality تبادلية جنسية

 Intersubjective  ذاتوي بيني

 Intertemporal Elasticity of Substitution مرونة االحالل البين زمنية

 Intertextualityتناص

 Intertransposability تبادل بيني

 Interventionism)والسوق(تدخل الدولة في األسعار /نزعة التدخل

 Interviews ُمقابالت

 Intifa’ (tenancy)انتفاع

 Intimacy Society)ريتشارد سينيت(مجتمع حميمي 

 Intrapreneurship تنظيم داخل منشأة

 Intrinsicجوهري

 Introspection فحص الذات/ استبطان

 Introversion)كانط(أو انطواء على الذات/ انطواء ذاتي

 Intuitionَحْدس

 Intuitive Deduction استنباط حدسي

 Inventionاختراع

 Inventory Management إدارة المخزون

 Investment Opportunitiesفرص التوظيف واالستثمار

 Invisible Hand)آدم سميث(يد غير مرئية 

 Invisible Hand in the Market اليد الخفية في السوق

 Involvement إلتزام/ انخراط /توّرط

 Ipso facto تهبحّد ذا

 Irreversibility  المعكوسية

  Islamic Theology علم الكالم

 Islamizationأسلمة



 175

 Isolationismانكفاء

  Jacksonian democracy (Andrew Jackson) )نسبة الى الرئيس جاكسون(الديمقراطية الجاكسونّية 

 Jacobinism يعقوبية

 Jainism)16القرن(جاينية عقيدة هندية 

 Jajmani System جاجماني

 Japan as a Lifestyle Superpowerدولة اليابان تحيا حياتها باعتبارها دولة عظمى

 Japanese Miracle معجزة يابانية

 Japanophilia ولع باليابان

 Jargon  رطانة هجينة

 Jeffersonian moment )نسبة الى الرئيس جفرسون(الحقبة الجفرسونية 

 Jeremiad تذّمر/ةبكائي

  Jingoism  غلو دموي في الوطنية

 Joint Family عائلة متضافرة

 Joint Ventures مشاريع تشاركية

 Journals مذكرات

 Jungle Capitalism رأسمالية متوحشة

سند رسمي يمنح مالكه حقًا معينًا بالملكية، والذي قد
 يكون مربحًا ويتمتع بدرجة مخاطرة عالية

Junk Bond 

 Junker)باأللمانية(طبقة إقطاعية أرستقراطية بروسية

  Just Price Theory  نظرّية الثمن العادل

 Justificationتسويغ

 Juxtapositionتجاور

 kabbalah القابااله

 Key Quotations أفكار أساسية مقتبسة

 Key -Term)مفتاحي(مصطلح رئيسي 

 Key Terms مصطلحات أساسّية

 Keying up of Economic Liberalismإثارة وتحريك الليبرالية االقتصادية

 Kharkhanas)مشاغل إنتاج الحرير في الهند المنغولية(خارخانات 

  Kindered Spirits  نفوس متآلفة

 Kinetic Energy  طاقة حركية

 Kinship قرابة/ َنَسب/قربى

 Kinship Bands  أواصر قربى

   Kinship Solidarity  بيتضامن من قرا

 Kinship Ties  صالت القرابة

 Know-How مهارة وبراعة
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 Knowledge Exchange تبادل معرفيّ 

 Knowledge Links)أو روابط معلومات(روابط معرفية 

 Knowledge-Based)أو قائم على أساس معرفي(قائم على المعرفة 

 Know-nothing  الالأدرية

  KulturKampf  الكفاح الثقافي

 Labor Discipline نظام العمل

 Labor Market  سوق العمل

 Labor Market Conflict نزاع سوق العمل

 Labor-Intensive Agriculture  زراعة كثيفة العمالة

 Laboriteعّمالي

 Labor-Repressive System  نظام قامع للعمالة

 Labour  Tenants  مستأجرو عمالة

 Labour Force  قوى عاملة

 Labour Migration  هجرة ُعمالية

  Labour Power قوة العمل

 Labour Reserves احتياطات العمالة

 Labour-augmenting  مزيد للعمل

  Labour-intensive  كثيف االستخدام للعمل

  Laicism  علمانوية

 Laicist  داٍع الى العلمانية

 Laicization علمانة

 Laissez- Fair Market Economyلقائم على عدم التدخل الحكومياقتصاد السوق ا

أقل تدخل ممكن بحيث(سياسة عدم التدخل الحكومي
 )يقتصر على ما ضروري فقط

Laissez-faire 

  Laity علماني

 Land reformإصالح زراعي /إصالح األراضي

   Landed  Estates  ملكيات عقارية

 Landed Aristocracyراضيطبقة أرستقراطية مالكة لأل

 Land-Use Regulationsتشريعات استخدام األراضي

 Languageلغة

 Language in New Capitalismلغة في الرأسمالية الجديدة

  Langue )سويسر(لسان

 Large Core Firms منشآت كبيرة هامة

 Larval  يرقانية

 Latent Content مضمون كامن
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 Latifundia Economy الشاسعة اقتصاد األمالك

 Latinists   مستلتنون

 Law of Fixed Proportions  قانون النسب الثابتة

 Law of Unanticipated Consequences)فيرغسون(قانون النتائج غير المتوقعة

  Layman علماني

 Leakage نقص/تسرب

 Learning by Doing  تعلم عبر الممارسة

  LEC (Catholic Electoral League) ابية الكاثوليكّيةالعصبة االنتخ

 Leftيسار

 Legitimacyشرعية

 Legitimationشرعنة

 Legitimize يشرعن

 Leisure فراغ

 Leisured Classesطبقات مرفهة متمتعة بوقت الفراغ

 Lensعدسة

 Levantine Tour  رحلة شرق أوسطية

 Levelersدعاة المساواة بين الطبقات

 Levels مستويات

 Lexical (Vocabulary) Relations عالقات ُمفرداتّية

 Lexical Metaphors استعارات ُمفرداتية

 Liability مسؤولية قانونية

 Liberal Democracy  ديمقراطية ليبرالية

 Liberal Economistic إقتصادوي حرّ 

  Liberal Islamic Ideology إيديولوجية إسالمية ليبرالية

 Liberalismليبرالية

 Liberalization  لبرلة، إشاعة الليبرالية

 Liberation Theology  الهوت التحرير

 Libertas Ecclesiae الحرية الكنسية

 Life Sciences علوم الحياة

 Life world  حياة العالم

 Life-cycle  دورة الحياة

 Lifestyle نمط حياة/ أسلوب حياة

 Lifetime Employment ترة التشغيلطول ف

 Lifetime Value (LTV) للزبون: قيمة عمرية

 Light-Houseمنارة
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 Line of Descent  ساللة النسب

 Lineage mode of production نمط ساللي لإلنتاج

 Linear Equation  معدل خطية

 Lingua Francaشائعة ومهيمنة/ لغة مشتركة 

Linguistic (s) لسانيات/لغوي

 Liquidation of Industries إغالق المصانع

 Literary Critic ناقد أدبي

 Literary Criticism نقد أدبي

 Liturgy  طقس تعّبدي

 Living Standards مستويات المعيشة

 Livre de raison دفتر حسابات األسرة

 Lobby جماعة ضغط

 Local Color  طابع محلي

 Localism قليميةإ/ نزعة محلية

 Localized Geographical Clusters orتشابكات أو تكتالت جغرافية متركزة
Agglomerations 

 Locational Entropy فوضى موقعية

 Locational Landscapeموقعية)أو منظر أو مشهد(صورة

  Locus المحل الهندسي

 Logarithmic Differentiation  تفاضل لوغاريتمي

 Logic of Appearances, vs. Explanatoryظاهري إزاء منطق تفسيرّيمنطق
Logic 

 Long Term Capital Managementإدارة رأس مال طويل األجل

 Longitudinal Survey Researchبحث استطالعي طوالني

 Loomless نّساج معدم

 Luddites  محطمو اآلالت

 Machine Tender بمثابة شيء ميكانيكي

  Macro Economy اقتصاد كبير

 Macroeconomic Behavior سلوك اقتصادي كلي

 Macro-Stabilization استقرار شامل

 Mafia Capitalism رأس مالية المافيا

 Magestrum of church  سلطة الكنيسة التعليمية

 Magicسحر

  Magisterial Office  الوظيفة التعليمية

 Magistrates حكام/قضاة

 Mahatmas)المهاتمات(مرجعيات روحية 
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 Mahmudiمحمودي، عملة فارسية أو هندية

 Majorityأكثرية

 Makeshift Solutionحل مؤقت بديل عن الحل الصحيح النهائي

 Malacca Straits)جنوب شرق آسيا(مضائق ملقه 

 Managementإدارة

 Management/ Space -Timeزمان -مكان / إدارة عمل

  Managerial Command  تحّكم إداري

 Managing Agency)بيت خبرة(وكالة لإلدارة 

 Mandicatic orders جماعات السلطة

 Manhood Suffrage  حّق الذكور في االقتراع

 Manichean (s) مانويون/مانوي

 Manifest Content مضمون جلي

 Manifestation تجّلي

 Manipulationتالعب

 Mannerism / Artificeصنعت

 Manorقصر صاحب الضيعة/ ضيعة اإلقطاعي

 Manorial Reaction  رجعية إقطاعية

 Marginal  Productivity إنتاجية حّدية

 Marginal Cost  تكلفة حدية/ نفقة حدية

 Marginal Revenue إيراد حدي

  Marginal Utility  منفعة حدية

 Marginalisationتهميش

 Marian Devotion تعبد المريميال

 Marital Alliance  تحالف زواجي

 Marital Status  حالة اجتماعية

 Market Capitalism رأس مالية السوق

 Market Economy  اقتصاد السوق

 Market Ideologues دعاة اقتصاد السوق

 Market Incentives حوافز السوق

 Market Liberalism ليبرالية السوق

  Market Price  سعر السوق

 Market Relationships  عالقات السوق

 Marketers أنصار السوق الحرة

 Marketing Psychology)البيع والشراء(سيكولوجية التسويق 

 Marketsأسواق
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 Martyrdom استشهاد

 Marxism ماركسية

 Marxist Theory  نظرية ماركسية

 Masochism مازوشية

 Massكتلة

 Mass Culture ثقافة جماهيرية

 Mass Democracy  ديمقراطية جماهيرية

 Mass Destruction دمار شامل

 Mass Media وسائل اإلعالم

 Mass production إنتاج كبير /إنتاج كثيف

 Mass Reproduction إنتاج بالجملة

 Mass Society مجتمع جماهيري

 Masturbationاستمناء

 Materialism  يةنزعة ماد

 Materialisticمادي

 Materializations   تجسدات مادية

 Matricide قتل األم

  Matrilineages  سالالت ُأمّية

 Matrix  أرومة، رحم

 Matrix Mechanics  ميكانيكا المصفوفات

 Maturation Tendency نزعة البلوغ أو النضوج

 Matureناضج

 Maxims قواعد سلوكية عامة

 Maximum Generalقانون الحد األقصى لألسعار

 Meaningمعنى

 Meaninglessness خواء المعنى

 Means of Production  وسائل اإلنتاج

 Measureمقياس

  Mechanizationمكننة

 Mediaوسائط إعالم /وسائل إعالم

 Media Companies شركات اإلعالم

  Media Imperialism  إمبريالية إعالمية

 Mediationوساطة

 Mediation Syndrome  ظاهرة التوسط
 

  Medieval Europe أوروبا العصور الوسطى
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 Mediocrityضحالة

  Medium of Exchangeوسيط للتبادل

 Mega Corporations شركات ضخمة

 Mega Markets أسواق ضخمة

 Melodrama ميلودراما

 Men of Letters رجال اآلداب

 Mendicant orders جماعات الصدقة

  Mercantile Capital )التجاري(رأس المال المركانتيلي 

 Mercantile mode of production نمط مركنتالي

أو(مدرسة تجارية/)المذهب التجاري(مركنتيلية 
 )مدرسة مركنتيلية

Mercantilism 

 Mercenariesمرتزقة

 Mesozoic  دهر وسيط

 Message (s) ئلرسا/ُمرسلة

 Messianic مسيحانية

 Meta Theory نظرية شمولية

 Metaphor )أدبية(استعارة

 Metaphoricalمجازي

 Metaphorical Representations أشكال تمثيل استعاراتّية

 Metaphysicsميتافيزيقا/ غيبيات/ ماورائيات

 Metaplay ميتامسرحية

 Metatheatre ميتامسرح

 Metatheatricality حميتاتمسر 

 Meteorology  علم األرصاد الجوية

 Methodمنهج

 Method Acting األداء التمثيلي المنهجي

 Methodist Church  كنيسة منهجية

 Methodologicalمنهجي

 Methodology منهجية

 Metonymyكناية

 Metropolis عاصمة/مدينة

لعواصمعاصمي أو متعلق با /تجاري كبير جاذب
 والمدن الضخمة جداً 

Metropolitan  

 Microcosmic نموذج أصغري

 Microeconomics اقتصاد وحدي
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 Middle Class  طبقة وسطى

 Militant Creedاندفاع وحماس أرباب العقائد

 Militarism  نزعة عسكرية

 Militarists أصحاب النزعة العسكرية

 Military feudalism إقطاع حربي

 Military intervention خل عسكريتد

 Milky Way  درب التبان

 Millenerianism عقيدة األلفية

 Millennialألفي

  Millennialism  النزعة األلفية

 Mimesisمحاكاة

 Mind ذهن/عقل

 Mini lateralism تعددية صغيرة

 Minoritiesأقليات

 Minorityأقلية

 Mirror Stage مرحلة المرآة

 Misanthropy كره البشر

 Mismeasurement سوء القياس

 Misrepresented  محّرفة

 Mission إرسالية/ بعثة تبشيرية

 Mixed Constitution دستور مختلط

 Mixed Economy اقتصاد مختلط

 Mixed Identities هويات هجينة

 Mixed Polity حكومة مختلطة

 Mixtureخليط

 MNCs سيةشركات متعددة الجن

 Mobile Assets  أصول نقالة

 Mobilisational corporatism تشاركية تحشيدية

 Mobilization تعبئة القوى

  Mobilization Theory  نظرية تعبئة اإلمكانات

 Modalityصيغة

 Mode of Being   نمط كينونته الخاص

 Mode of Production شكل اإلنتاج /نمط اإلنتاج

 Modelنموذج

 Model Economy اقتصاد نموذج
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 Modernحديث

 Modernism حداثوية/حداثة

 Modernistحداثوي

 Modernityحداثة

 Modernizationتحديث

  Modernization Theory  نظرية التحديث

 Modes of coercion أنماط القسر

 Modes of persuasion أنماط اإلقناع

 Modes of production أنماط اإلنتاج

 Mohist)عقيدة عارضت الكونفوشية في الصين(موهيست 

 Moleculeجزيء

  Monarchist ملكي

 Monarchy)الموناركية(ملكي  نظام/َمَلكّية

 Monetary Definition of Interestsتحديد المصالح من الناحية المالية

 Monetary Economy اقتصاد نقدي

 Monetary Orthodoxyم المعروفإدارة األموال بالشكل السلي

 Monetary Policy سياسة نقدية

 Moneterized Economyاقتصاد يعتمد العملة بالكامل

 Money Economy  اقتصاد نقدي

 Money Wage أجر نقدي

 Money-utilization companies شركات استخدام النقد

 Monolithic state power  سلطة الدولة االنفرادية

 Monologueجاةمنا

أتباع الطبيعة الواحدة القائلة باالتحاد التام بين الطبيعة
اإللهية واإلنسانية في المسيح وهو على األرض 

 )ويسمون اليعاقبة أيضاً (

Monophosites 

 Monopolistic Competition  منافسة احتكارية

 Monopolyاحتكار

  Monopoly Control  تحكم احتكاري

 Monopoly of Power  ةاحتكار السلط

 Monopoly Profit ربح احتكاري

 Mood مزاج/ حالة نفسية

 Moralأخالقي

 Moral Arguments مقولة أخالقية

 Moral Majority األغلبية األخالقية
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 Moral Metaphysics )كانط(ميتافيزيقا خلقية 

 Moral regulation تنظيم أخالقي

 Moral Responsibility مسؤولية األخالقية

 Moralistic أخالقي النزعة

 Moralityقيم أخالقية/أخالقيات /مناقبية/أخالق

 Moresأعراف البدائيين وعاداتهم /معايير اجتماعية

 Morphology)مورفولوجية(أواليات تكّون 

 Motion Pictures أفالم سينمائية

 Motivation تحفيز/حافز

 Mudaraba (a kind of commercial activity) مضاربة

 Mughal India)19-16القرنان(الهند تحت حكم المغول 

 Multi - nationalsشركات متعددة القوميات والجنسيات

  Multi Lateralism  أطراف متعددة

 Multi Simultaneousمتعدد) أو متواقت(متزامن

 Multicellular Organismكائنات عضوية متعّددة الخاليا

 Multilateralism تعدد األطراف

 Multinational Corporation شركة متعددة الجنسية

 Multiple Personas)عند نفس الفرد(الشخصيات المتعددة 

 Multiplier  مضاعف

 Multitasking تعدد المهمات

 Muster System نظام تعبئة العمالة

 Mutation  طفرة وراثية

  Mutual Consent  توافق متبادل

 Mutual Enrichment اغتناء متبادل

 Mutual Interests مصالح مشتركة

 Mutual Sector قطاع متبادل -تعاوني

 Muzara’a (crop-sharing)ُمزارعة

 Mystic صوفّي

 Mysticismتصّوف

 Mystiqueتصوف

Mythical Ancestors   أجداد أسطوريون

 Myth-Information)أو أسطورية(معلومات خرافية 

 Mythology ميثولوجيا

 Mythopoesis تحويل أسطوري

 Mythsأساطير
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 Name of father اسم األب

 Napoleonic Wars  حروب نابليونية

 Narcissismنرجسية

 Nardoniki»التوجه إلى الناس«كلمة روسية معناها 

 Narrative سرد/مروّي

 Nascent Class طبقة ناشئة

 Nation أمة

 Nation - state  )دولة أمة(دولة قومية 

 Nation in Arms  أمة مسلحة

  National Accounts  حسابات قومية

 National Autonomy استقالل وطني

 National Birthrightحق مترتب على الوالدة في بلد معين

  National Income  دخل قومي

 National security state  دولة األمن القومي

 National Socialism  اشتراكية وطنية

 Nationalism نزعة قومية

 Nationalist Extremism  تطرف قومي

 Nationalist Sentiment  شعور قومي

 Nationalisticقومي

 Nationalizationجعل المؤسسات اإلنتاجية ملكًا للدولة أو لألمة/تأميم

 Nation-state دولة وطنية

 Natives أهل البالد

 Nativismإحياء الثقافة الوطنية/أهالنية

  Natural Rate of Growth  معدل النمو الطبيعي

 Natural Rights حقوق طبيعية

 Natural Science  علم طبيعي

 Natural Selection انتقاء طبييعي

  Natural Unitsوحدات طبيعية

 Naturalism المذهب الطبيعي

 Naturalistic طبيعي النزعة

 Naturism  طالب الهوت

 Nazisنازيون

 Nazismنازية

 Negationإنكار

 Neo - Liberal ليبرالّية جديدة
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  Neo-Christendom  العالم المسيحي الجديد

 Neoleberals ليبراليون جدد

 Neolithic Village  قرية نيوليتية

 Neo-orthodox  متشّدد محدث

 Nestorian)مسيحي شرقي(نسطوري 

  Net Investment استثمار صافي

 Net Output  صافي الناتج

 Net rate of Return  معدل العائد الصافي

Networkشبكة

 Network Based Economy اقتصاد َشَبكيّ 

 Neuronal عصبوني

 Neurosis عصاب

 Neurotic Illness مرض عصابي

  Neutral Money  نقود محايدة

 Neutralism  نزعة حيادية

 Neutralityحياد

 New Capitalism رأسمالية جديدة

  New Christian Right  اليمين المسيحي الجديد

 New Classical Perspective منظور كالسيكي جديد

 New Colony  مستعمرة جديدة

 New Deal االتفاق الجديد

  New Democrat Policy سياسة ديمقراطية حديثة

 New Economic Policy)روسيا(جديدة  سياسة اقتصادية

  New England Established Order  نظام نيو إنجلند

 New Fundamentalists أصوليون جدد

 New Labor Policy سياسة عمالية حديثة

 New Mercantilism مدرسة تجارية جديدة

 Newly Industrializing Economiesاقتصاديات تتصنع حديثاً 

 Newspaper Reporting الُصحفتقرير من 

 Newtonian Lawsقوانين وضعها نيوتن حول الجاذبية

  Newtonian Synthesis  المستخلص النيوتوني

 Nexusرابطة

 Nietzscheanismنيتشية

 Nihilismعدمية

 Nihilisticعدمي
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 No Third Way Propositionsفرضيات انسداد الطريق الثالث

 Noblesse Oblige مقتضيات النبالة

 Nominal Price  أثمان اسمية

  Nominal Stock of Money مخزون نقدي اسمي

 Nominalistإسماني

 Nominalization تحويل اسمي

  Non Governmental Organizations منظمات غير الحكومية

  Non Profit Organizations منظمات غير الربحية

 Nonage مرحلة ما قبل النضج

 Non-Conspicuous Consumption استهالك غير مظهري

 Non-established Church كنيسة غير معترف بها رسميًا

 Non-interest-bearing Government Debt دين حكومي من دون فائدة

 Nonmaterial Satisfactionغير مادي) أو رضا(إشباع

 No-nothing movement الحركة الالأدرية

 Non-Performing Loans لقةقروض مع

 Non-Profit Organization منظمة غير ربحية

 Nonstate غير خاضع للدولة

 Non-Tariff Barriers حواجز غير جمركية

 Normal Science)ذو قواعد ثابتة(علم عادي 

 Normalizationتطبيع

  Normative معياري

 Normative Propositions فرضيات معيارية

  Normativity اريةمعي

 Norms قواعد سلوك

 Notablesأعيان

 Notebookمفكرة

 Nouveau riche  حديثو الثراء

 Nouveau Roman  الرواية الجديدة

 Novelرواية

 Novelistروائي

 Nuclear Theory  نظرية نووية

 Numeratorبسط

 Numinousالنومينوس: ظاهرات خارقة للطبيعة

 Numismatics  وكاتعلم المسك

 Obedienceطاعة
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 Objective موضوعي

 Objective Criteria  معايير موضوعية

 Objective Realism واقعية موضوعية

 Objectivity  موضوعية

 Obligationواجب

 Obsession سرساب/وسواس

 Obsolete Mirabilia   ميرابيليا بالية

 Occult )عقيدة باطنية(باطني

 Occult Quality  ة خفّيةصف

Occultation احتجاب

 Oceanography علم المحيطات وظواهرها

 Oedipus Complex عقدة أوديب

 Office خدمة

 Official  موظف دولة

  Oligarchic نخبوي

 Oligarchy األوليغاركية/حكم القلة 

 Oligopoly احتكار القّلة

 Ontological كياني/وجودي

 Ontologyعلم الوجود/األنطولوجيا/علم الكينونة )/علم(وجود

 Ontophanies)أنطوفاني(تجّليات كينونية 

 Opaqueness غموض

 Open-market Operations  عمليات السوق المفتوحة

 Operating Cost  نفقة تشغيلية

 Opinion Makers  ُصنَّاع الرأي

  Opium Trade  تجارة األفيون

 Opportunism انتهازية

 Opportunityفرصة

 Opportunity Cost  تكلفة الفرصة البديلة

 Oppression  سيطرة/قهر

 Oppressive Agrarian Order  نظام زراعي قمعي

 Optics  بصريات

 Optimal Path  مسار أمثل

 Optimalityأمثلية/ وضع أمثل

 Optoelectronic Switching محوالت إلكترونية

 Orbit  فلك/مدار
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  Orderliness إنتظام

 Orders of discourseأوامر خطاب/ ُنُطق خطابية

 Ordinanceاألوامر التي تصدرها السلطة

  Ordinary Inventory Theory نظرية المخزون السلعي العادية

 Ordinate إحداثي رأسي

 Ordre naturel )بالفرنسية(نظام طبيعي 

 Organic عضوي

  Organicism  عضوانّية

 Organismجسم

 Organizational capitalism رأسمالية تنظيمية

 Organizational Intelligence ذكاء تنظيمي

 Organon of  Aristotle)كتاب في المنطق(أورغانون ألرسطو 

 Oriental Matter  مادة شرقية

 Oriental Scholarship  ثقافة شرقية

 Oriental Tales  قصص شرقية

  Original Accumulation  تراكم أصلي

 Original Scheme   نظام أصلي

 Originalityفرادة

 Orthodox Measures إجراءات تقليدية

تسمية رسمية للفئة التي تقبل باتحاد(أرثوذكسية 
 )الطبيعتين في المسيح على األرض

Orthodoxy  

 Oscillatory Motion  حركة اهتزازية

 Otherness يةآخر /غيرية

 Outlay )المال(إنفاق

 Outlook َنَظر

 Output ناتج

 Output per Unit of Capital  ناتج لوحدة رأس المال

  Outputs مخرجات

 Outright Rejection رفض صريح

 Outsourcingتفويض

 Over accumulation تراكم مفرط

 Overcapitalization  رسملة مفرطة

 Overestimate ديريبالغ في التق

 Overhead Capital  رأس مال البنى التحتية

 Overhead Costs  تكاليف إضافية
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 Overinvestment استثمار مفرط

 Overlapتداخل

 Overmen نخبة الناس

 Overpoweringإفراط في التزويد بالسلطة

 Overstaffing إغراق في عدد العاملين

 P. W. A  إدارة األشغال العامة

 Paganوثني

 Pagan Ideals  عقائد الوثنيين

 Paganism وثنية

اللغة الفارسية في القرون الميالدية األولى(الفهلوية
 )م626-226استعملت رسميًا أيام الدولة الساسانية

Pahlavi 

 Paidei تربية وتنشئة

 Pan Egyptianism  جامعة مصرانية

 Panacea حل شافٍ 

 Panopticon مراقبة جماعية

 Pan-Protestantمشترك/ بروتستانتي جامع 

  Paper Asset أصل ورقي

 Paper-kinds )الكايند(أصناف الورق 

 Papistبابوي

  Paradigm براديغم /مثال نموذجي/ نموذج

 Parallel Processing)في الحاسوب: (معالجة متوازية

 Parallelismموازاة

 Parameters متغيرات

 Paramountcyأولوية

 Paranoia )ُذهان ارتيابي(ارتياب

  Paraphernalia  ممتلكات

 Parasitic Landlord  مالك األرض الطفيلي

 Paratactic Relations عالقات نظيرية

 Paratactically Related Clausesعبارات بينها ترابط نظيريّ 

 Parentage أبوة وأمومة

 Parliamentary Regime  نظام برلماني

 Parochialism  نزعة شديدة المحلية

 Parodyباروديا

 Parole )سوسير(كالم

 Parsiبارسي
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 Partial Derivative  مشتقة جزئية

 Participants ُمشاركون

 Participatory تشاركي

 Particularism خاصّية

 particularistic  خاصوّي

 Partisanنصير

 Partitocrazia, party-crazy حزبقراطيا

 Part-Time Jobsأعمال تمتد لجزء فقط من يوم العمل العادي

 Pass Laws  "مرور"قوانين

 Passiveتقبلي

 Passive Subjects   موضوعات منفعلة

 Pastoral رعوي

 Pastoral Nomads  ُبداة رعويون

 Patent (s)براءات اختراع /براءة اختراع

 Patent Anomalyخروج مشروع عن المألوف

 Patented Animalsحيوانات مسجلة ببراءة اختراع

 Paternal Metaphor مجاز أبوي

 Paternalism نزعة أبوية

 Path-Dependent)التاريخي(نمط تنمية تابع للمسار 

 Pathological َمرَضي

 Pathology علم األمراض

 Pathosشجوية

 Patriarchal Familyلجدأسرة يتولى السلطة فيها األب أو ا

  Patrilineages  سالالت أبوية

 Patrilineal Linage  نسب أبوي

 Patriotic Extremism  تطرف وطني

 Patriotismوطنية

 Patron حامٍ /نصير

 Patronage وصاية

 Pattern نمط مرسوم /نموذج/نمط

  Patterns of Behavior   مسطرة للسلوك

 Pay One’s Way يتجنب الديون

   Payment-in-Kind  تسديد عيني

 Peasantفالح

 Peasant Aristocracy  أرستقراطية فالحية
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 Pecuniary Loses خسارات مالية

 Pendulumنواس

 Pentecostal كنيسة خمسينية

 Pentecostalism  الَعنصرية

  Peonage  نظام السثخرة

  People Power سلطة الشعب

 People’s Livelihood  قوت الشعب

 Perception  إدراك حسي

 Perestorika  بيروسترويكا

  Perfect Competition  منافسة كاملة

 Performanceأداء

 Period of Grace فترة إمهال قبل التنفيذ

 Peripheral Bodies كيانات محيطية

 Peripheral capitalism رأسمالية أطرافية

 Peripheral states دول أطرافية

 Peripheries  )م طرف(أطراف

  Permanent Income  دخل دائم

  Persistence  إصرار، إلحاح

 Personal Empowerment تأهيل شخصي

 Personal Exposure تعرية الذات

 Personal Servitude عبودية فردية

 Personal Social Servicesخدمات شخصية اجتماعية

 Personnelِمالك

 Perspectiveظورمن

 Persuasivenessإقناعية

 Petrocracy بتروقراطية

 Petro-Islam إسالم بترولي

 Petty Bourgeoisie  بورجوازية صغيرة

 Phalansteres مستعمرات تعاونية

 Pharmacopoeia دستور الصيدلة

 Phase Transition)أو تحول مرحلي(مرحلة تحول 

 Phenomenologists  ظاهراتيون

 Phenomenology ظاهراتية

 Phenomenonظاهرة

 Philanthropists دعاة حب اإلنسان
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  Philhellenisrn  الهلينية) أو تأييد(إّتباع

 Philistine  مادي النزعة

 Philistinism خشونة الذوق

 Philology  فقه اللغة

 Philosophical Essay مقالة فلسفية

 Phobia )خواف(رهاب

 Phoenicians يونفينيق

 Phoenix  طائر الفينيق

 Phonological Relations عالقات صوتّية وظيفية

 Photo-Electric Effect  الظاهرة الكهرضوئية

 Photonفوتون

 Physiocratsأنصار الطبيعة/ )طبيعيون(فيزوقراطيون

 Physiognomy  مظهر خارجي

فعلم وظائ/فيزيولوجيا/فسلجة /مظهر جسدي
 األعضاء

Physiology 

 Pieceworkتقاضي األجر على أساس القطعة

 Pietismتقوية

 Pietistتقوي

 Pillarization إرساء الدعائم

 Piracy قرصنة

 Placeموضع، مكان مطرح، مكان مخصوص

 Planned Economy اقتصاد مخطط

 Plantation Slavery)في الواليات المتحدة(عبودية المزارع 

 Plastic Arts ون تشكيليةفن

 Platform برنامج سياسي

 Platitudeتفاهة

 Platonism أفالطونية

 Plausibilityمعقولية

 Plausibility Crisis أزمة مصداقّية

 Plenitudeامتالء

 Plural Societies  مجتمعات تعدّدية

 Pluralismتعددية

 Pluralisticتعّددي

 Plutocracy  حكم األثرياء

 Poeticsشعرية
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 Point of Reference نقطة مرجعية

 Points  of Settlement  and  Commerce محطات استيطان وتجارة

 Polarity تقاطب

  Polarization  استقطاب

 Polemicجدلي

 Polemicalجدلي

 Polemical Relationship عالقة جدلّية

 Police states دول بوليسية

 Policy طتخطي/ سياسة

 Political and Ideological Configurationأوضاع سياسية وأيديولوجية

   Political Culture ثقافة سياسية

 Political Discourseمسار أو محاضرة أو خطاب سياسي

 Political Dislocation  إزاحة سياسية

 Political Economy اقتصاد سياسي

 Political Options خيارات سياسية

 Political participation مشاركة سياسية

تطرف سياسي، إذا أخذناها بالمعنى(جذرية سياسية 
 )السلبي

Political Radicalization 

 Political Struggle صراع سياسي

 Political-Economic Stalemateمأزق سياسي اقتصادي خطير

 Polities  كيانات سياسية

 Polity منظام الحك/ حكومة/سياسة

 Polyandry تعدد أزواج المرأة

 Polygeny)األصول العرقية(تعدد األسالف 

 Polytheism الّشرك/ تعدد اآللهة 

 Poor Law Amendment Bill مشروع تعديل قانون إعانة الفقراء

 Pop Art الفن الشعبي

 Population (s) كتل سّكانية/سكان

  Populism نزعة شعبوية

عضو حزب الشعب األمريكي الذي(عب ش/شعبوي
دعا للحد من الملكية الخاصة، وسيطرة الحكومة على 

 ))1891(السكك الحديدي 

Populist 

 Populusشعب

 Pornographyإباحية

 Portfolio محفظة مالية
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 Positive Feedback مالحظات إيجابية

 Positive Statute قانون القطعه

 Positivism وضعية /مذهب وضعي

  Positivist وضعي

 Post - Renaissance)األوروبية(حقبة ما بعد عصر النهضة

  Post modernism ما بعد الحداثية

  Post modernist ما بعد الحداثي

  Post modernity ما بعد الحداثة

 Postconventional  الحق للتقليد

 Post-Industrial Age عصر مابعد صناعي

 Postmellenialism بعد األلفية

 Postmodern  الحق للحداثة

 Postmodern Architecture عمارة مابعد الحداثة

 Postmodernism مابعد الحداثة

 Postmodernity مابعد الحداثة

 Postnationalism عصر مابعد الوطنية

  Postulate مسّلمة

  Power Loom  مغزل آلي

 Powerful Agglomeration تكتل قوي

 Practical Reason )كانط(عقل عملي 

 Practicesأنشطة

 Practitioners)إلخ...والمحاسبين/ كالمحاميين(مهنيين

 Pragmatic Compromises تسويات عملية

 Pragmatics)براغماتية(ألسنية تداولية 

 Pragmatism  براغماتية

 Pre - Genres ممهد الصنف

 Precapitalist Institutions مؤسسات ماقبل رأسمالية

  Precapitalist Societiesمجتمعات سبقت عصر الرأسمالية

 Preciosityحذلقة

 Precious Metals  معادن ثمينة

 Precommercial Society  مجتمع ماقبل تجاري

 Precommercial System  نظام ماقبل تجاري

 Preconception (s)تصورات مسبقة /تصور مسبق

 Predictability إمكانية التكهن /التنبؤقابلية

 Prefatory Essay مقالة تمهيدية
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 Preindustrial Agrarian Systemنظام زراعي ماقبل صناعي

 Preindustrial Civilizations حضارات ماقبل صناعية

 Preindustrial Traits  سمات ماقبل صناعية

 Prejudice  تحّيز/تحامل

  Premellenialism  قبل األلفية

  Premise  مقدمة منطقية

 Premodern  سابق للحداثة

 Premodern Societies  مجتمعات ماقبل حديثة

 Prereflective  ما قبل التفكير التأملي

 Presbyterian Church  كنيسة المشيخية

 Prescriptions Actsقوانين اكتساب الحقوق بالتقادم

 Presence حضور

 Pre-Socratics  راطيينما قبل السق

 Prestige وجاهة/منزلة

  Prestige Goods  )كماليات(سلع ممتازة 

 Presuppositionsفرضيات مسبقة/افتراضات 

 Price ثمن

 Price Index  رقم قياسي للثمن

  Price Revolution  ثورة سعرية

 Price-Equalization Internationalمنافسة دولية مسوية لألسعار
Competition 

 Pride of Place مكان الصدارة

 Priesthood of Christ  كهنوت المسيح

 Primalبدائي

  Primate  كبير األساقفة

 Primevalأولي

 Primitismبدائية

 Primitiveبدائية

  Primitive Accumulation  )بدئي(تراكم أّولي 

 Primitive Commercial Relationships  عالقات تجارية بدائية

  Primitive Isolates  معازل بدائية

 Primitive religions  الديانات البدائية

 Primitives بدائيون /شعوب بدائية

 Primogenitureحّق اإلبن األكبر في إرث التركة كاملة

 Primordialأوليات/ بدائيات أصلية/أوالني

 Primordialityأوالنية
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 Principal Agent عامل لرئيسي

 Principle  قاعدة/مبدأ

 Principle of Circular and Cumulativeمبدأ التعليل الدائري والتراكمي
Causation 

 Principle of compensation مبدأ التعويض

 Principle of Expense مبدأ اإلنفاق

  Print Capitalism  رأسمالية الطباعة

 Print Medium وسط طباعي

 Privacy خصوصية

 Private خاص

 Private Interests مصالح خاصة

 Private Ownership  ِملكية خاصة

 Private Sector  قطاع خاص

 Privatist  خاّصوي

  Privatistic  مفرط في خاصويته

 Privatization خصخصة

 Proceduralist Reading of the Theory  قراءة إجرائية للنظرية

 Processسيرورة

 Process Types اط عملياتأنم

 Processes/ Circumstances ظروف/ سيرورات

 Processus سيرورة

 Product Decentralizationحد من مركزية سياسة متعلقة بالمنَتج

 Product Life Cycle)أو السلعة(المنَتج / دورة حياة المنتوج

  Production إنتاج

  Production Function  دالة اإلنتاج

 Production of Subsistence  إنتاج الكفاف

 Production Totals مجاميع اإلنتاج

 Productive Capacity  قدرة إنتاجية

 Products منتج، منتوج، نتاج

 Professionals مهنيين أو متخصصين

 Profitفائدة

 Profit Center مركز ربح

 Profitabilityإرباحية

 Prognosisتكّهن

 Progressive تصاعدي/تقدمي

 Progressivism نزعة تقّدمية
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 Prohibitionتحريم

 Projectionإسقاط

 Proletarianizationبلترة

 Pro-life movement الحركة الؤيدة للحياة

 Prologue  مقدمة شعرية

 Promethean  Marxism  ماركسية بروميثيوس

 Prominenceبروز

 Promotional Culture ثقافة ترويجية

 Propaedeutic  تقنيات تمهيدية

 Propagandaدعاية

 Propagationتكاثر

 Propertyِمْلكّية

 Proportionality مبدأ التناسب

 Propositionقضية

 Propositional Attitude موقف قضوي

 Proprietyِمْلكية

 Prosecutionمقاضاة

 Prospectively استشرافيًا

 Prosperity  اءازدهار، رخ

 Proteanمتقلِّب

  Protection Rents  ع حمائيةو ري

 Protectionismنزعة حمائية/سياسة الحماية االقتصادية

 Protectionist Tariff Policy سياسة التعرفة الجمركية

 Protective Enactments سن تشريعات الحماية

 Protestant Englandإنجلترا التي تدين بالمذهب البروتستانتي

 Protestantism البروتستانتية

 Proto-Science عّلم بدئي

 Prototype  نموذج أصلي

 Proudhon’s Utopian Labor Notesأوراق برودون النقدية العمالية

 Pseudo-Problems ما يشبه المشاكل

 Psyche  قرارة النفس

 Psychoanalysis تحليل نفسي

 Psychological Demandsمطالبات أو طلبات نفسية

 Psychological Warfare  حرب نفسية

 Psychologismإغراق بالدراسة النفسية/نفسانية
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 Psychology سايكولوجيا/ علم النفس

 Psychopathology مرض نفسي

 Pubertyالبلوغ

  Public عاّم

 Public Consumption استهالك عام

 Public Funds موارد عامة للدولة

 Public Goodsمصالح عامة /سلعة عامة

 Public religion  دين عام

 Public Sector  قطاع عام

 Public Sphereميدان عام/ نطاق حياة عامة

 Public Square)محل تجمع المواطنين(ساحة عامة 

 Public Utilities منافع عامة

  Publicness عاموية

 Punctuation عالمات الوقف

 Purchasing Power Parity (PPP) القوة الشرائيةتكافؤ

 Pure Reason )كانط(عقل محض 

 Purgatoryَمْطهر

  Puritan Christianity  المسيحية الطهرانية

 Puritaniam ثورة بيوريتانية/ طهرانية/طبيعية

 Puritansطهرانيون/ تطهريون/بيوريتانيون 

 Purposefulness مرمى واضح أو هادفية

 Putsch )باأللمانية(انقالب

 Pygmies )األقزام(بيجمة

بين القيمة السوقية والقيمة المقدرة لسهم(Q نسبة
 )شركة

Q ratio 

 QDP إجمالي الناتج المحلي

أعضاء مذهب مسيحي كاره للحرب ومحب لخدمة
 المجتمع

Quakers 

 Quality assurance ضمان النوعية

  Quality Ladder  سلم الجودة

 ”Quantifiable “Backwardness تراجع قابل للقياس

 Quantificationتقييس

  Quantity-theory of Money  نظرية كمية النقود

 Quantumَكّم

 Quartering  شعار النبالة
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 Quasi-Rent  ريع-شبه

المنظومة أو المجموعة الرباعية في المعرفة(كودريفية 
يم وتشمل الحساب بحسب التقسيم اليوناني القد

 )والهندسة والفلك ونظرية الموسيقى

Quddriviun 

 Quesnay’s Maxims نصائح كيزني

 Questionable Legitimacy مشروعية مشكوك بها

 Questionnaire استطالع/ استبيان

 Quod Erat Demonstrandum)رياضيات –منطق (مطلوب إثباته 

 Rabbinic Reformإصالح ربيني أو حاخامي

 Rabbleغوغاء

 Racial عنصري

 Racial Superiority  تفوق عنصري

 Racialism نزعة عنصرية

 Radicalجذري

 Radical Faction  فصيل راديكالي

 Radical Reorientation of Politicsإعادة توجيه جذرية للسياسة

 Radical Republicans  جمهوريون راديكاليون

 Ragioneria يةمسك الدفاتر المحاسب

 Rain Forests  غابات مطرية

  Raison d’état  مصلحة الدولة العليا

 Ramp ارتفاع األسعار/تسلق

 Rapprochementتقارب

رواية األديب اإلنجليزي صمويل(رأس إيالس 
  )جونسون

Rasselas 

 Rate of Inflation  معدل التضخم

 Rates رسوم أو ضرائب

 Rationalعقالني

  Rationalism  مذهب العقليال

 Rationalityعقالنية

 Rationalization (s)تبريرات /عقلنة /تسويغ/تبرير

 Rationalized Production  إنتاج ُمَرشَّد

  Raw Materials  مواد أولية

 Reactionaryرجعي

 Reactionary Syndrome  متالزمة رجعية

 Realحقيقي
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 Real Cash Balances أصول نقدية حقيقية

  Real Economy اقتصاد عيني

 Real Estateعقار

 Real India  الهند الحقيقية

 Real Output  ناتج حقيقي

  Real Politic  الواقعية السياسية

 Real Property Act قانون عقاري

 Real Wage أجر حقيقي

 Realismواقعية

 Realityواقع

 Reason فكر/عقل

 Reasonablenessتعقل

 Rebelsثوار

 Recessionركود/فتور/ )اقتصادي(انكماش

 Recitalتالوة

 Recitationتالوة

 Reclamation استصالح

 Reconstruction إعادة البناء

 Reconstructionist  داٍع الى إعادة البناء

 Recontextualization تجديد سياق

 Rededication إعادة تخصيص

  Redemption  خالصيفداء /فداء

 Reductionism اختزالية

 Reductionistاختزالي

 Redundancy/ Repetitionتكرار

 Reemergence  الظهور مجّدداً 
 

 Reenactment إعادة صياغة قانون

 Reference Book on-lineكتاب مرجعي على الخط

 Referendumاستفتاء

 Reflection of Light  انعكاس الضوء

 Reflective Art تأمليفن

 Reflexive انعكاسي

 Reformإصالح

 Reform Bell  قانون اإلصالح

 Reformation إصالح ديني  /إصالح
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 Refraction انكسار

  Regalism ملكية

  Regeneration Societiesجمعيات التجديد واالنبعاث الروحي

 Regimeنظام

 Regionإقليم

 Regional Affiliation نسب إقليمي

 Regional Trading تجارة إقليمية

 Regnumدولة

 Regulationist School مدرسة التوجيه

 Regulations أنظمة وتنظيم

 Regulatory Challengesتحديات تواجه سياسة التوجيه

  Regulatory Institutions مؤسسات تنظيمية

 Reificationتمدية

Reintegrate إعادة دمج

 Rejectionضرف

 Relation - Word عالقة-كلمة

 Relational (Meaning) )معنى(عالقي

 Relative Abundance نسبيةوفرة

 Relative and Absolute نسبي ومطلق

 Relative Scarcity  ندرة نسبية

 Relativization استنسابية

 Relevance صلة بموضوع/ مالءمة /صّحة

 Reliabilityموثوقية

 Religionدين

 Religiosityتدّين

 Religious community جماعة دينية

 Religious Fellow-Travelling مناصرة دينية

 Religious Individuation تفّرد ديني

 Religious Sectarianism تعصب ديني

 Relocation إعادة تموضع

 Remoteness  تحّكم عن بعد

حياء واالنبعاثعصر اإل/عصر النهضة/نهضة
 )النهضة(

Renaissance 

 Rent ريع

 Rental Markets أسواق التأجير
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 Rentier Classطبقة تعيش من ريع العقارات

 Rentier Nobility  أرستقراطية ريعية

 Rentier states دول ريعية

 Rentingتأجير

 Repertoire ذخيرة أعمال

 Reporting استحضار ُمقَتَبس

 Representation (s) لياتممث/تمثيل

 Representative Value  قيمة تمثيلية

 Repressionكبت

  Reproductionعملية توريد/ إعادة إنتاج/توليد

 Republican جمهوري

  Republicanism  المذهب الجمهوري

 Reputationشهرة

 Requisitionإجبار األهالي على تقديم لوازم الجيش

 Requisitioning مصادرة

 Res Privataصالح خاص/ مصلحة خاصة

 Res Publicaجمهورية/صالح عام/ مصلحة عامة

  Research and Development  للبحث والتطوير

 Reservationمحمّية

 Reservatus)لمنع اإلخصاب(قطع الجماع 

 Reserve Familial  احتياطي عائلي

 Resistanceمقاومة

 Resistance Group مجموعة مقاومة

 Resocialization إعادة الّدمج في المجتمع

 Resourcesموارد

 Restoration تجديد /استرداد الحكم

 Restoration of Monarchy  إعادة الَمَلكية

 Restotrationist Project تجديدي

 Restrictionsقيود

 Restrictive Associationجمعيات مقتصرة على أعضائها

أو التدخل(ة إعادة الهيكلة والحد من التوجيهسياس
 )الحكومي

Restructuring and Deregulation 

 Resurrection )أو البعث(انبعاث

 Retail Prices  أسعار التجزئة

 Retail Store)بالتجزئة(متجر بيع بالمفرق 
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 Retrospective استعادي

 Retrospective Comparisonهاستعادة الماضي وتأمله ومقارنة الوقت الحاضر ب

  Return عائد

 Return of the Repressed  عودة المكبوت

  Returns to Scale  غلة الحجم

 Revealed religion  الديانات المنزلة

 Reveals Itself  ما يكشف عن نفسه

  Reversibility  معكوسية

 Revisionismنزعة تحريفية/مدرسة المراجعة التاريخية

 Revisionist  اٍع الى المراجعةد

 Revisionist Currents  تيارات تحريفية

 Revisionist Historian  مؤرخ تحريفي

 Revisionist Marxism ماركسية تعديلية

 Revivalismإحيائية

 Revolution From Above  ثورة من أعلى

 Revolutionary Coercion  إكراه ثوري

 Revolutionary Dictatorship  دكتاتورية ثورية

 Revolutionary Impulse  قوة دفع ثورية

 Revolutionary Necessity  ضرورة ثورية

 Revolutionary Radicalism  راديكالية ثورية

 Revolutionary Repression  قمع ثوري

 Revolutionizingتنوير

 Rhymeقافية

 Rhythmإيقاع

 Rightيمين

 Right to life movement ياةحركة الحق في الح

 Right to Nonconformityحق االنشقاق وعدم الموافقة

 Rightsحقوق

 Riots  أعمال شغب

 Ritual (s)طقوس/شعائري/طقوسي/احتفال ديني/ طقس ديني

 Ritual Purity  ُطهر طقسي

 Robot إنسان آلي/روبوت

 Rocketing Pricesارتفاع سريع في األسعار

 Romance Language  غات من أصل التينيل

 Romanism  الرومانية
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 Romantic رومنسي

 Romanticismالمذهب الرومانسي/ رومانسية

 Routinization of charisma  روتنة الكاريزما

 Royal Absolutism)استبداد ملكي(حكم ملكي مطلق 

 Royal Bureaucracy  بيروقراطية َمَلكية

 Rule by the Islamic Jurist والية الفقيه

 Rum روم

 Rural Proletariat  بروليتاريا ريفية

 Russian Formalism شكالنية روسية

 Saboteurs مخربون

 Sacerdotal كهنوتي

 Sacerdotarium سلطة الكهنة

 Sacramentalأسراري

  Sacred مقّدس

 Sacrednessقداسة

 Sacromagical  سحري القداسة

 Sacrosanctسمقدَّ

 Sadismسادية

 Sailing Vessel  مركب شراعي

 Salvation خالص

  Sanctity قداسة

 Sanity سالمة العقل

  Sanskrit)لقدماء الهنود)المقدسة(اللغة الكالسيكية(سنسكريتية 

 Satellite قمر صناعي

 Satiagraha)الهند(عدم التعاون السلمي 

 Satisfying Behavior سلوك ُمرضي أو مقبول

 Saturation Level مستوى التشبع

  Saturation Tendency نزعة إشباعية

 Savageبّري/ وحشي/ همجي/بدائي

 Savage Mind  فكر بّري

  Saving Rate  معدل االدخار

  Saving Ratio  معدل االدخار

 Scale مقياس/ معدل/صعيد

 Scandalsفضائح

 Scarification  تعزيق أو تشطيب الجلد
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 Scholastic Sterility  عقم تعليمي

 Scholasticism سكوالستية

مع تصحيفها في الهند إلى شراف(صيارفة / صرافون
 )أو شروف

Schroffs  

 Scientific Field  حقل علمي

 Scientific Neutrality  حياد علمي

 Seasonal Labour  عمالة موسمية

 Second Economic Sector (Services))دماتالخ(قطاع االقتصاد الثاني 

 Second great awakening  الصحوة العظمى الثانية

 Sect  مذهب/ فرقة دينية 

 Sectarianism تعصب مذهبي

 Sectarians دعاة الطائفية

 Sectional Interests مصالح طبقية

 Sectional Struggle  صراع فئوي

 Sectorقطاع

  Secular دهري /نيعلما/دنيوي /مدني

 Secular Tenets of Social Organizationأسس مجنية للتنظيم االجتماعي

 Secularism دنيوية/ علمانية

  Secularist  علمانوي

 Secularization علمنة

 Segmentationتجزيئية

 Seigneur  سيد إقطاعي

 Selective Nature طبيعة انتقائية

 Self - authorization  ذاتيتفويض

 Self - Subsistence اكتفاء ذاتي... كفافي

 Self Possession امتالك الذات

 Self Sufficiency  اكتفاء ذاتي

 Self-Actualization تحقيق الذات

 Self-Alienation استالب ذاتي

 Self-Defeating Opportunity انتهازية مهزومة ذاتياً 

 Self-Denying Ordinance قانون إنكار الذات

 Self-Determination تقرير المصير

 Self-Esteem إجالل الذات

 Selfishness/ Egocentricityأنانية

 Self-Liquidating تصفية/تسوية
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 Self-Motivated محفز ذاتياً 

 Self-Mutilation تشويه ذاتي

 Self-Realization إدراك أو وعي ذاتي

 Semantic (s) )علم(داللة /داللّي

 Semantic Relations عالقات داللّية

 Semi - Transparency الشفافية-شبه

 Semi – Transparent (Word) )كلمة(شفافة –شبه

 Seminarian  طائفة دينية

 Semioticsسيميائية/علم دراسة اإلشارات والرموز/سيميوتيكا

 Sensibility إحساس

 Sensorialistحواسي

 Sensory محسوس

 Sensory faculty ملكة حسية

 Sensuousness محسوسية

 Sententiousness وعظية

 Sephardic )من اليهود المشرقيين(سفارديم

 Serf  قن، عبد األرض

 Serfdom قنانة

 Seriousnessرصانة

 Servile Labor  عمالة العبيد

 Servitudeعبودية

   Settlement  Cluster  مجمع استيطاني

 Settlements مستوطنات

 Shadow Price  ثمن الظل

 Shallow Integration تكامل ضحل

 Sham Rebellion  ثورة مزيفة مخادعة

 Shamans )الشامانيون(كّهان

 Sharecropping مزارعة

 Sheikhocracy شيخوقراطية

 Shibboleth ازدواجية

 Shift  تحول، انعطاف، انقالب

 Shintoistشنتوي

 Shipping  حن بحريش

 Shipping Subsidies إعانات الشحن

 Ships of the Desert  سفن الصحراء
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 Shock Reform Programبرامج اإلصالح بالصدمة

 Shock Therapy عالج بالصدمة

 Shogunateشوغن من طبقة الحكام والقادة في اليابان

 Shopping Mallمجمَّعات التسوق/ معارض التسوق

 Sidon )في لبنان(صيدا

Sign آية/ إشارة/عالمة

 Signification إنتاج المعاني/تشكيل

 Signifiedمدلول

 Signifierدال

Signs  أمارات

 Silk Road)تجارة آسيا ـ أوروبا(طريق الحرير 

 Simoniacal  سيموني

 Simple Living Movement حركة الحياة البسيطة

 Simplicityبساطة

 Simplificationطتبسي

 Sine qua non شرط البد منه

 Single European قانون أوروبي موحد

 Single-Handed Control  سيطرة الفرد الواحد

 Singularityتفرُّد

 Sinologist  علم صينيات

 Siteموقع

 Skepticism )فلسفي(شك

 Skinheads رؤوس حليقة

 Slash-and-Burn )زراعة الوقيد(اقطع واحرق 

 Slave Economies اقتصادات سخرة العبيد

  Slave Raiders  قراصنة االستعباد

  Slave Trade  )النخاسة(تجارة الرقيق 

 Slavery  رق/ عبودية/نخاسة

 Sleeping Partner شريك متضامن

 Sloganشعار

 Slope ميل

 Slum Neighborhoods أحياء فقيرة

 Small Cottage Industry صناعات منزلية بسيطة

 Smooth Substitutability إحالل مستمر

 Sociability  مجتمعية
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 Social Actors فاعلون اجتماعيون

 Social Analysis تحليل اجتماعيّ 

 Social and Cultural Factors عوامل اجتماعية وثقافية

 Social Bouleversement اضطرابات اجتماعية

 Social Capital رأس مال اجتماعي

 Social Coherence  تماسك اجتماعي

 Social Cohesion تماسك اجتماعي

 Social Composition  تركيبة اجتماعية

 Social Compromise تسوية اجتماعية

 Social Constructivism تشييدّية اجتماعية

 Social Continuity  تواصل اجتماعي

 Social Contract عقد اجتماعي

 Social Difference جتماعياختالف ا

  Social Disintegration  تفسخ إجتماعي

 Social Dislocationانسالخ اجتماعي /إزاحة اجتماعية

 Social Effects نتائج اجتماعّية

 Social Engineerمنظم أو مهندس اجتماعي

 Social Enterprisesمشروعات أعمال اجتماعية

 Social Events أحداث اجتماعّية

  Social Imperialism  إمبريالية اجتماعية

 Social Insurance  الضمان االجتماعي

  Social Labour  عمل اجتماعي

 Social Market سوق اجتماعي

 Social Material مادة اجتماعية

 Social Mobility  حراك اجتماعي

  Social Order نظام إجتماعي

 Social practices ُممارسات اجتماعّية

 Social Prestige مكانة اجتماعية رفيعة

 Social Regulationاجتماعية)أو وضع ضوابط(توجيه

 Social Research Themes مواضيع بحث اجتماعيّ 

 Social Rigidity  جمود اجتماعي

 Social Science Literature أدب العلم االجتماعي

 Social Structure  بنية اجتماعية

  Social Time Preference  اعي للزمنتفضيل اجتم

 Social Trust ثقة اجتماعية
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 Social Upheaval  انتفاضة اجتماعية

  Social Utility  منفعة اجتماعية

 Social Welfare  رفاهية اجتماعية

 Socialism اشتراكية

 Socialist Realism  واقعية اشتراكية

  Socialization  تنشئة اجتماعية/جتمعة

 Socially Significant Choices يارات اجتماعّية مهّمةخ

 Socialokonomik)باأللماني(اقتصاد اجتماعي 

 Socialpsychische ablaufe in volkerleben(باأللمانية(مسيرة نفسية اجتماعية لحياة الشعوب

  Societal  مجتمعي

 Societal Informalization تجاوز رسمّيات مجتمعّية

 Societas Maris بحريةشركات

 Society مجتمع

 Society of Societies)مونتسكيو(مجتمع المجتمعات 

 Socioeconomic Equalityاجتماعية- مساواة اقتصادية 

 Sociologyسوسيولوجيا/ علم االجتماع

  Sociology of Religion  علم اجتماع الدين

 Sociopolitical tensionsتوترات اجتماعية ـ سياسية

 soft states دول لينة

 Software )الحاسوب(برامجيات 

 Software Production إنتاج برمجيات

 Sola Fide اإليمان وحده

  Sola Scriptura  مرجعية الكتاب الوحيدة

 Solidarity تضامن/تكافل

 Solitarinessوحدة

 Solitary ego أنا مستوحدة

 Sophisticatedمعقدة

 Sophisticationتفنن

Sororization أخويات

 Soteriological  خالصي

 Southern Baptist Convention مؤتمر الكنيسة المعمدانية الجنوبية

 Sovereign )هوبز(صاحب السيادة 

 Sovereigntyسيادة

 Soviet Enterprise مشروع سوفياتي

 Soviet Style Socialismاشتراكية على الطريقة السوفياتية
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 Soviet Type نمط سوفياتي

 Soviet Type Organizationمنظمة من النمط السوفياتي

 Spaceمكان

 Space of Flows فضاء التدفقات

 Space of Places فضاء المكان

 Spasmodic Tendency اندفاع في المشاعر

 Spatialمكاني

 Spatial Scale مستوى الحيز

 Spatial Transactions Costs تكاليف معامالت مكانية

 Specific Heat  حرارة نوعية

 Spectrumطيف

 Specularمرآوي

 Specular Identification تماٍه مرآوي

 Speculator ُمضارب

 Speech Transcriptمخطوطة كالم/ كالم ُمدوَّن

 Speleologyعلم دراسة المغاور والكهوف

  Sphere نطاق

 Spice Trade  تجارة التوابل

  Spinning Jenny  دوالب غزل ِجّني

  Spirit (Geist)روح

 Spiritismأرواحّية

 Spiritualism روحانية

 Spirituality روحانية

 Sponsorship of Events)المناسبات(رعاية األحداث 

 Spontaneity تلقائية/عفوية

 Spot Market سوق البضاعة الحاضرة

 Square Brackets أقواس خارجية

 Squire مالك الضيعة اإلنجليزي

 Squirearchyطبقة مالك األراضي/ حكم مالك األراضي

 Staff Appraisal تقييم عاملين

 Stage Fright)الخشية من مواجهة الجمهور(رهبة المسرح 

 Stakeholder Capitalismرأسمالية لجميع المتعاملين

 Stalinism ستالينية

 Standard )نداردستا(عياري

 Standard Mapping مخطط نموذجي
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  Standard of Living  مستوى المعيشة

 Standard Wages أجور تقليدية متعارفة

 Standardization (See: Customization))تعديل أو تكييف: قارن(نمطية، مقايسة 

 Stapleسلعة مطلوبة على الدوام

 Star Chamber  قاعة النجوم/ محكمة

 Start Upينطلق

 State capitalism رأسمالية الدولة

 State of Nature )لوك(حال الطبيعة 

 State Ownership  ِملكية الدولة

 Statecraft فن الحكم واإلدارة

 Statehood  كيان الدولة

 Statements جمل/أقوال

 Statements of Facts (Real Statements) أقوال وقائعّية

 Staticسكوني

 Statistics إحصاء

  Status  مرتبة اجتماعية

 Status Group  جماعة المكانة

 Statute Book مجموعة القوانين

 Steady Stateوضع متواتر

 Steady State )أو منتظمة(حالة ثابتة 

  Stealth خلسة

  Steamship  مركب بخاري

 Stimulants  منبهات/ منشطات 

 Stimulus  مثير، منّبه

 Stock Exchangeبورصة

 Stock Market سوق األسهم

 Stoicرواقي

 Stoicismرواقية

 Store of Wealth مخزن للثروة

 Strategy استراتيجية

 Stratificationتراتبية

 Stratigraphic طبقي/ نضدي/تراُكبي

 Stratum )طبقة(شريحة

 Strict Environmental Liabilityمسؤولية صارمة عن البيئة

 Stricturesقيود
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 Strikeإضراب

 Strongholds مواقع السيطرة

 Structural Analysis تحليل بنيوي

  Structural Theory  نظرية بنيوية

 Structuralismبنيوية

 Structure تركيبة/ تركيب/ُبنية

 Style (s) أساليب/أسلوب

 Stylizationأسلبة

  Stylized Facts قيحقائق ذات الشكل النس

 Sub - System نظام فرعي

 Subatomic  دون ذري

 Subcontract تعاقد من الباطن

  Subidiarityتابعية

 Subincisionتشريط

 Subjectiveذاتي

 Subjective Value Judgments أحكام قيمية شخصية

 Subjective Well-Being رفاهية ذاتية

 Subjectivist Emotivism انفعالية ذاتوية

 Subjectivityذاتية

 Subject-matter موضوع

 Sublimationتسام

 Subliminalباطني

 Subliminal Causality سببية باطنية

 Subsidies إعانات /إعانة مالية

  Subsistence Agriculture  زراعة الكفاف

 Substructure  بناء قاعدي

  Subsystem  نظام فرعي

  Sub-text  نص فرعي

 Suburbanization إنتشار الضواحي

 Subversive Doctrine  مذهب هدَّام

 Sui Generis  فريدة من نوعها

 Summaria Alexandrinorum جوامع اإلسكندرانيين

 Sumptuary Edicts مراسيم ضاغطة لإلنفاق

 Sumptuary Legislation  تشريع ضاغط لإلنفاق

 Sunbelt  حزام الشمس
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 Super Clusters ابكات فضلىتش

 Super Stock سهم ممتاز

 Supernatural  فوق طبيعي

 Supernatural Beings  كائنات مفارقة للطبيعة

 Superpatriotism  نزعة وطنية متعصبة

 Superpower Status منزلة قوة عظمى

 Superstar نجم عالمي

 Superstition خرافة /معتقد خرافي

 Superstructure بنية فوقية

 Supply-Side Innovations ابتكارات جانب العرض

 Supreme Court محكمة عليا

 Surplus (es)  فوائض/فائض

 Surplus labor فائض العمل

 Surplus Labor Power  فائض قوة العمل

 Surplus value فائض القيمة

 Surplus Work  فائض العمل

 Surrealism سريالية /سوريالية

 Survival Characteristics صفات البقاء

 Sustainable Development تنمية مستدامة

سواديشي، دعوة االكتفاء بالمنتج المحلي في الهند
 لالستغناء عن األجنبي

Swadeshi  

 Swadishi )الهند(اكتفاء ذاتي 

 Swarajكلمة من أصل سنسكريتي معناها الحكم الذاتي

  Syllogism  قياس منطقي

 Syllogistic Reasoning )منطق(استدالل قياسي 

 Symbioses تعايش/تكافل

 Symbiosisتكافل

 Symbolicرمزي

 Symbolic Capital رأس مال رمزي

 Symbolic Phallus  قضيب رمزي

 Symbolismرمزية

 Symbolsرموز

  Symmetric متناظر

 Symmetryتناسق

 Symptome عارض
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Synchronicآني

 Synchronyتزامن

 Syncretismتلفيقية

 Syndicalism مبدأ النقابات المهنية

  Synodic  مجمعي

 Synopsisموجز

 Syntheses توليفات

 Synthesisتوليفة

 Syntheticتركيبي

 Syriac)وقد ترسم السوريانية(لغة السريانية /سرياني

 Syriac-speaking ناطق بالسريانية

 System نسق/نظام

 System Integrators مكاملي النظم

 System of Needs )هيغل(نظام الحاجات 

 Systematicمنظوم/ نسقي/ منهجي/نظامي

 Systemic Functional Linguistics (SFL) ألسنية وظيفية نظامية

 Systems Marxism  ماركسية األنظمة

  Systems Theory  نظرية األنساق

 Taboo ظورمح/محرَّم

 Taboo of Incest حظر سفاح المحارم

 Tacit knowledge معرفة ضمنية

 Takeoverهيمنة

نسبة إلى أميرين من العشيرة(طاهري /طلحي
 )الطاهرية

Talhi/Tahiri  

  Tangent  نقطة تماس

 Taoism)ديانة الصين القديمة(طاوية

 Tariff Agreements اتفاقات التعريفة

المستفيدون من وجود التعرفة لتحقيق(رفة تجار التع
 (األرباح

Tariff Mongers 

 Taste Makers  صناع الذوق

 Tautology)صادقة دائمًا(قضية تحليلية 

 Tax Exemption  إعفاء ضريبي

 Tax Farming System)ضرائب األراضي الزراعية(نظام االلتزام 

 Tax Reform  إصالح ضريبي

  Taxes ضرائب
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 Taxonomy علم التصنيف/ يفيةتصن

  Technical Progress  تقدم فني

 Techniquesتقنيات

 Technological Determinism حتمية تكنولوجية

 Technology تقنية /تكنولوجيا

 Technology Frontier or Envelope حد أو تخم تكنولوجي

 Teenagersدون العشرين بدًال من مراهقينمن هم

 Telecommunication ن بعداتصاالت ع

 Teleological غائّي

 Telescopeمرصد

 Televangelist  مبّشر إنجيلي تلفزيوني

 Temporalزمني

  Temporary Workers عمال مؤقتون

 Tenacityتماسك

 Tenetُمْعَتَقد

 Term مصطلح

 Terminology علم المصطلحات

 Territorial Expansion  توسع إقليمي

  Territorial National Churches  ائس قومية محليةكن

 Territorialityإقليمية

 Terrorismإرهاب

 Tertiaryثالثي

  Test-path  مسار اختباري

 Text Analysis تحليل نصي

 Text Analysis Exampleمثال عن التحليل النصي

 Texturing َنسج النّص 

 The Anti-Corn Law Billمشروع القانون المضاد للحبوب

 The Big Fix  عامل حاسم

 The City of London  حّي المال في لندن

 The Continentأوروبا

 The Crisis of Feudalism  أزمة النظام اإلقطاعي

 The Good)أفالطون(خير، مثال الخير 

  The Great  Depression  أزمة الكساد الكبرى

 The Harrod - Domar Consistency دومار لالتصاق -شروط هارود
Conditions 

 The Irrational Exuberance of the Market  طفرة السوق الالعقالنية
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 The Marriage Contract  عقد الزواج

   The Middle Race  عرق متوسط

  The Periphery in Creolization )َكْرَيلة األطراف( تهجين األطراف 

 The Pilgrimage of Grace  رحلة الغفران

 The Political Reform Movement  إصالح سياسي

 The Principles of the Tableau مبادئ الالئحة

  The Silk Road  طريق الحرير

 The Standard Neoclassical Modelنموذج نيوكالسيكي معياري

 The Three Classical Tenetsحرية الكالم، تجمع وتملك:معتقدات كالسيكية ثالثة

 The Two Pieces of Ardashirكتاب النصيحتين ألردشير

  The Wild West  غرب متوحش

 ,The Women's Civic Movement المدنية النسوية" الضمير"حركة
Conciencia  

 The Workshop of the World  ورشة العالم

 The World Community  أسرة عالمية

   The World Market  السوق العالمية

 Theater of Cruelty مسرح القسوة

 Theater of the Absurd مسرح العبث

 Theme Parks تسلية في الهواء الطلق

 Theocentricityألوهية

 Theocracyحكم ديني /ثيوقراطية /حكومة دينية

 Theocrat ثيوقراطي

)/أي العامل في علم الكالم في اإلسالم(كالمي
 الهوتي

Theologian 

 Theology الهوت

 Theoreticنظري

 Theoretical Inspiration إيحاء بطرح النظريات

 Theoretical Issues, CDA مسائل نظرية

 Theoretical Parsimony تدبير اإلدارة االقتصادية

 Theoryنظرية

 Theory and Practice  نظرية وتطبيق

 Theory of Energy Conservation  نظرية حفظ الطاقة

 Theory of Fad نظرية الموضة

 Theory of Markets  نظرية األسواق

 Theory of Obligation  نظرية الواجب

 Theory of Relativity  نظرية النسبية
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 Theory of Social Change نظرية التغير االجتماعي

 Theory of Unintended Consequences)فيرغسون(نظرية النتائج غير المقصودة

 Theosophy   اإلشراقية

 Therapeutic Consciousness وعي عالجي

 There Is No Alternative (TINA) ال يوجد احتمال آخر

 Therenessهناكية

 Theriomism  معتقد قدسية الحيوانات

 Thesis  فكرة/ أطروحة

 Third Economic Sector (Cultural))الثقافي(قطاع االقتصاد الثالث 

 Third Estate طبقة العوام

 Third Sector قطاع ثالث

 Thomismتومائية

 Thomistتومائي

 Threatتهديد

 Tight Currency  نقد عزيز

 Time Derivatives  مشتقات زمنية

 Time Lags فترات إبطاء

  Time Series  سلسلة زمنية

 Tithesعشور

  Titles  صكوك

 TNCs شركات عابرة للقوميات

 To Balance يوازن أو يتوازن

 To Bridge يْجسر، يقيم جسراً 

 To Carveيجترح

 To Dissuade يقنع بالعدول

 To Lord the Country يستبد بإدارة الدولة

  To Marshal يعبئ ويوجه

  To Promote يعلي شأن

  To up- dateيرّهن

 To Westernize يتغرب، أو يصبح غربياً 

 Token Money يةعملة رمز 

 Tolerationتسامح

 Torahالتوراة

 Tory)في إنجلترا(حزب المحافظين 

 Total Cost Assessmentتقييم أو تخمين التكاليف الكلية
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Total Man  إنسان كّلي

 Totalitarian شمولي

 Totalitarianismنزعة شمولية/ مذهب شمولي

 Totally Administered Societyمجتمع خاضع لإلرادة كلياً 

 Totemism طوائفية

 Totemismسماحات أو خصومات تجارية /طوطمية

 Trade Associations اتحادات تجارية

 Trade Marks عالمات تجارية

موازنة بين أمرين لتحقيق نتيجة ما مقبولة أو مستهدفة
كالقبول بشيء من البطالة مقابل الحد من التضخم (

 )في اقتصاد ما

Trade off 

 Trade Union نقابة حرفية

 Traded and Untraded Interdependenciesاعتمادات متبادلة وظيفية وغير وظيفية

 Trademark عالمة تجارية

  Trading Chiefs  رؤساء تجاريون

 Trading State دولة تجارية

 Tradition / Imitationتقليد

 Traditional Social Normsمعايير أو قيم اجتماعية تقليدية

 Traditional Society  مجتمع تقليدي

 Tragedyتراجيديا

 Tranceإغماءة/ ُسبات/ َغْشية/َسْرحة

 Transactions Demand for Money طلب على النقود بدفع المعامالت

 Transcendence / Sublimationتسامي

 Transcendent  )متسامي(متعالي

 Transcendental متسامي

 Transcript مخطوطة

 Transdenominational  متعدي المذاهب

 Transdisciplinary Dialogueحوار جامع لالختصاصات

 Transfer Payments إنفاقات ناقلة

 Transference )طرح، نقلة(تحويل

  Transfers تحويالت

 Transformationتحّول

 Trans-Human  بشرية -مافوق

 Transitional Economies اليةاقتصاديات انتق

 Transitional Stage  مرحلة انتقالية
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 Transmutation into a New Type of Peopleتحول أشكالهم إلى نوع جديد من البشر

 Transnational Company شركة عابرة للحدود

 Transnationalsشركات عابرة للحدود القومية

 Transparenceشفافية

  Transparencyشفافية

  Transsocial  متعدي المجتمعات

 Transvaluation تقييم على أسس مغايرة

 Transversality Condition  خط قاطع

 Transverse Wave Motion  حركة موجية عرضية

 Transvestiteمخنث

 Transvestitismتخنث

 Traumaفاجعة

 Treasonخيانة

  Treatment Act  قانون التعامل

 Trend اتجاه/يلم

 Trepidationذعر

 Trial   امتحان ابتالئي

 Tribal Society)الذي يتألف من مجموعة قبائل(مجتمع قبلي 

 Tribalism نزعة قبلية أو عشائرية

 Tribeقبيلة

 Tributary خراجي

 Tribute  إتاوة/خراج

 Tripartite  مثلوث

 Triumphنصر

لمجموعة الثالثية التي تشملالمنظومة أو ا(تريفيوم
 )الفلسفة والمنطق والالهوت

Trivium 

 True Simplifiers متبسطون حقيقيون

 Truism حقيقة بديهية

 Trusteeismأمنائية

 Trusts اتحادات احتكارية

 Truthحقيقة

 TVA ضريبة القيمة المضافة

  Type نمط

 Types of Meaning أنماط معنى

  Typological  نموذجي
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 Typologyتصنيفية /تصنيف نموذجي

 Tyranny استبداد

 Tyre )في لبنان(صور

 Ultramontane المؤّيد لسلطة البابا المطلقة

 Uncertaintyعدم اليقين أو عدم التأكد

 Unconsciousالوعي

 Unconsciousness ال وعي

 Undercurrents  تيارات تحتية

  Underdevelopment تخّلف

 Underemployment  )جزئية(عمالة ناقصة 

 Underestimate يبالغ بخفض التقدير

 Underground Culture ثقافة سفلية

 Unemploymentبطالة

  Unequal Exchange  تبادل غير متكافئ

   Uneven Development  تطور غير متكافئ

 Uneven Distribution)أو غير عادل(توزيع متفاوت 

 Unified Entity كيان متحد

 Unifying Process عملية توحيد

 Unilateralismأحادية

 Unionsنقابات

 Uniqueness تميز الغرب-فرادة

 Unitary System نظام تكاملي

 Universal كوني

  Universal Civilization  حضارة كونية

المتمثل في نقل القمح والمواد(تكييف عالمي لألرض 
ام من مكان ما على سطح الكرة األرضية الزراعية الخ

 )آلخر، وبجزء من سعرها

Universal Mobilization of Land 

 Universal Status منزلة عالمّية

 Universal Stock Ownership ملكية رأس المال الشامل

 Universalismشمولية/ نزعة كلية/كونية

  Universalistic  مفرط في كونيته

 Universally كونيًا

 Universals حقائق كلية/كليات

 Unknown مجهول

 Unsocial Sociability)كانط(استعداد اجتماعي لالاجتماع
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 Untimelinessسرمدية

 Untouchables  منبوذون

 Upheaval  ثوران، هيجان

 Upi Iquitous Trade Associations روابط تجارية جبارة

 Uprising انتفاضة

  Urban  Centers  يةمراكز حضر 

 Urban  Society مجتمع حضري/ مجتمع المدينة 

 Urban Agglomerations تكتالت حضرية

 Urban Concentration  تمركز حضري

 Utilitarianنفعي

 Utilitarian Complex  عقدة شمولية

  Utility Discount Rate  معدل خصم المنفعة

  Utility Function  دالة منفعة

  Utility-maximization  يم المنفعةتعظ

 Utopiaطوباوية /مدينة فاضلة/يوتوبيا

 Utopian)غير الواقعي(طوباوي /يوتوبي

 Vagrant Hordes حشود المتشردين

 Value Added قيمة مضافة

 Value Neutrality تقييم حيادي

 Valuesِقَيم

 Variableمتغير

 Vassalage تبعية إقطاعية /إخضاعّية

 Velocityسرعة

 Venture مضاربة

 Verbalلفظي

 Verification of Theory  تحقق من صحة نظرية

 Verisimilitude احتمالية

  Vernacular عاّمي

  Vertical Axis محور رأسي

 Vested Interestsمصالح مكتسبة /مصالح راسخة

 Vibrating String  وتر مهتزّ 

 Victorian Period  عهد فكتوري

 Video logy  فيديولوجيا

 Vie mondaine حياة عصرية

  Vintage  جيل زمني
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 Violenceعنف

  Virginia Statute on Religious Liberty مرسوم فرجينيا حول الحريات الدينية

 Virtual Reality  واقع إفتراضي

 Virtuality  افتراضية

 Visible Capital  رأس المال المنظور

 Vision تصور/ةرؤي

 VOC)الهولندية(شركة الهند الشرقية 

 Vocabularyمعجم

 Volatile Prices تقلب األسعار

 Voluntarism  الطوعية
 

 Voluntaryتطوعي أو اختياري أو إرادي

 Voluntary Departure انهاء الخدمة اختيارياً 

 Voluntary Simplicity بساطة إرادية

 Volunteer work عمل تطوعي

 Voting by Head  تصويت بالرأس

 Voting by Order  تصويت بالطبقة

 Voucher system نظام الوصوالت

 Vulgarityابتذال

 W. P. A إدارة تطوير األشغال

 Wage (s) أجور/أجر

  Wage Bill  فاتورة األجور

 Wage System نظام األجور

 Wants of the Indigence حاجات المعوذين

 War Chiefs  أسياد الحرب

Wards )القبيلة أو العشيرة(أفخاذ
 

 Warfare أعمال حربية

 Warrant رخصة/إجازة

 Waste Management إدارة الفضالت

 Wave Length  طول الموجة

 Wealth Creation خلق الثروة

  Wealth of Nations ثروة األمم

  Weberianism فيبرّية

 Website Genres نيةأصناف شبكة إلكترو 

 Weight  عمل الترجيح

 Weightless Economy اقتصاد الماديّ 
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 Welfare Integral  تكامل الرفاهية

 Welfare Reform إصالح قوانين الرعاية

 Welfare Stateدولة الرخاء/ دولة الرفاهية

 Welfare World عالم الرفاهية

  Well-born  ذو النسب الرفيع

  Welsh Decision  يالقرار الولش

 West Bank ضفة غربية

 West’s Prescription طريقة يقترحها الغرب

 Westerner  إنسان غربي

 Wheel of Fortune  دوالب القدر

 Whig)في إنجلترا(حزب األحرار 

 White Spotsنقاط غامضة في الموضوع

 White Terror )في فرنسا(رعب أبيض 

Wholly Other   اآلخر بتمامه وكماله

 Wishرغبة

 Witchcraft شعوذة/سحر

 Witchcraft  صناعة السحر

 Witchcraft, Oracles and Magic  عين وعرافة وسحر

 Wogs أعاجم

 Work of Art عمل فني

 Working Capital  رأس المال العامل

 Working Class طبقة عاملة

 World Bank بنك دولي

  World Citizenship مواطنية عالمية

 World Commission of Environment andلجنة دولية للبيئة والتنمية
Development 

 World Innovation Network شبكة االبتكارات العالمية

 World Report  تقرير عالمي

 World Trade تجارة دولية

 World View نظرة إلى العالم

 Worldviews آراء سائدة

 Worldwide Web لميةالشبكة العا

 Xenophobe خوف من األجانب

 X-Rays  أشعة سينية

 Yeomanryطبقة صغار ُمالك األراضي

 Yieldعائد/ حصيلة/ محصول/غلة
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 Yield on Capital  عائد على رأس المال

 Zaibatsu )مصالح األسرة الواحدة في اليابان(زيباتسو

 Zand)تاب األفستا مع الشرحالترجمة باللغة الفهلوية لك(َزْنْد

 Zeitgeist  روح العصر

 Zenith  أوج/قمة

 Zero emission Criterion معيار االنبعاث الصفري

 Zero-Pollution Criterion معيار التلوث الصفري

 Zionism صهيونية

  Zoroastrian(s)أتباع َزْرواْسَتر/)عقيدة قديمة في فارس(زرداشتي 

 
 

 :الفرنسيةالمصطلحات  -2
  

 A contrario بالتضاد

 A Force logique  حجية المنطق

 A posterioriاستقرائي/ َبعديّ / مابعدّي

 A priori قْبليّ /ماقبلّي

 Abjurerَكَفَر

 Abréviationترخيم

 Abrupt / Catégoriqueقاطع

 Absentéisme مزارعة بالتوكيل

 Absolu مطلق

 Absolutionحلـّة

 Absolutisme سلطة مطلقة/ ّيةإطالق

 Absolutiste إطالقّي

 Abstention امتناع/ إمساك

 Abstinence (Règle de) )قاعدة(امتناع

 Abstractionتجريد

 Abstraitمجرد

 Absurde, vainُسدى/بال جدوى/ عبث/ ال معقول

 Absurdité ال معقولية

 Accélérateurs de particules  مّسرعات الجزيئات

 Acceptabilité مقبولية

 Acception ُمحاباة/ تفضيل

 Accès وصول/بلوغ
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 Accident َعَرض

 Accidentalité عرضية

 Accidentel  َعَرضي

 Accointance مخالطة

 Accompli تام/ منجز/ مكتمل

 Accroissementنمو

  Acculturationتثاقف

 Acculturé مثاَقف

 Accumulationتراكم

 Acide phosphorique  حمض فوسفوري

 Acolyte مساعد

 Acquis مكتسب

 Acquisitif اكتسابي

 Acquisition إحراز/ اكتساب

 Acribie دقة متناهية

 Acte فعل/ إجراء/عمل

 Acte sexuelِجماع)/جنسّية(ممارسة /عملية

 Acte culturel  فعل ثقافي 

 Acte de magistrature قرار والية

قرار/عمل سيادي/فعل سيادي/ إجراء سيادي
 سيادّي

Acte de souveraineté 

 Acte positif إجراء وضعي

  Acte verbal  فعل لفظي

 Actes des apôtres أعمال الرسل

  Acteur فاعل

 Acteur social فاعل اجتماعي

 Actif ناشط/فاعل

 Action pédagogique فعل بيداغوجي

 Action sociale  فعل إجتماعي

  Activités de loisir  أنشطة ترفيهية

 Activités interagissantes  أنشطة متفاعلة

 Actorقارئ

  Actualisation تأوين/َتْحِيين

 Actualiserفّعل

 Actualiser/ actualisation تحيين/حيَّن
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 Adéquationتالؤم

 Adhocratie»المرجع المناسب«سلطان

 Adjuration ُمناَشَدة

 Administration شكل حكم/إدارة

 Adorable)ُتقال الكِلمة تعبيرًا عن اإلعجاب(ُحلو

 Adoubementتدريع

 Adventice عارض

 Adventicité )العاَلم(حدوث

 Aède شاعر ملحميّ 

 Aède شاعر منشد

 Affect وْضع عاطفي/مؤثِّر

 Affectation  تخصيص إداري

 Affectif وجداني

 Affection وجد/ عاطفة/ انفعال

 Affiliation انتساب

 Affinité élective  تآلف اختياري

 Affirmationإثبات

 Africaniste ُمستفِرق

 Agapè مائدة المحّبة/محّبة

 Âge classique عصر تقليدي

 Âge limite سن حّدية

 Agent  (s))وسيط، عميل(أعوان /َعون

 Agents sociauxَتَمدينفاعلين اجتماعيين مع

  Agir communicationnel  فعل اتصالي

 Agnatique عصبي القرابة

 Agnosticisme الأْدرية

 Agnostique الأدرّي

 Agonie)باليونانية(َغّم شديد /قَلق

 Agonistique قتالي /صراعي

 Agora ساحة عامة

  Agora informationnelle  فضاء معلوماتي تبادلي

 Agoraphobie )الفراغ(اب األمكنة ره

 Agrégation تبريز/تكّتل

 A-historique غير تاريخي

 Aimerأحبَّ
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 Airَسْمت/ هيئة/ حالة/ جوّ /ِسَمة

 Aire culturel مدى ثقافي

 Aisanceيسر

 Ajustementاستواء

 Ajuster/ Réglerعّدل

 Albigeois ألبيجيون

 Alchimie خيمياء

 Aléatoireغير محسوب العواِقب/ اعتباطي

 Aliénationتنازل/ اغتراب /استالب

 Allochronique إخباري آخر

 Allure/ Corpsهيئة

 Allusion إيحاء/تلميح

 Altérité غيرية/آخرّية

 Altermondialisation عولمة مغايرة

 Alternanceتناوب

 Alternative بدائلية/تناوب

 Altruismeغيرّية

 Amantحّبم

 Ambiguïtéإزدواج/إلتباس/إبهام/لبس/ غموض/ ازدواجية

 Ambiguïtés résiduelles  التباسات مترّسبة

/تجاذب ضدي/ازدواجية ضّدية /تجاذب وجداني
 تساوي الحدين

Ambivalence 

 Ambivalent ملتبس

 Ambroisieرحيق

 Âmeنفس

 Amnésieنسيان

 Amontعالية

  Amor fati حب قدري

 Amourُحب

الُحّب:الدرجة التاسعة من درجات الُحّب(ُهيام
 )األقصى

Amour - limite 

 Amour - passionِعشق

 Amour bon ُحبٌّ صاِلح

 Amour courtois  حب عذري

 Amour inexprimable ُحبُّ ال يوَصف
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 Amour mauvais رديء/ ُحبٌّ طاِلح

 Amour total ُحبٌّ آِسر

 Amour vrai حقيقيُحّب

 Amoureuxُمِحّب

 Amphibologie ازدواج ملتبس

 Amplifierفاقم

 Anabaptisme تجديدية العماد

 Anabaptistes)أناباتيست(تجديديو العماد 

 Anachronisme مفارقة زمنية

 Anal (stade) )مرحلة(شرجية

  Analogieقياس مماثلة /قياس، قياس الشبه

 Analogie informationnelle اتيتماثل معلوم

  Analyse de conversation تحليل المحادثة

 Analyse de régression  تحليل تراجعي

  Analyse du contexte تحليل السياق

 Analyse factorielle تحليل عواملي

 Analyse factorielle des correspondances تحليل عاِملي للتطابقات

 Analyse log-linéaire مي خطيتحليل لوغاريت

 Analysisتحلُّل

 Analytique تحليلي

 Anamnèseاستذكار/ تذكر /أعراض التذكُّر

 Anarchie فوضى

 Anarchisme فوضوية

 Anathème ُمبَسل/إبسال

 Anatomie  علم التشريح

 Anatomistes مشّرحون

 Ancien régime عهد ملكي/ نظام قديم

  Ancien testament )ديمالعهد الق(عهد

 Anciens أقدمون

 Ancré متجذر

 Androgène منّشط الذكورة

 Androgynie خنثوية

 Anecdotique حكائية

 Angélisme مالئكية

 Anglicanisme أنجليكانية
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 Angoisseقَلق

 Anhistoricité  التاريخانية

 Aniconique ال داللي

 Animalerie مربى حيوانات االختبار

 Animisme أرواحية /إحيائية

 Anisotropie تباين الخواص

 Annales (Revue et École))مجلة ومدرسة(حوليات 

 Annaliste حولّياتي/ حولّياتية

  Annulationإلغاء

 Anomalie (s) اختالالت/شذوذ

 Anomie ال معيارية

 Anomique المعياري

 Anonymatغفلية

 Anonyme ال اسمي/ُغْفل

 Anormalité السوّية

 Antagonisme تنازع/ تخاصم/تنافر

 Antagonisteمعارض/ منافس/منازع

 Antéchristخصم المسيح وهادم للدين/ مسيح دجال

 Antériorité أقدمية

 Anthropocentrisme )ذات(مركزية أنثروبية 

  Anthropologieأنثروبولوجيا، علم اإلناسة

  Anthropométrie  اسيةأنثروبولوجيا قي

 Anthropomorphe بشري الشكل

إضفاء صفات البشر على(تشبيه/ تجسيم /تجسيمية
 شكلية بشرية/ )اهللا

Anthropomorphisme 

 Anti – sujet نقيض الذات الفاعلة

ِل األكليروس في الشؤون العاّمة  Anti cléricalismeمعارضة َتَدخُّ

 Antichristianisme معاداة المسيحية

 Anticipation (s)توقعات /توقع/ استباق/ إرهاص

 Anti-cléricalisme معاٍد لإلكليروسّية

 Anti-démocratie معاٍد للديمقراطّية

 Anti-fête عيد مضاد

 Antiglobalisation معارضة العولمة

 Antilogie تناقض فكري

 Antinomie تناقض
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 Antinomiques نقائض

 Antiphraseتضاّد

 Antique  تاريخ قديم

 Antiquité plus reculée ماٍض سحيق

 Anti-religionمناهض الدين

 Anti-sacerdoceمناهض للكهنوت

 Antisémitisme عداء للسامية

 Antithèse طباق/ نقيضة/ نقيض

 Antonomaseكناية

 Apaisementسكينة

 Aperceptionتعقل

 Aphérèse ترخيم ابتدائي

 Apocalypse رؤياسفر ال

 Apocalyptique رؤيوي/ جلـَياني

 Apocope ترخيم نهائي

 Apocryphe منتَحل

 Apodictiqueيقيني

 Apollinien أبولوني

  Apologieدفاع

 Apologistes (Pères) )آباء(مدافعون 

 Aporieإحراج

 Apostasieُجحود

 Apostatجاحد

 Apostériorisme ما بعدية

  Appareillage philosophique  يةعدة فلسف

  Appareils idéologiques  عدة إيديولوجية

 Appartenanceانتماء

 Appétit اشتهاء

 Appréhensionتعقل/تّصور ذهني/ إدراك/فهم

 Appréhension sensorielle  إدراك حواسي

 Apprenticeship مران -تدّرب

 Apprentis  متدربون

 Apprentissage تعّلم/مران

 Approche التماس/مقاربة

 Approche médiologique   مقاربة ميديولوجية
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  Approche systémique  مقاربة نسقية

 Approximations  تخمينات تقريبية

 Apriorisme ما قبلية/قْبلّية

 Aptitude مهارة/أهلية

 Araire (méditerranéen))مستخدم في حوض المتوسط(محراث بسيط 

 Arbalète منجنيق

 Arbitraireتحكمية/ اعتباطي/ تحّكمي

 Archaiología)أركيولوجيا(قصص قديمة 

 Archaïque غابر/ بدئي/متقادم

 Archéologie)حفريات(اركيولوجيا  /علم اآلثار

 Archétypal نموذجي

 Archétypeأركيتيب/نموذج أصلي /نمط بدائيّ 

 Archilexème مفردة مشتملة

 Archipel du Goulag  أرخبيل الغوالغ

 Archisémème معنى جامع

 Archivage  )توثيق(أرشفة

 Archonte)عند اليونانيين(قاض أول 

 A-religieux غير ديني

 Argot لغة اصطالحية

 Argument برهـان

 Argumentation محاّجة

 Arianisme آريوسية

 Aristocratie أرستقراطّية

 Arminianisme أرمينية

 Arminien (s) أرمينيون /أرميني

 Arquebuse  بندقية فتيل

 Arrière Pays ظهير

 Ars combinatoriaكياسة

 Art affirmative فن تأِييدي

 Art plastique فن تشكيلي

 Artéfactمصطنع/ حادث عارض

 Artèreشريان

 Articulation تمفصل

 Artifice خدعة/افتتان

 Artifices rhétoriques  ت بالغيةاصطناعا
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  Artificialismeمنزع اصطناعي /اصطناعية

 Artisanalحرفي

  Arya, Aryenآري

 Ascendance صعود/ارتقاء

 Ascension معراج/تسام

 Ascension sociale  ترّق اجتماعي

 Ascèse تقشف/تنسُّك

 Ascétismeزهد

 Asileمنفى

 Aspect وجه/معلم

 Aspects maniaques اهر اهتياجيةمظ

 Assemblée مجمع/ جلسة/ جمعية

 Asservi (être) )أن تكون(صنيعة

 Assignationتقرير

 Assimilation تمثل /استيعاب

 Association تداع نسقي/ اجتماع

 Association libre )قاعدة(تداٍع حر 

 Associationnisme ترابطية

 Assouplissementتلّين

 Assujettirخضع

 Assurerأَمن

 Astrologie  علم التنجيم

 Astronomie علم الفلك

 Asymétrie  التناظر

 Asymptote  خط التقارب

 Atelierورشة

 Athée ناكر وجود اهللا/ُملحد

 Athéismeإلحاد

  Atomisationتذرية

مذهب في علم الكالم يقول بالجزء الذي ال(ذّرية
 )يتجّزأ

Atomisme 

الذي ال«تعني الكِلمة في اإلغريقية(ُمخاَلفة : ُمخاِلف
 )»ُيمِكن تصنيف

Atopos: Atopia 

 Attachement ارتباط/تعّلق

 Atteindreأدرك
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 Attelageكدن

 Attente (s)توقعات/انتظارات /توقع/ ترّقب/ انتظار

 Attestabilité قابلية التصديق

 Attestationإشهاد

 Attitudeموقف

 Attitude propositionnelle موقف قضوي

 Attribut خاصية

 Attribut divins صفات إلهية

 Aubade)ُأغنية الصباح(ُأصبوحة 

 Auctor مؤلف/ مبدع/كاتب

 Auctoritas سلطان

 Au-delàالعالم اآلخر

  Audience/ Masse/ Public جمهور

 Auditoire مستمعون/ حضور

 Augsbourg (Confession d’)-)هادة إيمانش(أوغسبورغ 

 Aumôneصدقة

 Aura قوة/ طاقة/هالة

 Aural سماعي

 Auréoler تّوج بهالة

 Autarcie استكفاء /استكفائية

 Authenticité أصالة

 Authentifier ثبت أصلية

 Autisme تفكير اجتراري

 Auto renforcement تعزيز ذاتي

 Autocensure رقابة ذاتية

 Autochtoneأهلّي

 Autochtonieأصالة

 Autocratie  أوتوقراطّية

 Autodénigrement تحقير ذاتي

  Autodépréciation تبخيس ذاتي

 Autodidactes عصاميون

 Autodivination تأليه الذات

 Auto-exemplification  ذاتي الشرح بالتمثيل

 Automateآلي

 Automortification التعذيب الذاتي
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 Autonomieاستقاللّية أو استقالل ذاتي

 Autonomisationحكم ذاتي

 Autoréification  تشيؤ ذاتي

 Autoritaireسلطوي

سلطات/مرجعيات/نفوذ/ مرجعية/ سلطان/هيبة
 مرجعية

Autorité (s) 

 Autorité scientifique  سلطان علمي

 Autorité souveraine سلطة سيادية

 Autosuffisanceء ذاتياكتفا

 Autreآخر

 Auxiliaires  مساعدون ملحقون

 Avalسافلة

 Avantageمزية

 Avariceبخل

 Avatar انمساخ

فلسفة ابن رشد كما ُعرفت في الغرب(رشدية 
 )المسيحي

Averroisme 

 Averroistes)أتباع فلسفة ابن رشد في الغرب المسيحي(رشديون 

 Avoir et être ملكية ووجود

 Avortonِطْرح

 Axiologique ِخالقية

 Axiomatiqueبديهية

  Axiome  بديهية/ مسّلمة

 Azimuts سْمتيون

 Aztèque (s) شعب اآلزتيك /أزتيكي

 Babouvisme بابوفية

 Babouviste بابوفي

 Bacchanale باخوسية

 Bacchantباخن

 Bacchant /Bacchanteباخنات/باخن/ باخوسية /باخوسي

 Bactériophages  بالعم ملتهمة الجراثيم

 Balancier ou treuilملفافة

 Baleine حوت

 Balistiqueقذفي

 Bannière tricolore)علم فرنسا األبيض وأزرق وأحمر(راية ثالثية األوان 
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 Baptême تعميد

 Barbareبربري )/من البرابرة(همجي

 Barbaresque  باربارسكي

 Barbarie برابرية /ارّيةبرب

 Baseقاعدة

 Base informationnelle  قاعدة معلومات

 Bas-relief نقش بارز

 Basse continue جهير متـواصل

 Bassin )الجسم(حوض

 Bâtardiseُنُغولة

 Baux de Dîmes  لزمة العشر

 Beffroi برج مدينة أو برج كنيسة

 Beghards فقراء اختياريون

 Bègueتأتاء

 Béguines  متشبهات بالراهبات

 Béhaviorisme سلوكية

 Behavioriste سلوكّي

 Bénéfiqueخيِّر

 Berbère بربري

 Besoin social  حاجة اجتماعية

 Besoins حاجات

 Béta Désintégration  تفّتت بتا

 Bibleتوارة

 Bibliométrique  بيبليومترية

 Bibliothèque bleue de Troyes مكتبة تروي الزرقاء

 Bibliqueتوراتي

 Bicamérisme ازدواجية المجالس

 Bicéphale برأسين

 Biculturalisme ازدواج ثقافي

 Bienمتاع

 Bien commun خير مشترك

 Bien-aiméeحبيبة

 Bien-êtreرفاه/إنشراح/طيب عيش/ رفاهية عيش

 Biensمتاع/ ممتلكات/ خيرات

 Biens d’état صواف
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 Bigarrureبرقشة

 Bilinguisme ازدواج لغوي

 Biographie (s)سير/ بيوغرافيا/ سيرة ذاتية

 Biologique إحيائي/ بيولوجي

 Bio-psychologique نفساني-بيو

 Biotope  مدى جغرافي

 Bisexualité ثنائية جنسية

 Bisrythmie اختالل

 Blâmeتوبيخ

 Blanquisme بالنكية

 Blasphème شتم اسم اهللا/ تجديف

 Bloc historique كتلة تاريخية

 Bobines)وشيعة ذات قطبين(بكرات

 Bon sauvage  متوحش طّيب

 Bon sens حس سليم

 Borneقيد

 Botanique  علم النبات

 Bougnoules شمال أفريقيون

 Boulangisme بولنجية

 Bourgeoisie )ثرية(بورجوازية 

 Bovarysme نزعة بوفارية

 Brahmane برهمي

 Bras séculier يد زمنية

 Bricolage/ Tinkering ترقيع /تسوية/ترميق

 Brillantمتألق

 Brioبراعة

 Brousse دغيلة

 Bruit تشوش

 Brutalité فظاظة

 Budget temps  موازنة الوقت

 Bulle قرار/فتوى

 Bulle Internet حظيرة اإلنترنت

 Bureaucratie )تبيةمك(بيروقراطية 

 Bureaucratisation بقرطة

 Butin immobilier de la conquêteفيء
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 Câble  )كيبل(كابل

 Cacatoès بّبغاء/كُتّوة

 Cadastre مسح عقاري

 Cadeauهدية

 Cadreإطار

 Cadre conceptuel  إطار مفاهيمي

 Cadres de référence  أطر المرجعية

 Caducée de Mercure صولجان عطارد

 Cahiers de doléance كراسات شكاوي

 Calcul infinitésimal  حساب الصغائر

 Calculabilité حسابية

 Calédonie كلدونيا

 Calembourتورية

 Calendrierتقويم

 Calque sémantique نسخ داللي

 Calumet de paix غليون السالم

 Calvinisme كالفينية

 Calvinisme كالفن مذهب/ كالفينية

 Cambrureتقّوس

 Camisards كلفانيين

  Canal  قمع َمِخفي

 Canalisation sociale  توجيه اجتماعي

 Cannibalisme أكل لحوم البشر/آِدمّية

 Cantilène أغنية شعبية

 Capital culture رأسمال ثقافي

 Capital social  رأسمال اجتماعي

 Capitalisme  رأسمالية

 Capitalisme financier  رأسمالية مالية

 Capricieuxنزوي

 Caractère خاصية/ سمة/طبع

 Caractérisation  توصيفة

 Caractéristique سمة/مائزة

 Carrièreدرب

 Cartelكرتال

 Cartésianisme ديكارتية
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 Cartésien ديكارتي

 Cartulaire سجل كنسي

 Cas de conscience مشكلة ضمير

 Cas dérivé )في الفقه(فرع

 Casés (tutti sistemati))ُمنتِظمون في خانة الزواج: باإليطالية(ُمتزوِّجون 

 Caste (s)فئات/فئة/طبقة مغلقة/ طائفة مغلقة

 Castration خصاء

قسم من الالهوت األخالقي يهتم بقضايا(مماحكة 
 )الضمير

Casuistique 

 Cataleptique تخّشبي

 Cataracte ندلج

 Catéchèse تعليم مسيحي

 Catéchèse sacerdotale تعليم كهنوتي

 Catéchisme كتاب تعليم مسيحي

 Catégorie (s)مقوالت/ أصناف /فئة/مقولة

 Catégorie sociale صنف اجتماعي

 Catégorisation)نظم ضمن مقوالت(َمْقَوَلة / تصنيف

 Cathares األنقياء/َكاتار

 Catharsis كاثارسيس/ يرتطه

 Cathartique تطهيري

 Catholicismeكثلكة

 Causalitéسببّية/ عّلية /ارتباطات سببية

  Causalité mécanique  سببية ميكانيكية

 Cause عّلة، سبب

 Cause finale علة غائية

 Cause motrice علة محركة

 Cause première عّلة أولى

 Cave دهليز

 Cellules fraîches ـّةخاليا غض

 Cénotaphe قبر تذكاري

 Cens  إتاوة نقدية

 Censeurرقيب

 Censureرقابة

 Centaure قنطور

 Centralisationَمركزة
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 Centralisé ُمـَمـركز

 Centraliserَمْركـَـَز

 Centres de réflexion مراكز تفكير

 Centrifuge ُمرِكس/طاِرد

 Centurie مئوية/ مجلس مئويّ 

 Cerceauطارة

 Cercle déférent  دائرة موصولة

 Cercle tordu  دائرة ملوية

 Cercle vicieuxدور

 Cercles sociaux  حلقات اجتماعية

 Cérébralisationدمغنة

 Cérémonial مراسمي

 Cérémonieمراسم

 Cérémonie d’initiation احتفال المساّرة

 Cerfs-volants طائرات ورقية

 Certifiéمبّرز

 Céruse اسبيداج

 Césarقيصر

 César papisme قيصرية البابوية

 Césarisme قيصرّية

 Césium)معدن رخو جداً (سيزيوم

 Chaine de mots  تسلسل كلمات

 Chaires كراسٍ / كرسي

 Chambre مجلس النواب

  Champ فضاء/حقل

 Champ des possibles  حقل المحَتمالت

 Champ social  حقل اجتماعي

 Changementتغّير

 Changement social تغيير اجتماعي

 Chaos َعماء/ سديم/خواء

 Charabiaبربرة

 Chargeكلفة

 Charisكلمة

 Charismatique كاريزمية /كاريزمي

 Charisme كاريزما
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 Charnel جسدي

 Charrue lourde محراث ثقيل

 Charteميثاق

 Chas (Trou d’une Aiguille)مديد

 Chastetéعّفة

 Chefرئيس

 Chenet)قضيب معدني يسند إليه الحطب في المدفأة(أثفية

 Chevalerie فرسانية

 Chevalier errant فارس جّوال

 Chimèreوهم

 Chlorure ferrique  كلورور الحديديك

 Choix اختيار

 Choreutes مرّنمون

 Chose publiqueالدولة

 Chrématistique مكسب للمال

 Chréodesعنصر ثابت من عملية تكوينية

 Chrétienté عالم مسيحي

 Christocentrique مركزية مسيحية

 Chronique مقالة إخبارية

 Chroniqueurأّراخ

 Chronographie تسجيل التوقيت

 Chronologie تأريخ/ كرونولوجيا

 Chronométrie/ Chronométrique قياس الوقت

 Chronosophie فلسفة تأريخية

 Chthonien جهّنمي

 Chukchee شوكشي

 Cimbrique سمبريتية

 Cippe شاهد تذكاري

ما هو مرتبط بتناوب مدته أربع -إيقاع تناوبي
 وعشرون ساعة

Circadien 

 Circonscrits مجندون

 Circuit d’échanges  دائرة تبادالت

 Circularité دائرية

 Circulationتداول

 Circulation étendue  دورة متسعة
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 Circulatoire دورانية

 Citation de front de rechercheاستشهاد من جبهة البحث

 Cité حاضرة

 Cité - antique  مدينة ـ دولة القديمة

 Cité vertueuse مدينة فاضلة

 Cité, polisمدينة

 Citoyen ُمواِطن

 Citoyenneté مواطنية/ اَطنةُمو 

 Civil َمـدني

 Civil (état) )حالة(مدنية

 Civilisation حضارة

 Civilisation technicienne/ Civilisation  حضارة تقنية
technique 

 Civilisé متحضر

 Civilitéكياسة

 Civitas مجتمع سياسي

 Clan/ Phratrie عشائر/عشيرة

 Classe sociale  طبقة اجتماعية

 Classificationتنضيد /تصنيف/ترتيب

 Claviers de possibilités مالمس اإلمكانيات

 Clerc رجل دين

 Clergé إكليروس

 Cléricaleإكليروسي /إكليركي

 Cléricalisme إكليروسية

 Clicherرْوسم

 Clientزبون

 Clivage انشطار/ّشقة

 Clubs de réflexion منتديات االسِتـبداع

 Clystère حقنة شرجية

 Coalescenceالتحام

 Co-authorshipتحرير مشترك لمقال علمي

 Coctionهضم

 Code (s)ِشفرات/ِشفرة  /رمز/ اصطالح

 Codificationتقنين

  Codification/ Encodage تشكيالت اجتماعية

 Coefficient d’illusion ُمعاِدِل الوهم
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 Coefficients de corrélation  معاِمالت االرتباط

 Coercitionإكراه

 Cogito  كوجيتو

 Cognitivisme معرفية

 Cognitiviste  نزعة معرفانية

 Cohérence/ Soliditéتناسق /انسجام /ترابط/ تماسك

  Cohésion sociale تماسك اجتماعي /انسجام إجتماعي

 Cohorteحزمة

 Coinإسفين

 Collatéralité»التحاذي«الـ  /ثنائية التساكنية

 Collectif مشترك/ جماعي

 Collectivisation  تجميع زراعي

 Collectivisme جماعوّيـة

 Collectiviste جماعويّ 

  Collectivitéمجموع الشعب/لشعب بكليتها/ جماعة /مجموعة

 Collègeمعهد

 Collier d’attelage طوق جر

 Colonat قنانة زراعية

 Colonial نياليكولو 

 Colonialisme  استعمار مباشر

 Colonies  مستوطنات

 Combinaisonتْوليَفة /تركيب منّظم/ترابط

 Combinatoire تركيبية/ترتيب

 Comète مذّنب

 Comice par curie  مجلس شعب عشائري

 Comices par centuries  مجلس شعب

 Comices par tribus مجلس شعب قبائلي

 Commensurable تناظرم

 Commentaireشرح

 Commodité  السهولة الرضية

 Communalisme  مشاعية

 Communautaire جماعوية /جماعاتية

 Communautarisme طائفية/ جماعاتّية

 Communauté جماعة/طائفة

  Communauté organique جماعة عضوية
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  Communautés éthniques )إثنية(جماعات عرقية 

 Commune مقاطعة -كمونة

 Commune de Paris كومونة

 Communicabilité قابلية االتصال

 Communicationتوصيل/ تواصل/ اتصال

  Communication à sens unique  اتصال ذو اتجاه واحد

  Communication non verbale  اتصال غير لفظي

 Communication-monde  العالم -اتصال

 Communications informelles  حثية الشكليةأوراق ب

 Communion dans la foi مشاركة في اإليمان

 Communisme  شيوعية

 Compagnonnageرفقة

 Comparabilité مقارنية /قابلية المقارنة

 Comparaisonمقارنة

 Comparatisme مقارنية

 Compartimentalisation  تجزئة ضمن خانات

 Comparution )م المحبوبأما(ُمثول

 Compassion تعاطف

 Compatibilité تالؤم /تساوق

 Compensation تعويض

 Compétence أهلية/كفاءة

 Compétence communicationnelle  كفاءة اتصالية

 Compétition تنافس

 Complexe عويص

 Complexe de l’inventeur  عقدة المخترع

 Complexificationتعقيد

 Comportementسلوك

 Composantes combinées  مكونات مرتّبة

 Composition تأليف/ تركيب

 Compossibilitéالممكن/ المشترك

 Compréhension تفهمّ /فْهم

 Comprendreفهم

  Compromis تسويق

 Compteur semi-automatique  عداد شبه آلي

 Compulsion اضطرار
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 Compulsion névrotique إكراه ُعصابي

 Comput أعياد دينية

 Concavité تجويف

 Concentrationتركز

 Concept (s) مفاهيم/مفهوم

 Concept clé  مفهوم مفتاحي

 Conceptionتصور َعالِئِقي /تفّهم/ تصّور

  Conception essentialiste  تصورات مهيمنة

  Conception relationnelle تصور ماهوي

 Conceptualisationمفهمة

  Conceptualisation  َمْفَهَمة

 Conceptualiserَمفَهم

 Conceptuelمفاهيمي /مفهومي/ تصوري

 Concessions لزمات

 Concile مجمع

 Concile de Trente)مجمع تريدنتيني(مجمع ترانتو 

 Concomitance  تصاحب

 Concordanceتوافق

 Concordat ُمعاهدة بابوّية

 Concordia discors تآلف األضداد

 Concours général مناظرة عامة

 Concours ordinaire عناية عادية

 Concret  ملموس/عيني

 Concrétisationتحقق

 Concubineخليلة

 Condamnationإدانة

 Condition (s) ظروف/ شروط/شرط

  Conditionnement  مشروطية /تحكم ذهني

 Conditions concrètes  شروط عينية

 Conférencier/ déclamateur خطيب

 Confession de foi شهادة إيمان

 Confidenceُمسارَّة

 Confident حاِمل األسرار

 Configurationتشكلية/شكل/ هيئة/وضع

 Configuration mimétique تشكيل محاكٍ 
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 Confinement social  مجاورة اجتماعية

 Confirmabilité  اتقابلية اإلثب

 Confirmationتصديق/ إثبات صدق الفرضية

 Confirmerثبت

 Conflictuelشقاقي

 Conflitصراع

 Conflit de rôle  صراع أدوار

 Conforme مطابق

 Conformismeامتثال/ امتثالّية/اتباعية

 Conformisme axiologique امتثالية ِخالقية

 Conformiste امتثالي

 Conformité تماٍش مع/متثالا

 Confusionلبس

 Confusion sexuelle اختالط جنسي

 Confusionnisme تشويشية

 Congrégationمجمع األساقفة /جمعية دينية

 Congrégationalismeنظام جمهوري/ جمهورية

 Congrégationaliste جمهوري

 Congruence موافقة/ عالَقة مناَسَبة

 Correspondance تناسب

 Conjectural افتراضي

 Conjectureتخمين /فرضية/ افتراض

 Conjonction وصل

 Conjoncture ظرفية/ظرف

 Conjugué مدغم

 Connaissance médiate معرفة غير مباشرة

 Connaissance ordinaireمعتادة/معرفة يومية/ معرفة اعتيادية

 Connaître علم، عرف

 Connexité  صلة االرتباط

 Connivenceتواطؤ

 Connotation)هابيتوس(التََّطبُّع  /داللي/تضمين

 Conquêteغْزو

 Consacré مقّدس/ مكّرس

 Consacrerصّدق

 Consanguinité رابطة الدم
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 Conscience وجدان/وعي

 Conscience collective وعي جمعي

 Conscience pratique  وعي عملي

 Consciences connaissantes ضمائر عارفة

 Conscient (le) الوعي/واعي

 Consécration تقديس

 Consensuel توافقي

 Consensus وفاق /إجماع

 Conséquentialisme استتباعية

 Conservation حفظ بقاء/بقاء

 Conservatisme  )توجه محافظ(ُمَحافظة 

 Consistance logique  قوام منطقي

 Conspicuous Consumptionسبيل التَّباهي استهالك على

 Constatمعاينة

 Constituant دستوري

 Constituante مجلس تأسيسيّ 

  Constructionبناء

 Constructivisme بنائية /نظرية بنائية

 Constructivisme social  بنائية اجتماعية

 Constructiviste  تيار بنائي

 Consubstantiation تواجد جوهري

 Contactتماس

 Contaminationإلتياث

 Conte حكاية

 Contenu مضمون

 Conteur ambulant حكواتي جّوال

 Contexte إطار محيط/سياق

 Contexte de découverte  سياق اكتشاف

 Contexte de justification  سياق تسويغ

  Contexte horizontal  سياق أفقي

  Contexte social  سياق إجتماعي

  Contexte verbal  ِسياق لفظي

  Contexte vertical  )رأسي(سياق عمودي 

 Contextualité سياقّية

 Continenceورع
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 Contingenceإمكان

 Contingent عرضي/حادث

 Continuisme استمرارية

 Continuiste تواصلي

 Continuitéاستمرارية/ تتابع /استمرار

 Continuum  مجموعة اتصالية

 Contours أعطاف/ استدارات

 Contractuel تعاقدّي

 Contrainte (s)إكراهات /قيد/ قسر/ إكراه/قهر

 Contrastif تضاّدي

 Contratعقد

 Contrat d’association عقد اجتماع

 Contrat d’irrigation عقد مساقاة/ عقد سقاية

 Contrat de complantعقد غراسة/ عقد مغارسة

 Contrat de métayageعقد مؤاكرة/ عقد مزارعة

 Contrat social َعقد اجتماعي

 Contre-culture ثقافة مضادة

 Contrefaçon تزوير/نسخ

 Contre-réforme إصالح ُمقابل

 Contrôle)التحقق من صحة التجربة(مراقبة

 Contrôle socialاجتماعي)تحكم(ضبط  /مراقبة اجتماعية

 Convention (s)اتفاقيات/اتفاقية /اصطالح/ُعرف

 Convergenceتساتل

 Convergent متساتل

 Conversation محادثة/ محاورة

 Conversionاشتقاق عكسي /قلب/ إقالب/ اهتداء

 Conviction اقتناع

 Conviction religieuseإيمان ديني

 Cooptationتزامل

 Coquetterie َتَغنُّج/غندرة

 Coquillards  لزونيونح

 Cordeau )خيط البّناء(زيج

 Corollaireنتيجة الزمة )/للشيء(الزمة

 Corporation  طائفة أهل حرفة

 Corporatisme فئوية مهنية
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 Corporel بدني/ جسدي

 Corps هيئة/جسم

 Corps politique, socialاجتماعي/ جسم سياسيّ 

 Corpus مدونات/مدّونة

 Corrélation تضاُيف/ تعاُلق/ترابط

 Corroboralité  قابلية التأكيد

 Corroboration  تأكيد النظرية

 Corruptionفساد

 Corsageِصدار

 Corsetمشّد

 Cortezia»عذرية غربية«/ كورتيزيا

 Coryphée رئيس الجوقة

 Cosmétiques/ fards مستحضرات التجميل

 Cosmogonie نشكونية

  Cosmologie اكوسمولوجي

 Cosmopolite عالمي

 Cosmopolitisme marchand  كوسموبوليتانية تجارية

 Cosmosكْون/ نظام الكون

 Cosmovision رؤية كونية

 Coupleزوج

 Couples antithétiques  أزواج طباقية

 Coupureقطعية

 Courbe منحنى

 Couronnement تتويج

 Courtisaneجليسة

 Coutume (s)عادات /ةعاد/عرف

  Crânienne  جمجمية

 Cratère (s) نواجيد/ناجود

 Créanceدائنّية

 Créationnisteَخْلقي

 Crédibilité صدقية

 Crédules  أهل تصديق عاجل

 Créoleمولد

  Créolisation تهجين

 Criseأزمة
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 Crise sacrificielle أزمة ذبائحية

 Cristallisation ترصيع

 Cristallographie des protéines  علم تبّلر البروتينات

 Critère/ Normes معايير /مقياس

 Critérium négatif معيار سلبي

 Critique interne )للعقيدة(نقد داخلي 

 Croît du bétail نتاج الماشية

 Croyance (s) معتقدات/إيمان

 Croyance collective معتقد جماعي

 Croyance normative ريمعتقد معيا

 Croyance prescriptive معتقد موِجب

 Croyances traditionnelles معتقدات تقليدية

 Cryptographie)آلية فك الشيفرات( كريبتوغرافيا 

/تقديم السجود هللا واإلكرام للقديسين/ شعائر دينية
 عبادة

Culte 

 Cultivéمثّقف

 Cultuel شعائري

 Culturalisme فويةثقا /ثقاَفتّية

 Culturalistes ثقاَفتّيون

 Cultureثقافة

 Culture affective ثقافة عاطفية

  Culture brutale ثقافة َفّظة

 Culture d’élite ثقافة نخبة

 Culture de contestation ثقافة احتجاج

 Culture de flot ثقافة التدفق

 Culture de l’entreprise ثقافة المؤسسة

 Culture de référence ثقافة مرجعية

  Culture d'entreprise ثقافة المؤسسة

 Culture dominante ثقافة مهيِمنة

 Culture dominée ثقافة مهيَمن عليها

 Culture extensive  زراعة ممتدة

 Culture intensive  زراعة جاهدة

 Culture matérielle  ثقافة مادية

 Culture mixte ثقافة مزيج

 Culture populaire)بحسب الحاالت(ثقافة شعبية أو ثقافة عامة
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 Culture savante  ثقافة عالمة

  Culture supérieure ثقافة متعالية

 Culture Sur Brulis ضريم

 Cumulative  مراِكماً /ضمّيًا

 Cumulativité تراكمية

 Cunéiforme مسماري

 Cunnilingus مَفَاَممة

 Curie romaineديوان الروماني أو البابوي

 Curriculumسيرة

 Cursusمسيرة

  Cybernétique علم التوجيه اآللي)/التحكم اآللي(سيبرنيطيقا 

 Cyborg  سيبورغ

 Cycleدورة

 Cycles de crédibilité  دورات المصداقية

  Cyclique دوري/دائري

 Cyclothymie هياج دوري

 Cynique (s) نكلبيو /كلبي

 Dadaïsme داوديـّة

 Dandinementتبختر

 Dandyمتأنِِّق

 Dandysme نزعُة التَأنُّق

 Danses de pluie رقصات االستسقاء

 Dantonisme دانتونية

 Darwinisme social داروينية اجتماعية

 Daseinآنية

 Dauphinois دوفيني

 Débat مباحثة

 Débattreناقش

 Débit صبيب

 Déboires خيبات

 Débouché منفذ شغل

 Décalageتباعد

 Décemvirsمجالس القناصل العشرة

 Décentrementانزياح المركز

 Déclarationإعالن
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  Décodage تفسير الشيفرة

  Décodification  فك التشفير

 Décolonisation  تفكيك االستعمار

 Déconcertementَتْحِيَرة

 Décontextualisation  نزع من سياق

 Déculturation انبتات /نزع الثقافة

 Dédaleمضّلة

 Déductibilité قابلية التنزيل

 Déductif  استنباطي/ استنتاجي

 Déduction naturelleاستدالل باالستنتاج الطبيعي

 Déduction par substitution استدالل باإلنابة

 Déduction référentielle استدالل بنظام المراجع

  Déféminisation إزالة التأنيث

 Définirتحّدد

 Déformation تحريف

 Dégénération انحطاط

 Dégénérerفسد

 Dégénérescence انحالل َخَلوي

 Degréَدرجة

 Degrés d’intérêt  مرتبات اهتمام

 Degrés de visibilité  مرتبات ظهورية

 Déisme هيةتألي/ تأليه /ُربوبّية

 Déisteُربوبّي

 Deixisإشارّية

 Délégationتوكيل/ تفويض

 Délégué apostoliqueُمرسل الكرسي الرسولي/ قاصد رسولي

 Délibération مشاورة

 Délibérée قصدية

 Délicats et raffinés مرهفون ومرفَّهون

 Déliementانعتاق

 Délimitation تتخيم/ تحديد تخوم

 Délinquanceجنوح

 Délireهذيان

 Demande طلب/حاجة

 Démarcation رسم حدود/ مفاصلة
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 Démarcheتمشي /ممشى/ مسير/نهج

 Dème Démos)تقسيم اداري أثيكي قديم(ديم ديمات 

 Demi-savant اّدعاء المعرفة

 Démiurgeخّالق

 Démocratie ديمقراطّية

 Démocratie participativeيةديمقراطية تمثيل /ديمقراطية تشاركية

 Démocratisation َدمقرطة

 Démonstrationبرهنة

 Démopédie ديموبيديا

 Démultiplication تخفيف

 Démystificationتحرير من الوهم/ تبديد الوهم/إبطال

 Démystifier بّدد األوهام

 Dendrochronologie علم تأريخ الشجر

 Dénégation جحود/إنكار

 Dénombrement  حساب عددي

 Dénotation تخصيص/تْعِيين

 Densité de la population  تكاثف السكان

 Densité morale  ثقل نوعي أخالقي

متعلقة بالواجبات في المهنة، وخاصة في(أدبياتي
 )العلم والطب

Déontologie 

 Dépassementتجاوز

 Dépaysement تغريب

  Dépêche برقية

 Dépendance ارتهان/ّيةتبع

 Déplacementإزاحة

 Dépolitisationعدم تسييس

 Dépositaire مؤتَمن

 Dépôtوديعة

 Dépouillementتجريد

 Dépréciationحّط

 Dérivation اشتقاق

 Dérivation impropreتوليد بتغيير المقولة النحوية

 Désacralisationسإبطال التقدي/إزالة صفة القداسة/ نزع القداسة

 Descriptivisme وصفية

 Désengagement sélectif  فك االرتباط االنتقائي
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 Déséquilibre de flux de communicationخلل في التدفق االتصالي

  Déséquilibre des flux  اختالالت التدفقات

 Désespoir يأس/ُقنوط

 Déshistorisation /Déshistoricisationنزع التاريخانية/ التأرخة

 Désintéressement ال مباالة

 Désirرغبة

 Désir mimétique رغبة ُمحاكية

 Désir panique رغبة مسعورة

 Désir triangulaire مثلَّث الرغبة

 Désocialisationفصل اجتماعي/ نزع التنشئة االجتماعية

 Désordre النظام

 Désordre social  فوضى إجتماعية

 Despoteتبّدمس

 Despotisme استبداد

 Despotisme éclairé  استبداد مستنير

 Dessein de Dieu تدبير إلـهي

 Desservants كهنة/َسَدنة

 Destin مصير/قدر

 Destinataire مخاَطب

 Destinée مصير

 Déstructuration تفكيك بنية

 Désubjectivation منع التذْوتن

 Désymbolisation إبطال الرمز

 Détachementتجّرد

 Détecteur كاشف

 Déterminants sociaux  محدِّدات اجتماعية

 Détermination تعيين

 Détermination socialeمحددات إجتماعية/ تعيين اجتماعي

 Déterminismeحتمية

 Déterminisme biologique حتمية بيولوجية

  Déterminisme technique حتمية تقنية

  Déterminisme technologique حتمية تكنولوجية

 Déterritorialisationنفي

 Detteدين

 Deus absconditusإله خفي نجهل مقاصده
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 Deutéronome تثنية االشتراع

 Dévaloriser بخس

  Devenir صيرورة

  Déviance  إنحراف

 Déviant  منحرف

 Déviation magnétique (compas) de la)باليستيةال(انحراف مغناطيسي لمسيرة المقذوفات
trajectoire des projectiles (balistique) 

 Devinَعّراف

 Dévirilisation نزع الذكورّية

 Devoirواجب

 Devoir-être واجب الوجود

 Dévot وِرع/ُمتدّين

 Dévotion تقوى /َتفانٍ / إخالص

 Dextéritéحذق

 Diachronie تتابع /تسلسل زمني

خبرّي/ازدواجي/تعاقبية)/تتابعي، زمنياً (دياكروني 
 ألسني تعاقبي /ثنائي

Diachronique 

  Diacritique تنقيطي/ تَشّكلي

 Dialectique جدل/جدلية

 Dialectique de l’assimilation et deجدلية االستيعاب والتكّيف
l’accommodation 

 Dialogueحوار

 Diaphragme حجاب

 Diasporaشتات

 Diastole انبساط

 Dichotomie تفّرع إلى ثنائي/ثنائية

 Dictionأداء

 Didactique تعليمية

 Diégésis et non mimesis حكاية وليس محاكاة

 Diète ِحمية/ مجلس/دييت

 Dieuxآلهة

 Différence اختالف

 Différence macroscopique اختالف ماكروسكوبي

 Différenciation تمييز /تفاضلية/تمايز

 Différentielتمايزي/ تفاضلي /اختالفي

 Diffraction  انكسار األشعة
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 Diffusionإذاعة

 Diffusion des innovations  نشر التجديدات

 Diffusionnisme انتشارية

 Digne جدير/أهل

 Digression استطراد

 Dilater (se)تمّدد

 Dilemme قياس أقرن

 Dîmeعشر

 Diocèse أبرشية

 Dionysiaque ديونيزوسي

 Diplomatie des réseaux دبلوماسية الشبكات

 Diplômé صاحب شهادة

 Direقول

 Directoire ديركتوار

 Dirigisme توجيهية

 Dirigissisme  توجيهية

 Discernabilité إمكانية تمييز

 Discipleُمريد

 Discipline  فرع معرفي

 Discipline تصاصاخ

 Discontinuiste  انقطاعوي

 Discontinuitéانقطاع /تقّطع/ التماسك

 Discordance تنافر/نشاز

 Discordanteمتنافر

 Discours خطاب

 Discours médiatique خطاب إعالمي

 Discours: L’amoureux est un discours الُمِحّب خطاب: خطاب

 Discriminatoire تمييزي

 Discursif استنباطي

 Discursivité استنتاجية

 Discursus)بالالتينية(خطاب غير ُمنمَّق 

 Disjonction انفصال/فصل

 Disparitéتنافر

 Dispersion تشتيت

 Dispositifعّدة
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  Dispositif conceptuel  عدة مفاهيمية

 Dispositions استعدادات

 Dissemblableمباين

 Dissensionشقاق

 Dissertatif تحريري

 Dissertationمقالة

 Dissimulation تورية/إخفاء

 Dissolutionحّل

 Dissonanceنشاز

 Dissymétrie التماثل/ التناظر

 Distancié مفارق

 Distension اتخاذ مسافة/أخذ

 Distinctions  تنويهات

 Distiques)ُمتكاِمال المعنى(بيتاِن ُمدوَّران في الفرنسية

 Distorsionتعوُّج

 Distributionتوزيع

 Dithyrambe مديح/تقريظ

 Diversitéتنّوع

  Divertissementترِقيع

 Divinإلهي

 Divinatoire تنجيمي

 Divinitéألوهة

 Divisionتقسيم

 Division du travail تقسيم العمل

 Docétisme ظاهرّية

 Docimologue عالم االمتحانات

 Docteur de l’égliseَملفان الكنيسة أو دكتور

 Doctrinale عقدية

 Doctrine/ Dogme/ Obédience عقائد/ عقيدة/ مذهب

 Domaine seigneurial ضيعة سيادية

 Domainesأراض

 Domaines de l’état أراضي دولة

 Dominationسيطرة

 Don موهبة/ عطّية/هبة

 Donatisme دوناتّية /دوناطية
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 Dotation  التجهيز

 Doubleِصْنو

 Double Bind إكراه مزدوج

 Double flux de la communication التدفق الحر للمعلومات

 Double hélice  مروحة مزدوجة

 Double menton ُلغدة/ُلغد

 Doublets متجانسات

 Douteuseمريبة

 Dóxa رأي/معتقد

 Doxographique )موثوق(معَترف به 

  Doxologie )علم الرأي(ارتياء

 Dragonnade دراغونّية

 Drainage et ventilation des sols تجفيف وتهوئة األراضي

 Drogues عقاقير

 Droit حقّ  - قـانون

 Droit acquis/ Vested Interest  حق مكتسب

 Droit civil قانون مدني

 Droit coutumierعرف

 Droit de faire grâce حّق عفو

 Droit de guerre حق حرب

 Droit des gens حـّق األمم /قانون دولي

 Droit divin  حّق إلهيّ 

 Droit du plus fort حّق األقوى

 Droit du souverain حّق سيادي

 Droit naturel حّق طبيعي

 Droit public قانون عام

 Dualismeثنائّية

 Duplicationنسخ

 Duplicité amoureuse ُمِحّبةازدواجية 

 Durabilité استدامة

 Durée (s)ديمومات/ أجل/ ديمومة

 Dyarchie سلطة ثنائية

 Dynamiqueديناميكي /ديناميكا/ دينامية

 Dynamique (la)حركية

 Dynamique comparative ديناميكا مقاِرنة
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 Dynamisme حركّية/ دينامّية

 Dynamiste دينامي

 Dynastieأسرة حاكمة/ أسرة/دولة

 Dynastique ساللي

 Dyonysisme ذيونيسية

  Dysfonction  اختالل وظيفي

 Dysfonctionnalité  عسر وظيفي

 Ebionites أْبيونّيون

 Écart (s) انحرافات /بون/فارق

 Ecclésiaste ِسفُر الجامعة

 Échange مقايضة /مبادلة/تبادل

  Échange inégal  تبادل غير متكافئ

  Échantillon عينة

 Échantillon aléatoire  عّينة اتفاقية

 Échecخيبة

 Échecs d’amour إخفاقات الُحبِّ 

 Echeler/ Escaladerتسّلق

 Échelle continue  سلم مطّرد

 Éclairéنّير

  Éclectisme انتقائية

 École historisante مدرسة تاريخية واقعية

 École positiviste  مدرسة وضعية

 Écologie  إيكولوجية

  Écologie humaine  إيكولوجيا بشرية

 Écomusées بيئة متاحف

 Économétrie  اقتصاد عدي

 Économiciste اقتصادوية

 Économie d’opulence  اقتصاد الرخاء

 Économie de subsistance نظام اإلعاشة

 Économie informationnelle اقتصاد معلوماتي

 Économie marchandeاقتصاد العرض والطلب /اقتصاد سلعي

 Économie naturelle اقتصاد طبيعي

 Économie-monde عالم –اقتصاد

  Économies de l'audiovisuelالبصري –اقتصاديات السمعي 

 Économisme اقتصادوّية 
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 Écorché ُمنخِدش

 Écoulement de la connaissance  سيالن المعرفة

 Écrit scientifique  مكتوب علمي

 Écriture sainte الكتاب المقّدس

 Éducateur المرّبي

 Effective  بطريقة فعلية

 Efféminé مخنث/أنيث

 Effervescence جيشان

 Effet تأثير/ أثر/نتيجة

 Effet macroscopique  تأثير ماكروسكوبي

 Effets mimétiques مفاعيل ُمحاكية

 Efficacité نجاعة

 Effigieأو مسكوكات/ صورة إيقونية

  Égalitaire مساواتي

  Égalitarisme مساواتية

 Égalité مساواة

 Égalité du ton االستواء اللغوي

 Égocentriqueأَنوي

 Élaboration صيانة/ إرصان/بلورة

 Élaboration mythiqueتكّون أسطوري/ إعداد/تمّثل

 Électeur منتخب

 Élection انتخاب

 Électorat قاعدة انتخابّية 

 Elément (culturel) )ثقافي(عنصر

 Élévation (de la dame) )الحبيبة(إعالء

 Éliteنخبة

 Élixirإكسير

 Ellipse  اهليلج/ قطع ناقص

 Émanationفيض

 Émancipationانعتاق/تحرر

 Émancipatoireمحّرر

 Emasculé لةفاقد الرجو 

 Embryologie  علم األجّنة

 Émergenceبروز

 Émerveillementُعْجُب
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 Émetteur مرسل

 Émission (s)إشعاعات شمسية/إرسال

 Émoi اضطراب

 Empathie تقمص حاالت اآلخرين

 Empereur (s) أباطرة/ إمبراطور

 Emphase مغاالة/ مبالغة

 Emphytéose إجارة طويلة األمد

 Empire humain َمَلكوت بشري

 Empiriqueمذهب تجريبي)/ تجريبية(إمبيريقية 

 Emprunt اقتراض

 Emprunt adapté اقتراض ُمعدَّل

 Emprunt formel مقتَرض شكلي

 Emprunt interne اقتراض داخلي

 Emprunt sémantique مقتَرض داللي

 Émulation منافسة/ مزاحمة

 En acte  الّشغال/ قيد العمل

 En gentes في مجتمعات عشيرية

 En soiبذاته

 Énamorationغرام

 Enchantéمفتون

 Enculturation تثقيف /ترسيخ ثقافي

 Endocrinologie علم الغدد الصم

 Endoctrinementَمذهبة

 Endogamieتزاوج داخلّي/ زواج ُلحمي

 Enduranceَجَلد

 Enfermement/ Fermeture انغالق

 Engendré  المتناسل من

 Engendrerأفرز

 Englobementضّم

 Engrenage  دوامة شرك

 Enjeu (x)رهانات/رهان

  Enjeux politiques  رهانات سياسية

  Enjeux stratégiques  رهانات إستراتيجية

 Ennuiَسَأم

 Énoncé مقولة
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 Énoncés observationnels  مقوالت معاِينة

 Énonciation نطق/ يينتب/بيان

 Enonciation performative تلفظ أدائي

 Enquête بحث ميداني/ تحقيق

 Enseignementتعليم

 Ensemble مجموع

 Ensemble histoire جملة التاريخ

 Ensemble social مجموعة اجتماعية

 En-soi موجود في ذاته

 Entendementفهم

 Entendement humain تفاهم إنساني

 Entendreوعى

 Entité (s) كليات /كلية/كيان

 Entrée princière  زيارات أميرية

 Entrepriseمؤسسة/ ُمنشأة/ مشروع

 Entretien محادثة/مقابلة

 Entropie)الفعالية(تراجع/قدرة حرارية/ علم القصور الحراري

 Environnement)محيط(بيئة  /بيئة محيطة

 Épanouissement )عاطفي(تجنيح

 Ephémèreعابر

 Éphores رقباء أعلون

 Épicurien إبيقوري

 Épicycle circulaire  فلك تدويري دائري

 Épigraphiqueنقشي

 Épinicieنشيد

 Épiphanie عيد الغطاس/ظهور

 Épiphénomènes ظواهر العرضية

 Episcopalisme نظام أسقفي

 Épisodeحلقة

 Épistémésمرجعيَّات معرفية)/ ةفي اليوناني(ِعلم

 Épistémologie)علم المعرفة(إبستيمولوجيا 

 Épistémologique إبستيمولوجيا

 Épîtreرسالة

 Épochéتعليق ُحكم)/في اليونانّية(انقطاع /تعليق

 Épopéeملحمة
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)/في اليونانية(الدرجة الثالثة من التلقين:ُمسارَّة
 مراقبة

Époptie 

 Épreuve اختبار/محنة

 Équarri مقصَّب

 Équinoxiales أعياد اعتدالية

 Équité إنصاف

 Équivalence معادلة

 Équivalent معاِدل

 Équivoque ملتِبس

 Ère de stérilité زمن العقم

 Éros )غريزة الُحب(إيروس

 Érotique شبقي/ إيروسي

 Érotique (poésie) )شعر(إباحي

 Érotisme غلمية /إيروسية/شبقية

 Erreurمخالفة الحقائق اإليمانية/ ضالل

 Éruditعالَّمة

 Éruditionمعرفة/علم/إبحار علمي/ تبّحر علمي

 Eschatologie)مجموع العقائد المتعلقة بالعالم اآلخر(أخرويات 

 Eschatologique أخروية

 Esclavage عبودية

 Esclavagisme عبودية

 Esclaveعبد

 Eskimo إسكيمو

 Ésotérique معارف باطنية

 Ésotérisme خفائية /باطنّية

 Espaceمجال/مدى/  حّيز مكاني/فضاء

 Espace représenté مصوَّر/ فضاء تمثيلي

 Espace scénique فضاء مسرحي

 Espace social  مجال اجتماعي

 Espérance الترّجي

 Espion turc جاسوس تركي

 Espoirرجاء

 Esprit (s) أرواح /فكر/روح

 Esprit classique  فكر تقليدي

 Esprit d’examen روح النقد
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 Esprit social روح اجتماعية

 Essai littéraire  خواطر أدبية

 Essence ماهية/جوهر

 Essénismeأّسينية

 Essentialisme منزع جوهري /جوهرانّية

 Estampilléمدموغ

 Esthétique العلم الجم/ جمالية

 Esthétisation استجمال

 Esward des Ladres  حارس دمنة

 Établissementمنشأة

 État)بالمعنى الحديث للكلمة في الغرب(دولة /حالة

 État-providenceدولة الرفاه /دولة العناية

 État civil حالة مدنية

 État de guerre حالة حرب

 État de natureحالة الفطرة/ حالة الطبيعة

 Étatique دولياتي

 Étatisationدولنة

 Étatismeدوالنية

 États du pays طبقات عامة

 Étayage دعم/إسناد

 Étendueامتداد

 Étéotechnique تقنية التّكّيف

 Éternisation إدامة/ تخليد/تأبيد

 Étherأثير

 Éthiqueعلم االخالق /أخالق/ إيتيقا/إتيقا

 Éthnicisationَنةأثَن

 Ethniqueإثني

 Ethno histoire تاريخ إثني

 Ethnocentrismeَتمرُكز إثني /مركزية إثنية

 Ethnocide إبادة الجنس

 Ethnographiable إثنوغرافيّ 

 Ethnographie إثنوغرافيا

  Ethnographie de l’audience  اثنوغرافيا الجمهور

 Ethnographie des interactions ةاثنوغرافيا التفاعالت الرمزي
symboliques 

  Ethnologie )علم الجناسة( إثنولوجيا 
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 Ethnologue عالم اإلثنولوجيا

  Ethnométhodologie  إثنومتودولوجيا

إيثولوجيا)/علم السلوك الحيواني التلقائي( إثولوجيا 
  إيتيولوجيا/

Ethologie 

 Ethos  ُخُلق/ إيتوس

 Étiologieِعللية

 Étiquette سلوك لبق/لياقة

 Étranger )غرباء. ج(غريب

 Étranger/ Éloigner إبعاد/غريب

 Etrangeté غرابة

 Être وجود /كائن/كيان

  Être amoureux كوُن المرء ُمِحبَّاً :ُمِحّب

 Étrier ركاب

 Étude de cas دراسة حالة

 Étymologique اشتقاقي

 Eucharistie إفخارستيا

 Eugéniqueنسالة

 Eunomíë إدارة حكم

 Euphémisme تخفيف/تْورَيـة

 Européocentrisme )ذات(مركزية أوروبية 

 Eutychianisme أوطيخية

 Evangélisateurُمبّشر

 Évangiles synoptiques أناجيل إزائية

 Evidences جليات

 Évolution des idées  تطّور األفكار

مذهب/نشوء وارتقاء أو تطور )/ةنزع(تطّورية
 نهج تطّوري/ التطّور

Évolutionnisme  

 Ex nihilo من َعَدم

 Exaltationإثارة

 Examen امتحان

 Ex-cathedra ُخُطبي

 Excédantفائض

 Excellence  امتياز علمي

 Excentricitéشذوذ

 Excès تجاوز/ إسراف/إفراط
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 Exclusion إقصاء

 Excommunicationِحْرم

 Excommunié محروم

  Excommunier َحرم/ رمى بالحرم

 Excroissances  زوائد فطرية

 Exégèseشرح الكتاب المقدس/تفسير

 Exégèse biblique تفسير الكتاب المقّدس

 Exempleقدوة

 Exercice تمرين/ ممارسة

 Exhaustifشّمال

 Exigences متطلبات/ لزومّيات

 Exilمنَفى

 Exister (existence) وجد، الوجود

 Exogame متزوج من الخارج

 Exogamie تزاوج خارجيّ 

 Exo-identité هوية من خارج

 Exorcisationتعزيم

 Exorciser طَرد الشيطان/عّزم

 Exorcismeطرد الشياطين واألرواح الشريرة/تعزيم

 Exotique غرائبي

 Expérience cruciale  تجربة حاسمة

 Expérimentateur  باحث مختِبر

 Expiationتكفير

 Explicationتفسير

 Explicitementجهرًا

 Exploitation agricole  استغاللية زراعية

 Exploration استكشاف

 Expressif تعبيري

 Expressionتعبيرة

 Extase انخطاف

 Extatique انخطافي

 Extérioritéجيةخار /كون الشيء خارجًا/ خارجانّية

 Extériorité religieuseبرانية دينية

 Extraits de cerveaux purifiésخالصات األدمغة المطهرة

 Extra-mondain الدنيوي-خارج
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 Extrapolation)استكمال من الخارج(تعميم

 Extrinsèque البرانية/بّراني

 Ex-votoنذر

  Fable مثل خرافي

 Fabrication en sérieمتماثلةإنتاج المصنوعات 

 Fabrique معمل

 Facièsسيماء

 Façon طريقة/ معاملة

 Facteur (s) عوامل/عامل

 Facteur hormonal de libération de laعامل هرموني لتحرير الثيروتروبين
thyrotropine 

 Factice مصطنع

 Factualité وقائعية

 Factuelحدثي

 Fadingَتالٍش

 Faire de l’effet  إحداث مفعول

 Faire de l’histoire)مصطلح خلدوني(صناعة التاريخ 

 Faiseur de pluieصانع المطر/ مستمِطر

 Fait (s) ظواهر /واقعة/أمر

 Fait socialحدث اجتماعي /واقعة اجتماعية

 Fait historique واقعة تاريخية

 Falsification تحريف

 Falsification rétrospective  تكذيب ارتجاعي

 Falsificationisme تكذيبية

 Familiarisation استئناس

 Familiaritéألفة

 Familistes أصدقاء البيت

 Famille consanguine عائلة الدم الواحد

 Famille élémentaire عائلة أولية

 Famille monogame عائلة الزواج األحادي

 Famille nucléaire عائلة نووية

 Famille Patriarcale  عائلة بطريركية

 Famille punaluenne عائلة بوناليونية

 Famille sundyasmienneعائلة الزواج من دون تساُكن

 Fanatismeتعّصب

 Fantaisieوهم
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 Fantasmatique هّوامية

 Fantasme ُهّوام/ استيهام

 Fantômeطيف

 Fascinantُمبِهر

 Fascinationافتتان

 Fatalisteقدري

 Fausse conscience وعي زائق

 Fausse coupe تقطيع الخاطئ

 Faux-semblant مظهر خادع

 Fédérateur  مفدِرل/ مؤاِلف

 Feedback )تغذية مرتدة(رجع الصدى 

 Félicitéُنْعمى

 Félicité publique ُنْعمى عمومية

 Fellation لحس/لعق

 Féminin نسوي/مؤنث

 Féminineنسوية

 Féminisationتأنيث

 Féminisme حركة نَسوية

 Féminité أنثوّية/أنوثة

 Femme apprêtée امرأة متأنقة

 Féodal  فيودالي

 Féodalisme)نظام(فيودالي  /فيودالّية

 Féodalité  فيودالية

 Férule )نبات(قّنة

 Feston كشكش

 Fétiche تميمة/َصَنم

 Fétichiser )أو شخصاً  شيئاً (صنَّم

 Fiche نشيبة

 Fictionحيلة/ أخيولة/ تخيل/خيال

 Fidèlesتبُّع

 Fidélitéأمانة

 Fief  إقطاعة

 Fièvres حّمّيات

 Figure (s) )ج تشكيالت(تشكيل

 Figures: Bris de discoursنَثراٌت من خطاب: تشكيالت
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 Fijiفيجي

 Filamentsخيوط

 Filière مسلك/شعبة

 Filleul َفْليون، إبن بالتبّني

 Finalismeغائية

 Finalité (s) مقاصد غايات/غائية

 Finalités pratiques  غايات عملية

 Finitudeتناه

 Fins غايات

 Fins publiquesغايات عامة

 Fixismeثباتية

 Fixisme social ثباتية اجتماعية

 Flancsأكفال

 Flatterieإطراء

 Flexibilité interprétative  رونة تأويليةم

 Fluctuations تقلبات

 Fluide انسيابي

 Fluidiqueسّيالي

 Fluidité سيولة

 Fluxدفق

  Flux immatérielتدويل

 Flux migratoires  أدفاق هجرية

 Focalisation تبئير/تركيز

 Focalisé مرّكز

 Foiإيمان

 Folie de l’amour جنون الُحبّ 

  Fonction métalinguistique)ما وراء اللغة(وظيفة ميتالغوية 

 Fonction phatiqueوظيفة متابعة /مهمة شّد االنتباه

  Fonction référentielle  وظيفة مرجعية

 Fonction régulatrice وظيفة ناظمة

 Fonction séminale وظيفة تعشيرية

 Fonctionnaire موظف

 Fonctionnalismeوظيفة

 Fonctionnalité وظيفية

 Fonctionnement اشتغال
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 Fonctions latentes  وظائف ضمنية

  Fonctions manifestes  وظائف ظاهرة

 Fondamentalismeأصولية

 Fondamentaliste  أصولي

 Fondation permanenteوقـف

 Fondement )في الفقه(أصل

 Fontaine de Jouvence  نبع الفتّوة

 Force centrifuge قوة نابذة

 Force d’attraction قوة جذب

 Force socioculturelle قوة سوسيوثقافية

 Fordisme فوردية

 Formalisationشكلنة-صورنة/ تقعيد االستنباط

  Formaliséمقّعد

 Formaliser  َشْكلن -َصْورن

 Formalisme شكالنّية

 Formants savants مكونات علمية

 Formationتكوين

 Formations sociales تشويش

 Formel شكلي -صوري

 Formes a priori أشكال قْبلّية

 Formes prescrites أشكال مرعّية

 Formes substantielles صور جوهرية

 Fortune ثروة/بخت

 Fossile أحفور، متحجرة

 Fouleحشد

 Fourmilière منملة

 Foyer culturel بؤرة ثقافية

 Fraction شريحة

 Fraction simplifiée de nombres entiersكسر مختزل ألعداد كاملة

 Fragilité معطوبّية

  Fragmentation تجزؤ

 Fragments مقاِطع/ شذرات

 Frairie وليمة/ عيد قروي

 Frameإطار

 Franc/ Libre حرّ / منعتق
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 Franc-jeu لعب شريف

 Free flow of information تدفق ال مادي

 Freinكابح

 Frères Bohémiens )اإلخوة الـ(بوهيميون 

 Fresque لوحة جدرانية

 Friseإفريز

 Fugacitéزوالية

 Furet ُلعبة التمرير

 Fuseau مستدق/مغزل

 Gageوديعة

 Galaxieمجّرة

 Galbe قّد ممشوق

 Gallican غاليكاني

 Gallicanisme غاليكانّية

 Garanti مكفول/ مضمون

 Gassendistes غاسيندّيون

  Gatekeeper حارس البوابة

 Gaver علف/زقم

 Gayمثلي

 Geler le temps تجميد الزمن

 Généalogieِنسابة)/أصول(جينولوجيا/علم األنساب والسالالت

 Généalogiqueَنَسبي

 Généalogisteِنسابي

 Généralعام

 Général Concile مجمع عام

 Généralisations symboliques  تعميمات رمزية

 Généralité  عمومية/ شمولية

 Générationجيل

 Génériqueَنَسبي

 Générique/ Spécifiqueنوعي

 Générositéسخاء

 Gènes موّرثات

 Genèse صيرورة /سفر التكوين

 Génétiqueتوليدي/وراثي/ وراثية /علم الوراثة

 Génie (Malin) شيطان ماكر
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 Génital تناُسلي

 Génocide إبادة عرقية

 Genre )أدبي(جنس /نوع

 Genre humain  جنس البشريّ 

 Gens عشير /فصيل

 Gentes جماعات عشيرية

 Gentilice عشيري

 Gentils اليهود

 Gentlemanسّيد

 Géo-chronométrique هندسة قياس الوقت

  Géologie علم طبقات األرض 

 Géomètre مهندس

 Géométrie du hasard )االحتماالت( هندسة الصدف 

 Géométrisme هندسية

  Géopolitique)جيو سياسي(جيوبولتيك 

 Géoponika جيوبونيكا

 Gérontes مجلس أوائل

 Gestalt Switch  تحويل جشطالطي

 Gironde جورندة

 Gironde et girondins جيرونديون/ جيروند

 Girondisme جورندية

 Glande pinéale غّدة صنوبرّية

 Glèbeقـيـن

 Glissement métonymique انزياح مجازي

 Globalisant (e) )ة(مجمع

 Globalisation عولمة

 Globalisation mondialisationعولمة

 Globalité  كونية/كلية

 Glorificationتمجيد

 Glorification de l’athéisme تمجيد اإللحاد

 Glose ordinaireشرح شائع للكتاب المقّدس

 Gnose غنوصية

 Gnosticisme غنوصّيـة

 Godets  قواديس

 Goitreسلعة
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 Goliards )غوليار(مثقفون رحل 

 Gomarisme جومرية

 Gorge مهوى القرط

 Gothique قوطية

 Goût scientifique  ذائقة علمية

 Gouvernement حكومة

 Gouvernement domestique حكومة منزلية

 Gouvernement royal حكومة َملكّية

 Gouvernementalité )العقول ( إدارة الذهنيات 

 Gouvernerيحكم

 Grâce روعة/رواء

 Gracile ضامر

 Gradualiste تدّرجي

 Grand commentaire التفسير الكبير

 Grande Bretagne  بريطانيا الكبرى

 Grande peur  هلع كبير

  Grandes mortalités  موتان كبيران

 Grands Thème  مباحث كبرى

 Grecque يوناني/ إغريقي

 Grecs أغارقة

 Grégoriens غريغوريون

 Grenier بيت فوق سطوح

 Grisementهفهفة

 Groupe زمرة/ مجموعة /جماعة

 Groupe d’appartenance مجموعة االنتماء

 Groupe de phage  ماعة البلعمج

 Groupe de référenceزمرة االنتماء المرجعي/ مجموعة مرجعية

  Groupes ethniques )إثنية(مجموعات عرقية 

 Guerdon/ Récompenseمكافأة

 Guerre (droit de) )قانون/ حق(حرب

 Guerre (état de) )حالة(حرب

 Guerre civile حروب أهلّية

 Guerre sainteجهاد

 Gueux حرافيش

 Habilitationتأهيل
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 Habitudes عادات

 Habitusبنى ذاتية من االستعدادات والتصورات/ هابتوس

 Habitus Complexitéتعقد

 Haggada هاجادا

 Haïdaهايدا

 Haim/ Hameçonصّنارة

 Hallucinations verbales هلوسات ُلغوية

 Haoussaهاوسا

  Hardware ولوجيةحوامل تكن

 Harmonieتناغم

 Hasard مصادفة

 Hase أنثى األرنب/ ِعكـِْرشة

 Haut empire romain)الـ(إمبراطورية الرومانية العليا

 Haute intelligentsia  إنتليجنسيا متعالية

 Hauts de chausse  أعلى الجوارب

 Hébertistes  هيبرتيون

 Hébraïsant متعْبِرن

 Hédonismeةمتـَعّي

صفة لحكم سياسي هدفه إشباع الرغبات(لّذي
 )والبذخ

Hédoniste 

 Hégémonieهيمنة

 Héliocentrique شمسي المركز

 Helléniqueهّليني

 Hellénismeهّلينية

مختص)/متخصص في الدراسات الهّلينية(مستهِلن 
 مستغرق /بالحضارة الهلينية

Helléniste 

 Hellénistique استهالني

 Hellénotameحاكم األموال في أثينا القديمة

 Hémoglobine يحمور

 Hénotisme واحدّية

 Hérautبشير

 Hérésie بْدعة /هرطقة

/رافض حقائق عقائدية/صاحب بدعة/ هرطوقي
 مهرطق

Hérétique 

 Héritage موروث
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 Héritage gentilice إرث العشير

 Héritage socialترفيه

 Hermaphrodite)مزدوج الجنس(خنثاوي

  Herméneutiqueترميز/هرمونطيقا/ علم التأويل الكتابي

 Hermès تمثال نصفي

 Héroïsationتبطيل

 Héroïserبطَّل

 Hétérocliteغير قياسي

 Hétérodoxe  هرطقة

 Hétérodoxie هرطقة

 Hétérogène متنافر

 Hétérogénéité  تنافر/تناتل

 Hétéro-Identité رةهوية متغاي

 Hétéronomieتبعية

 Hétéronormatif معياري مغاير

 Hétérosexualité تغاير جنسي

 Hétérosexuelَغيرّي

 Heur/ Bonheurسعادة

 Heuristique َكشفي

 Hexagone)تطلق هذه الصفة على فرنسا(مسدس

 Hexis تهيؤ -تخّلق

تراث/رميةه/تراتبية/ سّلمّية التراتب/مرتبية
 اجتماعي

Hiérarchie 

 Hiérarchique تراتبي/مرتبْي

  Hiérarchisés متراتبة

 Hiérogamie زواج مقّدس

 Histoireتاريخ

 Histoire comparatiste تاريخ مقارني

 Histoire de l’histoire تاريخ التأريخ

 Histoire économique تاريخ اقتصادي

 Histoire en miettes تاريخ فتاتي

 Histoire érudite تاريخ متبحر

 Histoire évènementielle  تاريخ وقائعي

 Histoire globale تاريخ شمولي

 Histoire historisante تاريخ تاريخاني
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 Histoire immédiate  تاريخ آني

 Histoire immobile تاريخ جامد

 Histoire morale تاريخ األخالق

 Histoire nouvelle تاريخ جديد

 Histoire positiviste  تاريخ وضعي

 Histoire problématique تاريخ إشكالي

 Histoire quantifiée تاريخ مكمم

 Histoire quantitative تاريخ كمي

 Histoire récit  تاريخ سردي

 Histoire sérielleتاريخ جداولي أو سالسلي

 Histoire sociale  تاريخ اجتماعي

 Histoire socio-économiqueاقتصادي  - اجتماعيتاريخ

 Histoire structurale تاريخ بنيوي

 Histoire totale تاريخ كلي

 Histoire traditionnelle, vielle histoire  تاريخ تقليدي

 Histoire universelle تاريخ عام /تاريخ كوني

 Historia magistra تاريخ رسمي

 Historiciserأّرخ

 Historicismeتاريخ حقائقي/ تاريخ واقعي /تاريخانية

 Historicité تاريخية /تاريخانية

 Historicité sans histoire تاريخية بال تاريخ

 Historienمؤرخ

 Historifiable قابل للتأريخ

عملية كتابة/استوريوغرافيا /علم التاريخ الرسمي
 تأريخ/ عمل تأريخي/ التاريخ

Historiographie  

 Historique تاريخي

 Historisante تاريخاني

 Historisationتورخة

 Historiserتورخ

 Historisme تاريخانية

 Holisme تمامية/ كليانية

 Homme civil إنسان مدنيّ 

 Homme civilisé إنسان متحّضر

 Homme royal إنسان ملكيّ 

 Hommeau (homuncules, mot utilisé par)كلمة استخدمها شيشيرون(ُرَجْيل
Cicéron) 
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 Homo ludens إنسان لِعبي

 Homo religious  إنسان ديني

 Homogénéisation مجانسة

 Homologie تجانس

 Homologue متجانس

 Homonymie مشاكلة/ تجانس

 Homosexualité مثلية جنسية/مثلّية

 Homosexuelِمْثلّي

 Honnêteté  استقامة

 Honneurشرف

 Honorifique  تشريفية

 Hôpital général)في باريس مثال(مستشفى عام 

 Hoplites فرق المشاة/ ُهبليت

 Horizon d’attente أفق التوقع

 Hubris جموح/ صَلف

 Humanisationَأْنَسنـٌة

 Humaniserَأْنَسـن

 Humanismeإنسانية/أنسنية /إنسّية /إنسانوية

 Humanisteإنسي/إنسانوي/ ةإنسانوي/أنسني

 Humeur أخـْالط/أمزجة

 Hussites هوّسيون

 Hybridation  تخليط أو تهجين

 Hybride خالئط أجناس/هجين

صفة الكائن حسب نظرية(هيوالني/ مادية الشكل
أرسطو القائلة بأن الكائنات الجسدية مكّونة من 

 )المادة والشكل: مبدأين متكاملين

Hylémorphique 

 Hyper marchandise سلعة-فوق

 Hyperboréen شمالي

 Hyperespace مجال-فوق

 Hypermarchéالسوق -فوق / مخزن كبير

 Hypernormale  أكثر من عادية

 Hyperréalité واقعية-فوق

 Hyperréelواقعي -فوق / واقع-فوق

 Hypersensibilité  فرط الحساسية

 Hypersimulation اصطناع-فوق
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 Hypophyse فرضية /غدة نخامية

 Hypothèse cognitiviste  فرضية إدراكية

 Hypothético-déductif  فرضيًا استنباطياً 

  Hystérèseتخلُّفّية

 Ici - basالعالم الدنيا

 Icôneأيقونة

 Iconoclasme تحطيم األيقونات

 Iconoclasteعدوُّ التقاليد/ُمحّطم اإليقونات /معاد لأليقونات

 Iconographie إيقونوغرافيا

 Idéalمثالي

 Idéalisationمثلنة/ رفع إلى مستوى المثال

 Idéaliserأمَثَل

 Idéalismeمثالّية

 Idéaliste إمثالي/مثالي/أمثلي

 Idéels  تصورية -فكرية

 Idéesِفَكُر

 Idées révolutionnaire  أفكار ثورية

  Identificationتحديد للهوية/تحديد/ تماه /تماهي/ مماهاة

 Identification Spéculaire تماٍه مرآوي

 Identitéهوية

 Identité double هوية ثنائية

 Identité mixte هوية مزيج

 Identité négative هوية سالبة

 Idéocratie نظام عقائدي

 Idéogramme)كاألبجدية الصينّية والهيروغليفية(كتابة رمزية 

 Idéologie)نظام فكري(أيديولوجية 

 Idiographiqueاصطالحي /كتابّي خاص

 Idiosyncrasiesأمزجة خصوصية/طباع

 Idiosyncratique  طبعية فطرية

 Idolâtre عابد أوثان

 Idolâtrie عبادة األوثان

 Idolothyte ذبائح األوثان

 Ignameأنيام

 Ignorer جهل/أنكر

 Îles Amphlett جزر أمفالت
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 Îles Banks جزر بانكس

 Îles Entrecasteaux جزر أنتروكاستو

 Illicite ممنوع/ ُمحّرم /محظور

 Illumiationتنوير

 Illumination اشراق/ استنارة

 Illumination de la foi إشراق اإليمان

 Illuminé متصاوف

 Illuminisme إشراقية

 Illusionوهم

 Illusionnisme خداعية

 Imageصورة

 Imagerie مْصَورة

 Imaginaireخيالي/خيال/ متخيَّل/ ِمخيال/ُمخيِّلة

 Imaginaire continue ُمخيِّلة ُمستِمّرة

 Imaginationخيال

 Imagination analogique  خيال تمثيلي

 Imagination sociologique تخيُّل سوسيولوجي

 Imitation ُمحاكاة/تقليد

 Imitation de Jésus-Christ داء بالمسيحاقت

 Immanenceمثولية

 Immanent ماثل /محايث

 Immanentisation حضورية

 Immatérielمجرد

 Immédiatفوري

 Immédiateté فورية/ مباشرية

 Immédiatisteأنوي

 Immobilisme  جمودية

 Immuable (immutabilité) الديمومة/دائم

 Immunisationتمنيع

 Immutabilité استقرار

 Imparfait ماٍض ناقص

 Impartialité/ Neutre حيادية

 Impératifs أوامر ونواهٍ / إلزامات

 Imperfection الَكمال /نقيصة/عيب

 Impérialisme  إمبريالية
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 Impieكافر

المباالة باهللا وشريعته والسعي لسعادة أرضية/ُكفر
 على حساب القريب

Impiété 

 Implosion انبجاس

 Impondérable ال وزونة

 Imposerفرض

 Imprégnationتشبع

 Impressionniste انطباعي

 Improbabilité  الاحتمالية

 Imprudence argumentative  تغافل حجاجي

 Impuissance sexuelle عجز جنسي

 Impulsion physique جسمانية/نزوة فيزيقية 

 Impur نجس

 Impureté دنس/ اسةنج

 In fine  في الخاتمة

 In situ  في الموقع -في بيئته 

 Inaccessibleمنيع

 Inadéquation  المالءمة

 Inaliénableغير قابل للتصرف/ غير قابل للتنازل

 Incantationتعزيم

 Incantatoire تعزيمي

 Incarnation تجسيد/تجّسد

 Incertitude  اليقين/شك

 Incertitude des signes ُة العالماتِريب

 Incesteاستباحة ذوي القربى /تحريم المحارم

 Incidemment  بصورة َعَرضية

 Incitationإثارة

 Inclassableالالُيصنَّف/ غير القاِبل للتصنيف

 Inclinaison نزوع/ميل

 Inclinationsأهواء

 Incommensurabilité)استحالة القياس(القياسية 

 Incommunicabilité  التواصل

 Incompatibilitéعدم تالؤم /التساوق –تنافر

 Incomplétude شعور بالنقص

 Inconnaissable خِفيّ / ال ُيعَرف
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 Inconscient الوعي

 Incontinentغلّيم

 Incorporation استبدان/ استدماج

 Incubation ِحضانة

 Indépendance استقالل

 Indéterminisme الحتمية /التعيين

 Indexicable  قابل للتقييس

 Indianiste متهْنِود

 Indicateur مؤشر

 Indice (s) قرائن/ مؤشرات/مؤشر

 Indifférenceالمباالة)/عَدم االكتراث(اختالف -ال

 Indifférenciation عدم تمييز /التفاضلية

 Indifférencié المتمّيز

 Indigène (s)صليونسكان أ /أهلي/محلي

 Indignité خزي/ ال جدارة

 Individualisationتفريد/فردانية /تفردن/ تذويت/فرَدنة

 Individualisation/ Personnificationشخصنة

 Individualiserَفْرَدَن

 Individualisme فردانية

 Individualiste فردانّي

 Individualitéذاتية

 Individuation تشخصن/تفّردية

 Indivisible )غير(قابل للتجزئة 

 Indo-Celtique سلتي-هندو

 Indo-Européen أوروبي-هندو

 Indo-Germanique جرماني-هندو

 Inductif  استقرائي

 Indulgents متسامحون

 Industrie de l’information صناعة المعلومات

  Industrie de la communication صناعة االتصال

  Industrie de la conscience صناعة الوعي

  Industrie publicitaire صناعة إعالنية

  Industries de l'imaginaire صناعات المخيال

 Inégalité المساواة/تفاوت

 Inégalité d’institutionتفاوت مستِقّر باالصطناع
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 Inégalité naturelle تفاوت طبيعيّ 

 Inexorableمحتوم

 Inextricablement  بطريقة مبهمة

 Infanticide قتل األطفال

 Inférence  استدالل

 Infiltrer ses termes  تنسل إلى حّديها

 Infirmationتكذيب أو إبطال الفرضية

 Informateur حاِمُل أخبار/ُمخبر

 Informatif إخباري

 Information إخبارية

  Informatique  معلوماتية 

 Informatisation de la société  ة المجتمعأتمت

 Informelle  غير رسمية/الشكلية 

 Inforoutes طرق سيارة للمعلومات

 Infraction خْرق/ مخالفة

 Infradisciplinaire  ما تحت الفروعية

 Infrastructure بنية تحتية

 Infrastructureتحتبنيوي/ تحتية) بنية(بنى

 Infusoires نقاعيات

 Initiation ُمساّرة/ تلقين/تنشئة

 Initiatique َمَساّري

 Initiéُمساّر

 Inititiation  تكريس -تأهيل

 Injectionحقن

 Injonctionإيعاز

 Injusticeجور

 Innéفطري

 Innocenceبراءة

 Innovation  )إبتكار( تجديد

 Innovations techniques  تجديدات تقنية

 Input  مدخالت

 Inquiétude همٌّ شديد

 Inquisition محكمة التفتيش

 Inscriptionرقيم/ انضواء

 Insignifianceالُخلوُّ من المعنى/ ال معنى
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 Inspirationإلهام

 Instabilités الثوابت

 Instance/Pouvoirجهاز/ مستوى / سلطة

 Instantané  آني -لحظي

 Instantia cruces  حجة حاسمة

 Institué سمؤسَّ

 Institunationalisation مأسسة

 Instituteurُمعّلم

 Institutionمؤسسة/ تأسيس/ تنصيب

 Institution chrétienneأسس مسيحية/ مؤسسة مسيحية

 Institutionnalisation مأسسة/ تمأسس

 Institutionnaliser مْأسس

 Institutionnel مؤسساتي/ مؤّسسي

 Institutions gentilicesيريةمؤسسات عش/أنظمة

 Instrument أداة/وسيلة

 Instrumental أداتية

 Instrumentalismeأداتية

 Intégralitéتمام

 Intégration تدامج /تكامل/ اندماج

  Intégration mondiale  إندماج عالمي

 Intégrismeتزّمتّيـة

 Intégriste متشّدد/ ُمتزّمت

 Intellect acquis عقل مكتَسب

 Intellect agent عقل فّعال

 Intellect séparé عقل مفارق

 Intellection إدراك عقلي

 Intellectualismeتعقـّلية

 Intellectualisteتعّقلي

 Intelligence قوة عاقلية

  Intelligence artificielle ذكاء اصطناعي

 Intelligentsia)النخبة المثقفة( إنتليجنسيا 

 Intelligibilité معقولية/ دروكيةم

 Intemporel الزمانّي

 Intendantوكيل

 Intentionnalité قصدية
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 Interaction (s)عالقات تفاعلية /تفاعلية/تفاعل

 Interactionnisme social تفاعلية اجتماعية

 Interactionnisme symbolique تفاعلية رمزية

 Interchangeabilité تعاُوض

 Interchangeable اوضمتع

 Interculturelما بين ثقافي /عبر الثقافات

 Interdépendanceاعتماد متبادل/ عالقة ترابط

 Interdépendant  متواِقف

 Interdiction خطر/ منع/ ردع/نْهي

 Interdit محظور

 Intérêtمنفعة

 Intérêt généralمنفعة عامة

 Intérêt privé مصلحة خاصة

 Intérim)قانون مؤقت وضعه شارلكان(إنابة

 Interindividuel بْيفردي /ما بين فردي

 Intériorisationاستنباط/ استبطان/ استدخال

 Intérioriser  استبطن

 Intérioritéجوانية

 Intermariage تزاوج ُأسري

 Intermédiaire وسيط/ وساطة

 Intermédiaire logique متوّسطة منطقية

 Intermittences du cœur الهوىتقّلباِت

 Internatداخلية

  Internationale situationniste حركة عالمية وضعانية

  Internationalisationتراتب

 Internementحجر

 Interpersonnel بْيشخصي

 Interprétatifتأويلي

 Interprétationتأويل

 Intersubjectifبْيذاتي

 Inter-texteتناّص

 Intertextualitéتناّص

 Intervalle (s)فسحات/ فاصل/ مسافة/ُمدة

 Intitulé َعنونة/تسمية

 Intolérance ال تسامح
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 Intouchableمنبوذ

 Intraitable شُموس

  Intramondanitéالدنيوي -داخل/ تفاعل دنيوي

 Intrication تشويش

 Introspection استبطان

 Introversion انطواء

 Intuitionnisme  مذهب الحدسية

 Invariance عدم التغّير/ثابتية

 Invasions Barbares  زحوفات برابرية

 Inventaireَجْرد

 Inventaire après décès ضبط مخلف

 Invention démocratiqueابتداع الديمقراطية

 Invérifiable ال متحَقق

 Inverse du carré  عكس الجذر

  Inversionعكس/إعتكاس/ انقالب/ سانعكا/قلب

 Investigation  استقصاء سوسيولوجي

 Invisible  المنظور/ المرئي

 Invocationابتهال

 Involue أغمد، انغمد

 Invoquer تذّرع/ التمس

 Invraisemblanceُبعد عن التصديق واالحتمال/ الإحتمالية

 Invulnérabilité عصمة عن الجروح

 Irénisme سالمية/ إيرينية

 Irrationaliste العقالني

 Irrationalité المعقولية /العقالنية

 Irrédentismeانضمامية

 Irréductibilitéعدم التجزئة

 Irréductible ال اختزالي

 Irremplaçable ال معوَّض

 Irréversible غير مرتدّ / ال اعكاسي

 Isomorphe ُمشاِكل

 Isonomie مساواة

 Issuسليل

 Issue منجى/َمخَرج

 Jacobin يعقوبي
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 Jacobine يعقوبية

 Jalousieغيرة

 Jansénisme  جنسينية

 Japhétiqueيافثي

 Jargonرطانة

 Javanaisجاوية

 Je ضمير الُمتكِلم

 Jéhovahيهوه

 Jeu de l’ultimatum لعبة اإلنذار األخير

 Jeu de quilles لعبة األوتاد

 Joie sans tache)في مفهوم ابن حزم(لصة سعادة خا

 Jouissance متعة/لذة

 Jours intercalaires أيام الكبيس

 Joute oratoire مناظرة خطابية

 Judaïsme يهودية

 Juge قاض/َحَكم

 Jugement d’incompatibilité  ُحكم التنافر

 Jugement d’obligation حكام ملِزم

 Jugements de valeur حكم قيمي

 Juridictionوالية

 Juridique قانوني

 Jurisprudenceحكم القضاء

 Juristeفقيه

 Justice عدل/عدالة

 Justice expéditive مقاضاة سريعة

 Justification تبرير/تسويغ

 Juvénileفتوي

 Kabbale قبالنيـّة

 Kaléidoscope ِمشكال

 Karma قدر/كارما

 Kinésique  )إيمائية(كينزيك

 Kiriwina كيريوينا

 Knowledge Industry صناعة المعرفة

 Koriaks كورياكس

 Kwakiutl كواكيوتل
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 L’autre: L’objet aimé المحبوب:اآلخر

 Époptie (ou révélation) et la transmissionوالنَّقل)أو الوحي(لحظة الكشف 

 Laboratoire social  مختبر إجتماعي

 Laetitia)بالالتينية(مَرح / زلةلذَّة َج

 Laïc علماني

 Laïcisation تعلـْمن/علمنة

 Sécularisationعلمنة

 Laïcisé معلمن

 Laïcs علمانيون

 Laïqueعلماني

 Lande (s) براحات/براح

 Langageلسان /تعبير لغوي/ُلغة

 Langue artificielle لغة اصطناعية

  Langue gestuelle  لغة إمائية

  Langue iconique  لغة أيقونية

 Langue savante لسان عالم

 Langueur d’amourُسقام الُحبّ / ُحزُن الُحبّ 

 Larnaxصندوق خشبي/ الرناكس

 Larves  يرقانات

 Latitudinarisme ميوعية

 Ça (le)الـ هو

 Cours de l'histoire سيرورة التاريخ

 Fou du roi مضحك الملك

 Grand Autre (A) الكبيراآلخر

 Moi (le)الـ أنا

 Sur-moi (le) األنا األعلى

 Lecture négociée  قراءة متفاوض عليها

 Légalisation شرعنة

 Légat موفد بابوي

 Légendeرواية/ قصة خرافية/ُخرافة

 Législateurمشّرع

 Législationتشريع

 Légitime مشروع /شرعي

 Légitimisteرعيينمتحزب للملوك الش

 Légitimité شرعّية /مشروعّية
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 Légitimité sociale مشروعية اجتماعية

 Léproserie et maladrerieدمنة

 Les Barines )روسيا(أسياد

 Les gentiles أبناء العشير

 Les quatre moments de l’initiation َلحظات الُمسارَّة األربع

 Lettréَثِقٌف

 Lettre de change سفتجة

 Lévitiqueسفر الالويين/ سفر األحبار

 Lexicographie تأليف المعاجم

 Lexie لفظ بسيط أو مركب

 Libation إراقة النبيذ

 Libelle نشرة دفاعية/دفوعة

 Libéralisme ليبرالية

 Libéralitéكرم

 Libertaire تحّرري

 Libertéحرية

 Liberté d'expression citoyenne حرية التعبير المواطنة

 Libertinageتفّلت ُخُلقي/ تحّرر/زندقة /انعتاقية

 Libido domimendi)بالالتينية بحسب القدِّيس أوغسطين(رغبة المعرفة 

 Libido excellendi (dominandi))بالالتينية بحسب القدِّيس ُأوغسطين(رغبة السُّلطة 

 Libido sciendi)دِّيس أوغسطينبالالتينية بحسب الق(رغبة الهيمنة 

  Libre-échange  تبادل حر

 Libres penseurs  مفكرين أحرار

 Lien naturel رابطة طبيعّية

 Lien social  رباط اجتماعي

 Lieux communs عموميات

 Lignage عشيرة

 Ligne حلف /قوام/قّد

 Ligue féodale رابطة فيودالية

 Limiers جواسيس

 Limitative  تحديدي

 Linéaireخطي

 Linguiste عالم األلسنية

/ألسني/ألسنية/لسانية/لسانة/لسانّيات/ علم األلسنية
 لساني

Linguistique 
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 Linguistique communicationnelle  لسانيات اتصالية

 Linguistique saussurienne  لسانيات سوسيرية

 Livre-culte  كتاب شَعاِئريّ 

 Livres topiques ( Phèdre de Platon ))محاورة فيدر ألفالطون(ية ُكُتب نموذج

 Locuteur متحّدث

 Locutionعبارة

 Loge محفل ماسوني

 Logiqueمنطق

 Logique séquentielle  منطق تعاقبي

 Logopiós مختلق كالم

 Logosمنطق)/عقل كلي(لوغوس /عبارة /عقل)/ الــ(كلمة

  Logosphère حيز عقالني

 Loi قانون/ شريعة

 Loi de nature قانون طبيعة

 Loi naturelle  قانون طبيعيّ 

شريعة قديمة عند شعوب الفرنجة(شريعة سالّيـة 
 )الوثنية

Loi salique 

 Loi volontaristeإيمان إرادوي

 Lois conditionnelles قوانين شرطية

واتالمدنـْدن أو المرنـّم بصوت خافت لصل(لوالر
 )هرطوقية

Lollard 

 Lollardisme لوالردية

 Lombaireَقَطني

 Longue durée  أمد طويل

 Loquèleَهذر

 Loretteغانية

 Lotions غسول

 Louange (s) )ات(ثناء

 Loyer/ Contrepartie مقابل/إيجار

 Luciférien شيطانّي

 Ludiqueَلِعبي

 Lumièresأنوار

 Lumières (les) األنوار

 Lunaisonإقمار

 Lustration تطهير
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 Luthérianisme مذهب لوثر/لوثرية

 Luthérienعضو في المذهب اللوثري/لوثري

 Luxeترف

 Lycéeثانوية

 Lynchage قتل عسفي/إعدام

 Lyriqueغنائي

 Lyrique: D’où naît le poème d’amourغنائية تتولَّد منها قصيدة الُحّب

 Lyrismeغنائية

 Maçonnerie ماسونية

 Macro-histoire ماكرو تاريخ

 Macrosociologie ماكروسوسيولوجيا

 Magdalénien  مجدولون

 Mage مجوسي

 Magieِسحر

 Magistère سلطة أخالقية

 Magistrale عالمّي

 Magistratحاكم

 Magistrature والية ُحْكم

 Magnification de la politiqueرفعة السياسة

 Magnificence divine َعَظمة إلهية

 Maïeutiqueتوليد

 Maintien هيئة/ وضعة

 Maintien / miseهندام

 Maîtreسّيد

 Maître/ Professeurأستاذ

 Maîtriseحذق

 Mal d’amour اعتالل الُحبّ 

 Maladie épidémique وباء وافد

 Malebranchistes مالبرانشّيون

 Maléfiqueشرير

 Malentendu  سوء تفاهم

 Mal-êtreكرب

 Malheur شقاء/بؤس

 Mana مانا/ قوة خفّية

 Managementتسيير
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 Mandarin (s) مانداران/ ديواني

 Mandataire ُمفوَّض

 Manichéenمانوّي

 Manichéisme مذهب ماني/ مانوّية

 Maniement استعمال/إدارة

 Manièreطريقة

 Manières de parenté أساليب القرابة

 Manifestation تظاهرة

 Manipulation تحّكم /تْضِمين

 Manse إقطاعة صغيرة

 Mantique ِعرافُة الغيب

 Manuel  كتاب وجيز

 Manuels de confession  كتب توبة

 Manufacture  مانوفكتورة

 Maoriماوري

 Maquillage/ parure ماكياج

 Marc Saint )القديس(مرقس

 Marchandisationتسليع

  Marchandise culturelle  سلعة ثقافية

 Marchéسوق

 Marché globalisé  سوق متعولمة

 Marginalité هامشّية

 Margraveحاكم مقاطعة/ مارغراف

 Mariage endogame زواج ُلحميّ 

 Mariage exogame مختلط/ زواج خارجي

 Marketingبنيوية) تقاطعات(تشابهات 

 Marque  أثر/ عالمة

 Marxisante  المتمركسة

 Masculin ذكر/مذّكر

 Masculinisationتذكير

 Masculinitéذكورة

 Masochisme مازوشية

 Mass Mediaإعالم

 Masse (s))الرعية/ العامة(جماهير /حشد

 Masse critique  كتلة حساسة
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 Masse oscillante كتلة متحركة

  Massification تحشيد

علماء اليهود الذين يعنون بتفسير: علماء الماسورا
 النصوص التوراتية ونقدها

Massorètes 

 Matérialisation opérationnelleتحقق عمالني

 Matérialisme مادية/ مذهب مادي

 Matérialisme historique مادية تاريخية

 Matérialité des sciences  مادية العلوم

 Mathématisable رييضقابل للت

 Mâtiner/ Maltraiter سوء معاملة

 Matriarcal أمومي

 Matrice مصفوفة/ أرومة/رحم

 Matrice conceptuelle  كلب مَفاِهيمي

 Matrices morphologiques وسائل توليد صرفية

 Matrices syntaxico-sémantique وسائل نحوية داللية

 Matrilocal ُأمومّي المسكن

 Matrilocal/ Matrilinéaire موميأ

 Maudissons/ Malédictionلعنة

 Maugré/ Malgréرغم

 Maximalقصوى

 Maximaliser, Maximiserأوَّج

 Maximes قاعدة عملية

 Maximisée  في أوجها

 Mayas شعب المايا

 Mécanique (la)إوالة

 Mécanique ondulatoire  أوالة تمّوجية

 Mécanique quantique انيك الكّميعلم الميك

 Mécanisme (s)أواالت /أوالية/ ميكانيزم/آلية

 Mécanisme de clôture  آلية إقفال

 Mécanismes de défenseميكانيزمات الدفاع/آليات الدفاع

 Mécanismes de sélection آليات اإلنتقاء

 Mécanismes psychologiques آليات نفسانية

 Méconnaissance إنكار/ لجه/إغفال

 Médias وسائل اإلعالم

 Médiate غير مباشرة
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 Médiateurَوسيط

 Médiatif  توسطي

 Médiation توسط /وساطة

 Médiation externe وساطة خارجية

 Médiation interne وساطة داخلية

  Médiatisation  َمْشَهدة

 Médiéval وسيطي /قروسطي

 Médiévale وسيطية

 Médiologie  علم إعالم

 Medium وسيط /وسيلة إعالمية

 Mélanésie ميالنيزيا

 Membre (s) أعضاء/عضو/ عنصر

 Mémoireذاكرة

 Mémoire affective ذاكرة عاطفية

 Mémoire collectiveذاكرة جمعية /ذاكرة جماعية

هو الرأي  Meneurs d’opinion  موجِّ

 Mentalité (s) عقليات/ذهنيات/ذهنية

 Mercantile مركنتيلي

 Mercuriales لوائح أسعار

 Mérites مزايا /فضائل

 Méritocrate  أهلقراطي

 Méritocratie  سلطان الجدارة

 Merveilleux غرائبي/ عجيب

 Mésalliance زواج غير متكافئ

 Meshui/ Maintenantاآلن

 Message رسالة/ُمرَسَلة

 Messeقداس

 Messianique)ة إلى المسيحنسب(مسيحاني 

 Mesure préventif تدبير وقائي

 Mesures quantitative قياس العالقات االجتماعية

 Méta قصوى

 Méta - social اجتماعي -ماوراء

 Métalangageلغة انعكاسية /تقعيد اللغة

 Métallurgieتعدين

 Métallurgiste معدِّن
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 Métamorphose َمسخ/تحّول

 Métaphore (s) استعارات/ستعارةا

 Métaphore paternelle مجاز أبوي

 Métaphores organicistes  استعارات عضوانية

 Métaphysiqueماورائي

 Métathéorie ميتانظرية

 Métayage مزارعة/مؤاكرة

 Métayerمزارع

 Métempsychose تقّمص

 Météoriqueنيزكي

 Météorologie علم األرصاد

 Méthode منهجية

 Méthode compréhensive نهج تفهمي

 Méthode expérimentale منهج تجريبي

  Méthodes  plurielles  مناهج متعددة

 Méthodologique منهجية

 Méthos خرافة/ أسطورة

 Métissage خليط األجناس/تمازج

 Métonymie كناية /مجاز مرسل

 Métriquement/ Métrique قياس/قياسيًا

 Métropole  ميتروبول

 Meule مطحنة يدوية

  مزارعة أو مغاللة
عقد بين عامل فالحي يتقاسم غلة األرض مع (

 )المالك ويسمى كذلك الخماسة في بالد المغرب

Mezzadria, Métayage 

 Miasmeوَخم

 Micro histoire تاريخ مجهري

 Micro-communauté ميكرو جماعة

 Microcosmeحقل

 Micro-culture ميكرو ثقافة

 Micro-ondes مويجات كهروطيسية

 Microstructure ميكروِبنية

 Midcult ثقافة متوسطة

 Mignarder/ Traiter délicatement معاملة بعناية

 Mille-feuilleرقائق



 295

 Millénaireألفية

 Mimerوّمأ

 Minceur تخسيس/ تنحيف

 Mineurs  مقدمات صغرى

 Ministère سرار والكلمةخدمة األ

 Ministreخادم

 Miracles  معجزات

 Miraculéُمعجز

 Mise en sérieسلَسلة

 Mithraïsme ميثراوية

 Mixte (gouvernement, forme) )حكومة(مختلطة 

 Mnémotechnique مقوٍّ للذاكرة

 Mobilitéحراك

 Mobilité sociale  حراك اجتماعي

 Modalité (s) طرائق/شاكلة

 Modeمقام/نمط /حال/ موضة/ُدرجة

 Mode de production  نمط إنتاج

 Mode social  نمط اجتماعي

 Mode vectoriel صيغة نواقلّية

 Modèle (s) نماذج/ منوال  /نموذج

  Modèle circulaire de communication  نموذج دائري لإلتصال

 Modèle de maximisation نموذج تأويجي

 Modèle doxographique نموذج تخميني

 Modèle entrepreneurial de communication نموذج مقاوالتي لإلتصال

 Modèle global de modernité  نموذج شامل للحداثة

 Modèle linéaire de communication  نموذج خطي لإلتصال

 Modèle linguistique  نموذج لساني

 Modèle systémique  نسقي  نموذج

 Modelerَنْمذج

 Modélisation نمذجة

 Modérantisme اعتدالّي

 Moderne حديث

 Modernisation عصرنة/ تحديث

 Modernitéحداثة

  Modernité alternative حداثة بديلة
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  Modernité hédoniste حداثة مَتِعيَّة

 Modiste مصمم أزياء

 Mœurs عادات/ تقاليد/طباع

 Moiأنا

 Moisson َحصاد

 Molaireكتلوي

 Moléculaire جزيئي

 Mollet َربلة الساق

 Monachismeَرْهَبَنة

 Monarchie َمَلكّية /ملوكّية

 Monarchie des Bourbons ملكّية البوربون

 Monarque عـاهل

 Mondainِعّلي/ُمجَتمعي/ َمديني/دنيوي

 Mondanéitéتظاُهر/تفاُخر/ حياة مدينّية/ َمدينّية

 Mondialisationعولمة

 Monisme أحادية

 Moniste توحيدية

 Monnaieعملة

 Monnayer سّك نقداً 

  Monogamieزواج أحادي )/الزواج الواحد(زواج

 Monogénisme تخلق من أصل واحد

 Monographie مونوغرافيا

 Monolithisme واحدية

 Monophysisme مونوفيزّية

 Monophysites)القائلون بالطبيعة الواحدة(ون مونوفيزي

  Monopole du savoir  احتكار المعرفة

  Monopoles publics  احتكارات عمومية

 Monothéismeتوحيد

 Monstreِمسخ

 Monstrueuxمسيخ

 Montagnard (s) جبليون/جبلّي

 Morale أخالق

 Morale sociale أخالقية اجتماعية

 Moralité  أخالقية

 Moralité أخالقّيات
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 Moraves (les Frères -) )اإلخوة الــ(مورافيون 

 Morphimeمورفيم

 Morphogenèse تشكل تكويني

 Morphogénèse تكوين مورفولوجي

 Morphone مورفون

 Mortelفاٍن

 Mosaïque موسوي

 Mot composé كلمة مرّكبة

 Mot simple كلمة بسيطة

 Mots composés savants مركبات علمية

 Moufle)مجموعة بكر لرفع األثقال(بّكارة

 Moulin à eau طاحونة مائية

 moulin à vent طاحونة هوائية

 Mouvementحركة

 Mouvement spiral حركة لولبية

  Mouvement structuraliste حركة بنيوية

 Moyen âge  عصر وسيط

 Moyen terme حّد أوسط

 Mulâtre  خالسي

 Multiculturalisme تعددية ثقافية

 Multiculturalisme تعددية ثقافية

 Multiculturel متعّدد الثقافة

 Multimédia  وسائط متعددة

 Multiplicateur مضاعف

 Multitudeحشد

 Multivariate fallacy منهج متعدد المتغيرات

 Muse ربة الفّن

 Muséificationوضع في متحف/ َمتحفة/ تتحيف

 Mutation طفرة/تحّول

 Mutilation/ Castration خصاء

 Mystère (le) غامضة

 Mysticisme صوفية

 Mystique متصّوف

 Mystique صوفي

 Mystique صوفي
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فون  Mystiques ُمتصوِّ

 Mythe  أسطورة

  Mythe أسطورة

 Mythe ُأسطورة

 Mythe أسطورة

 Mythe أسطورة

 Mythe أسطورة

 Mythe  طورةأس

 Mytheux أسطوروي

 Mythifié مؤسطر

 Mythologèmeعنصر أسطوري/ أسطورة تأسيسية

 Mythologie)ِعلم اُألسطورة(ميثولوجيا 

 Mythologieمخيال أسطوري/ علم األساطير/ أسطورة

 Mythologie compare علم األساطير المقارن

 Mythologiserأسَطر

 Mythologueمؤسطر/مختلق أساطير/ميثولوجيّ / عالم أساطير

 Mythoplaste مختلق أسطورة

 Mythoplastie اختالق أسطورة

 Mythopoéique متحدث بالخرافة

 Nadir النظير

 Nanismeقماءة

 Nantes (Edit de -) )قرار(نانت

 Narcissisme نرجسّية

 Narrateurسارد

 Narratifسردي

 Narrationسرد

 Nationأّمة

 Nationُأّمـة

 Nationأمة

 Nationalisme قومية

 Naturalisationتطبيع

 Naturaliséمطّبع

 Naturaliserطّبع

 Naturaliserطبَّع

 Naturalisme طبيعوّية
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 Naturalismeطبيعانية/ مذهب طبيعي

 Natureطبيعة

 Nature فطرة/ طبيعة

 Natureفطرة

 Nature (état de) )حالة الـ(طبيعة

 Néantَعَدم

 Néantisation ُصْنع الَعَدم

 Nébuleuseسديم

 Nécessaire ضروري

 Nécessaire ضروري

 Nécessité ضرورة

 Nécessité  اضطرار/ ضرورة

 Négatifسالب

 Négociation مفاوضة/ تفاوض

 Négociation تفاوض

 Négociations  مفاوضات

 Négociations مفاوضات

 Négritudeجةزنو 

 Néguentropie )الفعالية(زيادة

 Néo naturalisme طبيعوّية جديدة

 Néojacobin يعقوبي جديد

 Néologie combinatoire توليد تركيبي

 Néologie formelle توليد شكلي

 Néologie lexicale توليد معجمي

 Néologie phonétique توليد صوتي

 Néologie sémantique توليد داللي

 Néologisme flexionnel مولَّد تصريفي

 Néologisme sémantique مولَّد داللي

 Néo-positiviste  وضعي-نيو

 Network شبكة اتصال

 Neuroendocrinologieعلم أعصاب الغدد الصمّ 

 Neurologie نورولوجيا

  Neurologie  علم األعصاب

 Neuroscience علم األعصاب

 Neutralisation )ثراأل(إزالة
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 Neutralisation تعطيل

 Neutralisationتحييد

 Neutraliser )األثر(حّيد، أزال 

 Neutralitéحياد

 Neutralitéحيادية

 Neutralité émotionnelle  حياد عاطفي

 Névrose ُعصاب

 Névrose ُعصاب

 Névrose ُعصاب

 New Deal  توزيع جديد

 Nihilismeَعَدمية

 Nilomètreداة لقياس منسوب النيلأ

 Nobiliaire أشرافي

 Nobles أشراف

 Noblesseنبالة

 Noblesseنبالة

 Noblesseنبالة

 Nom du père اسم األب

 Nomadismeبداوة

 Nomenclatureبيان

  Nomenclatures مصطلحات تخصصية 

 Nominale اسمية

  Nominalisme إسمية

 Nominalisme إسمانية

 Nominalisme إسمانية

 Nominalisme إسمانية

 Nominaliste تسموي

 Nomogenèse تكوين بدائي

 Nomographie نموذجي

 Nomosقانون

 Nomothète des lois مشّرع القوانين

 Nomothétique أطروحة قانونية

 Non – vouloir/ saisir عَدم، إرادة التملُّك

 Non croyance  الاعتقاد

 Non histoire التاريخ



 301

 Nonce سفير بابوي

 Non-communication  الال اتصال

 Non-linéarité الخطية

 Non-monarchie نظام غير ملكي

 Non-rationalité  غير العقالنية

 Non-solution  غير محلولي

 Normalisationتعيير

 Normalitéسوية

 Normatif معياري

 Normatif معياري

 Normatif يمعيار 

 Normatif معياري

 Normatif معياري

 Normatif منمذج

 Normatifمعياري

 Normatif معياري

 Normativité  معيارية

 Norme  قاعدة ـ معيار

 Norme قاعدة

 Norme قاعدة/معيار

 Normes معايير

 Nostalgieحنين

 Notablesوجهاء

 Noteمدّونة

 Notionمقولة

 Notionمفهوم

 Notionnel مفهومي

  Nouveau testament  )العهد الجديد(عهد

 Nouveau Testament العهد الجديد

 Nouveautés مالبس وكلف

 Nouvelle Guinée غينيا الجديدة

 Nouvelle histoire  تاريخ جديد

 Novateurمجدد

 Novatianisme نوفاطّيـة

 Novum organum  أداة جديدة



 302

  Numérisation du signe  مةرقمنة العال

 Objectal غيرانّي

 Objectivation موضعة

 Objectivation اسقاط/ توضيع

 Objectivation موضعة

 Objectivation وضعنة

 Objectivation َمْوَضَعَة

 Objectivation توضيع

 Objectiver وضعن

ع  Objectiverوضَّ

 Objectivisme موضوعانّية

 Objectivisme موضوعانية

 Objectivisme موضوعانية

 Objectivisme موضوعانية

 Objectiviste موضوعاني

 Objectivité  موضوعية

 Objet  موضوع

 Objet شيء/ موضوع

 Objet شيء/ غرض/ موضوع

 Objet désiré غرض مرغوب

 Objet du désirالمرغوب/ موضوع الرغبة

 Objet en abyme عنصر شمولّي الداللة

 Obligationإلزام

 Obligation morale  واجب أخالقي

 Obscène de l’amour فاحشُة الُحبِّ 

 Observation مالحظة

 Obsessif هاجسّي

 Obsession  وسواس

 Obsession وسواس

 Obsessionnel هجاسي

 Obstacleَعَقبة

 Oc (Langue d’) )لغة(أوك

 Occident  عالم غربي

 Ochlocratie غوغائية/ يَّةُأوْخلوْقراط

 Odieuxوضيع
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 Odieuxَمِقيت

 Œcuménique  مسكونية

 Œcuménisme  مسكونية

 Œuf à la cop  بيضة برشت

 Œuvre (littéraire) )أدبي(عمل

 Œuvres normatives أعمال معيارية

 Office صالة/قّداس

 Office de Chœur  حفل قداس

 Officialité محكمة أسقفية

 Officierمأمور

 Offrandeقربان

 Oïl (Langue d’) )لغة(أويل

 Oisiveté عطالة

 Oligarchie أوليغارشّية

 Oligarchie أوليغارشّية

 Oligarque)يتبع حكم األقلية(أوليغاركي 

 Oligopole  أوليغوبول

 Ombilicسّرة

 Omission إسقاط/ إهمال/سهو

 Omissionسهو

  Omniprésent كلي الحضور

 Omniscience معرفة كّلية

 Omniscience كلية العلم

 Onction زيت تعميد

 Onguentsَمراهم

 Onirique ُحُلمي

 Onomatopée محاكاة

 Ontogenèse تطور الكائن البشري

 Ontogenèseخلقية

 Ontogénèse تكوين وجودي

 Ontologie أنطولوجيا

 Ontologique أنطولوجي

 Ontologisation ةكونن

 Opérationnelرقمي

 Opinion )آراء. ج(رأي
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 Opinion publique رأي عامّ 

  Opinion publique  رأي عام

 Opportunisme انتهازية

 Opportunisme انتهازّية

 Opportunisme انتهازية

 Opportuniste انتهازّي

 Opposition تعارض

 Opposition تعارض

 Opposition تناقض

 Opposition تعارض/تقابل

 Optionخيار

 Optique corpusculaire  بصريات جسيمية

 Optique ondulatoire  بصريات تمّوجية

 Oracleالنبوءة الموحاة/ وسيطة الوحي/وسيط

 Oracle كاشف الطالع

 Oraculaire كاشف للطالع

 Oral شفاهي

 Oral (stade) )مرحلة(فمّية

 Oratio)بالالتينّية(ق ِخطاب ُمنمّ 

 Oratorienعضو في جمعية األوراتوار

 Oratoriens أوراتورّيون

 Orchestré مجّوق، منّسق

 Ordalie تحكيم إلهي

 Ordalie تحكيم إلهي

 Ordinateur الحاسوب

 Ordo hominum  نظام البشر

 Ordo rerum  نظام األشياء

 Ordreنظام

 Ordreنظام

 Ordreتنظيم

 Ordreنظام

 Ordre social نظام اجتماعي

 Ordres َدَرَجات الكهنوت

 Orenda قوة حيوية

 Organe لسان حال
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 Organeعضو

 Organicisme عضوية

 Organiciste عضواني

 Organiciste عضوانية

 Orgieعرَبدة

 Orientationتوجه

 Originaire/ Originelأصلي

 Original أصلي

 Originalité ابتكار/فرادة

 Origineأصل

  Origine أصل

 Origineأصل

 Originelأصلي

 Originelأولي

 Origines أصول

 Orléanisme  أورليانية

 Orthodoxie أرثوذوكسية

 Orthodoxieاستواء العقيدة

 Orthodoxie absolue إيمان مستقيم

 Oscillographe  مسّجل الذبذبة

 Ostal بيت تقليدي قديم

 Ostracismeنفي

 Ouï-dire قيل وقال

 Ourlet أهداب الثوب

 Outil conceptuel  أداة مفهومية

 Outillage mental أدوات ذهنية

 Output  مخرجات

 Ovale بيضوي

 Pacteميثاق

 Pacte fondamental  ميثاق أساسي

 Padouans بْدوانيون

 Paganismeوثنية

 Paideía منظومة ثقافية

 Païenوثني

 Paixسالم
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 Pal خازوق

 Paléographique)متعلق بعلم النصوص القديمة(باليوغرافي 

علم رديف للجيولوجيا ُيعنى بدراسة: علم اإلحاثة
 المتحجرات 

Paléontologie 

 Paléontologie  باليونطولوجيا

 Paléontologie علم إحاثة

 Palestre ميدان رياضي

 Paletteلوحة

 Palissade شيعة محبوكةو 

 Pamphlet هجائية/أهجية

 Pampre )غصن كرمة(حجنة

 Panacéesترياق

 Panarabisme عروبية

  Pangermanique جرماني قومي

 Panhellénique)متعلق بجميع اليونانيين(إغريقاني 

 Panoplieشكـّة

 Panoptique اشتمالي

 Panthéisme  مذهب وحدة الوجود

 Panthéisme ةحلولي

 Panthéon  مجّمع األرباب

 Panthéon بانتيون

 Panthéon مدفن عظماء األمة

 Panthéon معبد اآللهة

 Papautéبابوّية

 Papautéبابوية

 Pape لقب أسقف روما/بابا

 Paposistes أتباع البابا

 Papouasie بابوازي

 Paraboleَمَثل

 Paradigmatique نموذجي

 Paradigme  باراديغم

 Paradigmeُيقاس عليه/ نموذج ِمعياري

 Paradigme مثال/نموذج

 Paradigme  )باراديغم(نموذج

 Paradigme براديغم
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 Paradoxalمفارق

 Paradoxeمفارقة

 Paradoxeمفارقة

 Paradoxeمفارقة

 Paradoxeمفاَرقة

 Paradoxeمفارقة

 Paradoxeمفارقة

 Parallèleمتواز

 Parallélismeتواٍز

 Parallélismeتواٍز

 Paralogisme قياس فاسد/ اشتطاط

 Paramètre مؤشر قياسي

 Paramètres structurels  ثابتات بنائية

 Paranoïa الُعظام/ جنون االرتياب

 Parapsychologie  ما وراء النفس

 Parasynthétiques شبه مركبات

 Parentéقرابة

 Parentéقرابة

 Parenté Classificatoire قرابة اصطالحية

 Parenté croisée قرابة مصّلبة

 Parenté parallèle قرابة متوازية

 Parfaitكاِمل

 Parité  عالقة تساوٍ 

 Parjure حنث باليمين

 Parlureلْكنة

 Parodier )بسخرية(حاكى

 Paroisse خورنية

 Paroleكالم

 Paronymieجناس

 Parricide بقتل األ

 Particularisme إقليمية

 Particularisme تخصيصيَّة

 Particularisme نزعة خصوصية

 Particularité  خصوصية

 Particularité خصوصية
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 Particules  هتامات

 Particulier مخصوص

 Particulierشخصي/ خصوصي/جزئي

 Parti-prisموقف

 parva naturalia سماع طبيعي

 Passer/ Dépasser تجاوز/مّر

 Passereauxجواسم

 Passifمنفعل

 Passif سلبي/منفعل

 Passionهوى

 Passion (amour-passion)عشق

 Passion du christ  محنة المسيح

 Passionsأهواء

 Passionsأهواء

  Pasteur قّس بروتستانتي

 Pasteurراٍع

 Pasteur )ديني(راٍع

 Pasteurراٍع

 Pasteur قس/قسيس

 Pastorales / épîtresرعائية

 Patentُمبرَّأ

 Pathogène واصم ممِرض

 Pathologie expérimentale علم األمراض التطبيقي

 Patriarcal بطركي/أبوي

 Patricienneماجدة

 Patricies أشراف

 Patrieوطن

 Patrilinéaire  نسب أبوي

 Patrilocal/ Patrilinéaireأبوي

 Patrimonialisationَتْتريث

 Patrimonialité نزعة تراثية

 Patriotisme حبُّ الوطن

 Patriotismeوطنية

 Paupérismeتفقر

 Péans أهازيج النصر
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 Péché إثم/ خطيئة

 Péché original)الخطيئة األصلية(خطيئة

 Pédagogie بيداغوجيا

 Pélagianisme بيالجية

 Penchantميل

 Péninsulaire  شبه جزيري

 Pénitencierمعّرف بابوي له تأثير كبير في محكمة التفتيش

 Pénitent نادم/تائب

 Pénitentiels دالئل اعتراف

 Penséeفكر

 Pensée mécaniste  تفكير أوالي

 Pensée structuraliste  فكرة بنيوي

 Pentateuque كتب الشريعة الخمسة

 Peptide  مادة هضم

 Peptidique ببتيدية

 Percée décisive  اختراق حاسم

 Percée scientifique اختراق علمي

 Perceptionإدراك

 Perceptionإدراك

 Péremptoireباتة

  Pères de l'église  آباء الكنيسة

 Perfectibilité اكتمالية

 Perfectionكمال

 Perfectionniste)بمعنى البحث عن كمال الشيء(استكمالي 

  Performatif  )إنجازي(أدائي

 Péribole سور المعبد

 Périgée  حضيض القمر

 Périodisation تحقيب

 Périodisationتقسيم إلى مراحل -مرحلة

 Péripatétisme)فلسفة أرسطو وتالميذه(مّشائية

 Péripétie تطّور مفاجئ

 Périphrase négative تعريِض إنكاريّ 

 Permissions إباحات

 Perpétuerتأبيد

 Perpétuerأبّد
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 Persan فارسي

 Personnaliser َشْخَصَن

 Personnaliser شْخَصن

 Personnalité شخصية

 Personnalité de baseقاعدية/ شخصية أساسّية

 Personnalité statutaire شخصية وضعية

 Personne شخص

 Personne morale شخص معنويّ 

 Perspectiveأفق

 Perspective pluridisciplinaireمنظور متعدد فروع االختصاص

 Persuasionإقناع

 Pertinentمناسب/ وثيق الصلة بالموضوع

 Pertinentمالئم

 Perturbationتسيؤ

 Perversion انحراف

 Petit commentaire التفسير الصغير

 Pétition عريضة احتجاج

 Pétrification تحجير

 Peupleشعب

 Phallique (stade) )مرحلة(قضيبّية 

 Phallus symbolique  قضيب رمزي

 Pharisaïsme فريسيـّة

 Pharmakos فارماكوس

 Phénoménal  ظاهراتي

 Phénomène ظاهرة

 Phénomène (social) )اجتماعية(ظاهرة

 Phénomènes macroscopiques ظاهرات ماكروسكوبية

 Phénoménologie ظاهراتية

   Phénoménologie )فينومينولوجيا( ظاهراتية 

 Phénotype طابع وراثي

 Philippiqueفيليبية

  Philologie فيلولوجيا

 Philologie فيلولوجيا

 Philologue عالم الفيلولوجيا

 Philosophie  pragmatique ذرائعية/ فلسفة براغماتية 
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 Philosophie de l’histoire  فلسفة التاريخ

 Philosophie expérimentale  فلسفة تجريبية

 Philtre شراب الحب

 Phlogistique عنصر ملتهب

 Phobie )خواف(رهاب

 Phonation تصويت

 Phonème صويت

 Phonologie فونولوجيا

 Phore/ Vecteur حامل

 Phratrie )قبيلة(فخذ

 Phratrie ِعمارة

 Phrénologie ِفراسة الجمجمة

 Phylactèresتمائم

 Phylogenèseنسالة

  Phylogénèseتطور الساللة البشرية/نسالة

 Physiognomonieِفراسة

 Physiologiste عالم فسلجة

 Physionomieسنحة

 Physique (adj.) )جسماني(فيزيقي

 Piétailleدهماء

 Piétismeتقوّيـة

 Piétistes تقوّيون

 Pieux متدين/تقي

 Pieux et réfléchis أتقياء وعقالء

 Pile  ناِبعة كهربائية

 Pilotisموتدة

 Pinteبنتة

 Pivot  قطب/محور

 Placards ملصقات

 Plage شاطىء

 Plasmides  بالسميدات

 Plasticité  numérique  مرونة رقمية

 Plébiscite du peuple استفتاء شعبي

 Pluralisme/ Pluralitéتعددية

 Pluraliste تعددي
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 Pluralité (voix) )أصوات(أكثرية

 Pluralité interne  تعدد داخلي

 Pluridisciplinarité  تعّددّية االختصاصات

 Pluriel جمعي

 Plurilinéaire متعدد الخطوط

 Pneumatique مشفاط

 Poésie épique شعر ملحمي

 Poidsثقل

 Point mort ُنقطة الُعطالة

 Polarisation  طاباستق

 Polarisation استقطاب

 Polarisation  َقْصديَّة

 Polarité قطبية

 Polaritéتنافر

 Polarité تناقض/قطبّية

 Polémarque قائد أعلى

 Polémique مجادلة

 Politie تدبير مدني

 Politique compassionnelle سياسة عطوفة

 Politique de la reconnaissanceسياسة االعتراف

 Politiques culturelles  سياسات ثقافية

 Polpulaceدهماء

 Polycentrique oligarchies  نخب متعددة المحاور

 Polycentrique profession مهنة متعددة المحاور

 Polychromie تعدد األلوان

 Polymère marqué radioactivementمكِّثف موسوم بالنشاط اإلشعاعي

 Polymorphie ة شكليةتعّددي

 Polynésie بولينيزيا

 Polysémie تعدد المعنى

 Polytechnique تقنيات العلوم

 Polythéismeِشرك

 Polythétique تعددية نظرية

 Polyvalence تعدد الكفاءة

 Ponctualionإعجام

 Ponctuel منتِظم
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 Pontificaleحّبرية

 Pontificatحبرية

 Population جمهور

 Populisme شعبوية

 Populisme شعبوية

 Populiste شعبوي

 Populiste شعبوي

 Pornographique إباحي/ بورنوغرافي

 Portrait بورتريه

 Positif موجب

 Positif موجب/ وضعي

 Positionموقع

 Positionموقع

 Position de fragilité  وضع هش

 Position hiérarchique  موقع تراتبي

 Positions professionnelles  مواقع مهنية

 Positivisme وضعّية

 Positivisme إيجابية

 Positivisme  وضعية

 Positivisme  وضعية

 Positivisme وضعية

 Positivisme  وضعية

 Positivisme gestionnaire  وضعية تسييرية

 Positiviste وضعي

 Possédé ممسوس

 Possessionحيازة

 Possession زة، حيازةحو 

 Possessionحوز

 Possession مّس / استحواذ

 Possibilisme إمكانوية

 Possibilisme  إمكانوية

 Possibilisme historique إمكانوية تاريخية

 Post – industriel صناعي -مابعد

 Posteمركز

 Postmodernisme مابعد حداثية
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 Postmodernité  بعد حداثة

 Post-religieux ِدينيمابْع

 Postulatمصادرة/ فرض أولي/ مسلمة

 Postulat مسلـّمة

 Postulat مصادرة

 Postulatمسلَّمة

 Postulat/ Théorème مصادرة

 Potentialitéوجود بالقوة/ احتمال/ إمكانية

 Potentiel مكنون/ محتمل/كامن

 Poterieخزافة

 Potinثرثرة

 Potlatch بوتالتش

 Potlatch وتالتشب

 Potlatch بوتالتش

 Poupeكوثل

 Pour-soi موجود ِلذاته

 Pouvoirسلطة

 Pouvoir سلطة

 Pouvoir سلطان

 Pouvoirسلطة

 Pouvoirسلطة

 Pouvoir pluriel سلطة ُمتعدِّدة

 Pouvoir souverain سلطان سيادي

 Pouvoir/ gouvernementُحكـم

 Pragmatique ذرائعية

 Pragmatique َداُوليَّةَت

  Pragmatisme  )ذرائعية( براغماتية 

 Prairiesمروج

 Praticien accompli  متمرس ماهر

 Pratique ممارسة

 Pratique ممارسة

 Pratiques sacrificielles ممارسات قربانية

 Praxis  ممارسة عملية

 Précepte وصية/إرشاد

 Précipité protéique  راسب بروتيني
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 Préclassique قبكالسيكي

  Prédestinationقدرية

 Prédestination  قضاء وقدر

 Prédestination )كالفن(اختيار سابق 

 Prédestination أخيرّية

 Prédestinationقدرية

 Prédestinéمختار

 Prédestinéمقدَّر

 Prédicateurواعظ

 Prédictionتكّهن

 Prédictionتكّهن

 Prédilectionيثارإ

 Préfiguration تصّور مسبق

 Préfixationإسباق

 Préfixeبادئة

 Prégnance  رسوخ بنية

 Prégnance رسوخ بنية

 Préhistorique)ما قبل التاريخ(ماقبتاريخي 

 Préjugé  حكم مسبق

 Préjugé حكم مسبق

 Préjugé حكم مسبق

 Prélinguistique  ما قبل لغوية

 Premier occupant أّولمتحوز

 Premiers temps أزمنة أولى

 Prémisse مقدمة منطقية

 Prénotions إلمامات مسبقة

 Pré-réquisit ضرورة تدليلية ما قبلية

 Prérévolutionnaire ما قبل ثوري

 Presbytérianisme نظام مشيخي

 Presbytérien َمْشيخي

 Préscienceمعرفة ما قبل علمية/ معرفة ماقبعلمية

 Prescriptifأمري

 Présence réelle حضور حقيقي

 Présentificationجعل شيء ما حاضرًا/ حوضرة

 Présentification حاضرية
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 Présentification إحضار

 Présentisme حاضرّية

 Prestation إقراض/ تسليف

 Prestations خدمات

 Présupposée افتراض

 Présupposés افتراضات

 Prêtقرض

 Preuve ontologique برهان أنطولوجي

 Preuve par les effets برهان من خالل اآلثار

 Preuve/ raisonnementبرهان

 Prévoyanceِحيطة

 Prièreصالة

 Primaire ابتدائي/أولي

 Primaire أولي/بدائي

 Primatأولوية

 Primautéأولّية

 Primitifبدائي

 Primitifبدائي

 Primitifبدائّي

 Primordialأولي

 Primordialأوالني

 Primum movens محّرك أول

 Princeأمير

  Principeمبدأ

 Principe d’ancienneté مبدأ األقدمية

 Principe d’inertie مبدأ القصور الذاتي

 Principe de la neutralité axiologique مبدأ الحياد الِخالقي

 Principe de maximisation التأويج/ أّوجمبدأ الت

 Principe de vérification  مبدأ التحقق

 Principes religieux مبادئ دينية

 Priorité أسبقية

 Prise de conscience توعّ / استيعاء

 Prises  صنابير

 Privation حرمان

 Privatisation)خصوصصة(خصخصة 
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 Privatisation خصخصة

 Probabilismeالعمل بالرأي المحتمل/ ةاحتمالي

 Probitéأمانة

 Problématique  إشكالية

 Problématique  إشكالية

 Problématique  إشكالية

 Problématisation أشكلة

  Problématisation  )من إشكالية(َمْشَكلة

 Problèmes مسائل

 Procédures  إجراءات

 Processionانبثاق

 Processus صيرورة

 Processus سيرورة

 Processus سيرورة

 Processus سيرورة

 Processusَمَسار

 Processus سيرورة

 Processus  صيرورة

 Processus سيرورة

 Processus سيرورة

 Processus à dynamique exogèneمسار ذو دينامية خارجانية

 Processus circulaire مسار دائري

 Processus cumulatif يمسار تراكم

 Processus d'appropriation سيرورة َتَمُثل

 Processus de communication سيرورات إتصال

 Processus de médiation سيرورة التوسط

  Processus de mondialisation سيرورة العولمة

 Processus de rationalisation سيرورة العقلنة

 Processus de réaction en chaîne لدمسار رّد الفعل المتوا

 Processus décisionnel  عملية قرارية

 Processus diachronique مسار تعاقبي

 Processus en cascade مسار تسلسلي

 Processus relationnel et interactionnelسيرورة عالئقية وتفاعلية

 Procréationتناسل

 Procréation إنجاب
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 Productionإنتاج

 Productionإنتاج

  Production du sens إنتاج المعنى

 Production en masse  إنتاج بالجملة

  Production rationalisée إنتاج معقلن

 Productivité إنتاجية

 Produit نتاج/منتوج

 Profane دنيوي

 Profane مدّنس/دنيوي

 Profaneدنيوي

 Profaneدنيوي

 Professional Adhocracyالمهني»جع المناسبالمر «سلطان

 Professoral أستاذي

 Professorat مهنة التدريس

 Profil  جانبيات

 Profil طلة جانبية/ملمح

 Profil Organisationnel type جانبية تنظيمية نموذجية

 Profils أعطاف

 Profitربح

 Profondeur أغوار/عمق

 Progénitureنسل

 Programmatique  جةمبرم

 Programme  برنامج

 Programmes d'information  برامج إخبارية

 Progrèsتقّدم

 Progrès تنامٍ /تقدم

 Progressiste تقدمي

 Prohibition تحريم/ حظر/منع

 Projectionإسقاط

 Projet مشروع

  Proletkult ثقافة بروليتارية

 Prolifération تكاثر

 Prolongéمديد

 Prométhéen بروميثيوية

 Promotionارتقاء
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 Prononciationنطق

  Propagandeدعاية

 Prophétiqueنبوي

 Proposition قضية

 Proposition قضية/طرح

 Propositionقضية

 Proposition explicative قضية تفسيرية

 Proposition macroscopique قضية ماكروسكوبية

 Proposition microscopique روسكوبيةقضية ميك

 Proposition normative قضية معيارية

 Propositions relationnelles  قضايا عالئقية

 Propositions sporadiques قضايا افتراضية متفرقة

 Propositions univerelles قضايا عمومية

 Propre مخصوص/ شخصي

 Propriété ملكية

 Propriétéِمْلكّية

 Propriétéملكية

 Propriété صفة/خاصية

 Propriété خاصية

 Proscriptions  تحريمات

 Proseنثر

 Prosopographie بروزوبوغرافيا

 Protectoratحماية

 Protéique)ذي عالقة بالهيولينات او البروتيين(هيوليناتية 

 Protestantisme بروتستانتية

 Prothèse (s) )رمامات(رمامة

 Protohistoire تاريخ أوائلي

 Proueجؤجؤ

 Prouesseمأُثرة

 Providence اإللهية) الــ(عناية

 Providence عناية ربانية

 Providence عناية إلهية

 Providentialiste مؤمن بالعناية اإللهّية

 Provincial رئيس إقليمي

 Provincialريفّي



 320

 Proxémique )تموضع مكاني(بروكسيميك 

 Proximitéقرب

 Proximitéمقربة

 Proxis تطبيق عملي

 Prudence احتراس

 Prytane)أحد أعضاء البريتانيا الخمسين(بريتان

 Prytanie)لجنة تنفيذية لمجلس الشيوخ األثيني(بريتانيا

 Prytanique)نسبة إلى يريتان(بريتاني

 Pseudoشبه

 Pseudophonèmes شبه مورفيمات

 Pseudo-science  العلم-شبه

 Psychagogie تأمُّل نفسي

 Psychanalyse  علم النفس التجريبي

 Psychanalyse تحليل نفسي

 Psychanalyste محلل نفساني

 Psychanalytiqueتحليل نفسي/ تحليَنفسي

 Psyché نفسية

 Psychiatre طبيب نفسي

 Psychiatrique طبي نفسي/ ُطبنفسي

 Psychohistoire لم ـ نفسيتاريخ ع

 Psychologie cognitive علم النفس المعرفي

 Psychologie collective علم النفس الجماعي

  Psychologie des foules سيكولوجيا الحشود

 Psychologie des profondeurs علم نفس األعماق

 Psychologie des profondeurs علم نفس األعماق

 Psychologie expérimentale  يقيعلم النفس التطب

 Psychologie individuelle علم النفس الفردي

 Psychologie introspective علم النفس االستبطاني

  Psychologie méditative  علم نفس تأملي

 Psychologie ordinaire علم النفس العادي

 Psychologie réductionniste علم النفس االختزالي

 Psychologisme ينفسانو 

 Psychologisme نفسانية

 Psychosomatique جسدي -نفس

 Public عمومي
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 Publicَمَألٌ

 Public (le) )الـ(عموم

 Public d'élites جمهور نخبوي

 Publicité إشهار/ إعالن

 Pugila مالكمة

 Puissance قوة/قدرة

 Puissanceقّوة

 Pulsar)نبع اشعاع راديو فلكي(بولسار

 Punctiformeشكل نقطة، يذكر بالنقطة في شكله

 Pur طاهر

 Purgatoire  مطهرة ذنوب

 Purification تطهير

 Purisme صفائية

 Puristes َصَفِويون

 Puritainطهراني

 Puritains طهوريون

 Puritanisme  ـ بيوريتانية-طهرانية 

 Puritanisme  طهرانية

 Puritanisme طهورّيـة

 Puritanisme طهورّية

 Puritanisme ُطهورّية

 Puritanisme طهرّية

 Puritanisme طهرية

 Putréfaction انحالل

 Pyrrhonisme historique بيّرونية تاريخية

 Pythie كاهنة دلفي

 Quakers  رعاشون

 Quakers صاحبيون

 Qualificationأهلية

 Qualificationأهلية

 Qualité sociale ةنوعية اجتماعي

يمكن أن يوجد(أصغر مقدار من الطاقة: كمّ /حصة
 )مستقًال

Quanta 

 Quanta/ quantum نظرية كميات محددة

 Quantificationالتسوير:وفي المنطق) تحديد الكمية(تكميم
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 Quantificationتكميم

  Quantification d'un  message تكميم رسالة

 Quantifierكّمم

 Quantité continue كمية متصلة

 Quantité isolée كمية معزولة

 Quarks )تصغير ذّرة(ذويرة

 Questionnaire  استبيان

 Questionnaire  استبانة/ إستبيان 

 Questionnaire استبيان

 Quintخمس

 Quiproquo التباس

 Rabatياقة

  Rabbiniqueرباني

 Rabbinisteمتتلمد

 Raceعرق

 Raceعرق

 Racialisationتعريق

 Racisme عنصرية

 Radical راديكالي

 Radicalجذري

 Radicalisme راديكالية

 Radio astronomie  علم الفلك اإلشعاعي

 Raffinementتهّذب

 Raie radio  شق األشعة

 Raisonعقل

 Raison constituante عقل مكّون

 Raison d’Etat مصلحة الدولة العليا

 Raison d’état مصلحة الدولة

 Raison d’étatمصلحة الدولة العليا

 Raison écrite عقل كتابي

 Raison instrumentale عقل أداتي

 Raison instrumentale )أداتي( عقل استخدامي 

 Raison organisatrice عقل منطِّم

 Raison spéculative عقل تنظيري

 Raisonnable معقول
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 Raisonnement)فكري/بالتفكير/عقلي/ بالعقل(ل استدال

 Raisonnement analogique )في الفقه(قياس

 Raisonnements  استدالالت علمية

 Ramentevoir/ Rappelerَذكَّر

 Ranchرنش

 Rangمقام

 Rapport)رياضيات(تناسب / عالقة/نسبة

 Rapportعالقة

 Rapport de conformité  عالقة امتثال

 Raréfaction تخّفف تخفيف

 Raréfier (se) تخلخل

 Rationalisation عقلنة

 Rationalisationعقلنة

 Rationalisation تبرير/عقلنة

 Rationalisation عقلنة

 Rationalisation عقلنة

 Rationalisation عقلنة/ترشيد

 Rationalisationعقلنة

 Rationalisationعقلنة

 Rationalisé قلنمع

 Rationaliserعْقَلَن

 Rationalisme  عقالنّية

 Rationalisme عقالنية

 Rationalisme  intellectualiste  عقالنية ثقافوية

 Rationaliste عقالني

 Rationaliste عقالني

 Rationalité  عقالنية

 Rationalité معقولية

 Rationalité عقالنية

 Rationalité عقالنية

 Rationalitéعقلية

 Rationalité axiologique عقالنية خالقية

 Rationalité cognitive عقالنية معرفية

 Rationalité communicationnelle  عقالنية اتصالية

 Rationalité cybernétique  عقالنية سيبرنيطيقية
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 Rationalité instrumentale عقالنية أداتية

 Rationalité limitée عقالنية محدودة

 Rationalité technique  عقالنية تقنية

 Rationaux  عقالنيون

 Rationnelعقلي

 Ravissement اختطاف

 Rayonnement gravitationnel  إشعاع تجاذبي

 Réaction d’adaptation رّد تكّيفي

 Réalité واقع الشيء

 Réalité formelle واقع صوري

 Réalité objective واقع موضوعي

 Réalité sui generis حقيقة فريدة من نوعها

 Récepteur متلٍق

  Réceptionالتلقي

 Réceptionتلقي

 Recetteوصفة

  Recherche  motivationnelle  بحث دافعي

  Recherche administrative  بحث إداري

 Recherche fonctionnelle  بحث وظيفي

 Réciprocitéتبادل

 Récit étiologique تعليلّيةرواية

 Récits مرويات

  Recodage إعادة التشفير

 Recommandationإلجاء

 Reconnaissance  اعتراف

 Reconnaissanceتعرُّف

  Reconnaissance استشراف

 Reconnaissanceتعّرف

 Reconnaissanceاعتراف

 Reconnaissanceتعّرف

 Recontextualisation  إعادة وضع في سياق

 Recrutement تجنيد

 Recueils مصّنفات

 Réculturation إعادة التثقيف

 Récurrent متواتر
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 Recyclage  إعادة تدوير

 Redéfinirيتحّدد من جديد

 Rédemptionافتداء

 Réduction اختزال

 Réelعيني

 Réelواقعي

 Référenceإحالة

 Référence cybernétique  مرجعية سيبرنيطيقية

 Référence informationnelle  مرجعية معلوماتية

 Référent مدلول

 Référent مرجع داللة

 Référentialité قابلية اإلحالة المرجعية

 Reflet انعكاس

 Réflexe إرتكاس

 Réflexifتفّكـري

 Réflexif انعكاسي

 Réflexion انعكاس/ تفّكر واستفكار

 Réflexion (optique) انعكاس

 Réflexive تأملي/ استفكاري

 Réflexivité  انعكاسية

 Réformateursّواد اإلصالح وأشهرهم لوثر وكالفن/ ُمصلـِحون

  Réforme إصالح

 Réforme إصالح

 Réforme )بروتستانتي(إصالح 

 Réforme إصالح

 Réforme  إصالح ديني

 Réformeإصالح ديني

 Réforméالمنتمين إلى الكالفينيةدّل عادة على / ُمصلـَح

 Refoulementكبت

 Réfraction انكسار

 Réfutation دحض

 Réfutation دحض

 Réfutation دحض

 Régimeتدبير

 Régime d’assemblé نظام مجلس
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 Régime parlementaire نظام برلماني

 Régime représentatif نظام تمثيلي

 Régions du texte مناِطق النّص 

 Registres paroissiaux سجالت األديرة

 Registres paroissiaux دفاتر أسقفيات

 Réglageتعيير

 Règle قاعدة

 Règle ميزان/ نظام/قاعدة

 Réglementerقّعد

 Règles de l’inférence قواعد االستدالل

 Régner يشرف

 Régression  نكوص/تقهقر

 Régression نكوص

 Regroupementتجمع

 Régularité انتظام

 Régularité مظهر نظامي

 Régulateur  ضابط/منظِّم

 Régulationضْبط

  Régulation sociale ضبط اجتماعي

 Régulatrice ناظمة

  Réification  تشييء

 Réification تشييء

 Réification تصنيف المواقف

 Réifierشّيأ

 Réincarnation تناسخ

 Réincarnation )تقمص(تناسخ

 Réinterprétation إعادة تأويل

 Réinterprétation إعادة تأويل

 Réinterprétation إعادة التأويل

 Rejetonِطْرح

 Rejeton )خلف الشجرة(فسيلة

 Relationرابطة

 Relation de cause à effet  أثر/ عالقة سبب

 Relation diachronique عالقة تعاقبية زمنياً 

 Relationnel عالئقي
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 Relationnel  عالئقي

  Relativiser تنسيب

 Relativismeنسبية

 Relativisme مذهب النسبية/ نسبوية

 Relativisme نسبوية

 Reléguerدّنأ

 Religion civile دين مدني

 Religion naturelle  دين طبيعي

 Religions séculièresديانات دنيوية

 Religiositéتدّين

 Remémoration استذكار

 Réminiscenceتذّكر

 Remontranceِعتاب

 Remontrants األرمينيون/ منّبهون

 Remords / Repentir ندم/ حسرة

 Renaissance نهضة

 Renaissance نهضة

 Renforcementتعزيز

 Renne أيِّل/رنـّة

 Rentabilité مردودية

  Rentabilité  économique إنتاجية اقتصادية

 Rentableمغّل

 Renversement انقالب

 Renversements  انقالبات

 Répartitionتوزيع

 Réplication تناسخ

 Représentantُمَمّثل

  Représentant مندوب/ممّثل

 Représentant (le) )الـ(ُمَمثِّل

 Représentatifتمثيلي

 Représentationتمثل

 Représentation تمثيل

 Représentationتمثُّل

 Représentationتمّثل

 Représentationتمثيل
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 Représentationتمثل

 Représentationتمثل

 Représentationتمثيل

  Représentations تصورات

 Représentations  تمثالت

  Représentations dominantes تضليل

 Représenté (le) )الـ(ُمَمثَّل عنه 

 Répression قْمع/َقهر

 Reproductibilité  قابلية النسخ

 Reproductionتوليد/ إنسال/ إعادة إنتاج

 Reproduction إعادة اإلنتاج

  Reproduction  socialeإعادة اإلنتاج االجتماعي

 Reprofilageإعادة إرتسام

 Républicain (e) )ـة(جمهورّيـ

 Républicanisassionsجمهرة

 Républicaniser َجمـْـَهر

 Républicanisme )مذهب(جمهورّي 

 Républicanisme جمهوَروّية

 République جمهورية

 République جمهورّية

 République جمهورّية

 Répulsifداِسر

 Réputation سمعة

 Réseauشبكة

 Réseau commandité شبكة متضامنة

 Réseau conceptuel شبكة مفهومية

 Réseau intégré شبكة متكاملة

 Réseau spontané  شبكة عفوية

  Réseaux d'interaction  شبكات التفاعل

  Réseaux pensants شبكات ُمَفكَّرة

 Réserves indiennes  معازل الهنود

 Résiduel ترسبي

 Résistance مقاومة

 Resocialisationإعادة التنشئة اإلجتماعية

  Ressemblances structurellesتشفير
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 Ressentimentَغيظ

 Ressort ُزْنُبُرُك، نابض

 Ressourcesموارد

 Restaurationعودة إلى النظام الملكي

 Restauration عودة الملكية

 Restauration عودة الملكية

 Restriction et extension de sensتضييق المعاني وتوسيعها

 Restructuration اءإعادة بن

 Résultats expérimentaux حواصل تطبيقية

 Retentissement de la subjectivité َدويُّ الذات الُمِحّبة
amoureuse 

 Retour du refoulé  عودة المكبوت

 Retraduction إعادة الترجمة

 Rétribuer أثاب

 Rétroaction رّد فعل رجعي

 Rétrograde )أو ارتداديّ (رجعّي

 Rétrospectif  استذكاري

 Rétrospectif استعادي/ إستذكاري

 Rétrospectif استردادي

 Rétrospectif استعادي

 Révélationوحي

 Révélationكشف اهللا عن ذاته وتدبيره اإللهي للبشر/وحي

 Révélationوحي/رؤيا

 Révélationوحي

 Révélationوحي

 Réversibilitéاداالرتد/ قابلية االنعكاس 

 Réversibilité معكوسية

 Réversibleمرتد

 Réversion ارتكاس

 Revirementتقّلب

 Reviviscenceانبعاث

 Révocation de l’Edit de Nantes نقض معاهدة نانت

 Révolte  انتفاضة

 Révolte paysanne  انتفاضة مزارعية

 Révolu (temps) )زمن(خالي

 Révolutionثورة
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 Révolution ثورة/ انقالب

 Révolutionثورة

 Rhénanieقاطعة نهر الرين/رينانيا

 Rhétorique  بالغة/ فصاحة

 Rhétoriqueبالغة

 Rhétorique علم البيان

 Rhizome  الجذمور

 Rictus تكشيرة

 Rigueur  تشدد منهجي

 Risques مخاطر

 Riteطقس

 Riteطقس

 Rite طقس

 Rites طقوس

 Rites طقوس

 Rites de passage طقوس العبور

 Ritualisation تطقيس

 Ritualiser )نّظم الطقوس(طّقس

 Ritualisme طقوسية

 Ritualisme طقوسية

 Rituel طقوسي/ طقسي

 Rituel عمل طقسي

 Rituel طقسي

 Rituel طقوسي

 Rituel initiatique طقوس المساّرة

 Rival منافس

 Rivalitéتنافس

 Robinetterieصنبرة

 Robotique  روبوتيك

 Roiَمِلك

 Rôleدور

 Rôleدور

 Romanesqueروائي

 Romanie  رومانية

 Romans-feuilletons روايات ُمَسْلَسلة
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 Rotationدوران

 Rotureَدْهماء

 Rouelleدائرة

 Roues à godet (norias)ناعورة

 Rouleau )تدليك(مّالسة

 Routinisation روتنة

 Routiniserكركر

 Royalَملكّي

 Royaltie  جعالة بترولية

 Rumeurإشاعة

 Rupestre  صخري

 Ruptureقطيعة

 Rupture  épistémologique قطبية

 Rupture (s) )قطيعات(قطيعة

 Rythmeنسق

 S’ébahir/ S’étonnerُدِهش

 S’individualiser َتَفْرَدنَ /تذّوت

 Sabellianisme صابيلية

 Sacées أعياد ساسية

 Sacerdoceكهنوت

 Sacra مقدسات

 Sacralisation تقديس

 Sacralisation تقديس

 Sacralitéقداسة

 Sacralitéقداسة

 Sacralitéقدسية

 Sacralité قدسية

 Sacramentel َطْقسّي

 Sacré مقّدس

 Sacréمقدس

 Sacréمقّدس

 Sacréمقدس

 Sacréمقدس

 Sacré قدسي/مقّدس

 Sacré de respect مقدس االحترام
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 Sacré de transgression مقدس االنتهاك

 Sacrement قربان مقّدس

 Sacrifice ذبيحة القداس/ذبيحة

 Sacrifice أضحية

 Sacrificeذبيحة

 Sacrificiel ذبائحي

 Sacrilège انتهاك ُحْرمة

 Sacrilègeمدّنس

 Sacrilègeانتهاك الُحُرمات أو المقّدسات/ تدنيس/ رجيست

 Sadducéisme صّدوقية

 Sadismeسادية

 Sagaحكاية تاريخية أو ميثولوجية

 Sage égyptien  حكيم مصري

 Sagesse حكمة

 Sagesseحكمة

 Saint Jean l’apôtreواضع اإلنجيل الرابع/ يوحنا الرسول

نجيل الثالث وكتاب أعمالكاتب اإل) (القديس(لوقا
 )الرسل

Saint Luc 

 Saint Matthieu متى، الرسول

 Saint-Espritاألقنوم الثالث من الثالوث اإللـهي/روح الُقُدس

 Saintetéقداسة

 Saintetéقداسة

 Saint-Office محكمة التفتيش

 Saint-simonisme سانسيمونية

 Saint-simonisme  سان سيمونية

 Salaireراتب

 Salutالبلوغ إلى السعادة األبدية/ خالص

 Samoaساموا

 Sanction قصاص

 Sanctionجزاء

 Sanctions  جزاءات

 Sans culottes المتسرولون

 Sans Culottes المتسرولون

  Sanscritiste عالم السنسكريتية

 Sans-culotte المتسرول
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 Sarcophageجرن

 Satellisation استقمار

  Satellite )إبستيمولوجية( يعة معرفية قط

 Satisfaction (sexuelle) )جنسي(إشباع

 Satyreساتير

 Sauvage متوحش

 Sauvage وحشي

 Sauvage بري، همجيّ 

 Sauvagerie وحشية

 Savane سفانة

 Savanteعاِلمة

 Savoir معرفة/ علم/خبرة

 Savoirعلم

 Scarification تشطيب

 Scepticisme  شكوكية

 Scepticismeشكية

 Scepticismeريبّية

 Scepticisme نزعة الشكّ 

 Scepticisme شكوكية

 Scepticisme شكوكية

 Schéma ترسمية

 Schéma ترسيمة

 Schéma ترسيمه

 Schéma ترسيمة

 Schéma ترسيمة

 Schéma مخطط

 Schématisme شكالنية

 Schème ترسيمة

 Schème ترسيمة

 Schème سم خيالير 

 Schismatiqueُمْنَشّق

 Science en action  علم مشتغل

  Sciences de communication  علوم إتصال

 Sciences de la cognition  علوم اإلدراك

 Sciences légitimes علوم شرعية
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 Scientificité علموّية

 Scientificitéعلمية

 Scientificité علموية

 Scientisme علموية

 Scientisme علموّية

 Scientisme علموية

 Scientisme علموية

 Scientiste علموية

 Scissions  انشقاقات

 Scissiparité تْعضية

 Scolarisation تمدرس

 Scolastique  سكوالئي

 Scolastique  سكوالئية

 Scolastique سكوالستي/ مدرسي

 Scolastique  مدرسي

 Scolastique سكوالستيكي

 Scolieملحق

 Scotomisation صّد ال شعوري

 Scrofuleux (maladie) مسلوعون

 Se bureaucratiserتبقرط

 Se farderتبّرج

 Se reboucher/ S’émousserكلَّ

 Se trouver  ألقى نفسه

 Second ordre  من الباب الثاني

 Sectarismeشللية

 Sectateurمتشّيع

 Secte بدعة/فرقة

 Secteمّلة

 Sectesطوائف

 Séculaire مائوي

 Sécularisationدهَرنة

 Sécularisationدنيوة

 Sécularisationدنيوة

 Sécularisationعلمنة

 Sécularisationَدْنيوة
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 Séculierدنيوي

 Séduction إغراء/إغواء

 Séduction غواية/إغراء

 Segmentaire انقسامي

 Segmentation des problèmes  المسائلتفصيص 

 Ségrégationعزل

 Seigneurسيد

 Seigneur إقطاعي

 Seigneur féodal  سيد فيودالي

 Seigneurial  أسيادي

 Seigneurial سيادي

 Seigneurie  أسيادية

 Seigneurieواليـة

 Sélectionانتقاء

 Sélection اصطفاء

 Sélectivité انتقائية

 Sémantiqueالليةد

 Sémantique داللي/ علم الداللة 

 Sémantique (champ) )حقل(داللي

 Séméiologie/ Sémiologie سيميائية

 Sèmes معينمات

 Sémiologie سيميائي

 Sémiologie )سميولوجيا(سيميائية 

 Sémiologie de la langue سيميائية اللغة

 Sémiologuesسيميائيين وسيميولوجيين

 Sémiophore حامل داللة

 Sémiotique)أو السيميائّية(نظرية الرموز 

 Sémiotique سيميائي، سيميائية

 Semi-sédentaires شبه مستقرين

  Sémiteسامي

 Sénat]سيناتوس[مجلس شيوخ 

 Sénat مجلس الشيوخ

 Sénateur )سيناتور(شيخ مجلس 

 Sénateurs)سيناتورات(شيوخ المجلس 

 Sens actif نى فّعالمع
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 Sens commun حس مشترك

 Sens commun حّس مشترك

 Sens pratique commun  حس عملي مشترك

 Sens standard  معنى عياري

 Sensate/ Sensualiste حّسوي

 Sensation إحساس

 Sensibilité  حساسية

 Sensualitéشهوية

 Sentenceحكم

 Sentiment عاطفة

 Sentiments ارحجو / عواطف

 Sentiments عواطف

 Séparationفراق

 Séparationانفصال/فصل

 Septante)الترجمة السبعينية للتوراة(ترجمة

 Séquence متتالية

 Séquences تتابعات

 Serfقن

 Serfقن

 Sérieسلسلة

 Séries  جداول أو سالسل

 Séries fermées مجموعات مقفلة

 Séries ouvertes مجموعات مفتوحة

 Séries temporelles  متسلسالت وقتية

 Servageقنانة

 Servage استعباد/قنانة

 Service public خدمة عمومية

 Servirخدم

 Servitude  استعباد

 Sexeِجنس

 Sexeجنس

  Sexisme جنسوية

 Sex-ratio معدل جنوسة

 Sexualisation تجنيس

 Sexualité جنسانّية
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 Sexualité نسانّيةج

 Sexualité جنسانية

 Sexualité جنسانية

 Sexuante مجنِّسة

 Sexué مجّنس

 Shéol مثوى األموات

 Show-biz صناعة مشهدية

 Siamois سيامي

 Siècle des lumières  عصر األنوار

 Siglaison اختصار

 Signalإشارة

 Signeعالمة

 Signe عالمة/إشارة

 Signe عالمة

 Signeعالمة

 Signifiance مدلولّية

 Signifiantداّل

 Signifiantدال

 Signifiantدال

 Significationداللة

 Significationداللة

 Significationداللة

 Significationداللة

 Signification symbolique َدَاللة رمزية

 Signifiéمدلول

 Signifiéمدلول

 Signifié مدلول

 Silésienمن مقاطعة سيليزيا/ سيليزي

 Similaire مماِثل

 Similitude تشابه

 Similitude تماثل

 Similitudeتشابه

 Simplisme تبسيطية

 Simulacre (s)مصطنعات) جمعه(مصطَنع 

 Simulateur مصطِنع
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 Simulation اصطناع

 Simultané متزامن

 Sincéritéِصدق

 Singulierمفرد

 Sinistrismeكارثي

 Situationظرف/ حالة/ وضع/موقف

 Situation مركز/ وضعية/وضع

 Situation limite موقف أقصى

 Situationnistes/ Situationnisme مشهدية، مشهديون

 Situé  مموضع

 Snobismeَتَحذُلق

  Soap Opera دراما تليفزيونية

 Sociabilité  قابلية اجتماع

 Sociabilité االجتماعقابلية

 Sociabilité اندماج اجتماعي

  Sociabilité تنشئة اجتماعية

 Sociabilité اجتماعوية

 Sociabilité  اجتماعوية

 Social اجتماعي

 Socialisant تشريكي

 Socialisation تنشئة اجتماعية

 Socialisation  تنشئة اجتماعية

 Socialisation  تشاركية

 Socialisation ماعيةتنشئة اجت

 Socialisationتنشئة اجتماعية/ تطبيع اجتماعي

 Socialisation تنشئة اجتماعية

 Socialisé مطّبع اجتماعياً 

 Socialiser )من اشتراكية(استشرك 

 Socialisme اشتراكية

 Socialité اجتماعية

 Sociétalisme  جمعوي

 Societas/ société gentilice مجتمع عشيري

 Société agricole  مجتمع فالحي

  Société assurantielle  مجتمع تأميني

 Société civile مجتمع مدّني
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  Société d'abondance  مجتمع وفرة

 Société de l'information  مجتمع معلومات 

  Société des médias  مجتمع وسائل اإلعالم

 Société des nations  عصبة األمم

 Société du spectacle )مشهدي( عراضي مجتمع است

 Société européenne  مجتمع أوروبي

 Société globale  )متعولم(مجتمع شامل 

  Société horizontale مجتمع أفقي

 Société particulière مجتمع جزئي

 Société partielle عصبّية

 Société paysanne  مجتمع مزارعين

 Sociétés froides  مجتمعات باردة

 Sociétés segmentées مجتمعات مجزأة

 Sociniens سوسانّيون

 Sociobiologie سوسيوبيولوجيا

 Sociobiologie سوسيوبيولوجيا

 Sociocentrisme مركزية اجتماعية

 Socioculturel سوسيوثقافي

  Sociodicéeتبرير النظام االجتماعي

 Sociolinguistique  اجتماعية -لغوية

 Sociologie analytique وسيولوجيا تحليليةس

 Sociologie constructiviste علم االجتماع البنائي

 Sociologie de la communication  سوسيولوجيا اإلتصال

  Sociologie de l'action  سوسيولوجيا الفعل

 Sociologie des médias سوسيولوجيا وسائل اإلعالم

  Sociologie interprétative  تأويلية اسوسيولوجي

 Sociologie positiviste  علم إجتماع وضعي

 Sociologie pratique  سوسيولوجيا عملية

  Sociologie spéculative )تنظيرية(سوسيولوجيا تأملية 

 Sociologisme اجتماعوية

 Sociologisme اجتماعوية

 Sociologisme علم ـ اجتماعوي

 Sociologisme اجتماعوية

 Sociologiste سيولوجويسو 

 Sociométrie قناة
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 Sociosémantique  اجتماعية -داللية

  Software  برمجيات تطبيقية

 Sole (par soles))كل زراعة تتعاقب في المكان نفسه(عمرة /زرعة

 Solidarisme تضامنية

 Solidarité mécanique  لحمة آلية

 Solidarité organique  لحمة عضوية

 Solipsisme عة األنانةنز 

 Solipsisme توّحدية

 Solution éclectique حّل انتقائي

 Solvabilitéَيسار

 Somatisation استبدان

حوَّل المرض من شأن نفسي إلى علة(فزلج
 )فيزيولوجية

Somatiser 

 Somme théologique  خالصة الهوتية

 Somptuaires (dépenses) )مصروفات(باذخة

 Sophia يا، حكمة األقدمينصوف

 Sophiste سفسطائي

 Sophistes سفسطائي

 Sophistique (la) السفسطة

 Sorcier مشعوذ

 Sorciersسحرة

 Sortقرعة

 Sort مصير

 Sortilègeشعوذة

 Souchesجذم

 Soufflet موقدة الحداد/كير

 Souillureدنس

 Souillureدنس/ وصمة الرِّجس/ رجاسة

 Soumission استسالم/ خضوع

 Souplesseلدانة

 Source مصدر

 Sous - jacentsتحتي

 Sous Boisتفرة

 Sous-culture ثقافة فرعية

 Sous-humain مادون بشري
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 Sous-spécialités  اختصاصات فرعية

 Sous-système  نسق متفرع

 Souterrain تحتأرضي

 Souverain)الكل المعنوي، الشعب(صاحب سيادة 

 Souverain  صـاحب السيادة

 souverainسلطان

 Souverain (personne) )شخص(عاهل

 Souverain pontifeحبر أعظم

 Souverainetéسيادة

 Souveraineté سيادة

 Souveraineté سيادة

 Souverainetéسيادة

 Souveraineté (acte de))عمل/ إجراء/ فعل(سيادي

 Spatial حيزي مجالي

 Spatialisationتحييز

 Spatialitéمكانية

 Spécialisation تخصص

 Spécificité خصوصية

 Spécifique خصوصي

 Spéculaireمرآوي

 Spéculationتأمل

 Spéculationتنظير

 Sphéricitéكروية

 Spinozistes سبينوزّيون

 Spiritualiste/ Idéationnel  روحاني

 Spiritualité روحانّية

 Spontanéiste عفاوي

 Spores خاليا وّالدة

 Stabilitéثبات

 Stabilités obligées ثوابت اجبارية

 Stade du miroir مرحلة المرآة

 Stagnationجمود

 Standardisation  تنميط عياري

 Standardisationتماثل

 Standardisation  universelle  كونية) معيارية(نمطية
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 Standardisée عيارية

 Statique  الستاتيكا

 Statique (la) علم السكون

 Statique comparative ستاتيكا مقاِرنة

 Statuaireنحتي

 Statuaire (la)النحت

 Statutوضع

 Statut مكانة

 Statutمكانة

 Statutوضع

 Statut(s))مكانات -أمكنة (مكانة

 Statutaire وضعياتي

 Statutaire قانوني

 Stéréotype منّمطة

 Stéréotypeمنمَّط

 Stéréotype (s)ُمقوَلبات/نَمط جاِمد، ُمنمطات/قاَلب

 Stérilisationتعقيم

 Stichomythie مالحاة

 Stigmate وصمة

 Stigmatisationوصم

 Stimulant تحفيز

 Stimulation magnétique إثارة مغنطيسية

 Stimuli مثير

 Stimulusمحّفز

 Stimulus-réponse  مثير واستجابة

 Stock de connaissance  مخزون معارف

 Stoïciens زينونّيون

 Stoïcismeرواقّية

 Strate épiphénoménale  طائفة مصاِحبة

 Stratège إستراتيجيوس/قائد

 Stratégie استراتيجيا

 Stratégie diffusionniste  إستراتيجية توزيعية

 Stratification تراتب

 Stratification sociale تناضد اجتماعي

 Stratifier (se)تنّضد
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 Straw Votesاقتراع أبيض/ اقتراع بالقّش 

 Stressشّدة نفسية/ انقباض نفسي

 Stress ضغط/كرب

 Stricte contemporanéité راهنية حصرية

 Structural بنيوي/بنائي

 Structuralبنائي

 Structural بنيوي

 Structuralismeبنيوية

 Structuralisme بنيوية

 Structuralisme بنيوية

 Structurationَبْنيَنة

 Structurationبْنينة

 Structurationَبْنَيَنة

 Structuration َبْنينة/تَبْنيُن

 Structuration mutuelle  إنبناء متبادل

 Structureبنية

 Structureبنـية

 Structureةبني

 Structure بنيان/بنية

 Structure بنية

 Structureبنية

 Structuréُمبنَين

 Structure globale شاملة/ بنية عامة

 Structure significative بنية داّلة

 Structurel هيكلي

 Structures  universelles  بنى كونية

 Structuro-fonctionnalisme بنيوية وظيفية

 Style أسلوب

 Styleطراز

 Subjectivationتذْوتن

 Subjectiviserتشخصن

 Subjectivismeذاتانية

 Subjectivisme ذاتانيـّة

 Subjectivismeذاتانية

 Subjectivismeذاتانية
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 Subjectivisteذاتاني

 Subjectivitéذاتية

  Subjectivitéذاتية

 Subjectivité de la langue ذاتية اللغة

 Sublimation ُرقيّ / تصعيد

 Sublimation تصعيد/تسام

 Sublimeجليل

 Sublimeجليل

  Subordination ارتباط/تبعية

 Subordinationخضوع

 Substanceجوهر

 Substanceعيش

 Substance simple جوهر فرد

 Substantialisationجوهرة

 Substantialisme ماهوية

 Substituabilité استبدالية

 Substitution sacrificielle إبدال ذبائحي

 Substitution sélective  استبدال انتقائي

 Substrats مقّومات

 Substratum مادة أولى

 subsumer فكر بصورة شمولية

 Subversion انقالب

 Successionتوريث

 Successions )علم المواريث(فرائض

 Succinct موجز

 Suette (maladie))نوع من األمراض(حضاء ر 

 suffixationإلحاق

 Suffixeالحقة

 Suffrageاقتراع

 Suggestibilité  إيحائية

 Sujet فاعل/ذات

 Sujetفاعل

 Sujet ذات فاعلة

 Sujet ذات/فاعل

 Sujetفاعل
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 Sujet collectif فاعل جماعي

 Sujet désirant شخص راغب

 Sujet du désir الراغب/ فاعل الرغبة

 Sujet social شخص اجتماعي

 Sujet, sujets رعايا/رعية

 Sujétion خضوع

 Supérieur communوازع

 Superposition des cercles  تراكب الدوائر

 Superrationalisme عقالنية رفيعة

 Superstitieux متطّير

 Superstitieux أهل خرافات

 Superstitionتطيٌُّر

 Superstitions païenne خرافات وثنية

 Superstructure بنية فوقية

 Superstructure بنية فوقية

 Superstructure  بنية فوقية

 Superstructure بنى فوقية

 Superstructureبنى فوقية

 Suppliant متوّسل

 Surdéterminés  تضافرية

 Surhumain َفْوبشري/ مافوق بشري

 Surhumain فوق بشري/ فْوبشري

 Surmoi األنا األعلى

 Surmoiاألنا األعلى

 Surnaturel فوق طبيعي/ فْوطبيعي

 Surnaturel َفْوطبيعي

 Sur-représenter  تضخيم التشخيص

 Survivanceُبقيا

 Survivance (s) بقايا/بقية

 Suspension توقيف

 Suzerain  سيد أعلى

 Syllogismeقياس

 Sylphides رشيقات/ فاتنات

 Symbiotique تكافلي/ اتحادي

 Symboleرمز
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 Symboliqueرمزي

 Symbolique رمزي

 Symbolique (la) علم الرمزية

 Symbolisationترميز

 Symétrie تناظر

 Symétrieتناظر

 Symétrie généralisée  تناظر معمَّم

 Symptôme  عارض

ان يجتمع فيه اليهودمك):المجمع اليهودي(مجمع
 للصالة والوعظ والتعليم 

Synagogue 

 Synapsieوحدة معجمية مرّكبة من كلمات وأدوات

 Synchronieتزامن

 Synchronieتزامن

 Synchronique تزامني/ سنكروني

 Synchronique تزامنية

 Synchronique متواقت

 Syncope ترخيم وسطي

 Syncrétismeتآلف

 Syncrétisme انتقائية

 Syncrétismeتلفيقية

 Syncrétismeتلفيقية

 Syndicalismeنقابية

 Synode سينودوس

 Syntagme)تراكيب تعبيرية(سنتاغم

 Syntagme figé عبارة مسكوكة

 Synthèse محّصلة

 Synthèse َجميعة

 Synthèse )في الفلسفة(حصيلة 

 Synthèse intuitive حدسية/ محّصلة

 Systématiqueنسقي

 Systématique منهجي/ نظامي

 Systématiqueنسقي

 Systématisation منهجة

 Systématisation منهجة

 Systèmeنسق



 347

 Systèmeنسق

 Systèmeنظام

 Systèmeنَسق

 Systèmeنسق

 Systèmeنسق

 Système نسق

 Système جهاز/نسق

 Systèmeَنَسق

 Système collectif de culture par solesض بالتناوبنظام جماعي لزراعة األر 

 Système d’interaction  نسق التفاعل

 Système de prestation totale نظام خدمات كلية

 Système féodal نظام إقطاعي

 Système gentilice منظومة عشيرّية

 Système judiciaire نظام قضائي

 Système organique  نظام عضوي

 Système social سق اجتماعيّ ن

 Systèmes de communication  أنظمة اتصال 

  Systèmes de parenté  أنظمة قرابة 

  Systèmes de pensée  أنظمة فكرية

  Systèmes de signification  أنظمة داللية 

  Systèmes explicatifs  أنظمة تأويلية

  Systèmes totémiques  أنساق َطْوَطِمية

 Systémique  ر موضعيغي

 Systèmisme نسقية

 Systole انقباض

 Tabernacleتابوت العهد، قدس األقداس

 Table de la loi لوح الوصايا

 Tabou de l’inceste حظر سفاح المحارم

 Tacite  مضَمرة

 Taciturne)لقب غيوم أمير أورانج) (الصموت(تاسيتورن 

 Tag رسم جداري مرّمز

 Taillisخيس

 Talismanطلسم

 Talismanطلسم

 Talisman طلسم
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 Talmudique تلمودي

 Taro قلقاس

 Tautégorique)المتوافق مع موضوع النقاش(معتمد المنطق الذاتي 

 Tautologie  تحصيل حاصل

 Tautologies مساعات

 Taxinomieعلم قوانين التصنيف: صنافة

  Taylorisme  تايلورية

 Technétronique ونيتكنوٕالكتر 

 Technicienتقني

 Technicienفّني

 Technique تقني/تقنية

  Technique de recherche تقنية بحث

 Techniques de communication تقنيات اتصال

  Techniques quantitatives تقنيات كمية

 Technocratique تكنوقراطي

 Technologies cognitives تكنولوجيا معرفية

 Technologies de l'intelligence تكنولوجيات الذَّكاء

 Technologiqueتقاني

 Teint لون السحنة أو البشرة

 Tel)آَخُر اآلخر(ذات المحبوب الُمقابلة له: كما هو

  Télématique التليماتيك

 Téléologie علم الغايات

 Téléologiqueغائي

 Téléologiqueغائي

 Téléologiqueغائّي

 Telos )بالمعنى األرسطي للكلمة(نهاية اإلنسانية أو إنجازها

 Temporalisationتزمين

 Temporalitéَزَمنية

 Temporalitéزمنية

 Temporel  دنيوي/زمني

 Temporels زمنّيون

 Tempsزمن

 Temps court  زمن قصير

 Temps cyclique  زمن دوري

 Temps long  زمن طويل
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 Temps passé  زمن ماض

 Temps sociaux  أزمنة إجتماعية

 Temps très long  زمن بالغ الطول

 Tendancieux ُمغِرض

 Tendresseرقة

 Tendresseرّقة

 Tenue هندام/قوام

 Tenure  حيازات المزارعين

 Terme تعبير/لفظ

 Termesأشكال/حدود

 Terminologie الُمصَطلحّية

 Terre cuite يرتمثال صغ

 Terre recommandée أراضي تلجئة

 Terreurرعب

 Territoireإقليم

 Territoire public ِمْلك عمومي

 Territoires  non-industrialisés أقاليم غير صناعية

 Territorialisation)تحديد النطاق اإلقليمي(أقلمة

 Terroirمزدرع

 Terroriste إرهابي

 Terzo incommodo جطرف ثالث مزع

 Testabilité  قابلية الفحص

 Tétrarchie تترارشية

 Teutonique)سكان جرمانيا الشمالية(توتوني

 Texte - tuteur نصٌّ كفيل

 Thaumaturge  صاحب الكرامات

 Thaumaturge  صانع معجزات

 Thaumaturge صانع المعجزات

 Thématique  موضوعاتي

 Thématique موضوعاتي

  Thématisassions مْوَضَعة

 Thème  موضوعة

 Thèmeمتن

 Thème موضوعة

 Thèmeمبحث
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 Thème (littéraire) )أدبي(غرض

 Thèmes  مواضيع

 Théocentrique مركزية الهوتية

 Théocratie تيوقراطية

 Théocratie ثيوقراطية

 Théocratie, théocratique)الهوتي(حكم ثيوقراطي 

 Théocratiqueدينينظام

 Théodicée علم اإللهّيـات

 Théodicée ربوبية/ علم اإللهيات

 Théogamie نسب اآللهة

 Théogonie نشأة اآللهة

 Théologico-politique سياسي-الهو

 Théologie  علم الالهوت

 Théologie الهوت

 Théologieعلم المسائل الدينية/ الهوت

 Théologieالهوت

 Théologie وتاله

 Théologieعلم الالهوت/الهوت/ علم الربوبية

 Théologie الهوت

 Théologie rationnelleالهوت عقالني

 Théologien  الهوتي

 Théologien الهوتي

 Théologienمعّلم في الالهوت/ الهوتي

 Théologique ثيولوجي/ الهوتي

 Théorétique نظرّية/ معرفة تأملية

 Théorie نظرية

  Théorie béhavioriste  نظرية سلوكية

 Théorie connexionniste نظرية ترابطية

  Théorie d'agenda setting  نظرية وضع األجندة

 Théorie de la dilution  نظرية الشعشعة

 Théorie de la dissonance cognitive نظرية التنافر المعرفي

 Théorie des épicyclesنظرية األفالك التدويرية

 Théorie des mèmes نظرية الجينات الثقافية

 Théorie des probabilitésنظرية حساب االحتماالت

  Théorie diffusionniste )انتشارية( نظرية توزيعية 
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 Théorie discontinuiste نظرية تقّطعية

 Théorie du choix rationnel (Rationalنظرية االختيار العقالني
Choice Theory) 

 Théorie du good humour نظرية المزاج الطّيب

 Théorie du two-step flow نظرية التدفق على مرحلتين

 Théorie formalisée نظرية مصورنة

 Théorie générale de la rationalitéنظرية عامة في العقالنية

 Théorie géocentriqueنظرية المركزّية األرضية

  Théorie managériale  تسييريةنظرية

 Théorisationتنظير

 Thériomorpheذو شكل حيواني متوحش

 Thésaurisationإكتناز

 Thésauriserإكتنز

  Thèse طريحة

 Thèse أطروحة

 Thèse َطريحة

 Thèseطرح

 Thèse de la manipulation Verticale )العمودي(أطروحة التضليل الرأسي

 Thesmophore)صفة اإللهة ديميتر(رائع حاملة الش

 Thiase philosophique جدل فلسفيّ 

 Thomisme توماوية

 Thrèneمرثاة

 Thyrotropine الثيروثروبين

 Tiers-état  صف ثالث

 Tiers-état طبقة ثالثة

 Timothée)تلميذ بولس(طيموتاوس 

 Tisonجذوة

 Tissu du texte نسيج النّص 

 Tissues cartilagineux  يةأنسجة غضروف

 Titans عماليق

 Tite )تلميذ بولس(طيطس 

 Titreُعنوان

 Titreلقب

 Titréمعّير

 Titre juridique سند قانونيّ 

 Tlingit/ Tlinkit تلنغيت
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 Tohubohu سديمية/ تشّوش

 Tolérance تسامُح

 Toléranceتسامح

 Tolérance تسامح

 Tollir/ Renverserَقَلَب

 Ton - sémiotique نغمة سيميائية

 Topique (topos))موِضع/ مكان(مقولة مكانية 

 Torseملتٍو

 Totalُكلِّي

 Totalitaire توتاليتاري

 Totalitaire توتاليتاري -كلياني

 Totalitaire شمولّي

 Totalitaire شمولي

 Totalitaireكّالني

 Totalitarisme شمولية

 Totalitarismeحكم شمولي

 Totalitaristeكلي

 Totalitéكلّية

 Totalité كليانية

  Totalité  organique  مجموع عضوي

 Tour de France دورة فرنسا

 Tourments  عوارض الهموم

 Tous )الـ(جميع

 Tout )الـ(كل

 Tracوَجٌل

 Traditionتقليد

  Traditionتقليد

 Tradition التراث/تقليد

 Traditionتقليد

 Traditionتقليد

 Tradition ethnographique تقليد إثنوغرافي

 Tradition littéraire تقليد أدبي

 Tradition parlée تراث محكيّ 

 Traditionalismeتقليدية

 Traditionaliste تقليدي
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 Traditionnaliste)راوي الحديث النبوي(محّدث

 Traditionsتقاليد

  Traditions orales د شفهيةتقالي

 Tragique تراجيدي

 Trait culturel سمة ثقافية

 Traité معاهدة

 Traité de beautéكتاب جامع عن الجمال

 Traité social معاهدة اجتماعّية

 Traités كتب/ مصنفات

 Traits (du visage/ du corps))للجسم كله(أعطاف)/ للوجه(قسمات

 Trajectoire مسار

 Trajectoire مسار

 Trajectoireمسار

 Trajectoireمسار

 Transaction تواُفق/ ُمصالحة

 Transactionnelle تصالحية

  Transcendanceتعالي

 Transcendanceتعاٍل

 Transcendanceتفّوق

 Transcendance déviée تعاٍل ُمنحِرف

 Transcendance verticale تعاٍل عمودي

 Transcendances لياتتعا

 Transcendantalمتعاٍل

 Transcendantal متعال

 Transcendantal متسامٍ / إعالئي

 Transcendenceتعاٍل

 Transculturel عبر ثقافي

 Transférabilité قابلية التحويل

 Transfertنقلة

 Transfertتحويل

 Transfert )طرح، نقلة(تحويل

 Transfertنْقلة

 Transfiguration جميلت

 Transformation/ Mutationتبدل

 Transformisme تحّولية
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 Transgression تجاوز/ مخالفة/ انتهاك

 Transhistorique عابر للتاريخ

 Transmigration تناسخ األرواح

 Transmission إرسال

 Transmission توريث/إرسال

 Transmuerخّول

 Transmutationتحّول

 Trans-phénoménalité عبر الظاهرية

 Transposable قابل للنقل

 Transpositionتنقيل

 Transsexuel جنسي-عبر

 Transsubstantiation تحّول الجوهري

 Transsubstantiationتماّد

 Transubstantialitéتماد

 Transversale  َعرضانية

 Travail à la chaîne  عمل متسلسل

 Travée مجرى

 Travesti متخّنث

 Trenteترانتو

 Trépiedأثفية

 Treuilملفاف

 Triangle sémiotique مثلث سيميائي

 Tribalقبلي

 Tribuقبيلة

 Tribuقبيلة

 Tribun )منابرة. م(منبرّي

 Tribunat هيئة الَمناِبرة

 Tribuns )منبريّ . ج(َمناِبرة

 Tributaires أهل الّذّمة

 Trières ثية المقاذيفسفن ثال

 Trinitaireثالوثي

 Trinitaires أتباع الثالوث

 Tripartitionإثالث

 Triple مثلوثة

 Trivialeغثة
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 Trobriand تروبريان

 Troc مقايضة

 Tropesمجاز

 Tropiques مداران

 Troubadours تروبادور

 Trust  تروست

 Tsimschian تسيمشيان

 Tuberculeدرنة

 Tulipeزنبق

 Tumulusَجثـْوة

 Typeنمط

 Typeنَمط

 Typeنمط

 Typeنمط

 Typologie  تصنيفية

 Typologie تيبولوجيا

 Typologie des attitudes تصور

 Typologisationتنميط

 Tyran طاغية

 Tyrannie طغيان

 Tyrannie استبداد

 Ubiquitaire كلي الوجود

 Uchronie يوكرونيا

 Uchronique يوكروني

 Ultimeأخيرة

 Ultramontain بابوّي متطّرف

 Un ultra ملكّي متطّرف

 Unanimitéإجماع

 Unanimité fondatrice إجماع تأسيسي

 Unanimité violente إجماع عنفي

 Unicité وحدانية

 Unicité وحدوية

  Unidimensionnel  أحادي البعد

 Uniformisation توحيد الشكل

 Uniformitéتماثل



 356

 Unilatéralité de la communication  اتصال أحادي الطابع

 Unilinéaire  واحدّي الخط

د  Unionتوحُّ

 Union sociale اّتحاد اجتماعيّ 

 Unitarianisme وحداوية

 Unitariens وْحداويون

  Unité d'analyse  وحدة تحليل

 Unité de Dieu وحدانية اهللا

 Unité englobante ةوحدة ضام

  Unité fonctionnelle  وحدة وظيفية

 Unité lexicale composé وحدة معجمية مرّكبة

 Univers (poétique) )شعري(عالم

 Universal-historique تاريخي-عاّم

 Universaliserَكْوَنـَن

 Universalisme  عمومية

 Universalismeكونية

 Universalisme كوني/ شمولي

 Universalismeكوني

 Universalisme نزعة كونية

  Universaliste عمومي

 Universalitéعالمية

  Universauxكليات

 Universaux culturels كليات ثقافية

 Universelعام

 Universel  كلي، كوني

 Univocité مواطأة

 Univocitéتواطؤ

 Univoque مشارك

 Urbain  حضري

 Urbainمديني

 Urbanisation تحضر

 Urbanisme تنظيم مدني

 Urbi et orbi في كّل مكان

 Urzeit أزمنة الكون األولى

 Usage استخدام
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 Usageعرف

 Usage publicعرف سائد

 Usage social  إستخدام إجتماعي

  Usager  مستخدم

 Usagesعادات

 Usuraireِرَبوي

 Usureربا

 Usureربا

 Usurpationاستبداد بشيء/ اباغتص

 Utilitarismeنفعية

 Utilitarisme منفعية

 Utilitéمنفعة

 Utilité مصلحة

 Utilitéمنفعة

 Utilité publique منفعة عمومية

 Utopie يوتوبيا

 Utopie يوتوبيا

 Utopie de communication طوباوية اتصال

 Utopique يوتوبي

 Utopique طوباوي

 Utopiste )صاحب نزعة إلى اليوتوبيا(ييوتوب

 Utraquisme ُأتراكية

 Vaisseauxقنوات

 Valeurقيمة

 Valeurقيمة

 Valeur chevaleresque قيمة فرسانية

  Valeur communicative  قياسات كمية

 Valeur érotique قيمة َشَبقّية

  Valeur heuristique  قيمة كشفية

 Valeur marchande قيمة تجارية

 Valeur marchande سعر السوق

 Valeur sémantique قيمة داللية

 Valeursقيم

 Valeurs imaginatives et sensibles قيم تخيلّية ومحسوسة

 Valeurs indépendantes قيم مستقلة
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 Valide صالح

 Validité  صحة/ صالحة

 Validité شرعية

 Valveصّمام

 Valvules دسامات

 Variabilité sémantique رية دالليةتغي

 Variabilité/ Variance تغّيرية

 Variable متغّير

 Variables  متغيرات

 Variables متغّيرات

 Variables à intervalle  متغيرات ذات فسحة

 Variationتغّير

 Vase )طين(حمأة

 Vases communicants أواني مستطرقة

 Vassalفسال

 Vassalُمْقَطع

 Vassalité مقطعية

 Vasselage عبودّية

 Vaudois فلديون

 Veau  d'or الذهبي) الــ(عجل

ه  Vecteur ُمَوجِّ

 Vecteurناقلة

 Vecteur de conformité  محور امتثال

 Végétarisme )نظام غذائي(نباتية

 Veineوريد

 Veines fémorales  شرايين أفخاذ

 Vénérationتوقير

 Vengeance privée ثأر خاص

 Vengeance publique ثأر عام

 Ventiler قسم/وزع

 Ventriculeبطين

 Véracité (divine) صدق اإلله

 Vérifiable متحقق

 Vérification تحقق

 Vérificationnisme تحقـّقية
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 Véritableحّقانّي

 Vérités d’essence حقائق الماهيات

 Vérités d’existence حقائق الموجودات

 Verlan توليد بالقلب

 Versionصيغة

 Versionرواية/صيغة روائية/تنويع روائي

 Versionرواية

 Vertu فضيلة

 Vertueuxتقي

 Vertugadin نافخ التنورة

 Vicaireكاهن

 Vice de constitution تشّوه َخْلقي

 Vicié محّرف

 Victime émissaire ضحية فدائية

  Victimiserجرِّم

 Vidalisme de la Blache)نسبة إلى الجغرافي(فيدالية

 Vidangeتفريغ

 Vieux Testament العهد القديم

 Ville حاضرة

 Violation انتهاك/خْرق

 Violenceعنف

  Violence cachée  قمر إصطناعي

  Violence symbolique   عنف رمزي

 Violence symbolique عنف رمزي

 Viril رجل ذكر/ ذكوري

 Virilرجلّي

 Virilisationترجيل

 Virilité فحولة/ ذكورّية

 Virtuel افتراضي

 Virtuoses religieuxمـَجّلون دينيون/ متفّوقون

 Visibilité ظهورية/ منظورية

 Visionرؤية

 Vision continuiste رؤية اتصالية

 Vision délibérative رؤية تداولّية

 Vision du monde رؤية العالم
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 Vision particulariste وجهة نظر تخصيصية

 Visites ecclésiastiquesزيارات كنسية لتفقد األمكنة ومراقبة تنفيذ القوانين

 Vitalisme حيواتية

 Vitaliste حيواتي

 Vitaliste حيوتي

 Viticultureِكرامة

 Vocalisation تصويت

 Vocation  َقدر/موهبة

 Vocationنذر

 Vocationدعوة

 Vocationدعوة

 Vœux religieux نذور الرهبانية

 Voie lactée  درب التبانة

 Voix publique  صوت عموميّ 

 Volontarisme إرادوّية

 Volontarisme إرادوية

 Volontarisme إرادوّية/ نزعة إرادية

 Volonté de tous إرادة جميع

 Volonté générale ارادة عاّمة

 Volonté générale إرادة عامة

 Volonté généraleإرادة عامة

 Volonté particulièreإرادة شخصية/ إرادة جزئية

 Volupté رغبة حسّية/ُمتعة

 Vouloir/ saisir إرادة التملُّك

 Voyages imaginaires  رحالت خيالية

 Voyance استبصار

  Voyelles صوائت

 Voyeur صِّصُمتَل

 Vrai حقيقي، صحيح

 Vraisemblable شبيه بالحقيقة

 Vraisemblance)احتمال/مشابهة الحق(استالحة 

 Vraisemblance)مشابهة الحق(استالحة 

 Vulgarisationتبسيط

  Vulgateالترجمة الالتينية للكتاب المقدس: فولغاتا

 Vulgate فولغاتا
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 Vulgate  نص تأسيسي

 Vulnérabilité هشاشة

 Yahvismeيهوية

 Zedaqa )العبرية(زدقا

 Zèleغيرة

 Zénith سمت

 Zoomorphe حيواني الشكل
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  الفصل السادس

  مصطلحات اآلداب والفنون
  

 :المصطلحات اإلنكليزية -1
  

A Posteriori  مابعدي

A Priori ماقْبلي

A Priori Pessimism  نزعة تشاؤمية قْبلية

  Abrogation إقصاء

 Abyssهاوية

Active Thought  فكر فاعل

 Aesthetics فلسفة الجمال /جماليات

  Africanness أفريقوية

 Alienation اغتراب

 Alterity غْيرّية/تغّير

 Ambivalenceتأرجح بين نقيضْين /ازدواجية، تضارب

Anagram  جناس تصحيفي

Analogy  قياس التماثل

Anomaly  حالة شاذة

Anonymityُغْفّلية

Antagonismعداء

 Anthologyدراسات/ مجموعة مقتطفات

Anthropologyإناسة

Anti-Idealism  مناهض للمثالية

Anti-Platonism  مناهض لألفالطونية

Applied Rationalism  عقالنية تطبيقية

  Appropriation استيعاب

Arbitrariness  ة اعتباطيةطبيع

Archaeology of Knowledge  أركيولوجيا المعرفة

Architextuality  نّصية رئيسية

 Archives )أرشيف(سجالت 

Argumentحجة

 Artillery مدفعية
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Aspectuality  نظرة من جانب معين

  Assumptions  فروض

 Auraهالة

Axiomatic Method  طريقة بديهية

  Axiomatically بديهي

 Banalityتفاهة

 Barrenعاقر

Being كينونة

Binary Code  شفرة ثنائية

 Binary structuration بنيوي ثنائي

 Biographer كاتب السّير الذاتية

  Canonical معياري

Capitalism  رأسمالية

 Capriceنزوة

Categorical Imperative  التزام أو إلزام مطلق

Categoryفئة

 Centre مركز

 Chronicمزمن

Chronotope  مكاني/ إطار زماني

Cinematographic Signifierبالتصوير السينمائي: داّلة متعلقة

 Closureخاتمة

Codeشفرة

Cognitive Capacity  قدرة معرفية

قات  Collage مجموعة ملصَّ

 Colonialist criticism نقد كولونيالي

 Colony مستعمرة

Communicative Action  فعل تواصلي

 Complicityتوّرط

Conceptual  مفاهيمي

Conceptualization  صياغة المفاهيم

 Concrete عيني

Condensationتكثيف في نشاط األحالم

  Conditional culture ثقافة مشروطة

Conflictual Actionفعل متعارض مع النظام االجتماعي

Connotation معنى، مضمون، مفهوم
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Content محتوى

 Contextسياق

Contingency  عرّضية، طروء

Continuity  اتصالية

Conversionتحول

  Cross-cultural عبر ثقافي

 Cross-cultural imagination خيال عبر الثقافي

  Cross-national عبر قومي

  Decentring  إزاحة عن المكان

  Decolonization تخلص من الكولونيالية

  Deconstruction تفكيك

 De-Doxificationتجريد الشيء من طبيعّيته وثوابته

 De-Doxifingتجريد الشيء من طبيعّيته

Deduction  استنتاج

 Deferralإرجاء

Demonstrationبرهنة

 De-Naturalizationتجريد الشيء مما يعتبر صفاته الطبيعية

Denotationداللة

 Derelictمنبوذ

Determinism حتمية

 Detractorمنتقص من قيمة الشيء

  Diachronic تعاقبي

Diagesisخطاب السرد بدون الكالم المباشر

Dialectic جدلية

Dialectical Materialism  مادية جدلية

Dialogicalرواية قائمة على الحوار، حواري

 Dialogism حوارية

Dialogueحوار

Difference  اختالف

Differential  تفاضلي، تمايزي

Digitalization طريقة رقمية في التشفير

 Diglossic ثنائية اللغة

Discontinuity  الاتصالية

Discourse خطاب

Discursive Practices  ممارسات خطابية
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Discursive Subject  ذات خطابية

  Dislocation خلع /نزوح عن المكان

  Displacement انسالخ/إزاحة

Distinctive Feature  سمة مميزة

Dogmatic  عقائدية جامدة

 Doxa عقيدة ثابتة

Duplex Structure  بنية مزدوجة

Duration ديمومة

Dynamic  متحّرك بحيوية

Economic Determinism  حتمية اقتصادية

Egoاألنا

Elitism  حكم النخبة

 Eloquenceبالغة

Embodied Experience  تجربة متجسدة

 Emigrationهجرة لإلقامة في بالد أخرى

Empiricism تجريبية

Enactment  أداء اللغة

 Englishness إنجليزوية

Enlightenment  عصر التنوير

 Epigraphكتابة منقوشة على مبنى أو تمثال

Epistemological break  قطع معرفي

Epistemology  نظرية المعرفة

Epoche, Bracketing»بين قوسين «توقف ويسمى أيضًا 

 Eroticismشبق/)شهواني(مذهب جنسي 

Essences  ماهيات

Essentialism  نزعة جوهرية

Eternal Recurrence  عود أبدي

 Ethics أخالقيات

Etymology اشتقاق

  Eurocentric مركزية أوروبية

  Europeanization أوربة

Exchange Value  قيمة التبادل

Existenceوجود

Existentialism وجودية

Extraterritoriality  ماوراء اإلقليمية
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Extreme Fatalism  جبرية متطرفة

 Fantasyخيال

 Fascismفاشية

 Fateمصير

ب الحركات النسوية المطالب بالمساواةمذه/نسوية
 فلسفة الشؤون األنثوية /مع الرجل

Feminism  

 Fertility خصوبة

Feudalism  إقطاعية

 Filiation بنوة

Floating Signifier  داّلة عائمة

Form  صورة، شكل

Formalism  شكالنية

Forms of Mediation  أشكال التوسط

 Frayجدل

 Fringe يةحاش/حاّفة

Functives داّالن أو حّدان عامالن

 Gayخليع

 Gaze نظرة تحديقية

Genealogy  ساللة، أصل

Generalised Equivocity  تعدد المعاني

Generative Grammar  علم النحو التوليدي

Genotext  أصل اللغة وأساسها

Genres  أنواع أدبية/ أصناف

Genres of Discourse  أصناف الخطاب

Given ُمعطى

Glossematicsغلوسماتيكا، علم الجبر اللغوي

Grammatology  علم الكتابة

 Harmony انسجام

Hegemony  هيمنة، سيطرة

 Heritageإرث

Hermeneutic  تأويلي، تفسيري

 Heterogeneityتغاير/تغير الخواص أو العناصر

 Hierarchy َهَرميَّة/تراتبّية

Historicism  نزعة تاريخية

History of Events  تاريخ األحداث
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 Holocaustمحرقة اليهود من قبل النازيين

Homogeneity تجانس

Horizontal Thought  فكر أفقي

Humanism  إنسانوية

 Hybridهجين

  Hybridity تهجين

Hyper-Normal  أكثر من السوي

Hyper-Reality  واقعية مفرطة

Hypertextuality  نّصية مفرطة

Hypo-Normal  أقل من السوي

Hypothetico - Deductive  استنتاجي/ افتراضي

من يهاجم المعتقدات والمؤسسات التي يراها خاطئة
 أو غير معقولة

Iconoclastic 

 Iconophilic محبة األيقونات

Id »هو«ال

Idealism مثالية

Idealizationأْمَثَلة

Ideological Appropriationاستحواذ أو امتالك األيديولوجي

Idiolect  لغة الفردية

 Impasseمأزق

  Inauthenticity عدم األصالة

Indeterminacy عدم التحديد، الالتحديد

  Indianness هندوية

Indifferent Conduct  سلوك الالمباالة

Individualism فردانية

Induction ءاستقرا

 Inert )عن التغير(عاطل

Inevitable Evolutionism  نزعة تطورية حتمية

Infra- Structure  بنية تحتية

In-Itself  شيء في ذاته

 Inside داخل

 Insides داخل النفس

Instrumental Rationalism  عقالنية أداتية

Instrumentalism  فلسفة ذرائعية

 Insultإهانة
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  Intellectual عقلي

 Interactionتفاعل

  Interlanguage لغة بينية

Interpretant  مفّسر، مستدلّ 

Intersubjectivity  ذاتية مشتركة

Intertextuality  نّصية بينية

Intuitionists  حدسيون

  Irony تعبير ساخر/ تهّكم /سخرية

Irreversibility  المعكوسية

Isotopyن النظائرصفة التشابه بي

Language Competence  كفاءة لغوية

Language Game  لعبة اللغة

Langue  بناء نحوي

 Lateralization كتابة َحْرفّية

Law of Contradiction أو قانون التناقض/مبدأ

Law of Excluded Middleقانون الثالث المرفوع/مبدأ

Law of Identityقانون الهوية الذاتية/مبدأ

 Lesbian سحاقي

Lifeworld  عالم الحياة

Linguistics  لسانيات

 Literariness رؤية أدبية

Living Present  حاضر حي

Logic of Ambivalence  منطق االزدواجية

Long Run  مدى طويل

 Manichean aesthetics جماليات مانوية

 Manipulation استغالل

  Marginal هامشي

  Marginality تهميش

Markednessوشم

  Marxism ماركسية

 Masochismتلّذذ بالتعذيب الجنسي للرفيق

Mathesis Universalis  رياضيات كلية

Meta Language  لغة عليا

Meta-Discourse  خطاب فوقي

Meta-Narrative  سرد فوقي
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Metaphor استعارة

 Metaphoric مجازي

Metatextuality  ية فوقيةنّص

  Metatheory نظرية شارحة

Metonymyكناية

 Migration انتقال حرّ 

Modal Values  قيم صيغوية مشروطة

Model نموذج

Modern Novel  قصة حديثة

 Modernism حداثوّية

  Mono centrism مركزية أحادية

  Monoglossic أحادية اللغة

  Morphological صرفي

 Multi-cultural متعدد الثقافات

Mythology  علم األساطير

 Narcissism نرجسية

Narrative Discourse  خطاب سردي

 Nation hood أمة

  National قومي

  Nationalist قوموي

 Native قومي/ محلي/أهلي

Naturalism  طبيعانية

  Negritude زنوجة

Non-Identity الهوية

Normalسوي

  Normalcy سواء

Norms معايير

 Nostalgia حنين إلى الماضي

 Nudeعاٍر

  Object شيء

توضيع أو وضعنة، َمْوَضعة، جعل الشيء /تشييء
  موضوعاً 

Objectification

 Objectivity موضوعّية

 Odalisqueجارية

Ontogenesis  تطور الكائن الفرد
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Ontology  علم الوجود

Open System  ام مفتوحنظ

  Order نظام

 Orientalism استشراق

 Orientationتوّجه

 Orthodoxy متطرفة/ متشددة

Otherness آخرية

  Outcasts منبوذون

 Outside خارج

 Panoptic ذو نظرة شاملة

  Paradigm مثال/نموذج

Paradigmatic  مثال نموذجي

 Paradoxمفارقة

Paratext  نص محاذٍ 

 Paratextuality مشابهة للنص

 Parody محاكاة الساخر

Parole حديث

Pathological مرضي

  Patronage رعوي/أبوي

Performanceأداء

  Peripheral طرفي

Perspectivism  منظورية

 Phallusرمز أو صورة للعضو الذكوري /قضيب الّذكر

Phenomenological Reduction  اختزال ظواهري

Phenomenology  ظواهرية

Phenomenon ظاهرة

Phenotext  لغة التواصل

Philology  فقه اللغة

Phoneme (s)  وحدات صوتية

  Phonological صوتي

Platonism  مذهب أفالطوني

Poetics  بحث في الشعر

  Polyglossic تعددية اللغة

Polygluttural Technique  تقنية اإللصاق المتعدد

Polyphonic  متعدد األصوات
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 Pornographyأعمال كتابية وتصويرية إباحية

Positivism وضعية

 Possessionحيازة

Post Marxism  مابعد الماركسية

Post Modernity  مابعد الحداثة

Post structuralism  مابعد البنيوية

  Post-colonialism ما بعد الكولونيالية

 Post-European ا بعد أوروبيم

  Post-modernism ما بعد الحداثة

  Post-structuralism ما بعد البنيوية

Pragmatism  فلسفة براغماتية

  Primitive بدائي

Principle of performativity  مبدأ األدائية

Principle of undecidability  مبدأ الاليقين

Process  صيرورة

Prolegomena مقدمة

 Protagonist بطل القصة

  Provincial إقليمي

Psychoanalysis  تحليل نفسي

Psychologism  سيكولوجية

Psychosisذهان

Purport فحوى

Purposive Rationalism  عقالنية قْصدية

Quantum Physics  فيزياء الكم

 Race عنصر

 Rape )جنسي(اغتصاب 

Ratio Difficilisاالستيعاب شفرة لغوية صعبة

Ratio Facilisشفرة لغوية سهلة االستيعاب

Rationalism  عقالنية

Reactive Thought  فكر منفعل

Realism واقعية

 Reality واقع

 Received Standard English إنجليزية قياسية مستقبلة

 Recyclingتدوير

Reference  مرجعية
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 Referentialism مذهب مرجعي

Reflexivity  انعكاسية

Regimes of Phrases  أنظمة للعبارات

Reification  تجسيد المجّردات

Relational عالئقي

  Representation تمثيل

Repressionكبت

 Revelation كشف/إلهام

Reversal عكس

Reversibility  صفة المعكوسية

Revisionist  تنقيحي، رجعي

Revisionist Historians  مؤرخون تنقيحيون

Rhizomatic Network  شبكة جذمورية

 Ruralizationترييف

 Sanitation توفير الصحة وتعزيزها

  Savageous همجي

 Scandal فضيحة

Schemas  ترسيمات

 Scopophilia محبة المشاهد

 Seductionإغواء

  Self-apprehension إدراك ذاتي

 Self-Reflexivity ر انعكاسي ذاتيتفكي

Semanalysis  تحليل عالماتي

Semantic  إعطاء معاٍن للرموز

Semantics  علم المعاني

Semilogy  علم العالمات

Semiotic Domain  مجال سميوطيقي

Semiotics  نظرية العالمات

  Settler colony مستعمرة المستوطنين

Sexuality  جنسانية

لمت Shifter حوِّ

Sign Content  محتوى العالمة

Sign Expression  تعبير العالمة

 Sign-Function  وظيفة عالمة

Signification  معنى، مغزى
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Signified  مشار إليه

Signifier  عالمة داّلة

Sign-Vehicle  وسيلة نقل العالمة

Simulacra  صور زائفة

 Simulacrum )زائفة(صورة

Simulation محاكاة

Singularityفرادة

Skepticism  نزعة شّكية

Social Integration  اندماج اجتماعي

Socialism  اشتراكية

Solipsismتوّحد

 Soul نفس

Speech Acts  أفعال القول

 Sponsorship )كفالة(رعاية

Static ساكن

 Sterilizationتعقيم

Structural History  تاريخ بنيوي

Structural Semantics  علم المعاني البنيوي

 Structuralism مذهب بنيوي/بنيوية

Stylization  صياغة بأسلوب معّين

 Subculture ثقافة فرعية

  Subject موضوع

Subject Object Relationshipعالقة بين الذات والموضوع

Subjective Values  قيم ذاتية

 Subjectivityةذاتّي

Substantial جوهري

  Subversion تقويض

  Suggestive إيحائية

Super- Structure  بنية فوقية

Superego  األنا العليا

Superman  إنسان أسمى

Surrationalism»سّراشونالية«مافوق العقالنية 

Surrealism  سريالية، ما فوق الواقع

 Surrogateبديل

Symptomatic Reading  تنقيبيةقراءة
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Synchronic تزامني

  Syncreticity توفيق

  Syntactic إعرابي

Syntactic Actant  كيان الفاعل التركيبي

Syntactic Structures  تركيب نحوي

Syntagmسنتاغم، عالقة تتابع تركيبية

Syntagmatic  تركيب تعبيري

Syntaxابقواعد التركيب، النحو واإلعر 

 Syphilis مرض الزهري

  Systems أنساق

Tautology  تحصيل حاصل

Teleologyغائية

  Textuality نصية

Thermodynamics  ديناميكا حرارية

 Tonalityَنَغمّية

Total Narration  سرد كلي

Totalitarian Regimes  أنظمة شمولية

Totalitarianism  نزعة شمولية

  Totality ةُكلي

 Totalization تحويل إلى كلّيات

 Traditions تقاليد

Transcendence  تعاٍل، تساٍم، تجاوز

Transcendental Subject  ذات ترنسندنتالية

 Transcultural dialogues متعدي الثقافات

Transformational Grammar  علم النحو التحويلي

 Transgressionانتهاك

Trans-Linguistic  يعبر لغو 

 Transparencyشفافّية

Transtextuality  عبر النص

 Truth حقيقة

  Uncanonized غير مجاز وفق القواعد

Uncertainty  عدم اليقين

Unconscious الوعي

  Unconscious ال وعي

Undecidable Logic  منطق عدم التحديد
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 Universal عالمية

Universalise  إحالة إلى الكلي

Universalismكونية

Unlimited Semiosisاستخدام العالمات الالمحدود

Unmarkedness  عدم الوشم

Use-Value  قيمة االستخدام

Utilitarianis  مذهب نفعي

 Validity شرعية/صحة

 Veracity صدق/حقيقة

Verificationتحقق

Verisimilitude  مظهر الحقيقة

Vertical Thought  عاموديفكر

Virtual Reality  واقع افتراضي

Vita-Activa  حياة فعلية

Vita-Contempletiva  حياة تأملية

Vitalism  نزعة حيوية

Voluntarism  نزعة إرادية

 Voyeurism تلّصص بالنظر

 Whoreمومس

 

  
 :المصطلحات الفرنسية -2

  
 A priori historique  قْبلية تاريخية

  Absolu du reflet ُمطَلق االنعكاس

 Absoluitéإطالق

  Accident عارض

 Acosmisme الكونية

  Acteِفعل

 Acteurs )فاعلون(ناس

  Action إثبات الِفْعل

 Actualités أحداث الساعة

 Affects انفعاالت

  Affinités تجاذبات/ توافقات

 Agencementتنسيق
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 Agrégat ركام/مركَّب

  Alchimie خيمياء

 Alchimiste  خيميائي

 Aliénation  استالب/ ارتهان

 Allégorieمرموزة

 Allusion تعريض

 Altérité غيرية

 Alternanceتناُوب

 Ambivalenceاجتماع الضدَّين /ازدواج المعنى

 Âmeنفس

  Anachroniqueمخالف للتسلسل الزمني/ مغلوط تاريخياً 

 Anagramme  جناس القلب

 Analogie مماثلة/ قياس/تماثل

 Anamorphose تزييغ/ تشويه في الرؤية

 Anesthétique  ضد الجمالية

 Anticipation استباق

 Anti-héros بطل مضاد

 Antithétique متضاّد

 Anxiogène ُمَولِّدة للقلق

  Apatride عديم الجنسية

 Apesanteur انعدام الجاذبية

 Apocalypse ياسفر الرؤ 

 Apologieتقريظ

  Appel de l’élément ِنداء العنُصر

 Appetitioرغبة

 Approche empirique)ميدانية(مقاربة اختبارية 

 Approche inductive مقاربة استقرائية

 Arcanum سر خيميائي

 Archétype نموذج أصلي

  Architectonique معماري

 Art brut )أو فج(فن خام

 Art naïf فن ساذج

  Articulation تمفصل/ َمْفَصلة

 Arts allographiques فنون ألوغرافية

 Arts autographiques فنون أوتوغرافية
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 A-signifiant غيُر دالٍّ 

  Assimilationتمثُّل

 Assonance جناس صوتيّ 

   Atome /Atomes ذرَّات/ذرة

 Atomisationتذرير

 Atypique النموذجيّ 

 Autotélique ذاتيُة الغائية

 Axeمحور

 Axiomeمسلَّمة

 Baroqueباروك

   Barque de Caron قاِرب كارون

   Bateau des morts مركُب الموتى

   Beauté concrète جمال محسوس

   Beauté offensive َجمال هجومي

  Bibliopole مدينة الكتاب

 Biens symboliques ممتلكات رمزية

   Blancheurبياض

   Boire amoureux شُّرب العاِشق

ة    Bruiteur مولِّد الضجَّ

  Calorisme )من ُحريَرة(ُحَريِرّي

 Castration ِخصاء

 Castration خصاء

 Catégorieمقولة

 Cathartique تطهيرّي

   Catoptromancie naturelleَعرافة االنعكاس الطبيعي

 Causalisme بحث عن أسباب

ورية    Cause formelle ِعلَّة صُّ

 Causes matérielles ِعلَّة مادِّية

 Causes occultes ِعَلل باطنية

 Centrifuge نابذ للمركز

 Champ social حقل اجتماعي

   Chimie poétique كيمياء ِشعرّية

 Circuitدورة

   Clignoter غمز، وَمَض 

 Clivage (psychanalyse)  انشطار
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   Cloches englouties أجراس غارقة

 Coefficient d’adversité عاِمل الخصومة

   Combinaison تركيب/تنسيق

  Commentateurشارح

   Complexe ُعقدة نفسّية

 Complexe d’infériorité ُعقدة الدونّية

   Complexe d’Ophélie ُعقدة أوفيليا

   Complexe de Caron ُعقدة كارون

   Complexe de culture ُعقدة الثقافة

   Complexe de Hoffmann ُعقدة هوفمان

  Complexe de Nausica ُعقدة نوزيكا

   Complexe du cygne ُعقدة البجعة

   Complexes de Swinburne larvés ُعقدة سوينبورن الكامنة

   Complexité essentielle ُعَقدية جوهرّية

   Compositionتأليف

 Compréhensive منظور إدراكي

 Concept (s) مفهومات/مفهوم

 Concept imageمفهوٌم ُمصوَّر، ُمعبَّر عنه من خالل صورة

 Conceptionتصوُّر

   Concepts primitifs مفهومات بدائّية

 Conceptualiser )كوَّن مفهوماً (َمْفَهَم

 Conceptualité  منظومة المفاهيم

 Concordeوفاق

  Concret ملموس

 Condensation تكثُّف /تكثيف

 Configurationتكوين

 Connotation  داللة ضمنية

   Conquête de l’irrationnel بحث عن الالعقالني

   Conscience esthétique وعي جمالي

   Consonnes liquides َصوامت سائلة

 Constructivismeبنائية

 Consubstantialité اّتحاد جوهريّ 

  Contiguïtéتماس

 Continuité تواصل

  Conversionتحويل
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 Corporisationتجسيم

نة   Corpusمدوَّ

   Correspondanceَتراُسل

 Cosmogonie  علم نشأة الكون

   Cosmos َكون/عالم

   Coucouُرغَدة

   Croissance نمو، تعاُظم

   Cycle de la mère-paysage َطور اُألّم المنظر

 Décenceلباقة

  Décompositionتفكيك

 Déduction استنتاج

   Déesse nature إلهة طبيعة

   Déesse vie إلهة حياة

  Défaillanceقصور

 Déictique  جوهري/صوري

 Délié غيُر مقيَّد

  Démesure مغاالة

 Densitéكثافة

 Déontologie  أدبيات /علو الواجبات

 Déplacementإزاحة

 Désassimilation نزع التمثل

 Désautonomisation de l’artالقول بعدم استقاللية الفن

  Déséquilibre عدم توازن

   Désespoir ُقنوط، يأس

 Désidéalisation de l’art نزع المثالية عن الفن

 Désindividualisation َنْزع التفريد

   Désirرغبة

   Désir du courage الشجاعة رغبة في

   Destin de l’eau قَدر الماء

 Déterminants محدِّدات

  Déterminationتحديد

 Déterminés محدَّدات

   Devenir صيرورة

 Diachronique تطوري

 Diagramme  رسم بياني
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 Dialectiqueَجَدلّي

  Didactique تعليمي

  Différentiel تفاضلي

 Dilemme معضلة

 Disjonctionَفْصل

  Disproportion عدم تناسب

 Dissensualité تخالفية

 Dissensus تخالف

  Dissimilitude ال محاكاة

   Dissymbolisme رمزّية ثُنائّية

 Distanciationتغريب

 Divinإلهي

 Doubleِصْنو

   Double végétal قرين نباتي

   Dramatiserهوَّل

 Dualisme transcendantal  تعاليةثنائية م

  Eau coulante ماء جاري

  Eau de vie ماء الحياة

ليّ    Eau élémentaire ماء أوَّ

  Eau imaginaire ماء ُمتخيَّل

  Eau lourde ماء ثقيل

  Eau morte ماء َمّيت

   Eau primitive ماء بدائي

  Eau pure ماُء رقراق

  Eau violente ماء عنيف

  Eau vivante ماء حّي

   Eaux printanières مياه ربيعّية

   Eaux thermales مياه حرورّية

 Ébauche مخطَّط

   Ébèneأبنوسة

  Échange de nature)بين ُعنصَرين(تباُدل الطبيعة 

 École des Annales مدرسُة الحوليات

 Effectifفعلي

 Effet de Réel إيحاء بالواقع

 Élégieمرثية
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 Élément عنصر

  Élément accepté ُعنُصر مقبول

  Élément berçant ُعنُصر ُمهدِهد

  Élément désiréُعنُصر ُمشَتهى، مرغوب فيه

  Élément matériel ُعنصر مادِّي

  Élément mélancolisant ُعنصر مولِّد لالكتئاب

  Élément souffrant ُعنصر ُمتألِّم

  Élément triste ُعنصر حزين

   Éléments matériels عناِصر مادِّية

 Élocutionتعبير

 Éloquenceبيان

 Emphaseتفخيم

 Empiricité تجريبية

  Enchaînement تسلسل

 Énergieطاقة

   Enfantineِطفلّية

 Énoncés بالغات

 Énonciationإبالغ

  Ensemble مجموع

 Entendement إدراك/فهم

  Entitéكيان

 Entre-deuxما َبين

 Épilogue خاتمة

 Épiphanies َتَبّديات

 Épistémologie إبستيمولوجيا

 Équipement intellectuel تجهيز فكري 

 Équivalenceمعادلة

 Érotisme  إيروسية

 Eschatologie آخروية

 Espaceفضاء

 Espritروح

 Essenceماهية

   Essence liquide de jeune fille جوهر الفتاة الشائل

 Esthèteفيلسوف مختص بالجماليات

 Esthétique littéraire)جمالّيات األدب(ِعلم جمال األدب 
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 Esthétisation إضفاء الجمالية

   Étang ُمستنَقع

  Éternel سَّرمدي، أبدي

 Éternitéأبدية

 Éthique  أخالقيات

 Ethniqueإثني

 Étiologie sexuelle سببية جنسية

   Étoile-île جزيرة-نَّجم

   Être كائن، َكون

 Être-en-trop وجود زائد

 Être-là وجود هنا

 Étymologie علم اشتقاق

 Eucharistie قربان مقّدس

 Évanescenceتالٍش

 Événementialitéَحَدثّية

 Événementielleَحَدثّي

 Excès تجاوز/إفراط

 Exégétique تفسيرّي

 Exemplarité نموذجّية

 Existenceوجود

 Ex-nihilo من العدم

   Expérience fermée تجربة ِشعرّية كاملة

   Expérience poétique complète تجُربة شعرّية ُمغَلقة

  Expressionتعبير

   Expressionnisme انطباعّية

   Extraordinaire خاِرق

  Exubérance de la beauté َفيُض الجمال

 Factualité وقائعية/حدثية

 Factuel وقائعّي

 Fantaisie خيال َنْزويّ 

   Fantasmagorie استيهام /استشباح

 Fantasmatiqueَهوامّي

   Fantasme َهوام /استيهام

 Fantastique  خوارقي/خارق

 Fascinationافتتان
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 Fatalismeَقَدرية

 Fatalitéحتمية

 Festif  عيدي/ احتفالي

 Fétichismeِتيمية

 Fiction تخيُّل/تخييل

 Finalitéغائية

  Finitude محدودية/ نهائية

  Fixation تثبُّت/تثبيت

   Flammes de l’amour نيراُن الهوى

  Fleuve/ Rivièreَنهر

 Fonction normative وظيفة معيارية

   Fonction subjective وظيفة ذاتّية

   Fontaine نبوع، َنْبعَي

   Fontaine de jouvence ينبوع الُفتوَّة، شباب

   Forces de vision ُقوى الرؤَية

   Forces imaginantes قوى ُمتخيِّلة

 Forme  صورة/شكل

   Forme interne شكل داخلي

 Fortuit عرضي

 Fossilesأحافير

   Fraîcheur طراوة/نَّداوة

 Futurisme َبلّيةمدرسة ُمستق

 Généalogie)الحسب والنسب(جينيالوجيا)/ علم األنساب(ِنسابة

 Génétique جيني/وراثي

 Genre mineur فن مستصَغر

 Germe (s) ُرَشيمات/ ُرَشْيم /أصل

 Gestique نظام إشارات

 Gnose)معرفة روحية/ عرفانية(غنوصّية 

   Gomme arabique ِصمغ عربي

  Goule (s) يالنُغول، غِ 

 Goûtذوق

 Gratuité اعتباط

   Greffeطُّْعم

  Grimoire كتاب الطالسم

   Guimauve نبتُة الَخْطم
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 Habitus)جملة االستعدادات المكتَسَبة لدى الفرد(هابيتوس 

 Haeccéités جواهر ُمتفرِّدة

 Hanté مسكون

 Harmonie انسجام

 Hasard مصادفة

  Herméneute مفسِّر نصوص

 Herméneutique تفسيرّي

   Héros du vent بطُل الريح

 Hétérodoxie َهرطقة

 Hétérogèneمتنافر

 Hétéronome ال يتمتع باستقالل ذاتي

 Hiérogamie زواج مقدس

   Homo faber إنسان ُمختِرع

 Homologieتشاكل

 Honnête homme انسان مستقيم

   Humidité chaude نداوة حاّرة

   Hygiène naturelle صّحة عامَّة طبيعية

 Hyperformé مفرط في التشكل

  Hypothèse فرضية

 Iconiqueأيقوني

 Iconoclaste معاٍد للتقاليد

 Iconographie أيقونوغرافيا

 Iconologie أيقونولوجيا

  Idéalمثالي

  Idéal de pureté َمَثل أعلى للطُّْهر

 Idéaliser  أضفى مثالية

 Idée فكرة/مثال

   Idée primitive فكرة بدائية

   Idée utile فكرة نافعة

  Identificationمماثلة

 Identité des contraires تماثل األضداد

 Idéologisme philosophiqueأيديولوجيا فلسفية سطحية

 Illuminisme إشراقية

   Image absolue ُصوَرة ُمطَلقة

   Image complète ةُصورة كامل
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   Image émotive صورة شعورّية، انفعالّية

   Image réelle صورة واقعّية

   Imagerie َمْصَورة

َور ناطقة    Images qui parlent صُّ

   Imaginaireُمَتخيَّل

   Imagination de la mort خياُل الَموت

   Imagination dynamique )الحَركي(خيال سِّيني 

   Imagination formelle خيال صُّوري

   Imagination matérielle خيال مادِّي

   Imagination musculaire خيال عضِليّ 

   Imagination ouverte خيال مفتوح

   Imagination parlante خيال ناِطق

 Immanence مثولية

  Immanentماِثل

  Immédiateté مباشرية

  Impassibilité ال انفعالية

  Impénétrabilité النفاذية

 Impensé غيُر ُمَفكَِّر فيه

 Impersonnalité الشخصانية

 Implication َتَضمُّن

 Impression انطباع

  Inadéquation عدم تطابق

  Incommensurabilité ال قابلية للقياس

  Inconcevable غير معقول

 Inconditionné المشروط

   Inconnu مجهول

   Inconscient الشعور

 Indécidable غيُر قابٍل للحسم

 Indiceقرينة

 Indifférence التماُيز

  Indifférencié ال مميَّز

 Individuéمفرَّد

  Inétendu ال مساحي

   Infantilisme )بقاء عالمات الطفولة بعد ِسّن البلوغ(َطفالة

 Infinité التناهي، المحدودّية
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  Informe لشكلعديم ا

  Inintellectualité ال عقالنية

 Ininterprétable غيُر قابٍل للتأويل

 Initiatique تلقينّي

 Initiatique ُمساّري

 Inscience َنْقُص العلم

 Insenséأخَرق

 Inspirationوحي

 Instantanéité آنّية

 Intégraleتكاُمل

 Intégrationدمج

 Intelligibilité مفهومية

 Intelligibleمفهوم

 Intensitéِشدَّة

 Intentionnalité قصدية

 Interdépendanceتواقف

  Interdit/ Tabou محظَّر/ُمحّرم

 Intériorisation استبطان

 Intérioriser  استبطن

 Intérioritéداخلية

 Intermédiaireوسيط

  Intermittenceتقطُّع

 Intersubjectivité  تفاعل الذوات

 Intransitif غير ُمتَعدٍّ /الزم

 Intransitivité التَعّدية

   Intrépideَجُسور

 Introspection استبطان

 Intuitionحدس

 Inventioابتكار

   Inversion َعْكس، َقْلب

 Itinéraire خط سير

 Jansénisme جانسينية

   Jeune fille dissoute فتاة ذائبة

  Jugement ةدينون/حكم

 Juxtaposé ُمتجاِور
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  Juxtaposition مجاورة

   Lacُبحيرة

   Lacustreُبَحيرّي

  Latenceكمون

   Lavageغْسل

امرأة تغسل الثياب على حاّفة الساقَية (غسَّالُة الثياب
 )أو النهر

Lavandière   

   Lecture positive قراءة إيجابية

 Légitimeشرعي

 Lettres d'indulgence رانرساءل غف

 Lexicographe صانع المعاجم

   Libido )ليبيدو(ُغلمة

   Limonطَِّمي

 Limpiditéشفافّية

 Liquidité )سائلّية(سيولة

 Littéraritéأدبّية

نات  Littérature de notations أدب الُمَدوَّ

 Littérature grise أدب رمادي

 Liturgiqueطقسي

 Logos ّليّ عقُل ُك

  Loiقانون

   Loi des quatres éléments  قانون العناِصر األربعة

 Loi du deux قانون التثنية

راع في ذاته    Lutte en soi صِّ

راع خاِلص    Lutte pure صِّ

   Lutteur ُمصاِرع

   Lycope فراسيون مائي

   Lysَزنَبق

   Main dynamique يُد نَِّشطة

   Maladies élémentaires ّيةأمراض أساس

 Malentendu سوُء تفاهم

 Manadeحدث

 Maniérisme مصانعة وتصّنع

 Manifestationتجلًّ

 Manque نقصان/نقص
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   Maraisَسبخة

  Marche مشي، سَّْير

   Marche pure مشي خاِلص

   Marcheur combattant ماٍش ُمحاِرب

  Mareرامة

  Matérialisationَتْمدية

   Matérialiser حوَّل إلى ماّدة، جسَّد

  Matérialismeمادية

   Matérialisme organique مادِّية ُعضوّية

   Matièreمادَّة

   Matière originelle الماّدة األصلّية

 Mécanismeأوالية

 Mécompte خطأ في الحساب

 Médiation وساطة

  Méditatifتأملي

 Médiumnique وسيطي

 Mélodieلحن

   Menthe aquatique َنعناع الماء

   Mer des ténèbres بحُر الظُُّلمات

 Mésententeخالف

 Messageرساالة

  Métalangue تعقيد اللغة

لّي  Métamorphiqueَتَحوُّ

 Métamorphose/  Mutationتحوُّل

 Métaphore مجاز/ استعارة

 Métapolitique فوق سياسي

 Méthodeطريقة

 Microcosmes عوالم صغيرة

 Micro-événements أحداث صغرى

 Mimesis محاكاة

  Mimologisme تقليد إيمائي صوتيّ 

 Mise en abymeتبئير

 Mise en scèneإخراج

 Moléculeجزيئة

 Mondain/  Profane دنيوي
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 Monisme  وحدة الوجود

  Monothéismeتوحيد

   Monotonie géniale َكراطِّراد ُمبتَ 

   Morale naturelle أخالق طبيعية

   Mortalités légendairesأشكال الموت األسطورّية

 Muthosقّص

 Mystification تضليل

   Mythe dramatique أسطورة مأساوّية

 Mythologie ميثولوجيا

   Nage molle et volumétrique سباحة رخوة وِمحجامّية

   Nage racontée محكّيةسباحة

   Narcissisme actif نرجسّية فاعلة

   Narcissisme cosmique نرجسّية كونّية

   Narcissisme idéalisant نرجسّية مؤمِثلة

   Naturaliser طبَّع، أقَلمَ 

   Naturalisme طبيعّية

 Naturaliste طبيعية

  Nature contemplative طبيعة تأمُّلّية

   Nature contemplée ة ُمتأمََّلةطبيع

 Naturphilosophie فلسفة الطبيعة

  Naufrage inaugural غرق تدشيني

   Néant substantiel عَدم جوهرّي، أساسي

 Neutralisationتحييد

 Névrose عصاب

 Nivellement تسوية

 Noblesse d’épée نبالء السيف

 Noblesse de cour نبالء البالط

 Noblesse de robe ء الثوبنبال

 Nomologie نواميس

 Non-dit غيُر َمُقول

 Non-être الوجود

 Non-lieu)إلقامة دعوى(عدم وجود وجه/ ال حصول

 Normalisationتطبيع

 Normatif معياري/ تطبيعي

   Nourricière ُمرِضعة
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   Nouveaux procédés de lecture أساليب جديدة للقراءة

   Nymphéas النيللوفرأزهار

ع  Objectiverوضَّ

  Objet موضوع/شيء

 Obsessionnel استحواذي

   Oiseau-poisson سََّمكة -طائر

 Omni-signifiance إدالل ُكّليّ 

 Omni-signifiance ُكّلية إداللية

 Ontologie  أنطولوجيا

 Opératoire إجرائي

   Ophélisationياتحويل إلى أوفيليا، حْمل طابع أوفيل

 Opticité شفافّية النظر

   Organiciste ُعضواني

   Organique ُعضوّي

 Originalأصلي

 Orthodoxieتشدُّد

 Orthopédie)تجبير األعضاء(جبارة

   Ortieُقرَّاص

 Pacteعهد

 Paléontologie علم اإلحاثة

 Palladiumواٍق من المخاطر/حرز

 Panthéisme حولّية

   Paon primitif طاووس بدائي

   Pâquerelle زهرة الربيع

  Paraboleمثل

 Paradigme)مجموعة أفكار ومفاهيم مرجعية(براديغم

 Paradoxe مفارقة

 Paramètre ُمعاِمل

 Parasitismeتَطفُّل

   Parodie ُمحاكاة ساخرة

 Parques ربات القدر

 Partageِقْسمة

   Partitif تقسيمي

   Passeur)الذي ُيساِعد في عبور النهر(ُمعدِّي

 Passionشغف
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   Patte-de-loup ِرْجل الذئب

   Paysage َمنظر

 Péché orignal  خطيئة أصلية

   Peine universelle عذاب كوني

 Perceptifإدراكّي

 Perceptionإدراك

 Perception de l’art فهم الفن

 Percepts ُمْدَركات

 Père castrateur أب خاص

  Perfectionكمال

 Performatif إنجازّي

 Permissionnaireمأذون

  Permutationتحوير

 Persécution اضطهاد

  Perspective منظور

 Perspective atmosphérique رسم منظوري فضائي

 Perspective curviligne angulaire منظور منحني الزوايا

 Perspective explicative يريمنظور تفس

 perspective linéaire centrale منظور خطي مركزي

 Perversion انحراف/فساد

  Pesanteur ثقل/ جاذبية

   Peur humide خوف نَِّدي، رَِّطب

 Philosophie de l’espace فلسفة الفضاءات

 Physique de la pureté فيزياء الطُّهر

   Pittoresque فتَّان/جذَّاب

  Planصعيد

 Plénitudeامتالء

 Plus-être وجود زائد

   Poésie dynamique ِشعٌر حركيّ 

   Poésie pure شِّعر خاِلص

  Pôle négatif قطب سالب

  Pôle positif قطب موجب

 Polémiqueِجدالّي

  Polysémique متعدد المعاني

  Polythéismeِشرك
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 Ponctualitéانتظام

 Porosité ساميةم

 Positivisme فلسفة وضعية

 Possibilité إمكانية

  Posthume بعد الممات

  Pouvoirسلطة

 Précautions احتياطات

  Précepte/ Principeمبدأ

 Préjugé رأي مسبق

  Prémicesبواكير

لي    Premier voyage رحيل أوَّ

لي    Première barque قارب أوَّ

   Présence ُحضور

   Primitifبدئي

   Printanierربيعي

 Probitéَنزاهة

 Problématique إشكالي

 Processus سيرورة

   Profondeurُعْمق

   Profondeur pleine ُعْمق مليء

 Programmationبرمجة

  Progressisteتقدمي

   Projectionقذف/ انعكاس/ إسقاط نفسي

   Projection sensible إسقاط محسوس

 Propositions spéculatives خطابات نظرية مجّردة

 Propriété خاصية

  Protéiforme متعدد الشكل

  Providence عناية إلهية

   Provocation تحريض، تهييج

   Provocation imagée تحريض ُمصوَّر

   Psychanalyse تحليل نفسي

 Psychanalyste ُمحلِّل نفسي

   Psychisme hydrant ةنفسّية مائيّ 

   Psychologie ِعلم النفس

  Psychologique نفسي، نفساني
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   Psychologue عاِلم نفس

 Psychophysiologique نفجسدي

 Psychoseذهان

  Puissanceقدرة

 Pulsion غريزة/نزوة

   Purification consubstantielle طُّهر ُمتعاِيش

 Quattrocentoالياالقرن الخامس عشر في إيط

 Radicalisme راديكالية

 Raisonnement استدالل

   Rationalisationعقلنة

 Rationaliséُمَعقَلن

   Rationaliserعقَلَن

 Réactifَرّدي

 Ready-made art فن جاهز سلفاً 

   Réaliser حقَّق، جعَل واقعياً 

   Réalisme نزعة واقعّية

   Réaliste قعيةُمعَتِنق النزعة الوا

 Réalitéواقع

   Réalité psychologique واقع نفسي

 Récapitulation تلخيص

 Réception de l’art تلقي الفن

 Rechercheبحث

 Recherche fondamentale بحث علمي نظري

  Réciprocité تباُدل/تقاُبل

 Reconnaissanceتَعرُّف

  Rédemptionفداء

 Réducteur اختزالي

   Réelleواقعي

 Référenceإحالة

  Réfléchir تأمل/عكس

   Reflet absolu انعكاس ُمطَلق

  Réflexif انعكاسي/تأملي

 Refoulementكبح

 Refrainالِزمة

 Régularités قواعد منضبطة
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 Rejet)في علم العروض(إرجاء

 Relatifنسبي

 Religiositéنقابلية التدّي/استعداد ديني/ شعور ديني

 Réminiscence du passé تذكُّر الماضي

   Renaturaliseطبَّع من جديد، أقَلم من جديد

  Reploiementطي

 Représentationتمثيل

 Représentation cognitive  تمثيل إدراكيّ 

 Ressources techniques مصادر تقنية

 Retournement انقالب

 Rétrospectif استذكاريّ 

 Rêve bercé حُلم ُمهدَهد

   Rêve hydratant حُلم مائي

   Rêve naturel حُلم طبيعي

 Révélateurكاشف

 Réversibilitéقابليُة القلب/ُعكوسّية/معكوسيةقابلّية االنعكاس، 

   Réversible قابل ِلالنعكاس

  Ruisseauساقَية

  Sacralitéقدسية

 Sacre تكريس

 Sacrilège سانتهاك األقدا

 Sagesseحكمة

 Salut خالص

 Satirique هجائي

 Saturationإشباع

   Saut dans la mer وثوب في البحر

   Saveurنكهة

 Schizophrénieُفَصام

   Se mirerتمرِّى

  Se Narciser)َعِشق ذاَته مثل نرِجس(تنْرَجس

 Secousseهزة

 Semence céleste بذار سماوي

  Séminalمنوي

   Sensations إحساسات

 Sensibilité حساسية
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   Sentier de départ سبيل الرحيل

   Sexualisation)إعطاء الشيء طاَبعًا ِجنسّيًا(جنَسنة

 Signe عالمة/ رمز/دليل

 Signifianceداللة

 Signifiantدال

  Signifiéمدلول

 Simulacresُصَور

 Singularisation )بمزايا خاصة(تفّرد

  Singularité فرادة/تفرُّد

 Singulierمفرد

 Sociologie de commentaire سوسيولوجيا تفسيرية

 Sociologie de reconnaissance سوسيولوجيا التقدير

 Sociologie institutionnelle سوسيولوجيا المؤسسات

 Somme حاصل

   Son murmurant صَّوت هاِمس

 Souterrain  ديماسي

 Spatialisationتمكين

  Spectacleَمشَهد

 Spéculatif تأملي/نظري

 Spiritualisationروحنة

 Striesأثالم

 Structureبنية

  Structuréمهيكل

 Sublimationإعالء

   Substance جوهر/ ماّدة/ماهّية

   Substance voluptueuse ماهية شَّهوّية

 Substantialisme du socialماعيجوهرية العمل االجت

  Substantiel ماهيَّاتي، مادِّي

 Substitution استبدال

 Successionتعاُقب

   Suicide permanent انتحار ُمستِمرّ 

  Sujet ذات/ موضوع

  Sunthetonمَركَّب

   Supportدِّعامة

 Supra-personnel  فوشخصي
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 Suprasensible فوق حّسيّ 

   Surface irisée ُمتقزِّحسَّْطح

   Surhomme إنسان أسمى

 Sursis وقف تنفيذ

  Suspens (en) ترقُّب قلق/معلَّق

  Symétrieتساوق

  Symétrique تناظري

 Sympathie تعاطف

   Sympathie coléreuse تعاُطف غاِضب

 Symptômeَعَرٌض

  Synonymeمرادف

 Synthèse تأليف/ توليف/ تركيب

  Synthétiqueتوليفي

 Systématique منهجي/ نظامي

  Système منظومة

 Système des vraisemblances نظاُم المعقوليات

 Système perspectif linéaireنظام رسم المنظور الخطي

   Taquinerieتنكيد

 Temporalisation تزمين

 Temporalitéَزَمنّية

 Tératologieعلم األجنة المسوخة /مساخة

 Thème  ثيمة/ موضوعة

 Théologie الهوت

   Théologie de l’eau عْلم الهوت الماء

 Théorème مبرهنة

  Théosophie تيوصوفية

 Thèse طريحة

   Torrentسَّيل

  Totalisantجامع

 Totalité مجموع/جملة

 Tradition séculaire تقليد دهري

 Trame خلفية األحداث

 Transcendance تسامٍ /  مفارقة/تعاٍل

  Transfert نقل/ انتقال/تحويل

 Transgressif انتهاكّي
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 Traumaَصْدمة

 Traumatismeرّضة

  Triomphalisme انتصارية

 Typeنموذج

 Typologieتيبولوجيا/ علم تصنيف األنماط

 Typologie suggestive تيبولوجيا إيحائية

  Ubiquité حضور كلي

 Unanimistesأصحاب النزعة اإلجماعية

 Union قران/اتحاد

   Unité d’élément وحدُة الُعنصر

   Unité d’imagination وحدُة خيال

   Unité onirique وحدة حُلمّية

 Uni-totalité طابع واحد وكلي

   Univers infini َكون النهائي

  Universelشامل

  Utérus frigides  باردرحم / بطن بارد

   Utilité de naviguer َنفع الِمالحة

 Utopie طوبى/ يوتوبيا

   Vaincu مقهور، مهزوم

 Valeur d’usage قيمة استعمالية

   Valeur inconsciente قيمة الشعورّية، الواعية

   Valeureux باِسل، ِمقدام

   Valeurs sensibles ِقَيم محسوسة

   Valeurs sensuelles ِقَيم َشهوّية

  Variationتغيير

  Verbeكلمة

 Version رواية/نسخة

 Vertus فضائل/ خواص

   Victorieux ظاِفر، ُمنتِصر

  Vide فراغ/فارغ

   Vie enterrée حياة مدفونة

 Violence symbolique عنف رمزي

  Virginitéبكارة

  Vis attractiva قوة جاذبة

  Visibilité قابلية الرؤية
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   Visible /Visuelمرئي

  Vision active رؤية فاعلة، نَِّشطة

 Vitalisme فلسفة الحيوية

 Vocabulaire مصطلحات

  Vocationدعوة

   Volcan microscopique ُبركان ِمجهري

   Volontaireإرادّي

   Volonté de paraître  إرادة الظهور

 Volonté de signifier إرادة الدَّلِّ 

   Volonté directe إرادة ُمباشرة

 Vraisemblance معقولية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 399

  
  الفصل السابع

  مصطلحات الفلسفة
  

 :المصطلحات اإلنكليزية -1
  

 Abortion إجهاض

 Absolute Pitch سمع مطلق

Abstraction تجريد

 Abstraction Classes فئات التجريد

 Abstraction Principle مبدأ التجريد

Abstruse Philosophy فلسفة عويصة

 Absurd ُخلف

Absurdity خلف/ عبث

 Abyss هاوية

 Account: Voluntarist/ Epistemologicalمعرفي/ إرادوي: تفسير

 Act of intendingفعل النّية/ فعل القصد

 Acuity نظرة ثاقبة

 Advantage)ميزة/ فائدة (منفعة 

 Aegis حماية/ رعاية

 Affirmative Action/ Positive تمييز إيجابي
Discrimination 

 Agency صفة الفاعل

 Agent فاعل

 Agreement اتفاق

 Algebraic formula صيغة جبرّية

 Alike عينه

 Allogeneous غير متجانس

 Ambiguity تأويل مزدوج

Analogyقياس الشبه/ تماثل

 Analyzing حلَّل، يحلل

 Android  ليإنسان آ

 Antecedent سابق

 Anthologyمقتطفات أدبية مختارة
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 Anthropomorphismعزو الصفات البشرية إلى األشياء/ تجسيم

 Antidote ترياق مضاد للسم

أجزاء واقعة على الجهة المقابلة من الكرة األرضية
 متقاطرين/

Antipodes 

 Appearance مظهر أو تمظهر

 Applying تطبيق

 Appropriate قابل لالستعمال

 Arbitrariness اعتباط

Arbitraryاعتباطي/ تحكمي/ عسفي 

Archetype أنموذج أصلي

 Archimedean Point نقطة أرخميدية

حجاج/حّجة/مناقشة برهانية أو برهان/ دليل/ ُمكوِّن
 داّلة/

Argument 

 Argumentation محاّجة

 Arithmetic حسابة

 Arithmetic Objects ابيةمواضيع حس

 Armchair )العملي(نظري 

 Arrangement/Order تسلسل ترتيبي

 Arrangements ترتيبات

 Arrow Diagram تخطيط باألسهم

 Articulate language لغة منطوقة

 Articulated ُمـَمفصل

 Ascension Form صيغ المستويات

 Askance استنكار/ ارتياب

 Aspect-Blindness عمى المظاهر

Assent تصديق

 Assertion إقرار

 Assessmentتقدير القيمة/ تقييم

 Assignment إسناد

 Assimilation َتمّثل/ استيعاب

 Associationعالقة تداع/ جمعية

Association of Ideas تداعي أفكار

 Assumption مسّلمة

 Atmosphere سياق/ جوّ 

 Attempt اختبار
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 Attribute (s)صفات/ صفة/ نعت

 Auto psychological نفسي ذاتي

 Automata كائنات آلّية

 Autonomyاستقاللية/ استقالل

 Auxiliary verb فعل مساعد

 Aviaryقفص كبير لحفظ الطيور

 Axiom بداهة

 Axiomaticمنهج بدهي)/النسق أو المنهج(فرضي استنتاجي 

 Background خلفية

 Bafflement ارتباك/ حيرة

 Balance )توازن(ميزان 

 Basic Concept مفهوم أساسي

 Basic Elements عناصر أساسية

 Basic Goods منافع أساسية

 Basic Object موضوع أساسي

 Basic Relation عالقة أساسية

 Basic Science ِعْلم أساسي

 Basic State of Affairs واقعة أساسية

 Basic Structure (of Society))عللمجتم(بنية قاعدية 

 Batchكمية مطلوبة/ دفعة

Begging the Questionمصادرة على المطلوب

Behavior سلوك

 Behaviorist سلوكيّ 

Being موجود/ كائن

 Being and Holding وجود وقيمة

 Being determined اقتضاء

 Being in accord توافق

 Being/ Human: Rational - Moralأخالقي-نيعقال-بشري: كينونة/ كائن

Belief اعتقاد

 Benevolenceغيرية أو فعل الخير/ إيثار

 Bewilderment ارتباك/ انذهال

 Biological Objectsمواضيع بيولوجية

 Biped  ذو قدمين

 Birthright حق البكورّية

 Board-game لعبة الضاّمة
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 Brain Mirror مرآة الدماغ

 Bugbearمشكلة/ عائق/ صعوبة

 Bulk جسم/ حجم

 Burrow جحر

 Capitalism مذهب الرأسمالية

 Cardinal number عدد أصلي

 Catch صعوبة مخبوءة

 Categorical imperative أمر قطعي

 Category مقولة

 Causal connection تعالق سببي

 Causality السببية

 Causally determined اقتضاء سببي

Cause عّلة/ سبب

 Censureاستهجان/ نقد/ لوم

 Cerebrationعمله/ نشاط العقل

 Change of aspects تغّير المظاهر

Chaos شواش

 Character طبع

 Characteristicخاصية/ سمة/ ميزة

 Chess-game لعبة الشطرنج

 Choice اختيار

Circumlocution لف ودوران

Circumstance حيثية/ ظرف

 Citizen مواطن

 Civic مدني

 Civil Rights Movementحركة الحقوق المدنية

 Civility )لياقة(كياسة 

 Claim ادعاء/ زعم

 Class )مجموعة(فئة 

 Classical)تقليدي(كالسيكي 

 Clause ُجمْيلة

 Clear view/Survey شمولي، شمولّية

 Clumps مجموعات

 Codex  مخطوطة

 Coercion قهر
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 Coextensive (Universally Equivalent))تكافؤ كلي(تساٍو ماصدقي 

 Cognition إدراك/ معرفة

 Cognitive إدراكي/ معرفي

 Cognitive (Epistemic) Primacy أسبقية معرفية

 Cognitive (Epistemic) Value قيمة معرفية

Coherence تماسك

 Color Solid جسم األلوان

 Color-Blindness انعمى األلو 

 Combination توافقّيات

 Commitment التزام

 Common Assets حيازات مشتركة

 Communitarism جماعاتية

 Communityجماعة/)اجتماعي(متحد 

 Comparison مقارنة

 Compensate يعوض

 Complicated form of life شكل حياة معّقد

 Comprehensive شمولي

 Comprehensive Moral/ or convictionsأخالقية كلية) تقناعا(قيم 
Values 

 Conceitوهم/ خيال/ تصّور

Conceive (to) توهم/ تصّور

 Conceptمفهوم/ )عقلي(تصور 

 Conception )عقلي(مفهوم 

 /Conception Instrumental/ Constitutiveوجداني/تكويني/ أداتي: تصور
Affective 

 Conceptual مفهومياً 

 Condition شرط

 Condition Sufficient/ Necessaryشرط كافي وضروري

 Conditioned مشروط

Conduct سيرة

 Conflation دمج

Confusion اشتباه/ شَبه

 Confusion of Spheres تداخل دوائر

 Congruent متكافئ/ تكافؤ

Conjecture تخمين

Conjunction أداة/ اقتران
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 Connected مترابط

Connection ترابط/ ارتباط

 Conscience )وجدان(ضمير 

 Consciousness in General وعي كلي

 Conscription تجنيد إلزامي

 Consensus إجماع

 Consentقبول أو موافقة/ رضى

Consequence استتباع

 Consequentialismمبدأ العبرة بالنتيجة

 Consistency اتساق

 Constancies ثوابت

Constant Conjunction اقتران ثابت

 Constant Logical/ Extralogical)غير منطقي/ منطقي(ثابت 

 Constituent of an Experience ُمكوِّن التجربة

 Constituent parts عناصر متّممة

 Constitution)دستور(قانون أساسي 

 Constitution Theory نظرية البناء

 Constitutive Possession ينيةحيازة تكو 

 Constitutive Sense معنى تكويني

 Constraint إكراه

 Construction بناء

 Construction List قائمة البناء

 Construction of the sentence ُبنية القضّية

 Construction- Principle مبدأ البناء

 Construction Rule قاعدة البناء

 Constructional Definition تعريف البناء

 Constructional Language لغة بنائية

 Constructive Operation عملية البناء

 Constructivism إنشائية/ بنائية

 Contingencyعرض/مصادفة)/طارئ(حادث عارض 

 Continuous seeing رؤية متواصلة

 Contract عقد

 - Contract Social - Hypothetical - Actualفعلي-افتراضي -عقـد اجتماعي 
Real 

 Contradiction (Logical) )منطقي(تناقض 

 Conundrumمشكلة محّيرة/ أحجية
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 Converse عكس

 Converse proposition قضية ارتجاعية

 Cooperation تعاون

 Co-Ordinates إحداثيات

 Copy نسخة مرسومة

 Corollary نتيجة

 Correlate تراُبط

 Correlation )تطابق(ترابط 

Correlative مضايف

 Corresponding يطابق/ طابق

 Corroboration تثبيت/ تعزيز

 Cortex لحاء

 Courage شجاعة

 Cramp تشّنج/ مْغص

 Craving  توق شديد

 Criterion مقياس

 Criterion for seeing معيار رؤية

 Critique of language نقد اللغة

 Crust)بخاصة للماء المقدس(زجاجي  وعاء

 Cult فرقة دينية

 Cultural Basis أساس ثقافي

 Cultural Sciences علوم ثقافية

 Culture ثقافة

Curiosityوسوسة /حرص /فضول

 Curve خط بياني منحنٍ 

Custom عادة

Customary Conjunction اقتران العادة

 Cyrillic الّسيريلية

 Darkening تعتيم

 Data مسّلمة علمية

 Dawningالحضور الفجائي

 Debate )مناقشة(مجادلة 

 Decidability قابلية للبت

Decisions تقريرات / قرارات

 Deduction of Construction Rulesاستنباط قواعد البناء
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 Deduction of Theoremsاستنباط المبرهنات

 Deep Grammar نحو عميق

 Definite description رسم محّدد

 Definite Description/ characterization وصف محدد

 Definition تفسير

 Definition in Useتعريف االستعمال

Demonstrative برهاني

 Deontology أخالق واجب

 Derivationنقل/ استنباط/ اشتقاق

 Derived مستفاد/ مشتقّ 

 Description وصف

 Desert استحقاق

Design غرض/ تصميم

 Designation إشارة/ تعيين

 Designation Relation عالقة التعيين

 Detachment تجّرد

 Deviant)وبخاصة المنحرف جنسيًا(منحرف 

 Dictum  َمَثل/ قول مأثور

 Dignity كرامة

 Disarray تشّوش/ فوضى

Discourse خطاب

 Dispositionاستعداد/سجية/مزاج/ نزعة/ ميل

 Dispossession من حيازة/ تجريد

Disputeخصومة/ مشاجرة

Distinct متميز

 Distribution توزيع

Distributive Justice عدالة توزيعية

 Division of an Elementary Experienceتقسيم عنصر أولي

 Divorce طالق

 Documentation (Relation) )عالقة(شهادة 

Dogmatism دوغمائية

 Doing a portraitرسم صورة شخصّية

 Doing/ Verb فعل

 Double cross صليب مزدوج

 Doubt شكّ 
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 Drive غريزة/ نزعة

 Dualism (Mind-Body))الفكر والجسد(نزعة ثنائية 

 Dubiety شك

 Duration ديمومة

 Duty واجب

Easy Philosophy فلسفة بسيطة

 Ecstasy ابتهاج غامر

 .Ect إلخ

 Effectأثر/مفعول/ نتيجة/ معلول

 Efficacyقدرة على التأثير/ فعالَية

 Egalitarianism مساواتية

 Egocentricتمركز حول الذات

 Elections انتخابات

 Element (Member) of a Class عنصر الفئة

 Elementary Experiences تجارب أولية

 Elimination of an Object Symbolحذف رمز الموضوع

 Elimination of the Basic Relationحذف العالقة األساسية

 Elliptical sentence قضية مختزلة

 Emanation َفْيض

 Empathy حدس/ تعاطف

 Empirical تجريبي

 Empirical Concept مفهوم تجريبي

 Empirical Experience تجربة معيشة

 Empirical Sciences علوم تجريبية

 Empiricism نزعة تجريبية

 Encapsulation تغليف

 Encumbered Personذات مثقل/ شخص

 Endearments معطيات

Energy فاعلية

Enquiry بحث/ تحقيق

 Entertaining تفّحص

 Entitlementتخويل/)صفة من الصفات(أهلية 

 Envy َحَسد

 Epistemic Logic منطق معرفي

 Epistemological Subject ذات عارفة
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 Epistemology نظرية المعرفة

 Equality تساوٍ / مساواة

 Equanimityاتزان/ رباطة جأش

 Equilibrium توازن

 Equivalence تكافؤ

 Essence جوهر

 Essence of negation جوهر الّنفي

 Essential جوهري

 Esthetic Content محتوى جمالي

 Esthetic Value قيمة جمالية

 Esthetics علم الجمال

 Ethics علم األخالق

Event حدث

 Evidenceفي المحاكم/ بّينة/ دليل

Evidenceبينة/ دليل / قرينة

 Exclamation صيحة

Existence وجود عيني

 Existence (Logical) )منطقي(وجود 

 Expectation (s) تطلعات: توقع

 Experienceتجربة /)واقع(معيش 

 Experiential proposition تجريبّية قضّية

Experiment…)يقوم بـ(تجربة / تجريب

 Experimental investigation بحث تجريبي

 Experimentation تجربة

 Explicit Definition تعريف صريح

 Expressionمنطوق/ قول/عبارة 

 Expression Relation عالقة التعبير

 Expression/ Utterance تعبير

 Expressive Motion حركة تعبيرية

Extension امتداد

 Extension/ Extensionalماصدقي/ ماصدق

 Extensional Logic منطق ماصدقي

 Extensional semanticsعلم الداللة الماصدقي

 Extensionality/ Thesis ofأطروحة الماصدقية

 Extensive امتدادي
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 Extensive Abstraction تجريد امتدادي

 Extrapolationاستقراء من مالحظات

 Extravagant متهوِّر/ متطّرف

 Fact واقعة

 Fact of Reasonable Pluralityواقع تعددية معقولة

 Facultyملكة /َمَلكة عقلية/ قّوة

Faint ضامر

 Fair منصف

 Fairness إنصاف

 Family resemblances شبه عائلي

Fancy وهم/ خيال

 Feat عمل فذّ 

 Federalist )فدرالية(اتحادي 

Feeling شعور

 Fetus جنين

 Fiction افتراض/ تخيل

 Fidelity دّقة

 First-Order Principlesمبادئ من المرتبة األولى

 Flair ميل/ نزعة

Force قوة

 Form of life شكل حياة

 Form of representation شكُل عرض

 Formal صوري

 Formation of concepts ن المفاهيمتكوي

Foundation أساس

 Founded Relation Extensionعالقة ماصدقية مؤسسة

 Framework هيكل

 Franchise حق االنتخاب

 Fraternity أخوَّة

 Fratricidalقاتل األخ أو األخت

 Freedom/ liberty حرية

Free-Thinker مفكر حّري

 Friendship صداقة

 Function/ Functional Dependency تبعية دالية/ لةدا

 Fundamental Propositional Functionدالة قضوية أساسية
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 Fuss ضجة

 Fuzzy-Logic منطق اإلبهام

 Gadget جزء من آلة/ أداة

 Galaxy مجّرة

 Gambit مناورة

 Gamutسّلم النغم/ سلسلة كاملة

 Garb مالبس

 Genealogy of Conceptsجينيالوجيا المفاهيم

 General semantics علم الداللة العام

 Generation )من البشر(جيل 

 Genetics علم الوراثة

 Genidentical هوية أصلية

 Genre-pictureصورة من الحياة اليومية

 Genuine name إسم حقيقي

 Gestalt)صيغة(شكل  /غشطالت

 Going-by-the-sign لإلشارة -امتثال

 Good )أو سلعة(خير 

 Good life حياة خيِّرة

 Goof أحمق/ أبله

 Grammatical difference فوارق ّنحوّية

 Groan تأّوه/ أنين

 Ground سبب

 Ground مبّرر

 Groundsأسباب/أرضّيات/ أرضّية

Habit إلف

 Habitat بيئة الحيوان

 Hangoverعادة من الماضي/أثر

  Hearer متلّقي

 Hedonism مذهب المتعة

 Hetero psychological نفسي غيري

 Heteronomy تبعية

 Heteronymous تابع

 Heterosexuality اشتهاء المغاير

 Higher animals مقّدمات

 Hilarity مرح صاخب
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 Hindsight إدراك مؤخَّر

 Hocus-Pocus شعوذة

 Homogeneous Relation عالقة متجانسة

 Homonymy مشترك لفظي

 Homosexuality اشتهاء المثل

 Honest صدوق

Human Nature طبيعة إنسانية

Human Testimony شهادة إنسانية

Humors أخالط

 Husk قشرة

 Hybridization تهجين

 Hypostatization تشييء المجّرد

 Hypostatize أقنمة

 .i.e أي

 Iconoclasmالتقليديةمهاجمة المعتقدات/تحطيم التماثيل الدينية

Idea فكرة

 Ideal مثاليّ / َمَثل

 Ideal numeralsعالمة عددّية مثالّية

 Ideal of Autonomy غاية االستقاللية

 Ideal of Reciprocityغاية المعاملة بالمثل

 Idealism مثالية

 Idealists مثاليين

 Identical متماه

 Identical Place مواضع متماثلة

 Identityعينّيه/تماٍه / ويةه

 If-Feeling  »إن « شعور بـ 

 Ignorance جهل

 Illusion وْهم

 Imaginability تصّورّية

Imagination خيال/ مخيلة

 Imbedded مطمور

Imperfection نقصان

 Implication لزوم

 Implicit Definition تعريف مضمر

 Imponderable ال تقّوم
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 Imposture َدَجل/ خداع

Impression انطباع

 Inarticulate غير منطوق

 Incipiency ابتداء/ بدء

 Inclination (s)نوازع/ نزوع/ ميل

 Incompatibility of Statements تنافي العبارات

 Incomplete Symbols رموز ناقصة

 Incompleteness principleمبدأ عدم االكتمال

 Indefiniteness غير محّدد

 Independent Autonomous Object Typeنوع المواضيع المستقل

 Independent Complex مركب مستقل

 Indestructibleغير قابل لإلتالف

Indifference المباالة

 Indigo لون نيلي

 Individual Concept مفهوم شخصي

 Individualism فردانية

 Individuals/Primary elements عناصر أّولية

 Individuated مفرد

 Individuation تفّرد/ تفريد

 Induction استقراء

 Inductively defined Series ofسلسلة استقرائّية من الجمل
propositions 

 Ineffable ممتنع الوصف

 Ineptness الشرعّية

 Inequality المساواة

Inference انتقال/ استنتاج

Infinitely Lessالمتناهي األصغرية

 Infinitesimal calculusترقيم حساب الّالمتناهي

 Information ذكر/ إخبار

 Inherent كامن

 Initial)أول الشيء(بدئي 

Innate Ideas أفكار فطرية

 Inner Experience...)يمّر بـ(تجربة باطنّية 

 Inner life حياة باطنّية

 Inner picture صورة باطنية

 Inner states نّيةأحوال باط
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 Institution مؤسسة

 Instrumentalism أداتية

 Intangibilityعدم قابلّية التجسيم

 Intangibleغير قابلة لإلمساك

 Intangibleيتعّذر إمساكه/ غير ملموس

 Integrationist semioticsالسيمياء االندماجّية

Intelligible Qualities كيفيات معقولة

 Intending وينوى، ين

 Intensity حّدة

 Intensity of a Sensation كثافة اإلحساس

 Intentionنّية/ مقصد/ قصد

 Intentional Logic منطق مفهومي

 Intentional Relation عالقة القصد

 Intentional semanticsعلم الداللة المفهومي

 Intentional Statement عبارة مفهومية

 Interest مصلحة

 Interlocutor  محادث/ محاور

 International دولي

 Interpersonal)ذواتي–بين(ما بين األشخاص 

 Interpretation of a Finding تأويل النتيجة

 Intersection تقاطع

 Interstice صدع/ فرجة

 Intersubjective Correlateتطابق مابين ذواتي

 Intersubjective(Object/ World))المع/موضوع(مابين ذواتي/ بينذواتي

 Intrasubjective بينذاتي

 Introspection استبطان

 Intuition (s)محدوسات/ حدس

 Intuitionism حدسانية

 Inventing ابتداع

 Inventory List قائمة الجرد

Inward Sensation إحساس داخلي

 Inward speech خطاب باطني

 Irradiation إنارة/ إشعاع

 Isogenous متجانس

 Isomorphic متشاكل
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 Jargonغريبة/ لغة مضطربة

 Jeopardy خطر

 Judgment)قضائي أو منطقي(حكم 

 Judicial قضائي

-توزيعية-ظروف العدالة-كإنصاف : العدالة
 صرفة -جزائية  -إجرائية  -حدود 

Justice: as Fairness-Circumstances of 
Distributive-Limits of Procedural 
Retributive-Pure 

 Justification تبرير/ تسويغ

 Kernel نواة جوهر

 Kinaesthetic feeling شعور حركيّ 

 Kinaesthetic sensations أحاسيس حركية

 Kind of statementضرب من األقوال

 Kinds of word أقسام الكالم

 Kinesthetic Senseحركي- إحساس بالحركة 

 Kingdom of Ends مملكة الغايات

 Kinship قرابة

 Knowledge/ Cognize/ Recognition تعرف/ عرف/ معرفة

 Lacuna ثغرة/ فجوة

 Landscape مشهد طبيعي

 Language Word لغة طبيعية

 Language-game لعبة لغوّية

 Larynx حنجرة

 Laudationتمجيد/ ثناء/ مدح

 Law قانون

 Law Natural - Moralأخالقي -ي قانون طبيع

 Law of excluded middleمبدأ الثالث المرفوع

 Legitimacy/ Legitimateمشروع/ مشروعية

 Legitimate مشروع/ شرعي

 Less real أقّل واقعية

 Liberalismمذهب الحرية الطبيعية

-مشروطة-سياسية-أخالق الواجب: ليبرالية
 مطلقة

Liberalism: Deontological - Political - 
Egalitarian - Libertarian  

 Limit حدّ 

 Limits of concept حدود المفهوم

 Line of View (Visual Line) خط الرؤية

 Local )أهلي(محلي 
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 Location Sign موضع العالمة

 Locutionعبارة/أسلوب كالم/ تعبير

 Logical circle حلقة منطقّية

 Logical Complex قيمركب منط

 Logical construction ُبنى منطقّية

 Logical Form صياغة منطقية

 Logical Objects مواضيع منطقية

 Logical Skeleton هيكل منطقي

 Logical sum مجموع منطقي

 Logical Translation ترجمة منطقية

 Logical Value قيمة منطقية

 Logically determined اقتضاء منطقي

 Logistic (s))النزعة المنطقية(لوجيستيقا/ منطق رياضي

 Looking into Oneself نظر في الباطن

 Loreمكتسبة بالخبرة/ معرفة تقليدية

 Major جواب

 Make a sum in head حساب ذهني

 Manifestation Relation عالقة التمظهر

 Market سوق

 Material object جسم مادي

 Matrix ةمصفوف

وقائع/أمور الوقائع/أحداث الواقعة/ أحداث/ وقائع
 العيان

Matters of Fact

 Maxim قانون ذاتي

 Maximum نهاية عظمى

 Meaning مدلول /داللة

 Meaning definition تفسير المدلول

 Meaning Translation ترجمة المعنى

 Meaning-Body جسم الداللة

 Mechanism آلية

 Medium of the understanding ط الفهموسي

 Member Pair عنصر زوجي

 Memory image صورة الذاكرة

 Mental image تصور ذهنيّ 

 Mental process (es)عمليات نفسية/ عملية ذهنية
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 Mental state حالة نفسّية

 Meritاستحقاق/ أحقية/ أهلية

 Meritocracy نظام أو مبدأ

 Meta-Ethics أخالق -ميتا 

 Metalinguistic ما وراء لغوي

 Metaphorical Meaning داللة مجازية

 Method of projection طريقة إسقاط

 Method of representation طريقة عرض

Mind فكر/ ذهن

 Mind-Body Dualismثنائية الروح والجسد

 Minimum نهاية صغرى

 Minor قرار

Miracle معجزة/ خارقة

 Mistake خطأ

 Misunderstood إساءة الفهم

 Modal Verbs أفعال الصيغ

Model منوال

 Model Theory نظرية النماذج

 Model/ Diagram/ Model/ Sample نموذج

Moment عزم

 Monism نزعة واحدية

 Mootتجريدي/ موضع نقاش

 Moralعملي/ خلقي/ أخالقي

 Moral Person شخص أخالقي

 Moralityخلقية/لطابع األخالقيا/ أخالقية

 Mote دّرة من الغبار

 Motivations دوافع

Motives دوافع

 Motor Imagery تمّثل حركيّ 

 Muddle يشوِّش/ يعكِّر

 Musical phrase مقطع موسيقي

 Mutual Disinterest المباالة متبادلة

 Mutuality مشاركة/ تبادل

 My Mind روحي

 Mysterious sense معنى ملغز
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 Natural history تاريخ طبيعي

Natural Philosophy فلسفة طبيعية

 Natural Relation عالقة طبيعية

 Natural Sciences علوم طبيعية

 Nature/ Essence طبيعة

 Negotiation تفاوض

 Neighborhood Relation)القرب(عالقة التجاور 

 Neuron عصب

 Neutrality)عدم انحياز(حياد 

 Nexusسلسلة أشياء مترابطة

Nisus/ Endeavour جهد/ مجهود

 Nominalism نزعة اسمية

 Nominalism إسمانّية

 Nominatum Statement داللة العبارة

 Nominatum/ Meaning/ Designateيعني/ يدل/ داللة

 Nomologyعلم النواميس الطبيعية والمنطقية

 Nonsense المعنى

 Nonsensical المعنى عديم

 Norm معيار

 Nothing ال شيء

Notion َمعَرف

 Noughts and crosses لعبة الّناعورة

 Noumenal Wordالمعقوالت/ عالم النومين

 Number رقم

 Numerologyدراسة معاني األعداد السحرية أو التنجيمية

 Obduracy قسوة الفؤاد/ عناد

Object شيء/ موضوع

 Object Description لموضوعوصف ا

 Object Form صيغة الموضوع

 Object Type نوع الموضوع

 Objection اعتراض

 Objective غرض

 Objectivism نزعة موضوعية

 Objects/ Theory of نظرية المواضيع

 Obligation التزام
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Obvious Reflection تفّكر بديهي

 Occult process إجراء خفيّ 

 Operative Definition إجرائيتعريف 

Opinion رأي/ ظنّ 

 Opportunity فرصة

 Opposition معارضة

 Oppression اضطهاد

 Orderراتوب/أمر/ ترتيب/ نظام

 Order Forms صيغ النظام

 Orderability of the Givenقابلية المعطى للتنظيم

 Original أصلي

 Original Position وضع أصلي

 Ostensive Definitionتعريف باإلشارة/ إشاريتعريف 

 Ostensive teaching of wordsتعليم األلفاظ باإلشارة

 Outline of a Constructional Systemمختصر النسق البنائي

 Overdetermination)مبالغ(تحديد مفرط 

 Overlapping متشابك

 Overlapping of Similarity Circlesتداخل دوائر التشابه

 Overtone معنى إضافي

 Own يملك

 Oxymoronاجتماع لفظتين مختلفتين

 Pail ملء دلو/ دْلو

 Painting in words لوحة بالكلمات

 Pair List قائمة زوجية

 Paradigm نمط استبدالي

 Paradox of the Heap)السوريت(مفارقة الكومة 

 Paradox of the Liar مفارقة الكّذاب

 Parallelogram ازي األضالعمتو 

 Paranoiaجنون الشك/ نزعة االرتياب

 Paraphraseالسبك/ إعادة الصياغة

 Paraphrase in Word Languageتشارح باللغة الطبيعية

 Part Identityجزئي) تماثل(هوية 

 Part Similarity تشابه جزئي

 Parties)أو أطراف(أحزاب 

 Partners (in a Contract))في عقد(أطراف 
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Passion هوى/ انفعال

 Pathos تفخيم درامي

 Patience لعبة الّسوليتار

 Perception (s) مدركات/ إدراك

 Perceptual World عاَلم ُمدرك

 Perfectionism طلب الكمال

 Permissible)ُمجاز(مسموح به 

 Person’s Integrityالشخص) وحدة(قوامية 

 Perspicuous representation عرض ّشمولي

 Phantasmالشيء/صورة ذهنية/ خيال

 Phenomenal Worldالمحسوسات/ عالم الظواهر

 Phenomenalism نزعة ظاهراتية

 Phenomenology ظاهراتية

 Phenomenon ظاهرة

Philosophical فلسفية

 Philosophical non-Sense المعنى فلسفي

 Philosophical Superlative تفضيل فلسفي

 Phrased مصاغة

 Physical Basis أساس فيزيائي

 Physical Thing شيء فيزيائي

 Physical-Qualitative Correlationترابط كيفي فيزيائي

 Physiognomy سحنةَ 

 Picture لوحة/صورة 

 Picture-Object الّرسم ـ الشيء

 Plausibility استساغة

 Pluralism/ Reasonableمعقولة/ كثرة/ تعددية

 Plurality تعدد/ كثرة

 Point نكتة/ التماعات

 Pointing يعّين

 Pointing-into-yourselfاإلشارة ـ في ـ باطنك

 Polemicهجوم جدلي عنيف

 Polysemy مشترك داللي

Popular  عاّمي

 Portrait صورة شخصّية

 Position وضع
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 Possession حيازة

 Possibilities إمكانّيات

Possibility إمكان

 Possible predicate محمول ممكن

 Postulation/ Convention اتفاق/ مصادرة

 Potency قّوة/ فعالية

/قدرة التأثير/)عادة سلطة سياسية(سلطة / قوة
 القدرة التأثيرية/ القدرة/ المقدرة/ التأثير

Power 

 Practical Life حياة عملية

 Prattle ثرثرة

 Praxis ممارسة

 Preempt  يحتّل أوالً 

 Preferential Treatment معاملة تفاضلية

 Prejudgeتحامل/ تحّيز/ إجحاف

Present phenomena ظواهر حالية

 Presumption استدالل بالقرينة

 Presupposition مسبق/ افتراض

Pretence تمويه/ تعّلة

 Primacy أولي/ أسبقية

 Primogeniture)ول من أوالد األسرةصفة األ(بكورة 

 Principe of identity مبدأ الّتماهي

 Principle مبدأ

 Principle of compositionality مبدأ التركيبية

 Principle: Regulative - Differenceالفرق - ضابط : مبدأ

 Prior سابق

 Priority أولوية

 Prism موشور

 Private object شيء شخصي

 Privately خصّيةش

 Privilege امتياز

 Procedure إجراء

 Process صيرورة/ عملية

 Process in the brain عملية دماغية

 Process Law قانون التطور

 Projection of the image ارتسام
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 Prolegomenon مقدِّمة

 Promise  وعد

Proof دليل

 Propaedeutic دراسة تمهيدية

 Property يةِمْلك/ خاصية

 Property Description وصف الخاصية

  Proposition قضّية

 Proposition/ Statement قضية/ عبارة

 Propositional concept مفهوم القضّية

 Propositional Function دالة قضوية

 Propositional sign عالمة القضّية

 Propositional variable متغّيرة قضوّية

 Proposition-Radical رّيةقضّية جذ

 Proto-phenomenon ظواهر أّولّية

 Protoplasmمادة حية أساسية في الحيوان والنبات

 Prototypeأصلي/ نموذج أولي

 Prototypic semanticsعلم الداللة الطرازية

Providence عناية

 Proximate Colorsمتجاورة/ ألوان متقاربة

 Proximate Places مواضع متجاورة

 Psychologism نزعة نفسانية

 Psychophysical  نفسي فيزيائي

 Psychophysical Problemمشكل نفسي فيزيائي

 Psychophysical Relationعالقة نفسية فيزيائية

 Public )شعبي(عمومي 

 Public Reason عقل عمومي

 Punishment معاقبة

 Pureمحض/ خالص/ صرف

 Pure (Logically Pure) نقي/ خالص

 Purely visual conceptمفهوم ـ رؤية ـ خالصة

 Puritanism  مذهب التطهر

 Purity of Derivation اشتقاق خالص

 Purposely عمداً 

 Puzzle معوصة/ لغز

 Puzzle-Picture لغز تصويري
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Pyrrhonism بيرونية

 Quality صفة

 Quality Class فئة الكيف

 Quantitative (Method) منهج كمي

 Quasi Analysis تحليل زائف

 Quasi Constituent مكون زائف

 Quasi Object موضوع زائف

 Race )عنصر(عرق 

 Raft مجموعة كبيرة

Ratiocination مماحكة عقلية

 Rational Justification تعليل عقالني

 Rational number عدد بوحدة

 Rational Reconstructionإعادة بناء عقالني

 Raw خام

 Real واقعي/ حقيقي

 Real number عدد حقيقي

 Real Object مواضيع حقيقية

Real Presence حضور حقيقي

 Realism نزعة واقعية

 Realism of common senseواقعّية الحّس المشترك

 Realists واقعّيون

 Real-Typical واقع نموذجي

 Reason)وأحيانًا سبب عقلي(عقل 

 Reasonable معقول

Reasoningإعمال للعقل/تعقل/ تفكير/ استدالل

 Recipeطريقة/ صيغة/ وصفة

 Reciprocityمعاملة بالمثل/ )تبادل(مبادلة 

 Recollection Similarity تذكر التشابه

 Recourse استعانة/ لجوء

 Recreation استجمام

 Reducible قابل لالختزال

 Referent عمرج/ مقدم

 Reflectionتفّكر/ تفكير/ تأمل

 Reflective Equilibrium توازن انعكاسي

 Reformation)حركة اإلصالح(إصالح 
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 Regime)عادة نظام حكم(نظام 

 Rejoinder جواب/ ردّ 

 Relation Descriptionوصف العالقة الماصدقية

 Relation of an Object عالقة الموضوع

 Relation-Extension قيةعالقة ماصد

 Relations/ Theory of نظرية العالقات

 Relatum تالٍ 

 Relief  نافر/ نقش بارز

 Reminder تذكر

 Report/ Reporting Relationعالقة التبليغ/ تبليغ

 Representability استعراضية 

 Representationعرض/تصّور/ تمثيل/ تمّثل

 Representation of what is seenعرض ما وقعت رؤيته

 Republicanism مذهب جمهوري

 Requirementأحيانًا/شرط/ مطلب/ مقتضى

Research  بحث

Resemblance تشابه

 Retainability of the Given احتفاظ بالمعطى

Reveries تهويمات

Revolutions دورات األفالك

 Rewarding مكافأة/ مجازاة

 Rhetorical questions أسئلة موجهة

 Rhythm تواتر/ إيقاع

 Ridge سلسلة جبال

 Right حق

 Ring-a-ring-a-roses لعبة الّدّوارة

 Rule قاعدة

 Same الشيء نفسه

 Sample عّينة

 Sanctity قداسة

 Satisfaction رضا

 Satisfy ُيحقِّق/ يستوفي

Sceptical ريـبي

 Schemeرسم/نظام/ترتيبات/ إجرائية/ آلية

 Science علم
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 Scrupleوسوسة/حيرة/ مقدار ضئيل

 Second-Order Principlesمبادئ من المرتبة الثانية

 Self نفسه/ أنا

 Self Consciousnessالوعي الخاص/ وعيي

 Selfishness أنانية

 Self-Knowledge معرفة الذات

 Self-Understandingفهم ذاتي/ فهم الذات

 Sensation إحساس

 Sensationalism نزعة حسية

 Senseمغزى/معنى/ حاسة/ حس

 Sense-Impression انطباع حّسي

 Senseless عديم المحتوى

Sensible Ideas أفكار حسية

Sensible Qualities كيفيات حسية

 Sensory Field حقل حسي

 Sensory Space مكان حسي

 Sentenceمقطع/ قضية/ جملة

 Sequence)متوالية(سلسلة / متوالية

 Shape مظهر خارجي

 Share)أو له حصة(يشارك 

 Should like to رغب، يرغب

 Sign عالمة/ رمز

 Sign Nominatum)الداللة(عبارة المسمى 

 Sign Production by Other Persons تلفظ الغير

 Sign Statement عبارة العالمة

 Sign/ Symbol رمز/ عالمة

 Signal/Sign/Reference رةإشا

 Significant propositionقضّية مفعمة معنى

 Sign-post عالمة إرشاد

 Similarity تماثل/ تشابه

 Similarity Circles دوائر التشابه

Simple Ideas أفكار بسيطة

 Simplicity (Principle of Greatest)المبدأ األقصى للبساطة(بساطة 
Simplicity) 

 Sleights مكر/ ةحيل

 Snare  َشَرك/ فخ
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 Social Union اتحاد اجتماعي

 Socialism مذهب اشتراكي

Solidity متانة

 Solipsismأنوية/مذهب األنانية/ نزعة األنا وحدي

 Solipsists أنوّيون

 Sound نغمة

 Sounding like a proposition رنين القضّية

 Space Class فئة المكان

 Space/ Space Orderنظام المكان/ مكان

 Space-Time World عالم زمكاني

 Speaking/ Discourse خطاب

 Special characteristic/ Characteristic سمة
Features 

 Spectroscopeمنظار التحليل الطيفي/ مطياف

Speculative dogmas مذاهب نظرانية

 Sphere (Objects) دائرة المواضيع

 Spindleعامود الدوران/ مغزل

 Spiritنفس/ فكر/ روح/ ذهن

 Spirit life حياة ذهنّية

 Spleen كآبة

 Spontaneous generation توّلد تلقائي

 Stability استقرار

Standard معيار

State حالة/ حال/ نكتة

 State Law قانون الحالة

 State Magnitudes مقادير الحالة

 State of affairsاألشياءظرف/ حالة األشياء

 State of consciousness حالة وعي

 State of mindحالة روحية/ حالة ذهنية

 State of vision حالة الرؤية

 Step درج

 Stereoscope ِمْجسام

 Strains ضغوط توتيرية

 Structural Definite Descriptionوصف محدد بنيوي

 Structure ُبنية

 - Subject: Moral - of Possession-كلها تجسيد-مفارقة-حائزة -ة أخالقي: ذات
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 - Transcendent - Radically Situated كلها تجريد
Radically Disembodied 

 Subjective justification تبرير شخصي

 Substance (Category of Substance))مقولة الجوهر(جوهر 

 Substantive/ Intrinsic كينوني/ جوهري

 Substitutability القابلية لإلنابة

 Substrateمرتكز/ قوام/ أساس

 Subsumption )تضمن(تداخل 

 Suffocation اختناق

Superior Intelligence عقل أرقى

 Super-likeness صورة كبرى

 Super-Order راتوب فوقي

 Superstition شعوذة/ خرافة

 Supplemental Entry مدخل إضافي

 Supposition افتراض

 Surface Grammar نحو سطحي

 Surmise خّمن، يخّمن

 Surrounding سياق

 Surrounding محيط

 Symbolic Logic منطق رمزي

 Symmetrical تناظري

 Symptom عوارض/ عارض

 Syntactic إعراب

 Syntaxتركيبها/ بناء الجملة

 Synthesis تأليف/ تركيب

 System Form صيغة النسق

 Taking together تواءم

 Talents مواهب

 Taxation ضريبة

 Teleological Problem )مشكل(غائي 

 Teleology غائية

 Telepathy تخاطر

 Template طبعة/ قالب

 Tenor مغزى/ فحوى

 ...That is to say ..هذا يعني

 The will اإلرادة



 427

 The word that hits it off لفظة صائبة

 Theme موضوع

 Theorem in set theoryفرضّية نظرية المجموعات

 Theorems of the Constructional Systemمبرهنات نسق البناء

 Theory Full)التامة(نظرية ممتلئة 

 Theory of Order نظرية النظام

 Therapies طرق عالج

 These (s) طروحات/ طرح

 Thesis أطروحة

 Thickness (of the Person) )الشخص(سمك 

 Thin Theory نظرية نحيفة

 Thing الشيء

 Thing in Itself الشيء في ذاته

 Thinking/ Acts of Thoughtفعل التفكير/ تفكير

 Thinness )الشخص(نحافة 

 Third domainكون ثالث/ حّيز ثالث

Thought خاطر

 Thought فكرة

 Three Dimensional ثالثي األبعاد

 Three-dimensional-seeing رؤية مجسمة

 Time زمن

 Time/ Time Orderنظام الزمان/ زمان

 Timeless الزمني

 To apply يستخدم/ استخدم

 To associate قرن، يقرن

 To deriveنقل، ينقل/ استنبط، يستنبط

 To disappear تبدد، يتبّدد

 To expect ترّقب

 To fit يالئم

 To know the way about ي الشيءفهمنا ف

 To master تحّكم، يتحكم

 To meanيعني/ يريد أن يقول

 To recognize التعّرف من جديد

 To refer أحال، يحيل

 To signifie أشار، يشير
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 To suit مناسب/يناسب

 To take in استوعب

 To try اختبر، يختبر

 To use استعمل، يستعمل

 Touch Points نقط التماس

 Tradionalism/ Conventionalismاتفاقية/ نزعة تقليدية

Tradition تقليد

 Train of thought استدالل

 Transcendent مفارق

 Transcendental متعالٍ 

 Transformation of Statements تحويل العبارات

 Transition انتقال

 Translation ترجمة

 Trisection انثالث

 Trope مجاز

 Truth function)دواّل الحقيقة(دالة الحقيقة 

 Truth table جدول الحقيقة

 Truth Valueقيمة حقيقة/ قيمة الصدق

 Truthfulness صدق

 Two-dimensional Representation)ذو بعدين(عرض مسّطح 

 Type/ Type Theoryنظرية األنماط/ نمط

 Unanalyzable Unitوحدة ممتنعة التحليل

 Unanswerable Questionsمسألة غير قابلة للبت

 Uncannyخارق للطبيعة/ غريب

 Uncertainty عدم تعين

Understandingفهم/ فعل الفهم/ ذهن

 Unencumbered Person/ or Subjectذات غير مثقل/ شخص

 Unicorn)حيوان خرافي له جسم فرس(أحادي القرن 

 Unified Science ِعْلم ُمَوحد

 Uniform متشاكل

 Uniformly متجانسة

 Union under one head اقتران شخصي

 Unity of the Object Domainوحدة مجال المواضيع

 Universal meaning مدلول عامّ 

 Upshot نتيجة/ زبدة
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 Use استعمال

 Use of language ممارسة الّلغة

 Utilitarianالقائل بمبدأ المنفعة/ نفعي

 Utilitarianism)لألكثرية(مذهب المنفعة 

 Utilitarismالمذهب النفعي/ نفعية

 Utility منفعة

 Utopia)فكرة أو نظرية خيالية غير واقعية(يوتوبيا 

 Utterance قول مأثور

 Uttering تلّفظ

 Vacillation تذبذب/ ترّدد

 Vacuum فراغ

 Value قيمة

 Value/ Worth (Moral)جدارة أخالقية/ قيمة

 Vehicle of thought ناقلة أفكار

 Veil نقاب

 Veil of Ignorance ستار الجهل

Veracity صدقّية

 Verbal expression تعبير لغوي

 Verifiable قابل للتحقق

Verisimilitude لعّلية

 Vestige ذّرة/ أثر صغير

 Virtueأحيانًا/فضل/ خصلة/ فضيلة

Vis- inertiae قوة العطالة

 Visual Field حقل بصري

 Visual room غرفة مرئية

 Visual World عالم مرئي

Vivacity حيوية/ حّدة

Volition مشيئة

 Voluntary إرادي/ طوعي

 Vowel صوائت

 Well-Founded بّت األسس

 Well-Ordered َحَسن التنظيم

 Well-Ordered Societyمجتمع محكم التنظيم

 Whole الكل

 Willing فعل اإلرادة
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 Willing subject ُمريد

 Wish رغبة

 Wispحزمة صغيرة/ خيط رفيع

Witness شاهد

 Word لفظة/ كلمة

 Word definition تفسير الّلفظة

 World كون

 World of Physics عاَلم فيزيائي

 World Point  نقط العالم

 Wrong زائف

 Wrong/ False خاطئ

 Yoke جمعي/ يربط

 

  
 :المصطلحات الفرنسية -2

  
 A contrarioعكسي

 A fortiori باألحرى

 A posteriori بْعديّ /الحقة

 A priori ما قبليّ / مسبقة/قْبلّي

 Abandonner أهمل/ترك

 Abîme هاوية/َغْور

 Abracadabraشعوذة

 Absoluمطلق

 Absoluitéإطالقية

 Absolument/ en général على اإلطالق/بالجملة

 Absolus مطلقات

 Abstractionتجريد

 Abstraction contingente تجريد احتمالي

 Abstraction extensive تجريد امتدادي

 Abstraire (S’)  de تجّرد من

 Abstraitمجرد

 Absurdeعبث/ عديم المعنى/ُخلف

 Absurditéشناعة/تهافت/عبثية/ المعقولية /خلف/عبث

 Abyssal  غوري/قسحي
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 Accélération constante إسراع ثابت

 Accentنبرة

  Acceptionمفهوم

 Accidentَعَرض

 Accident nécessaire عرض ضروري

 Accidentelَعَرضّي

 Accomplissement/ Complétudeتمام

 Accoutumanceتعود

 Accroissement  تضاعف/تزايد

 Accueil تناُول /استقبال/تلّقي

 Acquisition ُقنية/ اكتساب

 Acrasie ضعف اإلرادة

 Acromégalie  تضخم األطراف

 Actant صانع الفعل

 Actantiel صانع فعليّ 

 Actantiel  (proto)/  Proto-actantiel  صانع الفعل األول

 Acteفعل

 Acte d’intention فعل النّية/ فعل القصد

 Acte de compréhension فعل الفهم

 Acte déclaratif فعل إعالني

  Acte illocutoire في القول) داخل(فعل

 Acte libre فعل حر

  Acte locutoire فعل القول

  Acte perlocutoire  بالقول) حاصل(فعل

 Acteur فاعل/ العب/ممثل

 Actif فّعال/ نشيط/فاعل

 Action فعل/عمل

 Activité نشاطية/نشاط

 Activité rationaliste  النينشاط عق

 Actuel محدث/راهن

 Acuitéحّدة

 Ad hoc مناسب/ مختص

 Additiveإضافي

 Adéquat مطاِبق/تام

 Adéquat/  Pertinent/  Prescriptifمالئم



 432

 Adéquation تطابق/مطابقة

 Adjuvant/ subsidiaireمساعد

 Administration تصريف

 Admiration إعجاب

 Adrénaline)هـرمون الخاليا النخاعية(أدرينالين 

 Adresseبراعة

 Adverbeظْرٌف

 Aérotonomètre  مقياس ضغط الجو

  Affectمؤثِّر/ روح/ خاطر/وجدان

 Affecter (S’affecter) انفعل/ تأّثر/أّثر

 Affection  شعور -انفعال

 Affectionتأثير/ عرض/ تأثر /انفعال

 Affectivité دانيةحالة وج

 Affinité تناسب/قربى

 Affirmation إثبات /تأكيد

 Affirmation/ Assertion/ Etablirأقّر/أثبت/ أّكد/ إقرار/ مقالة/إثبات

 Affixesزوائد

 Agencement طريقة ترتيب

 Agent عامل/ فاعل/ فاعل حقيقيّ 

 Agir عمل/ نشاط/فعل

 Agirممارسة/ عمل/ فعل/نشيط

  Agir humain  تصّرف بشريّ 

 Agnosique مصاب بالعمه

 Agonistique صراعي

 Agraphie)فقدان القدرة على الكتابة(أغرافيا

 Agréable مستحَسن

 Agrégat تراكم

ز  Agrégé répétiteur معيد مبرِّ

 Air de famille شبه عائلي

 Aléatoire Arbitraire عشوائي

 Alétheiaحقيقة

  Aléthique  الحقيقةخاص ب

 Algorithmeألغوريتم/ حساب خوارزمي

  Algorithmique)حساب الخوارزمي(ألغورثمّي 

 Aliénation استالب/اغتراب
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 Aliénation mentale اختالل عقلي

 Aligner  رّص /نّظم

  Allégeanceوالء

 Allégeance personnelle والء شخصي

 Aller avecيالئم

 Aller ensembleتواءم

 Alliance de classes تحالف الطبقات

  Allocutaire مستمع

 Allocution كلمة /خطبة موجزة

 Altération إتالف/ اختالل/تغاير

 Altérité آخرية/مغايرة

  Alternative بديل/تناوبيَّة/ تخيير بين أمرين

 Ambiguïté التباس/ تأويل مزدوج

 Ambitionطموح

 Âme نفس/روح

 American Way of Life نمط الحياة األميركية

 Amnésieأَمٌه

 Amollissementإماعة

 Amourحب

 Amour – propre, Amour de soi حب الذات

 Amour conjugalعشق

 Amour de soi حّب الذات

 Amour paternelحنّو

 Amour-propre حّب شخصي

 Amphibologique  مزدوج المعنى

 Amplitudeذبذبة

 Anachronistes مغالطون

 Analogieمماثلة/َتماُثل/ َتشاُبه/ قياس الشبه

  Analogique تماثلّي

 Analyseَحّل

 Analyser يحلل/حلَّل

 Analyses normalisatrices تحليالت تطبيعية

 Analysis situs تحليل موقع

 Analytique تعليلي/تحليلّي

 Anaphylaxieزدياد الحساسية في الجسم بفعلا(عّوار  /أنافيالكسي
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 )مادة غريبة تدخل عليه
 Anastaltique (ésodique)  وظيفة إدخالّية

 Anastomose  تشابك األوعية/تفمـم

 Anatomieتشريح

 Anatomie comparée تشريح مقاَرن

  Ancrage  رسو/مرسى

  Anhistoriqueال تاريخي /خارج التاريخ

 Anhypothétique الافتراضي

 Animalculeُحَوْين

 Animalité خاصية حيوانية

 Animaux supérieur مقّدمات

 Animisme إحيائية

 Annihiler نقض/ألغى

 Anomale غير مستقر

 Anomalie انحراف/شذوذ

 Anomie  غياب القانون

 Anonymeمجهول

 Anorexie َفقد شهوة للطعام/َخْلَفة

 Anosognosie باإلعاقةعدم اعتراف 

  Antagonismeتضاّد

 Antécédentمقّدم

 Antéprédicatifقْبحملي

  Anthologique أنطولوجي

 Anthropologie أنثروبولوجيا/إناسة

 Anthropométrie قياس إناسي

 Anthropomorphisme  أنثروبومورفّية/ تشبيهـية

 Anthuphairesis مطَّردة/ كسور جذرية

 Anti téléologique للغائيةمناهض

 Anticipationاستباق

 Anticorpsجسم ضّدي /جسم مضاد

 Antigène مولد مضاد

 Antinomie (s)متناقضات /تناقضات/نقيضة

 Antipathieنفور

 Antipodes متقاطرين

 Antiquité عصور غابرة
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 Antisepsie  تطهـير الجرح

 Antithèse ِنقاض/نْقض

  Antithétique  تضادّي

 Antre  عرين/مغارة

 Apatrideبدون جنسية/ بدون وطن

 Aperception إدراٌك واعٍ /تصور

 Aphasie )حبسة(أفازيا

 Apodictiqueيقيني

  Apologétiqueدفاعّي

  Apophantique منطق األحكام

  Apophaseسلبية

 Apophatiqueسلبّي

/َيقمْض/إعضال/إشكال مستعٍص/ استعصاء
 مأزق فكري/ معضلة منطقية

Aporie  

 Apparaissant/ce qui apparaît ما يظهر/ظاهر

 Apparaître ظهور/إّظهَّر

 Appareilجهاز

 Apparence مظهر/ظاهر

  Appariementقران

 Apparitionظهور/ طلوع /نجم/اّظهار

 Apparition soudaine حضور فجائي

  Apparoirمظهر

 Appartenance multiple  متعددانتماء

 Appartenir (lui)ما له

 Appétit (s) شهوات/ شهوة/اشتهاء

 Appétition, inclination نزوع

 Application تطبيق/مزاولة

 Appliquer/Employer يستخدم/استخدم

 Appréciatifتقديري

 Appréciationتقويم

 Appréhender أحاط/ ألمّ / استوعب

 Appréhension دْرك/ اباستيع

  Apprentissage تعلُّم

 Apprésentationتقدمة /إهداء /استحضار

 Approche empirique  مقاربـة إمبيريقية
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 Approchée (connaissance) )معرفة(تقريبية

  Appropriation تمّلك

 Appropriation monopolistique امتالك احتكاري

ة على الحركة اإلراديةفقدان القدر / عَمٌه حركيّ 
 )أبراكسيا(

Apraxie 

 Après-coup بعد فوات األوان

 Aprioritéقْبلّية

  Aprotique إستعصائيّ 

 Arbitraireاعتباط/عشوائي/تحكمي/ عسفي / اعتباطي

 Arbitraire du prince  تعسف األمير

 Arbitre transcendant حكم متعالٍ 

 Arbre généalogique des concepts جينيالوجيا المفاهيم

 Arc intentionnel قوس قصديّ 

 Archèأصل

 Archée َرْوح

 Archéologie  أركيولوجيا

 Archétypeنمط أصلّي /أنموذج أصلي

 Architectonique معمارية فكرية

 Archivation/ documentationتوثيق

 Ardeur/ Zèleحمّية

 Argumentدليل/ُمكوِّن/ حجة/ حجاج /داّلة

 Argument du chaudron حجة القدر

 Argumentation حجاج/ محـاججـة

 Arguments in forma براهين صورّية

 Arithmétique علم حساب/حسابة

 Arithmétiques objets مواضيع حسابية

 Arithmétisationَحْسَبَنة

 Arithmétiserَحْسَبَن

 Armature logique هيكل منطقي

 Arne du monde  لعالمروح ا

 Arraisonnement استعقال

 Arrêtéقرار

 Ars inveniendi  فن االكتشاف

 Art de gouverner  فن الحكـم

  Art d'inventer  فن إبداع
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 Articulation تقطيع /تمفصل

 Articulé ُمـَمفصل

 Articuler (s') تمفصل/مفصل

  Artificialiste إصطناعي

 Artificiel عمصطن/ اصطناعيّ 

 Arts libéraux فنون حرة

 Arts mécaniques فنون أداتية

 Ascétismeزهد

  Ascriptibleُيسند

  Ascriptionإسناد

 Aspect/ Côté جانب/ناحية

 Assentiment )لمعنى فلسفي(تصديق

  Assertifإثباتّي

 Assertions dogmatiques تأكيدات وثوقية

 Assignation تخصيص

ر  Assignéمقرَّ

 Assignerنسب

 Assimiléمماِثل

  Assimilerشّبه

 Association congrégationجمعية

 Association Connexionاقتران

 Association d’idées تداعي أفكار

 Associationnisme  مذهب ترابطي

 Associer يقرن/قرن

 Assomption تحّمل/ اضطالع

 Astreinteجاهد

 Astronomie  م الفلكعل

 Asymétrie radicale ال تماثل جذري

 Asymétrique المتناظر

 Atmosphèreجّو

 Atomeذرة

 Atomisationتجزيء

  Atomiste ذرّي

  Atopos ال مكان له

 Atrophieضمور
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 Atteindre بلغ/تعّلق

 Attendre/ S’attendre àترّقب

 Attendus منتظرات

 Attestationإقرار

 Attitude موقف/ مقام/وْقَفة

 Attributصفة

 Attributionإسناد

 Attributsصفات

 Audace جسارة-جرأة

 Auscultationفحص

 Auscultation médiate فحص بالواسطة

 Authentique أصيل/َصدوق

  Auto désignation  تسمية ذاتية

 Auto généré/ sui generis  متولد ذاتيـاً 

 Auto organisation  تنظيم ذاتي

 Autoactivité ذاتيّ نشاط

  Autoaffection تأثر ذاتيّ 

  Auto-affirmation تأكيد ذاتي

 Autoconscience وعي بالذات/ وعي ذاتيّ 

 Auto-défense دفاع ذاتي

 Auto-encyclopédie موسوعة ذاتية

  Auto-fondation تأسيس ذاتي

 Autolimitation تقّيد/ تقييد ذاتيّ 

  Automate spirituel آلية روحية

 Automates كائنات آلّية

 Automatisme تأليل ذاتي/آلية

 Automatisme animal (Descartes) )ديكارت(آلية حيوانية 

 Autonome (catégorie d’objets) نوع المواضيع المستقل

 Autonomieاستقالل/ استقاللية/ استقالل ذاتي

 Auto-pédagogie وجيا ذاتيةبيداغ

 Autoposition تأكيد ذاتيّ 

 Autopsychique نفسي ذاتي

 Autoritaireسلطوي

 Autostance قيمومة/ قيام ذاتّي

 Avantagesمزايا
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 Avant-gardeطليعة

 Avariceبخل

 Avatar/ mutationتحّول

 Avec parenté de sphère متجانس

 Avènementَحدثاٌن

 Aversion  كراهية/نفور

 Avis رأي/مقالة

 Avoir اهللا/ِمْلك

 Avoir l’intention de ينوي/نوى

 Axiologieمبحث القيم/أكسيولوجيا /علم القيم/ أكسيولوجية

 Axiologique)خاص بعلم القيم(أكسيولوجي 

)/النسق أو المنهج(فرضي استنتاجي/ منهج بدهي
 )رياضيّ (نظام مسلَّمات 

Axiomatique 

 Axiomatisationَتْبِديه

 Axiomatiserَبدََّه

 Axiomeأولية/مصاَدرة/بديهيَّة)/ رياضيَّة(مسلَّمة /بداهة

 Babélisationبلبلة

 Bachotage تهييء متسرع

 Bacille de choléra عصّية الكوليرا

 Bactériologie علم البكتورولوجيا

 Balancierرّقاص

 Banques sectorielles بنوك قطاعية

 Barbareبرابري

 Barbarie non-philosophique همجية الفلسفية

 Baroqueباروكي

 Base physique أساس فيزيائي

 Base spirituelle أساس ثقافي

 Bauhaus باوهاوس

 Béanceفَغَرة

 Béatitudeغبطة

 Beauجميل

 Behaviorisme /Behaviourismeسلوكانية/ البيهـيفورية/سلوكية

 Behavioristeسلوكّي

 Besoin حوائج/ حائجة/حاجة

 Bêteبهيمة
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 Bien - Bon َحَسنٌ  -ُحْسٌن -خير

 Bien (s) ممتلكات/ خيرات/خير

 Bien fondé بّت األسس

 Bien suprêmeخير أعظم -خير أسمى 

 Bienfaiteur patriarcal محسن أبوي

 Bienveillance عطف /عناية/رعاية

 Biocratie )سلطة الحياة(بيوقراطية 

  Bioéthique أخالقيات علم الحياة

 Biologie علم األحياء /بيولوجيا

 Biologique (objets) مواضيع بيولوجية

  Biologisme مذهب بيولوجانيّ 

 Biomécanisme  حياة آلية

 Biométrieقياس الحياة/ قياس أحيائي

 Biomorphisme تشكل حيوي

 Bipolarité ثنائية قطبية

 Biunivoqueثنائّي التواطؤ /ثنائي المعنى

 Blâmeتوبيخ

 Bobine d’induction  وشيعة حاثة

 Bon خّير

 Bon sens َسداد/ حس سليم

 Bonheurسعادة

 Bontéخيرّية

 Borne حاجز/قْيد

 Bouffonnerieتهريج

 Bourdonnement غليان/صخب

 Brownisme البراونية

 Brutخام

 Bulbeبصلة

 Bureaucratisationبرقرطـة

 But مرمى/هدف

 C’est-à-direأي

 Çaالهو

 Cachexia strumprivaمرض الغدة الدرقية /كشكسيا ستومبريفا

 Cacothanasieموت ّرديء /ترّدي الساللة البيئي

 Cadran  مينا ساعة
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 Calcul عدٌّ /حساب

 Calcul de probabilité حساب اإلحتمال

 Calcul de série  حساب السلسلة

 Calcul du maximum et du minimum حسابات األقصى واألدنى

 Calcul mental حساب ذهني

 Canis lupus )الحم(ذئب آكل اللحوم 

 Canoniqueتقعيدي

 Capitaines d’industrie  قادة الصناعة

 Capital variable رأسمال متغير

 Capitalisme concurrentiel  مالية تنافسيةرأس

 Capitalisme d’état  رأسمالية الدولة

 Capitonnageتنجيد

 Caractère global شمولّية/شمولي

 Caractères خصائص/سمات

 Caractérisationتمييز

 Caractérisation structurelle وصف محدد بنيوي

ية  Caractéristique ميزة/ خاصِّ

  Caractéristique universelle  ابة كلّيةكت

 Carriérisme نجاح مهني

 Catéchisme )تعليم مسيحي(تعاليم

 Catégorial/ catégoriel  مقوالتيّ /مقولي

 Catégorie (s) مقوالت /مقولة/فئة

 Catégorie d’objet نوع الموضوع

 Catégories conceptuelles  مقوالت مفهومية

 Causaliste/ casuistique سببانيّ /طبع

 Causalité سببية/عّلية

 Causalité circulaire  سببية دائرية

 Cause باعث/ عّلة/سبب

 Cause adéquate عّلة تامة

 Cause de soi عّلة ذاته

  Cause efficiente عّلة فاعلة

 Cause finale  علة غائّية

 Cause formelle  علة صورية

 Cause immanente  عّلة محايثة

 Cause inadéquate  عّلة غير تامة
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  Cause matérielle  علة مادية

 Cause suffisante سبب كاف

 Cause/Raisonسبب

  Causes occasionelles  علل عرضّية

 Ceci-là مشار إليه

 Cécité des aspects عمى المظاهر

 ...Cela veut dire ..هذا يعني

 Cellulaireخلوي

 Celluleةخلي

 Cellule autarcique خلية منغلقة

 Centralisationمركزة

 Centreمركز

 Centrifugeنابذ

 Centripèteجابذ

 Cercleدائرة

 Cercle logique حلقة منطقّية

 Cercle vicieux  حلقة مفرغـة

 Cercles de ressemblance دوائر التشابه

 Certitude إيقان/يقين

 Chairلحم

 Chaleur (sexuelle)َشَبق

 Chambre visuelle غرفة مرئية

 Champ sensoriel حقل حسي

 Champ visuel حقل بصري

 Changementتغيير

 Changement des aspects تغّير المظاهر

 Chaos فوضى/ كاوس/شواش

 Chaosmos فوضى كونية

 Chariot inducteur  نقالة حاّثة

 Charismatique كارزماتي

 Charte constitutionnelle ميثاق دستوري

 Chatouillementدغدغة

 Chiasme تصالب/تقالب

 Chiquenaude  مادة أولّية

 Chiralشيرالي
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 Chiralitéشيرالية

 Choc/ Impulsionانصدام

 Choix  إختيار/تخيير

 Chose (s) أمور/أمر /شيء

 Chose en soi شيء في ذاته

 Chose même (la) برأسه األمر/غرض

 Chose physique شيء فيزيائي

 Chose publique شيء عمومي

 Choses particulières أشياء جزئية

 Choses singulières أشياء فردية

 Chosismeشيئية

 Chosmos كوسموس/كون

 Circonférence  محيط دائرة

 Circonlocution لف ودوران

 Circonstance حيثية/ظرف

 Circonvolution (s) تالفيف/لفة

 Circuit économique دورة اقتصادية

 Circulaireدائري

 Circularité دائريَّة/دورية

 Citationnisteشاهدي

 Cité, Société civile, Etat  مجتمع مدني/دولة

 Citoyenمواطن

 Citoyennetéمواطنـة

 Citoyenneté politique  مواطنة سياسية

 Citoyenneté sociale  مواطنة اجتماعية

 Civilمدني

 Classe صنف )/مجموعة(فئة

 Classe d’espace فئة المكان

 Classe de qualité فئة الكيف

 Classe en soi  طبقة في ذاتها

 Classe pour soi طبقة من أجل ذاتها

 Classe sociale طبقة اجتماعية

 Classes d’abstraction فئات التجريد

 Classicisme كالسيكية

 Classification تصنيف
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 Classificatoire تصنيفي

 Claudication ظلع/عرج

 Clémenceرحمة

 Clergé  رجال الدين

 Cléricalكهنوتي

 Clientélismeزبونيـة

 Climatمناخ

 Cliniqueعيادة

 Codageتشفير

 Code  كود /قانون/شفرة

 Coefficientمعاِمل

 Coefficient d’adversité ُمعامل المعاكسة

 Coexistant متعايش

 Coexistenceتعايش

 Coextensifمتماّد

 Coextériorité تباعد/تخارج

 Cogito أنا أفكر/كوجيتو

 Cogito préréflexif ِبْكر /كوجيتو قبتفّكري

 Cogito tacite كوجيتو مضَمر

 Cognitifمعرفي

 Cognitio ex dati يـةمبادئ شمول

 Cognitionتعرف

 Cohérenceتماسك

 Cohésion ترابط/تالحم

 Coïque (parole) / Sympathie وّد/تآلف

 Colèreغضب

 Colérique َغُضوب

 Collecteur central محصل مركزي

 Collectiviste جماعـي

 Collision تصادم/ إصطدام

 Colorisِلوان

 Combinaison تنظيم/ بتركي/ توافقّيات

 Combinatoireتركيب/توافق)/حساب(توافقي / تنظيمي/تركيبي

 Comiqueهزلي

 Commandeطلبية
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 Comme si (als ob)وكأن

 Commencementبْدء

/تناظرية/تناُظر/اشتراك قياس/ مشاركة في المقياس
 قياسية

Commensurabilité 

 Commensurable  (s)قياسقابل لل/ متناِظر/ مشتِرك قياس

 Commisérationشفقة

 Commisération naturelle شفقة طبيعية

 Commun/ Populaire عاّمي/مشترك

 Communautarien  (s) َجماَعِويون /جماعوّي

 Communautarisme َجماَعِوية

 Communauté ِشْرَكة/جماعة

 Communeجماعـة

 Commune de Paris  كومونة باريس

 Communication إبالغ/ تبليغ/تواصل

 Comparableمشاِبه

 Comparatifتشبيهي

 Comparatisme نزعة مقارنة

 Compétenceكفاية

 Complémentaritéتكامل

 Compléter أتمّ / استكمل

 Complétudeاكتمال

 Complexe indépendant مركب مستقل

 Complexe inné مرّكب فطري

 Complexe logique مركب منطقي

 Complicationتعسير

 Complicitéتواطؤ

 Compliquéمعّسر

 Comportementسلوك

 Compossibilitéتماكن

 Compossible متماكن

 Compréhensionفهم

 Compréhension (principe de) )نظام(تضمُّن

 Comprendreَفِهَم

  Compris virtuellement  تضّمن ُمضمر

 Compromisةتسوي
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  Conatus جهد/مجهود

 Concentrationتركيز

 Concept مفهوم/تصّور

 Concept empirique مفهوم تجريبي

 Concept fondamental مفهوم أساسي

 Concept individuel مفهوم شخصي

 Concept propositionnel مفهوم القضّية

 Concept purement visuelخالصة -رؤية  -مفهوم

 Conceptionتصّور

 Conception régalienne تصور ملكي

 Conceptualisation َمْفَهَمة / بناء مفهومي

 Conceptualiserمفهم

 Conceptualité مفهومية

 Conceptuel مفهومي

 Concevoir)مفهومّي(فْهم  /توهم/تصّور

 Concordance توافق/تكافؤ

 Concorde وئام/وفاق

 Concret سملمو /عينّي

 Condition شريطةٌ /شرط

  Condition nécessaire et suffisante  شرط ضروري وكافي

 Conditionnalitéاقتضاء

 Conditionnéمْشروط

 Conditionnel/ Hypothétiqueشرطي

 Conditionnement matériel إشراط مادي

 Conduiteسيرة

  Configurant التصويري/مصّور

  Configurationترتيب أشكال)/خارجي(شكل  /رتصوي/رسم

 Configuration تشّكل /وْجه/شكل

  Configuré/ Figuratif  تصويرّي

 Conflictualité صراعية

 Conforme متشاكل

 Conformismeامتثالية

 Confus ملتبس /مبهم/مختلط

 Confusion اشتباه/شَبه

 Confusion des sphères تداخل دوائر
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 Congruentمتكافئ

 Congruité مطابقة

 Conjectureتخمين

 Conjonction وصل/ اقتران/أداة

 Conjonction constante اقتران ثابت

 Conjonction coutumière  اقتران العادة

 Connaissanceمعرفة

  Connaissance adéquate  معرفة مطابقة

  Connaissance causale  معرفة سببية

 Connaissance claire  واضحةمعرفة

  Connaissance confuse  معرفة ملتبسة

  Connaissance distincte  معرفة متمّيزة

  Connaissance essentielle  معرفة ماهوّية

  Connaissance nominate  معرفة إسمّية

  Connaissance non adéquate  معرفة غير مطابقة

  Connaissance obscure  معرفة غامضة

  Connaissance réelle  معرفة حقيقية

  Connaissance suppositive  معرفة إفتراضّية

 Connaissance/ avoir/ reconnaitre تعرف/ عرف/معرفة

 Connaître معرفة/عرف

 Connexeمترابط

 Connexionوصل /ربط /ترابط/ارتباط

 Connivence تفاهم/تواطؤ

  Connotation تضمين /داللة تبعية

 Connu معروف/معلوم

 Conquêteغزو

 Conscience  شعور/وعي

 Conscience collective وعي جمعي

 Conscience de soi وعي الذات

 Conscience générale وعي كلي

 Conscience propre الوعي الخاص/وعيي

 Conscience thétique وعي نظري

 Conseil des lumières مجلس األنوار

 Consensusإجمـاع

 Conséquenceاستتباع



 448

 Conséquentتاٍل

 Conservateurمحافظ

 Conservation de la force  حفظ القّوة

 Conservation de soi حفظ بقاء الذات

 Conservation optimal )مبدأ(بقاء َأمَثل 

 Considérationاعتبار

 Considérer ..نظر في/اعتبر

 Consigneأمر

ة  Consistance اتساق/ صوابيَّة/صحَّ

 Constant/ Permanentدائٌم

 Constante (s) ثابت/ ثوابت/ثابتة

 Constante logique/ extralogiqueغير منطقي/ ثابت منطقي

  Constatationإثبات

 Constatif خبريّ / إخباريّ /تقريري

 Consternation - Stupeurذهول

 Constituant du vécu ُمكوِّن التجربة

م/ بناء/ دستور/َتَكوُّن  Constitutionتقوُّ

 Constitution (d’un corps)بنية

 Construction عملية البناء

 Construction logique ُبنى منطقّية

 Constructivisme بنائية/إنشائية

  Constructivisteبنائّي

 Contemplationتأمل

 Contentement de soi رضى بالذات

 Contenuمحتوى

 Contenu esthétique محتوى جمالي

 Contexte/Environnement/ Milieuسياق

 Contextualisme سياقية /سياَقِوية

 Contextualisteِسياَقِوّي

 Contingenceحدوث/احتمال/إمكان /جواز/ َعَرضية/عرض

 Contingentحدوث/عرضّية /جائز/ حادث/ظرفي

 Continu مّتصل/مستمر

 Continuisme تواصلية

 Continuité استمرارية

 Continuumمتصل/ مجموعة اتصالية
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 Contractéمتباين

 Contractionانكماش/إدغام/ اندغام/ قبض/ انقباض

 Contractualismeتعاقدية

 Contradictionتناقض

 Contradiction logique تناقض منطقي

 Contradiction performative تناقض إنجازي

 Contradictions immanentes تناقضات محايثة

 Contradictoire متناقض

  Contrainte إكراهقيد

 Contraire نقيض/ضّد

 Contrariétéتضاد

 Contraste تباين /تعارض/تضاد

 Contrastéمتبايـن

 Contrat عقد/تعاقد

 Contrat programmatique تعاقد برنامجي

 Contre pouvoir سلطة مضادة

 Convenableمناِسب

 Convenance مطابقة/مالءمة

 Convenir مناسب/يناسب

 Convention توافق/اتفاقية

 Conventionnelاصطالحّي/ متواضع عليه

 Converseعكس

 Conversionمنَقَلب

 Coopérationتعاون

 Coordonnées إحداثيات

 Copie نسخة مرسومة

 Corollaireالزمة

 Corps هيئة/ جسم/جسد

 Corps administratif  هيئة إدارية

 Corps de signification جسم الداللة

 Corps des couleurs جسم األلوان

 Corps impropre جسد نكرة

 Corps intermédiaire هيئة وسيطة

 Corps politique جسد سياسيّ 

 Corps propre جسد خاص
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 Corps social de société جتماعيجسد ا

 Corpusمتن

 Corpuscules جزئيات

 Corrélatتراَبط

 Corrélatif مترابط/ مضايف

 Corrélation اتسِّساق

 Corrélation تضايف/ تعالق/تراُبط

 Corrélation physico-qualitative ترابط كيفي فيزيائي

 Corrélations sociales  ترابطات اجتماعية

 Correspondance تبادل)/ تطابق(ترابط

 Correspondance intersubjective تطابق مابين ذواتي

 Correspondantمتناظر

 Correspondre يطابق/طابق

 Corruption بوار/فساد

 Cosmologie نظرية في الكوسموس

 Cosmologique  كوسمولوجي

 Cosmopolitismeعالميـة

 Cosmos كون /عالم /كوسموس

  Cosmothéologie)كوني(الهوت كوزمولوجي 

 Côté (du carré) )المرّبع(ضلع

 Couleurs voisines متجاورة/ ألوان متقاربة

 Coupure/ Ruptureقطيعة

 Courant de pensées استدالل

 Courbureَتقوُّس

 Cours magistral درس إلقائي

 Cours/ Parcoursمجرى

 Coutumeعادة

 Crainte- Peur خوف/يةخش

 Créanceثقة

 Créationإبداع

 Créationابتداع

 Crépusculeشفق

 Crétinأبله

 Crétinismeبالهة/حمق/)فيزيولوجي(تخلف ذهني 

 Creux جوف/تجويف
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 Cri/ Exclamationصيحة

 Cristallisationتبلُّر/أو تبلور نفسي/ استقطاب نفسي و

 Cristauxبلورات

 Critèreمعيار

 Critère d’évaluation  معيار التقويم

 Critère de vision معيار رؤية

 Critériologieمعيارية)/معيار الصدق(علم المصداق 

 Critiqueنقد

 Critique criticiste نقد نقدي

 Critique du langage نقد اللغة

 Croisement تقاطع/تهاجن

 Croissanceنمّو

 Croyanceداعتقا

 Cruautéقسوة

 Cubismeتكعيبية

 Cultivée (raison) )عقل(مهذب

 Cultureثقافة

 Cultures de tissus زراعة أنسجة

 Cuménisme مسكونية/ وحدة مذهبية

 Curiosité وسوسة /حرص/فضول

 Cycleدورة

 Cycliqueدوري

 Cynisme وقاحة/ مذهب كلبي

 Cyrillique الّسيريلية

 Cytoarchitectoniqueمعمارية خاليا القشرة الدماغية

 Cytologie علم الخاليا

 Cytoplasmeسيتوبالزما /هيولى الخلية

 Dadaïsmeدادائية

 Daltonisme/ Cécité devant la couleur عمى األلوان

 Dasein الكينونة هنا /الوجود هنا/دازاين

 Déboulonnageمحزقة

 Décentralisation ال مركزية

 Décentrement إزاحة عن المركز

 Déchirementتمزٌُّق

 Déchirerمّزق
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 Décidabilitéتقريرية/ قابلية برهنة/ قابلية للبت

 Décidable مقدِّمة قابلة للبرهنة

  Décisions تقريرات /قرارات

  Déclaratif  تصريحّي

 Déclarer/ Annoncer إفصاح/ أفصح عن

 Déclassement الترتيبالتراجع في 

 Déclinaisonإعراب

 Décodage استشفار

 Déconstitutionتفتيت

 Déconstructible قابل للتفكيك

  Déconstruction  تقويض/تفكيك

 Déconstruction affirmative تفكيك تأكيدي

 Déconstructionnisme نزعة تفكيكية

 Décret مرسوم/قرار

 Dédainاستهانة

 Dédoublement/ Redoublementاجازدو 

 Déductionاستنباط

 Déduction des règles de constitution استنباط قواعد البناء

 Déduction des théorèmes استنباط المبرهنات

 Déduction linéaire استنباط خطي

 Déduction rationnelle استنباط عقلي

 Défautنقص

 Definiendum )اسم فاعل(محدِّد

 Definiens )اسم مفعول(محدَّد

 Définition حدّ / تعريف/تحديد

  Définition causale  تعريف سببي

 Définition constitutive ou constitutionnelle تعريف البناء

 Définition constructive تعريف إجرائي

 Définition d’usage تعريف االستعمال

  Définition essentielle  تعريف ماهويّ 

 Définition explicite تعريف صريح

 Définition implicite تعريف مضمر

  Définition nominale  تعريف اسميّ 

 Définition ostensiveتعريف إشاري/ تعريف باإلشارة

  Définition réelle  تعريف حقيقي
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 Déflagrationتفجُّر

 Déformation cohérente انحراف نسيق

 Déismeهيةتألي

 Déjàقبلئذ

 Délégationإنابة

 Déliaisonانفكاك

 Délibération روّية /مشاورة/مداولة

 Délimitation  تقييد/تحديد

 Délimiter قّيد/حّد

 Démédicalisation (de la société)تحرير من الهيمنة الطبية

 Démenceَعَته

 Démentمعتوه

 Démocratie ديمقراطّية

 Démocratie plébiscitaire  يمقراطية استفتائيةد

 Démocratisation دمقرطة

 Démonstratifبرهاني

 Démonstration استدالل/برهان

 Démonstration par l’absurde قياس ُخلف

 Démonstrativitéبرهانية

 Dénationalisation  نزع الصفة الوطنية

 Dénaturalisation حرمان من الجنسية

 Dénégationإنكار

 Dénombrable قابٌل للعّد

 Dénominateur)في علم الحساب(مقام كسر /مخَرج

 Dénominations extrinsèques تسميات خارجّية

 Dénotationتأشير

 Densitéكثافة

  Déontique أخالقّي واجبيّ 

  Déontologieأخالقيات المهنة)/علم آداب الواجب(أدبيات

  Déontologique )واجبيّ (أدبياتّي /آدابّي

 Dépendanceتبعّية

 Dépendance causale تعالق سببي

 Dépendantتابع

 Déplacement انتقال/ نقل/إزاحة

 Déploiementانبساط
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 Dépolitisation  ال تسييس

 Déportationنفي

 Dépourvu de conscienceالعرّي من الوعي/ الالواعي

 Dépourvu de sens حتوىعديم الم

 Dépsychologisation إستبعاد النفسانيّ 

 Déracialiser نزع الطابع العرقي

 Dérélictionعزلة

 Dérisionاستهزاء

 Dérivation اشتقاق/ نقل/ استنباط

 Dérivéمشتّق

 Dériverينقل/ نقل/ يستنبط/استنبط

 Descendanceنسب

 Descriptifوصفي

 Descriptionوصف

 Description d’objet وصف الموضوع

 Description de la relation (extensive)وصف العالقة الماصدقية

 Description de propriété وصف الخاصية

 Description définie رسم محّدد

 Description définie, caractérisation وصف محدد

 Désespoirيأس

 Désignatifتعييني

 Désignation إشارة/ تعيين/تسمية

 Désigner ...أشار إلى/يعّين

 Désigner au-dedans de toi même باطنك -في  -اإلشارة

 Désintéressé )علم(مترفِّع

 Désir شوق/ شهوة/رغبة

 Désordre اضطراب

 Despotismeاستبداد

 Despotisme éclairé استبداد متنور

 Dessein غرض/تصميم

 Destinal يمصير 

 Destinéeمصير

 Déstructurationهـدم

 Désutilitéالمنفعة

 Détenduمنفلت
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 Détermination تحّدد /تحديد/تعيين

 Détermination illocutoireتقرير متضمن في القول/تحديد

 Déterminerعّين

 Déterminismeحتمية

 Déterminitéتعيُّنيَّة

  Détour تحول للمرور/دورة

 Detteَدْين

 Dette sociale  َدْين اجتماعي

 Développement (s) نُُّمّوات/نُُّمّو

 Développement inégal  تطور ال متكافئ

 Devenir (Le)صيرورة/ تصيُّر /َتصيَّر/صار

 Déverrouillage فتح األقفال

 Déviations opportunistes انحرافات انتهازية

 Dévoilement إنكشاف

 Devoirواجب

 Devoir large فرض كفاية

 Devoir strict فرض عين

 Devoir-être (le)اْليْنبغي

 Diabèteسكري

 Diacentriqueوظيفة فاصلة بين المراكز العصبية

 Diagnostic  تشخيص

 Diagonale (la) خط زاوية

 Diagramme sagittal تخطيط باألسهم

 Dialectalلهجي

  Dialectiqueديالكتيكا /جدلية /كديالكتي

 Dialectisationجدلنة

 Dialogiqueحوارّي

 Dianoétiqueعقلّي

 Diastaltique وظيفة إنعكاسّية

 Didactiqueإشارّي

 Différence (s)اختالفات/فوارق/تباُين/ُفرقان /انفراق/ اختالف/فرق

 Différence de catégorie فرق باإلضافة

 Différence grammaticale حوّيةفوارق ّن

 Différenciantمخاِلف

 Différenciationتفاُضل/ تخّلق /مباينة/تخالف
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 Différenciéمخاَلف

 Différencierخالف

 Différendخالف

 Différentiantمفاِضل

 Différentiationتفاضل

 Différentiéمفاَضل

 Différentiel فارقي/ تفاضلي

 Différentielle]في مجال الرياضيات[تفاضلي

 Différentierفاَضل

 Digestionهضم

/معضلة)/برهان ذو حدين(إخراج  /قياس اإلحراج
 َأقَرن/ قياس َقِرين

Dilemme 

 Diplopieَحَول

 Diriger (Se) d’après le signe لإلشارة-امتثال

 Discipline مادة تخصصية

 Discipline indisciplinable مادة مشاغبة

 Discontinuité انقطاعية

 Discordanceمخالفة

 Discordeشقاق

 Discoursخطاب

 Discours intérieur خطاب باطني

  Discriminantمميِّز

 Discrimination  تفرقة/تمييز

 Disgracieuxشنيع

 Disjonctionفصل

 Disparaître (le) دثور/فوات

 Disparateمباين

 Disparitéنةمباي

 Disparsمباين

  Dispensation توزيع

 Dispersionشتات

 Dispersion atomistique تشتت جزئي

 Dispositifعدة

 Dispositif conceptuel  عدة مفهومية

 Dispositif théorique عدة نظرية
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 Dispositionهيئة/استجابة/ سجية/ استعداد

 Dispute خصومة/ مشاجرة

 Dissection القطع /حالتشري

 Dissemblable غير شبيه

 Dissensionانشقاق

 Dissidenceانشقاق

 Dissimilitude عدم التماثل

 Dissoudre فتَّ/حّل

 Dissymétrie عدم التناظر

 Distanceمسافة

 Distinct  متمايز/متميز

 Distinctionتمييز

 Distributifتوزيعّي

 Divergenceتباعد

 Diversité تنّوع/باُينت

 Diviser en deux فصد/فصم

 Division d’un vécu élémentaire تقسيم عنصر أولي

 Division en deuxانفصام

 Doctrinalمذهبي

 Doctrine فقه/مذهب

 Doctrines philosophiques  مذاهب فلسفية

 Dodécaphonisme نظام االثني عشر صوتاً 

 Dogmatismeدغمائية/دوغمائية/ َعقيِديَّة/وثوقية

 Dogmatisme spontané وثوقية تلقائية

 Dogme معتقد/عقيدة

 Dogmes spéculatifs مذاهب نظرانية

 Domination variable سيطرة متنوعة

 Donهبة

 Donationانعطاء

 Donation de signes des autres hommes تلفظ الغير

 Donation-en-personne انعطاء بالنفس

 Donnéeمعطى

 Donner (Se) إّتخذ/ تعّطى/أتى

 Double contrainte إكراه مزدوج

 Double croix صليب مزدوج
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 Double écart فاصل مزدوج

 Douleurألم

 Douteشّك

 Doute méthodique شك منهجي

 Doute sceptique شك ارتيابي

 Drameدراما

 Droit قانون/حّق

 Droit civil حّق مدني

 Droit de conquête حق االستيالء

 Droit de propriété حّق الملكية

 Droit de regard  حق المراقبة

 Droit des gensقانون دولّي/ حّق دولي عام 

 Droit divin حق إلهي

 Droit naturel حّق طبيعيّ 

 Droit politique حق سياسي

 Droit positif حق وضعي

 Droit privé قانون خاص

 Droit tutélaire  حق الوصاية

 Droits de la société )حقوق(حّق المجتمع 

 Droits formels  حقوق شكلية

 Droiture استقامة الخط

 Dualismeمذهب ثنائي/ثنائّية)/الفكر والجسد(نزعة ثنائية 

 Dualisme de l’âme et du corps ثنائية الروح والجسد

 Dualisteثنائي

 Duplicité مضاعفة/ تضاعف

 Durée مدة/ دوام/ديمومة

 Dyadiqueاثنيني

 Dynamique ديناميكا/دينامّي

 Dynamisme دينامية

 Ébauche du système de constitution مختصر النسق البنائي

 Écart انزياح/عدول

 Échafaudageهيكل

 Échantillonعّينة

 Échographie تصوير بالصدى

 Éclaircissement ايضاح/بيان
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 Ecole de Chicago مدرسة شيكاغو

 École de Francfort مدرسة فرانكفورت

 Écologiqueبيئي

 Économie dirigée اقتصاد موجه

 Écrouelles تورمات مرض السل

 Écrouler (s’) تغّورَ /غار

 Effectifحاّق

 Effectivité حقيق/ تحقق فعلي

 Effectuationتنفيذ

 Effectué/ Causéمفعول

 Effetنتيجة/ معلول/ أثر/مفعول

 Effets populaciers  تأثيرات عامية

 Effondrement الأساس

 Efforcer (s’) de َجدَّ /سعى

 Effort مجهود/ جهد/سعي

 Effort/ Empressement سعي/مسعى

 Égalمتساو

 Égalitarisme مذهب المساواة

 Égalitéمساواة

 Égocentrique تمركز حول الذات

  Égologie  أنوية/أنانوّية

 Égologiqueأنانوّي

 Eidétique ماهويّ / إيدوسّي

 Eidos مثال/فكرة

 Ek - Staseتخارج/خروج أو إخراج من الذات

 Élan vital دفع حيوي

 Électionانتخاب

 Électrocardiographie آلة رسم القلب

 Électrodiagnostic تشخيص كهربائي

 Électroencéphalographie آلة رسم الدماغ

 Électrothérapie عالج كهربائي

 Éléctrotonus كهرباء التوتر

 Élément عنصر /أسطقس

 Élément (membre) d’une classe عنصر الفئة

 Élément atomique عنصر ذري
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 Élémentaire (s)أصلي)/حساب(ابتدائي/ عناصري/أساسي

 Éléments fondamentaux عناصر أساسية

 Éléments originaux/ individus/ Eléments عناصر أّولية
premiers 

 Élever (S’)...ارتقى إلى /ارتفع/رفع

 Élimination d’un symbole d’objet حذف رمز الموضوع

 Élimination de la relation fondamentale حذف العالقة األساسية

 Elisionحذف

 Ellipseإضمار

 Éluمنتخب

 Élucidationتبيين

 Emblématique ذو مغزى

 Emergenceانبثاق

 Émotionتأّثر /انفعال/ انفعال عاطفيّ 

 Émotivisme مذهب انفعالي/انفعالية

 Emotivisteانفعالي

  Empiétement تعّد

 Empirie تجربة تلقائية

 Empirique تجريبي/ أمبيريقي

 Empirisisme نزعة تجريبية

 Empiriste أمبيريقي

 Empreinteبصمة

 Émulationمنافسة

 En Dernière instance )األخير(النصاب )في(

 En devenir  في صيرورة

 En privée, en particulier شخصّية

 En Puissanceبالقّوة

 En soi في ذاته

 Encastréمطمور

 Encéphale رأس/دماغ

  Enchaînement )مساق(تساوق

 Encyclopédie démonstrative  موسوعة برهانية

 Endocrinologie علم الغدد الصماء

 Endoscopie آلة فحص الباطن

 Endosmose امتصاص/ تنافذ داخلي

 Énergétique علم الطاقة
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 Énergétisme مذهب طاقة

 Énergieفاعلية

 Enigme معوصة/لغز

 Enliséسائخ

  Énoncé/منطوق/ بيان/ قول/ملفوظ

 Énoncerأعلَن

 Énoncés (idéaux) )مثالية(ملفوظات 

 Énoncés juridiques ملفوظات قانونية

 Énoncés performatifs ملفوظات إنجازية

  Énonciateurمتلّفظ

  Énonciation  نطق/تلفُّظ

 Énonciation/ relation d’énonciation عالقة التبليغ/تبليغ

 Enquête بحث/ تحقيق/ استقصاء

 Enseignable قابل للتعليم

 Enseignement démonstratif des mots تعليم األلفاظ باإلشارة

 Enseignement optionnel تعليم اختياري

 Enseignementsتعاليم

 Ensemble (s) مجموعات/ مجموعة

 Ensembliste مجموَعِوي

  En-soi ْلفي ذاته

  Entéléchieكمال أّول/أنتليخيا /كمال/ تمام/تمامإ

 Entendementملكة الفهم/تفاهم/ إدراك عقلي/ ذهن/فهم

 Entendre أدرك/َذِهًن

 Entier (nombre) صحيح أو تام)عدد(

 Entité ذات/ كيان/جوهر

 Entités abstraites  كيانات مجردة

 Entre deux  بين-بين

 Entrelace كانحبا/انشباك

 Entrepreneurمقاول

 Entreprise منزع/مسعى

 Entrer en scène مُثل/ َهّل/هلَّ

  Entre-signifier (s') تبادل الداللة

 Entropie قصور حراري؛ أنتروبيا

  Enveloppement تضّمن

 Envieحسد/ اشتهاء/ طمعٌ /جشٌع
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 Environnement/ Contexte بيئة/محيط

 Épanouissement, Contentement انبساط/انشراح

 Épicurismeأبيقورية

 Épidémiologie علم األوبئة

 Épigénétiste تصور تخلقي

 Epinéphrine )شوكة كلوية(إبنيفرين

  Épiphanie َتَجلّ /ظهور

 Épiscopalأسقفي

 Épistémique/  Gnoséologiqueمعرفي

 Epistémologie إيبستيمولوجيا

 Épistémologique مولوجيإبستي

 Épithèteنعت

 Epochéإيبوخيه/ تعليق الحكم/أبوخيا

 Époqualisationتوزيع عبر المراحل والعصور

 Épreuveاختبار

 Éprouver يختبر/اختبر

 Équité إنصاف

 Équivalence تكافؤ/تعادل

 Équivalentمكافئ/معاِدل)/تكافؤ كلي(تساٍو ماصدقي 

 Équivocité لمعنىالتباس ا

 Équivoque  غامض/ملتبس

 Érotismeشبقية

 Errance زيغ/ ضالل/تيه

 Erreur/ Erranceضالل/ زلل/ غلط/خطأ

  Eschatologieَمَعادية)/متعلقة بنهاية العالم(ُأخروية

 Eschatologiqueأخروي

 Esclavesعبيد

 Esodique (Anastaltique)إدخالي

 Ésotérique باطني/خفي

 Espace فضاء/ مكان/مدى

 Espace sensible مكان حسي

 Espace/ ordre spatial نظام المكان/مكان

 Espacement فسحة/تفضية

 Espèceنوع

 Espèce humain/ Genre humain جنس بشري/ نوع بشري
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 Espoirأمل

 Espritعقل/ نفس/ فكر/ روح/ذهن

 Esprit objectif روح الموضوعية

  Esprit universel  عقل كلّي

 Esprit/ Âmeذهن

 Esquisseإظالل

 Essaiمقالة

 Esse in alto موجود في غيره

 Esse in se موجود في ذاته

 Essence جوهر/ماِهيَّة

 Essence (Etant) كائن/ماهّية

 Essence de l’état ماهية الدولة

 Essence de la négation جوهر الّنفي

 Essential ماهوياني

 Essentialisation  تحديد ماهوي

 Essentialisme نزعة ماهويَّة 

 Essentialiste ماهوي

 Essentielجوهرّي

)عند َكْنت(علم الحس/جماليّ / علم الجمال
 جماليات/

Esthétique (s) 

 Esthétique transcendantaleعلم الحس المتعالي/ جماليات متعالية

  Estime de soi ر الذاتتقدي

 Établirأقام

 Étalon (de valeur) )قيمة(مثال

 Étantité موجـودية

 État دولة/حالة

 État autoritaire دولة ذات نفوذ

 Etat axiologique سجل الحاالت القيمية

 État civil حالة مدنية

 État d’âme حالة روحية/ حالة نفسّية

 État d’esprit حالة ذهنية

 État de chosesواقعة/ظرف األشياء/ حالة األشياء

 État de choses fondamental واقعة أساسية

 État de conscience حالة وعي

 État de droit دولة الحق
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 État de la vision حالة الرؤية

 État de nature حالة طبيعة

 État de société حالة مجتمع

 État historique دولة تاريخية 

 État nation دولة وطنية 

 État parti دولة حزب

 État primitif حالة بدائية

 État rationnel دولة عقالنية 

 État social دولة اجتماعية 

 État suicidaire دولة انتحارية 

 État territorial دولة قطرية 

 État total دولة شمولية 

 État totalitaire دولة كليانية 

 Étatisationدولنة

 États intérieurs أحوال باطنّية

 États multi nationaux دول متعددة الجنسيات

 États psychologiques  حاالت نفسية

 .Etcإلخ

 Étendueامتداد

 Éternelأزلي

 Éternel Retour َعْود أبدي

 Éternitéأزل

 Éthicité خاصية إتيقية 

إيتيقي/إطيقا/إتيقا/أخالقيات/ خالقعلم األ/أخالق
 )أخالقي(

Éthique 

 Ethnocentrisme تمركز عرقي

 Étiolement إضعاف

 Étonnement اندهاش/دهشة

  Étrangeretéغريبية

 Étrangetéغرابة

كائنكينونة/كيان/أْيس/وجود/ موجود/ كائن/كينونة
 كائنات/

Être (s) 

 Être avec وجود مع

 Être collectif معيكائن ج

 Être en soiكينونة في ذاتها /وجود في ذاته
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 Être ensemble وجود سوّياً 

 Être et valeur وجود وقيمة

 Être générique كينونة نوعية 

 Être mis en relation كون موصول

 Être par agrégation  )كائن(تراكمي

 Être pour autruiكينونة للغير /وجود للغير

 Être pour soiكينونة لذاتها /وجود لذاته

 Être-là َكيان/ وجود هنا

 Être-Posé كونه موضوعاً 

 Eudamoniaسعادة

 Eugénisme )علم(ِنسالة

 Européo-centrisme تمركز أوروبي

 Euthanasie موت رحيم

 Évaluationتقويم

 Évanouir (s’) يتبّدد/تبدد

 Événementحدث

  Événementalité حدوثية

 Évidence بداهة/بديهة

 Évidence intuitive بداهة حدسية

 Évidence/ Garantie/ Preuve بينة/ دليل /قرينة

 Évolutifتطوري

 Evolutionتطّور

 Evolutionnismeتطورية

 Ex abruptoمباشر

 Ex hypothesi  لزوم شرطي

 Ex nihiloعدم

 Exaltation َغْلواء النفس

 Examinerتفّحص

 Excentrique منحرف عن المركز

 Excentrismeتراكز

 Excèsشطط

 Excitationتنبيه

 Exclure صدَّ /طرح

 Exclusif حصري

 Excroissance aberrante تضخم شاذ
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 Exemplifications شروح بأمثال

  Exigences مقتضيات

 Existant موجود

 Existence وجود عيني/وجود

 Existence logique جود منطقيو 

  Existential توّجديّ  /وجودانّي

 Existentialismeوجودية

  Existentiel وجودانيّ /وجودّي

 Exister quelque chose»شيء ما«يوجد كـ  /يعيشه كوجود

 Exodique (Katastaltique) إخراجي

 Exogène خارجي

 Expansion وجود/ بسط/ مدَّ /انتشار

 Expérience )..يقوم بـ(بةتجر 

 Expérience cruciale تجربة حاسمة

 Expérience vécue intérieure ..)يمّر بـ(تجربة باطنّية 

 Expérimentalتجريبي

 Expérimental (méthode) منهج تجريبي

 Expérimentation تجريب/تجربة

 Explétif زائد حشوي

 Explicationتفسير

 Explication de la signification تفسير المدلول

 Explication de mot تفسير الّلفظة

  Explicitationإبانة

 Expliquer شرح/فّسر

 Exposition de ce qui est vu عرض ما وقعت رؤيته

 Exposition/Représentationعرض

 Expression عبارة/تعبير

 Expression en mots تعبير لغوي

 Expression/ Dire/ Énoncéتعبير

 Expression/ Énoncéقول

 Expressionismeتعبيرية

 Extensifممتد

 Extensionتعميم/الما ـ َصَدق/ ماصدق/ امتداد/شمول

 Extension/ extensionnel ماصدقي/ ماصدق

 Extensionalité (thèse) أطروحة الماصدقية
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  Extensionnel  ماصدقيّ /توّسعّي

 Extensive امتدادّية/ امتدادي

 Extérieurبّراني

 Extérioration ظهور/ِخراج

  Extérioriser (s') يظهر إلى الخارج

 Extériorité خارجانية/بّرانية

 Externaliste مذهب خارجي

 Extinction زوال/زال

 Extraordinaireخارق

 Extrinsèque nécessité  ضرورة خارجية

 Exubérance غزارة/فيض

 Facticité حدثية/وقائعية

 Facticité (Factivité)/ Factualitéوقائعية

 Factorisationتعميل

 Faculté َمَلَكة/قّوة

 Faibleضامر

 Faire le portrait رسم صورة شخصّية

 Faire un effet ...فعل في

 Faire/ Produire un effet صنيع/فعل

أمور/حداث الواقعةأ/أحداث/ وقائع/ واقعة/ظاهرة
 وقائع العيان/ الوقائع

Fait (s) 

 Fait démocratique  واقعة ديمقراطية

 Fait historique  واقعة تاريخية

 Fantaisieفانتازيا

 Fantasmeاستيهام

 Fatalismeَقَدرية

 Fatalitéَقَدريَّة

  Fatum chrétien  قدر مسيحي

  Fatum stoïcien  قدر رواقي

 Fausseté بطالن /يفز /كذب

 Fauteخطأ

 Fauvismeوحشية

 Fauxباطل /كاذب/ زائف/خاطئ

 Faux problème  مشكلة زائفة

 Faux-semblant َشَبه مزوَّر
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 Faveur إحظاء /استحسان

 Féminisme حركة َنَسوّية

 Fermeté رباطة الجأش

 Férocitéشراسة

 Ferveurحميَّة

 Ferveur - Dévotionورع

 Féticheتيمة

 Fétichismeصنمية

 Fictifخيالي

 Fictionتخييل/ افتراض/ تخيل/خيال

 Fiction du consensus وهم اإلجماع

 Fidéisteإيماني

 Figuration تصوير/ارتسام

 Figurativeتشبيهية

 Figureخطاطة/)هندسية(صورة / هيئة/شكل

 Filiation généalogique بنوة نسبية

 Finايةغ

 Finalitéغائية

 Finalité sans fin)َكْنت(غاية من دون نهاية 

 Fini متناه/محدود

 Finitismeِنهاِوّية

 Finitisteِنهاوّي

 Finitude نهاية/تناه

 Fissionانفالق

 Fistule gastrique قرح معدي

 Fixationتثبيت

 Fixeراسخ

 Fixer ثّبت/رّسخ

 Fluctuation de l’âme  تقّلب الّنفس

 Fluidificationإماعة

 Flux سيل/دفق

 Focalisationتبئير

 Foiإيمان

 Foi perceptive إيمان إدراكيّ 

 Foie lavé كبد مغسول
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 Fonction)رياضيات(متوالية) بيولوجيا(وظيفة /دالة

 Fonction de vérité)دواّل الحقيقة(دالة الحقيقة 

 Fonction propositionnelle دالة قضوية

 Fonction propositionnelle fondamentale دالة قضوية أساسية

 Fonction/ dépendance fonctionnelle تبعية دالية/دالة

 Fonctionnalisme وظائفية

 Fonctionnariat جهاز وظيفي

 Fond أساس/ قعر/عمق

 Fondamentalأساسي

 Fondamentalisteأصولي

 Fondement (s)أسس/أرضّيات/أرضّية/ أساس/ أسٌّ /عماد

  Fonder (Le) فعل تأسيس/أّسس

  For intérieur  صميم الطوية

 Force قّوة /عنفوان

 Force d’âme قوة النفس

 Force d’attractionجاذبّية

 Force d’inertie قوة العطالة

 Forces productives  قوى منتجة

 Formalisation شْكلَنة/َصْورنة

 Formalisé مقّعد استنباط/ ُمصوَرن

 Formalismeصورانية/نزعـة صورية /صورّية/شكالنية

 Formalistesرمزيُّون/ شكالوّيون/ صوريون

 Formalité syllogistique صورية قياسية

 Formatifمكون

 Formationتكّون

 Formation des concepts تكوين المفاهيم

 Formation sociale  ماعيةتشكيلة اجت

 Formation/ Culture تكوين/ثقافة

 Formeصيغة/صورة/ شكل/ مظهر خارجي

 Forme d’être )وجود(كيفيَّة

 Forme d’objet صيغة الموضوع

 Forme de représentation شكُل عرض

 Forme de système صيغة النسق

 Forme de vie شكل حياة

 Forme de vie compliquée شكل حياة معّقد
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 Forme des niveaux صيغ المستويات

  Forme/Thème حال/نكتة

 Formel شكالني/صوري

  Former (Se) تكّون/ثقافة

 Formes d’ordre صيغ النظام

 Formes substantielles  صور جوهرّية

 Formulaire )كتاب مجموعة(ِصَيغ

 Formulationصياغة

 Formule algébrique صيغة جبرّية

 Formulée مصاغة

 Formules lapidaires  صيغ مقتضبة

 Formules topiques  صيغ موضعية

 Fortuitطارئ

 Fortune بخت/ سعد/حّظ

 Fouleجمهور/ رعاع/ عامة/حشد

 Foyerمقر

 Fractionقسم

 Fraction rationnelle كسر جذري

 Franc-maçon ماسوني

 Frayage شق الطريق

 Freinوازع

 Frein civil وازع مدني

 Frivoleطائش

 Frontières du concept حدود المفهوم

 Fusionnel  انصهاري

 Futurisme مستقبلية

  Futurs contingents  مستقبالت حادثة

 Gaieté - Allégresseبهجة

 Galvanisation تقنية الغلفنة/غلفنة

 Galvanisme غالفانية

 Gamme  سّلم النغم

 Ganglionnaire سلسلة عقدية/عقدي

 Garde-fous conceptuels حواجز مفهومية

  Généalogie)علم األنساب(َنَسابة /أصل

 Général  كلي/عام
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 Généralissime  أعم العموم

 Généralité  كلية/ عمومية

 Génératifتوليدي

 Générationكْون

 Génération spontanée توّلد تلقائي

  Générationnelأجيالّي

 Générique في الجنس

 Générosité  أريحية/مروءة

 Genèse سفر التكوين/تكوين

 Génétique  وراثي/جينّي

 Génidentique هوية أصلية

 Genreجنس

 Géocentrisme  مركزية األرض

 Géopolitique سياسي-جيو

 Germe جرثومة /بزرة/بذرة

 Gestalt غشطالت

 Gestaltisme غشطلتية

 Gestaltpsychologie)الجشطلت(سيكولوجيا الشكل 

  Gestationحمل

 Geste حركة من الجسد/إيماءة

 Gestion centralisée تدبير ممركز

 Glandeغّدة

  Glissementإنزياح

 Globalisation = Mondialisationعولمة

 Gloire مجد

 Glycémie مرض سكر الّدم

 Glycogénieتكّون الغليوكوجن /كوين السكري ت

 Gnomon مزَولة شمسية

 Goitreانتفاخ الدرقّية /درقية منتفخة

 Gourmandiseشراهة

 Gouvernement absolu حكومة مطلقة

 Gouvernement spirituel حكومة روحية

  Grâce نعمة

 Grammaire de surface نحو سطحي

 Grammaire générative (la) نحو توليدي
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 Grammaire philosophique نحو فلسفي

 Grammaire profonde نحو عميق

 Grammatologie علم الكتابة

 Grandeur مقدار/ِعَظم

 Grandeur (s) أعظام/ِعظم

 Grandeurs d’état مقادير الحالة

 Gratitude عرفان الجميل

 Greffeتطعيم

 Griefمطعن

 Grossièretéخشونة

 Guerre d’anéantissement حرب اإلبادة

 Guerre d’indépendance حرب االستقالل

 Guerre de sécession حرب االنفصال

 Guerre limitée حرب محدودة

 Guise ضْرب/وجه

 Guise/ Manièreنْحو

 Habilitéمهارة

 Habitableمأهول

 Habitude إلف/عادة

 Habitus عادة/ملكة

 Haineكراهية

 Hard Rock روك الضاج

 Harmonie تناسق/تناغم

 Harmonie préétablieتناسق مسبق الوضع/ تناغم مسبق

 Harmonieuxمتناغم

 Hasard صدفة/ اتفاق/ مصادفة

 Heccéité هذية

 Hédonismeتمتعية

 Héliocentrisme مركزية الشمس

 Hémodynamomètre)مقياس ضغط الدم(هيمودينامومتر 

 Hérault  اقل األخبارن

 Herméneutique هرمينوطيقا

 Hétérocliteمغاير

 Hétéro-fondation تأسيس بواسطة الغير

 Hétérogèneغير متجانس/ متنافر/ المتجانس
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  Hétérogénéité تنافر

  Hétéronomie تبعية /تبعية للغير

 Heureuse expression تعبير موفق

 Heuristique  كشفي/ اكتشافي

 Hiérarchie تسلسل/تراتبّية

 Histoireتاريخ

 Histoire de la médecine تاريخ الطب

 Histoire des sciences تاريخ العلوم

 Histoire hypothétique تاريخ شرطي

 Histoire naturelle تاريخ طبيعي

 Histologie علم األنسجة

 Historialisation تكّون تاريخي

 Historicisme تاريخانية

 Historicitéتاريخية

 Historiographie  عمل المؤرخ

 Histosystème أنسجة األنساق

استقرار الثوابت الفيزيولوجية عند(هوميوستازي 
 استتباب /ضبط ذاتي /)االحياء

Homéostasie 

 Hommeإنسان

  Hommesبشر

 Homofaber إنسان صانع

 Homogène متجانس

 Homologieتساوق

 Homologueماثلم

 Homonymeمجانس

 Homonymieمجاَنسة/ِجناس لفظي/ مشترك لفظي

 Honnête نزيه/شريف

 Honnêteté نزاهة/شرف

 Honte عار/خجل

 Horizonأفق

 Horizontalité philosophique أفقية فلسفية

 Hormoneهرمون

 Horodictique ساعّية

 Horreur استهجان

 Hors-philosophie خارج الفلسفة
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 Hubrisغرور

 Humanisationتأْنسْن

 Humanisme نزعة إنسانية/ إنسانوية

 Humanisme civique  إنسية مدنية

 Humanisme moral  إنسية أخالقية

 Humanitéإنسانية

 Humeursأخالط

 Humilitéتذلل

 Hybris شطط /جموح/عنـف

 Hydrotomie جراحة مائية

 Hygiène علم الصحة

 Hyléهيولى

 Hylozoïsme  مذهب حيوية الماّدة

  Hyperbole مبالغة/مغاالة

  Hyperboliqueمغال

 Hyperthyroïdienne / (maladie de Basedow))مرض البازداو(فرط درقي 

 Hypostase (s) أقانيم/أقنوم

 Hypostasier أْقَنمَ /أقنمة

 Hypothèseفرضية

 Hypothétiqueاضيافتر / فَرضي/شرطي

 Iatrogénèse تكوين طبي

 Iatromécanisme طب ميكانيكي

 Ichlosigkeit فقدان األناوية

 Iconographie رسم /أيقنة /إيكونوغرافيا

 Idéalمثالّي/ فكريّ / َمَثليّ / مثل أعلى

 Idéalisation أمَثلة /نمذجة مثالية

 Idéaliserأْمَثَل

 Idéalismeمثالية

 Idéalisme évolutionniste تطوريةمثالية

 Idéalisme fervent  مثالية متحمسة

 Idéalisme pratique مثالية عمالنية

 Idéalisme spéculatif مثالية تأملية

 Idéalisme théologique مثالية الهوتية

 Idéalistesمثاليين

 Idéalité صفة الفكرّية/فكرانية
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 Idéaltype نموذج مثالي

 Idéationةمْمثل

 Idéaux transcendants  مثل متعالية

 Idée أمثول/فكرة

 Idée directrice فكرة موجهة

 Idée innée  فكرة فطرّية

 Idée vraie فكرة صحيحة

 Idée/ Penséeفكرة

 Idéel فكريّ /مثالني

 Idées innées أفكار فطرية

 Idées sensibles أفكار حسية

 Idées simples أفكار بسيطة

 Idées surnumérairesأفكار زائدة عن العدد المقرر

 Idemعينه

 Identificationتمييز/مماَثلة/تماهي /تعيين هوية/تماٍه

 Identifier ماثلَ  /عّين هوية

مماِثٌل/مطابق تمامًا/متطابق /مطابق/ هوهو/متماه
 حقائق أّولّية أو هووّية/ متهّوي/ تماَم المماَثلة

Identique 

 Identitaire ُهَوِويّ /هوياتي

 Identitéتهّوي/مطابقة/تطابق/ هوية /عينّيه/تماٍه

 Identité de position مواضع متماثلة

 Identité idem هوية عينه

  Identité ipse/ Ipséité هوية ذاتية

 Identité nationale  هوية وطنية

 Identité partielle جزئي) تماثل(هوية

 Idéographiqueمة كتابية معبرة عن فكرةعال

 Idéologie أيديولوجيا

 Idéologues actifs  أيديولوجيون نشيطون

 Idéosophie محبة األفكار

 Idiotie بالدة/بالهة

 Idiotypieالنمطّية

 Il y aثمة

 Illégitimable غير قابل للشرعنة

 Illimitation المحدودية

 Illusionوْهم
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 Illustrer (s’)/ Se montrer إنتَجم/نَجم

 Imageصورة

 Image acoustique صورة سمعية

 Image de la pensée صورة الفكر

 Image de représentation تصور ذهنيّ 

 Image intérieure صورة باطنية

 Image mentale صورة الذاكرة

 Image-objet الّرسم ـ الشيء

 Imaginabilitéقابليَّة تخيُّل/نيةقابلية تحوُّل إلى صور ذه

  Imaginaire تخيليّ /مخيال

 Imaginaire (nombre) تخيُّلي)عدد(

 Imaginatifمخيالّي

 Imaginationتخّيل/ وهم/ مخيِّلة/خيال

 Imaginerتخّيل

 Imitationمحاكاة

 Immanence مباطنة/محايثة

 Immanentمحايث

 Immédiat في الحال

 Immédiateté ريةمباش

 Immémorialسحيق

 Immunologie علم المناعة

 Impasseرْدب

 Impératif politique  واجب سياسي

 Impératifs idéologiques إلزامات أيديولوجية

 Imperfectionنقصان

 Impéritieعجز

 Impériumهيمنة

 Impersonnel ال شخصي

 Impetusميل

 Implexeمعقد

 Implicationعالقة تضمينية /اقتضاء /لزوم/ تضمين

 Implicationnismeَتَورُّطيَّة

 Implicite  ُمضَمر/ضمني

 Impliquerتضمن

 Impondérableال تقّوم
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 Imposition arbitraire فروض عشوائية

 Impossible ممتنع/ مستحيل/محاٌل

 Impréparable ما ال يمكن تهيئته

 Impressionانطباع

 Impression sensible انطباع حّسي

 Impressionnisme انطباعية

 Improductivité الإنتاجية

 Impropriétéُعْجَمة

 Impudenceوقاحة

 Impulsionاندفاع

 Imputationعزوٌ  /تحميل تبعة/إسناد

 In vitro زرع مخبري

  Inadéquat غير مالئم

 Inaliénable غير قابل للتصرُّف

 Inamissibilité عدم الضياعخاصيـة

 Inamovibilitéرسوخ

 Inanitéتفاهة

 Incarnationتجسد

 Incertitude (s)اليقينيات/ تردُّدات/ اليقين/ارتياب

 Incitatifحاث

 Inclination (s) نوازع/ميل

 Incommensurabilitéاستحالة قياس/التناظرية/ المشاركة في المقياس

 Incommensurable (s)غير قابل للقياس/ما ال يقاس/ أصمّ  عدد/ القياسّي

 Incommunicabilité عدم قابلية التواصل

 Incompatibilité de propositions تنافي العبارات

 Incomplétude الاكتمال/نقصان

 incompossible ال متآنٍ  /ال متماكن

 Incompossobilité التماكن

 Incompressible  اليقبل االنضغاط

 Inconditionné المشروط

 Inconscient الواعٍ /الواعي

 Inconscient (l’)الوعي

 Inconvenant غير الالئق

 Incorporation )جسدي(استدماج

 Incubationاختمار
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  Indécidabilitéالتقريرية/غير قابلية البرهنة /عدم القدرة على البتّ 

 Indécidable غير قابل للبرهنة

 Indéfini غير محدود /غير محّدد

 Indépendanceإستقاللّية/ مستقلّ / استقالل

 Indestructible غير قابل لإلتالف

 Indéterminationالتحديد

 Indéterminisme الحتمية

 Indexشاهد

 Indication إشارة/ذكر

 Indice قرينة/عالمة

 Indifférence)الحاالت(استواء/ِسواء/َسّيانَية/ الاختالف/ المباالة

 Indifférenciant المخاِلف

 Indifférenciation التفاضل/ التخالف

 Indifférencié المفاَضل/ المخاَلف

 Indifférent المختلف

 Indifférentiant المفاِضل

 Indifférentiation التفاضل

 Indifférentié المفاَضل

 Indignationاستياء

 Indiquer دقيَّ / عيَّن/أشار

 Individuفرد

  Individualisantمفّرد

 Individualisanteمفرِّدة

 Individualisation تفريد

  Individualiserَفرَّد

 Individualismeفردانية

 Individualitéفردّية

 Individuantمفرِدن

 Individuation تفريد/فردنة

 Individuation (principe d’individuation) مبدأ التفريد

 Individuel فرديّ / فرد/ شخصي

َد  Individuerفرَّ

 Indivisibleال يقبل التجزئة/ اليقبل القسمة

 Inductionاستقراء

 Industrie عمل/ صنائع وفنون
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 Inégalité ]ال مساواة[تفاوت

 Inenseignable غير قابل للتعلم

 Inerte  هامد/جامد

 Inertieر ذاتيقصو / عطالة/جمادية

  Inévaluable غير قـابـل للتقييـم

 Inexprimable ممتنع الوصف

 Inférenceاستدالل/ انتقال/ استنتاج

إلى ما ال/ال متناٍه/النهائي/ المتناهي/ التناهي
 نهاية فيه

Infini 

 Infini actuel  التناٍه فعلي

 Infini négatif )وهو العددي(المتناٍه سلبي 

 Infini positif (absolu) )وهو المطلق(ٍه إيجابي المتنا

 Infiniment plus petit المتناهي األصغرية

 Infinité/ Infinitude ال تناهي

 Informatifإخباري

 Informationإخبار

 Information codée معلومة مشفرة

  Infusionإنبثاث

 Inhérence ُمالَزمة/تالزم

 Inhérent  متضمن -مضمر

 Inintelligible المعقول

 Injonctionأمـر

 Injureشتيمة

 Injusticeجور

 injustifié الشرعّية

 Innéفطري

 Inoculation de la vaccine تطعيم الجدري

 Inquiétudeقلق

 Insaisissable/ Intangible غير قابلة لإلمساك

 Inspiration )قوة(استلهام

 Instanceهيئة

 Instantanéآنّي

 Instantanéitéفورية

 Instaurativeبنيانية

 Instigation وجوب/ باعث على
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 Instinct غريزة/ ميل غريزيّ 

 Instituéمستقّر باالصطناع/ مستحدث

 Institution تأسيس /إنشاء/مؤسسة

 Institution de bienfaisance  مؤسسة خيرية

 Institution dictante مؤسسة إمالئية

 Institution policière  سسة بوليسيةمؤ 

 Institutionnalisation مأسسة

 Institutionnel مؤسساتيّ 

 Institutions مؤسسات

 Institutions civiles  مؤسسات مدنية

 Instrumentalأداتّي

 Instrumentalisation استعمال أداتي

 Instrumentalismeأداتية

 Intangibilité عدم قابلّية التجسيم

 Intangibleيتعّذر إمساكه/ غير ملموس

 Intégrants متمِّمة/مكمِّلة

 Intégrationاندماج/ ]في الرياضيات[تكامل

  Intégréمتكامل

  Intégritéتمامية

 Intellect - Entendement فهم /ذهن/عقل

 Intellect agent  عقل فعال

 Intellect archétypal عقل نموذجي

 Intellect en acte - Entendement en acte لفعلعقل با

 Intellect en puissance - Entendement en عقل بالقوة
puissance 

 Intellect infini - Entendement infiniعقل المحدود /عقل النهائي

  Intellect patient  عقل منفعل

 Intellection تقييم/تعقٌّل

 Intellectualismeفكرانية

 Intelligenceفاهمة

 Intelligence - Connaissance claireفهم

 Intelligence supérieure عقل أرقى

 Intelligibilitéمعقولية

  Intelligible معقول /مدرك عقلياً 

 Intempestif في غير زمنه

 Intemporelالزمني
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 Intenseمشتد

 Intensif اشتدادي

 Intensionnel مفهوميّ /إغالقّي

 Intensité كثافة/شّدة

 Intensité d’une sensation كثافة اإلحساس

 Intensiveتكثيفي

 Intention قصد/ نّية/مقصد

 Intentionnalitéقصدية

 Intentionnalité d’acte قصدية الفعل

 Intentionnalité opérante قصدية فاعلة

 Intentionnellementعمدًا

 Intercaler  أدخل/أْدَرَج

 Intérêt مصلحة

 Intérêt commun  صالح عام

 Intérêt général مصلحة عاّمة

 Intérêt personnel/ Particulier مصلحة شخصية

 Intérêtsمنافع

 Interférences تداخالت

 Intérieur جَوانيّ /باطن

 Intériorisation استدماج

 Intériorisé مستدخل

 Intérioriser استدخل/ استبطن

 Intériorité سريرة /داخالنّية/جّوانية

  Interlocution تخاطب

 Intermondeبْيعالم

 Internaliste مذهب ّداخلي

 Internationaleأممية

 Internationalisme - socialiste  أممية اشتراكية

 Interpénétrationتنافذ

  Interpersonnel ما بين األشخاص /بينشخصيّ 

 Interprétationتأويل

 Interprétation arraisonnante تأويل استعقالي

 Interprétation d’un résultat تأويل النتيجة

 Intersectionتقاطع

 Intersignification بين داللية
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 Intersubjectif (objet/ monde))عالم/ موضوع(مابين ذواتي 

  Intersubjectivitéبينذاتّية

 Intervalleفاصل

 Intraduisible غير قـابـل للترجمـة

 Intrapersonnel  داخل الشخص

 Intrépideباسل

 Intricationتداخل

 Intrinsèqueذاتّي/باطنة/ داخلي/ جوهري/ضمني

 Introjection استدماج/ قذف داخلي

 Intropathieمشاركة وجدانية/ حدس/ تعاطف

 Introspection استبطان

 Intrusifطفيلي

 Intuitionحْدس

 Intuitionner (l’) فعل حْدس

 Intuitionnisme حدسانية

 Invaginationانغماد

 Invariance التغيُّر/ثابتيَّة

 Inventionاختراع

 Invisibleالمرئي

 Iodeيود

 Iodothyrine يود درقي

 Ipséité ُهَوِويَّة/إنية

 Ironieتهكم

 Irrationalité العقالنية

)/على التحقيق أو اإلدراك(وقائع مستحيلة 
 مستحيالت

Irréalisables 

 Irréductible غير قابل لالختزال

 Irréfléchiتلقائي/فطير/ غير منعكس/ المنعكس

 Irremplaçabilité عدم قابلية التعويض

 Irréversible ال رجعة فيه

 Irritabilitéتهيجية

 Irritationتهيج

 Isomorphe متشاكل

 Isomorphieتقابلية

 Isomorphismeتشاُكل
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 Itératif تردادي/تكراري

 Ivrognerie إدمان الخمر

 Jalousieغيرة

 Jeأناي الشخصي/ فاعل–أنا

 Jeu d’échecs لعبة الشطرنج

 Jeu de dames لعبة الضاّمة

 Jeu de langage لعبة لغوّية

 Jeu du moulin لعبة الّناعورة

 Joie سرور/فرح

 Jongleurs مشعوذون

 Journalierمياوم

 Jugeقاض

 Jugementُحْكم

 Jugement politique رأي سياسي

 Jugerحْكم

 Juridico politique  سياسي -قانوني

 Juridisme نزعـة قانونية

 Jurisconsultes فقهاء القانون

 Jurisprudence  فقه القانون

 Juristes  فقهاء القانون

 Justiceعدل

 Justice distributive عدالة توزيعية

  Justicier قاٍض عادل

 Justification تسويغ/تبرير

 Justification subjective تبرير شخصي

 Juxtapositionتجاور

 Kaléidoscopeمشكال

  Kérygmatiqueتبليغّي

 Khâgnes = Cagnes أقسام تحضيرية

 Khâgneuxضيريةتالميذ األقسام التح

 Kinesthésique (sens, sensations)حركي - إحساس بالحركة 

 Kosmos théoros متأمل العالم

 Kotastaltique (Exodique) وظيفة إخراجّية

آلة تسجيل حركة عضو ما باستعمال(كيموغراف 
 )الرسم البياني

Kymographe 
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 La convention دستور الثورة الفرنسية

 La monadeمونادا

 La Ronde لعبة الّدّوارة

 La volontéاإلرادة

 Laidقبيح

 Langageلغة

 Langage constitutionnel لغة بنائية

 Langage naturelle لغة طبيعية

 Langue لغة/لسان

 Langue articulée لغة منطوقة

 Langue universelle  لغة كلّية

 Latéral عْرضانّي

 Le ça  أنا أدنى /هذا/هو

 Le Devenir صيرورة

 Le faire/ Verbeفعل

  Le Grand code  الترميز األكبر

 Le grand sympathique العصب الودي الكبير

 Le même الشيء نفسه

 Le Même الـ»عينه«

 Le mot juste لفظة صائبة

  Le Plus parfaitاألكمل

 Le vouloir فعل اإلرادة

 Légalitéشرعية

 Législateurعمشر 

 Légitimationشرعنة

 Légitimeشرعي

 Légitimité  مشروعية

 Légitimité expliciteمشروعية/ صدقّية صريح

 Lemmeمأخوذة

 Lettre circulaire رسالة معممة

 Levierرافعة

 Levier politique  رافعة سياسية

 Liaison  وصل/ربط

 Libéralisationَلْبَرَلة

 Libéralisme نزعة ليبرالية/ رالّيةليبي
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 Libération nationale  تحرر وطني

 Libertarisme حرية فوضوية

 Libertéحرّية

 Liberté naturelle حرية طبيعّية

 Liberté subjective  حرية ذاتية

 Libre arbitre حرية االختيار

 Libre individualité  فردانية حرة

 Libre subjectivité  ذاتية حرة

 ...Libre/ Affranchi de في ِحّل من

 Libre-arbitre  حرية ملكة الحكم

 Libre-penseur مفكر حّري

 Licitationإجازة

 Lienارتباط

 Lieuموِضع/موِقع/ مكان/ محل/حيز

 Lieu de juridiction  مكان إلصدار األحكام

 Lieu de véridiction مكان للتحقق

  Lieu de vérification et de falsification لتزويرمكان للفحص وا

 Ligne de vue خط الرؤية

  Lignes asymptotiques  خطوط المقاربة

 Ligue des communistes  رابطة الشيوعيين

  Limitation تقيُّد/حصر

 Limite حدّ /حرف

 Limité مقيَّد/محدود

 Linguisticisme نزعة لسانية

 Liste constitutive الجرد /قائمة البناء

 Liste de pairs قائمة زوجية

 Litiges خالفات

 Localisateursدعاة الموضعة للوظائف والملكات

 Localisation موِضعةٌ /تأّين

 Localisation (signe de) موضع العالمة

 Localiséمتأّين

  Locuteur متكلم/قائل

 Logiciste منِطَقِويَّ

 Logico-rhétorique ـيمنطقي بالغ

 Logico-sémantique منطقي داللي
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 Logiqueمنطق

 Logique épistémique منطق معرفي

 Logique extensionnelle منطق ماصدقي

 Logique floue منطق اإلبهام

 Logique intentionnelle منطق مفهومي

 Logique mathématique منطق رياضي

 Logique symbolique منطق رمزي

 Logiquement formé صياغة منطقية

 Logistique)النزعة المنطقية(لوجيستيقا 

 Logocentrisme تمركز العقل

 Logodaedalus نحات الكلمات

 Logon aergon  عقل كسول

 Logos عقل/لوغوس

 Loi (s) قوانين/ ناموس/قانون

 Loi d’état قانون الحالة

 Loi d’évolution قانون التطور

 Loi des trois états قانون الحاالت الثالث

 Loi du choc  قانون االصطدام

 Loi naturelle ناموس طبيعي

 Loi souveraine قانون سيادي

 Loisirs وقت فراغ

 Loyauté إخالص

 Lubricitéشبق

 Lumière (s)]المعرفة[أنوار / ضوء/نور

 Lumières /Aufklärung تنوير/أنوار

 Lumineux مضيء

 Machine administrative آلة إدارية

 Machinismeأوالية

 Macroscopiqueكوني كبير) على المستوى الكوني(

 Magistrat (s) حّكام/حاكم

 Magistrature (s) رياسات/رياسة

 Maïeutique توليد/توليدّي

 Maintenantآن

 Maîtriser يتحكم/تحّكم

 Majeurجواب
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 Malشّر

 Mal - Mauvais قبيح -ُقبح -شّر

 Maladie de Basedowمرض بازداو /مرض الفرط الدرقي

 Malentendu إساءة الفهم

 Malice/ esprit التماعات/نكتة

 Mandat انتداب/ تفويض

 Mandat impératif  تفويض ملزم

 Manière de vivre طريقة العيش

 Maniérisme تصنُّعية

 Manipulableيمكن التصرف به /يهيمكن التالعب ف

 Manomètre)مضغط شرياني(مانومتر

 Manque َخصاص/عوز

 Marginalهامشي

 Marqueِسمة

 Marque distinctive/ Trait de caractèreسمة

 Masseكتلة

 Massif/ Epaisغليظ

 Massificationجمهرة

 Matérialisme مادية

 Mathématique universelle  رياضّيات كلّية

 Mathématisme رياضيانية

 Mathesis universalis رياضيـات كونية

 Matièreماّدة

 Matrice قالب/رِحٌم

 Maturationنضج

  Maxime subalterne )قانون الطبيعة:في لغات اليبنتز(قاعدة ثانوّية 

 Maximes قواعد/ِحَكم

 Mea culpa اعتراف بالذنب

 Mécanicien لم حيلعا /ميكانيكي

 Mécanique  ميكانيكي

 Mécanique (la) ميكانيكا

 Mécanique quantique (la)  ميكانيكا كوانتية

 Mécanismeآلية

 Médiationتوسط

 Médiation pédagogique وساطة بيداغوجيـة
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 Médiatique  وسائطي

 Médiatiserوسَّط

 Méditationتأمل

 Medium de la compréhension وسيط الفهم

 Mélancolie  كآبة/اكتئاب

  Mélange (r) خلبطة/خلط

 Membre de phraseُجمْيلة

 Membre fantôme عضو موهوم

 Membre paire عنصر زوجي

 Même/ égal عينه/ ُهَو ُهوَ /نفسه

 Mêmetéُهَوِويَّة

 Mémoireذاكرة

 Méprisاحتقار

 Mercantile رَكنتيليِم

 Mérite مزايا/ مزية / اقاستحق

 Mésestimeاستهانة

 Mésestime de soi استهانة بالذات

 Mésologie)دراسة الوسط(ميزولوجيا 

 Mesure (la) َكيل/قياس

 Métabolismeأيض

  Méta-critère )ما بعد المعيار(معيار –ميتا

 Méta-éthique)ما وراء أخالقي(أخالقي –ميتا

  Métalepses مجاز مرسل

 Métalinguistique ما وراء لغوي

 Métamathématique رياضيات واصفة

 Métamoral أخالق واصفة

 Métamorphose َمسخ/تحول

 Métamorphose تحوُّل/ انقالب عين

 Métaphoreاستعارة

 Métaphysique simplificatrice  ميتافيزيقا تبسيطية

  Métapsychologie الميتابسيكولوجيا

 Méthodeمنهج

 Méthode de fluxion منهج تفاضل

 Méthode de projection طريقة إسقاط

  Métonymieكناية
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 Mettre en relation وْصل/وصَل

 Microbe ميكروب /جرثومة

 Micro-organismeكائن مجهري /عضوية صغيرة

 Microscope mental مجهر ذهني

 Mien et tien ما لك وما لي

 Mienne يتيخاص

 Mienneté خاصوّيتي

 Milieu وسط/ محيط طبيعي

 Milieu externe وسط خارجي

 Milieu interne )باطني(وسط داخلي 

 Mimer أومأ َ / قّلدَ /حاكى

 Mimésisمحاكاة

 Mineurقرار

 Ministre وزير/مدبر

 Ministres (religion)قّيمون

 Minorités nationales أقليات وطنية

 Miracle معجزة/خارقة

 Miroir cérébral مرآة الدماغ

 Mise hors circuitتعطيل

 Miséricordeرحمة

 Misosophie بغض الفلسفة

  Mixteخليط

 Mnémosyne آلهة الذاكرة/ منيموزين

 Mnémotechnique تداعيات الذاكرة

 Mobile متحرك

 Mobilitéةجه/طرائق/كيفية/جهوية/ نمطية)/ حراك(حركية

 Mode حال/نمط

 Mode d’être حال وجود/ كيفيَّة وجود

 Mode de représentation طريقة عرض

 Modèleمنوال

 Modèle/ Pattern/ Schéma/ exempleنموذج

 Modéliséُمَنْمَذٌج

 Modernisteتحديثّي

 Modernitéحداثة

 Modernitéحداثة
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 Modestieتواضع

 Modification  تغيير/تعديل

 Mœurs)عادات وتقاليد(أخالقيات /أخالق

 Moiأنا

 Moi pur أنا خالصة

 Moins réaliste أقّل واقعية

 Moïté أناوّية/أناوّيتي

 Moléculaireجزيئي

 Mollesseدعة

 Moment لحظة/عزم

 Moment constructiviste  لحظة بنائية

 Mon âmeروحي

 Monadeجوهر فرد/مونادة )/موناد(جوهر فردي 

 Monadiqueأحادّي

  Monadologie  مونادولوجيا

 Monarchieَمَلكّية

 Monarchie absolue ملكية مطلقة

 Monarchie constitutionnelle ملكية دستورية

 Monarchie pure ملكية خالصة

 Monarchiqueملوكّية

  Mondanéisation/  Mondanéité تَعْوُلم

 Mondanéiser عولَم

 Mondanéitéتعولم

 Mondeكون

 Monde ambiant عالم محيط

 Monde de la perception عاَلم ُمدرك

 Monde de la physique عاَلم فيزيائي

 Monde inorganique عالم ال عضوي

 Monde organique عالم عضوي

 Monde spatio-temporel عالم زمكاني

 Monde visuel عالم مرئي

 Mondéité/ Mondialitéعالمية

 Mondialisationعولمة

 Mongolismeمرض المنغوليَّة/ بالهة ِخْلقية

 Monismeأحدية/وحدانية/ أحادية/ نزعة واحدية
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 Monisteأحدّي

 Monœcie أحادية المسكن

 Monoïque وحيد المسكن

 Monolithiqueكتلوي

 Monologue خطاب المتكلم لنفسه

 Monopole réciproque ار متبادلاحتك

 Monstrationإبانة

 Montrer يشير/أشار

  Montrer (Se faire voir) ظهر/أظهر

 Montrer (Se) / Se révélerإّتضح

 Morale)أخالق واجبية(واجبّية /أخالق/ عملي/خلقي

 Morale céleste أخالق سماوية

 Morale terrestre  أخالق أرضية

 Moralité أخالقية/خلقية

 Morphologieعلم تشكل األعضاء /مورفولوجيا/تشكل

 Morphologique علم التشّكل/تشكُّلّي

 Mot لفظة/كلمة

 Motif (s)دوافع/ مطلب/ مبّرر/حافز

  Motivation دافع/تحفيز

 Mouleقالب

 Moule interne قالب داخلي

 Mouvementحركة

 Mouvement d’expression حركة تعبيرية

 Moyen-âge عصر وسيط

 Moyens de communication  وسائل االتصال

 Multidisciplinaire متعدد التخصصات

 Multilatéral متعدد الجوانب

 Multiplicationتكثير

 Multiplicité تنّوع/ تكّثر وجوه

 Multiplicité numérique  تعددية عددية

 Multiplierكثر

 Multitude كثرة/ ةُزمر /حشد

 Murs أخالق/ عادات وآداب

 Musculaire عضلي

 Mutationطفرة
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 Mutilé مشوه/مبتور

 Myotatique (réflexe) منعكس عضلي

 Mysticismeصوفية

 Mystique de l’état روحانية الدولة

 Mythesأساطير

 Myxœdème opératoire (cachexia strumipriva)مرض جلدي ناتج من قصور الغدة الدرقية

 Narrateurراٍو

  Narrativisationسردانية

 Narratologie علم السرد

 Nationأمة

 Naturalisation تجنيس/ منح الجنسية

 Naturalismeطبيعوية/نزعة طبيعية/ مذهب طبيعي

 Naturalisme transactionnel مذهب تعاملي طبيعي

 Naturalité خاصية طبيعة

 Nature/ Essenceطبيعة

 Nature humaine طبيعة إنسانية

 Nature morale طبيعة أخالقية

 Nature philosophie فلسفة طبيعية

 Nature relationnelle  طبيعة عالئقية

 Nature spirituelle طبيعة روحية

 Naturelطبيعّي

 Néant لْيٌس /عدم

 Néantisationتعديم

  Néantité تعديمية/الشيئية

 Nébuleuseسديم

 Nécessaire ضروريّ /واجب

 Nécessité ضرورة/وجوب

  Nécessité absolu  ضرورة مطلقة

  Nécessité ex hypothesi  ضرورة شرطية

  Nécessité intrinsèque  ضرورة داخلية

 Nécessité logiqueضرورة منطقية /اقتضاء منطقي

 Nécessité métaphysique  ضرورة ميتافيزيقية

  Nécessité morale  ضرورة أخالقّية

 Nécessité physique اقتضاء سببي

 Nécessité transcendante ضرورة متعالية
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 Négateurسالب

 Négatifسلبي

 Négation نفي/سْلب

 Négatitéسلوب

 Négativismeسلبوية

 Négativité سالبّية/سلبية

 Négintuitionسلوبية

 Néguentropie الحراريمضاد القصور 

 Némésis médicale آلهة االنتقام الطبي

 Néo - libéralisme ليبيرالّية جديدة

 Néo- réalisme واقعية جديدة

 Néo-kantisme َكْنتية جديدة

 Neurologie علم األعصاب

 Neuronal عصبوي

 Neurone عصبون/عصب

 Neutralisteتحييدي

  Nexusرابطة

 Nierنفى

 Nihilismeعدمية

 Niveau/ Degréدرج

 Noblesseنبالة

 Noèmeِنماط/)الموضوع القصدي لهدف الفكر(نويم

/نويزيس/عمل الوعي القصدي/ )فعل الفكر(نويز
 ِنواط

Noèse 

 Noétiqueتفكُّرّي

 Nom véritable إسم حقيقي

 Nombre عدد/رقم

 Nombre cardinal عدد أصلي

 Nombre complexe عدد مرّكب

 Nombre rationnel عدد بوحدة

 Nombre réel (s)أعداد واقعية /عدد حقيقي

 Nombres qualifiés مقترنة)أعداد(

 Nombres rationnels جذرية/ أعداد صماء

 Nominalisme نزعة اسمية/ إسمانّية

 Nominaliste (s) إسميون/اسمي
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 Nomologie علم قوانين الذهن

  Nomologique)خاص بقوانين الذهن( نومولوجيّ 

 Nomosنوموس

 Non (philosophie de) فلسفة النقض

 Non articulé غير منطوق

 Non détermination التحدد

 Non soiال ذات

 Non-choseالشيء

 Non-dit غير مقول

 Non-philosophieالفلسفة

 Non-savoir المعرفة

 Non-sensالمعنى

 Non-sens philosophique فيالمعنى فلس

 Normalienخريج المدرسة العليا لألساتذة

 Normalisationتسوية

 Normalitéاستواء

 Normatifمعياري

 Normativisme juridique  معيارية قانونية

 Normativité théorique معيارية نظرية

  Normeمعيار

 Nosographie صورة تصنيف األمراض

 Nosologie األمراض علم تصنيف

 Nostalgie نوستالجيا

 Nostalgie passéiste  حنين ماضوي

 Notation infinitésimale ترقيم حساب الّالمتناهي

معنى/معنى مجرد/موضوعة/ مفهوم/ أفهوم/َمعَرف
 تصّور/

Notion 

 Notion complète  تصّور كامل/ تصور تام

  Notion individuelle  تصّور فرديّ 

  Notions communesمعان شائعة /عان مشتركةم

 Nouménaleنومينالي)/عالم األشياء في ذاتها(نومينّي

 Noumène (s)نومينات/ نومين/ شيء في ذاته

 Nuance فرق بسيط/فويرق

  Nuancerدرج

 Nullitéالئية
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 Numérateur)في علم الحساب(صورة الكسر /َبْسط

 Numériqueعددي

 N-upletة مرتبة من العناصرمجموع

 Objectale موضوعاني

 Objecteté موضوعانية

 Objectif موضوعيّ 

 Objectité موضوعانية

 Objectivable قابل للموضعة

  Objectivant ُيموضع /مموضع

 Objectivation موضعة/ تموضع

 Objectivé مموضع

 Objectiver موضعَ  /وضَّع/توضيع

 Objectivisme نزعة موضوعية

 Objectivité)أنطولوجية أو معرفية(موضوعية 

 Objetغرٌض/ شيء/ موضوع/جسم

 Objet dénoté/ Référentمرجع

 Objet fondamental موضوع أساسي

 Objet physique جسم مادي

 Objet privé شيء شخصي

 Objets logiques مواضيع منطقية

 Objets réels مواضيع حقيقية

 Obligation إلزام/إلتزام

 Obscurcissementتعتيم

 Observation (médecine) مالحظة

 Obstacleعائق

 Occipital قلفة قذالية

 Occupation/ Emploi تشاغل/اشتغال

 Œuvre نتاج/أثر

 Œuvre/ Prestationإجراء

 Offenseإهانة

 Omni présence حضور تام

 Omnipotence (de Dieu) الكلية) اهللا(قدرة

 Omnipotent  قادر على كل شيء

 Omniscient  عارف بكل شيء

  Ontique أنطيقي/كينونّي



 496

 Ontogenèse نمو الفرد

 Ontologie أنطولوجيا

 Ontologique أنطولوجي

 Ontologiser إضفاء صبغة أنطولوجية

 Opacifier عتم/كثف

  Opacité ُكمَدة /عتمة/كثافة

  Opérateurعامل

 Opérationnalisme فلسفة إجرائية

 Opératoire َعَمالوي/إجرائي

 Ophtalmoscope منظار العين/معيان

 Opinion ظّن/رأي

 Opposer تقابل/ فعل مقابلة

 Opposés متقابالت

 Oppositionتضاّد/معاَرضة/ تقابل/ تعارض

 Oppression اضطهاد

 Ordonnable (le donné) قابلية المعطى للتنظيم

 Ordonnances de police  ترتيبات تدبيرية

 Ordreرتبة/ترتيب/ راتوب/ أمر/نظام

 Ordre intelligible نظام معقول

 Ordre public نظام عمومي

 Organe gouvernement  جهاز حكومي

 Organicisme عضوانية

 Organiqueعضوي

 Organisation/ Institutionتنظيم

 Organisme ائن عضويك /عضوية

 Organogenèse تكوين عضوي

 Organogénie تكون العضو

 Organologique علم األعضاء

 Organonآلة

 Orgiqueمتهتك

 Orgueilزهو

  Originalité أصالة/أصلية

 Originationتأصيل

 Origineأصل

 Orthodoxieقويم/ أرثوذكسية/ رأي مستقيم
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 Oscillationذبذبة

 Osmoseتبادل /تنافذ بين األغشية

  Ostensif التعريف بالمثال أو اإلشارة

 Ouïe absolue سمع مطلق

 Oxymore  طباق مقلوب ومركب

 Pacte fondamental ميثاق أساسيّ 

 Pacte social  ميثاق اجتماعي

 Païenوثني

 Paixسالم

 Panneau indicateur عالمة إرشاد

 Panphilosophie فلسفة شمولية

  Panthéismeحلولية

 Par l’absurde ]برهان[بالخلف

 Par soiبذاته

 Paracheverتكّمل

  Paradigmatiqueأنموذجي /نموذجيّ / إستبدالّي

/براديغم/نموذج/مجموع استبدالي /نمط استبدالي
 أنموذج

Paradigme 

 Paradoxeمفاَرَقة

 Paradoxe du Crétois مفارقة الكّذاب

 Paradoxe du tas)السوريت(مفارقة الكومة 

 Paraître بدا/ظهر

 Parallélogramme متوازي األضالع

 Parasite (s)طفيليات/ تطّفل على/طفيلي

 Parathyroïdesغدد مجاورة للغدة الدرقية

 Parenté/ Affinitéقرابة

 Parlemenentarisme  نزعة برلمانية

 Paroleكالم

 Parole coïque فكلمة التآل

  Parole donnée كلمة مقطوعة

  Parole tenue وفاء بالعهد

 Partes extra partes أجزاء متخارجة

 Parthénogenèse توالد عذري

 Parti - état دولة-حزب

 Parti de l’homme حزب اإلنسان
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 Participation civique  مشاركة مدنية

 Particularisation تخصيص

 particularismes collectifs ات جماعيةخصوصي

 Particules جزئيَّات

 Particulier  (s)خواص/أشخاص/فردي/ جزئي/ خاص/شخص

 Partieجزء

 partie de masse حزب جماهيري

 Parties du discours أقسام الكالم

 Parties intégrantes عناصر متّممة

 Partitionنوتة

 Passage/ transition انتقال/تماّر

 Passéتعّدى/ انتقل/ مضى/مّر

 Passifمتلق

 Passion  (s)أهواء/هوى /انفعال سلبي/انفعال

 Passion de l’âme انفعال الّنفس

 Passivitéاستكانة/سلبّية/انفعالية /مطاوعة /طواعية

 Pathologie علم األمراض

 Pathosتهييج/ باتوس/ تفخيم درامي

 Patience ّسوليتارلعبة ال

 Patientمنفِعل

 Pâtirانفعل

 Patrioteوطنيٌّ

 Paupérisationتفقير

 Paysage مشهد طبيعي

 Pectoriloquieسل رئوي دون أعراض مؤقتًا: بكتوريلوكي

 Pédantمتعالم

 Pédantocratie سلطة المتعالمين

 Peindre avec les mots لوحة بالكلمات

  Penchantنزوع

 Pénétration  اختراق/ تنافذ/تداخل

 Pénétrer/ Introduire توّلج/دخل

 Pensée خاطر/فْكر

 Penser (Le) فعُل تفكير

 Penser/ acte de penser فعل التفكير/تفكير

 Perception إدراك حسي/إدراك
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 Péremptoireحاسم

 Pérennité  استمرارية

 Perfectibilité قابلية الكمال

 Perfection تمام/الكم

 Perfectionner (Se) / Perfectibilité/ Seقابلية الكمال/ استكمل/تكاَمَل
perfectionner 

 Performance أداء/إنجاز

 Performatif أدائي/ إنجازي/إنشائي

 Périhélie)في الفلك(الحضيض )نقطة(

 Périméبائد

 Période جملة بيانّية كاملة

 Perlocution أثير بالقولقائم على الت

 Perplexeمربك

 Perplicationتربيك

 Perpliquéمربك

 Persévérer dans l’existence استمر في الوجود

 Personnalisme شخصانية

 Personneشخص

 Perspective )جوي(منظور

 Perspectivisme منظورية

 Perspectiviste منظوري

 Perspicillum منظار مكّبر

 Pertinent/ Prescriptifمالئم

 Perversion انحراف

 Pessimisme تشاؤمية

 Pétition عريضة

 Pétition de principeخطأ منطقي في البرهنة/ مصادرة على المطلوب

 Peupleشعب

 Peureuxهيوب

 Phallocentrisme تمركـز القضيب

 Phallogocentrisme تمركز عقلي قضيـبي

 Phallus transcendantal قضيب متعالٍ 

 Phanérogames باديات الزهر

 Phanéroscopie تحليل شكلي للمظاهر

 Phantasmeاستيهام

 Phaseطور
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 Phénoménalisme نزعة ظاهراتية

 Phénomèneظاهرة

 Phénomènes actuels ظواهر حالية

 Phénomènes organiques  ظواهر عضوية

 Phénomènes originels ظواهر أّولّية

 Phénoménisme ظاهرية حسية

 Phénoménologie فينومينولوجيا/ ظاهراتية

 Phénoménotechnique فينومينوتقنية

 Philosophe en herbe فيلسوف المستقبل

  Philosophèmes  قوالت فلسفّية

 Philosophie abstruse فلسفة عويصة

 Philosophie analytique فلسفة تحليلية

 Philosophie de l’acte فعلفلسفة ال

 Philosophie de l’analogie  فلسفة المماثلة

 Philosophie de la conscience فلسفة الوعي

 Philosophie de la vie فلسفة الحياة

 Philosophie expérimentaliste فلسفة تجريبية

 Philosophie facile فلسفة بسيطة

 Philosophie formulante فلسفة صّياغة

 Philosophie naturelle فلسفة طبيعية

 Philosophie sceptique فلسفة ريبية

 Philosophie solidariste  فلسفة تضامنية

 philosophiquesفلسفية

 Phlogistique فلوجستيك

 Phrase قضية/ جملة/مقطع

 Phrase musicale مقطع موسيقي

 Phrénologieسة الدماغفرا/نظرية المواقع الدماغية /فرينولوجيا

 Phtisie سل رئوي

 Physicalismeالمذهب الفيزيائي المادي

 Physiognomonieفراسة

 Physiologieعلم وظائف األعضاء /فيزيولوجيا

 Physionomieسحنَة

 Physique مادي/ طبيعي/فيزيقي

 Pièces atonales معزوفات غير نغمية

  Piétasِبّر
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 Pinus maritima صنوبر بحري

 Pitiéتحّنن

 Placebo عالج بديل

 Placentaمشيمة

 Plaidoirieمرافعة

 Plan d’immanence مسطح محايثة

 Planétaire كوكبي

 Planitude (la) ُسُطوَحة

 Plausible  ممكن/محتمل

 Plénitude فيض/مالء

 Pleonexiaطمع

 Pli ثْنية/طية

  Plural جمعّي

 Pluralisme parlementaire نيةتعددية برلما

 Pluralisteتعدُّدي

 Pluralitéتعددية

 Pluriel متعدد/تعددي

 Pneumatologie العلم الروحاني التجريبي

 Poïétiqueإنشائي

 Point نكتة/نقطة

 Point d’indifférence سّيانّية نقطة/ نقطة سواء

 Point de vue موقف/ وجهة نظر

  Point réel  نقطة واقعّية

 Pointillismeتنقيطية

 Points cardinaux جهات أصلية

 Points de monde نقط العالم

 Points tactiles نقط التماس

 Pôle/ Polarité  تناقض/ قطبّية/قْطب

 Polémique سجال /سجاليّ /جدالي

 Policeسياسة مدنية/ نظام مدني

 Polisمدينة

 Polyadicité  تعددية الزيادة

 Polyadiqueتعدُّدي

 Polymorpheشّكيل

 Polymorphismeشَكالة
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 Polysection de l’encéphale قطع متعدد للرأس

 Polysémieتعددية الدالالت /مشترك داللي

  Polysémique  تعددّي الدالالت

 Poolتجّمع

 Populace عوام/ عامة/غوغاء

 Poreuxمساّمّي

  Portéeعاقبة

 Portrait ةصورة شخصيّ 

 Poser (Le)فعل وضع ذاتّي /فعل وضع

 Positifإيجابي

 Position/ situationموقف/زاوية نظر/ وضع/ وضعية

 Positions voisines مواضع متجاورة

 Positive (philo) )فلسفة(وضعية

 Positivismeوضعية/َوضعانية/وضعوية/ مذهب وضعي

 Positivisme logique وضعية منطقية

 Positivisteوضعي

 Positivitéَوضعية/ وضعانية/إيجابية

 Possession/ disposition ِملك/حيازة

 Possibilisationتممكن

 Possibilité (s) إمكانّيات/إمكان

 Possible إمكان/ ممكن/ جائز/محتمل

 Post-impérial ما بعد إمبراطوري

 Postmoderne مابعد الحداثة

 Post-romantique ومانسيما بعد ر 

 Postulat بديهة/ مسّلمة /مصادرة

 Postulats substantialistes  مسلمات جوهرية

 Postureوْضَعُة

 Potence )كامنة(قّوة

 Potentialitéمخزون كامن /وجود بالقوة

  Potentiellement افتراضياً /بالقوة

 Pour soi من أجل ذاته/لذاته

/القدرة/المقدرة/التأثير/درة التأثيرق/ سلطة/ سلطان
 إمكانية/ القدرة التأثيرية

Pouvoir 

 Pouvoir gouvernemental سلطة حكومية

 Pouvoir monarchique  سلطة ملكية
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 Pouvoir paternel سلطة أبوّية

 Pouvoir princier سلطة أميرية

 Pouvoir/ Puissance سلطان/قدرة

  Practicologie  ممارساتّية

 Pragmatiqueتداولية/ براغماتي/ذرائعي

 Pragmatismeذرائعية

 Pratiqueممارسة

 Pratique du langage ممارسة الّلغة

  Praxique ممارسة عملّية

 Praxisممارسة

 Précurseur سلف مبشر

 Précurseur sombre سّباق قائم

  Prédialogique قبل حواريّ 

 Prédicable يمكن استنتاجه

 Prédicamentsمقوالت

 Prédicat محمول

 Prédicat possible محمول ممكن

 Prédicatif إسناديّ /حملّي

 Prédication إسناد/َحْمل

 Prédiction َتوقُّع/تنبُّؤ

 Préférenceتفضيل

 Préjudiciableمضر

 Préjugé (s)أفكار مسبقة/ابتسار/ رأي ُمْسَبق/ فكرة ُمْسَبقة

 Prélogique منطقّيقْب

 Premier occupant متحّوز أول

 Prémisse مقّدمة منطقية

 Préoccupationانشغال

 Pré-politique سياسي-قبل

 Préréflexif بكر/ قْبتفكري

 Prérogatives امتيازات

 Prescriptif إلزامي/أمري

 Prescription/ Prescrireإلزام

 Préséanceأسبقية

 Présenceحضور

 Présence d’esprit حضور البديهة
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 Présence réelle حضور حقيقي

 Présentحاضر

 Présentationبيان/عْرض/ حاضر حي/ إحضار

 Présentifier جعله حاضراً / استحضر

 Présomptif وارث محتمل/منتظر

 présomption استدالل بالقرينة

 Pressionضغط

 Présupposé مقتضى

 Présupposé abstrait  جردمقتضى م

 Présupposés normatifs مقتضيات معيارية

 Présuppositionمسلمة

 Prétendantطامح

 Prétention نشذان/طموح

 Prétexteتعّلة

 Preuveدليل

  Preuve ontologique  حجة أنطولوجّية

 Préverbal قبل شفهيّ 

 Prévision  توقع/تنبؤ

 Primauté cognitive أسبقية معرفية

 Priméitéأولية

 Primitifبدائي

 Principalementمبدئيًا

 Principeمبدأ

 Principe a priori مبدأ قبلي

 Principe d’abstraction مبدأ التجريد

 Principe d’identité مبدأ الّتماهي

 Principe d’incomplétude مبدأ عدم االكتمال

 Principe de compositionalité مبدأ التركيبية

 Principe de compréhension مبدأ تضمُّن

 Principe de construction مبدأ البناء

   Principe de continuité  مبدأ التواصل

 Principe de détermination  مبدأ التحديد

 Principe de la conservation de l’énergie  مبدأ حفظ الطاقة

 Principe de légalité  مبدأ الشرعية

 Principe de non-contradiction  مبدأ عدم التناقض
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 Principe de plus grande simplicité)مبدأ أقصى للبساطة(بساطة

 Principe de raison مبدأ العلية

 Principe de raison suffisante  مبدأ العلة الكافية 

 Principe d'économie  مبدأ االقتصاد

 Principe des indiscernables زاتمبدأ الالمتمي

  Principe d'évidence  حجة البداهة

  Principe d'identité  مبدأ الهوية

 Principe d'inertie  مبدأ العطالة

 Principe du tiers exclu مبدأ الثالث المرفوع

 Priseتناول

 Prise de conscienceاستيعاء

 Prismeموشور

  Privationامانعد/ عدم/ حرمان/نقص

 Privation de connaissance  عدم المعرفة

 Privilège (s) امتيازات/امتياز

 Probabilitéاحتمال

 Probable ُمحتمل

 Problématicité استشكال

 Problématique إشكالي/إشكالية

 Problématisation  استشكال

 Problèmeمشكلة

 Problème psychophysique مشكل نفسي فيزيائي

 Procéduralإجرائي

  Procédureإجراء

 Procès سيرورة/مسرى

 Processus صيرورة/ عملية/سياق

 Processus mentalعملية ذهنية/ عملية دماغية

 Processus occulte إجراء خفيّ 

 Processus spirituels عمليات نفسية

 Prodigeأعجوبة

 Productionإنتاج

 Produire أنتج../ أتى بـ

  Produire (Se)تنتَّج

 Produitنتاج

 Professionnalisationمهننة
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 Profilملمح

 Programmatique برنامجي

 Programme des notions برنامج مفاهيم

 Progrès تقّدمات/تقّدم

 Progressivité تقدم تدريجي

 Projectionإسقاط/ اندفاع إلى األمام

 Projetمشروع

 Projeterأسقط/صّمم مشروعًا/ ع إلى األمامدف

  Proleptique المعروف سلفاً 

 Prolétariat بروليتاريا

 Pronominalisation)تحويل إلى ضمير(تضمير

 Prononcer/ Exprimerتلّفظ

 Pronostic تنّبؤ/توقع

 Propagandeدعاية

 Proportionتناُسب

 Proportionnelتناسبّي

 Propositionقضّية

 Proposition ayant un sens قضّية مفعمة معنى

 Proposition converse قضية ارتجاعية

 Proposition elliptique قضية مختزلة

 Proposition expérimentale قضّية تجريبّية

 Proposition intentionnelle عبارة مفهومية

 Proposition principale ركن/ قضّية أّم

 Proposition radicale جذرّيةقضّية

 Proposition sur la signification )الداللة(عبارة المسمى 

 Proposition sur le signe عبارة العالمة

 Proposition/ phrase قضية/عبارة

 Propositionnelَقَضوي

 Propre خاّص / مخصوص

 Propre (le) خصيصة/خاصة

 Propriétaireمالك

 Propriété  (s)خصائص/خصّيصاء/ خاصّية/ِمْلكّية

 Propriété privée ملكية خاصة

  Propriété réciproque  خاصّية نظيرة

  Proscriptif مستقبلّي
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 Protentionإطالل

 Proto socialistes االشتراكيون األوائل

/)القوانين العامة للسلوك في مجال ما(بروتوكوالت 
 قواعد السلوك

Protocoles 

 Protoscience علم بدئي

 Prototype نموذج أصليّ 

 Providenceعناية

 Providence divine  عينية إلهّية

 Prudence حصافة/ احتراس

 Pseudo-critique شبه نقدي

 pseudo-problème مسألة زائفة

 Psychanalyse علم نفس تحليلي

 Psyché نفسية/ روح/َنْفس

 Psychiqueنفسّي

 Psychisme d’autrui ينفسي غير 

 Psychologiqueنفساني

  Psychologisant نفسانوّي

 Psychologisme نزعة نفسانية

 Psychophysiqueعلم نفس فيزيائي/ نفسي فيزيائي

 Psychosomatiqueعلم النفس البدني /نفساني جسماني

 Publicعمومي/ عموم /جمهور

 Publisciste مختص في القانون العام

 Pudeurحياء

 Puissance قوة/قدرة

 Puissance souveraine  قوة سيادية

 Pulsionنزوع

 Pure محض/ نقي/خالص

 Pureté de la dérivation اشتقاق خالص

 Pusillanimitéجبن

 Puzzle لغز تصويري

 Pychologiserَنْفَسَن

 Pyrrhonismeبيرونية

 Quadrature du cercle  تربيع الدائرة

 Qualeآي

 Qualité/ Attribut صفات /كيفية/َكيف
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 Qualités intelligibles كيفيات معقولة

 Qualités sensibles كيفيات حسية

 Quantifiable قابل للتكميم

 Quantificationتكميم

 Quantifierَكمََّم

 Quantitative (méthode) منهج كمي

 Quantité كمّية/َكّم

 Quantité continue كمّية مّتصلة

  Quantité de force  كم القّوة

  Quantité de mouvement  كم الحركة

 Quantité discrète كمِّية منفصلة

 Quasi- objet موضوع زائف

 Quasi politique  شبه سياسي

 Quasi-analyse تحليل زائف

 Quasi-constituant مكون زائف

 Question سؤال/مسألة

 Question indécidable قابلة للبت مسألة غير

 Questionner (le)تسآل

 Questions rhétoriques أسئلة موجهة

 Quête تعقـّب/إلتماس

 Quid juris ماهية الحق

 Quiétiste  طمأنينّي

 Quotient حاصل/ خارج قسمة

 Quotient intellectuel حاصل ذكاء

 Rabougrissement توقف النمو

 Race éthnique عرق ساللي

  Radicalisation تجذير/َرْدَكلة

 Radicalitéجذرية

 Raffinement )رقات.ج(رّقة

 Raison (s)داع/ أسباب/ سبب/عقل

 Raison de l’état منطق الدولة

 Raison pratique عقل عمليّ 

 Raison suffisante  علة كافية

 Raison vraie عقل صحيح

 Raisonnableمعقول
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 Raisonnementإعمال للعقل/تعقل/ تفكير عقلي/ تداللاس

 Rappel de ressemblance تذكر التشابه

 Rappel/ souvenirتذكر

 Rapport كان/ كانّية/نسبة

 Rapport de force عالقة القوة

 Rasoir d’Occam نصل أوكام

 Ratioعقل

 Ratio cognescendi علَّة معرفة

 Ratio essendi علَّة وجود

 Ratiocination مماحكة عقلية

 Ratiociner مماحكة

 Rational justification تعليل عقالني

 Rationalisationعقلنة

  Rationaliserَعْقَلن

 Rationalismeعقالنية

 Rationalisme appliqué عقالنية مطبقة

 Rationalitéمعقولية

 Rationalité calculatrice عقالنية حسابية

 Rationalité immanente عقالنية محايثة

 Rationalité intrinsèque عقالنية داخلية

 Rationalité libérale  عقالنية ليبرالية

 Rationalité politique عقالنية سياسية

 Rationnel عقالنّي

 Rationnel (le)العقلّي

 Réactualiser  جعل حالياً 

 Réalisme واقعية/ نزعة واقعية

 Réalisme du sens commun واقعّية الحّس المشترك

 Réalisme perceptualiste واقعية إدراكية

 Réalistes واقعّيون

 Réalité حقيق/واقع

 Réalité spirituelle واقع روحي

 Récepteurمتلّقي

 Réceptivité تقبلية/ قابلية انفعال

 Réceptivité universelle تلٍق عام

 Recevoir استوعب
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 Rechercheبحث

 Recherche expérimentale بحث تجريبي

  Réciprocité معاملة بالمثل/تبادل

 Réciproque (la) عكسية/ قضية تبادلية

 Recognitionتحقق

 Réconciliation  مؤالفة/ائتالف

 Reconnaissance امتنان/ اعتراف/تعرُّف

 Reconnaîtreاعترف/ أقرّ / تعّرف من جديد

  Reconnaître (Se) اعترف نفَسه

 Reconstitution استرمام/ استصالح

 Reconstruction rationnelle إعادة بناء عقالني

 Recouvrement des cercles de ressemblance تداخل دوائر التشابه

 Rectification تقويم/تنقيح

 Rectifierصوَّب

  Récurrent تكراري /متواتر/متكّرر

 Redondance طنابإ

 Réductible قابل لالختزال

 Réduction خفض/رّد

 Réduction critique اختزال نقدي

 Réelواقع/فعلي/ واقعي/ حقيقيّ /حاّق

 Référable قابل لإلحالة

  Référence مرجع/إحالة

 Référentiel )نظام(َمراجع

 Référer (Se) يحيل/أحال

 Réfléchiمنعكس

 Réfléchieمتعقل

 Réfléchirتفكَّر

 Réflexeمنعكس

 Réflexes tendineux منعكسات وترية

  Réflexif منعكس على ذاته/تفّكري

 Réflexionتأمل)/ تَفكُّرات. ج(تفكُّر

 Réflexion évidente تفّكر بديهي

 Réflexiveتفكُّرية

 Réfutationَدْحض

 Réfuter َدَحَض /َنَقَض
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 Régime protecteur يةنظام الحما

 Règle (s) قواعد/قاعدة

 Règle de constitution قاعدة البناء

  Règle de l'autorité  حجة التقليد

 Réglementaire تنظيمي

 Régularité/ Régulier منتظم/انتظام

 Régulateur de Watt آلة واط للتعديل

 Régulationضبط

 Régulierسوي

 Réificationتشييء

 Réifiéمتشيِّئ

 Relationعالقة/ نسبة/ إضافة/صلة

 Relation extensive عالقة ماصدقية

 Relation associative عالقة تداع

 Relation d’expression عالقة التعبير

 Relation d’objet عالقة الموضوع

 Relation de comparaison إضافة مقارنة

 Relation de connexion إضافة ترابط

 Relation de désignation عالقة التعيين

 Relation de manifestation عالقة التمظهر

 Relation de voisinage )القرب(عالقة التجاور 

 Relation de voyage تقارير أسفار/ أوصاف

 Relation fondamentale عالقة أساسية

 Relation fondée عالقة ماصدقية مؤسسة

 Relation homogène ةعالقة متجانس

 Relation intentionnelle عالقة القصد

 Relation naturelle عالقة طبيعية

 Relation psychophysique عالقة نفسية فيزيائية

 Relation réflexive عالقة انعكاسية

 Relationnel عالئقي/ترابطي

 Relations sociales عالقات اجتماعّية

 Relativisme نسبيةمذهب ال/نسَبِويَّة

 Relativisteنسبوّي

 Relativité)إينشتاين(نظرية النسبية /نسبية

 Relier وصل/ربط
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 Religionدين

 Religion naturelle  دين طبيعيّ 

 Religion positive ديانة وضعية

 Remarquable مجل/بارز

 Remémoration استذكار

 Réminiscenceتذكُّر

 Remplir أنجز/أفعم

 Renaissanceالنهضة

 Rendre raisonبرر

 Rentabilité مردودية

 Repentirندم

 Repérageاعتالم

 Répétition تكرار/ تكرير/معاودة

 Réplication مضاعفة

 Repliementانثناء

 Repolitiser إعادة التسييس

 Reposسكون

 Repos/ Tranquillité سكينة/راحة

 Représentabilitée راضيةاستع/ تصّورّية

 Représentationاستحضار/تقديم/ تمثيل/ تصّور/تمّثل

 Représentation globale عرض ّشمولي

 Représentation moteur تمّثل حركيّ 

 Représentation plane, à deux dimensions)ذو بعدين(عرض مسّطح 

 Représentations pratiques تمثالت عملية

 Représentations religieuses دينيةتمثالت

 Représenter تصّورَ /تمثَّل

 Reproduction  إعادة اإلنتاج

 République جمهورية

 République parlementaire جمهورية برلمانية

 République sociale جمهورية اجتماعية

 République solidariste جمهورية تضامنية

 Répugnanceنفور

 Requérir طالَب بقانون/التَمَس

 Réquisitشرط/ تطلُّب/ ضرورة تدليلية

 Res cogitans شيء مفكر
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 Réseauشبكة

 Résonance propositionnelle رنين القضّية

  Respect de soi إحترام الذات

 Ressacارتداد

 Ressemblance مشابهة/تشاُبه

 Ressemblance partielle تشابه جزئي

 Ressentiment ْحلذ/ضغينة

 Resserrement de conscienceحسرة

 Ressouvenirتذكر

 Restaurationإصالح

 Rétention إمساك/ إبقاء/حفظ

 Rétention du donné احتفاظ بالمعطى

 Réticences  تحّفظات

 Retranscription مدخل إضافي

 Rétrogradeرجعي

 Rétrospectif  ارتجاعي/ استذكاري

  Rétrospectivement عاديًاإست

  Révéler (Se) تبّدى/تجّلى

 Rêveries تهويمات

 Réversibilité معكوسية

 Réversionعود

 Révolution (naturelle)انقالب

 Révolutionnaires professionnels ثوار محترفون

 Révolutions دورات األفالك

 Rhéteurs (les) معلِّمو البالغة/ُبَلغاء

 Rhétorico-conceptuel بالغي مفهومي

 Rhétoriqueبالغة

 Richesseثروة

 Rien باطل/ ال شيء

 Romantisme رومنسية

 Rupturesقطائع

 Sacralisationتقديسية

  Sacrificiel أضحوّي

 Sageحكيم

 Sagesseحكمة
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 Saignée ِفصادة /آثار الحجامة

 Sainte alliance حلف مقدس

لتح/أْخذ  Saisie صُّ

 Salariatإجارة

 Salubritéصحية

 Salutخالص

 Sanctionné مصدق/مثبت

 Sans fond بال عمق

 Sans parenté de sphère غير متجانس

 Satisfactionرضا

 Satisfaction (Désir sexuel)لبانة

 Satisfaction désintéressée)َكْنت(رضا منزَّه عن الغرض 

 Satisfaire قُيحقِّ / يستوفي

 Sauvageبّري/ إنسان طبيعي/ متوّحش

 Savoir معرفة/علم

 Savoir de soi  معرفة الذات

 Savoir-faireإتقان

 Scannographie تصوير بالمسح

 Scénique تمثيليّ  /مسرحي

  Scepticismeنزعة ارتيابية/ريبية /شك ارتيابي /شكوكّية

 Sceptique شكوكيّ /ريـبي

 Schéma خطاطة/مةترسي

 Schéma corporel رسيمة جسدية/تبيانة

 Schématisation رسم خطاطة/ترسيم

 Schèmeخطاطة/ رسم كّلي /ترسيم/رسم

 Scholasticiséمتشبع بالتعاليم السكوالئية

 Scienceعلم

 Science de la policeعلم التدبير والتنظيم الحكومي

 Science fondamentale علم أساسي

 Science intuitive علم حدسي

 Science pratique علم عملي

 Science unifiée ِعلم ُمَوحد

 Sciences appliquées علوم مطبقة

 Sciences caméralistesعلوم تدبير المالية العامة

 Sciences de l’esprit علوم ثقافية
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 Sciences de la nature علوم طبيعية

 Sciences du réel علوم تجريبية

 Scientificitéعلمية

 Scolastiqueسكوالئية/ مدرسانية/ سكوالستية

 Scolieحاشية

 Scrach reflex منعكس حكّ 

 Scrofule (struma = scrofula) / Struma التهاب الغدد الّلمفوية

 Scrupuleوسوسة

 Scrutation تمحيص

 Scutiforme شكل الدرقة

 Secondéitéمثنوية

 Sécrétionإفراز

 Sectarisme تعصب/ ضيق الفكر

 Séculaireمتقادمة

 Sécularisationدنيوية

 Sécuritéأمن

 Sédimentationترّسب

 Sein (das) كينونة/ كْون/كان

 Sélection انتخاب/انتقاء

 Sémantiqueداللية/علوم معاني)/ علم(داللة

 Sémantique des prototypes علم الداللة الطرازية

 Sémantique extensionnelle علم الداللة الماصدقي

 Sémantique générale علم الداللة العام

 Sémantique intensionnelle علم الداللة المفهومي

 Semblable مشابه/شبيه

 Séméiologie سيميولوجيا

 Sémiologie intégrationniste السيمياء االندماجّية

  Sémiotiqueدالئلية/ م الداللةعل/سيمياء

 Sempiternelدائم

 Sensوجهة/حاسة/ حس/ مغزى/معنى

 Sens Commun حس مشترك

 Sens mystérieux معنى ملغز

 Sensation interne إحساس داخلي

 Sensation/ Sentiment إحساس

 Sensationnalisme نزعة حسية
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 Sensations kinesthésiques أحاسيس حركية

 Sensibilité حساسية

 Sensible محسوس/حساس

 Sensualisme نزعة حسية

 Sensualité متعة حسية

 Sensuel حسّي

 Sentance محسوسية

 Sentence قول مأثور

 Sentiment إحساس/ عاطفة/شعور

 Sentiment de si  »إن « شعور بـ

 Sentiment kinesthésique شعور حركيّ 

 Sentir عورشعر؛ فعل ش/أحّس

 Séparabilité قابلية فصل

 Séparationفْصل

 Séparation des pouvoirs فصل السلطات

 Séparéمفارق

 Sérieسلسلة

 Série inductive de phrasesسلسلة استقرائّية من الجمل

 Servitude généralisée  عبودية معممة

 Servitude/ Esclavageعبودية

 Sexualité جنسانية

 Sexuéمجنسن

 Sexuel جنساني

 Signalدليل/ رمز/ إشارة/عالمة

 /Signal/Signe/ monstration/ Désignationإشارة
symbole 

 Signe numérique idéal عالمة عددّية مثالّية

 Signe propositionnel عالمة القضّية

 Signes دالئل /عالمات

 Signes instaurés (incomplets) رموز ناقصة

 Signifiance تمعني/تمعين

 Signifiantداّل

 Signifiant des signifiants داّل الدوال

 Signification مدلول/داللة

 Signification d’une phrase داللة العبارة

 Signification figurée/ Transposée داللة مجازية
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 Signification universelle مدلول عامّ 

 Signifier يعني/يدل

 Signifiéمدلول

 Similaritéتصنُّع

 Similitudeتماُثل

 Simplicitéبساطة

 Simulacre مظهر خداع

 Simulationتمويه

 Simulerتصنع

 Simultanéité  معية/تزامن

 Sincèreصدوق

  Singularisant تخصيص/تفريد

 Singularisationإفراد

  Singulariser فردن/أفرد

 Singularité كيان منفرد/دةفرا

 Singulier مفرد /متفرِّد/فريد

  Sittlichkeit شيمّية/خلوقّية

 Situation, (en)ظرفّي

 Situation/ lieuموِضٌع

 Situer موَقعَ /موَضَع

 Situs موضع

 Sobriétéقناعة

 Sociabilité قابلية االجتماع

 Sociable مخالط اجتماعياً 

 Socialisationجمعنة

 Socialisation primaire  جمعية أولية

 Socialisme associationiste اشتراكية جمعوية

 Socialisme libéral  اشتراكية ليبرالية

 Socialité اجتماعية

 Sociétal مجتمعّي

 Sociétéمجتمع

 Société civile مجتمع مدني

 Sociétés élémentaires  مجتمعات أولية

 Sociocratie)سلطة المجتمع(ة سوسيوقراطي

 Socio-institutionnel مـؤسساتي -اجتماعي 
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 Sociologieعلم االجتماع /سوسيولوجيا

 Sociologie de dominationسيطرة/ سوسيولوجيا الهيمنة

  Sociologisant  اجتماعويّ 

  Sociologisme مذهب االجتماعية

 Sociométrie قياس اجتماعي

 Socle doctrinal دعامة مذهبية

 Soi عين الذات/ذات

 Soi (Le)الُهَو

 Soin عناية/ اعتناء/انهمام

 Solidariste  تضامني

 Solidarité organique تضامن عضوي

 Soliditéمتانة

/متوّحدية/نزعة األنا وحدي/ أنوية/ متوحدانية
 اعتزال/ أنانة/ أحادية

Solipsisme 

 Solipsiste (s)ونأنويّ  /متوّحديّ  /متوحداني

 Solitaireمتوحد

 Solitudeتوّحد

  Sollicitudeرعاية

 Somato-psychique جسماني نفسي

  Sommation جمع

 Somme خالصة

 Somme logique مجموع منطقي

 Sonصوت

 Sondage/ Approfondissement استقصاء/تجزير

 Sonder/ Approfondir استقصى/تقّصى

 Sonore صائت/مجهور

 Sophistique  سفسطائية

 Souciانهمام

 Souhaitرغبة

 Souhait frustréإحباط

 Souhaiter يرغب/رغب

 Soumissionطغيان/قهر/ غلبة/ خضوع/إذعان

 Sous ensemble مجموعة فرعية

 sous-langues historiques لغات فرعية تاريخية

 Souvenirذكر
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 Souverain صاحب السيادة

 Souverainetéسيادة

 Spatialمكانّي

 Spatialisation موَضعٌة

 Spatialitéمكانّية

 Spécifiant محّدد النوعية

 Spécificitéنوعّية

 Spéculation نظر تأّمليّ /تأمُّل

 Sphère (d’objets) دائرة المواضيع

 Sphère des fixes فلك النجوم الثوابت

 Sphygmographe مقياس النبض /منباض

 Sphygmomètre آلة قياس النبض

 Spongia usta اإلسفنجة المتكلسة

  Spontanéité تلقائّية

 Sporeمنبت

 Squine )صيني(سكوين

 Standard نموذجّي

 Statiqueسكوني

 Statut وْضع/مكانة

 Statut de Virginie)للحرية الدينية(قانون فرجينيا 

 Stéréoscopeِمْجسام

ر/طمنمَّ  Stéréotype نمط مكرَّ

 Stéréotypieقولبية

 Stéthoscope سّماعة /آلة تنّصت

 Stimulus مثير حسِّيّ 

 Stipulation اتفاق/ مصادرة

 Stockageتخزين

 Stoïcien رواقي

 Stoïcismeرواقية

 Stratégie استراتيجية

 Strates طبقات

 Stricto sensuبمعنى حرفي /بحصر المعنى

 Structuralنائيب

 Structuralisme نزعة بنيوية

 Structureُبنية
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 Structure propositionnelle ُبنية القضّية

 Structure segmentaire  بنية انقسامية

 Structure traduisante بنية مترجمة

 Structurelبنيوي

 Styleأسلوب

 Style eschato-téléologique أسلوب أخروي غائي

 Subconscient تحت الوعيما

 Subjectifذاتي

 Subjectivisationتذويت

 Subjectivismeذاتوية

 Subjectivisteذاتوي

 Subjectivitéذاتية

 Sublime سامي/جليل

 Subsister (Le) قوام/قام

 Subsomptionاستغراق)/ تضمن(تداخل

 Substanceجوهر

 Substance (catégorie de la substance) )مقولة الجوهر(جوهر

  Substance étendue  جوهر ممتد

 Substance individuelle  جوهر فرديّ 

 Substance matérielle  جوهر ماديّ 

 Substantialisme جوهرانية

  Substantialiste  جوهري /جوهراني

 Substantialité جوهرية

 Substantif اسم موصوف

 Substantification ou substantivation )شيء(جوهَرة

 Substantifier ُيَجوِهرُ /جوَهَر

 Substituabilité قابلية لإلنابة

 Substitution/ Compensation استعاضٌة

 Substrat جوهر/ ركيزة/مرتكز

 Subtil متحذلق

 Subtilités لطائف

 Successionتتابع

 Sui generis نوع خاص/ نسيج وحده

 Suite (s) توابع /عاستتبا/متوالية

 Suite ordonnée تسلسل ترتيبي
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 Sujet  (s)رعايا/موضوع/فاعل لغوّي/ شخص/ ذات فاعلة

 Sujet - Objet موضوع-ذاٌت

 Sujet cartésien ذات ديكارتية

 Sujet collectif  ذات جماعية

 Sujet de la théorie de la connaissance ذات عارفة

 Sujet politique  ذات سياسية

 Sujet transcendantal  ذات متعالية

 Sujet voulantُمريد

 Sujet/ prédicat محمول/ موضوع

  Superfétatoire حشوّي

 Superlatif philosophique تفضيل فلسفي

 Superordre راتوب فوقي

 Super-portrait صورة كبرى

 Superposition تنضيد/تراُكب

 Superstitionشعوذة

 Supplémentإضافة

 Supposer/ Supputer يخّمن/خّمن

 Suppositionافتراض

 Supposition/présomptionافتراض

 Supra - politique  فوق سياسي

 Supra-individuel  فوق فردي

 Suprasensible مافوق المحسوس

 Suprématismeتفوقية

دتحدي/تحّدد)/مبالغ(تحديد مفرط/ تعيين تضافري
 متعدد الجوانب

Surdétermination 

 Surdité صَمم/ هسيس/همس

 Surestime إفراط التقدير

 Surfaceسطح

 Surgirنَجم

  Surhomme اإلنسان األعلى

 Surnaturel خارقة للطبيعة

 Surpriseمفاجئة

 Surréalisme سوريالية

 Surrénale (glande) غدة ّكْظرية

 Sursumer/ relever فعل نْسخ/نسخ
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 Survenance )الحدوث(طروء

 Survenanteطارئة

 Survenir/ Advenir حدوث/حدث

 Survolتحليق

 Suspensترنيق

 Syllabe مقطع لفظي/مقطع

 Syllogisme قياس منطقي

 Symboleرمز

 Symboliqueرمزي

 Symbolismeرمزية

 Symétrie تناسق/تناُظر

 Symétriqueمتماثل/ تناسقيّ /تناظري

 Sympathicomimétique خاصية الودية الحكائية

 Sympathie  ميل/ تعاطف

  Symptomatologique بحث األعراض

 Symptôme عوارض/عارض

 Synapses نقاط االشتباك العصبي

 Synchronisationتزاُمن

  Synecdoqueمجاز

 Synechisme )اندعام(إدغام

  Synergieتآزر

 Synonymiqueمترادف

 Syntagmatique تراتبّي

 Syntagme مركب لغوي

 Syntaxeعلم تركيب الجملة)/ علم(نحو

 Synthèseتأليف/تركيب/رْبط/ شميلة/ خالصة/توليف

 Synthétique تخليصي

 Synthétiser ألَّف/ركَّب

 Systématique متَِّسقة/نسقي

 Systématique philosophique نسقية فلسفية

 Systématisationنسقنة

 Système نسق/نظام

 Système synchronique نسق تزامني

 Systèmes-experts أنساق خبيرة

  Systémiqueمنسقّي



 523

 Table de vérité جدول الحقيقة

 Tableauلوحة

 Tableau de genre صورة من الحياة اليومية

 Tâche مهّمة/ مطلوب

 Talent (s) مواهب/موهبة

 Tangibleملموس

 Tautologie تحصيل حاصل

 Taxinomieِصنافة

 Techné صنعة/فن

 Technique assurantielle تقنية تأمينية

 Technique transactionnelle تقنية معامالتية

 Technocratie سلطة التقنية

 Technologie تكنولوجيا

 Technologisme نزعـة تقنية

 Téléologieغائية

 Téléologie transcendantale غائية متعالية

 Téléologiqueغائّي

 Télépathieتخاطر

 Télescopageتداخل

  Télétransport نقل عن بعد

 Telosغاية

 Témoignage (relation de) )عالقة(شهادة

 Témoignage humain شهادة إنسانية

 Témoinشاهد

 Tempéranceاعتدال

 Tempéré/ Modéréمعتدل

 Temporalisationتزمين

 Temporalitéزمنية

 Temporisation إرجاء/تأجيل

 Temps زمن/ متى/زمان

 Temps/ ordre temporel نظام الزمان/زمان

 Tendance/ Penchant تنّزع/ميل

 Tendre (le) تنّزع/نزوع

 Teneur فحوى/ِقوام

 Tensionتوتر
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 Terme تعبير/ مفردة/حّد

 Termes finis متناهيات

 Terminologie مصطلحات

 Terminologique مصطلحي

 Terrainأرضية

 Terreurرعب

 Tester  اختبر/ يروزُ /راَز

 Tétanieكزاز

 Textualitéنصية

 Textureنسج

 Thanatos موت/ ثاناتوس

 Théismeألوهية

 Thématique موضوعاتية

 Thématisassions conceptuelle موضعة مفهومية

 Thématisation بناء المـوضوع/ غرضنة

 Thèmeمبحث/غرض/ موضوعة/ موضوع

 Théodicée/ Justice de Dieu  عدل اهللا

 Théologie ثيولوجيا/الهوت

 Théorèmeمبرَهنة

 Théorème de la théorie des ensemblesفرضّية نظرية المجموعات

 Théorèmes de système de constitution مبرهنات نسق البناء

 Théorétique نظريّ /تأملّي

 Théorico-constatatif نظري تقريري

 Théorieنظرية

 Théorie critique نظرية نقدية

 Théorie de complétude نظرية االكتمال

 Théorie de justice نظرية العدالة

 Théorie de l’ordre نظرية النظام

 Théorie de la connaissance نظرية المعرفة

 Théorie de la constitution نظرية البناء

 Théorie des ensembles نظرية المجموعات

 Théorie des modèles نظرية النماذج

 Théorie des objets نظرية المواضيع

 Théorie des relations نظرية العالقات

 Théorisationتنظير
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 Théorisation originale تنظير أصيل

لت إلى(  Théorisée نظرية) ُحوِّ

 Thérapeutique علم العالج

 Thérapies طرق عالج

 Thèse (s)طروحات/طرح/ طْرح/ نظريَّة/ أطروحة

 Thétique إطروحاتي

 Thymus الغدة الصعترية /اللوزتان

 Thyroïde غدة درقية

 Thyroxine هرمون درقي

 Tic-tacتكتكة

 Tiers – état  ثةهيئة ثال

 Timbreنغمة

 Tissu conjonctif نسيج ضامّ 

 Topologieطوبولوجيا/ هندسة الكّمية

 Topologiqueطوبولوجّي/ هندسي الكمِّي

 Toposمكان

 Torsionإلتواء

 Totalشامل

 Totalisateurs  دعاة الكل الجامع

 Totalitarismeكليانية

/جملة/كل شامل/كلية/شمولية /الكل/ شمولي
 جماعة

Totalité 

 Totalité architectonique كلية معمارية

 Toujours déjà دومًا مسبقاً 

 Tourbillonدوامة

 Toutُكلِّ

 Tout social  كل اجتماعي

 Trace طابع/أثر

 Trade-unionisteمهني

 Tradition تقليد/تحدار

 Traductibilité قابلية ترجمة

 Traduction du sens نىترجمة المع

 Traduction logique ترجمة منطقية

 Traduction/ transformation/ transcriptionترجمة

 Tragiqueمأساوي
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 Traitéمبحث

 Traitement معالجة/عالج

 Traiter ..إشتغل بـ/عالج

 Trans-avant-garde عابر للطليعة

 Transcendance مفارقة/ تعالي/تعاٍل

 Transcendant متعال/ مفارق/اوزمج

 Transcendantalمتعاٍل

 Transcendantal (Ego) أنا ترنسندنتالي

 Transcendantalismeترنسندنتالية/ فلسفة متعالية

 Transcendantaux (les) متعاليات

  Transcontinentalité عبور قاّري

 Transcription en langue naturelle تشارح باللغة الطبيعية

 Transfertتحويل

 Transformationتحول

 Transformation des propositions تحويل العبارات

 Transformisme مذهب تحولي

 Transhistorique عابر للتاريخ

 Transitionانتقال

 Transnational  عابر لألوطان

 Transphenoménalité تجاوز ظواهري

 Transplantation زرع األعضاء

 Transportنقلة

 Travail صنائع وفنون/عمل

 Triadiqueثالثي

 Tridimensionnalité ثالثية األبعاد

 Tripartition توزيع ثالثي/انثالث

 Tristesseحزن

 Troisième domaine كون ثالث/ حّيز ثالث

 Tromper/ S’abuserتوّهم

  Tropologiqueمجازّي

 Trouvailleلقية

 Typeنمط

 Type des énoncés ضرب من األقوال

 Type du réel واقع نموذجي

 Type/ théorie des types نظرية األنماط/نمط
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  Typologie تصنيف /تصنيف أنماط

 Tyranطاغية

 Tyrannie طغيان

 Uchronieال تاريخ وال زمان: أوكروني

 Une même suite d'univers  )عالم بعينه(متسلسل

 Unicité واحديَّة/ةأحديَّ

دة  Unificatriceموحِّ

 Uni-formation تشكل أحادي

 Uniforme متشاكل

 Uniforme (action) منتَظم)عمل(

 Uniforme/ Régulier/ Conformeمنتظم

 Uniformément متجانسة

 Uniformisationتنميط

 Uniformitéانتظام على نمط واحد/تماثل

 Uniformité grégaire  نمطية حشدية

 Unilatéral أحادي الجانب

 Unilatéralitéأحادّية

 Union personnelle اقتران شخصي

 Union sacrée  وحدة مقدسة

 Unité du domaine des objets وحدة مجال المواضيع

 unité indivisible وحدة ممتنعة التحليل

 Universalisation fictive  شمولية وهمية

 Universalismeنزعة كونية/ كونية/شمولية

 Universalité كونية/شمولية/عمومية

 Universel/ général عام/ جامع/ كوني/كلّي

 Univerticalité وحـدة عمودية

 Univoque متواطئ/ أحادي المعنى

مادة متبلرة في البول نتيجة انحالل(تأليف البولة 
 )الحوامض األمينية لعضوية ما

Urée 

 Usage مالاستع

 Ustensilitéأداتية

 Usufruitier مستفيد

 Utilisable/ Approprié قابل لالستعمال

 Utiliser يستعمل /استعمل

 Utilitarisme (l’) مذهب نفعيّ /نفعية
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 Utilitaristeنفعي

 Utilitéمنفعة

 Utilité commune  مصلحة عامة

 Utopieطوبي

 Utopiste طوباوي

 Vaccinationتلقيح

 Vaccineتجدير

 Valeurقيمة

 Valeur cognitive قيمة معرفية

 Valeur d’échange قيمة تداولية

 Valeur d’usage قيمة استعمالية

 Valeur de véritéقيمة الصدق/ قيمة حقيقة

 Valeur esthétique قيمة جمالية

 Valeur logique قيمة منطقية

 Valeur problématique قيمة إشكالية

 Valeurs critériologiques  قيم معيارية

 Valeurs transcendantes قيم متعالية

 Valideصحيح

 Validité صحة/ صدق /صالحية

 Valoir ...يجري مجرى

 Valuatifقيمي

 Varechطحلب

  Variable متغّير كمِّيّ /متغّير

 Variable propositionnelle متغّيرة قضوّية

 Variationتغيُّر

 Variété تنويع/تنوع

 Variolisation التطعيم بالجدري

ه  Vectoriel (al)موجِّ

 Vécu )واقع(معيش

 Vécu empirique تجربة معيشة

 Vécus élémentaires تجارب أولية

 Végétationتنّبت

 Véhicule de la pensée ناقلة أفكار

 Vénérationإجالل

 Vengeanceثأر
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 Véracité دقّيةص/صدق

  Véracité divine الصدق اإللهيّ 

 Verbe فعل نحويّ 

 Verbe auxiliaire فعل مساعد

 Verbes modaux أفعال الصيغ

 Verdictible قابل للنطق بالحكم

 Vérifiable قابل للتحقق

 Véritableحقاني

 Vérité صدق/حقيقة

 Vérité contingente  حقيقة حادثة

 Vérité nécessaire  حقيقة ضرورّية

 Vérités de fait  حقائق الوقائع

 Vérités de raison  حقائق العقل

 Vertical عمودي/شاقولي

 Vertuفضيلة

 Vertueux)ذو(خلق فاضل /فاضل

 Viable قابل للحياة

 Vicarianceوظيفة تعويض عضو بعضو

 Viceرذيلة

 Vice-dictionتراُدف

 Victimisation تحويل إلى ضحايا

 Vide خواء /خالء/فراغ

 Vieحياة

 Vie intérieure حياة باطنّية

 Vie pratique حياة عملية

 Vie spirituelle حياة ذهنّية

 Vil - Vilainمخٍز

 Viol/ Usurpation اغتصاب

 Violenceعنف

  Virtuel احتمالّي /محتمل /افتراضّي

 Vis infini  لولب المتناهٍ 

 Viséeمقصد/ َعْني /افاستهد/قصد

 Visibilité رؤية/مرئية

 Visibleمرئي

 Vision  رؤية/إبصار
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 Vision continue رؤية متواصلة

 Vision-à-l’intérieur الباطن -في -نظر

 Vissicitudes historiques  تقلبات تاريخية

 Vital (principe) حياتي)مبدأ(

 Vitale حيوّية

 Vitalisme ياتيةح /حيوية/إحيائية

 Vivacité محايٌاة/ حيوية/حّدة

 Vivant عائش/حّي

 Vivisection تشريح األحياء

 Vocalisation تصويت

  Vocationدعوة

 Volition فعل إرادي/ إرادة/مشيئة

 Volontéإرادة

 Volonté de puissance إرادة القدرة

 Volonté générale  إرادة عامة

  Volonté particulière إرادة خاصة

  Volonté présomptive إرادة متوقعة

 Vouloir dire/ Signifier يعني/ يريد أن يقول

 Vouloir universel  رغبة كونية

 Voyelles صوائت

 Vrai صادق/ حقيقي/حّق

 Vrai (le)حّق

 Vrai originel حّق أصالني

 Vrai, véritable صادق/حقِّ

 Vraie ou fausse صادقة أو كاذبة

 Vraisemblanceمشاَبَهُة الحقيقيِّ/ استالحة/لعّلية

 Vue en trois dimensions رؤية مجسمة

 Vulgaire سوقة/ عامة/عامي

 Vulnérabilité عطوبية

 Vulnérableَعطوب

 Y connaître (s’) فهمنا في الشيء

 Zigzagتعّرج بارتفاع وانخفاض/أْمت

 Zoologie جيازولو / علم الحيوان

 Zweck (begriff) مفهوم غائيّ /غاية
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 :المصطلحات األلمانية -3
  

 A posteriori بعدي

 A prioriقبلي

 Abbilden ارتسام

 Abgrund هّوة/ هاوية/رَغوْ 

 Ablaufgesetz قانون التطور

 Ableiten اشتق/نقل، ينقل /استنبط، يستنبط

 Ableitungاستنباط /اشتقاق/اشتق

 Ableitungsrelation eines Gegenstandesعالقة اشتقاق بالموضوع

 Abschattungإظالل

 Absicht قصد/نّية

 Absichtlich عمدًا

 Absoluteمطلق

 Absolutes Gehör سمع مطلق

ؤ/تعّين   Absonderung تجزُّ

 Abstrahieren جرَّد، غض النظر عن

 Abstrahieren Von (Sich) تجّرد من

 Abstrakt / konkret عيني/مجرد

 Abstraktionتجريد

 Abstraktionsklassen فئات التجريد

 Abstraktionsprinzip مبدأ التجريد

 Absurd ُخلف

 Abwandlung/ Modifikationتعديل

 Achtungاحترام

 Adäquat مطابق

  Affect تأثير

 Affizieren (Sich) إنفعل/تأّثر

 Aktفعل

 Akt der Absicht نّيةفعل ال

 Akt der Intention فعل القصد

 Aktivität فاعلية، نشاط
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 Aktualisieren فعَّل، حقق

 Aktuell فعلي، متحقق، حالي

 Algebraische Formel صيغة جبرّية

  All  كل، كل واحد

 Allgemeinعمومية/شامل، بوجه عام/ عامّ /كلّي

 Allgemeine Bedeutung مدلول عامّ 

 Allgemeine Semantik علم الداللة العام

 Allgemeingültigkeit  صالحية شاملة

 Allgemeinheit عمومية/عام

 Allgemeinheit كّلّية/كّلي

 Allgemeinheit  كلية/ عمومية

 Allheit  كلية، شمول

  An sich selbst  في ذاته

 Analogie تمثيل/تناسب/ تماُثل /قياس الشبه

 Analyseَحّل

 Analysieren ل، يحللحلَّ

 Analytik تحليل /أنالوطيقا

 Analytisch تحليلّي

  Andacht ِذْكر/ تنّسك/تقوى

  Anderssein, Anderswerden التغاير/آخَر؛ التصّير آخر-الكوُن

  Anerkennen أقرّ  /إعترف، الِعْرفان

 Anfang بْدء

 Angabe ذكر

 Angabe-beziehung عالقة التبليغ/تبليغ

  Angemessen مالئم

  Angenehm مرض

 Ankündigen  إفصاح/ أفصح عن

 Annehmlichkeit  الرضا /ــــذاٌذ بلالت/تلذُّذ

 Anschauen فعل حْدس

 Anschauung عيان /مشاهدة/حْدس

 Ansich (das) في ذاته؛ اْلفي ذاته

 Ansicht رأي/مقالة

 Anspruch زعم/اّدعاء

  Anspruch  عماعتداد، ز 

 Anstoß رْفد/دْفع
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 Anstoss نصداما

 Anstrengenجاهد

  Anstrengung مجاهدة/صراط

 Antinomieنقيضة

 Antipoden متقاطرين

 Antithese ِنقاض/نْقض

 Antrieb دافع/ باعث/محرِّك

 Anweisen قيَّد/عيَّن

 Anwenden يستخدم/ استخدم

 Anwendung تطبيق/مزاولة

 Apodiktisch برهانيّ /عيقط

 Apperzeptionتصور

 Approximation, approximativ اقتراب، اقترابي

 Aprioritiätقْبلّية

 Argument حجة /دليل/ُمكوِّن

 Argumente داّلة

 Arithmetik حساب

 Arithmetische Gegenstände مواضيع حسابية

 Arithmetisierung تحسيب

  Art  نْحو /نوع، طريقة

 Art des Aussagen ضرب من األقوال

 Artikulierte Sprache لغة منطوقة

 Aspektblindheit عمى المظاهر

 Aspektwechsel تغّير المظاهر

 Assoziative Verbindung عالقة تداع

 Assoziieren قرن، يقرن

 Atmosphäre جّو

 Atmosphäre/ Umgebung سياق

 Auffassen أحاط/ألّم

 Auffassung كإدرا

 Aufgabe مهّمة/ مطلوب

 Aufgeben أهمل/ترك

 Aufhebenنسَخ؛ إنتَسَخ /فعل نْسخ،نسخ

 Aufklärung تبيين /تنوير /إيضاح

 Aufleuchten الحضور الفجائي 
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 Auflösen فتَّ /حلَّ

 Aufnahme تناُول ،إستقبال/تلّقي

 Aufnehmen استوعب

 Aufschluss إيضاح/بيان

 Auftreten مُثل/ ؛ َهلّ هلَّ

 Auftreten  (das) ِهلّ / هلَّ /مُثل

 Aufweisung تعريف إشاري/إظهار

 Ausbreiten بسط/مدَّ

 Ausbreitung إمتداد/تمّدد

 Auschliessen صدَّ /طرح

 Ausdehnung إنبساط

 Ausdehnungsabstraktion تجريد امتدادي

 Ausdruck عبارة

 Ausdruck/Aussage/Ӓusserung تعبير

 Ausdruckbeziehung عالقة التعبير

 Ausdrucksbewegung حركة تعبيرية

  Auseinandertreten (das) تنافر/تباعد

 Ausführung ِنجاز/نْجز

 Auslegungعْرض /شرح /تفسير/تأويل

 Ausnahme افتراض

 Ausruf صيحة

 Aussage منطوق /قضية/عبارة

 Aussage-funktion دالة قضوية

 Ausschaltungتعطيل

 Ausschließung صدّ / طْرح/مْنع

 Aussereinander تباعد/تخارج

 Äußern (sich) تخرَّج

  Äußerung ُخراج

  Aussprechen نطق../ أفصَح عن

 Aussprechen/Aussage/ Ӓusserung تلّفظ

 Ausspruch قول مأثور

  Austauschung مبادلة/بدال

 Automaten ةكائنات آليّ 

 Autonomie استقالل

 Axiom بداهة
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 Axiomatikمنهج بدهي/)النسق أو المنهج(فرضي استنتاجي 

 Base im Physischen, Materialistische أساس فيزيائي
Basis 

 Basis im Geistigen أساس ثقافي

 Bau ُبنية

  Baukunst هندسة

 Beabsichtigen نوى، ينوي

 Bedeuten يعني/ يدل/داللة

 Bedeutung معنى /مدلول/داللة

 Bedeutungsaussage)الداللة(عبارة المسمى /داللة العبارة

 Bedeutungskörper جسم الداللة

 Bedingte مْشروط

 Bedingtheit اقتضاء

 Bedingung شريطةٌ /شرط

 Bedürfnis (se) حوائج/ حائجة،حاجة

 Befehl أمر

 Befreien (sich) .. كان في ِحلٍّ من/حّرر

 Befriedigen ُيحقِّق/ يستوفي

 Befriedigung الرُّضوان/رضا

  Begehren  شهوة/رغبة

 Begehrungsvermögen َمَلكة الرغبة

 Begeisten, Begeistung رّوَح، نّفَس، إسترواح

  Begierde رغبة

 Begreifen /Begriff مفهوم/فهم مفهومّياً  /أدرك/فهم

 Begreifung )هوميّ مف(فْهم

 Begrenzen قّيد/حّد

 Begrenzung  تقييد/تحديد

 Begriff مفهوم

 Begrifflich مفهوميًا

 Begriffsbildung تكوين المفاهيم

 Begriffsgrenzen حدود المفهوم

 Begründen فعل تأسيس/أّسس

 Begründung تعليل، تأسيس

 Behandeln ..شتغل بـا/عالج

 Behandlung معالجة

 Behaupten أقرّ /أثبت
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 Behauptung مقالة/ إثبات/إقرار

 Behaviorist سلوكّي

 Beherrschen تحّكم، يتحكم

 Beiherspielen, Beispiel داَل، مثل

 Beistimmung  اتفاق، موافقة

  Bemächtigen  (sich) حاز، يتحّوز

 Bemühung سعي/ مسعى

 Beobachten, Beobachtung عاين، معاينة

 Berechnung der حتمالحساب اال

 Berechnung im Kopf حساب ذهني

 Berechtigung تسويغ

 Bersichtliche Darstellung عرض ّشمولي

  Beschaffenheit تركيبة، تكوينة /حال/صفة

 Beschäftigung تشاغل/ شتغالا

 Beschränkte مقيَّد/ محدود

 Beschreibung وصف

  Beseelen نفََّس

 Besinnungتمعن

 Besitzen تمّلك/تمّلَك

  Besprechen مقاَولة/تقاُول

 Beständigدائم

 Bestandsliste الجرد/ قائمة البناء

 Bestandteile عناصر متّممة

 Bestätigung إثبات/ توطيد/ترسيخ

 Bestehen َديَمة/ ِقوام/ قْومة/قام

  Bestimmbarkeit  قابلية للتعيين

 Bestimmen  و حددعّين أ

 Bestimmte beschreibung رسم محّدد

 Bestimmtheitتعيُّنيَّة

 Bestimmung مصير/تعيين

 Bestimmungsgrund مبدأ معيِّن/ مبدأ تعيين

 Bestrebung منزع/ مسعى

 Betrachten, Betrachtungاعتبر، اعتبار/ ..نظر في/إعتبر

  Beurteilen  أصدر حكمًا، حكم

 Beurteilungحْكم
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 Bewähren ..تحّقق من

 Bewährungتأكيد

 Bewegung حركة/حراك

 Bewegungsgrundمحرك/باعث /محرِّكة علة/أساس

 Beweis برهان

 Bewirktesمفعول

 Bewunderung  إعجاب

 Bewusste معروف/معلوم

 Bewusstheitszustand حالة وعي

 Bewusstloseالعرّي من الوعي/ الالواعي

  Bewusstsein  شعور/وعي

 Bewusstsein uberhaupt وعي كلي

 Bezeichnen/zeigen أشار، يشير/يعّين

 Beziehen وَصل، وْصل /أحال، يحيل

 Beziehung إضافة/صلة

 Beziehungssein كون موصول

  Bezogene (das) الموصول

 Bild لوحة/صورة

 Bilden (sich) تكّون/ثقافة

 Bildgegenstand الشيء -الّرسم 

 Bildhaürkunst  فن النحت

 Bildung ثقافة/تكوين

 Bindewort أداة

 Biologische Gegenstände مواضيع بيولوجية

  Bleiben ظلّ / لبث/مكث

 Blicklinie خط الرؤية

 Böseشرٌّ

 Botmässigkeit طغيان/ قهر/غلبة

 Brauchbar قابل لالستعمال

 Brettspiel لعبة الضاّمة

 Characterطْبع

 Constitutionale Sprache لغة بنائية

  Daransetzen (das) المجازفة/ الجزاف

 Darstellbarkeit استعراضية

 Darstellen بّين، تبيين
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 Darstellung بيان/ عْرض

 Darstellung des Gesehenen عرض ما وقعت رؤيته

 Darstellungsform شكُل عرض

 Darstellungsweise طريقة عرض

 Das Angenehme ُمرضي

 Das Gemeinteقصد

 ...Das heisst ..هذا يعني/أي

 Das Reden خطاب

 Das Unbedingte المشروط

 Das Wollen اإلرادة

  Dasein وجود/ إّنّية/كيان

 Datum انطباع، معطى

 Dauer ديمومة

 Deduktion ستنباطا

 Deduktion der Lehrsätze استنباط المبرهنات

 Deduktion der Regeln der Konstitution استنباط قواعد البناء

 Dem-Zeichen-Folgen لإلشارة -امتثال

 Denken, Denkakte تفكيرالفعُل /فكر

 Denotatum مرجع

 Der Wille فعل اإلرادة

 Deutun geines Befundes تأويل النتيجة

 Dialektik جدل/جدلية/ ديالكتيك /ديالكطيقا

 Dichtkunst  فن الشعر

 Dies-da مشار إليه

 Dieselbigkeitُهَوِويَّة

  Diesseits und Jenseits الدنيوّي واُألخرويّ 

 Differenzفْرق

 Ding شيء

 Ding an sich شيء في ذاته

  Ding, Dingheit شيء، شيئّية

 Disciplinصراط

 Disposition استعداد

 Disziplin فرع معرفي

-Dokumentation (Dokumentation )عالقة(شهادة
Beziehung) 

 Doppeldeutigkeit تأويل مزدوج
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 Doppelkreuz صليب مزدوج

 Dreidimensionalität ثالثية األبعاد

 Dreiteilung انثالث

 Dritte Welt كون ثالث 

 Drittes Reich حّيز ثالث

 Dualismus نزعة ثنائية 

 Duplizität مضاعفة/ تضاعف

 Dur جواب

  Durchdringen نفذ؛ نفاذ

 Durchlaufenإجتياب/ إجتاب /قطع/جاب

 Durchschnittتقاطع

 Ebene Darstellung )ذو بعدين(عرض مسّطح 

 Echt َصدوق

 Egologisch إيجولوجي

 Ehrlich صدوق

 Eidos, eidetisch ماهية، ماهوي

  Eigen; Eigentum خاّص، خّصيصة

 Eigenebewusstsen, mein Bewusstsein الوعي الخاص/يوعي

 Eigenpsychisch نفسي ذاتي

 Eigenschaft خاّصية

 Eigenschaftsbeschreibung وصف الخاصية

 Eigenständig قائم بذاته

 Eigentlicher Name إسم حقيقي

  Einbildung مخّيلة/مخيال

 Einbildungskraft لةمخيِّ

 Eindeutig مضبوط

 Eindruck  انطباع

  Einfach (en) بسيط؛ تبّسطَ 

 Einförmig متشاكل

 Einfühlungحدس/ تعاطف /استشعار

 Eingebettet مطمور

 Eingentümlichkeit خصّيصاء/ خاصّية

  Einheit وحدة

 Einheit des Gegenstandsgebietes وحدة مجال المواضيع

  Einleiten أولج/أدخل
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  Einrichtung بنية

 Einschränkungتقيُّد

 Einsehen (das) تبّصر

 Einseitig  أحادّي الوجه

 Einseitigkeitأحادّية

/تعقٌّل/معرفة مْقنعة/اقتناع /معرفة بداهية/بداهة
 تقييم

Einsicht 

 Einsichtig بداهي، مْقنع، بيِّن

 Einstellungموقف

 Einstimmung توافق/اتفاق

 Eintreten توّلج/دخل

 Einzelheit كيان منفرد

 Einzeln/singulärمفرد

 Einzelne فرديّ /فرد

 Element أصل/ عنصر

 Element (Glieder) einer Klasse عنصر الفئة

 Elementarerlebnisse تجارب أولية

 /Eliminierung der Grundbeziehung حذف العالقة األساسية
Grundrelation 

 Eliminierung eines Gegenstandszeichens حذف رمز الموضوع

 Elliptischer Satz قضية مختزلة

  Emfindsamkeit وجدان

 Empfaenglichkeitقابلية

 Empfänger متلّقي

 Empfindenes محسوس

  Empfindung/ Wahrnehmung  إحساس

 Empirie/ Erfahrungتجربة

 Empirisch تجريبي/ إمبيرّي

 Empirismusتجريبية/ قّيةإمبيري /نزعة تجريبية

  Endabsicht  نهائيقصد

 Endgültig نهائي، أخير

 Endlich / unendlich متناه، المتناه

 Endlichkeiten متناهيات

 Endursache  نهائيةعلة

 Endzweck  غاية نهائية

  Entäußern (sich) إختَرَج
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 Entelechie كمال أول

 Entfalten ترّسل/إنبسَط

  Entfliehen إنفلت

  Entfremden  (sich) إغترب/غّرَب

 Entgegengesetzte متقابالت

 Entgegensetzenتضاّد/ضادّ  /تقابل/ فعل مقابلة

 Entgegensetzung تضادّ /تقابل

 Entscheidbarkeit قابلية للبت

 Entsprechen يطابق/طابق

 Entstehen بَثق/نَجَم

  Entwickeln  (sich) ربا

 Entwurf des Konstitutionsystem تصر النسق البنائيمخ

 Entzweien فصد/ فصم /إنفَصم/إزدوج

 Entzweiung نفصاما

 Epistemische Logik منطق معرفي

 Epitheton نعت

 Epoché إيبوخيه /إيبوخي

 Erdichtung إفتراء

  Erfahren تعّنى/جّرب

 Erfahrung )..يقوم بـ(تجربة

 Erfahrungssatz ّيةقضّية تجريب

 Erfassung تحصُّل

 Erfinden/Erfindung ابتداع

 Erfüllen أفعم/أنجز

 Erfüllung امتالء، ملء، تحقيق

 Ergänzen (sich)تكّمل

 Ergründen ستقصىا/ تقّصى

 Ergründung استقصاء/تجزير

  Erhaben سام

 Erhabenheit جاللة/سمّو

 Erheben (sich)...إرتقى إلى /رتفعا،رفع

  Erhellen إّتضح

 Erinnerung ذكر/تذكر

  Erkennen معرفة/عرف

 Erkennen (sich) إعترف نفَسه
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 Erkennen, Erkenung تعرف/عرف

 Erkenntnisمعرفة

 Erkenntnismässige Primarität أسبقية معرفية

 Erkenntnistheorie نظرية المعرفة

  Erkenntnisvermögen  ملكة المعرفة

 Erkenntniswert قيمة معرفية

  Erklärung  شرح، تفسير

 Erklärung der Bedeutung تفسير المدلول

 Erlangen بلَغ

 Erlebnis )واقع(معيش

 Erlebnisbestandteil ُمكوِّن التجربة

 Erörterung  عرض، توضيح

  Erscheinen إظَّهَّر، إّظهار

 Erscheinendes ما يظهر/ظاهر

 Erscheinung/ Phänomenonظاهرة/ إّظهار /ور، تجلٍّ ظه

 Erscheinungsweise كيفية الظهور

 Erwägen تفّحص

 Erwarten ترّقب

 Erweisen (sich)ّتضحا

 Erwerb مكتَسب، مكسب

 Essenz/Wesenماهية

 Ethik أخالق /علم األخالق

 Etre كينونةٌ / كان؛ كْون

 Eugenخاّص

 Evidenzبداهة

 Existenzجودو 

 Expansion وجود /نتشارا

 Experiment تجربة /تجريب

 Experimentelle Untersuchung بحث تجريبي

 Explikation بسط، إفصاح

 Explizite Definition تعريف صريح

 Extension, extensional ماصدقي/ ماصدق

 Extensionale Semantik علم الداللة الماصدقي

 Extensionalitätsthese قيةأطروحة الماصد

 Extensiv امتدادي
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 Faktizität وقائعية، حدثية

 Faktum معطى، واقعة، حدث

 Falsch زائف /خاطئ

 Familienähnlichkeit شبه عائلي

 Farbenblindheit عمى األلوان

 Farbkörper جسم األلوان

 Fassenأْخذ

 Fehler خطأ

 Fest راسخ

 Fest (halten; machen) ثّبت/رّسخ

 Festhaltbarkeit des Gegebenen احتفاظ بالمعطى

 Festsetzung اتفاق/ مصادرة

  Figurx/  Form  صورة، شكل

 Fiktion تخييل /افتراض/تخيل

 Finalité (Concept de) مفهوم غائيّ ،غاية

 Flussسيل

  Flüßig, Flüßigkeit ِسيلة/ سّيال، سْيالنّية

 Folge/ Schlussنتيجة

لة  Folgerung نتيجة/ ُمَحصَّ

 Form شكل/صورة

  Formal  صوري، شكلي

 Formalisierung صورنة

  Formalismus صورانّية

 Formalismus صورانية

 Formelصيغة

 Formular-Philosophie فلسفة صّياغة

 Fortgang/ Verlaufمجرى

  Fortschritt تقّدم

 Frei von في ِحّل من

  Freiheit ةحرّي

 Fremd غريب

 Frempsychisches نفسي غيري

 Fühlen (das)فعل شعور ،رَ عَ شَ /أحّس

  Fülle فيض/مالء

 Fundamentale Aussagefunktion دالة قضوية أساسية
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 Fundierte Relationعالقة ماصدقية مؤسسة

 Fungierenاشتغل، لعب دورًا أو وظيفة

 Funktion, Funktionale Abhängigkeit تبعية دالية/دالة

  Für sich, Fürsichsein  (das) لذاته - لذاته، الكون

  Furcht فَرق

 Ganze جملة/كّل

 Gattung جنس

  Geben (sich) ّتخذا/تعّطى/ أتى /يأتي/ يتعّطى

 Gebilde تشكيلة

 Gebot وصيَّة/أمر

 Gebrauch استخدام/ استعمال

 Gebrauchsdefinition تعريف االستعمال

 Gedächtnisbild صورة الذاكرة

 Gedanke/ Idee فكرة

 Gedankending كوائُن فكرٍ 

 Gedankengang استدالل

 Gefühl  شعور /عاطفة

 Gegebeneمعطى

 Gegebenheit انعطاء /عطاء /معطى

  Gegensatz نقيض /مقابلة/ تقابل/ تعارض

 Gegenstandغرض/ما ُيوضع/ شيء /موضوع

 Gegenständlichkeit )بمعنى عام(ع موضو 

 Gegenstandsart نوع الموضوع

 Gegenstandsbeschreibung وصف الموضوع

 Gegenstandsform صيغة الموضوع

 Gegenstandsphäre دائرة المواضيع

 Gegenstandstheorie نظرية المواضيع

 Gegenteil نقيض/ مقاِبل/ضّد

  Gegenüberstehen (sich) واَجه؛ إستوَجهَ 

 Gegenwart حاضر

 Gegliedert ُمـَمفصل

 Gehalt فحوى/ِقوام

 Gehirnvorgang عملية دماغية

 Geist/Seele روح/فكر

 Geisteswissenschaften علوم ثقافية
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 Geisteszustand حالة ذهنية

 Geistiger Vorgang عملية ذهنية

  Geistreich رّواح/ شديد الّروح

  Gelten صلحي/ مجرى..يجري

 Geltung صالحية

 Geltung/ Giltigkeit صحة/صدق

  Gemeinde جماعةٌ /جمع

 Gemeine Vernunft  عقل مشترك

 Gemeinschaft جماعة/ِشْرَكة

  Gemeinsinn  حس عام

  Gemeinwesen ماهية مشتركة

  Gemuet  ذهن/نفس

 Gemütذهن/نفس/ فكر /روح/خاطر

 Genidentisch هوية أصلية

 Genie  عبقري، عبقرية

 Genrebild صورة من الحياة اليومية

  Genuss متعة

 Gerade مباشرة

 Geradehinمباشر، في االتجاه نفسه

 Gerüst هيكل

 Gesamtwissenschaft ِعلم ُمَوحد

 Geschehen حدث /حدوث/حدثان

  Geschichte تاريخ

 Geschicklichkeit رشاقة/مهارة

  Geschmack ذوق

 Geschöpf مخلوق

 Gesetzقانون

 Gesetz مبدأ

 Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten مبدأ الثالث المرفوع

 Gesetzgebungتشريع

 Gesetzlich  وفق قانون، قانوني

 Gesetzmässig  شرعي، وفق قانون

 Gesetzmässigkeit شرعية /قانونمطابقة

 Gesetztsein كونه موضوعاً 

 Gesichtspunkt موقف/ نظروجهة
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  Gesinnung نّية/طوّية

 Gestalt مظهر خارجي /غشطالت

 Gestalt (en) تشّكل/شكل

 Gestalt (en, sich) ؛ تشّكلوْجه/شكل

 Gestalt (Form) )صيغة(شكل

 Gestaltenشكَّل

  Gewächsreich  مملكة النبات

  Gewalt/ Zwang  عنف/سطوة

 Gewinnen  (das) ستفادةإ/كسب، تحصيل/حّصل

  Gewissen ضمير/إيقان/ يقين /إيقان أخالقيّ 

 Gewißheit إيقان/تيّقن

  Glaube إيمان

 Glauben إيمان

 Gleich عينه /الشيء نفسه

 Gleichartig متجانٌس

 Gleichförmigkeit تماثل

 Gleichgiltigkeit المباالة

  Gleichgültig  (keit) سّيانّية/سّيانّي

 Gleichheit عينّيه/تكافؤ

 Gleichmässig متجانسة

 Gleichstellen مواضع متماثلة

 Gleigültigkeit ِسواء/َسّيانَية

 Gliederpaar عنصر زوجي

  Glück سعادة

 Glückseligkeit هناء/ غبطة/سعادة

 Gottاهللا

 Grammatischer Unterschied فوارق ّنحوّية

 Grenzeحّد

 Grösseِعَظٌم

 Grund سبب/عماد/ أّس / عّلة/أساس

 Grundbegriff مفهوم أساسي

 Gründe أرضّيات/ أرضّية

 Grundelemente عناصر أساسية

 Grundgegenstand موضوع أساسي

 Grundrelation عالقة أساسية



 547

 Grundsachverhalt واقعة أساسية

 Grundsatz مبدأ /ركن/ قضّية أمّ 

 Grundsatz der Einfachtheit)للبساطة مبدأ أقصى(بساطة

 Grundsatz/ Prinzip مبدأ

 Grundwissenschaft ِعلم أساسي

 Gut الحَسن/خير

 Gütigkeitطيبة

 Haben (das)اهللا

 Haltungمقام

 Handeln مراس

  Handlung ِفْعل /تمّرس/ ممارسة

 Handwerk صنعة يدوية

 Häteronomie تنافر

 Heiligمقدَّس

 Heiligkeitقداسة

 Herr,  Herrschaft الرئيس، الرياسة

  Herstellen أقاَم

  Herumtreiben مطاوفة/طاف

  Hervorbringen (sich) تنتَّجَ / أنتجَ ../ أتى بـ

 Hervortreten نتَجما/نَجم

 Heterenomieتنافر

 Hilfsverb فعل مساعد

 Hintergliedتاٍل

 Hinweisen ..أشار إلى

 Hinweisend definieren تعريف باإلشارة

 Hinweisendes Lehren der Wörter تعليم األلفاظ باإلشارة

 Hinzeigenإشارة

  Hinzutreten zu ضّم إلى

 Hirnspiegel مرآة الدماغ

  Historisch إخبار/ تْأريخّي

 Höchstes Gut خير أسمى

 Höheres Tiere مقّدمات

 Hokuspokus شعوذة

 Homogene Relation قة متجانسةعال

 Homonymie مشترك لفظي
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 Hypostasieren أْقَنمَ /أقنمة

 Ichأنا

 Ich-bezogen تمركز حول الذات

 Ichselbst عين األنا

 Idalität صفة الفكرّية

 Idealمثل /نموذج /مثاليّ /فكرّي

 Ideale Zahlzeichen عالمة عددّية مثالّية

 Ideales ليّ َمثَ  /موضوع مثالي

 Idealisierungإمثال

  Idealism مثالية

 Idealisten مثاليين

 Idealität مثالية، موضوع مثالي

 Idee  مثال/فكرة

 Idee/ Gedankeفكرة

 Ideelفكرّي

 Identisch متماه

 Identischeمتهّوي

 Identitätتهّوي/مطابقة/ تماهٍ  /تطابق/هوية

 Identitätsgesetz/ Satz der Identität مبدأ الّتماهي

 Immanent محايث

 Immanenz محايثة

 Imperativ )ُملزم(أمر

 Implikationلزوم

 Implizite Definition تعريف مضمر

 Impression انطباع

 In-dich-selber-Zeigen اإلشارة ـ في ـ باطنك

 Indifferenzpunktسّيانّية نقطة/ نقطُة سواء

 Individualbegriff مفهوم شخصي

 Individualitälفردّية

 Individuation- prinzip (principium مبدأ التفريد
individuationis) 

 Individuell شخصي

 Individuum فرد

 Induktion استقراء

 Induktive Reihe von Sätzen سلسلة استقرائّية من الجمل

 Infinitesimalnotation ترقيم حساب الّالمتناهي
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 Inhalt محتوى

 Inhaltslogik منطق مفهومي

 Innenleben حياة باطنّية

 Inner جَوانيّ /باطن

 Innere Zustände أحوال باطنّية

 Innere, Innerlichkeit جّوانّي، جّوانّية

 Inneres Bild صورة باطنية

 Inneres Erlebnis ...)يمّر بـ(تجربة باطنّية 

 Innerliches Reden خطاب باطني

 Insichgehen ُمضّي في الذات

  Instinkt غريزة

 Institution مؤسسة

 Instrumentalismus أداتية

 Integrationistische Semiotik السيمياء االندماجّية

  Intellektuell معقول

 Intelligenz عقل/فاهمة

 Intensionale Semantik علم الداللة المفهومي

 Intensität einer Sinnesempfindung )اإلحساس(كثافة

 Intention قصد/مقصد

 Intentionale Aussage عبارة مفهومية

 Intentionale Beziehung عالقة القصد

 Intentionalität قصدية

 Intentionalität قصدية

 Interesse منفعة/ مصلحة

ذاتي مشترك، مشترك بين الذوات، باشتراك بين
 الذوات

Intersubjektiv 

 Intersubjektiv (Object/ Welt))عالم/ موضوع(مابين ذواتي 

 Intersubjektive Zuordnung تطابق مابين ذواتي

 Intersubjektivität ذاتية مشتركة

 Introspektion استبطان

 Intuitionحدس

 Intuitionnismus حدسانية

  Irrtum زلل/ ضالل/غلط

 Isomorph متشاكل

 Jetztآن
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  Kampf جحود/اعصر 

 Kardinalzahl عدد أصلي

 Kategorie /Kategorien مقوالت/مقولة

 Kategorischقطعي

 Kausale Bedingtheit اقتضاء سببي

 Kausalitaetسببية

 Kausalität علّية /السببية

  Kenntnis معرفة/معرف

 Kennzeichnung وصف محدد

 Kinästhetische Empfindungen أحاسيس حركية

 Kinästhetischer Sinn, Empfindungenحركي - إحساس بالحركة 

 Kinästhetisches Gefühl شعور حركيّ 

 Klang نغمة

 Klärung توضيح

 Klasse )مجموعة(فئة

 Klausel ُجمْيلة

  Knecht;  Knechtschaft خادم؛ خدمة

 Kohäsionتالحم

 Kollision تصادم/ صطداما

 Kombination توافقّيات

 Komplizierte Lebensform شكل حياة معّقد

 Kompositionalitäts-Prinzip مبدأ التركيبية

 Kongruent متكافئ

 Kongruenz تكافؤ

 Konkret متجّسد/عينّي

 Konsistenzاتساق

 Konstanz ثوابت

 konstituieren, Konstitution بنى، بناء

م  Konstitutionتقوُّ

 konstitutionale Definition تعريف البناء

 Konstitutiontheorie نظرية البناء

 Konstruktion عملية البناء

 Konstruktionsprinzip مبدأ البناء

 konstruktive Definition تعريف إجرائي

 Konstruktivismus إنشائية
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  Kontemplation تأمل

 Kontraktion نكماشا/ نقباضا

 Konverse العكس

 konverse Aussage ارتجاعيةقضية

 Koordinaten إحداثيات

 Kopie نسخة مرسومة

 Körper جسد/جسم

 Korrelat تراُبط

 Korrelation تضايف

 Kraftقّوة

 Kreisدائرة

 Kreische Antinomie مفارقة الكّذاب

 Kristallisationتبلُّر

 Kriterium des Sehens معيار رؤية

 Kritikنقد

 Kultur  ، حضارةثقافة

 Kunst فن

 Kyrillisch الّسيريلية

 Landschaftsbild مشهد طبيعي

 Lebenحياة

 Lebendigkeitةمحايا

 Lebensform شكل حياة

 Leere, Leerheit خواء

 Legalitätشرعّية

 Lehreفقه

 Lehrsartzمبرَهَنة

 Lehrsätze des Konstitutionsystem مبرهنات نسق البناء

 Leibسدج

 Leib-Seele-Dualismus ثنائية الروح والجسد

  Leichtsinn طْيش

 Leistungإجراء

  Leitfaden  خط هاٍد

 Licht ضوء/نور

 Lichtwesen ماهية نورانّية

 Logik منطق
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 Logisce übersetzung ترجمة منطقية

 Logisch geformt صياغة منطقية

 Logische Bedingtheit اقتضاء منطقي

 Logische Existenz )منطقي(وجود

 Logische Gegenstände مواضيع منطقية

 Logische Konstruktionen ُبنى منطقّية

 Logische Summe مجموع منطقي

 Logische/ nichtlogische konstante)غير منطقي/ منطقي(ثابت

 Logischer komplex مركب منطقي

 Logischer Wert قيمة منطقية

 Logischer Zirkel لقة منطقّيةح

 Logisches Skelett هيكل منطقي

 Logistikمنطق رياضي/)النزعة المنطقية(لوجيستيقا 

 Lokalzeichen موضع العالمة

 Luftleerer Raum فراغ

 Lust متعة/ لذاَذة/لّذة

 Machen قدّ /صنع

  Macht سلطان/قدرة

 Manifestation beziehung عالقة التمظهر

 Mannigfaltigkeit)أحيانًا تعددية(كثرة/ تنّوع/ تكّثر وجوه

 Mannigfaltigkeitslehre نظرية التعدديات

  Maß, Maßstab قسطاس

 Materieماّدة

 Mathematisierung ترييض

 Mathesis universalis علم كلي

  Maxime مسّلمة

  Mechanism آلية

 Mechanismusآلية

 Medium وَسط

 Medium des Verstehens وسيط الفهم

 Mehrdeutigkeit مشترك داللي

 Meine Seeleروحي

 Meinen تظنُّن/تظّني /يعني /يريد أن يقول

 Meinung مقصد/رأي

 Menge كثرة/ُزمرة



 553

 Merkmal أمارة مميِّزة

 Merkmal/Zug سمة

 Metalinguistik ما وراء لغوي

 Methodeمنهج

 Methodisierungَمْنَهَجة

 Missverstanden إساءة الفهم

 Mitte حّد أوسط

  Mitteilen آبلغ

 Mitteilung إخبار

 Mittel آلة/وسيلة

 Mittelpunktمركز

 Möchten رغب، يرغب

 Modalisierung تعديل الجهة

 Modalität جهة، كيفية

 Modalverben أفعال الصيغ

 Modelltheorie نظرية النماذج

 Modusةكيفي

 Möglich (Keit) إمكان،ممكن

 Mögliches Prädikat محمول ممكن

  Möglichkeit  إمكانية –إمكان

 Möglichkeiten إمكانّيات

 Moll قرار

 Moment لحظة

 Monismus نزعة واحدية

 Moral/ Sittenأخالق

 Moralisch أخالقّي

 Moralität Sittlichkeit أخالق /أخالقية

 Motiv مطلب/مبّرر

 Motorische Vorstellung تمّثل حركيّ 

 Mühlfahren لعبة الّناعورة

  Musikalische Phrase مقطع موسيقي 

 Muster/ Schema/ Vorbild نموذج/عّينة

 Mysteriöser Sinn معنى ملغز

 Nachbarfarben متجاورة/ ألوان متقاربة

 Nachbarstellen مواضع متجاورة
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 Nachdunkeln تعتيم

 Nach-Innen-Blicken الباطن -في -نظر

 Nachverstehenتفهم

 Natur/ Wesen طبع/طبيعة

 Naturgeschichte تاريخ طبيعي

 Natürliche Beziehung  عالقة طبيعية

 Naturwissenschaften علوم طبيعية

 Naturzweck  غاية طبيعية

 Negation نفي/سْلب

  Negative (das) سلبّي

  Negativität البّيةس

 Nehmenتناول

 Neigung تنّزع/لمْي

 Nichtigباطل

  Nichtigkeit لْيسيَّة

 Nichts عدم/ َلْيس /ال شيء

 Nominalismus إسمانّية /نزعة اسمية

 Norm قاعدة، معيار

 Normativ معياري

 Nötigung  إلزام/جبر

 Notwendig ضروريّ /واجب

 Notwendige, hinreichende Bedingung شرط كافي وضروري

  Notwendigkeit لزوم/ ضرورة/ وجوب

  Noumenon  نومنون

  Nutzbarkeit  منفعة، فائدة

  Nützlichkeit ِنفاع

 Oberflächengrammatik نحو سطحي

 Obersteأسمى

 Oberstes Gut خير أعلى

 Objectivismus نزعة موضوعية

 Objekt / Gegenstand  موضوع، شيء

 Objektiv موضوعي

 Objektivierung تموضع

 Objektivismus نزعة موضوعية

 Offenbaren (sich) تبّدى/تجّلى
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  Offenbarkeit تبديّ / إنكشاف

 Okkulter Vorgang إجراء خفيّ 

 Ordenbar قابلية المعطى للتنظيم

 Ordnung راتوب /ترتيب/نظام

 Ordnungsformen صيغ النظام

 Ordnungstheorie نظامنظرية ال

 Organization تنظيم

 Paarliste قائمة زوجية

 Paradigma نمط استبدالي

 Paradoxie des Haufens )السوريت(مفارقة الكومة 

 Parallelogramm متوازي األضالع

 Passen يالئم

 Passivität انفعالية/فعالية

 Pathologisch باثولوجي/ َمَرضي

 Pathos تفخيم درامي

 Patience لعبة الّسوليتار

 Periode جملة بيانّية كاملة

  Person  شخص

 Personalunion اقتران شخصي

 Personlichkeit شخصية

 Pfeilfigur تخطيط باألسهم

 Pflicht واجب

 Phänomen/Erscheinung ظاهرة

 Phänomenalismus نزعة ظاهراتية

 Phänomeneظاهرة

 Phänomenologie وجيافينومينول /ظاهراتية

 Phaseطور

 Philosophen-Unsinn المعنى فلسفي

 Philosophischer Superlativ تفضيل فلسفي

 Phrasiert مصاغة

 Physicalisch-qualitative Zuordnung ترابط كيفي فزيائي

 Physikalische Welt عاَلم فيزيائي

 Physikalischer Körper جسم مادي

 Physiognomie سحنَة

 Physisches Ding شيء فيزيائي
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 Pol (arität)  تناقض/ قطبّية،قْطب

 Porträt صورة شخصّية

 Porträtieren رسم صورة شخصّية

 Potenz, Mächtigkeit )كامنة(قّوة

 Praktischعملّي

 Praktische (das) عمليّ ) مجال(

 Praktisches Leben حياة عملية

 Praxis ممارسة

 Praxis der Sprache لّلغةممارسة ا

 Preisgeben أهمل/ ترك/ألقى

 Prinzipمبدأ

 Prisma موشور

 privates Objekt شيء شخصي

 Privatim شخصّية

 Produkt ناتج/نتاج

 Produktionإنتاج

 Produtziren (sich)تنتَّج

 Progressَتقّدم

 Projektionsmethode طريقة إسقاط

 Prototypische Semantik زيةعلم الداللة الطرا

 Prozess سيرورة/رىمْس

 Prüfen مَحص/فَحص

 Psychologismus نزعة نفسانية

 Psychophysische نفسي فيزيائي

 Psychophysische Beziehung عالقة نفسية فيزيائية

 Psychophysische Problem مشكل نفسي فزيائي

 Punkt نكتة/نقطة

 Qualität كيفية/كيف

 Qualitätsklasse فئة الكيف

 Quantitative Methode منهج كمي

 Quantumكّم

 Quasianalyse تحليل زائف

 Quasibestandteil مكون زائف

 Quasigegenstand موضوع زائف

  Räsonnieren مماحكة/محّك
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 Rationale Nachkonstruktion إعادة بناء عقالني

 Rationale Rechtfertigung تعليل عقالني

 Rationalzahl عدد بوحدة

 Rätsel معوصة/لغز

 Raum, Raumordnung نظام المكان/مكان

 Raumklasse فئة المكان

 Räumliches Sehen رؤية مجسمة

 Raumzeitlichkeitزمانية، صورة مكانية زمانية -مكانية

 Raum-Zeit-Welt عاَلم زمكاني

 Reaktivierenنشَّط من جديد، أعاد تنشيط

 Realواقعي/حقيق/ حاقّ  /فعليّ /حقيقي

 Realbegriff مفهوم تجريبي

 Realgegenstände مواضيع حقيقية

 Realisieren حّقَق

 Realismus نزعة واقعية

 Realismus des Gemeinsinns واقعّية الحّس المشترك

 Realisten واقعّيون

 Realität حقيق/واقع

 Realwissenschaften علوم تجريبية

 Receptivitätتقبُّل

 Rechtfertigungتبرير

 Rechtschaffenheit استقامة/ صالح

 Reduktion إرجاع، ردّ 

 Reel واقع/واقعّي

 Reellقائم ضمن، محايث/واقعي

 Reelle Zahl عدد حقيقي

 Reflexionانعكاس، تأمل، تأمل انعكاسي/تفّكٌر

 Reflexiv انعكاسي

 Reflexivität انعكاسية

 Regel قاعدة

 Regel der Konstitution قاعدة البناء

 Regulativ ممنظِّ

 Reigenspiel لعبة الّدّوارة

 Reiheمتوالية

 Reihenfolge تسلسل ترتيبي
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 Reinمحض، خالص /نقي/ خالص

 Reinheit der Ableitung اشتقاق خالص

 Rein-visueller Begriff مفهوم ـ رؤية ـ خالصة

 Relation عالقة ماصدقية

 Relationsbeschreibungوصف العالقة الماصدقية

 Relationstheorie نظرية العالقات

 Rellenفعلي

 Repräsentationتمّثل

 Retentionإمساك

 Rhetorische Fragen أسئلة موجهة

 Rückbesinnung تمعنارتدادي

 Rückfrage سؤال ارتدادي

  Rückgang معاد

  Rückkehr أْوب/أْوبة

 Rücknahme  معاودة/ إستعادة

 Rückübertragung مدخل إضافي

 Sache, Sache selbstشأن/غرض؛ األمر برأسه /أمر/شيء

  Sachen أشياء

 Sachlage ظرف األشياء

 Sachverhaltواقعة

 Satzعبارة /مقطع /قضّية/جملة

 Satzbau ُبنية القضّية

 Satzbegriff مفهوم القضّية

 Satzklang رنين القضّية

 Satzradikal قضّية جذرّية

 Satzvariable متغّيرة قضوّية

 Satzzeichen عالمة القضّية

 Schachspiel لعبة الشطرنج

 Schauenرؤية

 Schein ظهور/ ظاهر/وْهم

 Scheinen بدا/ظهر

 Schema)ملمح(شيما /ةخطاط/رسْم

 Schlecht قبيح

  Schranke حاجز/ قْيد /فحرْ /حّد

 Schuld خطيئة
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 Schwaermereiَغْلواء النفس /حماسة/َغْلواُء

 Schwerkraftةجاذبّي

 Seele/ Geist ذهن/نفس

 Seelenlebens حياة ذهنّية

 Seelische Vorgänge عمليات نفسية

 seelischer Zustand حالة نفسّية

 Sehfeld حقل بصري

 Sehwelt عاَلم مرئي

 Seiendes-geltendes الوجود والقيمة

  Sein كْون/كينونة

  Sein für anderes (das) الكْون لمغاير

 Seite جانب/ناحية

 Selbst الُهوَ /نفسه

  Selbständig  (keit) قائم برأسه؛ قيمومة ذاتية

 Selbständige, Autonome Gegenstandsart نوع المواضيع المستقل

 Selbständiger Complex مركب مستقل

 Selbständigkeit استقاللية

 Selbstbeschränken تقّيد/ تقييد ذاتيّ 

 Selbstbesinnung تمعنذاتي

  Selbstbewusstseinوعي بالذات/ وعي ذاتيّ 

 Selbstgegebenheit انعطاء بالنفس

 Selbstheit هوَوّية

 Selbstheitُهَوِويَّة

 Selbstisch ُهَوِوّي

 Selbstschätzung الذاتتوقير

 Selbstsein ذاَته)ه(كوُن

 Selbstständigkeit قيمومة/ قيام ذاتيّ 

 Selbsttätigkeit نشاط ذاتيّ 

 Selbsttätigkeit/  Spontaneität  فاعلية تلقائية

 Selbstverständlichتلقائي

 Selbstverständlichkeit اعتقاد تلقائي

 Seligkeit طوبى/غبطة

 Senzationalismus سيةنزعة ح

إستْوضع،/وضع/فعل وضع ذاتّي ،فعل وضع
 إّتَضَع

Setzen (das sich) 
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 Setzen, Setzungوْضع

 Sich Auskennen فهمنا في الشيء

 Signal/Zeichen/Bezeichnug/Zeigen إشارة

 Sinn مغزى/معنى

 Sinn, sinnlich, Sinnlichkeit محسوس؛ حاّسة/ حّس؛ حسيّ /معنى

 Sinn/ Deutung معنى

 Sinne حاسة/حس

  Sinnenwelt  عالم محسوس

 Sinneseindruck انطباع حّسي

 Sinnesfeld حقل حسي

 Sinnesraum مكان حسي

 Sinnlich محسوس/حسّي

  Sinnlichkeit  حساسية

 Sinnlos عديم المحتوى

 Sinnübersetzung ترجمة المعنى

 Sinnvoller Satz قضّية مفعمة معنى

  Sitte ُسَنٌن إتيقّية/إيتوْس

 Sittenأخالق

 Skepsis ريب، ريبية

 Skeptizismus ريبية، نزعة ريبية

 Solipsismusاعتزال/أنوية/نزعة األنا وحدي /نزعة واحدية

 Solipsisten أنوّيون

 Sollen وجب / يْنبغي/لزوٌم

 Spekulation تأمل /نظر تأّمليّ 

 Spekulativ تأمُّليّ /نظرّي

 Sphärenfremd غير متجانس

 Sphärenvermengung تداخل دوائر

 Sphärenverwandt متجانس

 Spontaneität تلقاء/تلقائية

 Sprachkritik نقد اللغة

 Sprachspiel لعبة لغوّية

 Stammbaum der Begriffe جينيالوجيا المفاهيم

 Stand der Dinge/ Sachverhalt/Tatbestand حالة األشياء

 Standpunkt موقف/ زاوية نظر

  Statt;  Staatsmacht سلطان الدولة/ دولة، سلطة
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 Stereoskop ِمْجسام

 Stetiges Sehen رؤية متواصلة

 Stiften, Stiftung أسَّس، تأسيس

 Strafe قصاص/عقاب

 Streben (das) تنّزع/نزوع

 Stromتيار

 Strömen انساب، تدفق

 Strukturelle Kennzeichnung يويوصف محدد بن

 Stufe درج

 Stufenformen صيغ المستويات

  Subjekt حامل/ ذات، ذات

 Subjekt der Erkenntnistheorie ذات عارفة

 Subjektivذاتّي

 Subjektive Rechtfertigung تبرير شخصي

 Subjektivitätذاتية

 Subjektobjekt موضوع-ذاٌت

  Substanz جوهر

 Substanz (Substanz-Kategorie) )مقولة الجوهر(جوهر

 Substituierbarkeit قابلية لإلنابة

 Substrat مرتكز /ركيزة/حامل

 Subsumieren أدرج

 Subsumption )تضمن(تداخل

 Symbolische Logik منطق رمزي

 Symmetrisch تناظري

 Symptom (en) عوارض/ عارض

 Synthese تركيب/ تأليف/رْبط

  Synthetisch  تركيبي

  System  مذهب /منظومة/نظام

 Systemform صيغة النسق

 Tastpunkte نقط التماس

  Tat, tätig فعل؛ فّعالة/ِفْعلة

 Tätig (Keit) نشاط،فّعال

 Tätigkeit  فعل، عمل

 Tatsacheواقعة

 Täuschen (sich)توّهم
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 Täuschung وهم

 Technisierungتْقَنَنة

 Teilâhnlichkeit تشابه جزئي

 Teilgleichheit جزئي) تماثل(هوية

 Teleologie/ Zweckmässigkeit غائبة

 Teleologisches Problem )مشكل(غائي

 Telepathie تخاطر

 Thema موضوع/تيمة

 Theorem der Mengenlehre فرضّية نظرية المجموعات

 Theorieنظرية

 Therapien طرق عالج

 These (n) طروحات/حطرْ 

 Thesisوْضع

 Tiefengrammatik نحو عميق

 Tilgen ألغى

 Totalität كلية /جماعة/جملة

 Tradition تقليد، إرث، تراث

 Traditionalisierung إنشاء التقليد

 Transcendental ترنسندنتاليّ 

 Transzendentمفارق

 Transzendent, Transzendenz متعاٍل، تعالٍ 

 Transzendentalترانسندنتالي /متعالٍ  /ترنسندنتالي

 Transzendenzمفارقة

 Treffen تعّلق /مناسب/يناسب

 Treffendes Wort لفظة صائبة

  Trennung فْصل/فْصم

 Triebتنزُّع /غريزة/ ميل غريزيّ 

 Triebfederدافع

  Trockne جفيف/جاّف

  Tugend فضيلة

 Tun/ Verbum/ Zeitwort عمل/ صنيع/فعل

 Typ, Typusنمط

 Typikنمطية

 Typischنمطي

 Typus/ Typentheorie نظرية األنماط/نمط
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 Überbestimmung )مبالغ(تحديد مفرط 

 Über-Bildnis صورة كبرى

 Überdeckung von ähnlichkeitskreisen تداخل دوائر التشابه

 Übereinstimmen تقارن/إقتران

 Übereinstimmung اتفاق /توافق/تطابق

 Übergang  تمارّ / مرور/انتقال

 Übergehen تعّدى/مّر

  Überhaupt على اإلطالق/ بعاّمةٍ / بالجملة

 Überlegung ..تفّكٌر في/تأمل

 Über-Ordnung راتوب فوقي

 Überschwenglich  فضفاض

 Übersetzungترجمة

 Übersichtlich(keit) شمولي، شمولّية

  Übersinnlich ما فوق الحّس 

 Übertragene Bedeutung داللة مجازية

 Umfangslogik منطق ماصدقي

 Umformung von Aussagen تحويل العبارات

 Umgebung محيط

 Umgebungsrelation )القرب(عالقة التجاور 

  Umgestaltung إخراج/تقويم

  Umkehren قَلب/عكس

  Umschlagen إرتدّ /إنقلب

 Umschreibung in Wortsprache تشارح باللغة الطبيعية

  Unabhängig ستقاللّيةا ../في حلٍّ من/ مستقّل

 Unabhängigkeit استقاللية/ استقالل 

 Unartikuliert غير منطوق

 Unaussprechbar ممتنع الوصف

 Unbeantwortbare Fragen مسألة غير قابلة للبت

  Unbedingt الالمشروط /روطغير مش /ال قيد له

 Unbestimmt  غير معين

 Unbestimmtheit غير محّدد

 Unbewusste الواعي

 Unding الشيء

 Unendlichإلى ما ال نهاية فيه ،المتناه

 Unendlichkeit ال تناهي
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 Ungerechtigkeit الشرعّية

 Ungesättigte Zeichen رموز ناقصة

  Ungleichheit التساوٍ /تفوات

 Ungreifbar يتعّذر إمساكه/غير ملموس /غير قابلة لإلمساك

 Ungreifbarkeit عدم قابلّية التجسيم

 Universum كلية، مجال، كون

 Unlustألم

 Unmittelbar في الحال

  Unmittelbarkeit الحاّليَّة/ الذي با توسيط

 Unscharfe Logik منطق اإلبهام

 Unsinn المعنى

 Unsinnig ىعديم المعن

 Unstimmigkeit مخالفة

  Unterscheiden, (sich) مّيز؛ إنفَرق/باين

  Unterschied تباُين/ فْرق/ إختالف

 Unvereinbarkeit von Aussagen تنافي العبارات

  Unvollendet مخروم

 Unvollkommen ناقص

 Unvollständigkeitsgesetz مبدأ عدم االكتمال

 Unwägbar ال تقّوم

  Unwahrscheinlich مظنون فيه / غير مرجَّح

 Unwirklicher أقّل واقعية

 Unzerlegbare Einheit وحدة ممتنعة التحليل

 Unzerstörbar غير قابل لإلتالف

 Urelement عناصر أّولية

 Urphänomene ظواهر أّولّية

  Ursache سبب)/ أّوالنّية(عّلة

  Ursprung معينٌ /أصل

 Urstiften, Urstiftung شيندشن، تد

 Urteilُحْكم

  Urteilskraft  كة الحكمَلَم

 Urwahre حّق أصالنيّ 

 Urwesen أصليكائن

 Urzeugung توّلد تلقائي

 .Usw إلخ
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 Vage فضفاض، عائم

 Variationتنويع

 Vehikel des Denkens ناقلة أفكار

 Veranlassung وجوب/ باعث على

 Verbinden, Verbindung رابطة /وصل/ربط

 Verbindlichkeit إلتزام

 Verbindung رباط /ترابط/ ارتباط

  Verbreiten ذاع/شاع

 Verdeutlichungتبيين

  Verdopplung تضاعفٌ 

 Vereinzeln, Vereinzelung إنفراد/ أفرَد؛ إفراد

  Vergangenheit كاِنيَّة

 Vergegenwärtigung استحضار

  Vergehen (das) ثورد/ فات؛ فوات

 Vergemeinschaftung اجتماع

 Vergnügen رضى/ متعة/ انشراح

  Verhalten  (das) سلك؛ مسلك

 Verhältnisكان/ كانّية /رابطة/عالقة

 Verifizierbar قابل للتحقق

 Verkehrte (das) مقلوب/ معكوس

  Verkehrtheit ِعكاس

 Verknüpfung ربط/ اقتران

  Verlauf مجرى

 Vermeinenَعْني

 Vermengen خلبطة/خلط

 Vermitteln, Vermittlung توسيط/وسَّط

  Vermittelte مْوسوط

 Vermittlungتوسيط

 Vermögen قوة/ قدرة/مَلكة

 Vermuten خّمن، يخّمن

 Vermutung استدالل بالقرينة

  Vernichten ألغى، نقض /ليََّس /أعدَم

 Vernunftعقل

 Vernünfteln عقلية ماحكةُم

 Vernünftige (das)العقلّي
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  Verrücktheit تهوُّش

 Verschiedenheit ؛ تنّوعتباُين

 Verschwinden زوال/ زال /تبدد، يتبّدد

 Verschwindend متزائل

  Versenken غطَّ

 Versicherung توكيد/إقرار

 Versöhnung  مؤالفة ،ئتالفا

 Verstand فهم/ِذهن

  Verstandeswelt  عالم معقول

  Verständlichkeit مذهونّية/ذاهنّية

 Verständnis فعل الفهم

 Verstehenفهم

 Verstehen أدرك/َذِهًن

  Verstellung الِنقال/ التسّتر/تمويه

 Versuch اختبار

 versuchen اختبر، يختبر

 Vertilgen ألغى

  Verunreinigen مسَخ

 Verursachung تعالق سببي

 Vervollkommnungتحسين، تقريب من الكمال

 Vervollständigen أتمّ / ستكملا

 Verwandtschaft قرابة

 Verwenden/gebrauchen استعمل، يستعمل

 Verwerklichen فعَّلَ /حّقق

 Verwirrung خلبطة

 Vexierbild لغز تصويري

 Vielheit كثرة

 Visuelles Zimmer غرفة مرئية

 Vokalen وائتص

 Vollbringen أكمل/أنجز

  Vollenden أتّم

 Vollendungتمام

 Vollführen كّمَل

 Vollkommenheitكمال

 Voraussetzung فرضية/ افتراض



 567

 Vordergliedُمقدَّم

 Vorfinden لقَي بين يديه/وجد

 Vorgang صيرورة/عملية

  Vorhanden ماثل بين يدْيه

 Vorstellbarkeit تصّورّية

 Vorstellenتصّوَر

 Vorstellung تمّثل /تصّور

 Vorstellungsbild تصور ذهنيّ 

 Vorurteilبتسارا

 Wahl  ختيارا/تخيير

  Wahnsinn خَبل/خَرق

 Wahr صادق/حقِّ

 Wahrhaft, Wahrheit حق؛ صادق، حقيقة

 Wahrhaftigkeit صدق

 Wahrheitsfunktion )دواّل الحقيقة(دالة الحقيقة 

 Wahrheitstabelle جدول الحقيقة

 Wahrheitswertقيمة حقيقة /قيمة الصدق

 Wahrnehmen, Wahrnehmung دْرك حّسّي، إدراك حّسيّ 

 Wahrnehmung إدراك

 Wahrnehmungwelt عاَلم ُمدرك

 Wahrscheinlichkeit استالحٌة

  Wechselwirkung تفاعل

 Wegweiser عالمة إرشاد

  Weise ضْرب/وْجه

 Welt كون

 Weltpunkte نقط العالم

 Wendungمنَقَلب

  Wendungspunkt ُمنقَلب

 Wenn-Gefühl  »إن  «شعور بـ

 Werden (das)صيرورة/ تصيُّر ،َتصيَّر/صار

  Werk أثر

  Werkzeug آلة/أداة

 Wert, Geltenقيمة

 Wertungتقويم

 Wesen كائن /جوهر/ماهية
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 Wesen der Negation لّنفيجوهر ا

 Wesenheit أيسّية

 Wesentlich ماهويّ / جوهرّي

 Widersinn شناعة /تهافت/ُخلف

 Widerspruch تناقض

 Widerspruchslosigkeit )منطقي(تناقض

 Widerstreit نزاٌع منازعة

 Wiedererinnerungتذكر

 Wiedererkennen التعّرف من جديد

  Wiederherstellung سترماما/ ستصالحا /إسترجاع

 Wiederspruch تناقض

 Willeإرادة

 Willkür تحكمٌّ بـ /عتباطا

 Willkürlich اعتباطي

  Wirken ..فعل في

 Wirklich فعلي، واقعي، حقيقي

 Wirklich, Wirklichkeit حقيق /حاقّ /واقعي

  Wirklichkeit  واقع فعلي

 Wirklichkeitsartig واقع نموذجي

  Wirksamkeit فاعلّية

 Wirkung أثر /نتيجة/معلول

  Wissen معرفة/علم

 Wissenschaft علم

  Wissenschaftlichkeit (die) العلمّية

 Witz ذكاء/بصيرة /نكتة /التماعات

 Wohlbefinden سعادة/مسرة

 Wohlbegründet بّت األسس

 Wohlgefallen رضا/سرور

 Wollen  أراد /فعل اإلرادة

 Wollendes Subjekt ُمريد

 Wort لفظة/كلمة

 Wortarten أقسام الكالم

 Wortausdruck تعبير لغوي

 Worterklärung تفسير الّلفظة

 Wortgemälde لوحة بالكلمات
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 Wortsprache لغة طبيعية

 Wunsch رغبة

  Würde كرامة

 Zeichen رمز/عالمة

 Zeichenaussage عبارة العالمة

 Zeichenbeziehung ة التعيينعالق

 Zeichengebung des anderen Menschen تلفظ الغير

 Zeichnung إشارة/تعيين

 Zeigen (sich) ظهر،أظهر

 Zeit زمان/زمن

 Zeitlos الزمني

 Zeitordnung نظام الزمان

 Zerfallen ينفّت

 Zerlegung eines Elementarerlebnisses تقسيم عنصر أولي

 Zerreissenمّزق

 Zerriessenheitتمزُّق

  Zerstören قوَّض

 Zerstreuen تناثر؛ تشّتت/نَثر

 Zerstreuungشتات

 Ziel مرمى/هدف

 Ziffer رقم

 Zirkel  حلقة مفرغة

 Zufall, Zufälligkeit مصادفة، عرض

 Zufällig عرضّي

  Zufälligkeit  مصادفة

 Zufriedenheitرضا

 Zuordnung )تطابق(ترابط

  Zurückdringen كبت

 Zurückführbar قابل لالختزال

  Zurückgehen رجع القهقرى

 Zurückkehren إرتدّ /آب

 Zusammenfallen تغّور/غار

 Zusammengehören تواءم

 Zusammenhangتسِّساقا/ترابط/تعالق/ تقارن )/مساق(تساوق

 Zusammenhängendمترابط
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  Zusammenschließen مقاَيسة /إجتماع/إقتران

 Zusammenschliessenقترانا

 Zuschreibungإسناد

 Zustand حالة

 Zustand der Seele حالة روحية

 Zustand des Sehens حالة الرؤية

 Zustandsgesetz قانون الحالة

 Zustandsgrössen مقادير الحالة

 Zwang قسر/قهر

 Zweck غاية

 Zweckmässigkeit ائيةغ/ مطابقة الغاية

  Zweideutig ملتبس

 Zweifel شّك

 Zweiheitزدواجا

 Ӓhnlichkeitتشابه

 Ӓhnlichkeitserinnerung تذكر التشابه

 Ӓhnlichkeitskreis دوائر التشابه

 Ӓquivalent, umfangsgleich)تكافؤ كلي(تساٍو ماصدقي 

 Ӓsthetik علم الجمال

 Ӓsthetisch جمالي

 Ӓsthetischer Inhalt جماليمحتوى

 Ӓsthetischer Wert قيمة جمالية

 Ӓusserung ظهور/ ِخراج /منطوق/قول

 

  
 :المصطلحات الالتينية -4

  
Abjectio استهانة بالذات

Acquiescentia in se ipso رضى بالذات

Actioفعل

Adaequatus مطابق-تام

Admiratioإعجاب

Aemulatioمنافسة

Aeternitasأزل

Aeternusأزلي
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Affectio عرض -تأثر  -انفعال

Affectus  شعور -انفعال

Afficereأّثر

Agereفعل

Ambitioطموح

Amorحب

Amor sui  حب الذات

Animi fluctuatio  تقّلب الّنفس

Animi Pathema انفعال الّنفس

Animi praesenti حضور البديهة

Animosita رباطة الجأش

Antipathiaنفور

Appetitusشهوة

Attributumصفة

Audacia جسارة-جرأة

Avaritiaبخل

Aversioنفور

Axiomaبديهية

Beatitudoغبطة

Benevolentiaعطف

Bonum َحَسنٌ  -ُحْسٌن -خير

Bonum (Summum)خير أعظم -خير أسمى 

Causa  علة، سبب

Causa adaequata عّلة تامة

Causa immanens  عّلة محايثة

Causa inadaequata  عّلة غير تامة

Causa sui عّلة ذاته

Civisمواطن

Civitas  دولة، مجتمع مدني

Clementiaرحمة

Cognitionis Privatio  عدم المعرفة

Cognoscereعرف

Commiseratioشفقة

Commotio تأّثر -انفعال

Communis utilitas  عامصالح
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Conari سعى، َجدَّ 

Conatus سعي، جهد، مجهود

Conceptus تصّور، مفهوم

Concordiaوئام

Confusus مختلط، مبهم، ملتبس

Conscientiae morsusحسرة

Consternatioذهول

Contemptusاحتقار

Contingens جائز -حادث

Contingentias جواز -حدوث

Convenientia مة، مطابقةمالء

Corollariumالزمة

Crudelitasقسوة

Cupiditasرغبة

Dedignatioاستهانة

Definitio تعريف، حدّ 

Demonstratio برهان، استدالل

Denominationes extrinsecae تسميات خارجّية

Desideriumإحباط

Despectusاستهانة

Desperatioيأس

Determinatio تحّدد، تحديد

Devotioورع

Dolorألم

Duratio ديمومة، دوام، مدة

Ebrietas إدمان الخمر

Errorخطأ

Essentiaماهية

Existimatio إفراط التقدير

Falsitasبطالن

Falsusباطل

Favor إحظاء /استحسان

Finitusمحدود

Forma صورة، شكل

Fortitudo قوة النفس
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 Gaudium بساطانشراح، ان

 Generalissimus  أعم العموم

 Generosita  مروءة، أريحية

 Gloria مجد

 Gratia امتنان

 Gratitudo عرفان الجميل

 Hilaritasبهجة

 Honestas شرف، نزاهة

 Honestus شريف، نزيه

 Horror استهجان

 Humanitasإنسانية

 Humilitasتذلل

 Ideaفكرة

 Idea vera فكرة صحيحة

 Imaginareتخّيل

 Imaginatio مخيلة، خيال، تخّيل

 Imagoصورة

 Impossibilis مستحيل، ممتنع

 Impudentiaوقاحة

 Indefinitus غير محدود

 Indignatioاستياء

 Intellectus عقل، ذهن، فهم

 Intellectus actu عقل بالفعل

 Intellectus infinitusعقل النهائي، عقل المحدود

 Intellectus potentia عقل بالقوة

 Intelligentiaفهم

 Intelligereَفِهَم

 Intrepidusباسل

 Invidiaحسد

 Iraغضب

 Irrisioاستهزاء

 Laetitia فرح، سرور

 Lemmaمأخوذة

 Libidoشبق

 Luxuriaشراهة
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 Malum قبيح -ُقبح -شّر

 Melancholiaكآبة

 Memoriaذاكرة

 Mensنفس

 Metusخشية

 Misericordiaرحمة

 Modestiaتواضع

 Modusحال

 Mutilus مبتور، مشوه

 Necessarius ضروري

 Necessitas ضرورة، وجوب

 Notiones communesمعان مشتركة، معان شائعة

 Odiumكراهية

 Opinio رأي، ظن

 Paenitentiaندم

 Passio هوى، انفعال سلبي

 Patiانفعل

 Perfectioكمال

 Perseverare in existendo استمر في الوجود

 Philautia حب الذات

 Pietasأخالقية

 Possibilis ممكن، جائز

 Postulatum مصادرة

 Potentia قوة، قدرة

 Privatio عدم، انعدام

 Privatio (Cognitionis) عدم معرفة

 Propensioميل

 Prudentiaحصافة

 Pudor خجل، عار

 Pusillanimitasنجب

 Ratioعقل

 Realitasواقع

 Religioدين

 Resشيء

 Res particulares أشياء جزئية
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 Res singulares أشياء فردية

 Saevitiaشراسة

 Scholiumحاشية

 Scientia intuitiva علم حدسي

 Securitasأمن

 Sobrietasقناعة

 Spesأمل

 Substantiaجوهر

 Summum Bonum خير أسمى

 Superbiaزهو

 Sympathiaتعاطف

 Temperantiaاعتدال

 Timidusهيوب

 Timor خشية، خوف

 Titillatioدغدغة

 Tristitiaحزن

 Turpisمخٍز

 Veneratioإجالل

 Vera (Ratio) عقل صحيح

 Verecundiaحياء

 Verumحق

 Vindictaثأر

 Virtusفضيلة

 Visقوة

 Vituperiatioتوبيخ

 Volitio إرادة، فعل إرادي

 Voluntasإرادة

 Vulgus عامة، رعاع، جمهور

 Vulgus عامي، عامة، سوقة

 Zelotypiaغيرة
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  الفصل الثامن
  مصطلحات ماكس فيبر

  
 :المصطلحات األلمانية -1

  
Abgeordnete نائب
Absolutismus حكم مطلق  
Adel أصالة/نبيل  
Alltag عادي/يومي  
Altes Testament العهد القديم  
Amt منصب/وظيفة  
Apparat جهاز إداري  
Arbeiter عامل
Aristokratie أرستقراطية  
Aristokratischer Geist روح أرستقراطية  
Askese تقشف/زهد  
Asket متقشف/زاهد  
Ӓsthetik علم الجمال/ جمالية  
Auslese انتقاء
Autorität سلطة 
Beamte موظف 
Beamtenehre شرف الموظف  
Behörde إدارة/سلطة  
Beruf دعوة/حرفة  
Boss رئيس
Bürger في األصل ساكن المدينة(مواطن(
Bürgerkrieg حرب أهلية  
Bürgertum بورجوازية  
Burokratie بيروقراطية  
Charisma كاريزما 
Demagoge متملق/ ديماغوجي  
Dilettantismus عدم االحترام  
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Dillettant هاٍو
Ehre شرف
Eitelkeit غرور 
Erbsünde خطيئة أصلية 
Erfahrung خبرة/تجربة  
Erkenntnis معرفة 
Erlebnis تجربة معيشة/ اختبار  
Erlösung تحرر خالصي/خالص 
Ethik علم األخالق / أخالق 
Fortschritt تقدم
Frieden سلم
Friedensvertrag معاهدة سلمية  
Führer قائد/زعيم  
Fürst أمير
Gefolgschaft أتباع/ حاشية  
Geist عقلية(روح( 
Gesinnung اعتقاد/ ضمير/قناعة  
Gewalt سلطة/عنف  
Gewerkschaft نقابة
Glaube معتقد/إيمان  
Heil خالص  
Heiland  المسيح عادة(مخلِّص( 
Held بطل
Herrschaft سلطة/سيطرة  
Honoratioren وجهاء/أعيان  
Intellektualismus مذهب تعقلي  
Katheder منصة المدرس/ كرسي علمي
Kult تقديس/عبادة  
Kunst فن
Kurie إدارة بابوية مركزية  
Legitimität شرعية/ مشروعية  
Macht قوة/سلطة  
Magie سحر
Maschine ماكينة 
Mystik تصوف  



 578

Nation أمة
Naturrecht الحق الطبيعي  
Partei حزب
Pflicht واجب 
Pfründe دخل الكاهن/ مصادر ربح
Rationalismus مذهب عقالني  
Reichstag مجلس نيابي للرايخ  
Senat مجلس الشيوخ  
Staat دولة
Stand صنف/مكانة/مرتبة 
Verwaltung إدارة
Verwaltungsbehörden خدمة إدارية /سلطات إدارية
Wahl انتخاب 
Wahrheit حقيقة
Weltanschauung نظرة إلى العالم 
Wert قيمة
Würde كرامة
Zunft نقابة حرفية 
 
 

 :المصطلحات الفرنسية -2
  

Absolutisme حكم مطلق  
Administration إدارة
Amateur هاٍو
Amateurisme عدم االحترام  
Ancien testament العهد القديم  
Appareil جهاز إداري  
Aristocratie أرستقراطية  
Art فن
Ascèse تقشف/زهد  
Ascète متقشف/زاهد 
Autorité سلطة 
Autorité/ administration إدارة/سلطة  
Bourgeoisie بورجوازية  
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Bureaucratie بيروقراطية  
Chaire منصة المدرس/ كرسي علمي
Charisme كاريزما 
Chef/ leader قائد/زعيم  
Citoyen في األصل ساكن المدينة(مواطن(
Connaissance معرفة 
Conviction اعتقاد/ ضمير/قناعة 
Corporation نقابة حرفية 
Culte تقديس/عبادة  
Curie إدارة بابوية مركزية  
Démagogue متملق/ ديماغوجي  
Député نائب
Devoir واجب 
Diète d’Empire مجلس نيابي للرايخ  
Dignité كرامة
Domination/ pouvoir سلطة/سيطرة  
Droit naturel الحق الطبيعي  
Esprit عقلية(روح( 
Esprit aristocratique روح أرستقراطية 
Esthétique علم الجمال/ جمالية  
État دولة
Ethique علم األخالق / أخالق 
Expérience خبرة/تجربة  
Expérience vécue تجربة معيشة/ اختبار  
Foi/ croyance معتقد/إيمان  
Fonctionnaire موظف 
Guerre civile حرب أهلية 
Héros بطل
Honneur شرف
Honneur du fonctionnaire شرف الموظف  
Intellectualisme مذهب تعقلي  
Légitimité شرعية/ مشروعية  
Machine ماكينة
Magie سحر
Mystique تصوف  
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Nation أمة
Noblesse أصالة/نبيل  
Option/ élection انتخاب 
Ouvrier عامل
Paix سلم
Parti حزب
Partisans أتباع/ حاشية 
Patron/ dirigeant رئيس
Péché original خطيئة أصلية 
Pouvoir/ force قوة/سلطة  
Prébende دخل الكاهن/ مصادر ربح
Prince أمير
Profession/ vocation دعوة/حرفة  
Progrès تقدم
Quotidien عادي/يومي  
Rang (ordre) صنف/مكانة/مرتبة 
Rationalisme مذهب عقالني  
Salut خالص  
Salut/ délivrance تحرر خالصي/خالص 
Sauveur  المسيح عادة(مخلِّص( 
Sélection انتقاء
Sénat مجلس الشيوخ  
Service/ poste منصب/وظيفة  
Services administratives خدمة إدارية /سلطات إدارية
Syndicat نقابة
Traité de paix معاهدة سلمية  
Valeur قيمة
Vanité غرور
Vérité حقيقة
Violence/ pouvoir سلطة/عنف 
Vision du monde لمنظرة إلى العا 
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  الفصل التاسع
  مصطلحات اللسانيات والمعاجم

  
 :المصطلحات اإلنكليزية -1

  
 Syn’-Tax‘  نحوي متزامن

 Syn’-Thesis‘ تخليق متزامن

 A 2 - Position  2ض  -موقع

 A 2 -Chain  2ض  -سلسلة

 A 2 -Movement  2ض  -حركة

 Abandonment neurosis ُعصاب الهجر

 Aberrant Decoding  فك تشفير مستبَعد

 Ablative حالة مجاوزة

 Abreaction تصريف

 Absent Signifiers  داالت غائبة

 Absolute Nothingness عدم مطلق

 Abstinence (rule of -) ) قاعدة الـ(امتناع

 Abstractمجرد

 Abstractionتجريد

 Abuse تعّسف

 Abusive Fidelity أمانة مستِفزة

 Abyss ل التكوينما قب)هوٍة(

 Acceptability مقبولية

 Accessibleمتاح

 Accusative حالة نصب

 A-Chain ض -سلسلة

 Acrolect لهجة وسطى

  Acronymمقتطع هجائي، لفظة أوائلية

 Act of Interpreting فعل التفسير

 Act of Translating فعل الترجمة

 Acting outتفعيل

 Active technique تقنية نشطة

 Activity - passivity سلبية -نشاط

 Actual neurosis ُعصاب راهن



 582

 Actualizationفعلنة

 Adaptationتطويع

 Additionزيادة

 Additional Instance مثال إضافي

 Addresser and Addressee  متكلم ومخاَطب

 Adequacy )بالنص(وفاء

  Adjective نعت، صفة

 Adjunct ملحق

 Adorned Translation ترجمة مزركشة

 Adverbظرف

 Advocacy groupsمجموعات التأييد والمواالة

 Aesthetic (s) جماليات/ جمالي

 Aesthetic Theory نظرية جمالية

 Affectانفعال

 Affirmative Deconstruction تقويضية إيجابية

 Affirmative Productivity إنتاجية إيجابية

 Affixation صاقإل

 Afrikanersأفريقيون من أصل أوروبي

 Age Systems أنظمة السن

 Agency سلطة/ركن

 Agentمنفذ

  Agglutination التصاق، نحت اإللصاق

 Aggrandizementمبالغة

 Aggregationتجّمع

 Aggressive instinct نزوة العدوان

 Aggressivity عدوانية

 Agit-Prop Theatre ميمسرح التهيج الدعا

 Agreementتطابق

 Ahistorical التاريخي

 Aim (instinctual-) هدف نزوي

 Aim inhibited مصدود الهدف

 Alienation Effect أثر تغريبي

 Allegorical Text أمثولة -نص

  Allegory قصة رمزية

  Alliteration جناس استهاللي
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 Allo-erotism غلمة غيرية

 Allomorphy ة صرفيةبديل

 Alteration of the ego إلتياث األنا

 Alternativeبديل

 Ambiguity َلْبس/ غموض

 Ambiguous  غامض/ملبس

 Ambivalence تجاذب وجداني

-Ambivalent pre-ambivalent postمتجاذب وجدانيًا سابق للتجاذب الحق للتجاذب
ambivalent 

 A-Movement ض -حركة

  Anachronismتاريخي، مفارقة تاريخيةخطأ

 Anaclisisاستناد

 Anaclitic attachmentاتكالي

 Anaclitic depression اكتئاب اتكالي

 Anaclitic type of object choiceاختيار الموضوع باالستناد

 Anagogic interpretation تأويل روحاني

  Anagramجناس تصحيفي، جناس القلب

 Analogue Oppositions (Antonyms)تضادات/ ت نظيريةتقابال

 Analogue Signs  إشارات نظيرية

 Analogyقياس

 Anal-sadistic stage مرحلة سادية شرجية

 Analytical Competence كفاءة تحليلية

  Anaphony تكرار الكلمات

 Anaphorعائد

 Anaphora دييإحالة، تكرار توك

 Anchorage إرساء

 Animacy/ Vitalityحيوية

 Anoriginality الأصل

 Antecedentسابق

 Antecedent Contained Deletion حذف يحتوي سابق

 Antecedent Government  عمل بالسابق

 Anthropology أنثروبولوجيا

 Anthropophagy تآكل أنثربولوجي

 Anticathexis توظيف مضاد

 Anxiety hysteria هستيريا القلق

 Anxiety neurosis ُعصاب القلق



 584

 Apartheid تمييز عنصري

 Aphanisis إصفاء/ زوال الشهوة

 Aphasia)فقدان القدرة على الكالم(عيٌّ /ُقرائية

 A-Position ض -موقع

 Apparatusجهاز

 Appellative function وظيفة االستمالة

  Apposition  َبدل، عاطف بيان

 Approximative equivalence)كلمة تكافئ جزءًا من كلمة(ي تكافؤ تقريب

 Arbitrariness  اعتباطية

 Arbitraryتحكمي/كيفي/استنسابي/ اعتباطي/ عشوائي

إغراب/لفظة عتيقة أو مهجورة، إحياء المهجور
 لفظي

Archaism  

 Archi-Originatory Intactness خلوص أصيل قديم

 Argotأرغة

 Argument  موضوع

 Argument Structure  بنية موضوعية

 Armatureدرع

 Armed gangs عصابات مسلحة

 Artفن

 Art-for-Arts Sake )نظرية(فن للفن 

  Articulation نطق، لفظ، تمفُصل

 Articulation of Codes  تمفصل شيفرات

 Articulatory- Perceptual  إدراكي -تلفظي

 Aspect)وخاصًة لتبيين مدة الفعل(لهيئة، صيغة الفع/جهة

 Assignmentتكليف

 Assimilationتماُثل

 Association جمعية/ ترابط/تداٍع

 Associative relations  عالقات ترابطية

 Assonanceسجع الصوائت، تجانس صوتي

 Asymmetrical غير متماثل

 Atheoretical النظري

 Attention (evenly) suspended )عائم(انتباه

 Attention (Suspended) )عائم(انتباه

 Attentive Mind - Changing عدول يقظ

 Attrition Language تآكل اللغة
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 Audience جمهور

 Author - Function وظيفة -مؤلف

 Auto-erotism غلمة ذاتية

 Automatic anxiety قلق آالتي

 Autonomy حكم ذاتي مستقل

 Autoplastic - alloplasticتطويع الغير -تية مطاوعة ذا

  Auxiliary )فعل مساعد(مساعد

 Auxiliary Verb فعل مساعد

 Axiomaticبديهي

 Back - Transformation تحويل ارتدادي

 Backgroundingتبعيد

 Back-Translation ترجمة ارتدادية

 Base-Component أساس -مكوِّن

 Base-Generated  مولدة في األساس

 Basilect أساس لهجي

 Battery منظومة وسائل تحليلية

 Behaviorسلوك

 Being conscious )نفساني(وعي

 Biculturalism ثنائية ثقافية

 Biennial كل سنتين

 Bigotry تعصب أعمى

 Bilingualism ثنائية لغوية

 Binarismثنائية

 Binaryمثنوي

 Binary Oppositions (or Digital)بل رقميأو تقا(تقابل ثنائي 
Opposition) 

 Bindingارتباط

 Binding Theory  نظرية ربط

 Biology بيولوجيا

 Bisexuality ثنائية جنسية

 Blank Verse شعر مرسل

 Bloodletting إراقة دماء

 Bodyجسد

 Bond workers رابطة العمال

 Borderline Case حالة بينية

 Boundaryحد
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 Bounding فاصلة

 Breakthrough of the repressed عودة المكبوت

 Brevity )خاصية مميزة(إيجاز

 Bricolage  اقتطاف

 Brief-Translation مذكرة الترجمة

 Broadcast Codes شيفرات واسعة االنتشار

 Brokerage ترويج/ سمسرة

 Buffering منع/حجز

 Bulwarkحصن

 Burdensomeمرهق

 Bureaucracy بيروقراطية

 Candidate "لالنتخاب"مرشح

 Cannibalismهجنة

 Cannibalistic افتراسي

 Cannibalistic Theory نظرية الهجنة

 Cannibalization تهجين

 Canon مدونة معتمدة/معتمد

 Canonical Text نص معتمد

 Capitalism رأسمالية

 Caseحالة إعراب/ حالة إعرابية

 Case Filter  مرشح حالة إعرابية

 Case Theory نظرية حالة إعرابية

 Caste طبقة اجتماعية

 Castration complex عقدة الخصاء

 Casualties ضحايا/ إصابات

  Catachresis مجاز شاذ، لحن

 Catalyst )كيمياء(مادة حّفازة 

  Cataphor  إلماع، إشارة

 Categorial قاعدي

 Categorical  ةفصيلي

 Categories Universal كليات/ مقوالت جامعة

 Cathartic (therapy or method-))-طريقة أو عالج(تفريج

 Cathartic method )طريقة تفريجية(تفريج

 Cathectic energy طاقة التوظيف

 Cathexis توظيف
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 Caudillosزعماء

 Causal connection عالقة سببية

 C-Command ونيتحكم مك

 Celebrity مشاهير

 Censorshipرقابة

 Chagrinكدر

 Chainسلسلة

 Changeتغير

 Channelقنال

 Character neurosis ُعصاب الطبع

 Charade تمثيلية مصطنعة

 Chattel أمالك منقولة

 Choice of neurosis اختيار الُعصاب

 Citizenship مواطنة

 City مدينة

 Civil liberties مدنيةحريات

 Civilization حضارة

 Claimants مطالبون

 Clanعشيرة

 Classطبقة

 Clause جملة /عبارة جملية

 Clause Boundedمحددة ضمن عبارة جملية

 Clientelism محسوبية

 Cloacal theory نظرية ُحشِّية

 Clusters مجموعات

 Code (s) شيفرات/شفرة

 Code-switchingتغيير شفري /تحول شيفري

 Codification إشفار/ تثبيت تشفير

 Codingتشفير

 Coercion إكراه/قمع

 Cognitive Psychology علم النفس المعرفي

 Cognitive Science علم معرفي

 Coherence )محتوى مفهومي(حبك

 Cohesion تماسك

 Colonialism استعمار /استعمارية
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 Combination Axis  محور المزج

 Combined parents)-صورة الـ(والدين ممتزجين/ والد مزيج

 Commodityسلعة

 Communication اتصال

 Communicatively Oriented ذو توجه اتصالي

 Communities of taste أذواق وميول مشتركة

 Communityعشيرة/ جماعة/ مجتمع

 Commutation Test  اختبار إبدال

 Competence مقدرة، كفاية

 Competence Oriented)نظرية(ذات توجه إلى الكفاءة 

 Competent Reader قارئ كفء

 Complement مكمل

 Complemental series)- سالسل(سلسلة مكملة 

 Complementarity تكاملية

 Complementary Distribution توزيع تكاملي

 Complementizer/ Infinitival  مصدري

 Complexعقدة

 Complex of Norms تركيبة معايير

 Complex Sign  إشارة مركَّبة

 Component or partial instinct نزوة جزئية

 Compositional Concept مفهوم إنشائي

 Compromise تسوية وحل وسط

 Compromise - form تكوين تسوية

 Compromise formation تكوين تسوية

 Compulsion, compulsiveقهري/ اضطراري/ طراراض

 Computation حوسبة

 Conative Function  وظيفة نزوعية

 Concept تصور

 Concept Underlying مفهوم مستتر

 Conceptual Scheme مخطط تصوري

 Conceptual-Intensional  حدودي -مفهومي 

 Conceptualization صياغة تصورية

 Conceptualizing)صور، وضع مفاهيموضع ت(صورنة

 Concessionتسليم

 Concordatاتفاقية بين البابا وحكومة ما
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 Condensation تكثيف

 Conditional شرطي

 Conduit metaphor استعارة توصيلية أو أنبوبية

 Configurationتشكيلة/ تشجيرة/ تموضع

 Conflictصراع

 Conforming ُمشاكلة

 Conformity اعةانسجام وط

 Congruence/ Identityتطابق

 Conjecturesَحْدس

 Conjunct  عنصر متعاطف

 Conjunction  ربط/ عطف

 Connotationإيحاء، تضمين، ظل المعنى /داللة ضمنية

 Conscription تجنيد إلزامي

 Conservatism محافظة

 Considerations of representability)أخذ قابلية التصوير بعين االعتبار(قابلية التصوير 

 Consonant صامت

 Constellations تمركزات/ مجموعات

 Constituency دائرة انتخابية

 Constituent مكون

 Constitution of the Subject  تكوين موضوعي

 Constraintتقييد

 Constrative متغاير/ متقابل/ متباين

 Construction تركيب/بنيان

 Construction تشييد/ُبنيان

 Constructional Function وظيفة تركيبية

 Consultationتشاور

 Consumption  استهالك

 Content مضمون

 Content Derivative اشتقاق مضموني

 Contextualized مقترن بالسياق

 Contiguity تجاور

 Contingentطارئ

 Continuum سلسلة متصلة

 Contortion )ظاهرة ترجمية(التواء

 Contour خط كفافي
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 Contraction )ظاهرة ترجمية(قبض

 Contrarianمن يوظف أمواًال خالفًا للرأي العام

 Control يراقب

 Controlled مراَقب

 Conventionalism  اصطالحية

 Conventionality  اصطالحي

 Conversionإقالب

 Conversion hysteria هستيريا اإلقالب

 Copula  فعل رابط

 Copyنسخة

 Core ُلبّ /نواة

 Core Structure بنية صميمية

 Corpusمتن

 Correspondence تطابق/تماثل

 Correspondence Rule قاعدة توافق

  Corruption فساد، تحريف

 Counter - transferenceتحويل مضاد/طرح مضاد/ نقلة مضادة

 Counter Memory ذاكرة مضادة

 Countryبلد

 Covertمستتر

 Creative Transposition نقل إبداعي

 Creole لغة هجين/كريول

 Creolization تهجين لغة

 Creolized Creole كريول هجين

 Creolized Language لغة هجينة

 Criticismنقد

 Cross Fertilizationتالقح

 Cultural Dependency تبعية ثقافية

 Cultural turn منعطف ثقافي

 Cultural-Relativism نسبية ثقافية

 Cultureثقافة

 Cybernetics علم التحكم

 Damming up of libido /Damming up theاحتباس اللبيدو/ انحباس لبيدي
libido 

 Data Bank بنك معطيات

 Database قاعدة معطيات
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 Dative  حالة مستفيد

 Day’s residues ةبقايا نهاري

 Daydream حلم يقظة

 De Coding حل الشفرة

 Death instincts نزوات الموت

 Deautomizaion سلب اآللية

 Decay تفّسخ/ تضاؤل

 De-centering )نفي(سلب المركزية 

 Deciders أصحاب القرار

 Decoding  فك تشفير

 Deconstruction تقويضية/تفكيك

 Decrement نقصان

 Decreolization فكُّ الهجنة

 De-democratization إطاحة الديمقراطية

 Deep Structure بنية باطنة

 Defamiliarization تعجيب

 Defenceدفاع

 Defence hysteria هستيريا الدفاع

 Defence mechanisms )أوالية(أواليات الدفاع 

 Defence psycho-neurosis نفاس الدفاع

 Definiteدقيق

 Definite Descriptions  أوصاف محددة

 Deformation تشويه الشكل

 Defunctميت

  Deixis  إشارية، إشارة

 Deleteriousضاّر

 Deletionحذف

 Deliberativeمتأن

  Deliriumهذيان

 Demiseزوال

 Democracy ديمقراطية

 Democratization إقامة الديمقراطية

 Demolinguistic يةلسانيات ديموغراف

 Denaturalization  إزالة تطبيع

 Denotationداللة ذاتية، معنى حرفي /داللة تعريفية
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 Denotatum مسمى

 Depleted مستنَفد

 Deposits مخزونات

 Depressive position وضعية اكتئابية

 Derivative of the unconscious مشتقات الالوعي

 Descriptive وصفي

 Descriptive Linguistics نيات وصفيةلسا

 Designation داللة تعيينية

 Designatum  مشار إليه

  Desireرغبة

 Destructive instinct نزوة التدمير

 Destructureتفكيك

 Determinerحد

 Determiner Phrase (DP) )ع حد(عبارة حد 

 Development تنمية/نشوء

 Deviant Form شكل معدول

 Deviant Language لغة معدولة

 Devoicing سلب الصفة الصوتية

  Diachronic)تعاقبي(زماني  /تطوري، تاريخي

 Diachronic Analysis  تحليل زماني

  Diachronyتطور أو تاريخ لغوي /تعاقب

 Diacritics إشاريات

  Dialectلهجة

 Dialectology علم اللهجات

  Dialogic  تحاوري

 Diapherein جز النقلأن

 Diaspora (s) مناطق الشَّتات/شتات

 Dichotomy)قسمة ثنائية(تشعيب ثنائي /ثنائية

 Dictionمعجم

 Differed action الحق/ مؤجل/بعدي

 Difference اختالف

 Digital Signs  إشارات رقمية

 Diglossia ازدواجية لغوية

 Diminished democracy ديمقراطية ناقصة

 Diminution إقالل من
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 Direct analysis تحليل مباشر

 Direct Object مفعول مباشر

 Directness of Address  مباشرية المخاطبة

 Disability عدم القدرة/إعاقة

 Discharge تفريغ/ نسق تفريغ

 Disciplinary Matrix مصفوفة تخصصية

 Discipline  انضباط

 Discontinuity انقطاع

 Discourse خطاب

 Discourse Community  مجتمع خطاب

 Discourse Theory نظرية الخطاب

 Discourse-Linked  مرتبطة خطابياً 

 Discretionary استنسابي

 Disequilibrium)سمة تعبيرية(افتقاد التوازن 

 Disfranchisedمحروم من حق التصويت

 Disheveled )جماعة(مشعَّثون 

 Displacementإزاحة

 Dispossession نزع الملكية

 Disruptionتمزُّق

 Distinction Theoretical تمايز نظري

 Distortion تشويه/ تحوير

 Distraction تحّول/التهاء

 Dogmatism تصلب الفكري

 Domesticationتدجين

 Dominant مهيمن

 Dominant (or Hegemonic) Code andشيفرة وقراءة سائدتان مهيمنتان
Reading 

 Dominant Language لغة مهيمنة

 Dominate يهيمن

 Dominionدولة مستقلة ضمن الكومنولث

 Double Articulation  تمفصل مزدوج

 Double Question سؤال مضاعف

 Dream - Work عمل الحلم

 Dream Screen ستارة الحلم

 Drug runners تجار المخدرات

 D-Structure Deep Structure )ع –بنية (ة بنية عميق
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 Dualistic Representation )نظرية(ثنائية التمثيل 

 Duality  إزدواجية

 Dynamic دينامي

 Dynamic Content محتوى ديناميكي

 Dynamic Equivalence تكافؤ ديناميكي

 Dynamic Theory نظرية حركية

  Dyslexiaقصور قرائي، عسر القراءة والفهم

  Dysphasia ُحْبسة، ِعي

 Echo Questions أسئلة صدى

 Economic اقتصادي

 Economy اقتصاد

 Educationتعليم

 Effectiveness فعالية تأثيرية

 Efficacy قدرة على التأثير

 Ego )األنا(أنا

 Ego - libido - object - libidoلبيدو الموضوع -لبيدو األنا 

 Ego ideal مثل أعلى لألنا

 Ego instincts نزوات األنا

 Ego libido - object - libidoلبيدو الموضوع -لبيدو األنا 

 Egoismأنانية

 Egosyntonic متالئم مع األنا

 Elaborated Codes  شيفرات متقنة

 Electra complex عقدة ألكترا

 Elite (s) نخب/نخبة

 Elite Interpreter  مفسِّر نخبة

 Ellipsis فحذ

 Embedded مكتنفة

 Embedding Structure بنية مدمجة

 Emotion انفعال

 Emotional Complex مرّكب انفعالي

 Emotional Feature سمة االنفعالية

 Empiricalإمبريقي/ اختباري /تجريبي

 Empirical Fact)إمبريقية(حقيقة اختبارية 

 Empowermentتمكين/ منح سلطة/ تفويض

 Empty Category Principle (ECP))م ف غ(مبدأ فصيلة فارغة 
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 Empty Signifier  دال فارغ

 Enclavesمواقع مستعصية ضمن الدولة

 Encoding تشفير

 Encounters مواجهات

 Endorsement موافقة/ مصادقة

 Endowment منح/وقفية

 Ententeحلف

 Entityكيان

 Entrepreneur مقاول مستحدث

 Environment/ Ecology علم البيئة/بيئة

 Epistemological-Relativism نسبية معرفية

 Epithetنعت

 Equality مساواة

 Equalization إقامة المساواة

 Equative تعادلي

 Equivalenceتكافؤ

 Ergativity إركاتية

 Erogeneity قابلية توليد الغلمة

 Erogenic مولِّد للغلمة

 Eros إيروس

 Erotogenic مولد للغلمة

 Erotogenic zone منطقة مولدة للغلمة

 Essenceماهية

 Essentialism )نظرية(جوهرية 

 Estrangement تغريب

 Ethnic block كتلة إثنية

 Ethnicity إثنية/عرقية

 Ethnography علم األعراق

 Ethnolinguistic Vitality حيوية إثنية

 Ethnoprofile إثنيمظهر

  Etymology  تأثيل، إشتقاق

 Eventحدث

 Everydayيومي

 Evolutionتطور

 Exceptional Case Marking ( ECM ))وٕاس(وسم إعرابي استثنائي 
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  Exclamation تعجب، عبارة إنفعالية

 Existential Quantifier  محدد كمي وجودي

 Expansion)ظاهرة في الترجمة(بسط

 Experience تجربة

 Experience of satisfaction إرضاء/ تجربة اإلشباع

 Experiencer مجرِّب

 Experimental Form شكل تجريبي

 Expletive (s)عناصر حشوية /خلل فهم الكالم

 Expressive Category مقولة تعبيرية

 Expressive Character خاصية تعبيرية مائزة

 Expressive Feature (Quality) تعبيرية) صفة(سمة

 Expressive Function وظيفة التعبير

 Expressive Function  وظيفة تعبيرية

 Extended Projection Principle ( EPP ))م إ م(مبدأ إسقاط موسع 

 Extra - Literary)من خارج األدب(أدبي حاف 

  Extra position نقل الموقع

 Extralinguistic خارج لغوي

 Extra-linguistic Factor)لغة(من خارج اللسانيات/ عامل لساني حاف

 Extraliterary Order نظام أدبي حاف

 Extrapolation استقراء

  Extrinsic خارجي

 Facilitation تمهيد عصبي

 Facultative Equivalence)كلمة تكافئ أكثر من كلمة(تكافؤ اختياري 

 Fad بدعة لمدة قصيرة

 Failure - neurosisالفشل) متالزمة(ُعصاب 

 Faithful Translation ترجمة أمنية

 Falsification دحض

 Familyعائلة

 Family neurosis ُعصاب أسري

 Family romance رواية أسرية

 Fanfare احتفال رنان/ جعجعة

 Fantasticعظيم

 Fantastic Phantasmagoric Talesحكايات غرائبية متحركة

 Fantasyهوام

 Fashionزي
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 Fate neurosis ُعصاب المصير

 Father complex عقدة األبوة

 Faulty Equivalence تكافؤ خاطئ

 Faulty Function وظيفة معيبة

  Feature َمْعلم، َمْلمح

 Feminismنسوية

 Fetishصنم

 Financial capital رأس المال

 Finiteمنته

 Finitude محدودية

 Fixationتثبيت

 Fledgling democracy ديمقراطية ناشئة

 Flight into illness هروب في المرض

 Fluctuationsتقلبات

 Folktale حكاية شعبية

 Forceقوة

 Foregroundingتقريب

 Foregrounding Stylistic إبراز أسلوبي

 Foreigner Talk لغة األجنبي

 Foreignized Folktale ترجمة ُمغرَّبة

 Foreignizing Strategy استراتيجية التغريب

 Formشكل

 Form/ Content المحتوى/ ثنائية الشكل

 Form/ Themeالموضوع/ ثنائية الشكل

 Formal Equivalence تكافؤ شكلي

 Formal Representation تمثيل شكلي

 Formal Semantics داللة الصورية

 Formal Universal جوامع شكلية

 Formalism شكالنية

 Formalism of Forms شكالنية األشكال

 Formulasصيغ

 Fractious citizens مواطنون عنيدون

 Fragmented Syntax نحو متشظي

 Framework إطار نظري

 Franchise حق االنتخاب
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 Free association تداٍع حر

 Free energy - bound energyطاقة مربوطة -طاقة حرة 

 Free Translation ترجمة حرة

 Free Verse شعر ُحرّ 

 Freedomحرية

 Freedom House ratings تقديرات دار الحرية

 Fright رهبة/رعب

 Frustrationإحباط

 Functionوظيفة

 Functional وظيفي

 Functional approach مقاربة وظيفية

 Functional determination  تحديد وظيفي

 Functional equivalence مكافئ وظيفي

 Functional linguistics لسانيات وظيفية

 Functional phenomenon ظاهرة وظيفية

 Functional relevance تعلق وظيفي

 Functional-relational of Equivalenceفرضية وظـيفيـة عـالئقية للتكافـؤ
Postulate 

 Function-oriented Descriptionوصف ذو التوجه الوظيفي

 Functions of Signs  وظائف إشارات

 Fundamental rule قاعدة أساسية

 Fundamentalism  أصولية

 Fusion - diffusion (of instincts))النزوات(انفصال  -اتحاد

 Futuristic مستقبلي

 Futuristic Text نص مستقَبلي

 Garden Paths  ممرات حدائق

 Gated communities اليات مقولبةج

 Gay and Lesbian شاذ وشاذة

 Gender جنوسة /نوع الجنس

 Generateتولد

 Generationجيل

 Generation of anxiety توليد/ تصعيد القلق

  Generative توليدي

 Genetic جيني/جين

 Genital love حب تناسلي

 Genital stage or organizationأو تنظيم/ مرحلة تناسلية
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  Genitive مضاف إليه، إضافي

 Geolinguisticجيولسانيات/ لسانيات جغرافية

  Gerund)نحو(اسم/مصدر، اسم مشتق من فعل

 Gerundive Constructions  تراكيب مصدرية

 Gestalt-Like System)صوري(نسق شبه جشطالتي 

 Global Proposition قضية كلية

 Global Scale لنطاق شام

 Globalizationعولمة

 Glottalizationتهميز

 Goal-Seeking Systemنسق البحث عن الهدف

 Good object, Bad object»سيىء«موضوع/ »طيب«موضوع 

 Governing Category  فصيلة عاملة

 Government عمل/ حكومة

 Government-Binding Theory نظرية العمل والربط

 Grammar قواعد اللغةنحو،

 Grammaticality نحوية/ قواعدية

 Grapheme وحدة خطية

 Grass-roots جذور/ قواعد شعبية

 Ground of Difference أرضية االختالف

 Guilt feeling شعور بالذنب

 Handouts صدقات

 Harbingers ُرّواد مبشرون

 Head Final Languagesلغات ذات رؤوس متأخرة

 Head Initial Languagesت ذات رؤوس متقدمةلغا

 Hegemonic Code  شيفرة مهيمنة

 Helplessness ) حالة الـ(عجز

 Heritageتراث

  Hermeneuticsتأويلية /علم تأويل النصوص

 Heterogeneity عدم تجانس

 Heterogeneous territoriesأقطار ذات انتماءات مختلفة

 Heuristic استكشافي

 Hexameter وزن سداسي

 Hierarchy نظام هرمي

 Historical Grammar نحو تاريخي

 Historical Metalepsis هيمنة تاريخية
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 Historicism تاريخانية

 Historyتاريخ

 Hit squad شرذمة اغتياالت

 Holocaustمحرقة

 Homeمنزل

 Homelandsأوطان

 Homology تماثل

  Homonym مجاِنس لفظي

 Homophone أحادي الصوت

  Homophony مجانسة لفظية

 Hospitalismُفصال

 Howler غلط فاحش

 Human إنساني

 Human Rights حقوق اإلنسان

 Humanism )مذهب/ نزعة(إنسية

 Humanisticإنسي

 Hypercathexis توظيف مفرط

 Hypnoid hysteria هستيريا تنويمية

 Hypnoid state حالة تنويمية

 Hypothetical Entity كيان افتراضي

 Hypothetical Invariant ثابت افتراضي

 Hysteria هستيريا

 Hysterogenic zone منطقة مولدة للهستيريا

 Iconic إيقوني

 Id )- ألـ(هو

 Idea, presentation تصور

 Ideal ego األنا المثالي

 Ideal Readers  قراء مثاليون

 Idealizationمثلنة

 Idealized path المسلك المثالي

 Ideational Content محتوى فكري

 Ideational representative ممثل تصوري

 Identification تعيين/تماٍه

 Identification with the aggressor تماٍه بالمعتدي

 Identityهوية
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 Ideogram إيديوغرام

 Ideolect لهجة عليا

 Ideolectal أيديولهجي

 Ideologicalizationأدلجة

 Ideology أيديولوجيا

 Idiosyncraticُفرادي

 Idiosyncratic Realization تحقق متفرد

  Illocutionary تحقيقي، إنجازي

 Imageصورة

 Imaginaryخيالي

 Imaginary Signifier  دال متخيَّل

 Imagism)مذهب/ نزعة(تصويرية 

 Imagistic تصويري

 Imago صورة هوامية

  Immediate constituent مكوِّن مباشر

 Immediate Domination  هيمنة مباشرة

 Immersion إغماس

 Impeachmentاتهام

 Implication مضمون

 Impressionism)مذهب/ نزعة(انطباعية 

 Impressionistic Sketch مخطط انطباعي

 Inadequacy عدم وفاء

 Inclusive Language لغة شاملة

 Incorporationإدماج

 Incumbents أصحاب المناصب

 Incursion عصيان

 Indefinite غير معرَّف

 Indeterminacy الَتَعيُّن

 Indexical تأشيري

 Indigenous أهلي/ أصلي

 Individualفرد

 Industry  صناعة

 Ineptitude عدم الكفاءة

 Infantile amnesia نسيان طفلي

 Inferiority complex عقدة الدونية
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 Inferiority feeling شعور بالدونية

  Infinitiveمصدري، صيغة مصدر الفعل

 Inflection)تغيير في مقام الصوت(ُصرفة

 Influence Studies دراسات التأثير

 Information معلومات

 Infrastructure بنية تحتية

 Initial norm)للترجمة(معيار ابتدائي 

 Initiatorُمَبادر

 Innate سليقي/فطري

 Innateness سليقة/فطرة

 Innervation تعصيب

 Innovation تجديد/ابتكار

 Insiders مّطلعون

 Instinct نزوة/غريزة

 Instinct to master نزوة السطوة

 Instincts of self - preservation نزوات حفظ الذات

 Instinctual component ي مكوِّن نزو 

 Instinctual impulse حركة نزوية

 Instinctual representative ممثل النزوة

 Institutional logic منطق مؤسسي

 Institutional-communicative)إطار(اتصالي  -مؤسسي 

 Institutionalization صياغة مؤسسية

 Instrumentalist ذرائعي

 Instruments أدوات/ صكوك

 Insubstantial ضعيف/واهن

 Insurgency عصيان

 Insurrection عصيان مسلح

 Intact kernel نواة خالصة

 Integrationتوحيد

 Intellectualمثقف

 Intellectual complex مركَّب ذهني

 Intellectualizationفكرنة

 Intentionقصد

 Intentional Fallacy خداع القصد

 Inter language Formsمتداخلة في ما بين اللغاتأشكال
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 Interdependenceتوافق

 Inter-disciplinary متكامل االختصاص

 Inter-disciplinary approachesمقاربات تخصصية متكاملة

 Interest, ego interest اهتمام األنا/ اهتمام

 Interethnic)إثني، بين الجماعات اإلثنية(بيئثني

 Interferenceاخلتد

 Interference Translation تداخل ترجمي

 Interimمؤقت

 Interlangua بينية لغوية

 Interlingual Translation ترجمة بينية

 Interlingual/ Interlanguage )بين اللغات(بيلغوي

 Interlinguistic لسانية بينية

 Interliterary relations صالت أدبية متعالقة

 Intermediate translation ترجمة وسيطة

 Internalization استدخال

 Interpellation  استجواب

 Interpenterability قابلية لالختراق

 Interprectative aspect اعتبار تفسيري

 Interpretation تفسير/تأويل

 Interpretative community  مجتمع مفسِّر

 Interrelatednessتعالق

 Intersemiotic يميائي بينيس

 Intersemiotic translation ترجمة سيمائية تبادلية

  Intertextual  نصي بيني/ بينصي

 Intertextuality تناص

 Inter-translatibility قابلية متبادلة للترجمة

 Intonational contours منحنيات تنغيم

 Intralingual translation ترجمة لغوية أحادية

 Intransitiveالزم

 Intrasystemic relations عالقة نسقية داخلية

 Intratextual نصي داخلي

 Intratextuality  نسيج نص

 Intricacy - disjunction انفكاك -تشابك

  Intrinsic داخلي /جوهري

 Introjection اجتياف
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 Introversion انطواء

 Intuitionحدس

 Invarianceثبات

 Invariant Factor مل ثابتعا

 Inventory بيان مفّصل/ مخزون

 Inverse Linking  ربط معاكس

 Ironyمفارقة)/خاصية تعبيرية(تهكم / سخرية

 Irrational feature سمة الالمعقول

 Isolationعزل

 Isomorphism تماثل

 Italianizationَطْلَيَنـة

 Iterate يتكرر

 Jargonلغة خاصة /)لغة مضطربة(رطانة

 Journeymen عمال مهرة

 Joviality)خاصية تعبيرية(طرافة

 Judgment of condemnation حكم اإلدانة

 Juntaطغمة

 Jurisdiction نطاق سلطة الدولة

 Justiceعدالة

 Juxtapositionتجاور

 Kantian Universality مبدأ الجامعية

 Kernelنواة

 Kernel Structure مبنى نووي

 Key-Concept مفهوم مفتاحي

 Knowledgeمعرفة

 Label عالمة تصنيفية/عنونة

 Landing Siteمحط

  Languageلغة

 Language and parole شفوي لغة وكالم

 Language attitude مواقف اللغة

 Language competition تنافس لغوي

 Language conflict صراع لغوي

 Language contact اتصال لغوي

 Language death موت اللغة

 Language degenerationاندثار اللغة/ انحطاط اللغة
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 Language demise زوال اللغة/توقف

 Language demography  ديموغرافيا اللغة

 Language displacementانزياح اللغة/ إزاحة اللغة

 Language drift انحراف اللغة

 Language faculty  ملكة لغوية

 Language learning تعلم اللغة

 Language murder قتل اللغة

 Language planning تخطيط لغوي

 Language policy سياسة لغوية

 Language preservation حفظ اللغة

 Language replacement استبدال اللغة

 Language revitalization إحياء اللغة

 Language shift تحول اللغة

 Language suicide انتحار لغوي

 Language tip ميالن اللغة

 Latency period فترة الكمون

 Latent content محتوى كامن

 Latent dream - thoughts )الـكامنة(أفكار الحلم 

 Layer/ classطبقة

 Level مستوى

 Lexical مفرداتي /معجمي

 Lexical borrowing اقتراض معجمي

 Lexical item (s)مفردات معجمية/ وحدة معجمية

 Lexical resource مصدر معجمي

 Lexical rule قاعدة معجمية

  Lexicographer واضع المعاجم

  Lexicological مفرداتي

 Lexicon معجم

 Liberalism ليبرالية

 Libidinal stage مرحلة لبيدية

 Libidoلبيدو

 Libido adhesiveness تشبث اللبيدو

 Life instincts نزوات الحياة

 Lineages سالالت

 Linear approach مقاربة خطية
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 Linear rule قاعدة خطية

 Lingua franca لغة تعامل

  Linguistic لغوي، ألسني

 Linguistic determinism حتمية لغوية

 Linguistic law قانون لغوي

 Linguistic legislation تشريع لغوي

 Linguistic relativism نسبية لغوية

 Linguistic relevance تعلق لساني

 Linguo-cultural relativity ثقافية -نسبية لغوية 

  Lipogram)من حرف معَّين(مجرَّد ) نص(مستقطع، 

 Literal translation ترجمة َحرفية

 Literalism َحرفية

 Literarinessأدبية

 Literaryأدبي

 Literary function وظيفة أدبية

 Literary historicism تاريخانية أدبية

 Literary interference تداخل أدبي

 Logical form (LF) )صم(صيغة منطقية 

 Logical positivism)وضعية محدثة) (نظرية(وضعية منطقية 

 Logocentrism  مركزية اللغة

  Logophiliac مهووس بالكلمات

 Logopoeia عبة الدالليةل

 Logos )شعارات(لوغوس 

 Luminous details تفاصيل مضيئة

 Macro literacy ماكرو -أبجدة

 Macro proposition قضية كبرى

 Macrolevel مستوى أكبر

 Macrostructural level مستوى البنى الكبرى

 Magnets شخصيات بارزة

  Major )متعلق باألكثرية(أكثري

 Major system سق أساسين

 Malfeasance إخالل بالوظيفة

 Managementإدارة

 Manifest content محتوى ظاهر

 Manifestations تجليات
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 Mans doubleقرين

 Many-to-One correspondence مقابلة الكثرة بالواحد

 Marginal هامشي

 Marked feature سمة موسومة

 Markedness موسومية/وسم

 Markerواسم

 Marketسوق

 Masculinity - feminity أنوثة -ذكورة

 Masochism مازوشية

 Massحشد

 Mass media exposureانفتاح على وسائل اإلعالم

 Massacreمجزرة

 Massive metalepsis تعمية جمعية

 Match تناسب

 Materialمادة

 Materialismمادية

 Matricial norms)ر إجرائيمعيا(معايير مصفوفية 

 Matrix مصفوفة

 Maximal projection إسقاط أكبر

 Mayhem تعطيل أو تشوه دائم

 M-Command  أ -تحكم

 Meaning معنى

 Means-to-an end methodمنهجية طريقة توصل إلى غاية

 Measuring silence قياس الصمت

 Mechanical translation ترجمة آلية

 Media  ل اإلعالموسائ

 Mediation وساطة

 Medium  وسيلة اتصال

 Megatype نمط أكبر

 Melopoeia خاصية موسيقية

 Memoryذاكرة

 Mental factor عامل ذهني

 Mentalisticذهني

 Mentalistic paradigm نموذج ذهني

 Mercenaries جنود مرتزقة
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 Message ُمرَسلة

 Meta - Languageلغة واصفة/)المكالم على ك(لغة على لغة 

 Metalingual function وظيفة تقعيد لغوي

 Metaliterature أدب على أدب

  Metanalysis تحديد خاطئ، تحليل تخميني

 Metaphor استعارة

 Metapoem قصيدة وصفية

 Metapsychology ما وراء علم النفس

 Metascience علم مجاوز

 Metatext نص شارح

  Metathesisب مكاني، تبادل خاطىءقل

 Metonymic activityنشاط ذو طبيعة مجازية

 Metonymyكناية

 Metrical Translation ترجمة وزنية

 Microميكرو

 Microlevel مستوى أصغر

 Microstructural Level مستوى البنى الصغرى

 Midsection قسم أوسط

 Militant مناضل

 Mimetic theory نظرية محاكاة

  Minimal pair متقابالن أدنيان

 Minimal pairs أزواج دنيا

 Minimalist program  البرنامج األدنوي

 Minimality requirement  شرط دنو

 Minimax theory نظرية الحد األدنى

 Minor  )متعلق باألقلية(أقلي

 Minor language لغة محدودة االنتشار

 Minor subsystem نسق ثانوي فرعي

 Minority language لغة أقلية

 Mirror stage مرحلة المرآة

 Mixed neurosis ُعصاب مزيج

 Mnemic symbol رمز ذاكري

 Mnemic trace أثر ذاكري

 Mobilityحراك

 Modalوجه
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  Modal auxiliary فعل مساعد صيغي

ه /وجهة قول، موقفية  Modalityموجِّ

 Modals  جهويةأفعال مساعدة 

 Model )نظري(طراز

 Modeling Systems, Primary andمنظومات تشكيل، أولي وثانوي
Secondary 

 Modernحديث

 Modernisticحداثي

 Modernistic text نص حداثي

 Modes of address  صيغ مخاطبة

 Modicum جزء يسير/قليل

 Modify يحدد/يقيد

  Modular grammar ارينحٍو تعديلي، نحٍو معي

 Momentous شديد الخطورة/هام

 Monistic)غير قابلة لالنقسام(أحدية

 Monolingual أحادي اللغة

 Monolinguistic لساني أحادي

 Monolithic تناغم/تراّص

 Mood حالة مزاجية

 Morpheme مورفيم، مقطع صرفي

 Morphemic ُصرفي/ مورفيمي

 Morphology)علم تشكُّل الكلمات(صرف /)علم التشكل(ِصرافة

 Mother Tongue/ Mother Language لغة األم

 Mothering رعاية أموية

  Motivation تحفيز

 Motivation and Constraint  محاكاة وتقييد

 Movement Rule قاعدة نقل

 Movements حركات

 Multi-accentuality of the Sign  تعدد في تنبير اإلشارة

 Multicultural متعدد ثقافياً 

 Multiculturalism تعددية ثقافية

 Multilingualism تعدد لغوي

 Multiple System نسق ُمركَّب

 Multivariate متعدد التنوع

 Mutationطفرة

 Mutation of Systems طفرة األنساق
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 Mute Irony مفارقة صامتة

 Mute Twin توأم صامت

  Myth رةخرافة، أسطو 

 Naivete-Theoritical سذاجة نظرية

 Namingتسمية

 Narcissism نرجسية

 Narcissistic libido لبيدو نرجسي

 Narcissistic neurosis ُعصاب نرجسي

 Narcissistic object choiceاختيار الموضوع النرجسي

 Narrativeسردي

 Narrowcast Codes  شيفرات ضيقة انتشار

 Nationأمة

 National dynamics of struggleقوى محركة للصراع الداخلي

 Native language لغة فطرية/ لغة أصلية

 Nativism مذهب أهل البلد

 Nativization تأصيل

 Natural categorization تصنيف طبيعي

 Natural signs  إشارات طبيعية

 Natureطبيعة

 Near-adequacy وفاء تقريبي

 Need for punishment إلى العقابحاجة

 Negation نفي /تنصل

 Negative polarity استقطاب نفي

 Negative polarity items (NPI))م س ن(مفردات استقطاب نفي 

 Negative therapeutic reaction استجابة عالجية سلبية

 Negotiated code and readingشيفرة وقراءة موضعا مفاوضة

 Neologism ـُمولَّدة تعبيرات

 Neopositivism)نظرية(وضعية محَدَثة 

 Nervana principle مبدأ النرفانا

 Net movement حركة هادفة أو نهائية

 Networkشبكة

 Neurastheniaعياء

 Neurons)خاليا عصبية(عصبات 

 Neurosis ُعصاب

 Neutralityحياد
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 Neutralizingتحييد

 Nexus رابطةسلسلة أشياء مت

  Node)في الرسم الشجري للجمل(عقدة، نقطة تفرُّع 

 Nomenklaturaمجلس السوفيات األعلى

 Nominal democracy ديمقراطية باالسم فقط

 Nominative  حالة رفع

 Nomologicalتقنيني

 Non-citizens مقيمون غير مواطنين

 Non-dit مسكوت عنه

 Non-elitist approach مقاربة غير نخبوية

 Non-evaluative approach مقاربة غير تقويمية

 Non-identity عدم مطابقة

 Non-linear rule قاعدة الخطية

 Non-literary غير أدبي

 Non-null subject languagesلغات ذات فاعل غير فارغ

 Non-presence عدم حضور

 Non-representability عدم قابلية التمثيل

 Non-translation جمةالتر 

 Norm translation معيار ترجمي

 Norm/ standardمعيار

 Normal معياري

  Normalization تعيير/تطبيع

 Norms مبادئ/ معايير

 Nounاسم

 Noun phrase مركب اسمي

 Null case  حالة فارغة

 Null equivalence)كلمة ال مكافئ لها(تكافؤ صفري 

 Null subject فاعل فارغ

 Null subject language  لغات ذات فاعل فارغ

 Object هدف /موضوع/شيء

 Object choice اختيار الموضوع

 Object relationship عالقة الموضوع

 Object shift انتقال مفعول

 Object-control  مراقبة مفعول

 Objective distance مسافة موضوعية
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 Objectivity موضوعية

 Oblique  الة غير الفاعلح

 Obsessional neurosis ُعصاب وسواسي

 Obsolescent language لغة آيلة إلى الزوال

 Oedipus complex عقدة أوديب

 Office holders موظفو الحكومة

 Oligarchy حكم األقلية

 One-to-One correspondence مقابلة واحد بواحد

  Onomatopoeiaجرس موحي/محاكاة الصوت، تسمية محاكية

 Ontological-temporal زماني -أنطولوجي 

 Open and closed textsنصوص مفتوحة ونصوص مغلقة

 Operational norm)للترجمة(معيار الممارسة 

 Operator-variable Structures  متغير -بنى معامل 

 Oppositional code and reading  شيفرة وقراءة تقابليتان

 Oppositions/ semantic  تقابالت، داللتها

 Optimal equivalent مكافئ أفضل

 Oral stage مرحلة فمية

 Oral-sadistic stage مرحلة سادية فمية

 Orders of signification  طبقات داللة

 Organ pleasure لذة الموضوع

 Organic verse نظم ذو بنية عضوية

 Organization of the libido تنظيم اللبيدو

 Organ-pleasure لذة العضو

 Orientalism  استشراق

 Oriented text-translation نص مهيأ للترجمة

 Original work عمل أصلي

 Original writer كاتب أصلي

 Originary intent قصد أصيل

 Orthography علم اإلمالء

 Ostranenie)مصطلح روسي(تعجيب

 Otherآخر

 Outposts مواقع أمامية

 Outreachامتداد

 Over - interpretation تأويل مضاعف

 Over coding  زيادة تشفير
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  Over determination حتم مضاعف /تحديد زائد أو فائق

 Overtظاهر

 Oxymoron  إرداف ُخْلفي، مضادة

 Pactميثاق

 Pair of opposites زوجا المتعارضات

 Paired Segments جزئية ثنائيات مكونات

 Panels جداول

 Pansemiotic Features سمات سيميائية جامعة

 Paradigmجدول، صنف استبدالي /نموذج/ براديغم

 Paradigmatic جدولي

 Paradigmatic Analysis  تحليل نمطي

 Paradigmatic Aspect اعتبار استبدالي

  Paragram  تحريف، تالعب لفظي

 Parameter (s) ئطوسا/وسيط

 Para-military شبه عسكري

 Paranoiaُعظام

 Paranoid شبه عظامي

 Paranoid position وضعية شبه عظامية

 Paraphrase تعبير موازٍ 

 Paraphrenia فصام هذياني

 Parapraxisهفوة

 Parasitic Gaps  فجوات طفيلية

 Pariahs منبوذون

 Parity تساوي/تكافؤ

 Parole)عند سوسير(وي كالم شف

  Paronomasia تورية، جناس

 Parser  جهاز تحليل نحوي

 Part - object موضوع جزئي

 Partial instinct نزوة جزئية

 Participation مشاركة

 Parvenu محدث النعمة

 Passivization بناء للمجهول

 Past Participle بناء لغير الفاعل

 Pastoralistsتأرباب األبرشيا/ رعويون

 Patenting منح التراخيص



 614

 Patientمتلقي

 Patrician شريف أرستقراطي

 Patronage )متحكمة(رعاية

 Patronage systems أنظمة محسوبية

 Patterned energy طاقة ُمَنمَذجة

 Payoff questions أسئلة مفيدة

 Penis envy شهوة العضو الذكري

 Per capita income دخل الفرد

 Perception - consciousness وعي -إدراك

 Perceptual identity - thought identityوحدة اإلدراك -وحدة الفكر 

 Performance  أداء، إنجاز لغوي

 Performance Oriented)نظرية(ذات توجه إلى األداء 

  Performative  إنجازي

 Peripheric )محيطي(ربضي

 Periphrastic تلميحي

 Permutation تبديل الموقع

 Perquisites عالوات

 Person شخص

 Pervasive واسع االنتشار

 Perversionشذوذ

 Petrified element عنصر متحجر

 Petty warlords أمراء حرب صغار

 Phallic (women or mother))- أو أم/ امرأة(قضيبية 

 Phallic stage مرحلة قضيبية

 Phallus قضيب

 Phanopoeia خاصية منظورة

 Phantasy هوام الواعٍ 

 Phatic Function  وظيفة مجاملة

  Philology فقه اللغة

 Phobic neurosis ُعصاب رهابي

  Phoneme فونيم، صوت لغوي

 Phonemic Translation ترجمة صوتية

  Phonestheme مجموعة داّلة

 Phonetic (s)علم األصوات، صوتيات /صوتي، أصواتي

 Phonetic Theory)في الترجمة(نظرية صوتية 
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 Phonocetrism  مركزية النطق

علم وظائف/)علم األصوات الكالمية(صواتة 
 األصوات

Phonology 

  Phonotactics قانون تتابع األصوات

 Phraseعبارة، شبه جملة، ِشْبُجملة

 Phrase structural rule قاعدة بنية العبارة

 Phrase structure trees ر بنية العبارةأشجا

  Phrase-marker)وسم العبارة(واسم شبجملي 

 Physicalistic )فيزيقية(مادية

 Pidginization لغة مبّسطة

 Placeمكان

 Plagiarism انتحال

 Plasticity of the libido مرونة اللبيدو

 Plausibility استحسان/ مقبولية

 Pleasure ego - reality ego واقع - لذة، أنا -أنا

 Pleasure principle مبدأ اللذة

 Pluralism تعددية

 Poetic function  وظيفة شعرية

 Poeticity خاصية شعرية

 Polarityقطبية

 Policy سياسة

 Political correctness تصحيح سياسي

 Political rights حقوق سياسية

 Politicized سيسُم

 Poll taxesفي جدول دافعي الضرائبإدراج

 Pollsters مستطلعو رأي الجمهور

 Polyarchal democracyديمقراطية متعددة الرؤساء

 Polygenetic متعدد الجينات

  Polyphony تعدد األصوات

  Polysemy تعدد الدالالت

 Polysynthetic Language لغات متعددة التركيب

 Polysystem Theory نظرية النسق المتعدد

 Popularشعبي

 Popular influence نفوذ شعبي

 Popular Literature أدب العامة
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 Popular vote تصويت الشعب

 Populistشعبي

 Pornographyإباحية

 Porous frontiers منافذ الحدود

  Portmanteauمزيج، كلمة أو عبارة منحوتة، لفظة اقترانية

 Positioning of the Subject  َمْوَقَعة الذات

 Positive essentialism ماهوية إيجابية

 Post structuralism  بعد البنيويةما

 postcolonial translationترجمة ما بعد االستعمار

 Post-colonialism  ما بعد استعمارية

 Post-modernism ما بعد حداثية

 Postpositions حروف جر متأخرة

 Post-socialist regimesما بعد فترة االشتراكية أنظمة حكم

 Post-structuralism ما بعد البنيوية

 Post-symbolism ما بعد الرمزية

 Postvelar ما قبل حلقي

 Potentates متنفذون/زعماء

 Potential equivalence تكافؤ بالقوة

 Povertyفقر

 Powerسلطة

 Power configurationتموضع أو تمركز السلطة

 Practical criticism نقد عملي

 Practice oriented ذو توجه إلى الممارسة

 Pragmatic equivalence مكافئ مقاماتي

 Pragmatics مقاميات

 Pragmatism براغماتية

 Precedent-setting texts سوابق نصية

 Preconceptions  مسبقة تصورات

 Pre-conscientما قبل الشعور/ ما قبل الوعي

 Pre-conscious ما قبل الوعي

 Predators معتدون

 Predetermined theory نظرية سابقة التجهيز

 Predicate  محمول

لة  Preferred reading  قراءة مفضَّ

 Prefixسابقة
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 Pre-genital ما قبل تناسلي

 Preliminaries إجراءات تمهيدية

 Preliminary norm)ةمن معايير الترجم(معيار تمهيدي 

  Prelocutionary َقبقولي

 Premature قاصر/ لم ينضج بعد

 Pre-oedipal ما قبل أوديبي

 Pre-Ontological)ما قبل األنطولوجيا(ما قبل الوجود 

 Pre-Ontological Inquiry مبحث ما قبل الوجود

 Pre-Original ما قبل األصل

  Prescriptive تقريري

 Present participle اسم فاعل

 Presidential electionsانتخابات رئيس الجمهورية

 Pressure (instinct) )النزوة(ضغط /اندفاع

 Prestige رفعة المقام

 Pretenseادعاء

 Primacy of the signifier أولوية دال

 Primal phantasies أولية/ هوامات أصلية

 Primal repression أولي/ كبت أصلي

 Primal sceneليأوّ /مشهد أصلي /مشهد بدائي

لي  Primaryأوَّ

 Primary and secondary gain from illnessكسب أولي وثانوي من المرض

 Primary Identification تماٍه أولي

 Primary narcissism/ secondary narcissismنرجسية ثانوية/ نرجسية أولية

 Primary process - Secondary processةعملية أولية وعملية ثانوي

 Prime Instance مثال أولي

 Principalityإمارة

 Principle of constancy مبدأ الثبات

 Principle of neuronic inertia)العصبي(مبدأ القصور 

 Principle of reality مبدأ الواقع

 Principles مبادئ

 Private خاص

 pro (PRO)ضم

 PRO theorem  ظرية ضمن

 Problem - solving modelطراز المشكلة وتماس الحل

 Procedural إجرائي
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 Procedure إجراء تحليلي

 Processing معالجة

 Process-oriented descriptionوصف متوجه إلى المنَتج/وصف ذو توجه عملياتي

 Profileمظهر

 Proform مضمر

 Projectionإسقاط

 Projective identification اٍه إسقاطيتم

 Promotersدعاة

 Proper binding condition شرط ربط مناسب

 Proper government  عمل مناسب

 Prose version صيغة نثرية

 Prosodic عروضي، تطريزي

  Prosody عروض، معلم تطريزي

 Protective shield صاد اإلثارات

 Proto democracies ديمقراطيات أولى

 Proto typology تنميط أول

 Prototype نمط أول/طراز

 Prototypical Concept تصور نمطي أّول

 Provincial estatesملكيات في المقاطعات يحكمها النبالء

 Proxy إنابة/ تفويض

 Pseudo - Translation)ترجمة في غياب األصل(شبه الترجمة 

 Psychic apparatus جهاز نفسي

 Psychical conflict مأزم/ صراع نفسي

 Psychical reality واقع نفسي

 Psychical representative ممثل نفسي

 Psychical working out (over) إرصان نفسي

  Psychoanalysis تحليل نفسي

 Psycholinguistics لسانيات نفسية

 Psycho-neurosisنفاس

 Psychosisذهان

 Psycho-therapy يعالج نفسان

 Publicعام

 Public concordانسجام عام/ توافق شعبي

 Public politics  "للدولة"سياسة عامة 

  Punتالعب باأللفاظ /تالعب لفظي، تورية
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 Puppet state دولة صنيعة

 Pure Language لغة خالصة

 Purposeful Activity نشاط هادف

 Purposive idea هدف -تصور

 QR Quantifier Raising )رك(ع محدد كمي رف

 Quadraphonic Site موقع رباعي األصوات

 Qualitativeنوعي

 Quantifiers محددات كمية

 Quasi - Cybernetic Automatic شبه آلي التحكم

 Queerلواطي

 Questionnaire استمارة/ استبيان

 Quid pro quo تعويض مقابل

 Quota of affect مقدار االنفعال

 Raceعرق

 Racial category طبقة عرقية

 Radiant Node عقدة مشعة

 Radical جذري/ متطرف

 Raisingرفع

 Rampantمتفشٍّ

 Random variable متغير عشوائي

 Rationalizationتبرير

 Reaction - formation تكوين عكسي

 Reading dominant/ Negotiated andموضع مفاوضة وتقابلية/ قراءة سائدة
Oppositional 

 Realistic anxiety خطر واقعي /قلق إزاء

 Reality - testing اختبار الواقع

 Reality denial تنكر للواقع

 Reality principle مبدأ الواقع

 Reality Testing اختبار الواقع

 Reason عقل/سبب

 Recall إلغاء/إقالة

 Receiving Culture ثقافة مستقِبلة

 Receptionتلقي

 Reciprocal  عنصر تبادلي

 Reciprocally Reinforcing تعزيز متبادل

 Recontextualization إعادة صياغة السياق
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 Record high رقم عاٍل قياسي

 Redundancy فيض

 Referenceمرجع

 Referendum استفتاء

 Referent  ُمرَجع إليه

 Referent Function  وظيفة إرجاعية

  Referentialist  إشاري، مرجعي

 Reflexivity  انعكاسية

 Reform and Revolution إصالح وثورة

 Refracted Text نص متكسر

 Regeneration تجديد/ انبعاث

  Registerضرب استعمالي /لهجة خاصة

 Regression نكوص

 Regularمطرد

 Regulated transformation تحويل منضبط

 Relationعالقة

 Relational عالئقي/ عقالني

 Relative autonomy نسبية الحكم الذاتي

 Relative pronoun ضمير الصلة

 Relativism )نظرية(نسبية

 Relativization تنسيب

 Relevance Theory نظرية التعلق

 Relexification تجديد المعجم

 Reparation إصالح

 Repertoire قائمة/ذخيرة

 Repetitionتكرار

 Repetition compulsion اضطرار التكرار

 Replaced language لغة مستبَدلة

 Replacementإحالل

 Reporteme وحدة إخبارية وظيفية

 Representationتمثيل نيابي /ممثلية/تمثيل

 Representational Function وظيفة التمثيل

 Repression قمع/كبت

 Repudiation, foreclosureعدامان

 Reserves محميات
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 Residue مخلفات/بقية

 Resistance مقاومة

 Restricted codes  شيفرات محدودة

 Retention hysteria هستيريا اإلمساك

 Retrospectionاستعادة األحداث الماضية/ استبطان

 Reverberation sounds ترجيعات األصوات

 Reversal into the opposite إلى الضد )النزوة(قلب

 Rewriting rule قاعدة إعادة الكتابة

 R-Expressions  ح -تعبيرات 

 Rhyming translation ترجمة مقفاة

 Rights-monitoring organizationمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 Risk مجازفة

 Ritual طقوس

 Rorsch/ Berlin Foundation برلين/ قاعدة رورش

 Rotationدوران

 Russian formalism شكالنية روسية

 Sadismسادية

 Sado-masochism مازوشية -سادو

 Sagaملحمة

 Sampling أخذ عينة

 Schizophreniaُفصام

 Scienceعلم

 Scientistic ذو قناع علمي

 Scientistic Science نزعة علمية مغالية

 Scopeمدى

 Scope Ambiguity  لبس مدى

 Scopicحيزي

 Scores نتائج مسجلة

 Screen memory ذكرى ساترة

 Screeningحجب

 Seamy web شبكة مهترئة

 Second - Hand Translationترجمة من الدرجة الثانية

 Secondaryثانوي

 Secondary process عملية ثانوية

 Secondary revision إرصان ثانوي
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 Seduction (scene of -theory of))- ظريةن/ مشهد(غواية

 Segmentation تجزيء

 Segregation فصل/تفرقة

 Seiende موجود

 Sein الوجود

 Selection Axis  محور انتقاء

 Selfذات

 Self - analysis تحليل ذاتي

 Self-referentiality ذاتية اإلحالة

 Self-Regulating System نسق ذاتي التنظيم

  Semanticداللي

 Semantic Distinction تمييز داللي

 Semantic Equivalence تكافؤ داللي

 Semantic Reference مرجعية داللية

  Semantics علم الداللة

 Semeiosis/ Semiosis  سيرورة معنى

 Semeiotic/ Semiotic سيميائي

 Semi - Literary شبه أدبي

 Semi-legal شبه قانوني

 Semiology  سيميولوجيا

 Semiosis إشارة سيميائية

 Semiosphere  محيط سيميائي

 Semiotic Square  ُمربَّع سيميائي

 Semiotic Triangle  مثلث سيميائي

  Semiotics  سيمياء، علم الرموز

 Semiotics (Definition of) )تعريف(سيميائية 

 Sense فحوى

 Sexجنس

 Sexual instinct نزوة جنسية

 Sexuality جنسية /جنسانية

 Sham صوري/ ُمخادع

 Shantytown مدينة األكواخ

 Shift تغير بديل/تحول

 Shifters  متغيرات داللية

 Sign رمز/ إشارة/ عالمة
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 Signal of anxiety إشارة القلق

 Significantدال

 Significationداللة

  Signified مدلول

  Signifierدال

 Signifying Practices  ممارسات دالة

 Silent Non-Entity الكيان صامت

 Similarityتماثل

  Simileتشبيه

 Simple Sign إشارة بسيطة

 Simulacrum  صور زائفة

 Simulations of democracy أشباه زائفة للديمقراطية

 Single articulation, codes withتمفصل مفَرد، شيفرات مع

 Situation management إدارة موقف

 Skillful aiming استهداف حاذق

 Skopos And Commission )نظرية(غاية وتفويض 

 Slips of the tongue  عثرات لسان

 Social convention عرف اجتماعي

 Socialism اشتراكية

 Socialist regime نظام حكم اشتراكي

 Societal  مجتمعي

 Society مجتمع

 Sociolects لهجات اجتماعية

 Socio-Linguistics لسانيات اجتماعية

 Socioprofile مظهر اجتماعي

 Sojourn إقامة مؤقتة

  Solecism لْحن، ركاكة

 Somatic compliance تواطؤ/ مسايرة جسدية

 Source - Culture مصدر -ثقافة

 Source Language (SL) لغة المصدر

 Source of instinct مصدر النزوة

 Source Text َنصٌّ مصدر

 Source-Text Orientedالمصدر -ذات توجه إلى النص 

 Sovereign courts هيئات محاكم مستقلة

 Sovereigntyسيادة
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 Spaceفضاء

 Specific action فعل نوعي

 Specific meaning معنى متعين

 Specific pair - bound ثنائي التحديد

 Specified مخصص

 Spectacleمشهد

 Speech خطاب/كالم

 Speech act )نظرية(فعل كالمي 

 Speech community عشيرة لغوية

 Spelling نطق/تهجية

 Splitting of the ego انشطار األنا

 Splitting of the object انشطار الموضوع

  Spoonerismقلب َعَرضي، تبادل صوتي، زلة لسان تبادلية

 Spurts اندفاعات مفاجئة

 Squared translation ترجمة مربعة

 S-Structure surface structure)س -بنية (بنية سطحية 

 Stakes رهانات

 Stalemateورطة

 Standardizationتقييس

 Standing sentence )جاهزة(جملة ماثلة 

 Stateدولة

 State capacity قدرة الدولة

 State enterprises ةمشاريع الدول

 Static Theory نظرية سكونية

  Stative سكوني

 Stereotyped مقولب

 Sticklerمتمسك باألصول/ متشدد

 Stigmatized موصومون

 Stochastic احتمالي

 Strategic essentialism جوهرية االستراتيجية

 Stratification تنضيد

 Stratificationطبقية

 Stratified model قيطراز نظري طب

 Stream of consciousness تيار الوعي

  Structural تركيبي، بنيوي
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 Structural grouping مجموع تركيبي

 Structuralism بنيوية

 Structuralismبنيوية

 Structuralism taxonomic بنيوية تصنيفية

 Structuralistبنيوي

  Structure تركيب، بنية

 Structure dependent  ى البنيةيعتمد عل

 Structure-independent  مستقل عن البنية

 Stylistic أسلوبية

 Subaltern consciousness وعي تابع

 Subaltern studies دراسة ظاهرة التبعية

 Subconsciousما دون الشعور/ ما دون الوعي

 Subconscious associations استدعاء شبه الواعي

 Subjacencyتحتية

 Subjectفاعل/ ذات /شخص، متكلم

 Subject Agreement Phrase (AgrSP))ع تطف(عبارة تطابق فاعل 

 Subject-Control  مراقبة فاعل

 Subject-Object Asymmetry تماثل فاعل ومفعولال

 Sublimationتساٍم

 Subordinationتبعية

 Substantialism)الجوهرية(مذهب الجوهر 

 Substituteبديل

 Substitution test اختبار تعويض

 Substitutive formation تكوين بديل

 Substrate language لغة طبقة دنيا

 Subtext خبيء/ نص فرعي

 Subtheory )مشتقة(نظرية فرعية 

 Successive cyclic hypothesis  فرضية دورية متتابعة

 Sudden insight استبصار صادم

 Suffix الصقة

 Suffrageحق االنتخاب/ تصويت

 Suggestiveness إيحائية

 Sum of excitation مجموع اإلثارة

 Super ego أنا أعلى

 Super-raising رفع أعظم
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 Superstrate language لغة طبقة عليا

 Supervised analysisتحليل نفسي خاضع لإلشراف

 Suppressionقمع

 Surface structure بنية ظاهرة

 Surges اندفاعات

 Surveillance مراقبة/ إشراف

 Susceptibility حساسية/ تأثر/ تعرض

 Sustaining resources موارد مستدامة

 Syllableمقطع

 Symbolرمز

 Symbolicرمزي

 Symbolic realization تحقيق رمزي

 Symbolismرمزية

 Symptom - formation تكوين العارض

 Symptomatic analysis تحليل تشخيصي

 Symptomatic reading قراءة تشخيصية

 Synchronic آني /تزامني، متزامن

 Synchronic analysis  تحليل تزامني

 Synchrony تزامن/تواقت

 Synecdocheالكلية/مجاز الجزئية /مجاز مرَسل

 Synergic متعاون/دؤوب

 Syntactic category  فصيلة نحوية

 Syntactic equivalence )تركيبي(تكافؤ نحوي 

 Syntagmسلسلة الوحدات، معلم نحوي، نسق تتابعي /تركيب

  Syntagmaticنسقي

 Syntagmatic analysis  تحليل تركيبي

 Syntagmatic aspect)تتابعي/ أفقي(اعتبار نظمي 

 Syntaxنحو، علم تشكُّل الجمل والعبارات /تركيب

 System منظومة/امنظ

 System of systems نسق األنساق

 Systemic نظامي/نسقي

 Systemic law قانون نسقي

 Tabulationجدولة

 Tacit knowledge معرفة ضمنية

 Talk-aloud protocolسجل وقائع الحديث الجهري
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 Target culture ثقافة مستهَدَفة

 Target language (TL) لغة الهدف

 Target text مستهَدفنص

 Target-text oriented)نظرية(ذات توجه إلى النص المستهدف

 Tasteذوق

 Tax codesقوانين فرض وجباية الضرائب

 Taxonomic تصنيفي

 Technical Juxtaposition تضام تقني

 Technology تكنولوجيا

 Telos  منتهى/مركز

 Templates طبعات

 Temporalityزمنية

 Tempos سرعات

 Tenants مستأجرون

 Tendernessحنان

 Tenseزمن

 Tense Phrase (TP) )ع ز(عبارة زمن 

 Territoriality إقليمية

 Tertiary Hybridization تهجين ثلثي

 Tertium Comparationis قسيم ثالث

 Test cases حاالت اختبار

 Textنّص

 Text Linguistics لسانيات نصية

 Text Typology لم تنميط النصع

 Texteme وحدة نصية وظيفية

 Textemic نصي وظيفي

 Textual coherence احتباك نصي

 Textual grid شبكة اتصال نصي

 Textual norms معايير نصية

 Textual reference مرجعية نصية

 Thanatos )نزوة الموت(تاناتوس 

 The Westالغرب

 Thematic موضوعاتي

 Thematic concept مفهوم موضوعاتي

 Themeمحور
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 Theocracy طبقة رجال الدين

 Theoreticalنظري

 Theoryنظرية

 Therapyعالج

 Thing presentation - word presentationوتصور الكلمة/ تصور الشيء

 Threshold مستهل/عتبة

 Thrust قوة دافعة

 Timeزمان

 Tolerance تسامح

  Tongue twister ثُّورة لسانع

 Top - Down work عمل ذو اتجاه نازل

 Topicalization موضعة

 Topicalizing تصنيف موضوعي

 Topography, topographical موقعي

 Total equivalence )كلمة لكلمة(تكافؤ تام 

 Tourism سياحة

 Traceأثر

 Training analysis تحليل تعليمي

 Trajectory الحكم مسار يتخذه

 Trancendable قابلية للتجاوز

 Transcendent (al) signified  مدلول تجاوزي

 Transcendental fact حقيقة عليا

 Transcendental signified مدلول متعال

 Transcreation اختراق إبداعي

 Transcription كتابة صوتية

 Transfer oriented)اتجاه(ذو توجه إلى التحويل 

 Transference تحويل/نقلة

 Transference neurosis ُعصاب النقلة

 Transformation (rules) )قواعده(تحويل

  Transformational تحويلي

 Transformational rule قاعدة تحويلية

 Transformations  تحويالت

 Transgression انتهاك

 Transillumination اختراق تنويري

 Transitional object وع انتقاليموض
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 Transitiveمتعدٍّ

 Transitive Expletive Construction (TEC))ت ح ع(تركيب حشوي متعدي 

 Translatability قابلية للترجمة

 Translationترجمة

 Translation studies دراسات ترجمية

 Translation theory نظرية ترجمة
 

  Translatorial relativity)لمترجميبين ا(نسبية ترِجمية 

 Translotorese مترجم سقيم الترجمة

 Transluciferation اختراق إشعاعي

 Transmission model of communication نموذج إرسال للتواصل

 Transparent translation ترجمة صريحة

 Transtextualization اختراق التشكيل النصي

 Trauma عهل)/ نفسية(صدمة

 Traumatic hysteria هلعية/ هستيريا صدمية

 Traumatic neurosis هلعي/ ُعصاب صدمي

 Travails متاعب مريرة

 Tributary territoriesمناطق تابعة للدولة دافعة للجزية

 Tributeإتاوة

 Trigger-Words كلمات محفزة

 Triglossia ثالثية لغوية

 Tropes  صورة بالغية

 True meaning ى حقيقيمعن

 True translation ترجمة دقيقة

 Truncated مقتضب/مبتور

 Trustثقة

 Turning round upon the subject’s own selfارتداد على الشخص ذاته

 Turnout صافي األرباح

 Two-Place predicate  محمول ذو مكانين

 Tycoons ملوك المال

 Type/ token (s)ونماذجأنماط/ )عالقة(تحقق /نمط

 Typologizing تصنيف تنميطي

 Typologyنمطية

 Tyranny طغيان

 Unarticulated Codes شيفرات غير متمفِصلة

 Unconsciousال شعور/ الواعٍ / الوعي
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 Unconscious Association استدعاء غير الواعي

 Underlying مضمر/ باطني، كامن

 Underlying-Level)مستتر(مستوى مضمر 

 Undoing (What has been done) إلغاء رجعي

 Ungrounded Difference اختالف بال أرضية

 Unified Work عمل متوحد

 Uniformitarian Principle مبدأ التماثل

 Uninflected Form صورة غير متصرفة

 Universal)كليات/جوامع. ج(كلي /جامع

 Universal Grammar  قواعد كلية

 Universal Quantifier Variable محدد كمي كلي متغير

 Universals Translation جوامع ترجمية

 Unlimited Semioticsسيرورة معنى غير محدودة

 Unstratified System نسق ُمَصمت

 Untouchable original)غير قابل للمساس(أصل ُمحصَّن 

 Urbanization تحّضر

 Urethral erotism غلمة بولية

 Utopia يوتوبيا

 Valueقيمة

 Value-Free method منهج التقويمي

 Variability)سمة تعبيرية/ مقولة(تنوع / تنوعية

 Variationتنوع

 Variation in regimes تنوع أنظمة الحكم

 Variation Theory نظرية التنوع

 Verbفعل

 Verb Raising رفع الفعل

 Verbal function وظيفة لفظية

  Verisimilitude َشَبه الحقيقة، محاكاة

 Virtual  افتراضي

 Visibility شفافية

 Visibility condition  شرط الرؤية

 Vitriolic قاس/الذع

 Vortexدوامة

 Vorticismدوَّامية

 Weak crossover  عبور ضعيف
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 Welfareشؤون اجتماعية /رفاهية

 Wh-Clefts يمجمل مشقوقة بـ م

 Wh-Expression ميم -تعبير

 Wh-Island ميم -جزيرة

 Wh-Movement ميم -حركة

 Wh-Questions  ميم -أسئلة

 Wh-Word  ميم -كلمة

 Wild analysis تحليل نفسي وحشي

 Wildcattersمنقبون في مناطق مجهولة

 Wishرغبة

 Wish fulfillment إنجاز الرغبة

 Witchcraft سحر وسحرة

 Withdrawal of cathexis سحب التوظيف

 Workعمل

 Work of mourning عمل الحداد

 Working - through عمل االستيعاب

 Working off mechanisms )- أوالية(

 Working on mechanisms أواليات تخلص

 Workshop Translation ورشة الترجمة

 World Bank البنك الدولي

 Writingكتابة

 X 2 -Theory  2س  -نظرية

 X 8 -Movement  8س  -حركة

 y - Criterion م -معيار

 y -Roles م -أدوار

 y -Theory م -نظرية

 Youthشباب

 Zealotry تعصب

 

  
 :المصطلحات الفرنسية -2

  
  

 À auxiliaire )شكل(ذو المساعد 

 À l'unisson عن طريق التساوق
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  À morphologie pauvre ودذات شكل صرفّي محد

 A posteriori بعديا/بعدي

 A prioriسابق/ ما قبليّ / قْبليا/َقْبلي

Abduction  تمٍش احتمالي/احتمال

 Aberrant شاذ/زائغ

 Abessifتغييبي

 Ablatifمفعول فيه)/مفعول االبعاد؛ مفعول عن/ حالة(إبعادي

 Ablaut تناوب َحَركي

 Abréaction تصريف

 Abrègement اقتضاب

 Abréviation اختصار/اختزال

 Absenceغـياب

 Absence lexicale فراغ معجمي

 Absoluمطلق

 Absolutifمطلقّي)مفعول اإلطالق/ حالة(إطالقي

 Absorption de la langue  امتصاص اللغة

 Abstinence (régle d -) ) قاعدة الـ(امتناع

 Abstractionتجـريـد

  Abstraire تجريد

 Abstrait )سياق(مجّرد

  Absurditéُمحال

 Accent َنْبرة/ نبر/لكنة

 Accent dialectal نبرة لهجية

 Accent d'insistance نبرة الّتأكيد

 Accent grave نبر خفيض

 Accent toniqueمّد

 Accentèmeَنبَرم

 Accentologieنبرّيات

 Accents toniques أصوات المدّ 

 Accentuationتشـديـد

 Accentué  صوت منبور

 Acceptabilité مقبولّية/قابلّية

 Acceptableمقبول

 Acception(s))مفاهيم. ج(مفهوم /فهامة

 Accessibilité قابلّية البلوغ
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 Accident َعَرض/َعاِرض

 Accident de discours حادثة الخطاب

 Acclimatationأقلـمة

 Accomodationـفتّكي

 Accompli منجز/تمام

 Accomplissement de désir إنجاز الرغبة

  Accord مطابقة

 Accord du verbe تطابق الفعل

  Accord grammatical  توافق قواعدي

 Accord sujet/verbe تطابق الفعل مع الفاعل

 Accouplement différenciant اقتران فـارقـي

 Acculturé (concept) تصّور ُمثاَقف

  Accumulationُمراكمة

 Accusatif)حالة المفعولّية(مفعولي / حالة النصب

 Accusativement  حالة المفعول

 Acméذروة

 Acoustiqueسمعياتي/ َسمعّيات/سمعي

 Acquisُمكتسب

 Acquisition du langage اكتساب الّلغة

 Acronyme كلمة أوائلية

 Acronyme لفظ أواِئليّ 

 Acronymieاقتطاع هجائي/ اقتطاع/ اقتضاب جزئي

 Actanceُمفاَعلّية

 Actant (s)  فاعلين/ ُمفاِعل/فاعل

 Actant sémantique عنصر فاعل داللي

 Acteفعل

 Acte de communication فعل تواصل

 Acte de dénomination فعل تسمية

 Acte de langageفعل لغوي/ عمل لغوي/ حدث ُلغوي

 Acte de langage direct  عمل لغوي مباشر

 Acte de langage indirect  عمل لغوي غير مباشر

  Acte de parole فعل كالم فردي/فعل الكالم /عمل كالمي

 Acte de référenciation فعل اإلرجاع

 Acte de signification فعل داللي

 Acte derive حدث فرعي
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 Acte illocutionnaire  ولعمل متضمن في الق

  Acte illocutoire عمل تحقيقي

 Acte linguistique فعل لساني

 Acte locutionnaire  عمل قولي

 Acte manquéهفوة

  Acte pédagogique  عمل تدريسي

 Acte performatif عمل إنجازي

 Acte perlocutionnaire  عمل تأثير بالقول

 Acte primaire  عمل أّولي

 Acte propositionnel  مل قضويع

 Acte secondaire  عمل ثانوي

  Actes de discours  أفعل الخطاب

 Actes de langageأفعال اللغة/ أفعال الكالم

 Actes de parole (théorie des) )نظرية(أعمال الكالم 

 Actes illocutoires أفعال كالمية منطوقة

 Actes locutoires أفعال منطوقة

 Acteur/ Sujetاعلف

 Actif مبنى للمعلوم

 Action تمثيل القول

 Action spécifique فعل نوعي

 Action sur la langue  تدخُّل في اللغة

 Activationتفعيل

  Active متعّدي

 Activité - passivité سلبية-نشاط

 Activité textuelle نشاط نّصي

 Actualisable قابل للتفعيل

 Actualisateurقمحّق

 Actualisation  تفعيل/تحيين

 Actuelفعلي

 Adage قول سائر

 Adaptationاقتبـاس/ تكييف/ مالءمة/تطويع

 Adaptation linguistique  تكيُّف لغوي

 Additionإضافة

  Adéquationمطابقة

 Adessif)مفعول المحاذاة/ حالة(محاذ



 635

 Adhésionتماسك

 Adjectif (s) تنعو  /صفة/نعت

 Adjectif possessif نعت ِمْلكيّ 

 Adjectif relationnel صفة عالئقّية

 Adjectivalصفاتي

 Adjectivation composée وصـف مـركـب

 Adjetمتاخم

 Adjointُمرَدف

 Adjonction إلحاق /إستلحاق

 Adjonction cognitive ضم معرفي

 Adlatif)مفعول االتجاه/ حالة(اتجاهي

 Adnominal تابع االسم

 Adposition حرف التجاور

 Adressageَعنَونة

 Adresseعنوان

  Adresse honorifique  مخاطبة تبجيلية

 Adstrat طبقة جانبّية

 Adverbe (s)وأحوال) ظروف(ظرف /رديف

  Adverbe de but ظرف الغاية

  Adverbe de cause  ظرف العّلة

  Adverbe d'hypothèse  ظرف االفتراض

 Adverbe temporel ظرف الزمن

 Adverbes modalisateurs et intensifsظروف وأحوال ذاتّية توكيدّية

 Adversatif استدراكّي

 Affectانفعال

 Affectif عاطفي/انفعالي

 Affectivitéعاطفية

 Afférenceمتعّلقة

  Afférentمتعّلق

 Affinitéتناسب

  Affirmation كيدتو /إثبات

 Affirmativeإثباتي

 Affixantإلصاقي

 Affixation زيادة/إلصاق

 Affixe (s)سوابق ولواحق/الصقة/سابقة)/ الحقة أوبادئة(زائدة
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 Affixe dérivationnel زائدة اشتقاقية

 Affixe flexionnel زائدة إعرابية

  Affixes de classes  واصق فئات

 Affrication حتكاكيةا - انحباسّية 

 Affriquée احتكاكي -انحباسي

 Agencement تنسيق/ تنظيم/ترتيب

 Agencement des mots توليف اللفظ

 Agentعامل/ فاعل داللي/فاعل

 Agentifفاعلي

 Agentivitéفاعلّية

  Agglutinant لصقي/ راص/ إلصاقي

 Agglutinante (langue) )لسان(اندماجي

 Agglutinationاندماج

 Aggressivitéعدوانية

  Agnostique  الغنوصية

 Agrammaticalالنحوي

 Agrammaticalité  ال نحوّية

 Agrammatisme ال نحوية/ ُحبسة نحوّية

 Agraphieُحبسة كتابّية/ اضطراب الكتابة

 A-historique التاريخي

  Aide-mémoire مذّكرة

 Aïnou (le -) لغة اآلينوّيين

 Aireفضاء

 Aires de Broca et de Wernicke منطقَتا بروكا وويرنيك

 Ajoutزيادة

 Ajustement تقويم/تسوية

 Aktionsart صيغة العمل

 Albanais (l’-) لغة األلبانّيين

  Aléatoire عشوائي

 Aléthiqueصادق ضرورة أو احتمال

 Alexandrin إسكندري

 Alexandrin (vers) )بحر شعري(اإلسكندري 

 Alexieعمى القراءة/ ُحبسة قرائّية

 Alfonicألفونيك

 Algonquien)لسان مستخدم في الكيبيك(كونكّي
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 Algorithmeخوارْزم

  Aliénation استالب

 Alignement تصفيف/ تراصف

 Alignement des mots رصف األلفاظ

 Allatif)مفعول االتجاه/ حالة(اتجاهي

 Allégorie رموزةم/َمَثل

 Allégoriqueمجازي

 Allemand )لغة(ألمانية

 Allemand (l’-) لغة األلمانّيين

/جناس صوتي/تكرار حروف/ جناس استهاللي/جناس
 مجـانسـة حـرفيـة أو تجنيسـات سجـعيـة

Allitération (s) 

 Allocutaireمخاَطب/ ُمحاور/ متخاِطب

  Allocutionمخاَطبة/توجه إلى مخاطب وهمي

 Allocutivité مخاطبّية

 allo-érotisme غلمة غيرية

 Allogène)صفة لشعب َوَفَد على بلد وأقام فيها(دخيل

 Allographe حرَفم َبديل

 Allomorpheَصْيَغم بديل/ بديل صرفي

 Allongementتطـويـل

 Allophoneَصْوَتم بديل/ بديل صوتي

 Allotone َنغم بديل

 Allotopie وبياأّلوط

 Alphabet ألفبائّية/ ألفباء/أبجدية

 Alphabet phonétique internationalألفبائّية صوتّية عالمّية/ أبجدة صوتياتية عالمية
(api) 

 Alphabétisation  مْحو األميَّة

 Alphabétisation fonctionnelle  محو األميَّة الوظيفي

 Alsacien (l’-) لغة األلزاسّيين

 Altaïque (l’-) لغة األلطّيين

 Altération du moi إلتياث األنا

 Alteritéغـيريـة

 Alternanceتناوب

 Alternatifمناوب

 Alvéolaire َلَثويّ / َمغاِرزي

 Amalgame )مْزج(مزيج

 Amalgaméمندمج
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 Ambiguُملتِبس

 Ambiguïté)ازدواجية المعنى(َلبس /اْلتباس

 Ambiguïté des phrases غموض الجمل

 Ambiguïté lexicale التباس معجمي

 Ambiguïté syntaxique التباس تركيبي

 Ambivalence تجاذب وجداني

 Ambivalent, préambivalentسابق للتجاذب الحق للتجاذب/ متجاذب وجدانياً 
postambivalent 

 Aménagement terminologique تنظيم مصطلحي

 Amharique (L')  لغة أمهرية

 Amnésie infantile نسيان طفلي

 Amphilogique  مزدوج المنطق

 Amplifications paraphrasées تفخـيمـات إطنـابيـة

 Amuïssement إْصمات

 Anachronique مغالط للتاريخ

 Anaclitique )صفة(اتكالي

انفصام/حذف الالزم/التفات/تبديل ُمفاجئ في بناء العبارة
 كيبالتر 

Anacoluthe 

 Anagogique (interprétation -) تأويل روحاني

 Anagramme (s)جناسات تصحيفية /جناس تصحيفي

 Analepseاستعادة

 Analogie تماثل/ مماثلة/قياس

 Analogie de forme تماثل في الشكل

 Analogie fonctionnelle تماثل وظيفي

 Analogiqueقياسّي

  Analogue متناظر

 Analphabétismeأمِّيَّة

 Analycité  تحليلّية/تحليل

 Analyseتحليل

 Analyse automatique تحليل آلي

 Analyse combinatoire تحليل توافيقي

 Analyse comparée تحليل مقارن

نات/ إعراب دالليّ   Analyse componentielleتحليل ُمكّوني/تحليل مرّكبي/تحليل المكوَّ

 Analyse contrastive تباينيتحليل

 Analyse de l'entendement  تحليل اإلدراك

 Analyse didactique تحليل تعليمي
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 Analyse directe تحليل مباشر

 Analyse du discours تحليل الخطاب

 Analyse en constituants immédiatsتحليل إلى المكّونات المباشرة
(ACI) 

 Analyse grammaticale de la phrase إعراب الجملة

 Analyse sémique/ analyse تحليل سيمي
componentielle 

 Analyse stylistique تحليل أسلوبي

 Analyseurمحّلل

 Analytiqueتحليلي

 Analytique (langue) )لسان(تحليلي

 Analytique (proposition) )قول(تحليلي

دالئل-ترداد/يةعائد/عائد/ )في صدر الجمل(تكرار
 تردادية

Anaphore (s) 

 Anaphorique (s)تردادّيات /عنصر تكراري/تردادي

 Anarchique فوضوي/ غير منظم

 Anarthrie ُحبسة نطقّية

 Anatomie du langage تشريح الّلغة

  Ancien testament عهد قديم

  Ancrageترسيخ

 Ancrage direct ترسيخ مباشر

 Ancreِمرساة

 Andaman لغات جزر أندمان

  Anéantissement linguistique  اندثار لساني

 Anecdote ou mot d’espritنكتة

 Angélisme مذهب روحي

 Anglais américain (l’-)لغة إنجليزية محكّية في الواليات المتَِّحدة

 Anglais britannique (l’-)لغة إنجليزية محكّية في بريطانيا

 Anglicismeةنجَلز 

 Angoisse أزل/ حصر نفسي

 Angoisse automatique قلق آالتي

 Angoisse devant un danger réel قلق إزاء خطر واقعي

 Animéحّي

  Animistes  إحيائيون

 Annexe مّتبع نحويّ 

 Annexionإلحـاق
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 Annotation تأشير إعالميّ 

 Annulation (- rétroactive) إلغاء رجعي

  Anomalie استحالة

 Anomalismeشذوذية

 Anonymatإغفال

 Antagoniste مضاد/معاكس

  Antécédenceأسبقّية

 Antécédent مقّدم /، ِصلة)إليه(عائد

 Antéposé نعت متقدم/مقدَّم

  Antépositionتصّدر

 Antéposition du genitive  حالة اإلضافة السابقة

 Antérieureأمامي

 Antériorisation)صلة المتقّدم بالمتأخر(تقديم /ةإمال

 Antérioritéقبلّية

 Antétexte نص سابق

 Anthropologieإناسة

  Anthropologie casuelle  أنتروبولوجيا إعرابية

 Anthropomorphismeتجسيم

 Anticipation استباق/توقع

 Anticipation des mots de la langue استباق كلمات اللغة

  Anticipation du sens استباق المعنى

 Anti-filageالإتباع

 Antilinguistique (voir molle et traits  ضد اللسانيات
d’union) 

 Antimétabole تطالب/ عكس مضاد

 Antinomieُمناقضة/ تناقض/ تضارب

 Antipassif مجهول معاكس

 Antiphraseارقةمف/مصالحة بقلب المعنى /قلب المعنى/ ضجملة

  Anti-puriste  ضد الصفائية

 Antiquité عصور قديمة

 Antisubstantialiste الجوهرّي

 Antithèse نقيضة/ مناقضة

 Anti-typie مناهضـة التصنيـف

 Antonyme (s))أضداد(ضّد  /مصطلح نقيض

 Antonymie تضادية/تضاّد

 Antonymiqueتضاّدي
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 Aoriste ماِض مطلق

 Aoristiqueيمطلق

 Aparté حديث جانبي

 Aperture فتح/انفتاح

 Apex طرف اللسان

 Aphanisis إصفاء/ زوال الشهوة 

 Aphasie حبسة كالمية/ُحبسة

 Aphasique مصاب بالحبسة

 Aphémie ُحبسة كالمّية

 Aphérèse بتر صدري

 Aphorisme قوٌل مأثور

 Apical طَرفي/َأَسلّي

 Apocopeأو ترخيم حذف /بتر عُجزي

 Apodose (s)جواب الشرط/ نغمة نزول

 Apophonie تناوب حركي

 Apophtegme قول مأثور

 Aporétiqueمأزقي

 Aporieمأزق

  Apories de la parole  إشكاالت الكالم

 Apostropheمناجاة/نداء/فاصلة علوّية/ عالمة الحذف

 Appareil critique جهاز نقدي

 Appareil phonatoire طقجهاز الن

 Appareil psychique جهاز نفسي

 Apparentement نسيبّي تكوينيّ 

 Appartenance au domaine انتماء إلى ميدان

  Appellationتسمية

 Applicationتطبيق

 Apportمنقول

 Apports  مشاركات

  Apposition تركيب بدلي/بدل

  Appréciatif (s) َرْوزي

 Appréhender le texte original et leالنص األصلي وفهمهمعاينة
comprendre 

 Appréhensionاعتقال

  Apprentis traducteurs  طالب الترجمة

 Apprentissage d’une langue تعلم اللغة
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 Approcheمقاربة

 Approche cognitiviste  مقاربة معرفية

 Approche conventionnaliste  مقاربة تواضعية

 Approche linguistique  مقاربة لسانية

 Approche réductionniste  مقاربة اختزالية

 Approche socio-linguistique  مقاَربة لسانية اجتماعية

 Approche textuelle مقاربة نصّية

 Approche topologique des مقاربة الكمية للرياضيات
mathématiques 

 Approcher un texte/ Appréhender مقاربة نص

 Appropriationمطابقة

 Appropriéمناسب

  Approximation تقريبّية/تقريب

 Aprés-coup الحق/ مؤجل/بعدي

 Aptitude هلية/قابلية

 Arabe (l’ -) لغة العرب

 Arabe classique  عربية فصحى

 Arabe contemporain  عربية معاصرة

 Arabe médian  عربية وسطى

 Arabe officiel  عربية رسمية

 Arbitraireتحكمي/ اعتباطي/ اعتباِطية

 Arbitraire du signe  اعتباطية العالمة

 Arbitraire linguistique اعتباطّية لسانّية

 Arbitrarité du signe اعتباطّية اإلشارة اللغوية

  Arborescence تـفـّرع/تشجير

 Arborescences terminologiques مشجَّرات مصطلحّية

 Arborescentشجري

  Arbre (s) )ــات(مشّجر

 Arbre du domaineمشجَّر الميدان/ شجرة الميدان

 Arbre généalogiqueشجرة نسب/ شجرة عائلية

 Archaïqueمهجور/ عتيق/ قديم/مْنبوذ

 Archaïsmeلفظ مهجور /المنبوذ/ إحياء المهجور

 Archéologie ـارعلم اآلث/ أركيولوجيا

 Archétypeأنموذج أصلي/ نموذج أصليّ 

 Archi-compétence قدرة جامعة

 Archi-concept تصّور مثالي
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 Archigraphème َحْرَفم جامع

 Archilecteur قارئ مثالي/ قارئ جامع

  Archilexèmeعجمم جامع/وحدة معجمّية صغرى مثالّية

 Archi-littérale حرفـية قصّية

 Archi-loi de discours نون خطاب مثاليقا

  Archiphonème صوتم جامع

 Archi-principe مبدأ مثالي

 Archi-récepteur متلّق مثاليّ 

  Archisémème  سيمم جامع

 Architecture معمار/هندسة

 Archiveأرشيف

 Arc-réflexe قوس االرتكاز

 Argotلهجة فئوية/لغة اصطالحّية/ رطانة/أرغة

 Argumentدليل/حجة/موضوع/ معمول/محاجة

 Argument (d’un prédicat) )مسند(حجة

 Argumentaire ُمبرَهن له

  Argumental موضوعي

 Argumentateurُمبرِهن

 Argumentation محاّجة/ ِحجاج /استدالل

 Argumentation démonstrative حجاج برهاني

 Argumentation persuasive حجاج إقناعي

 Argumentation/ démonstration برهنة

 Arménien (l’ -) لغة أرمنّية

 Arrière-planخلفية

 Arrondieُمسَتدير

 Arrondissement )أو الصوائت المضمومة(تدوير

 Art de la conversation فن المحادثة

 Artefactنموذج مصطَنع /إصطناعي

  Artefacts  موضوعات

 Article أداة تعريف

 Article (de dictionnaire) )من القاموس(مادة

  Article zéro تعريف صفر

 Articles terminologiques مفردة مصطلحّية

 Articulateurs ُمَمفصالت

 Articulationانبناء/ نطق/ تمفصل/تقطيع
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 Articulation (double) )مزدوج(تلّفظ /انبناء

 Articulation des sens ترابط المعاني

 Articulation du pensable نطق بما هو قابل للتفكير

  Articulation logique  مفصل منطقي

 Articulations du discours تراكيب الخطاب

 Articulations laryngées  نطق الخارج من الحنجرة

 Articulerنطق

 Arts du langage فنون الّلغة

 Ascendantصاعد

 Ascriptivisme ال وصفّية

 Ascriptiviste غير إيضاحية

  Asémantique الداللي/الداّل

 Aspectهيئة/كيفية الحدث/ مظهر/جهة

  Aspect codique  طابع رمزي

 Aspectuelمظهري

 Aspirationهّتة

 Aspiré (es) أحرف مهتوتة/مهتوت

  Assemblageتجميع

 Assemblées des Comicesجمعية الناخبين في الثورة الفرنسية

  Assertif إقراري/إثباتي

 Assertionتقريري/زعم/تأكيد/ إقرار/ إخبار/إثبات

  Assertorique إخباري

 Assibilationتصفير

 Assimilation مماثلة/تماثل

 Assimilation des notions  إستيعاب المفاهيم

 Assimilation/ Représentationتمّثل

 Assimilative neutralisation تحييد مماثل

 Associatif ارتباطي/اقتراني

 Associationتداعيات /ترابط/ ارتباط/تداٍع

 Association idiosyncrasiques  تداعيات فردّية

 Associationnisme انضمامّية

 Assomption افتراض/طرح

 Assomption contextuelle افتراض سياقي

 Assomption/ Hypothèse فرضية

 Assonance َسْجعِ  /جناس صوتيّ 
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  Assyrienneآشورية

 Astéismeُمعاتبة

 Astérisqueنجمة

 Asyndèteحذف أدوات العطف/الَربط/فصل/ حذف أدوات الربط

 Asystémiqueالنسقـي

 Atlas linguistique أطلس لساني

 Atoneال منّبر

 Attention flottante )عائم(انتباه

  Atténuationفيفتخ

 Attestationشهادة

 Attitude propositionnelleموقف قضوي /سلوك قولي

 Attribut مسَند /خبر وصفي

  Attributifخبري

 Attribution إسناد/إخبار

  Attributive إسنادية

 Auditeurمستمع

 Augment زيادة استهاللية/زائدة

 Augmentatifsزائـدات

 Augural فيكهاني عرا

 Authentique أصلي/حقيقي

 Auto explication تفسيـر ذاتـي

  Auto -référentiel  محيل إلى ذاته

 Auto-analyse تحليل ذاتي

 Auto-érotisme غلمة ذاتية

 Auto-incident ذاتي الحدوث

 Automateآلة

 Automatiqueآلي

 Automatismeأتمتة

 Autonomie استقاللية/ استقالل

 Autonomie de la linguistique استقاللية اللسانيات

  Autonymeمحيل الذاتي /ذاتّي الّداللة

 Autonymieذاتية اإلحالة /ذاتّية الّداللة

 Autoplastique/ alloplastiqueتطويع الغير/ مطاوعة ذاتية

 Auto-référence مرجعّية ذاتّية

 Auxiliaire مساعد/ فعل مساعد
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  Auxiliaire de mode صيغيمساعد

 Auxiliation بناء مساعد

 Avalent المتكافئ

 Avatarتجّسد

 Avestasاألفيستا

  Axe de progression  محور التدّرج

  Axe paradigmatique  محور استبدالي

  Axe syntagmatique  محور تركيبي

 Axiologieقيمّية

 Axiologique متعلق بالقيم/قيمّي

 Axiomatisation وضع مسلمات/َلمةَمْس

  Axiomatiséُمَمسَلم

 Axiome ُمَسّلمة/بديهية

 Aztèque (l’ -) لغة أزتكّية

 Babélisationبلبلة

 Babilثغثغة

 Babillageثغثغة

 Badinage délicat َعَبث ناعم

 Bagage cognitifمخزون معرفي/ زاد معرفي

 - Bagage cognitif non linguistique اء األلسنيما ور /مخزون معرفي غير لغوي
extralinguistique 

 Balancement axiologique توازن ِقَيمي

 Baliseضابطة

  Balisgeتضبيط

 Ballade قصيدة قصصية

 Banalisationابتذال

 Banque de donnéesقواعد المعلومات /بنك معلومات

 Banque de terminologies بنك المصطلحات

 Bantoue )لغة(بانتو

 Barbarismeكلمة غير فصحى /البربرية/بْرَبرة

 Base أساس/قاعدة

 Base d’une collocation أساس متالزمة

 Base de donnéesقاعدة معلومات/ قاعدة بيانات

 Basque )لسان(باسكّي

 Basque (le -) لغة الباسكّيين

 Basse )صوت(خفيض
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 Bathmologieُمباعَدة

 Battueمقروع

 Béarnais )لسان(بيرنّي

 Behaviorismeسلوكّية

 Behavioristes سلوكّيون

 Belgicismeبلجاوية

 Bémolisationتخفيف

 Bénéfice primaire et secondaire deكسب أولي وثانوي من المرض
la maladie 

 Bénéficiaire منِتفع/مستفيد

 Besoin de punition حاجة إلى العقاب

  Bijection  مقابل نظيري

 Bilingueثنائّي الّلسان /ثنائّي اللغة

قارن بـ االزدواجية(ثنائية لغوية/ثنائية اللغة/ ثنائّية الّلسان
 )اللغوية

Bilinguisme  

 Binaireثنائي

 Binarité des réitérations  تكرارات ثنائية

  Biocénose  وحدة معيشية حّية

  Biogénétique يبيوجين

  Bioprogramme  برنامج بيولوجي

 Birman (le -) لغة البورمّيين

  Bisémique ثنائي الّداللة

 Bisexualité ثنائية جنسية

 Bitِبيت

 Biunivoque مزدوج/ثنائي

 Bivalent ثنائي التكافؤ

 Bizarrerieشواذ

 Blancبياض

 Blanc-typographique بياض الّطباعة

 Blocages psychologiques ات نفسيةحصر 

 Bon objet, mauvais objetموضوع سيىء/ موضوع طيب

 Bon sens حس سليم

 Booléenُبولّي

  Boucleخصلة

 Bourse aux langues  بورصة لغات

 Boustrophédon  كتابة بوستروفيدونية
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 Boutadeطرفة

 Branches et familles de langues فروع وُأَسر لغوّية

 Breton )لسان(بريتانّي

 Breton (le -) لغة البريتانّيين

 Brevitas إيجاز

  Briseurs de chaîne مقطعات السلسلة الكالمية

 Bruitضجيج/تشويشي/ صوت احتكاكي

 Bruyante ضجيجي

  Bureautiqueمكتبية

 Burlesque محاكاة ساخرة

 Burushaski )لغة(بروشسكية 

 Butغاية

 But pulsionnel )نزوي -(دفه

  But utilitaire  هدف نفعي

 Ça (Le -) )الـ(هو

 Cacologieهجنة

 Cacophonie تنافر األصوات

 Cadre (s)  ُأطر/إطار

 Cadre interprétatif إطار تأويلي

 Caïnoglossie (La)  دراسة لسان قابيل

 Calculحساب

  Calcul des prédicats  حساب المحموالت

  Calcul des propositions  حساب القضايا

  Calcul sémantique حساب دالليّ 

 Calculabilité قابلّية الحساب

 Calculs inférentiels  حسابات استداللية

 Calembour/ paronomaseِجناس

 Calligrammeكتابة تخطيطية /قصيدة مجسمة

 Calligraphie  فن الخط

 Calque َنْسخٌ / محاكاة لغوّية

 Cambodgien (le -) لغة الكمبودّيين

 Canalقناة

 Cannibaliqueافتراسي

 Canon esthétique أصول الجمال

 Canonique قواعدي /اعتيادي
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  Cantonais (le -) لغة الكنتونّيين

  Capacité cognitive  قدرة معرفية

 Capacité de langage  كفاءة لسانية

 Capacité innée قدرة فطرية

 Capacités cognitives قدرات معرفّية

 Capacités motrices قدرات حركية

 Caractèreطابع

 Caractère activé طابع ُمفعَّل

 Caractère composé  حرف مركَّب

 Caractère simplifié  حرٌف مبسَّط

 Caractérisationوْسم

 Caractérisé موصوف

 Caractéristique émotionnelle de طابع األصل االنفعالي
l’original 

 Caractéristiques mélodiques et خاصّيات نغمّية وٕايقاعّية
rythmiques 

  Carence dans les connaissances  نقص في المعلومات

 Cartésien ديكارتي

 Casحالة

 Cas de déclinaison  حالة التصريف

 Cas oblique )في اإلعراب(صبحالة الخفض أو الن /شاذة/ حاالت مواربة

  Cas profond حالة عميقة

 Cas-limite حالة بينية

 Castillan )لسان(قشتالّي

 Castillan (le -) لغة الَقشتالّيين

 Casuelإعرابّي

 Catachrèse (s)مجازات/مجاز شائع/ صورة متكّلسة

 Catalan (le -) لغة الكتالونّيين

 Catalogue sociolinguistique قائمة سوسيولغوية

 Cataphore عائدية شأنية/ إعالن/استباق

 Catégorématiqueمقولّي

 Catégorèmeِصنَفم

 Catégoricمقولة

 Catégorie َمُقوَلة

  Catégorie (grammaticale) )نحوي(صنف

 Catégorie flexionnelle فئة إعرابية
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 Catégorielمقولي

  Catégories مقوالت

 Catégorisationَمْقَوَلةٌ  /تصنيفّية /تصنيف

 Cathartique (méthode) )طريقة تفريجية(تفريج

 Causale سببي/عّلي

 Causalismeسببّية

 Causalité  سببّية/علِّية

 Causatif ُمعّدي/متعّد

 Causativeسببي

 Causativité رابط السببية

 Cause سبب/عّلة

 C-commande شتركةتحّكم المرجعّية الم

 Celtique)لغة(سلتية )/ لسان(سلتّي

 Censureرقابة

 Centraleوسطى

 Centrifuge نابذ/طارد

 Centrifuge mitigée  نابذة معتدلة

 Centripèteجاذب

 Cercles vicieux (dans une)في التعريف(حلقات مفرغة 
définition) 

 Cérèmes مكونات التعبير

 Césure )صف بيت الشعرفي منت(وقف

 Chaîneسلسلة

 Chaîne de référence سلسلة المرجعّية

 Chaîne des mots سلسلة الكلمات

 Chaîne discursive سلسلة خطابية

 Chaîne interprétative سلسلة تأويلية

 Chaîne parléeسلسلة منطوقة /سلسلة كالمية

  Chaîne phonique سلسلة صوتية

 Chaîne signifiante سلسلة داّلة

 Chaîne textuelle سلسلة نصية

 Chaireمنبر

 Champحقل

  Champ  de dispersion مجال انتشار

 Champ conceptuel حقل تصوُّري

  Champ d’application مجال تطبيق
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 Champ de l’entrée حقل المدخل

  Champ sémantique  حقل داللي

 Champ terminologique حقل مصطلحي

 Champs de dispersion  حقل التشتُّت

 Changementتغيير

 Changement linguistique تغير لساني

 Changements phonologiques تغيُّرات لفظّية

 Chansonأغنية

  Charade أحجية لغوّية

  Charge connotative  شحنة إيحائية

 Charge de sens شحنة معنوّية

 Charge sémantique شحنة داللّية

 Cheminementترقِّي

 Chevauchement تشابك/تداخل

 Chiasme تقاطع األلفاظ

 Chiasme مقابلة عكسية/عكس

 Chiffreشيفرة

 Chinois ancien (le -) لغة صينّية قديمة

 Chinois archaïque (le -) لغة صينّية مهجورة

 Choixاختيار

 Choix d’objet اختيار الموضوع

 Choix d’objet narcissiqueاختيار الموضوع النرجسي

 Choix d’objet par étayageاختيار الموضوع باالستناد

 Choix de la névrose اختيار الُعصاب

 Choix délibéré  اختيار مقصود

 Choix lexical اختيار الكلمات

 Chomskyen تشومسكوي

  Chronie opérative  زمنية عمالنية

 Chronogenèseتوليد زمني/ أة الصورة الزمنيةنش

 Chronographe وصف الزمان

 Chronologie تسلسل زمني

 Chronothèseمقطع زماني/ تمثل الصور الزمنية

 Chronotopeَزمكان

 Chronotype سمة زمانّية

 Chuintante ُمشأشأ /حرُف َتَفّش 
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 Chuintante prépalatale (La) حرف صافر َحَنكي أعلى

 Chute قفلة/تذييل

 Cible ُمسَتهدف/ هدف/مرمى

 Ciblistesهدفيون

  Cinèseَحراَكة

  Cinétisme حركية/َحراكّية

 Circonstance ظرف/ظرفّية

 Circonstant ظرفي/ظرف

 Circuit communicationnel حلقة تواصلية

 Circularité  دائرّية/ استدارّية

 Circulationتداول

 Citation اهدش

 Clairواضح

 Clarificationتوضيـح

  Clarté du discours وضوح الخطاب

 Classe (s)فئات/ طبقة/ صنف/باب

 Classe fermée صنف مغلق

 Classe fonctionnelle فئة وظيفّية

 Classe grammaticaleفئة قواعدية /صنف نحوي

 Classe ouverte صنف مفتوح

 Classèmeِصنَفم

 Classementترتيب

 Classement alphabétique تصنيف ألفبائي

 Classement systématique تصنيف منهجي

 Classes d’équivalence طبقات التكافؤ

 Classifiance تصنيفّية

 Classificateurمصّنف

 Classification تصنيف

 Classification arborescente تصنيف شجري

 Clauseمقطع

 Clicقةطقط

 Cliché تعبير مأثور

  Clics  مطقطقات

  Cliqتمرطق

 Cliticisationانضواء
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 Clitique (s) انضوائيات/ انضوائي

 Clivage فلق/افتراع

 Clivage de l’objet إنشطار الموضوع

 Clivage du moi انشطار األنا

 Co- acteur فاعل مشارك

 Coalescenceالتحام

 Codage تقنين /تشفير/ترميز

 Codage phonétique ترميز لفظيّ 

 Codage/ encodageتعمية

 Codeنظام ترميزي/مواضعة/معمى/قانون /شيفرة /ِشفرة/سنن

  Codéمقنن

 Code déontologique قانون األدبّيات

  Coderقنَّن

 Codexلْوح

 Codicologie مخطوطاتّية

 Codifierسّنن

  Coefficient de foisonnement  معامل النفخ

 Co-énoncé مقاول/ قول مساوق

 Co-énonciateur متلّفظ مشارك

  Cognitif معرفي/ِعرفاني

  Cognition معرفة

 Cognitiviste عالم المذهب المعرفي

 Cohérenceتناسق /تماسك /انسجام/اتساق

 Cohérence formelle اتساق صوري

  Cohésionمتالح/ ترابط/ تماسك/اتساق

 Cohésion iconique تماسك أيقوني

 Cohyponymesاسَمان مندرَجان متشاركان في الوجود

 Coïncidence توافق/تطابق

 Collationتجميع

 Collation empirique des donnéesتجميع تجريبي للمعطيات

 Collecte semi-automatiqueعملّية جمع المصطلحات شبه التلقائّية

 Collectifعيجم

 Collocatifتالزمي

  Collocationعبارة متجاذبة /تضام/ اقتران المأثور

-Collocation (expression semi)تعبير نصف ِلْسني(متالزمة لفظية 
idiomatique) 
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  Co-locuteur متكّلم مشارك

  Colorationتلوين

 Combinabilité (s) توافقيات/توافق

 Combinaison (s)تراكيب/توليف)/ابل االنتقاءمق(تأليف/ائتالف

 Combinatoireتوليف/ تعاملّية /تعاملي/تأليفي

 Combinatoire lexicale تعاملية معجمية

 Combinatoire sémantique تأليف داللي

 Comédieملهاة

 Comitatif  مرافق/معّي

 Commensurableمناظر

 Commentaire َعْقب/تعليق

 Commission terminologique  مصطلحاتلجنة

  Communauté مّتحد اجتماعي/جماعة

 Communauté linguistiqueجماعة لغوية/ جماعة ألسنّية لغوّية

 Communicabilité قابلّية إبالغ /تواصلية

  Communicable قابل للتوصيل

 Communication إبالغ /تواُصل/اتصال

 Communication embryonnaire  تواصل جنيني

 Communication interculturelle تواصل الثقافات

 Communication naturelle تواصل طبيعي

-Communication ostensive  تواصل إشاري استداللي
inférentielle 

 Communication symbolique تواصل رمزي

 Communication techno-scientifique تواصل تقني علمي

 Communication unilingue أحادي اللغةتواصل

 Communication vivante تواصل حي

 Communicationnalité تواصلية

 Communicationnel تواصلي

  Commutation تبديل/استبدال

 Compactسميك

 Comparableمماثل

 Comparaison (s) تشبيـهـات/ُمقارنة

 Comparaison des langues مقارنة بين اللغات

 Comparaison linguistique مقارنة لغوية

  Comparant مشّبه به

 Comparatif مشبه به/ اسم تفضيـل
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 Comparatisme منهج تقاُبلي/مقارنّية

  Comparéمشّبه

 Compatibilitéتساوق

 Compatibilités usuelles  تساوقات معتادة

 Compellatifنداء

 Compensationتعويض

 Compensatoire ضيتعوي

 Compétence َملَكة /كفاءة/قدرة

 Compétence encyclopédiqueكفاءة موسوعّية /دراية موسوعّية

 Compétence idéologique كفاءة أيديولوجّية

 Compétence kinésique كفاءة حسّية حركّية

 Compétence lexicale كفاءة معجمّية

 Compétence linguistiqueويةكفاءة لغ/ كفاءة ألسنّية لغوّية

 Compétence périlinguistique قدرة لغوية موسعة

 Compétence proxémique كفاءة مكانّية

 Compétence/ Savoir faire des مهارة المترجمين
traducteurs 

  Compilation de la documentation تجميع الوثائق

 Complaisance somatique تواطؤ/ مسايرة جسدية

 Complément مفعول/فضلة

  Complément circonstanciel مفعول الّظرفّية

 Complément cognitifمكّمالت معرفية /مكمل معرفي

 Complément d’agent)الفاعل(مفعول  /مفعول به فاعليّ 

 Complément de lieu تميم المكان

  Complément de manière مفعول الّطريقة

  Complément déterminatif متمم تحديدي

 Complément du verbe تميم الفعل

  Complément indéfini  مفعول نكرة

 Complément sémantique مكمل داللي

 Complémentaireتكاملّي

 Complémentarité de fonctions  تكامليات وظيفية

 Complémenteur عامل التتميم

  Complémentisationتتميم

  Complémentiseur لّتتميمعامل ا

  Complémentive (la) جملة متّممة

 Compléments circonstanciels  مفعول فيه



 656

 Complétudeتمام

 Complexe مركب/ عقدة/معّقد

 Complexe d’Électre عقدة ألكترا

 Complexe d’infériorité عقدة الدونية

 Complexe d’œdipe عقدة أوديب

 Complexe de castration عقدة الخصاء

 Complexe paternal عقدة األبوة

 Componentialitéمركبّية

ني  Componentielleُمكوِّ

 Comportement linguistique سلوك لغوي

 Comportement propositionnel موقف قضوي

 Comportement verbal سلوك لفظي

 Comportement verbale سلوك لفظي

  Composante مكون/ُمَركِّبة

 Composante (s) sémantique (s)مكّونات داللّية /مرّكبة داللية

 Composante émotionnelle مكّون انفعالي

  Composante inférentielle  مكّون استداللي

 Composante notionnelle مكّون تصوري

 Composante ostensive  مكّون إشاري

 Composante, Contenu notionnel(le) محتوى تصوري وانفعالي
et émotionnel(le) 

  Composé (le) )ــــات(تركيبة

 Composite مركب/تآلفي

 Compositionنحت/ تركيب الكلمات/تركيب

 Composition de l’unité de sens نظم وحدة المعنى

 Composition formelle des unités deنظم شكلي لوحدات المعنى
sens 

  Composition/ Tourتركيب

  Compositionalitéمركـّبية

 Compositionalité sémantique مبدأ المركبية الداللية
(principe de) 

  Compositionalité Terme لفظ - مصطلح

 Compositionnتركيب

 Compositionnalitéتركبّية

  Compositionnel تركيباتي

 Compossibleمتوافق

 Compostitionnalité تركيبية
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 Compréhensibilité langagière إمكانّية الفهم الكالمّية

 Compréhension إدراك/ إفادة/فهم

 Compréhension immédiate فهم فوري

 Comptable منعدّ  /محاسبة

 Compulsion de répétition اضطرار التكرار

 Compulsion, compulsionnelقهري/ اضطراري/ اضطرار

 Compulsion, pulsionnelle ن نزويمكوِّ 

  Computationnel  حاسوبي

 Computationnnisme احتسابّية

 Conatifإفهامي

  Concaténation تعاقب /تسلسل/ترابط

  Concaténéمترابط

 Concentréمـركـز

 Conceptتصور/ مصطلح /متَصوَّر

 Concept coordonné تصوُّر مترابط

 Concept maximum تصّور أقصى

 Concept migrant تصّور ُمهاجر

 Concept minimum تصّور أدنى

 Concept subordonné تصّور تاِبع

 Concept superordonné تصّور أعلى

 Conceptionتصّور

 Conception logiciste تصّور منطقوي

 Conceptions ramifiées du temps تصّورات تفريعّية للّزمن

  Conceptualisation  َمةَمفهَ /تصّور

 Conceptualiserمنح طابعًا تصورياً /مفهم

  Conceptuel مفهومي /متصّوري

  Concessifإْضرابي

  Concessionمقابلة

  Concision اقتضاب

 Conclusionخالصة

 Conclusions sans prémissesخالصات تفتقُر إلى الُمقدِّمات المنطقّية

 Concomitance/ Simultanéite تزامن

 Concordanceتالُزم سياقّي /توافق/ مطابقة/تطابق

 Concordancier متالزم سياقي

 Concrétude محسوسيـة
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 Condensationتكثيف

 Condition َشرط/قيد

  Condition de sincérité  شرط النزاهة

صيغة/صيغة الشرط/شرطي/تشارطي/ أسلوب الشرط
 شرطية

Conditionnel  

  Conditionnel passé  شرطي الماضي

 Conditionnel passé 1ère  forme ماٍض شرطيٌّ أول

 Conditionnel passé 2ème forme ماٍض شرطيٌّ ثانٍ 

 Conditionnementإشراط

 Conditionnement culturel تكييف ثقافي

 Conditionnnementتْكييف

 Conditions de félicité شروط نجاح

 Conditions de vérité ف الحقيقةظرو 

 Conditions nécessaires et  شروط ضرورية وكافية
suffisantes 

 Conditions préparatoires  شروط تحضيرية

 Conduite de l’échange مجرى التبادل

 Conduites langagières مجاري لغوية

 Configuration (s)تشّكالت/ تشكيلة /تشكيل/تشّكل

 Confixationائتالف عناصر)/ علمي(إلصاق

 Confixé مؤِتلف العناصر

  Conflictuel متضارب

  Conflit homonymiqueتضارب تماثلي/تضارب االشتراك اللفظي

 Conflit psychique مأزم/ صراع نفسي

 Conforme au moi متالئم مع األنا

 Conformismeامتثالية

 Conformité توافق/مطابقة

 Confrontationلةمقاب

 Congruence توافق/تطابق

 Congruence expressive تطابق تعبيري

 Conjecture تخمين/مظنونة

 Conjoint انضمامية

  Conjonction (s)رابطات/رابطة/عطف/وصل/ عاِطف/ أداة الوصل

 Conjonction de coordination عاطف نسقي /أداة عطف

 Conjonction de subordinationرابطة تبعّية /أداة وصل /أداة اتباع

 Conjoncture (s)ظروف/ أوضاع/ ظرف
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 Conjugaisonتصريف األفعال/ تصريف

  Conjugaison subjective  تصريف ذاتي

 Conjunctionرابطة

 Connaissanceمعرفة

 Connaissance (évoquée) par laمعرفة تستحضرها الصيغة اللغوية
forme linguistique 

 Connaissance instinctive معرفة حدسية

 /Connaissance non linguistique معرفة غير لغوية
extralinguistique 

 Connaissance partagée معرفة مشتركة

 Connaissance pertinente معرفة سديدة

 Connaissance préexistante معرفة سابقة الوجود

 Connaissance stockée dans laة غير اللفظيةمعرفة مخزونة في الذاكر 
mémoire non verbale 

 Connaissance temporaire معرفة مؤقتة

 Connaissances catégorielles innées  معارف مقولية فطرية

 Connaissances linguistiques معارف لغوية

 Connaître la langue/ Connaissance معرفة اللغة
linguistique 

 Connecteur  واصل/ قرينة/رابط

 Connecteur adversatif رابط استدراكي

 Connecteur logique رابط منطقي

 Connecteurs de rattrapage روابط االستدراك

 Connexeمرتبط

 Connexion َوْصل/ربط

 Connexité صلة/ترابطّية

 Connivenceتواطؤ

 Connotateurُمضمِّن

  Connotatifتضميني /ضمني/حفافي

معنى/سياقية/داللة حاّفة/حفاف معنوي/ ِحفاف/تضمين
 معاني متداعية/ )داللة إيحائية(معنى مصاِحب / حاف

Connotation (s) 

 Connotème سيمات تضمينّية

 Connoterيتضمن/ يدل تضميناً /َحفَّ

  Connu (le)معلوم

 Conscience (psychologique) )نفساني(وعي

 Conscientشعوري

 Consensusتوافق

  Consensus explicite توافق صريح
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 Conséquent )في القضية الشرطية(التالي /تاٍل

  Consistance اتساق/متانة

 Consonne حرف صاِمت

 Consonneصامت

  Consonnes aspirées صوامت متوتة

  Consonnes chuintantes صوامت صافرة

  Consonnes claquantes عةصوامت مفرقِ 

  Consonnes dentales صوامت نطعّية أو سّنية

  Consonnes fricatives صوامت احتكاكية

  Consonnes glottalisées صوامت مزمارية

  Consonnes initiales صوامت بدئية

  Consonnes liquides صوامت رطبة

 Consonnes nasals صوامت أنفية

 Consonnes occlusivesو انفجاريةصوامت حبسية أ

 Consonnes sonores صوامت مجهورة

 Consonnes sourdes صوامت مهموسة

 Constante intemporelle  الزمة الزمنية

 Constat إثبات حالة

 Constatationإثبات

  Constatif وصفي/تقريري

 Constellationتجميع

  Constituantمكّون

 Constitution du mot en type تنميط الكلمة

 Constrictionانقباض

 Constrictive  انقباضي

 Construction تركيب/ تشييد/ُبْنيان

 Construction absolue تركيب مطلق

 Construction accusative بناء مفعوليّ 

 Construction conjonctive تركيب برابطة

  Construction directe  بناء مباشر

 Construction du message المرسلةبناء

 Construction du sens تركيب المعنى

 Construction mentale تركيب ذهني

 Constructivismeبنيوّية

 Construire une connaissance بناء معرفة مؤقتة
temporaire 
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 Construit théorique بناء نظري

  Consubstantif كامن في الجوهر

 Contactاّتصال

 Contact des langues احتكاك األلسن

 Contagion تقليد عفوي

 Contamination تداخل

 Contenu محتوى /مضمون/فحوى

 Contenu dérivé-de-discours محتوى اشتقاقّي خطابي

 Contenu implicite مضمون مضمر

  Contenu informatif  محتوى إخباري

 Contenu latentمضمون كامن/ محتوى كامن

 Contenu lointain محتوى أبعد

 Contenu manifesteمضمون ظاهر/ محتوى ظاهر

 Contenu posé  محتوى ُمقّرر

 Contenu procédural  محتوى إجرائي

 Contenu proche محتوى أقرب

 Contenu propositionnelمضمون قولي/ محتوى ُجَميليّ 

 Contenu sémantique مضمون داللي

 Contenus engagés التزامّيةمحتويات 

 Conteurقاص

 Contexteسياق

  Contexte cognitif  سياق معرفي

 Contexte concret سياق محسوس

 Contexte culturel سياق ثقافي

  Contexte explicatif  سياق توضيحي

  Contexte immédiat  سياق مباشر

  Contexte oblique سياق إنحنائي

 Contexte verbal سياق لفظي

 Contextualisation وضع في سياق

 Contextualisée ُمقْولبة في السياق

  Contextuel سياقي

 Contiguïté (relation de)عالقة تجاور /جوار /محاذاة/تجاور

 Contingenceعرضية

 Contingent َعَرضيّ  /عارض/طارئ

 Continium مسترَسل
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  Continu ممتدّ  /مسترسل

  Continuité استمرارية/ وصلية /الاتص

/ُمسترَسل/مجموعة متصلة/مجموعة اتِّصالّية /استرسال
 مفهوم استمرارية

Continuum  

 Contourمدار

 Contour accentuel نمط تنغيم َنبري

 Contour intonatif محيط أدائي

 Contour prosodique نمط تنغيم ُنطقي

 Contraction et dilatation du تكثف وتمدد الخطاب
discours  

 Contraduction ترجمة - تلخيص

 Contrainte (grammaticale) )نحويّ (قيد

  Contrainte (s) قيود/ضغط

 Contraintes poétiques ضرائر الشعر

 Contraires تناقضات

 Contraste تقابل/تباين

 Contraste consonantique صلة نطقّية صوامتّية

  Contrastifتباينّي /تقابلي)/ عالم(قيتفار 

 Contrat de parole عقد كالمي

 Contre agent فاعل مضادّ 

 Contre- investissement توظيف مضاد

 Contre sensعكس المعنى /تناقض/ معنى متناقض

 Contre-argument حّجة الّضدّ 

  Contrefactualité إصطناع

 Contrefactuel مصطنع

  Contrepoint طباق

 Contresens مخالفة/ عكس المعنى

 Contresens maximal معنى متناقض أعلى

  Contresens minimal معنى متناقض أدنى

 Contre-transfertطرح مضاد/تحويل مضاد/ ُنْقلة مضادة

  Contrevéritéالحقيقة

 Contrôleمراقبة

 Convaincreأقنع

  Convention مواضعة /عرف /تواطؤ /اصطالح

 Conventionnalisationعملية جعل المحسن البياني اتِّفاقي

 Conventionnaliste تواضعي
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 Conventionnel تواضعي

 Convergenceتالٍق

 Convergentمتالق

 Conversation محادثة/تحاور

 Conversationnalistes تحاُدثّيون

 Conversationnel تحادثي

 Converseتبادلي

 Conversion (s) تحّوالت/ إقالب/ تحّول/بديلت

 Conversivitéتحويلية

  Conviction اقتناع

 Convocation استذكار

 Cooccurent aléatoire تساوق صدفوي

 Cooccurrence (s)تساوقات/توارد مشترك/ توارد/تساوق

 Coopérationتعاون

 Coordinationوصل/ عطف النسق/عطف

  Coordonnées (des) تإحداثّيا

 Copisteنـاسـخ

 Copule فعل رابط/رابطة

 Coquille  خطأ مطبعي

 Coréeen (le -) لغة الكورّيين

  Coréférence مرجعّية رديفة/مرجعّية مشتركة /إحالة مشتركة

 Coréférentiel ذو مرجعّية مشتركة

 Coronaleتاِجّي

نة/متن  Corpus مدوَّ

 Corpus linguistique مدّونة لغوية

 Correction تصويب

  Correction typographiqueتصحيح األخطاء المطبعية

 Corrélat  الزمة/رافد

  Corrélatif ارتباطي

 Corrélationعالقة تعالق/تعالق/ ارتباط متباَدل/ارتباط

 Corrélation sémantique تعالق دالليّ 

 Correspondance (s)تتقابال/مقابل /توافق /تناظر/تقابل

 Correspondance automatique تقابل آلي

 Correspondance terminologique ُمطابقة مصطلحّية

 Correspondances linguistiques توافقات لغوية
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 Correspondances phonétiques تطابقات لفظّية

 Correspondant نظير/مقابل

 Correspondant linguistique مقابل لغوي مقرر سلفاً 
préétabli 

  Correspondant préétabli مقابلة مقررة سلفاً 

 Correspondant préexistant entre مقابل موجود مسبقًا بين

 Correspondenceتوافق

 Corse )لسان(كورسيكّي 

 Cosignifiance دالّية مشتركة

  Cosmopolitismeعالمية

 Cotexte مناص/ تعاقب نّصي

 Couplageاوجةمز 

 Couple d’ opposés زوجا المتعارضات

  Couples de sens  ثنائيات حاملة المعنى

  Couples de séquences  متواليات ثنائية

 Coupure épistémologique قطيعة إبستيمولوجية

 Coupure épistémologique قطيعة معرفية

 Coupure littéraire قطيعة أدبية

 Courant structuraliste تيار بنيوي

 Courbeمنحنى

 Courbe intonativeمنحنى نبر صوتي /منحنى تنغيميّ 

 Courbe mélodique منحنى تناغمي

 Courbes d'intonation  منحنيات نغمية 

 Courbes intonationnelles  منحنيات تنغيم

 Couvertureتغطية

 Co-verbal كالمي-مع

 Cratylismeكراتيلّية

  Créationداعإب

 Création du sens إحداث المعنى

 Création organisée استنباط منظَّم

 Création programmée توليد مبرَمج

 Création spontanée  توليد عفوي

  Créativitéإبداعية

 Créativité lexicale/ néologie  توليد معجمي
lexicale 

 Créativité linguistique إبداعية لسانّية
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 Créole لغة مزيج/كرولّية

 Créologenèse (La)  تكّون اللغات الكريولية

  Critèreمقياس

 Critique psychanalytique نقد التحليلي النفسي

 Croyance اعتقاد

 Croyances  d'arrière-plan  اعتقادات محصلة سلفاً 

 Cryptonymieإخفاء

  Culminative (fonction) )وظيفة(ذروّية

 Cybernétique سبرني/ سبرنيات

 Cycle سلك/دورة

  Cycle morphosémantaxiqueنحوية - داللية  -دورة صرفية 

 Cycle transformationnel دورة تحويلية

 Daisystème نسق مزدوج

 Datifإحالة/ حالة الجرّ / استهدافي

 Débitتدفـق

 Débit de la parole سرعة الكالم

  Débroussaillage du sens ّي للمعنىاستطالع أول

 Décadenceتفسخ

 Décadence linguistique انحطاط لغوي

 Décharge نسق تفريغ/تفريغ

 Déchiffrer/ Décoder les فك رموز الدالالت
significations 

 Décibilitéقولية

 Décibleقولي

  Décidabilité مقررية/ قابلّية الّتقرير

  Décidable رقابل للّتقري

  Déclaratif خبري

/تصريف األسماء/تصريف األِخر/تصريف /انحراف/إعـراب
 لواحق اإلعراب

Déclinaison (s) 

 Déclinaisons latinesتصريفات األسماء في اللُّغة الالتينّية

 Décodageفك الشفرة/فك الرموز/فك اإلشفار/ تفسير/حلقنة

  Décodage فك اإلشفار

  Décodage mot à mot  اءة حرفيةقر 

 Décoderحلقن

 Décodeurُمفّسر

  Décomposition de la structure تفكيك البنية
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 Déconstructionتفكيك

 Décontextualisationعملّية التجريد من السياق/ إفقاد السياق

  Découpageتقطيع

 Découpage du terme تقطيع المصطلح

  Découpage sémantique تقطيع داللي

  Décréolisationنزع الصفة الكريولية عنها

  Décryptage  فك األلغاز

 Déductif استنتاجي

 Déduction  استنتاج/استنباط

 Défectivité ال انصراف

  Défini معّرف/ُمحدَّد

 Définiendum معّرف به

  Définissable قابل للتحديد

 Définisseur عنصر معرِّف

 Définition  تحديد/عريفت

 Définition analytique تعريف تحليلي

 Définition conventionnelle تعريف اتفاقي

 Définition cumulative تعريف تراكمي

 Définition en compréhension تعريف بالمفهوم

 Définition en extension تعريف بالماصدق

 Définition encyclopédie تعريف موسوعي

د القياس  Définition harmonisée تعريف موحَّ

 Définition lexicale تعريف معجمي

 Définition lexicographiqueتعريف معاجمي/ تعريف قاموسي

 Définition linguistique تعريف ألسني لغوي

 Définitions complémentaires تعريفات متتامَّة

 Déflexivité زوال اإلعراب

 Déformabilitéتغّير الصورة/ تغيير الشكلإمكانية

 Déformation تشويه/تحوير

 Dégagement de l'articulation استخراج المفاصل

 Dégagement du sens général استخراج المعنى العام

 Degré de recouvrement درجة التغطية

/أدوات اإلشارة/محدد دالئل عالمات حدوثية /ُحدوثي/إشاري
  عناصر إشارية/ ارياتإش

Déictique (s) 

 Deixisحدوثية/حالة إشارة /إشراة /إشاريات
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 Délexicaliser فقدان المعجمة

 Délibérationمداولة

  Démarcatif  فرزيّ /حَددي

  Démarcationَحَدٌد

  Démarche de traduction  طريقة في الترجمة

  Démarche onomasiologique نهج تسمية األمور بأسمائها

 Démarche sémasiologique نهج متابعة تطور دالالت األلفاظ

 Démarquageتميُّز

 Demi-trope محسن بياني نصفي

 Démonstratif (s)ألفاظ اإلشارة/ اسم إشارة/إشاري

  Démonstration  قنوط/برهنة

 Déni (- de la réalité) تنكر للواقع

  Dénominatif تسمياتي

 Dénomination (s) تسميات/ّيةتسم

 Dénomination standardisée تسمية ُمَمْقَيسة

 Dénotatif (sens-))معنى(عيني حقل تعييني/تعييني

معنى/الزم المعنى/عْينّية/داللة صريحة/ داللة ذاتية/تعيين
 تعيينات/ حقيقي

Dénotation (s) 

 Dénotéُمعين

 Dénoterعّين

 Dénouement حل العقدة

 Denseكثيف

 Dense/ massif كتلي/ كثيف/سميك

 Dentale (s)أصوات أسنانية/حرف نطعّي/ حرف شفوي /أسنانّي

  Déontique وجوبي/إلزامي

 Dépendanceتبعية

 Déplacement تنقل/ تحويل/إزاحة

 Déplacement référentiel تبدُّل مرجعيّ 

 Déponent متعد بمعناه

 Déportانتقال

  Dépôts mnésiques  مخّلفات تذكرية

 Dépression anaclitique اكتئاب اتكالي

 Dérivationاشتقاق

 Dérivation des implicatures توليد االستلزامات الخطابية

 Dérivation interne  اشتقاق داخلي
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 Dérive انحراف

 Dérives stylistiques شطحات أسلوبّية

 Dérivés-de-discours اشتقاقات خطابّية

 Derivés-de-langue اشتقاقات لغوّية

 Derivés-de-langue اشتقاقات لغوّية

 Dérogationحيد

 Désaccordتنافر

 Désambiguïsation رفع اللبس

 Descendant هابط/نازل

 Descripteur (s) )ات(واِصف

 Descriptionوصف

 Description définie وصف معّرف

 Description linguistique  لغويوصف

 Description sémantique وصف داللي

 Descriptivisme وصفّية/ وصفانّية

 Descriptivisteوصفّية إيضاحّية/وصفي

 Désignateurُمعِّين

 Désignateur rigide محّدد صارم/ معّين قاّر

  Désignatifتعييني

 Designationمسّمى/داللة/تسمية /أدوات للتسمية/تعيين

 Désignation rigide صارم/ تعيين قارّ 

 Désigné (un)مسمَّى

الحقات/عالمات اإلعراب/الحقة انتهاء/ عالمة إعراب
 لواحق اإلعراب/ نحوّية

Désinence (s) 

 Désinence casuelle عالمة إعراب

 Désinvestissement سحب التوظيف

 Désirرغبة

 Dessin رسم

  Destinataire ُمْسَتْقِبل/ُمرَسل إليه/ ُمَخاَطب/يمتلق

 Destinateur ُمرِسل/ مخاِطب

 Destructionهـدم

 Désuétude بْيد/إهمال

  Détachementعزل

 Déterminable ممكن التحديد

 Déterminant معرَّف/محدِّد
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 Déterminatif (s) معرِّفات /محدِّد/ تحديدي

 Déterminationتحديد

 Déterminé معرَّف به/محدَّد

 Déterminologisationعملّية إزالة الصبغة المصطلحّية عن المصطلح

 Détresse (état de-) ) حالة الـ(عجز

 Deux languesلغتين

 Deuxième langue لغة ثانية

 Développement )صورة بيانية(استعراض 

 Développement cognitif نمو معرفي

 Développement d’angoisse )توليد(القلق تصعيد

 Déverbalisationتحصيل معنى وحدات الترجمة

 Déverbaliser/ Se libérer desانعتـاق من الدالئل تحصيل المعنى
significations 

 Dévianceانحراف

 Déviation شذوذ/انحراف

  Devinettes  أحجيات

 Dévoisement ال تجهير

 Diachronieزمانّية/تعاقبية/تطورية /نيةدياكرو /تزمنية

 Diachronique دياكروني/تزمني

 Diachronique زماني/ تعاقبي/تطوري

 Diacritiqueممّيز

 Diacritiques sémantiques َشكالت داللّية

 Diaculture قرابة ثقافية

 Diagraphe حرف ثنائي

  Dialectal لهجـي/دارج

 Dialectalisation  جنوح َلهجي

 Dialecte (s)لهجات/لهجة محلّية/لهجة/لغة عامية/ كالم دارج/عامية

 Dialecte corporel لهجة الجسد

 Dialecte situationnel لهجة عامّية مقامّية

 Dialectisationتلهيج

 Dialectologie علم اللهجات

 Dialectologie fonctionnelle لهجيات وظيفية

 Dialectophone ناطق باللهجة

 Dialinguistique قرابة لغوية

 Dialogaleحواري

 Dialogiqueحـواري
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 Dialogismeحوارّية

  Dialogualحوارّي

 Dialogue )في النصوص(حوار

 Dialogue )بين األشخاص(محاورة

 Dialogue homme-machine آلة -حوار إنسان 

 Dialoguéesتحاورّية

 Diaphasie )انللس(تمييز مظهري 

 Diaphonie تمّيز صوتي

 Diastématique لفظة موسيقية قديمة

 Diastratie )للسان(تمييز طبقي 

 Diasystème نموذج مزدوج

 Diathèseصيغة الفعل الّداللّية /صيغة الفعل

  Diathèse active صيغة المعلوم

 Diathèse impersornnelle صيغة الّالضمير

  Diathèse passive صيغة المجهول

 Diathèse pronominale صيغة الّضمير

 Diatopie )للسان(تمييز مكاني 

 Dichotomieمتفّرع

  Dichotomies ثنائيات

 Dicible  ممكن قوله /ممكن القول

 Dictaphoneممالة

 Dictionnaireقاموس

 Dictionnaire automatique قاموس آلي

 Dictionnaire bilingueئي اللغةمعجم ثنا/ قاموس مزدوج اللغة 

 Dictionnaire de langue معجم لغة

 Dictionnaire de langue)أحادي اللغة(معجم لغوي /قاموس
(monolingue) 

 Dictionnaire grand public قاموس للعموم

 Dictionnaire pédagogique ou قاموس تربوي أو تعليمي
d’apprentissage 

 Dictionnaire théorique قاموس نظري

 Dictionnairique/ lexicanalyse معجماتية/ قاموسّية

 Dictionnariste معجمي/ واضع المعجم

  Dicton قول مأثور

 Dictumقول

  Dictus َمُقول
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 Didactiqueتعليمي/ ديداكتيكي/ ديداكتيك

 Didactique des langues تعليم اللغات

 Didascalie (s) (indicationsت المسرحيةإشارا/ُممسرحية/ توجيه مسرحي
scéniques) 

 Diérèse فّك اإلدغام

  Différée ُمرجأة

 Différence اختالف/فصل

 Différence (s)  spécifique (s)فوارق خاصة /فصل نوعي

 Différence linguistique  اختالف لغوي

 Différenciationتباين  نظام /ُممايزة/تفاضل

 Différentiel تمايزي /تفاضلي

 Diffusion des connaissances نشر المعارف

  Diflexivité إزالة اإلعراب

 Diglossieثنائّية اللهجة /ازدواجية لغوية

 Diglossie enchâssée  ازدواجية متداخلة

 Digramme حرف ثنائي

 Digraphe حرف ثنائي

 Digressionاستطراد

 Diktat أمر مفروض

 Dilutionتمييع

 Dimensionُبعد

 Dimension connotative ُبعد تضمينيّ 

 Dimension dénotative ُبعد تعيينيّ 

 Dimension émotionnelle ُبعد انفعاليّ 

 Diminutifتصغير

 Diphtongaison مزاوجة حركّية

 Diphtongueصوت انتقالي/صائت مزدوج/ حَركة ثنائّية

 Diplomatique علم الوثائق القديمة

  Directifتوجيهي

 Directives internationales إرشادات دولّية

 Directoire المديرية)حكم(

 Dirigisme linguistique توجيه لساني

  Discipline réflexive مجال تأملي

  Disciplineeمجال

 Discontinuمتقّطع

 Discontinuisteمتقطع
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  Discontinuité إنفصال

 Discordancielيتنافر 

 Discoursخطاب

 Discours approximatif  خطاب تقريبي

 Discours attributif خطاب إسنادي

 Discours de fiction خطاب الخيال

 Discours de situation خطاب المقام

 Discours délibératif خطاب استحضاري

 Discours direct  خطاب مباشر

 Discours endoxal خطاب ُمعترف به باطنّياً 

 Discours épidictique خطاب إشاري

فّية  Discours extrémistes خطابات تطرُّ

 Discours fictionnel خطاب تخيُّلي

 Discours indirect خطاب غير مباشر

 Discours indirect libre خطاب غير مباشر حرّ 

 Discours littéral  خطاب حرفي

 Discours ludique et poétique خطابات لعيبّية وشعرّية

 Discours manipulatoires خطابات تالعبّية

 Discours non littéral  خطاب غير حرفيّ 

 Discours non sérieux  خطاب غير جادّ 

 Discours onirique خطاب ُحلمي

 Discours oral خطاب شفهي

 Discours original خطاب أصلي

 Discours rapporté خطاب منقول

 Discours rituel خطاب اآلداب

 Discours sérieux  خطاب جادّ 

 Discours traduitخطاب مترجم /خطاب الترجمة

 Discours/ éloquenceخطبة

 Discretمتفاصل / متمّيز/ مفصول

  Discriminants  مميزات

 Discriminationتفريق

  Discriminatoireتفريقي

 Discursivité تخاطبّية

 Disjonction فصل /صالانف

  Disjonction exclusive  فصل استبعادي
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 Disjonction inclusive  فصل احتوائي

 Disjonction nonexclusive  فصل غير استبعادي

  Dislocationخلع

  Disparitéتباين

 Disparition par extinction  غياب باالنقراض

 Disparition par remplacement  غياب باالستبدال

 Disparition par transformation  غياب بالتحوُّل

 Disponibilité توفر/ استعدادية

 Dispositifجهاز

 Dispositioنظم

 Disputatioمنازعة

 Dissertations autarciques  دراسات استكفائية

 Dissimilation مغايرة/تباُين

 Dissocierَفَصَل

 Dissymétrie  (s)عدم تساوق/لالتماث /التجانس /ال تناظر

 Dissymétrique المتماثل

  Distanciation  تماسف/أبعدية

 Distanciation énonciative مسافة نطقية

  Distanciation réflexive  تباعد إنعكاسي

 Distinctifمميز

 Distinctionتمييز

 Distinguer le sens et lesفصل المعنى والدالالت اللغوية
significations linguistiques 

 Distorsion تحريف/تحرُّف

 Distributionتوزيع

 Distribution fonctionnelle  توزيع وظيفي

 Distributionnalismeتوزيعية

 Distributionnalistes توزيعّيون

 Distributivité توزيعّية

 Distributivité différenciatrice توزيعّية اختالفّية

 Dit (le)طوقمن

 Dithyrambeنشيد التقريظ/ قصيدة حماسية

 Divergentمتباعد

 Diversité des langues تنوُّع اللُّغات

 Docimologie تباري/تقييم

 Doctrine wüstérienne/ Dogme عقيدة ووستيرية
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wüstérien 

 Documentationتوثيق

 Documents (dans le cadre de la وثائق تحضيرية
recherche documentaire) 

 Dogmatisme دغمائية/جزمّية

 Dogmatisme anti-linguistiqueُدغماتّية مناهضة لأللسنّية

 Domaine ميدان/مجال

 Domaine de spécialisation ميدان تخصُّص

 Domaine de spécialité ميدان اختصاص

  Domaine technique  مجال تقني

 Domaine terminologique ميدان مصطلحي

  Dominants  سمات مسيطرة

  Donné (le)معطى

 Donnée linguistique معطى لساني

 Données de l’expérience ُمَجَربات

 Dorsale خلفيّ /َظهرّي

 Double articulationثنائّية التمفصل/تمفصل مزدوج/تلّفظ مزدوج /تقطيع مزدوج

 Double marquage وسم مضعف

  Double structuration  مزدوجنباء

 Doublet مزاوج/ثنائّية

 Doxaخلفية سائدة/ اعتقاد شائع

 Dravidien )لغة(درافيدية

 Dualismeثنائية

  Dualité ثنائية

 Durative  صيغة استمرار

 Durée/ Portée (la)مدى

 Dynamique حركي/دينامي

 Dynamique communicationnelle حركّية إبالغّية

 Dynamique de I'émission et de la  دينامية اإلرسال والتلقي
reception 

 Dynamique des groupes دينامية المجموعات

 Dynamisme حركية/دينامية

 Dysarthrieلكنة

 Dysgraphie اضطراب كتابي

 Dyslexieفصام/ُعسر القراءة/ اضطراب قرائي

 Dyslogie اضطراب ِخطابي
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 Dysorthographie إمالئي اضطراب

 Dysphasieُعسر الكالم/ اضطراب ُلَغوي

 Dysprosodie اضطراب نَغمي

 Écart  (s)إنزياحات/مغايرة /عدول/ انزياح/ابتعاد

 Échangeتبادل

 Échange aveugle تبادل عشوائي

 Échange international تبادل دوليّ 

 Échange négocié تبادل ُمتَّفق عليه

 Echange verbal تفاعل لفظي

 Échanges internationaux تبادالت دولّية ُمَمعَيرة
standardisés 

 Échantillonnage اختيار عّينة

 Échec  إخفاق/فشل

 Échelle نطاق/مقياس

 Échelles argumentatives ساللم حجاجية

 Échevau sémantique تعقُّد داللي

 Échoمحاكاة

 Écholalie مصاداة/ترديد

 Éclaircir la gorge ترقيق الحلق

  Éclatementتشظِّي

 Éclectismeانتقائية /توليفية/ اصطفائية

 École de Vienne مدرسة فيينا

 École fonctionnelle  مدرسة وظيفية

 École générative  مدرسة توليدية

 Écolinguistique لساني بيئي

  Économie linguistique  اقتصاد لغوي

  Économie syntaxique توفير تركيبي

 Économique اقتصادي

 Écorché (français) )لسان(مشّوه

 Écran du rêve ستارة الحلم

 Écrit مكتوب/كتابي

 Écritureكتابة

 Écriture non alphabétique كتابة غير ألفبائّية

 Écrivain (s) كتبة/ كّتاب/كاتب

 Écriveur مكتاب

 Effabilité مكانية القولإ
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 Effacement فسخ/محو

 Effectif صيغة التمام

 Effet  أثر /معلول/مسّبب

  Effet (s) de sensمفاعيل المعنى /تأثير معنوي

 Effet de réel إيهام بالواقع/ أثر الواقع

 Effet de style أثر أسلوبي

 Effet perlocutoire تأثير غير مباشر

 Effet, impact notionnel تأثير تصوري

 Efficacitéفعالية

  Effort rédactionnel  جهد الصياغة

 Éffroi رهبة/رعب

 Égalitaireمساٍو

 Égalitéمساواة

 Égoïsmeأنانية

 Égyptien (l’ -) لغة المصرّيين

 Égyptologie علم المصريات

 Éjectiveقذفي

 Élaborationإعداد

 Elaboration cognitive إعداد معرفي

 Élaboration psychique إرصان نفسي

 Élaboration secondaire إرصان ثانوي

 Élamite )لغة(إيالمية

 Élatif صدوري

 Élégieمرثاة

 Élément cognitif عنصر معرفي

  Elément d'information  عنصر معلومات

 Élément linguistique عنصر لغوي

 Élément sémantique عنصر داللي

  Élémentaireأّولي

 Éléments de présentation عناصر العرض

 Éléments extralinguistiques/ non عناصر غير لغوية
linguistiques 

 Éléments extratextuelsعناصر خارجة عن النص

 Eléments mélodiques عناصر نغمّية

 Élimination حذف/إسقاط

 Ellipse حذف/تغييب
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 Ellypse إضماريّ / ف إيجازيحذ

 Élocution طريقة النطق

  Éloquence  فصاحة/بيان

 Embellissanteمحسـنـة

 Emblèmeشعار

 Embrayageإيصال

 Embrayé موصول

 Embrayeur (s)متحوِّالت في الّداللةواصل

 Émetteur باث/ُمرِسل

 Emic وظيفي/ ذو وظيفة

 Émission/ Siglaison إصدار/بث

 Émotionnel عاطفي/انفعالي

 Empanمسافة

 Empan mnésique direct مدى الذاكرة المباشرة

 Empan visuel ou sonore مدى بصري أو سمعي

 Empathie تفخيم/تطابق

 Emphaseتفخيم

 Emphatique توكيدي/تفخيمي

 Empiricitéتجريبّية

 Empiriqueتجريبي

 Empirisme تجريبية

 Emploi داماستخ

/كلمة دخيلة/دخيل/اقتراض لغوي /اقتراض /استعارة لغوية
 ُمْقَتَرض

Emprunt 

  Emprunt externe  استعارة خارجية

  Emprunt interne  استعارة داخلية

 Emprunt programmé  اقتراض مبرَمج

 Emprunt spontané  اقتراض عفوي

  Emprunt-calembour  تورية –استعارة

  En contiguïté  جاوربالت

 Énallage (s) إبداالت/استبدال

 Énantiosémie  ثنائية داللية

 Encapsulé منغلق

 Enchaînement تسلسل الكالم/تسلسل

 Enchaînement argumentative تسلسل حجاجي
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 Enchâsséمكتَنف

  Enchâssementاكتناف

 Enchâssement des mots إدخال كلمات

 Enclise/ Hyponymie انضواء الحق

 Enclitique/ Hyponymiqueمّتكأ الحق/ انضوائي الحق

 Encodage تقنين /تشفير/إشفار

  Encodage de structures  تشفير بنائي

 Encodeurمعمي

 Encyclopédie (s) )موسوعات(موسوعة

 Encyclopédisme موسوعّية

 Endocentrique داخلي المركز

 Endophore حمل داخلي

 Endophrastique جملي-داخل

 Énéideإنيـاذة

 Énergie d’investissement طاقة التوظيف

 Énergie libre - énergie liéeطاقة مربوطة -طاقة حرة 

  Engrammations  انطباعات

 Énigmeلغز

  Enjambement معاظلة

 Énnoblissementتفخيـم

 Énoncéطوقةمن/منطوق/ملفوظ /مقال/ لفيظ/قول

 Énoncé actif  فاعلمنطوق

 Énoncé approximatif  قول تقريبي

 Énoncé linguistique قول لغوي

 Énoncé performatifلفيظ إنجازي/ قول إيقاعي

  Énoncés minimaux  منطوقات دنيا

 Énoncés verbaux  منطوقات فعلية

  Énonceur  transhistorique  ناطق تاريخي

  Énonceur collectif  ناطق جمعي

ه إليه فعل القول/ مقول له/متلّفظ  Énonciataireَمن يتوجَّ

 Énonciateurقائل

 Énonciateur ناطق/متلّفظ

 Énonciatif-hiérarchique  منطوقي هرمي

 Énonciation /Aphasieنطق/ قول/ فعل القول/تلّفظ

 Enquête  استقصاء
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 Enquête linguistique تحقيق لغوي

 Enracinemet des concepts  تجّذر المفاهيم

 Enrichissementإغناء

 Enseignabilité propre قـابليـة خـاصـة للتعليم

 Enseigneشارة

 Enseignementتعليم

 Ensemble مجموعة

 Ensemble cognitif مجموعات معرفية

 Ensemble sémantique كلٌّ داللي

  Ensemble syntagmatique  مجموعة تركيبية

  Ensemble ultra flou مجموعة جّد ضبابّية

ر   Entendu (Bien) )مفروغ منه(أمر ُمقرَّ

 Enthymèmeقياس بمقّدمة واحدة /قياس إضماري/ضمير

 Entité وحدة/ كيان/ذات

 Entravéeمقّيد

 Entréeمدخل

 Entrée encyclopédique  مدخل موسوعي

 Entrée lexical  مدخل معجمي

 Entrée lexicographique مدخل معاجمي

 Entrée logique  مدخل منطقي

 Entrismeتسلُّل

 Entropieتبدد

 Énumération تعداد

 Envie du pénis شهوة العضو الذكري

 Environnement محيط/بيئة

 Environnement linguistique محيط لغوي

 Environnement sémantique محيط داللي مباشر

  Environnement verbal محيط كالمي

 Envolées lyriques  تحليقات غنائية

 Envrionnement cognitif  محيط معرفي

 Épaisseur sémantico-pragmatiqueكثافة داللّية تداولّية تواصلّية
de l’énoncé 

 Épenthèse حشو وصلي

 Épicène مشتِرك الجنس

 Épiglotte لسان الحنجرة

 Épigrammeيةأهج
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 Épigraphieنقوشّية

 Épilinguistique على لسانّية

 Épiphanie َتَجلَّ

  Épiphénomène  ظاهرة عارضة

 Épiphore )في ذيل الجمل(تكرار

 Épiqueملحمـي

 Épisodique َعَرضّي

 Épistémiqueعلومي/معرفي/ إبستيمي /إبستيمولوجي

 Épistémologie علومّية /إبستيمولوجيا

 Épistémologiqueمعرفي

 Épistolaireتراسلي

 Épithalame قصيدة عرس

 Épithèteنعـت

 Épitômés مختـصـرات

 Éponyme ُمسمَّى به

 Épopéeملحمة

 Épreuve de réalité اختبار الواقع

 Équatif صيغة التساوي/تعادلي

 Équilinguisme تساٍو لغوي

 Équisignifiant متساوي في الداللة

 Équivalence (s)مصطلحاُت ُمعاِدلة/معادلة /تكافؤ/ تساوٍ /تعادل

  Équivalence approchée تكافؤ تقريبي

 Équivalence approximative تعادل تقريبي

 Équivalence dynamique تـرادف ديناميـكـي

  Équivalence fonctionnelle  تكافؤ وظيفي

  Équivalence logique  تكافؤ منطقي

 Équivalence sémantique  تكافؤ داللي

 Équivalentنظير/معادل/مصطلح معاِدل/ مـرادف /متكافىء

  Équivocité )ابهام(التباس

 Ergatif حالة التعدي/أرغتي

 Érgativité )لزوم وتعدّ (توافق

 Erogène مولِّد للغلمة

 Erogénéité قابلية توليد الغلمة

 Érosإيروس

 Érotisme urétral (ou urinaire) بوليةغلمة
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  Ersatz d’acte فعل بديل

 Ésotériqueباطني

  Ésotérisme باطنية

 Espace حّيز مكاني

 Espace rédactionnel virtuel فضاء تحريري افتراضي

 Espace visuel فضاء بصري

 Espaces mentaux فضاءات ذهنّية

 Espagnol (l’ -) لغة إسبانّية

 Espèceنوع

 Espéranto إسبيرانتو

  Esprit ذهن

 Esquimau (l’ -) لغة األسكيمو

 Esquisse conceptuelle بناء تصوري

  Essence  ماهية/جوهر

 Essentialistes فلسفات جوهرية

 Esthésie رؤية العالم

 Esthèteجمالي

 Esthétique جمالية /جماليات

 Esthétisantتجميـلـي

 Étatحالة

  État de choses  حالة األشياء

 État de langue حالة اللغة

 Etat de perception/ Situation de حالة إدراكية
perception 

 État hypnoïde حالة تنويمية

 Etat mental passager حالة ذهنية عابرة

  États de choses  حاالت ذهنية

  États mentaux  حاالت ذهنية

 Étayageاستناد

 Éthicité خـاصية أخالقـية

 Éthique (s) أخالقيات/أخالقي

 Éthique linguistique أخالقّية لسانّية

 Ethnocentriqueعرقي ممركز حول الذات

 Ethnocentrisme نـزعـة مركزية عرقية

 Ethno-démarcative  وظيفة عرقية تحديدية

 Éthnographe إثنوغرافي
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 Ethnographie إثنوغرافيا

 Ethnographie de la communication علم خصائص التواصل

  Éthnolinguistique اللسانيات األجناسية

 Éthnologie إثنولوجيا

 Ethnologue )عالم(إثنولوجي 

 Éthosصورة المتكلم لدى السامع/إيطوس

 Etic غير وظيفيّ 

 Étiologies دراسات متصلة بأسباب األمراض

 Étique/émique يتأويل/ التأويلي

 Étiquetageَوْسم بالُملصقات/ َوْسمٌ /أْعَلَمة

 Étiquetéموسوم

  Étiquetteُملَصق /ِسمة)/ أعاليم(ُأعلومة

 Étirementتمدُّد

 Étrangetéغـرابـة

 Être (l’) وجود/كائن

 Être en soi وجود في ذاتـه

 Être-uvre كينونة العمـل

 Etrusque (l’ -) لغة األترورّيين

 Étude de murs دراسة طبائع

 Étude diachronique دراسة تعاقبية

 Étude sémantique دراسة داللية

 Étude synchronique دراسة تزامنية

 Étymologieعلم االشتقاق/ تأثيل/أثالة

 Étymologie populaire  تأثيل شعبي

 Étymologiqueتأثيلي

 Étymologisantتشقيقـي

 Étymon (s))أثل(أثلة/كلمٌة أّم/ أصل الكلمة/لأص

 Euphémisme ثورية/تلميح

 Évaluatifs (les) تقويمّيات

 Évaluationتقييم

 Évanescence de l’expression األصلي تالشي التعبير
originale 

 Évangélisantتبشـيـري

 Événement linguistique حدث لساني

  Événementielَحَدثي

 Évidence دليل/بداهة
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 Évidence linguistique بداهة لغوية

 Évidentialitéبداهّية

 Évocatif استحضاري

 Évocation استحضار

 Examenاختبار

 Excès du signe غزارة الرمز بالمعاني

 Exclamatifتعجبي

 Exclamationتعّجب

 Exclusif قصريّ /حصري

 Ex-communication تواصل سابق

 Exégèseتفسير

 Exemple/Forme (logique)مثال

  Exemplificationتمثيل

 Exemplum خطبة نموذجية

  Exhaustif استقصائي

 Exhaustive استقصائي

  Exhaustivité استقصائية /استقصاء

 Existenceوجود

  Existentielle وجودية

 Exocentrique خارجّي المركز

 Exophore حمل خارجي

 Exophrastique جملي-خارج

 Exorde استهالل

 Exotique )غريب أو أجنبي(دخيل

 Exotisationتغـريـب

 Exotismeإغرابية

 Expansion توسيع/توسُّع

 Expérience de satisfaction إرضاء/ تجربة اإلشباع

 Expérientَفِعيل

 Expérimental تجريبي /اختباري

 Expérimentielتجريبّي

 Explétifمستزاد

 Explication تنصيص

 Explicitation تبيين /تفسير/توضيح

 Explicite ظاهر القول/صريح
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 Explicitéُمبان

 Expliquer/ expliciterتفسير

 Explosion linguistique تفجُّر لغويّ 

 Explosive انفجارّي

  Exposantُأّس

 Exposéعرض

 Expression عبارة/تعبير

 Expression ambitieuse تعبير متكلف

 Expression composée عبارة مركّبة

 Expression figéeعبارة جاهزة/ تعبير جامد

 Expression grammaticale ou تعبير نحوي أو النحوي
agrammaticale 

 Expression orale/ Oralité تعبير شفوي

 Expression simple عبارة مفردة

 Expression verbale ظيتعبير لف

  Expressions idiomatiques  عبارات إصطالحية

  Expressions inductrices  تعابير حاّثة

 Expressivitéتعبيرية

   Exprimabilité  قابلية اإلبانة

 Exprimer spontanément le sensتعبير عفوي عن المعنى 

  Extension إحالة

 Extensionماصدق/يعتوس/ توسُّع/ امتداد/إحالة

 Extension de sens توسيع المعنى

 Extension des catégories  امتداد أصناف إلزامية
obligatoires  

  Extension polysémique امتداء متصل بتعدد المعنى

 Extension sémantique توسُّع داللي

  Extension synonymique  امتداد متصل بالترادف

  Extensionnel إحالي

 Extensitéإحالّية

 Extérioritéخارجّية

 Extériorité du référent خارجية المسند إليه

 Externalisme خارجانية

 Extractionاقتالع

 Extraire le sens de la forme verbaleتجريد المعنى من كسوة األلفاظ

 Extralinguistiqueغير لغوي/ خارج لسانّي 
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 Extrapolations ائّيةتقديرات استقر 

  Extraposéمتصّدر

 Extrapositionمطارفة/ زحلقة/ تأخير/أَخَرة

 Extraposition à droite/ à gauche الّشمال/ أَخَرة اليمين

 Extra-scénique مستوى خارجّي مشهدي

 Extrinsèqueخارجي

 Fable خرافة/حكاية

 Face négative وجه سلبي

 Face positive وجه إيجابي

 Facticité اصطنـاع

 Factif/ Factitifأفعالي /صيروري/تحقيقي

 /Factum grammaticae/ linguaeالمتكلمين/األلسن/ لساني/ حدث نحوي
linguarum/ loquendi 

 Facultatifاختياري

 Faculté َمَلَكة

 Faculté de langage ملكة لغوية

 Faculté humaine de langage َمَلكة اللغة البشرّية

 Facultés cognitives َمَلكات معرفّية

  Faire appel de manière consciente استحضار عن عمد

 Faire passer / Transmettre le sens تمرير المعنى

 Faisceau (x) )ُحَزم(ُحْزمة

 Fait ظاهرة /واقعة/واقع

  Fait de langue فعل لغوي

 Fait diégétique واقع المحاكاتي

 Fait linguistique  حدث لساني

 Fait social  حَدث اجتماعي

 Fait statistique  حدث إحصائي

 Faits de parole  وقائع الكالم

 Falsification دحض/إبطال

 Falsifyabilité قابلّية الّدحض

 Familiaritéُألفة

 Familierإالفي

 Famille de langue  (s)أسرة لغات/ عائلة لغوية/ أسرة لغوية

 Famille eurasiatique أسرة لغوّية أوراسّية

 Famille indo-européenneأسرة اللُّغات الهندّية األوروبّية

 Famille khoisan أسرة لغات الخويسان
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  Famille Niger-Congoُأسرة لُّغوّية نيجيرية كنغولّية

 Famille nilo saharienneأسرة لغوّية نيلّية صحراوّية

  Famille/ Ordreفصيلة

 Familles de langues فصائل لغوية

 Fantasme هوام/استيهام

 Fantasmes originaires هوامات أصلية

 Farce par endroitsَهرَجة

 Faussaireمـزّور

 Fausseté خطأ/كذب

 Fautes créatrices  أخطاء المبدعة

 Faux كاذب/باطل

 Faux aparté تناٍج ُمزيَّف

 Faux sens معنى خاطئ/خطل

 Feed-backترجيع

 Féerie مسرحية عفريتية

 Fenêtreنافذة

 Fenêtre de mots نافذة كلمات

 Fiabilitéموثوقية

  Ficelles du métier  ِحَيل المهنة

 Fiche documentaire et واصطالحية  بطاقة وثائقية
terminologique 

  Fiche terminologique بطاقة وثائقية

 Fiche terminologique informatiséeبطاقة مصطلحّية ُمَمعَلمة

  Fictas متخّيالت

 Fictifُمتخّيل

 Fiction خيال/حكاية /خطاب تخييلي/تخييل

 Fiction heuristique خيال استكشافي

  Fictionalitéتخّيلّية

  Fictionnalisationتخييل

  Fictionnelتخييلي

 Fidélitéأمانة

 Figement قولبة/تكّلس

 Figement du syntagme جماد التركيب التعبيري

 Figurabilité (prise en considération)أخذ قابلية التصوير بعين االعتبار(قابلية التصوير 
de la figurabilité) 

 Figure وجه/صورة
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  Figuré (le)مجازي

 Figure de l’expression صورة شكل

 Figure de style/ de rhétorique بالغية/ صورة أسلوبية

  Figure de trope صورة مجازّية

 Figure du contenu صورة مضمون

 Figure lexicalisée صورة ُمَمعجمة

 Figure libre صورة حرة

 Figure métonymisée صورة مجازّية ُمرَسلة

 Figure rhétorique صورة بالغّية

 Figures de pensée معنويةصور

 figures de style صور أسلوبية

 figures/ tropes صور بيانية

  Fil conducteur  خط موّجه

 Filage (procédé de) طريقة االتباع

 Finaliste)قائل بمذهب الغائية الفلسفي(غائّي

 Finalitéقصدّية)/مذهب فلسفي(غائّية /غاية

 Finesses géolinguistiques  فروق جغرافية لغوية

 Finnois (le -) لغة الِفنلندّيين

 Fixationتثبيت

 Fixation définitionnelle ترسيخ تعريفيّ 

 Fixation des termes تأثيل المصطلحات

 Fixation du sens des termesتثبيت معنى المصطلحات المتخصصة
spécialisés 

 Fixitéثباتّية

 Flamand )لسان(فلمندّي

  Fléchi ُمْعَرب

 Flexibilité linguistique طواعّية ألسنّية لغوّية

 Flexifمْعرب

 Fléxion تصريف االسم/إعراب

 Fléxion interne تغّير داخلي

 Flexionnelتصريفي/ صرفي/إعرابي

 Flexionnelle (langue) )لسان(إعرابي

 Flou غموض/ضبابّية

 Flou terminologiqueحيتشوُّش الوضوح االصطال

 Fluctuationتقّلب

 Fluenceسيولة
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 Fluidité lexicale  سيولة معجمّية

 Focalisation تبئير/تركيز

  Focus مركز/بؤرة

  Foisonnement نفخ

 Foncièreأساسّي

 Foncteur(s)ُمناِظر

 Fonctifواظف

 Fonctionوظيفة

 Fonction cognitive وظيفة معرفية 

 Fonction conativeوظيفة نزوعية/وظيفة ندائية/ وظيفة تأثيرية

 Fonction conoscitive وظيفة عرفانّية

 Fonction de communication وظيفة التواصل

  Fonction de désignation  وظيفة تعيينية

 Fonction dramatique وظيفة درامية

 Fonction du récit »السرد«وظيفة

 Fonction émotive بيريةوظيفة تع

 Fonction expressive وظيفة تعبيرية

 Fonction grammaticale )محّل من الـ(إعراب

 Fonction interprétative وظيفة استيعابية

 Fonction lexicale paradigmatique وظيفة معجمية استبدالية

 Fonction lexicale syntagmatique وظيفة معجمية تركيبية

 Fonction métalinguistiqueوظيفة ميتا لغوية/وظيفة تعّدي اللغة/ يفة تحقيقيةوظ

 Fonction métaphorique وظيفة استعارّية

 Fonction objet وظيفة مفعولية

 Fonction phatiqueوظيفة لغوية/وظيفة توصيلية/ وظيفة إقامة االتصال

  Fonction poétique وظيفة شعرّية

 Fonction pratique  وظيفة عملية

 Fonction référentielleوظيفة مرجعّية/وظيفة الداللة على المسمى

 Fonction symbolique  وظيفة رمزية

 Fonctionnaire)نصير الوظيفة(وظيفوّي

 Fonctionnalismeوظيفية /المدرسة الوظيفية

 Fonctionnaliste وظيفاني/وظائفي

  Fonctionnalitéوظائفية

 Fonctionnel عنصر وظيفيّ /وظيفّي

 Fonctionnement اشتغالية/اشتغال
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 Fonctionnement hiérarchisé  اشتغال تراتبي

 Fonctions du langage وظائف الّلغة

 Fondamentalأساسي

 Fondateurمؤسس

 Force allocutionnaire قوة متضمنة في الفعل

 Force générique قّوة شاملة

 Force illocutionnaire متضمَّنة في القولقّوة

 Force illocutoireقوة إنجازية/قوة العبارية/ قّوة كالمّية منطوقة

 Forclusifرفضي

 Forclusionانعدام

 Formalisation صورنة /َشكَلَنة/تقعيد

 Formalisme صورنة/تشكيل

 Formalistes  تيارات شكالنية

 Formant  (s) مشكِّالت/ُمَشكِّل

 Formants gréco-latins ُمشكِّالت يونانّية التينّية

   Format نسق

 Format d’échange شكل التباُدل

 Formatiom de symptôme تكوين العارض

 Formatiom réactionnelle تكوين عكسي

 Formationتشكيل

  Formation à la vie professionnelle إعداد للحياة المهنية

 Formation de compromis ين تسويةتكو 

 Formation de termes تشكيل المصطلحات

 Formation des maîtres  تكوين المعلمين

 Formation discursive تكوين خطابي

  Formation préalable إعداد، التكوين المسبق

 Formation substitutive تكوين بديل

 Formation vivante تشكيل نابض بالحياة

 Formations motivées  تركيبات محّفزة

 Format-pivot ُمرتكز-شكل

 Formatterأرَتب

 Forme  شكل/صورة

 Forme de phrase sui generisشكل جملة من نوع خاص

 Forme dialectale  شكل لهجي

 Forme en -rais أسلوب مشروط وشرطي
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 Forme fléchie شكل معرب

 Forme grammaticale صورة نحوية

 Forme linguistique شكل ألسنّي لغويّ 

  Forme logique صورة منطقية

  Forme nue  صيغة مجردة

  Forme prélatine التينّية - صيغة َقْبل 

 Forme propositionnelle صورة قضوية

 Forme sonore شكل صوتيّ 

 Forme standardisée شكل ُمَمْعَير

 Formelleصوري

 Formes vectrices صور ناقلة

 Formulationصياغة

 Formulation laconique صياغة مقتضبة

 Formule قولة/صيغة

 Formule énigmatique عبارة ُمعمَّية

 Formule injonctive صيغة أمر

 Formule linguistique صيغة لغوية

 Formule parodique عبارة تقليدّية ساخرة

 Formule votive originaleالخاّصصياغة ُمبتكرة ذات القصد

 Formules incursives صيغ هجومّية

 Formules liminaires صيغة استهاللّية

 Formules réparatrices صيغ تصويبّية

 Forums terminologiques ندوات مصطلحّية

  Fourche langues  زالت اللسان

 Foyerبؤرة

  Fragment/ Segmentجزء

  Frame (s) أطر/إطارات ذهنّية/طار معرفةإ /إطار ذهني

  Français (le -) لغة الفرنسيين

 Français lambda شخص فرنسّي عاديّ 

 Francien )لسان(فرنجي

 Francien]منطقة باريس الكبرى[فرنسية

 Franciserفـرنس

 Francophonie  فرنكوفونية

 Francophonie continue  فرنكفونية متصلة

 Francophonie fragmentée  فونية متقطعةفرنك
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 Franglais فَرْنَكلة /فرنجليزي

 Frayage تمهيد عصبي

  Fréquence  تواتر/ ترّدد/شيوع

 Fréquence d’emploi وتيرة استعمال

 Fricative (s)أصوات احتكاكية /احتكاكي

 Frontières linguistiques  حدود لغوية

 Frustrationإحباط

 Fuite dans la maladie في المرضهروب

 Fusion du perçu et du mnésiqueانصهار بين المدرك والتذكري

 Futureمستقبل

  Future antérieur مستقبل السبق

  Future conjectural مستقبل تخميني

 Future d'indignation مستقبل الّسخط

  Future expansif مستقبل توّسعي

 Future gnomique مستقبل الحقيقة

  Future rolitif مستقبل إرادي

 Galéjadeمزحة

 Galiléismeغاليلّية

 Galimatias سفسفة ُمتكلِّفة

 Gallicismeِلْسنية فرنسية/ تعبير فرنسي

 Gallois)لسان بالد الغال السلتية(غالّي

 Gallo-roman )لسان(رومانّي -غالي

 Gangueغشـاء

 Gargouillisقرقرة

 Gaulois )لسان(غولّي

 Gazouillageزقزقة

 Geminatio تضعيف/تكرار

 Gémination تضعيف

 Géminée مضّعف

 Gène du langage جينة مسؤولة عن اللغة

 Généalogiqueساللي

 Généralisationتعميـم

  Généralité عمومّية /عموم /تعميمية

 Générateurمولد

  Génératifتوليدي
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 Générationوليدت

 Générationnelle universelle توليدّية كّلية

 Génératisteتوّلداني

 Générativiste (s) توليدّيون

  Généricitéجنسّية

 Générique عام /جنسي /اسم الكل

 Genèse تكوُّن/نشأة

 Génétique  وراثيّ /تكونية

 Génie de la langue عبقرية اللغة

 Génital (amour -) )- حب(تناسلي

 Géniteurمكوَّن

  Génitifالجّر/  حالة اإلضافة/إضافة

 Génitive، مضاف إليه)مفعول اإلضافة/ حالة(إضافي

 Genre نوع/جنس

 Genre (masculin/ féminin) )تذكير وتأنيث(جنسية

 Genre littéraire جنس أدبي

 Genre prochain/ sens générique جنس مقارب

 Germanismes صيغ جرمـانيـة

 Gérondifمونيم مصدرّي/ صيغة اسم المصدر

 Gesticulationتومئة

 Gestion automatique إدارة مؤْتَمَتة

 Gestion de la différence  إدارة الخالف اللغوي
linguistique 

 Gestion du plurilinguisme  إدارة التعدد اللغوي

 Gestionnaire terminologiqueجهاز مصطلحي ُمستقِبل

 Gestualitéإشاراتية

  Gestuelle )الـ(حركّية

 Glide نصف حركة

 Glissement de référence تغيُّر مرجعي

 Glissement de sens انزالق المعنى

 Glissement phonétique انزالق صوتي

 Global (niveau) )مستوى(إجمالي

 Globalisation des dénominations de تَعْوُلم تسميات المفاهيم
notions 

 Globalitéشمولية

 Glose إعادة صياغة
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  Gloser أعاد صياغة

 Glossaire كشف/ ثبت تعريفي

 Glossématiqueمنظومّية/رياضيات لغوية/ كلوسيماتيكية

 Glossème معنم/كلوسيم

 Glossogénie تشكيل لساني

 Glossolalie (s)لغات هلوسة /هذر المعتوه

  Glossophile  عاشق مفردات معجمية

 Glottaleُحنُجري

 Glottalisationتهميز

 Glottalséeمحنجر

 Glotteحنجرة

 Glottiqueزردمي

 Glottophagie  افتراس اللغات

 Gnosie إدراكات حسية

 Gotiqueقوطّي

 Gouvernementتحّكم

  Gradable قابل للّتدّرج

 Gradatio ترقٍّ

 Gradationتدرج

 Gradualismeدرجية

  Gradualité تدرجية

  Gradualité des catégories  تدّرجية األصناف

 Grammaire  نحو /قواعد/ قواعد اللُّغة

 Grammaire à états fini نحو الحاالت المحدودة

 Grammaire comparée/ Contrastive نحو مقارن

 Grammaire de production نحو إنتاج

 Grammaire de réception نحو تلقي

 Grammaire des constitutions نحو المكونات

  Grammaire générative  قواعد توليدية

 Grammaire générative نحو توليدي

 Grammaire normative قواعد معيارية

  Grammaire rationaliste  قواعد عقالنية

 Grammaire textuelle نحو نصي

 Grammaire transformationnelle حو تحويلين

 Grammaire universelle innée قواعد لغة كّلية ِفطرية
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 Grammaire/ syntaxeنحو

  Grammairien patriote  نحوي وطني

  Grammaticale سليم نحوياً /نحوّي

 Grammaticalisation تقعيد لغويّ /انتحاء

 Grammaticalitéنحوّية

 Grammatisationأنحاء

 Grammatologie كتابّية/ عـلم الكتـابـة

 Grammèmatiqueنحوية

 Grammèmeوحدة نحوية/نحوية/ َنْحَوم /مورفيم نحوي

 Grande prose نثـر كبيـر

 Grandeurs discrètes  مراتب ممّيزة

 Granularitéحّباتّية

 /Graphe / Transcriptionرسم
Orthographe 

 Graphématiqueحرفمّية

 Graphèmeكتابية/وحدة خطية/غرافيم /روسمية/ خطية/َحْرَفم

 Graphie خطّ  /تعبير كتابي

 Graphique خطاطي/خّطي

  Graphisme رسم

 Grasseyé )الراء(ملثوغة /لهوي

 Grasseyerلثغ

 Gravité انخفاض الترّدد

 Grec يونانية/إغريقية

 Grec ancien (le -) لغة يونانّية قديمة

 Grégaireمنحصر/ حاصر/حْصر

 Grilleشبكة

 Grille interprétative  شبكة تأويلية

  Grille phonologique  شبكة صوتية 

 Groupe مجموعة /مجموع/زمرة

 Groupe linguistique  جماعة لغوية

 Guerre des langues  حرب اللغات

 Guilemets عالمة االقتباس

 H aspiré  ها النََّفسهاء يصحبُ 

  Habitus عادات

 Hakka (le -) لغة هاكا

 Hamzaهمزة
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 Hapax شاردة/ صيغة نادرة

 Hapax legomena مفردات ال تظهر سوى مرة وحدة

 Hapax sémantique ندرة داللية

 Haplologieتوحيدّية

 Harmonie تآلف/تناغم

  Harmoniqueتناُغمّية

 Harmonisation خلق التناغم

 Harmonisation de terminologiesتوحيد قياس قوائم المصطلحات

 Hauteur mélodique ارتفاع تناغميّ 

 Hawaïen (le -) لغة الهاوايّيين

 Hébreu (le -) لغة العبرّيين

 Hégémonieسيطرة

 Hellénisme تعبير يوناني

 Héritageإرث

 Herméneutique هرمنوطيقا/تأويلّية

 Hétéroclite غير متجانس

  Hétérogèneغير متناسق /غير متجانس

 Hétéroglossie تنوع األلـسن

 Hétérologie تنوع األنماط الخطابية

 Hétéronomeمتأثر بعامل خارجي/ غير متجانس

 Héteronymiserلجأ إلى التنويع المصطلحي

 Hétérophonie تنوع األصوات

 Hétéro-univers محيط مغاير

  Heuristique  استكشافية

 Hiatusالتقاء حركتين/التقاء الصائتين/ تتابع حركات متماثلة

 Hiérarchie ُرتبّية/تراتبيـة

 Hiérarchieمراتبتية

  Hiérarchie argumentative  هرمية محاجية

 Hiérarchie être رتبّية الكينونة

 Hiérarchie sémantique des lexiesتراتبية داللية بين العجمات

 Hiérarchiqueتراتبي

 Hiérarchisation تراتب

 Hiérarchisationتراتب

 Hiéroglyphique هيروغليفية

 Hindi (le -) لغة الهنود
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 Histoireقصة

 Histoire linguistique  تاريخ لغوي

 Historicisationأرخنة

 Historiciste تاريخـانـي

  Historiographie علم التاريخ

 Hittite (le -) لغة الحثّيين

  Holisteشمولي

 Holonymieكلّية

 Holophrastique  أحادي التعبير

  Homo erectus  إنسان منتصب

  Homo habilis  إنسان ماهر

  Homo loquens  إنسان ناطق

  Homo ludens  إنسان العب

  Homo sapiens  إنسان عاقل

 Homodiégétisation إدماج في الحكاية

 Homogène متجانس

 Homogénéisation مجانسـة

 Homogénéitéتجانس

 Homographie تجانس كتابي

 Homologie (s) تماثالت/ تناظر/ تشاكل/تجانس

 Homologie du sens  تشاكل في المعنى

 Homonyme (s)متماثالت/كلمات مشتركة اللفظ/مشترك لفظي /مجانس لفظي

 Homonymieمماثلة/مجانسة لفظية/تجانس لفظي/ اك لفظياشتر / ُمجاَنسة

 Homonymie fonctionnelle مجانسة وظيفّية

 Homonymiserجعل الكلمة كلمة مجانسة

 Homophone (s)أحرف ذات اللفظ الواحد /تورية جناسية

 Homophonieتماثل صوتي/ تجانس صوتي

 Homorganique متفق المخرج

  Homosémique  تجانس داللي

 Hongrois (le -) لغة المجرّيين

 Hospitalismeُفصال

 HPSGنحو مركبي رأسّي الّتوجيه

 HTM تضبيط الّنص األكبر

 HTMLلغة تضبيط الّنص األكبر

 HTTPبروتوكول تحويل النّص األكبر
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  Humainبشري

 Humaniser la théorie de la أنسنة نظرية الترجمة
traduction 

 Humaniser les langues » اللغات«نةأنس

 Humanismeإنسـية

 Humourفكاهة

 Hybrideهجين

 Hypallageمجاز عقلي /قلب أو مقلوب

  Hyperanalytique  رؤية فائقة التحليل

 Hyperbate قلب الترتيب المنتظر

  Hyperbate/ parenthèse  اعتراض

 Hyperbole مغاالة /مبالغة/غلّو

 Hyperbolisationغة صيغًة تّتصف بالغلّوجعل الصي

 Hyperboréennes لغات القطب الشمالي

 Hypercorrection تصحيح مفرط

 Hypercorrectismes  حذلقة مفرطة

 Hyperlangue لسان أكبر

  Hypéronyme محتوي /اسم جنس/ اسم شامل

 Hyperonymieاحتواء

 Hypertexte نّص أكبر

 Hypertextualisme نزعة تحويـليـة

 Hypertextuelتحويلي

 Hypnoseتنويم

 Hypo-assertion تأكيد ُمخفَّف

 Hypocorismeتحبُّب

 Hypocoristique كلمة تعجبية/تحبُّبي

 Hyponyme (s) اسم ُمندرج /منضوي /اسم نوع

 Hyponymieانضواء

 Hypotaxe ترتيب تحتي

 Hypothèse َفَرضّية/افتراض

 Hypothèse externe فرضية خارجية

 Hypothèse historique  فرضية تاريخية

 Hypothèse interne فرضية داخلية

  Hypothèse projectible  فرضية قابلة لإلسقاط

 Hypothèse régolative فرضّية ضابطة

  Hypothético-déductif افتراضي استنباطي
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 Hypothétique افتراضّي

 Hypotypose مؤّثر/ وصف دقيق

 Hystérieهستيريا

 Hystérie d’angoisse هستيريا القلق

 Hystérie de conversion هستيريا اإلقالب

 Hystérie de défense هستيريا الدفاع

 Hystérie de rétention هستيريا اإلمساك

 Hystérie hypnoïde هستيريا تنويمية

 Hystérie traumatique هلعية/ هستيريا صدمية

 I’jaz al-Qur’an  لقرآنإعجاز ا

 Icône َنَصَمة/ أيقونة/أيقون

  Iconicité  َنَصمّية/أيقونية

  Iconique أيقوني

 Iconoclaste مهـدم للصـور

  Iconosyntaxe  كتابة أيقونية

 Ictus ضرب المقاس

 Idéal du moi مثل أعلى لألنا

 Idéalisationمثلنة

 Idéationnelتمثلي

 Idée non verbale ةفكرة غير لفظي

  Idée regardante فكرة ناظرة

 idée regardante/ regardée منظورة/ فكرة ناظرة

  Identifiable قابل للّتشخيص

 Identification تعيين/ تماهٍ  /تشخيص

 Identification à l’agresseur تماٍه بالمعتدي

 Identification des signifies تعّرف إلى المدلوالت

 Identification primaire ماٍه أوليت

 Identification projective تماٍه إسقاطي

 Identiqueمطابق

 Identité   هوّية /تماثل/تطابق

 Identité de perception- identité deوحدة الفكر -وحدة اإلدراك 
pensée 

 Identité nationale هوية وطنية

 Identité ou équivalence des effets تماثل أو تعادل التأثيرات

 Identité sémantique تماثل داللي

 Idéogenèseتوليد فكري/ نشأة األفكار
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أحرف/كتابة تصورية/رموز األفكار/ رسم داللي/ أيديوغرام
 تصورية

Idéogramme 

  Idéographie كتابة رمزّية/ تصويرية

 Idéographique (s)تصّورية –خطية  /رمزّي فكريّ 

 Idéologèmes عناصر أيديولوجّية

 Idéologique أيديولوجي

 Idéophones  أصوات تصويرية

  Idéophonogrammes صوتية -أحرف تصوّرية 

 Idiolecteلهيجة/لهجة فردية /لغة فردية/ ِكَلم شخصي

  Idiomaticité  لسنّية /تعبير اصطالحي

 Idiomatics  أساليب عرفية

 Idiomatiqueمسكوك

/لهجة خاصة/لسان مجموعة/لغة قوم/ بير اصطالحيتع
 لهجة فرعية )/ألسان(ِلْسن

Idiome 

 Idiomes لغات اصطالحية

  Idiosyncrasie تعابير خاصة

 Idiosyncrasieُفرادية

 Idiosyncrasique خصوصي/فردي

 Idiotisme مسكوك/ تعبير شاذ

 Idiotismeِلْسنّية

 Idylle قصيدة غزلية ريفية

 Illiadeِإليـاذة

 Illisibleُمَطلَسم

 Illocutaire منطوق إليه

 Illocuteur ناطق بالكالم

 Illocutionnaire إنجازي/ العباري

 Illocutionnaire (acte -)فعل كالمي متضمَّن في القول

 Illocutions تعابير كالمية منطوقة

 Illocutoireإنجازي/العباري/ كالمي منطوق/تحقيقي

 Illuminisme نزعة إشراقية

 Illusionn référentiel وهم المسمى

  Image acoustique صورة سمعية

 Image acoustique  صورة صوتية

 Image acoustique صورة صوتّية

  Image d'univers صورة محيط
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 Image dysphorique صورة غير اغتباطّية

 Image euphorique صورة اغتباطّية

 Image mentale هنّيةصورة ذ

 Image saussurienne صورة سوسورّية

  Images de pulsions صور نزوية

 Image-temps صورة الزمن

  Imaginaire متخيل/خيالي

 Imago صورة هوامية

 Imbricationتراُكب

 Imitationتقليد

 Imitationn )صورة بيانية(محاكاة

 Immanenceلتأصُّ/ ُمالزمة/ محاَيثة/مثولّية

  Immanentُمحاِيث

 Immersion linguistique إغماس لغوي

 Immotivéبال سبب/ غير معلَّل /غير محفز

 Immutabilité du signe ثبات الدليل

 Impact linguistique تأثير ألسنّي لغويّ 

/ماضي الّديمومة/ماٍض نـاقـص/ماٍض غير تام/ المكتمل
 صيغة االستمرار

Imparfait 

 Imparfait de subjonctifماٍض مبهم لصيغة شرطية

 Imparité المساواة

 Impensable المفكر فيه

  Impératif أمر

 Impératif catégorique واجـب مطلـق

  Impératif commercial  مقتضى تجاري

 Impératif passé (forme composée de أمر مركب
l’impératif) 

 Imperativeمرصيغة األ/ أمري/أمر

  Imperfectif المنتهي

 Imperfectionشائبة

 Impersonnelالضمير/الشخصي/ فعل ذو صيغ مبهمة

 Impersonnel (verbe) )فعل(الضميري 

 Implantationإدخال مصطلحات جديدة

 Implantation informatique إدخال معلوماتيّ 

 Implémentation تنفيذ حاسوبيّ 

  Implicatif اقتضائي
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 Implicationتضمين/اقتضاء/ استلزام/استتباع

  Implication contextuelle  استلزام سياقي

  Implication matérielle  استلزام مادي

  Implicationnels  تضمينية

 Implications conventionnelles استلزامات تواضعية

 Implications conversationnelles استلزامات محادثية

 Implications définitoiresعالقات إضمارّية تعريفّية

/استلزام/مالزمة/اقتضائّية /تضمين/ استلزام خطابي
  استلزامات خطابّية

Implicature (s) 

 Implicature conversationnelle  استلزام حواري معّمم
généralisée 

 Implicitation (s)عالقات تضمينّية /تضمين /إضمارية

  Implicite مضمر/ضمنّية/ ضمنيّ /إضمار

 Implicite cognitif مضمر معرفي

 Implicite notionnel مضمر تصوري

 Implicite/ non dit الالمنطوق/ المضمر

 Impliciterأضَمَر

  Impliquant  متضمِّن

  Impliqué  متضمَّن

  Impliquer استتبع ضمناً 

 Implosive ارتخائّي

  Impossibiliaاستحالة

 Impossibilités الإمكانّيات

 Imprégnationتشبُّع

 Impression référentielle ارتسام مرجعي

 Impressionniste انطباعي

 Impressivité انطباعية

  In absentiaغيابّيًا

  In abstentia في حالة الغياب

  In presentia حضورّيًا

 in vitro)في المختبر(في بيئة مصطَنعة 

 in vivo )في الميدان(

 Inabstinence الامتـناع

  Inaccompli ال منجز

 Inaccusatif المفعولّي

 Inadaptation référentielle التكيُّف مرجعي
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 Inaliénable غير قابلة للنقل

  Inaniméجماد

  Inapproprié غير مناسب

 Incantatoireسحـري

 Inchoatifشروعي

 Incidenceعرضية/ دوثح/ انعكاس

  Incidence/ Projectionإسقاط

 Incidentes جمل اعتراضيـة

 Inclusifضمير الجمع للمتكلِّم/ضّمي

 Inclusion  ضمّ  /تضمين/اشتمال

  Incompatibilitéتنافر

 Incompatible مخالف/ غير منسجم

 Incomplétude بتر /انتقاص

 Inconscientال شعور)/ الواعٍ (الوعي

 Inconscient linguistique الوعي لغوي

  Incorporation إدماج

 Incrémentإقحام

 Incrémentialisation ترجمة بالزيادة

 Incrémentielزْيدي

 Indéfini نكرة/المحـدد

  Indéfinis أدوات التنكير

 Indétermination غياب الّتحديد

  Indéterminé  غير محّدد

 Index بتث/ فهرس/ثبت

 Index (de signifiants lexicaux) )الدوال المعجمية(فهرس

 Index alphabétique فهرس ألفبائي

 Indexabilitéقرينية

 Indexationتأشير

 Indexicalتأشيري

 Indexicalitéتأشيرّية

 Indicateurمؤّشر

  Indicateur de fiabilité  مؤشر الموثوقية

 Indicateur de la force نة في القولمؤشر القوة المتضمّ 
illocutionnaire 

 Indicateur syntaxique مؤشر مركبي

  Indicatifإشاري



 703

  Indicatifبياني

 Indicatif صيغة إخبارية

 Indication إشارة

 Indication de domaine عالمة دالَّة على الميدان

 Indiceمؤّشر/دليل /أمارة /قرينة/إشارة

  Indice de corrélation ينة ارتباطقر 

  Indice/ Connecteurقرينة

  Indices biolectaux قرائن بيولوجية اللهجية

  Indices sociolectaux قرائن اجتماعية اللهجية

  Indices symbolectaux قرائن رمزية اللهجية

 Indicible غير قابل للقول

 Indirectionمواربة

 Indistinction lexicale التميُّز معجمي

 Individuفرد

 Individualisationتفريد

 Individualiséمفرَّد

َد  Individualiserفرَّ

 Individualismeفردانية

 Individualisteفرداني

  Individualité فردية/فردانية

 Individualité étymologique فردانية أثالية

 Individuationتفرُّد

 Individuelفردي

 Indo-européanisteباحث في اللُّغات الهندّية األوروبّية

 Indo-européenهندوأوروبّية/ أوروبي–ِهْندو

 Indo-européen (l’) لغة هندّية أوروبّية

 Inductif استقرائي

  Inductionاستقراء

 Inductivisme استقرائّية

 Industrie (s)  de la langueصناعات الّلسان/ اللغة) ات(صناعة

 Inessif)مفعول االنطواء/ حالة(انطوائي

  Inexistance الّالوجود

  Inexistants (les) الّالموجودات

 Inférence  استدالل

 Inférence déductive  استدالل استنباطي
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 Inférence démonstrative  استدالل برهاني

 Inférence inductive valide استدالل استقرائي صحيح

 Inférence sous jacente  استدالل ضمني

 Inférence/ Raisonnement  استدالل

 Inférentiel استداللي

فعل/غير متصرف/صيغة المصدر/صيغة الفعل المصدرية 
 ال مصرف

Infinitif 

 Infixationإدخال

 Infixe )دواخل(داخلة

 Infléchissementتعديل

 Inflexion de la voix إمالة صوتية

 Informantُمخِبر

  Informatifإعالمي

  Information معلومة/إعالم

 Information intra-énoncive معلومة ِضمقولّية

 Information structure بنية المعلومة

 Informations extra-énonciativesمعلومات خارجّية تعبيرّية أدائّية

 Informatique معلوماتية

 Informatiserَمَمعَل

 Informativiser جعل القول قوًال إخباري

 Informativité معلوماتية

 Infrastructures linguistiques بنى تحتية لغوية

 Ingénierie documentaire هندسة تطبيقّية وثاِئقّية

  Inhérent َسْنخي

 Inhérentes مالزمة

 Inhibé quant au but مصدود الهدف

  Inhibition كبت

 Initial مستهّل

 Injectiveشهيقي

  Injonctif/ Jussifأمري

 Injonction صيغة أمرية

 Innéiste (adj) ِفطرانية

 Innervation تعصيب

 Innésime  مذهب فطري

 Innutrition تشّبع/تشّرب
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 Inorganique العضـوي

 Inouï غير مسموع به

 Inscription تدوين/تسجيل

  Insertion  إدماج/إدراج

 Insertion dans la vie professionnelleانخراط في الحياة المهنية

 Insertion lexicale  إدخال معجمي

 Insinuationإلماح

 Instance سلطة/ركن

  Instances  مقامات

 Instances d’énonciation مجاري التلفظ

  Instances dialogales  مقامات الحوار

 Instances immanentes de مالزمة لإلشفارمجاري
codification 

 Instanciationأسَنَدة

 Instinctغريزة

 Instinct de la langue حدس عميق لّلغة

 Instinctifغريزي

 Instinctuelغريزي

 Institutionnel مؤسسي

  Instructions  تعليمات

 Instructions officielles برامج رسمية

Instrument  وسيلة/أداة

 Instrumental وسيليّ  /مفعول الوسيلة

  Intégralitéكّلّية

 Intégration إدماج/اندماج

 Intégrisme anti-linguistique تمامّية مناهضة لأللسنّية

 Intellectualisationفكرنة

 Intellectualismeعقالنية

 Intellectualisteتعّقلي

 Intelligence artificielle  ذكاء اصطناعي

  Intelligence conceptuelle  ذكاء تصوري

  Intelligence sensori-motrice  حركي  –ذكاء حسي 

 Intelligibilité مفهومية/ قابلّية الفهم

 Intelligible معقـول/بّين

 Intension إفادة /استبطان

 Intension des noms َفهم األسماء
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 Intension/notionمفهوم

 Intensionalitéإفادّية

  Intensionnelإفادي

 Intensité شّدة/حّدة

 Intentéَمقَصد

 Intention قصدية/نّية/ مقصد/ َقصد /مقصد

  Intention communicative globale  مقصد تواصلي إجمالي

  Intention communicative locale  مقصد تواصلي موضعي

 Intention informativeمقصد إخباري /قصد إعالمي

 Intention signifianteنيَّة دالَّة

 Intentiones secondaires مقاصد ثانوية

 Intentionnalisteقصدي

 Intentionnalitéقصدّية

  Intentionnelقصدي

  Intentionnelles  طابع نغمي

  Interactants متكلِّمين متفاعلين

 Interactifتفاعلّي

 Interactionتفاعل

  Interaction communicative  تفاعل تواصلي

 Interaction verbale تفاعل كالمي

  Interactionnelle  تصور تفاعلي

 Interactionniste (s) متفاعلين متبادلين /اتجاهات تفاعلية

 Interactions  محاَورات

 Interactivitéتفاعلّية

 Interchangeable استبدالي/ ضمتعاوِ 

 Intercompréhensionفهم متبادل/ هم متبادلتفا

 Interculturalitéمثاقفة

  Intercurrence  تجاذب داخلي 

 Interdépendanceتواُقف/تبعية مشتركة /تبعية متبادلة

 Interdisciplinarité تكامل معرفي

 Interdiscours خطاب مشترك

 Interdiscursivité بيخطابية

 Intérêt, intérêt du moi اهتمام األنا/اهتمام

 Interfaceنقطة تقاطع /تواجهة/ بْينيَّة تواصل

 Interférenceتداخل
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 Interfixationتالصق

 Intériorisation استدخال

 Interjectionكلمة التعجب /تعّجب/ أداة تعّجب

 Interlangueبيلغة

 Interlinguistiqueبيلغوي

 Interlocuteur (s) / Locuteurمتخاطبان/حاورمت/متخاطبون /ُمخاَطب/محاور

 Intermédiaireمتوّسط/وسطي /سمة متوسطة/بيني

 Internalisme داخالنّية

 Interpellationمناداة

  Interpénétration تناُفذ/تداخل

 Interpersonnel عالقي /بيشخصي

 Interprétabilité قابلّية التأويل

  Interprétance تأّول

لون/مؤّول  Interprétant (s) مؤوِّ

 Interprétariat/ interprétation ترجمة فورية

 Interprétatifتأويلي

 Interprétation (Opération))عملية(ترجمة فورية/ تفسير/تأويل

 Interprétation anagogique تأويل روحاني

  Interprétation de l'information تأويل المعلومة

  Interprétation minimale ل أدنىتأوي

  Interprétation objective تأويل موضوعي

  Interprétation subjective تأويل ذاتي

 Interprétation ultralogiciste تفسير منطقوي

ل/ترجمان  Interprète مؤوِّ

 Interpréter un texte تأويل نص

 Interrelation (une)َبْيعالقة

 Inter-répliques َبْيردودي

 Interrogatif استفهامي

 Interrogationاستفهام

 Interrogation indirecte استخبار

 Interrogation oratoire استفهام تقريري

 Interrogation rhétorique استفهام بالغي

 Interruption )صورة بيانية(انقطاع

 Intersectionتقاطع

 Intersémiotique بيسيميائي
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 Interstitielبيني

 Intertexteنّص في نّص/ َبينّص /تناص

 Intertextualité تناصية/ تناّص /بينصّية

 Intervalle (s) )أبوان(بْون /فاصل

 Interventionتدّخل

 Interversionَقلب

  Intonatifنبري

 Intonationنغوة/ نبرة الصوت/تنغيم

 Intonèmeَنْغَوم

 Intonèmes وحدات نغمّية

 Intra- linguistique داخل لساني

 Intradiscours خطاب-داخل

 Intraduction تقديم/ استحالة ترجمة

 Intraduisibilitéال قابلية الترجمة /تمنع عن الترجمة

 Intralinguistique لساني -داخل/ دْخلغوي

 Intransitifالزم

 Intransitivitéلزوم

 Intra-réplique َضْمرّدي

 Intra-scénique مستوى ِضْمَمشهدي

 Intra-utérine )رحمّية(بيأمومّية

 Intrication-désintrication انفكاك -تشابك

 Intrinsèqueداخلي

 Introjectionاجتياف

 Introspectif استبطاني

 Introspection استبطان

 Introversionانطواء

 Intuition حدس

  Invariable/ Construitمبني

  Invariables كلمات ثابتة

 Invariant (s) ثوابت/ثـابت

 Invariant linguistiqueعنصر ألسني لغوي ثابت

  Inventaire (s) )ُجرد( قائمة َجْرد

 Inventio)بحث نسقي عن الموضوعات في البالغة القديمة(استكشاف 

 Inverseurعاكس

 Inversion)صورة بيانية(قلب  /تقديم وتأخير
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 Inversion sémantique قلب داللي

 Investissementتوظيف

 Involution تكوم/ تكور/ارتداد

 Invraisemblable مستبعد حدوثه

 Invraisemblance référentielle استبعادّية مرجعّية

 Ironie سخرية/تهّكم

 Ironie citationnelle تهّكم اقتباسي

 Ironie non citationnelle تهّكم غير اقتباسي

متعلق بشعب هندي يعيش في أميركا) (لسان(إيركوّي
 )الشمالية

Iroquois 

 Irréductibilité  غير قابلة لالختزال

 Irréductible متعذر التبسيط

  Irréel الواقعي/الواقع

  Irrégularité des alternances  عدم انتظام التناوبات

 Irrégularités حاالت شاذَّة عن القاِعدة

  Irréversibilité قابلّية الّالرجعة

 Irréversible غير قابلة للقلب

 Islandais )لغة(إسلندية

 ISO)إيزو(منّظمة عالمّية للّتعيير 

 Isolantعازل

 Isolante (langue) )لسان(فاصل

 Isolantes غير متصرفة

 Isolationعزل

 Isomorphismeوحدة الصيغة/ توافق البنية/تشاُكل

 Isomorphisme تماثل/تشاكلّي

 Isonymes اسَمان متساوَيان

 Isonymiserلجأ إلى المساواة بين هَذين المصطلَحين

  Isotopie تشاكل داللي /إيزوطوبيا

 Isotopie sémantique تشاكل داللي

  Italianisme إيطالينّية

 Italien (l’-) غة اإليطالّيينل

  Item lexical لفظ معجمي

 Itérationتكرار

  Itérative  صيغة التكرار

 Jalonَمْعَلم
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 Japonais (le -) لغة اليابانّيين

ة/ رطانة/أرغة /لغوّي/لغة خاّصة/لغة اصطالحّية خاصَّ
 لـُغـْويات /لهجة فئوية/ َلغَوى

Jargon (s) 

 Jargonaphasieلغوّية

 Javanaisجاوية

 Jeu de langage لعب لغة

 Jeu de mots تالعب باأللفاظ

  Joncteurُمالحم

  Jonction تالحم

 Joncture (s) )ُلحم(ُلحمة

 Jugementحكم

 Jugement de condamnation حكم اإلدانة

 Jugement de valeur حكم القيمة

 Jugement millénaire حكـم ألفـي

 Jugements de cohérence  أحكام االنسجام

 Juridiqueقـانـونـي

 Jussif طلبي/إيعازي

  Juxtaposition تجاور

 Kabyle )لسان(قبيلّي

 Kairos لحظـة مالئمـة

 Kalispel )لسان(كسبّي

 Khmer (le -) لغة الخمير

 Koinai لغـة مثقفـة

 Labialeشفوي

  Labialesشفوية

 Labialisationتشفيه

  Labile غير ثابت

 Labio-vélaires en latinالّلغة الالتينّيةشفوّيات لهوّيات في 

 Lacunaireنـاقص

 Lallationُلثغة

 Lambda-calcul حساب الميّ 

 Laminaleأَسلي

 Langageمَلكة لسانية/لسان/ خطاب/ كالم/لغة

 Langage à déclinaisons لغة تصريفية

 Langage appris لغة متعلمة/لسان
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 Langage de la pensée لغة الفكر

 Langage de la pensée/ Mentalais  لغة الفكر

 Langage de programmation لغة البرَمجة

 Langage du dehors كالم المحيط الخارجي

  Langage formelle لغة مشكلنة

 Langage gestuel  لغة اإلشارات

 Langage humain لغة بشرية/ لغة إنسانية

  Langage idéal  لغة مثالية

 Langage marcien لغة المريخ/لسان

 Langage parlé لغة محكية

 Langage transmis لغة منقولة/لسان

 Langage-cible  لغة هدف

  Langages à déclinaisons  لغات تصريفية

 Langages agglutinantes  لغات لصقية

 Langages fiexionnelles لغات إعرابية

  Langages formalisés  لغات ُمشكلنة

  Langages isolantes  لغات عزلية

 Langage-theseiلغة متواضع عليها/لسان

 Langagier لغوي/كالمي

 Langueلسان

 Langue لغة/لسان

 Langue (code linguistique) )شيفرة لغوية(لغة

  Langue à déclinaisons لسان تصريفي

  Langue à postposition لسان تأخيري

 Langue active et en action علة ومتفاعلةلغة فا

 Langue adamique لغة آدمّية

 Langue Afar لغة العفارّيين

 Langue agglutinante لغة داِغمة

 Langue ancestrale لغة سلفّية

 Langue arabe commune  لغة عربية مشتركة

 Langue arabe pure / Arabe  عربية فصحى
classique 

 Langue artificielleاصطناعية/ َنعةلغة مصطَ 

 Langue austronésienne de Taiwan لغة أسترونيزّية تايوانّية

  Langue balte لغة البلطّيين

لتّيين  Langue celtique لغة السَّ



 712

 Langue commune لغة مشتَركة/ لغة عاّمة

 Langue constitutionnelle لغة دستورّية

 Langue contrélée لغة مضبوطة

 Langue d’arrivée/ Langue cible الوصول/ لغة الهدف

 Langue d’Ésope لسان إيزوب

  Langue d’oïl لغة فرنسية

 Langue d’usage لغة االستعمال

  Langue d'arrivée  لغة الهدف

 Langue de communication  لغة تواُصل

 Langue de Confucius لغة كونفوشيوس

 Langue de départ/ Langue source لغة المصدر

 Langue de la dynastie Han لغة ساللة هان

 Langue de spécialité (LSP)لسان اختصاص /لغة اختصاص

 Langue delphique لغة دلفّية

 Langue des brahmanes لغة الَبراِهمة

 Langue des signes لغة اإلشارات

 Langue des Wisigoths لغة القوطيِّين الغربيِّين

 Langue disparueلغة منقرضة/ لغة ميتة /لغة مندثرة

 Langue dominante لغة ُمَهيمنة /لغة غالبة

 Langue dominée  لغة مغلوبة

  Langue d'usage/ Langue usuelle  لغة متداولة

 Langue écrite لغة مكتوبة

 Langue étrangère لغة أجنبّية

 Langue familière لغة مألوفة

 Langue fille لغة بنت/ لغة إبنة

 Langue flexionnelle لغة ُمعَربة

  Langue gauloiseلغة غالّية أو لغة الغاليِّين

 Langue générale لغة عامَّة

 Langue germanique لغة جرمانّية

 Langue Gothique ou Langue desلغة القوط أو لغة القوطيِّين
Goths 

 Langue grecque ّيينلغة اليونان

 Langue grégaire  لغة حصر/ لغة حاصرة

 Langue inférieure لغة وضيعة/ لغة ُدنيا

 Langue internationale لغة دولّية

 Langue isolante لغة متقطِّعة
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 Langue isolat لغة انعزالّية

 Langue isomorphe لغة ُمشاِكلة

 Langue locale  لغة محلية

 Langue mère/ langue maternelleلغة أّم

 Langue minoritaire لغة أقلية

 Langue morte لغة ميتة

 Langue nationale  لغة وطنية

 Langue non écrite لغة غير مكتوبة

 Langue occidentale لغة غربية

 Langue officielle لغة رسمّية

 Langue orale لغة شفهية

 Langue origine لغة أصل

  Langue originelle لغة أصلّية

 Langue outil لغة األداة

  Langue parlée لغة شفوية

 Langue particuliére لغة خاصة

 Langue régionale لغة إقليمّية

 Langue seconde لغة ثانية

 Langue soeur لغة شقيقة

  Langue source لغة مصدر/لسان

 Langue spontanée لغة تلقائية، غير ذهنية

 Langue standardلسان معياري/ كالم فصيح

 Langue supérieure لغة عليا/ لغة راقية

  Langue thématique  لغة متخصصة

 Langue universelleلغة كونية/ لغة عالمية/ لغة شاملة

 Langue usuelle لغة عادّية

 Langue véhiculaire لغة نْشر

 Langue vernaculaire لغـة محليـة

 Langue verte لغة سوقية

 Langue vivante لغة حّية

 Langue-cible لغة هدف

 Langue-culture لغة ثقافة

 Langue-pivot لغة محور

 Langues  à érgatif ألسن توافقية

  Langues agglutinantes ألسنة لصقية
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 Langues amérindiennes)هندّية أميركّية(لغات أَمرندّية 

 Langues australiennes أسترالّيةلغات

 Langues austro-asiatiques لغات أسترالّية آسيوّية

 Langues austronésiennes لغات أسترونيزّية

 Langues créoles لغات المستعمرات

 Langues de Sibérie لغات سيبيرّية

 Langues des Aborigènes australiens)سكَّان أستراليا األصلّيون(لغات األبارجيِّين 

 Langues des indigènes des îlesلغات سكَّان جزر أنَدمان األصليِّين
Andaman 

 Langues des Veddas de Ceylan)أهل سيالن األصليِّين(لغات الفدِّيِّين 

 Langues flexionnelles  ألسنة إعرابية

 Langues germaniques لغات ِجرمانّية

 Langues ibériques لغات إيبيرّية

 Langues indigènes d’Amériqueلغات يتكلَّمها المواطنون األصلّيون في أميركا

 Langues isolantes ألسنة عزلية

-Langues papoues de Nouvelleلغات الپاپويِّين في غينيا الجديدة
Guinée 

 Langues romanesلغات ُمشتقَّة من الالتينّية

 Langues sino-tibétaines لغات صينّية تيبيتّية

 Langue-souche لغة أصل

  Langue-source  لغة مصدر

 Langue-vision-du-mondeاللغة باعتبارها رؤية للعالم

 Lapalissadesبداهات

 Lapsus زّلة لسان

 Largonji لرغنجية

 Laryngeale أقصى حلقيّ 

 Latence استتار/ُكُمون

 Latence (période de -) )- فترة(كمون

 Latéraleجانبّي

  Latéralisation َجْنبية

 Latin )لغة(التينية

 Latin classique (le -) لغة التينّية كالسيكّية

 Latin de Cicéron (le -) لغة شيشرون الالتينّية

 Latin impérial لغة التينّية إمبراطورّية

رة  Latin tardif (le -) لغة التينّية متأخِّ

 Latiniste في الالتينية متخصص
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 Latitudeخيار

 Laudateurمـداح

  ldentificateur مشّخص

 Lectes لغات محكّية

 Lecteur avertiقارئ ُمطَِّلع على الموضوع

 Leit-motiv/ motifالزمة

 Lemmatisationعملّية جعل المدخل وحدة معجمّية صغرى/تلييم

 Lemmeَلْيم

 Lexe لفيظة/عَجم

  Lexématisationَعجَممة

/وحدة معجمّية/مفردة معجمية/لكسيم/ مفردة/ لفظة/َعْجَمم
 وحدة معجمّية صغرى

Lexème 

  Lexicalمعجمّي

 Lexicalisationَمعَجَمة

 Lexicaliser جعل الكلمة ُمعجمّية

 Lexicaliste معجموي/ معجماني

 Lexicalization تحجر/معجمة

 Lexicographeمعجمي

 Lexicographieمعجمّية/معاجمّية /قاموسّية /قاموسّيات

 Lexicographique قاموسي

 Lexicologie معجمّية/ معجميات

  Lexicologiqueمعجمي

 Lexicologue عالم األلفاظ

 Lexicomatique معجمّية معلوماتّية

 Lexicométrieمعجمية إحصائية/ قيس معجمي

 Lexico-syntaxique معجمي تركيبي

 Lexie مفردة/َعْجمة

 Lexie (unité lexicale) )وحدة معجمية(عجمة

 Lexie à contenu présuppositionnelعجمة ذات مضمون افتراضي مسبق

 /Lexie à valeur pragmatique عجمة ذات قيمة تداولية
pragmatème 

 Lexie de base عجمة األساس

 Lexie pragmatiquement définie عجمة معّرفة تداولياً 

 Lexie simple مفردة بسيطة

 Lexies contrastives عجمات تقابلية

 Lexigène نشأة المعجم



 716

 Lexiqueثبت المصطلحات/ مفردات اللغة/معجم

 Lexique/ lexicologieمعجم

 Lexisمعجمية

 Liage )نظرّية(ّربط

 Liaisonبين حرفينوصل  /وصل/ارتباط

  Liaison sans enchaînement  تسلسلوصل غير م

 Libidinaleليبيدي

 Libidoلبيدو

 Libido du moi - libido d’objetلبيدو الموضوع -لبيدو األنا 

 Libido narcissique لبيدو نرجسي

 Libreُحّر

 Libre association (méthode ou règle)-طريقة أو قاعدة(تداٍع حر 
de -) 

 Licenceإباحة

 Licorne (la)قارن

 Lienرابط

 Lien d’essence رابطة ماهوية

  Lien génétique  رابط تكويني

 Lien paradigmatique رابط استبدالي

 Lien syntagmatique رابط تركيبي

 Lieu communموضع شائع/ فكرة عاّمة مألوفة

 Lieu énoncif موضع القول

 Lieux du discours مجاري الخطاب

  Linéaire طيةخ

 Linéarité تتابع خطي/خطّيـة

 Linéarité de l’énoncé تسلسل القول

 Linguicisteلغياني

 Linguiste لساني/ ألسنّي، لغويّ 

 Linguiste sémanticienعالم الداللة األلسني اللغوي

 Linguistes-typologues ألسنيِّون تصنيفيِّون

 Linguisticien لغوي/لساني

/علوم األلسن/لسانيات/علوم اللسان/ علم اللسانيات/سنيةأل
 لغوي/ لساني

Linguistique 

 Linguistique appliquéeلسانيات تطبيقية /ألسنّية تطبيقّية

 Linguistique contrastive لسانيات تقابلية

نة  Linguistique de corpus ألسنّية المدوَّ
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 Linguistique de la langue لسانيات اللغة

 Linguistique de la parole  لسانيات الخطاب

  Linguistique de l'auditeur لسانيات المستمع

 Linguistique de paroleلسانيات الكالم/ لسانيات القول

 Linguistique de position لسانيات الموقف

 Linguistique des traits d’union  لسانيات الشَّرطة

 Linguistique descriptive  ةلسانيات وصفي

 Linguistique du code لسانيات شفرية

  Linguistique du locuteur لسانيات المتكلم

 Linguistique du texte لسانّية النص

 Linguistique externe لسانيات خارجية

 Linguistique formelle  لسانيات شكلية

 Linguistique générative ألسنية توليدية

 Linguistique historique  لسانيات تاريخية

 Linguistique molle  لسانيات رخوة

 Linguistique psychologique ألسنية نفسية

 Linguistique quantitative لسانيات كمية

  Linguistique structuraliste ألسنية بنيوية

 Linguistique transformationnelle ألسنية تحويلية

 Liquideعماِئ

 Lisibilité مقروئية /قابلية القراءة

 Lisibilité des textes مقروئية النصوص

 Litoteنفي الضد/تصريح مكبوح/ تخفيف/ اقتصاد/إغراق

 Litote/ Euphémismeتلطيف

 Litotisationجعل الصيغة صيغة إغراقّية

 Littéraireأدبـي

 Littéralisationجعل معنى المحسن البياني حرفي/تأديب

 Littéralisme نزعة حرفيـة/َحرفانية

 Littéralisteحرفي

 Littéralitéحرفّية

 Littératureأدب

 Littérature fantastique أدب العجيب

 lnformativité إعالمّية/إخبارّية

 Local موضعّي

 Local (niveau) )مستوى(محّلي



 718

 Localiserَمْوَضَع

 Locatifمكاني

  Locuteur  متكلِّم /مخاِطبٌ /قائل

 Locuteur natif متكلم فطري

 Locuteur-auditeur idéal مستمع مثالي-متكلم

 Locution عبارة/تعبير

 Locution (expression idiomatique))تعبير اصطالحي(عبارة

 Locution adjectivale عبارة نعتية

 Locution adverbiale عبارة ظرفية

 Locution conjonctive عبارة الوصل

 Locution nominale عبارة اسمية

 Locution prépositionnelle عبارة حرفية

  Locution prépositive عبارة حرفّية

  Locution verbale عبارة فعلّية

  Locutionalitéعبارية

 Locutoireتكلُّمّي

 Logatomeمقتطع

 Logicisme مذهب منطقي

 Logico-grammatical نحويّ  -قيمنط

 Logiqueمنطق

 Logique de la conversation  منطق المحادثة

 Logique déductive  منطق إستنباطي

 Logique des relatifs منطق اإلضافات

 Logique docens منطق التعّلم

 Logique du même منطق عين الـذات

 Logique extensionnelle  توسيعي منطق

 Logique floue طق ُمبهممن

 Logique modale منطق جهي

 Logique utens منطق االستعمال

 Logiques non monotones مناطق غير رتيبة

  Logiques plurivalentes مناطق متعّددة القيمة

 Logocentrisme مركزّية الحديث

  Logocentrisme  مركزية كالمية

 Logocratie  حكم الكالم

 Logorrhéiqueهذيانّي
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 Logosphère دائرة المصطلح

 Logothètes  مؤسِّسو اللغات

 Loiقانون

 Loi d’exhaustivité قانون الشمولّية

 Loi d’informativité قانون اإلخبارّية

 Loi de contraposition قانون التكافؤ العكسي

 Loi de décence قانون الحشمة

 Loi de délicatesse قانون اللِّياقة

 Loi de dignité قانون الكرامة

 Loi de franchise قانون الصراحة

 Loi de la sincérité قانون النزاهة

 Loi de modestie قانون التواضع

 Loi de pertinence قانون المالءمة

 Loi de pertinence de l'information قانون إفادة اإلعالم

 Loi de prudence قانون الحصافة

 Loi d'exhaustivité du langage انون شمولّية الّلغةق

 Loi phonétique  قانون صوتي

 Lois de convenance قوانين اللِّياقة

 Lois de discours قوانين الخطاب

 Lois phonétiques  قوانين صوتية

 Lubrifiantمزلق

 Lubrifiant didactique ُملطِّف تعليمي

  Ludiqueِعبّية

 Macro-acte أكبرفعل

  Macrocontexte سياق أكبر

 Macro-familles ُأَسر لغوّية ُكبرى

  Macrophénomène  ظاهرة كبرى

 Macrostructure (macro-structures) ُبنى كبرى /تركيبة كبرى

 Macrosyntaxe تركيبية كبرى

 Madrigal قصيدة غزلية خفيفة

 Maîtriser les connaissances إتقان المعارف اللغوية
linguistiques 

 Majeure حّد أكبر

 Maladresse rédactionnelle عدم مهارة تحريرية

 Malais (le -) لغة الماليزّيين

 Malayo- polynésien )لغة(مااليو بولينيزية 
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 Malentendu سوء تفاهم

  Malléabilitéتطويع

 Mandarin )لسان(ماندرينّي 

 Mandarin (le -) لغة المندرينّيين

 Mandchou (le -) لغة المانشووّيين

 Manifestation (s) تبّديات/تجلٍّ

 Manifestation inconsciente تجلي الواعي

 Manifeste واضح/باٍد

 Manuelِمدراس

 Maori (le -) لغة الماوورّيين

 Marge de sécurité  هامش األمان

 Marquage وسم/عالمة

 Marquéموسوم

 Marque (s) )ـــات(َوسَمة/ مؤشر/ عالمة/َمةِس

 Marque casuelle/ Désinenceعالمة إعرابية/ ِسَمة إعرابية

 Marque d’usageعالمة استعمال/ ِسَمة استعمال

 Marque de classe  عالمة انتماء مقولي

 Marque socio-professionnelle عالمة ُمجَتِمهنّية

  Marques de compléments  عالمات المفاعيل

 Marques de pondération دمغات التساوق

لّية  Marques de primitifs دمغات العناصر األوَّ

 Marques géographiques دمغات جغرافية

 Marques pragmatiques دمغات تداولّية تواصلّية

 Marqueur (s) )ات(واِسم

 Marqueur de contenu  المحتوى القضوي واسم
propositionnel  

  Marqueur de force illocutionnaire واسم القوة المتضمنة في القول

 Masculinité - féminité أنوثة-ذكورة

 Masochisme مازوشية

  Masse (nom de-) )_اسم(ُكْتلة

 Massifُكَتلي

 Matérialisation des pensées َتمِدَية األفكار

 Matériau linguistique لوازم ألسنّية لغوّية

 Matérielمادة

 Maternage رعاية أموية

 Mathématisationترييض
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 Matièreماّدة

 Matière phonique مادة صوتية

 Matrice مصفوفة

 Maximeحكمة عامة/ مأثورة/قاعدة

  Maxime /Postulatمسّلمة

  Maxime de la qualitéمسّلمة الكّم/ مسّلمة الجودة

  Maxime de manière  كيفقاعدة ال

  Maxime de pertinence  قاعدة المناسبة

  Maxime de quantité  قاعدة الكمّ  /قاعدة النوع

  Maxime de relation  قاعدة العالقة

 Maxime de relation ou de»المناسبة للغرض«قاعدة العالقة أو 
«relevance» 

 Maximes conversationnelles مسلمات تحاورّية

  Mécaniqueآلي

 Mécanisme (s) ميكانيزم/ )ـــات(آلّية

 Mécanisme d’interprétation du آلية استيعاب الخطاب
discours 

 Mécanisme de fonctionnement de la آلية عمل الترجمة
traduction 

 Mécanisme du fonctionnement de آلية عمل اللغة
la langue 

 Mécanisme du fonctionnement de آلية عمل الكالم
la parole/ du langage 

 Mécanisme morphologique آلية صرفية

 Mécanismes cognitifs آليات معرفية

 Mécanismes de défense )- أوالية(أواليات الدفاع 

 Mécanismes de dégagement أواليات التخلص

 Mécanismes de la parole آليات الكالم

 Mécanismes linguistiques لغويةآليات

 Mécanismes mentaux du traducteur آليات المترجم الذهنية

 Mécanismes psychologiques آليات سيكولوجية

  Mécanisteآلوي

  Médiasوسائط

 Médiateurوسيط

 Médiatifوسيلي

 Médiation rhétorique وساطة بالغية

 Médiumnique  وحي وسيطي

 Mélanismeاميةقت
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 Mélodie تناغمّية/تناغم

 Mélodie du discours تناغم الخطاب

 Mélodiqueتناغمّي

 Mélodrame تمثيلية عاطفية

 Mémoireذاكرة

 Mémoire à moyen termeذاكرة معرفية متوسطة األجل

 Mémoire cognitive ذاكرة معرفية

 Mémoire directe/ Mémoire courteذاكرة قصيرة المدى /ذاكرة مباشرة

 Mémoire évocatrice ذاكرة استحضارية

 Mémoire non verbale de longueذاكرة غير لفظية بعيدة المدى
durée 

 Mémoire sonore ذاكرة سمعية

 Mentalais لغة التفكير 

 Mentalismeلغة فكرية /ذهنّية/ذهنانية

 Mentalisteذهنّي

 Mentionإشارة

 Méréologie األجزاءنظرّية

 Méronymieجزئّية

 Mésopotamien لغة بالد ما بين النهرين

  Messageرسالة كالمّية /رسالة/بالغ

  Message  ُمرِسلة/َمرَسلة

 Message linguistique مرَسلة لغوية

 Métacircuit  دارة ملحقة

 Méta-communicatif تواصلي تحويلي

 Métacommunicationnel َوَرتواصلي

لّي انعكاسي  Métadictionnaire معجم تحوُّ

 Métadiscours ورخطاب

 Métaénonciationورتلّفظ

لّية انعكاسّية/ ميتا وظيفة /لغة واصفة/َوَرلسان/لغة تحوُّ
 ورلغوّية /ورلغة

Métafonction 

 Métalangueورلسان/لغة واصفة/ ميتالغة/ ميتالسان

 Métalepse استعارة عكسّية

 Métalexicographie ورمعاجمّية

 Métalinguistiqueَوَرلساني/لغوي واصف/ميتالغوي /ميتالساني /ميتا لسانيات

 Métaphonie تقريب َحَركي

  Métaphore استعارة



 723

 Métaphore «vulgaire» lexicalisée»عامّية«استعارة ُمَمعَجمة 

 Métaphore cognitive استعارات َمعرفّية

 Métaphore corrigée ارة نموذجّيةاستع

 Métaphore morte استعارة عامية

 Métaphore saponifiée استعارة ُمقولبة

 Métaphore terminologique استعارة مصطلحّية

 Métaphorisant مستعار منه

 Métaphorisationعملية التحويل إلى استعارة

 Métaphorisé مستعار له

 Métaphysique ما وراء الطبيعة

 Métaplasme تغيير لفظي

 Méta-règle قاعدة تحويلّية

 Métasème (s) ميتاسيمات

 Métasémie َوَرَسيمّية

 Métasémiotiques  ميتاسيميائية

 Métasémique ورسيمي

 Métataxe)تحول تركيبي في بنية الجملة(تحكيب

لي انعكاسي  Méta-terme /métatermesمصطلحات تحويلّية/مصطلح تحوُّ

 Métatexteورنّص

 Métathèse تبادل صوتمي

 Méta-univers ورمحيط

 Methapsychologie ما وراء علم النفس

 Méthode طريقة/ منهج/منهجية

 Méthode active طريقة نشطة/منهجية

 Méthode analytique نهج تحليلي

 Méthode audiovisuelleطريقة سمعية بصرية/منهجية

 Méthode d'enseignement  ة تعليميةطريق

 Méthode directe طريقة مباشرة/منهجية

 Méthodologieمنهجية

 Métonymie كناية/ مجاز ُمرسل

 Métonymie de la causeمجاز ُمرَسل الذي يستعمل العّلة للداللة على المعلول

 Métonymisationعملية التحويل إلى مجاٍز مرسل

 Mètre بحـر الشعـر

 Métriqueعلم العروض/ عروضيّ  /عروض

  Mi-accusative  نصف المفعولية
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  Microcontexte سياق أصغر

 Micro-langue لغة صغرى/ ميكرو لغة

  Microphéomène  ظاهرة صغرى

 Microstructure تركيبة صغرى

 Microsyntaxe تركيبية صغرى

  Mi-ergative  نصف المتعّدية

 Migrationهجرة

  Mi-idéogrammatique رسامة تمثيلية/صفن

 Mimerَوّمَأ

 Mimesisمحاكاة

 Mimique (s)إيمائّيات/ إيماِئي/ ميمي/تمتمة

 Mimo-gestuel حركي/ميمي

 Mimologiqueإيـمائـي

 Min (le -) لغة مين

 Mineure مقدِّمة صغرى

 Mini phrases dans une phrase ُجَميالت في ُجملة مركَّبة
complexe 

  Minimaliste أدنى/أدنوي

  Minoration euphémistique تورية التقليل

  Mi-phonétique صوتية/نصف

 Mise en acteفعلنة

  Mise en locution تحويل إلى تعبير

 Mise en mots إفراغ في كلمات

 Mise en paradigmeعملّية إدراج الكلمات في محور استبدالي

 Mise en pertinenceمناسبة

 Mobilisation des connaissances تجنيد المعارف المكتسبة
acquises  

 Mobiliser les idées consciemment تجنيد األفكار عن وعي

 Mobilité du discours حركية الخطاب

 Mobilité langagière حركية كالمية

  Modal موجه/ صيغي/تعديلي

  Modalisable قابل للّتعديل

 Modalisateur (s) كلمات ذاتية/معّدل

  Modalisateurs d'énoncé  مصّوغات المنطوق

 Modalisationتعديل

  Modaliséمعّدل
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 Modaliserعّدل

ه/ كيفية /جهة/تعديل هيَّة/ُموجِّ  Modalitéتعديلة/موجه/ُموجِّ

 Modalité adverbiale وجه ظرفي

 Modalité jussive حكم طلب الفعل

 Modalités aléthiquesموجهات صادقة ضرورة أو احتماًال

 Modalités du discours أحكام الكالم

 Modalités épistémiques موجهات إبستيمية

  Mode طريقة/ وجهة –صيغة

 Mode impératif صيغة األمر

 Mode indicatif صيغة الثبوت

 Mode opératoire de la traduction طريقة إجرائية للترجمة

 Mode personnel صيغة شخصية

 Modèle  نموذج/منوال

  Modèle binaire منوال ثنائي

 Modèle binaire de la traductionنموذج ثنائي للترجمة اللغوية
linguistique 

 Modèle du code نموذج الشفرة

 Modèle fixiste نموذج ثباتي

 Modèle hypothético-déductif  منوال افتراضي استداللي

 Modèle linguistique نموذج ألسنّي لغويّ 

 Modèle/ paradygrne أنموذج

 Modélisation  َنْمًذَجة/َمنَولة

 Modérantismeاعتدالية

 Modes et voix des verbesِصَيغ وأشكال لتصريف األفعال

 Modificateur  معّدل/ ُمَخصَّص

 Modificationتحوير

 Modistes صياغيون

 Modularisme  تيار المنظومية

 Modularitéمنظومية /تقسيم إلى وحدات

 Modularité généralisée  منظومية معّممة

 Modulationتعديل

 «Modulations «nasalsفي طبقة الصوت» خيشومّية«تغييرات

 Module  منظومة

  Moduléمعدول

  Module conceptuel  منطومة تصّورية

 Module langage ة اللغةوحد



 726

  Module perceptuel  منظومات إدراكية

 Modules périphérique مجزوءات ربضية

 Modus طريقة القول

  Modus ponendo ponens  قاعدة إثبات التالي

 Modus ponens  إثبات التالي

 Modus ponens conjonctif  إثبات التالي المتصل

 Modus ponens disjonctif  إثبات التالي المنفصل

 Modus significandi صياغة الّداللة

  Modus tollendo ponens  قاعدة نقض التالي

  Modus tollendo tollens  قاعدة نقض الّسابق

 Moiاألنا

 Moi (le-) )األنا(أنا

 Moi idéal أنا مثالي

 Moi plaisir- moi réalité واقع - أنا / لذة-أنا

  Monde des attentes عالم المرتقبات

 Monde possible عالم ممكن

  Mondes alternatifs عوالم متناوبة

 Mondes possibles  عوالم ممكنة

  Mondes potentiels عوالم كامنة

  Monématique مونيماتيّ /دالية

 Monème)صرفية(وحدة دالة /مونيم/ َلفاِظم/َلفَظم

 Mongol (le -) لغة المنغولّيين

 Monogramme حرف أحاديّ 

 Monolingue أحادّي اللغة

 Monolingue أحادّي اللُّغة

 Monolinguismeأحادّية لغوية/ أحادية اللسان

 Monolithismeالتحّدد

 Monologal مونولوجي

 Monologique مونولوجي

 Monologueمناجاة

 Monomanie هوس خـاص

 Mononymie أحادّية التسمية

 Monophtongue دّيةحركة أحا

 Monosème  أحادي الّداللة

 Monosémémiser توحيد السيمة
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 Monosémieأحادّية المعنى/ أحادي الداللة

 Monosémique أحادي الّداللة

 Monosémiserجعل المصطلح أحادي المفهم

 Monosyllabe كلمة أحادّية المقطع

  Monosyllabisme  أحادية المقطع

 Monovalent ؤأحادي التكاف

 Montée du clitique صعود االنضوائي

 More مقيطع/مجتزأ

 Morpheمورف/وحدة بنيوية)/ َصْيغات(َصْيغة

  Morphématique صيغمّية

 Morphème (s))صياغم(َصْيغم  /مورفيم/ُصرفة

  Morphèmes de classes وحدات داللية صغرى تصنيفية

  Morphèmes prosodiques وحدات داللية صغرى نطقية

 Morphogenèseتوليد شكلي/ نشأة الصرافة

  Morphogénétique تكويني –صرفي

 Morphologie)مورفولوجيا(علم الصرف /َصْرف/صرافة

 Morphologie sémantique صرف داللي

  Morphologiqueصرفية

 Morphonologieعلم الفونيمات الصرفي /صوتمّية-صرف

 Morphophonologieصوتمّية/ تةصوا/صرف

 Morphosymbolisme  رمزية صرفية 

 Morphosyntaxeعلم تراكيب البنى/تركيب/ تركيبّية -صرف

 Morphosyntaxique صرف تركيبي

 Motكلمة

 Mot ancestral كلمة سلفّية

 Mot bisyllabiqueكلمة مؤلَّفة من مقطَعين لفظيَّين

 Mot composé كلمة مركَّبة

 Mot de fonction كلمة إعرابّية

 Mot déterminologiséكلمة مجرَّدة من دمغتها المصطلحّية

 Mot dilué كلمة ُمَميَّعة

 Mot grammatical كلمة نحوّية

 Mot invariable كلمة ال تتبدَّل

 Mot lexical كلمة معجمية

 Mot trisyllabiqueكلمة مؤلَّفة من ثالثة مقاطع لفظّية

 Mot vedette لمة بارزةك
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 Mot voyageurكلمة مهاجرة /كلمة مسافرة

 Mot-clé كلمة مفتاح

 Moteur d’inférence محّرك استدالل

 Mot-forme شكل-كلمة

 Motif موضوعة/خلفّية

 Motion pulsionnelle حركة نزوية

 Motivation (s)مسّببات/مبّرر اللفظ/حافز/ تعليل /تحفيز/تبرير

 Motivation des mots األلفاظ/ مبّرر الكلمات

 Motivation du dire دافع القول

 Motivation psychologique حافز نفسي

  Motivations sporadiques  تحفيزات متفرقة

  Mots d'appel  ألفاظ النداء

 Mots grammaticauxأدوات

  Mots sauvages كلمات همجية

  Mots suspensifs  كلمات التوقيف

  Mots-valises  كلمات مركبة

 Mots-vicaires كلمات نائبة

 Mot-valiseنحت/ كلمة واسعة المدلول

 Mot-valiséمنحوت

 Mot-vedette/ entréeمدخل

 Mouilléُملّين

 Mouillureتليين

 Mouvance/ Mouvementحركة

 Muet  غير ملفوظ

 Multidéfinition تعريف جْمعي

 Multilinguismeتعدُّدية اللغات/ للسانتعّدد ا

 Mutabilité قابلية الّتحّول

 Mutation تبدل/تحّول

 Mutuelمتبادل

 Mysticisme مأمأة

 Narcissismeنرجسية

 Narcissisme primaire, narcissismeنرجسية ثانوية/ نرجسية أولية
secondaire 

  Narrataire  مسرود له

 Narrateur راوٍ / سارد/راوي

 Narrateur omniscient راوي كّلي العلم /راوي العليم
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 Narration سردي/ سرد/حكي

  Narrativité سردّية

 Narratologie سردّية/ حكائيات

 Nasal )فيه(ُغنَّة /أنفّي

 Nasaleأغّن

 Nasalisationإغنان

 Nasaliséمؤّنف

 Nasalitéغّنة

 Natifسليقّي

  Natif (locuteur) )ممتكلّ (فطري

 Naturalisationتطبيع

 Naturalisme مذهب طبيعي/طبعية

 Nébuleuseسديم

  Nécessaire  ضروري

  Nécessité ضرورة

 Néerlandais )لسان(هولندّي

 Néerlandais (le -) لغة الهولندّيين

 Négation نفي

 Négativitéسلبية

 Négro-africaines لغات أفريقيا السوداء

  Néocortex قشرة الدماغ الجديدة

 Néo-grammairiens ُنحاة ُجُدد

 Néographie تهجئة جديدة

 Néologieإحداث

 Néologie exogèneاستحداث لغوّي خارجّي الَمنشأ

 Néologie indigène  توليد داخلي

 Néologie lexicale/ Créativité  إبداع معجمي
lexicale 

 Néologismeمولَّد/ُمحَدث)/لفظة(مبتكرة/لمة مولدةك /كلمة مستحدثة

 Néologisme programméلفظ مولَّد مبرَمج/ توليد مبرمج

 Néologisme spontané لفظ مولَّد عفوي

 Néologiste ُمحَدثاتي

  Néologue مستحِدث

  Néophyte  مبتدئ، حديث العهد

 Neuralsthénieعياء

 Neurolinguistique لسانيات عصبّية
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 Neutralisationَتْحِييد

 Neutralisation dissimilative تحييد مغاير

 Neutralitéحياد

 Névroseُعصاب

 Névrose (syndrome) d’échecالفشل) متالزمة(ُعصاب

 Névrose actuelle ُعصاب راهن

 Névrose d’abandon ُعصاب الهجر

 Névrose d’angoisse ُعصاب القلق

 Névrose de caractère ب الطبعُعصا

 Névrose de destinée ُعصاب المصير

 Névrose de transfert ُعصاب النقلة

 Névrose familiale ُعصاب أسري

 Névrose mixte ُعصاب مزيج

 Névrose narcissique ُعصاب نرجسي

 Névrose obsessionnelle ُعصاب وسواسي

 Névrose phobique ُعصاب رهابي

 Névrose traumatique صاب صدميُع

 Niveau (registre) de langue سجل لغوي

 Niveau de familiarité مستوى العمومّية

 Niveau de la compréhension مستوى الفهم

 Niveau de la langue مستوى اللغة

 Niveau de traduction requisمستوى الترجمة المطلوب

  Niveau du sens المعنى» مستوى«

 Niveau du texte ou du discoursمستوى النص أو الخطاب

 Niveau sémantique مستوى داللي

  Noème(s) )ــــات(ِفكَرم

 Nœudعقدة

 Noirceur دعابة سوداء

 Nomاسم

 Nom commun  اسم جنس مشتَرك

 Nom de qualité اسم صفة

 Nom propre اسم علم

 Nom semi systématique اسم نصف منهجيّ 

 Nom semi-trivial اسم نصف عامِّيّ 

 Nom systématique اسم منهجيّ 
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 Nom trivial اسم عامِّيّ 

  Nom-agrafes  أسماء متعلقة

 Nombreعدد

 Nombre (singulier/ duel/ pluriel))مفرد ومثنى وجمع(عددية

 Nomenclateur ُمصنَّف المصطلحات

مجموعة/قائمة اسمّية/افةصن/جداول تسميات/مدونة
 المصطلحات

Nomenclature 

 Nom-étiquette اسم ُملَصق

  Nominalإسمّي

  Nominalisation تسمية /اسمانّية/إسماء

 Nominalismeإسمائّية

  Nominaliste  إسمائي/اسماني

  Nominants  مسميات

  Nominatif فاعلّية /فاعليّ  /حالة الرفع

 Nominationتسمية

 Nominativus pendens فاعلّية معّلقة

  Noms concrets  أسماء الذات

  Noms verbaux  أسماء فعلية

 Non commun اسم نكرة

 Non- comptableالمنعّد

 Non conscient/ inconscient الشعوري، ال تصوري

 Non détermination الإمكانية تحديد

 Non factif الأفعالي

 Non justifiables بريرغير قابلة للت

 Non minimalالُدنيا

 Non prédicativeالحملي

 Non sens ُهراء /ال معنى

 Non trope المحسن بياني

 Non valide  غير صحيح

 Non verbal الكالمي

 Non-aléatoire العشوائي

 Non-appartenanceالانتماء

  Non-attributifالخبري

 Non-classifiance ال تصنيفّية

  Non-comptableال منعّد
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 Non-dit مسكوت عنه

 Non-être (le) الالكائن

  Non-générique الجنسي

  Non-implicatif الاقتضائي

 Non-marqué غير موسوم

  Nonnalisation  ضبط اللغة

 Non-personne الشخص

  Non-prédicat غير مسند

 Non-sélectif الانتقائي

  Non-séparabilité  فصلعدم القابلية لل

  Non-stéréotypé الُمقْولب

 Non-symétrieالتناظر

  Non-universelالكوني

 Normalisateur (s) )ون(ُمَمْقِيس

  Normalisationَمْعَيرة/ توحيد قياسي/تقييس

 Normaliséُمعيَّر

 Normaliserَضَبَط

 Normatifمعياري

 Normeمعيار

 Norme ISO معيار إيزو

 Norvégien (le -) لغة النروجّيين

 Notationترميز

 Note technique حاشية تقنّية

 Notificatifتبليغّي

 Notionمفهوم

 Notion d'aisance  مفهوم االرتياح، السالسة

 Notion interlinguistique مفهوم َبيألسني لغوي

 Notion isolée مفهوم معزول

 Nouveautéحداثة

 Nouvelle ة قصيرةقص

 Noyau sémique نواة سيمّية

 Noyautage  تقويض داخلي

 Nu )جذر(مجّرد

  Nuance فويرق ُلوينة

 Nuancéُمَفوَرق
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  Nuancement إدخال فويرقات

 Nuancerأظهر الفروق الفردية/فّرد

 Nucléaireنووّي

 Nud d’un réseau sémantique عقدة شبكة داللية

 Numération de position  وضعيّ ترقيم م

 Nunationتنوين

  Objectif pédagogique  هدف تعليمي

 Objection préjudicielleاعتراض مجحف /اعتراض استباقي

 Objectivation َمْوَضَعة/توضيع

 Objectiverَمْوضع

 Objectivité du sens موضوعية المعنى

 Objet موضوع/مفعول

  Objet direct prépositionnel  مفعول مباشر جّري

 Objet direct/Patient  مفعول به

 Objet dynamique موضوع ديناميكي

 Objet immédiat موضوع مباشر

  Objet indirect  مفعول له أو منه

 Objet linguistique شيء لساني

 Objet partiel موضوع جزئي

 Objet sémantique مفعول داللي

 Objet transitionnel موضوع انتقالي

 Obligatoire ضروري

 Oblique (cas))في اإلعراب(حالة الخفض والنصب 

 Obscèneفـاحش

 Observable ملحوظ

 Observation مالحظة/معاينة

 Observatoireمرصد

 Obsession du référent استحواذ المرجع

 Obsessionnel  استحواذي

 Obsolescenceشْيخ

 Occlusif انسدادي

 Occlusion انسداد/ انغالق/انحباس

 Occlusive (s)حبسية أو انفجارية /انفجاري/ انحباسّي

 Occultationحذف

 Occurrenceورود /توارديّ  /تواُرد/تواتر
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 Octetُثماَنة

 Odeأنشودة

 Omissibilitéحذف

 Omni puissance اقتدار كلـي

 Omniprésence كلّية الوجود

 Ondeةمْوج

 Onde acoustique continue موجة صوتّية مطَّردة

 Onomantique (approche) مقاربة َتْسِمياتّية

 Onomasilogiqueدراسة كيفّية تسمية المفاهيم أو األشياء

/دراسة كيفّية تسمية المفاهيم أو األشياء/ دراسة األعالم
 مسّمياتّية

Onomasiologie 

 Onomasiologique مسّمياتي 

 Onomastique (approche) مقاربة أعالمّية

أسماء/محاكية/محاكاة صوتية/صوت يحاكي/ صوت محكي
 األصوات

Onomatopée (s) 

  Ontogenèse  مرحلة التكون الفردي

 Ontogenèse des significations نشأة وتطور المعاني

 Ontogénieنمو لغة الفرد/دراسة تطّور لغة الفرد/ تشكيل كياني

 Ontologie كائنّية /أنطولوجيا

 Ontologique كائني /أنطولوجي

 Opacificationتعتيم

 Opacité كثافة/إعتام

  Opaqueالشّفاف

َلة/ معمول وظيفي  Opérande محوَّ

  Opérateurعامل

 Opérateur عامل

 Opérateur d’inversion ُمضاِرب التعاُكس

 Opérateur de probabilité عامل احتمال

 Opérationعملّية

 Opération d’assignation de sens عملّية تخصيص معنى

 Opération de communication عملية التواصل

 Opération de communicationأحادية اللغة/ عملّية تواصلية
unilingue/ Monolingue 

 Opération mentale عملية ذهنية

 Opération traduisanteيةعملية ترجم /عملية ترجمة

 Opérations actives عمليات فعالة
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رفّية النحوّية -Opérations de filtrage morphoعملّيات الَتْصِفَية والفرز الصَّ
syntaxiques 

  Opérations énonciatives  عمليات منطوقة

 Opérer une équivalence إقامة معادلة

  Opposition  َتقاُبل /تعارض

 Opposition phonologique  اَبلة فونولوجيةمق

 Optatif صيغة التمنِّي

  Optimumأمثل

 Oraison funèbre خطبة تأبين

 Orale نغمّية/شفهي

 Oralitéشفهية

 Oralité vernaculaire شفاهية محلية

  Ordinationترتيب

 Ordonnancementترتيب

 Ordonnéُمرتَّب

 Ordreنسق

 Ordre centrifuge  نظام نابذ

  Ordre centripète  نظام جاذب

 Ordre de la gesticulation de l'action  نظام إيماء الَحَدث

 Ordre de référence  نظام إحالي

 Ordre des motsترتيب الكلمات في الجملة

 Organicisme عضوانية

 Organiqueعضوي

 Organisationتنظيم

 Organisation de la libido تنظيم اللبيدو

 Organisation du lexique تنظيم مفردات اللغة

 Organisation linguistique تنظيم ألسني لغوي

 Organisation sémique تنظيم سيمي

 Organisation/ Construction بناء نحوي
grammaticale 

 Organisme هيأة/كيان

 Orientaliserشرقـنة

 Orientalisme استشراقي

 Orientationاتجاه

 Origine de la langue  أصل اللغة

 Orthoépieفصاَحة
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 Orthographeرسم/ إمالء األلفاظ/إمالء

 Orthographiqueإمالئي

 Osmoseتناضح

 Ossature du paragraphe  هيكليلة الفقرة

 Oubikh )لسان القوقاز(أوبيخ

 Ouralique (l’-) لغة األورالّيين

 Ouralo-baltique )لغة(بلطيقية أورالية

 Outils linguistiques أدوات لغوّية

  Outrances distributionnalistes  مبالغات توزيعية

 Ouvert  صوت منفتح

 Oxitan )لسان(أكسّي

 Oxymore ِطباق/ إرداف خلفي

 Oxymoron تضادّ / إرداف ُخلفيّ 

 Paires minimales متقابالن أدنيان

 Palaisحَنك

 Palataleَحَنكّي

 Palatalisation تغوير/تحنيك

  Palatisationتحنيك

 Paléographie باليوغرافيا

 Paléontologie du langage  علم إحاثة اللسان

 Paléontologie linguistique إحاثية لسانّية

 Palette phonologique مروحة ِصواتّية

 Palimpsesteِطْرس

 Pamphlet رسالة هجاء

 Pantomime ومأ/ تمثيل إيمائي

 Papous )لغة(بابوس

 Paquetحزمة

 Parabole/ proverbe مثل /استعارة مرموزة

 Paradigmatiqueجريدي/جدولّي/استبدالي/تعاقبي /أمثولي/ استبدالي

 Paradigmatisantُمْجِرد

  Paradigme (s)جرائد/محور استبدالي/جريد/جدول /نموذج استبدال/تعاقب

 Paradigme de prosodie براديغمات عروضية

 Paradoxal ُمفاَرقي/مفارق

 Paradoxe مفارقة/تناقض

  Paradoxes sorites مفارقات تسلسلّية
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  Paragrammatisation اضطراب نحوي

 Paragrammatisme اضطراب نحويّ 

  Paragrammes  شذوذ نحوي

 Paragraphie ِعّي ِكتابي

 Paralinguistiqueشبه لساني)/لغة(مصاِحبة  /غوي موازيل

 Parallèleتوازي

 Parallélismeموازاة/تماثل/موازنة/ مقايسة/ توازي/تواز

  Parallélismes lexicaux  متوازيات معجمية

  Paralogismes  استدالالت زائفة

 Paramètreوسيط

  Paramètre situationnel ثابت ظرفي

  Paramnésique  الذاكرةمعتل

 Paranoïaُعظام

 Paranoïde شبه عظامي

 Paraphasie ِعّي استبداليّ 

/صياغة المعنى بتغيير األلفاظ/صْوغة /إعادة صياغة/تفسير
 تفسيرات بأسلوب شخصي /محاكاة بعبارة أخرى

Paraphrase (s) 

 Paraphrénie فصام هذياني

 Parasynonyme  (s)مرادفات جاِنبّية/ مرادف تقريبي

 Parasynthème مونيم مركَّب محازٍ 

 Parasynthèse  تأليف-مع

 Para-synthétique تأليفي-مع

 Parataxe محايذة /فصل/تجاور

 Paratexte نّص -مع

 Paratopie مكانّية-مع

  Para-verbaleمصاحب للفظ/ فوق كالمي

 Parcours interprétatif مسار تأويلي

  Parcours onomasiologique  ة علم المعانيمسير 

 Parcours sémasiologique مسيرة علم تطور دالالت األلفاظ

 Pardigmatiqueجدولّي

 Pare-excitations صاد اإلثارات

 Parent(s) combiné(s)والدين ممتزجين/ والد مزيج

 Parenthésageتقويس

 Parfaitُمْنَجز

 Pariphrénie فصام هذياني
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 Pariticpe parfait اسم مفعول تام

 Parler محكّية/ منطوق/لهجة

 Parlers amérindiensأميركية- لهجات هند/ متكلمات

 Parlers françaisلهجات فرنسية/ متكلمات

 Parlureطريقة كالم/ حديث خاّص 

 Parodie محاكاة ساخرة/محاكاة

 Parole كالم/حديث

 Paronomase ِجناس/ازدواج

 Paronomase/ synecdoque مجاز مرسل

 Paronyme كلمة ُمجانسة

 Paronymieِجناس

 Parsage تحليل آلي تركيبي

 Parseur محّلل آلي تركيبي

 Participeمشارك/ اسم فاعل أو مفعول

 Participe parfait اسم مفعول تام

 Participe passé صيغة اسم المفعول

 Participe présent صيغة اسم الفاعل

 Participe substantivéصيغة اسم الفاعل المتمحضة لالسمية

 Particularisation  تخصيص

 Particule حرف/أداة

  Particuliers  خواص/أفراد

  Partie (s) du discours أقسام الكالم/قسم

 Partitif تبعيضي/تبعيض

  Partition (la)تبعيض

  Passage d'un effet  نقل األثر

 Passé antérieurماضي الّسابق /ماٍض منفصل سابق

 Passé composéماض مرّكب/ ماٍض متصل

 Passé proche ماٍض قريب

 Passé récent ماٍض قريب

 Passé simpleماضي ناقص/ماضي التأليفي/ماٍض منفصل/ ماٍض بسيط

 Passif مجهول/ مبنّي للمجهول

 Passionشهوة

 Passivationمبني للمجهول/بناء للمجهول/ بناء لغير الفاعل

 Passive (voix)للمجهول/البناء لغير الفاعل)صيغة(

 Pasticheمعارضة/محاكاة تهكمية/ تقليد األسلوب
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 Pathologie du langageمرض الّلغة/ علم األمراض اللغوية

 Patientخاضع/ مفعول به/متفاعل

 Patoisباتوا

 Patoisإقليمية/ ريفّية لهجة/ لغة محلية

 Patrimoine génétique تراث تكوينيّ 

 Patron morpho-syntaxique ِمثال صرفّي نحويّ 

 Patron syntaxique قالب تركيبي

 Patronymie أسماء األعالم

 Patte de mouche  كتابة رفيعة مخربشة

 Pause وقفة/وقف

 Pédagogie بيداغوجيا

 Peignageتمشيط

 Péjoratif قدحي/ريتحقي

 Penchantَميْلل

  Pensable قابل للتفكير فيه

 Pensée évolutionniste فكر تطوري

 Pensées (latentes) du rêve )الكامنة(أفكار الحلم 

 Perception إدراك حسيّ /إدراك

 Perception des informations التماس المعلومات

 Perception du sens/ Appréhension إدراك معنى

 Perception linguistique et non إدراك لغوي وغير لغوي
linguistique 

  Perception mentale إدراك ذهني

 Perception visuelle إدراك بصري

 Perception-conscience وعي-إدراك

  Perfectifمنتهي

 Perfection (quasi-) كمال تقريبي

  Perfectivitéَحّدّية

  Perfomatifزيإنجا

 Performadoxeمفارقة إنشائية /مفارقة انجازية

 Performance إيقاع/ إنجاز/أداء

  Performatif  إنشائي /إنجازي/أدائي

  Performativitéإنجازّية

 Périlangue لغة موسعة

 Période جملة دورّية

  Périphérie محيط
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  Périphérie antérieure  محيط المتقدم

  Périphérie postérieure  ط المتأخرمحي

 Périphériqueربضي

  Périphraseكناية عن الموصوف/ردف/حشو /تورية /تعبير مرّكب

 Périssologieحشو

 Perlaboration عمل االستيعاب

  Perlocutoire مقاميّ / عباري/عبر

 Perlocutoirementعلى صعيد التأثير الكالمي المنطوق

  Permanence de signe ثبات الرمز

 Permanentدائم

  Permutation استبدال موقعي /تبديل /تبادل/إبدال

  Permutation (syntaxique) )تركيبي(تبادل

 Péroraison )في الخطبة(خاتمة

 Persan (le -) لغة الفرس

 Personnalisationإضمار

  Personnalisation d'un document  شخصنة وثيقة

 Personneخصش

 Personnification تشخيص

 Perspectiveمنظور

 Persuader استمال

  Pertinenceورود/وجاهة/مناسبة/مالءمة /صلة بالموضوع/تمّيز

 Pertinence communicative ورود تواصلي

  Pertinence de la formulation  صحة الصياغة

 Pertinence distinctive ورود مميز

 Pertinence significative دالورود

  Pertinentمالئم/ وارد/ مناسب/مفيد

 Pertinentisation maximale توخِّي المالءمة القصوى

 Perversionشذوذ

 Peulلغة الفوالنّيين)/ لسان(بال

 Peurخوف

 Phallique (femme ou mère -) )- أو أم/ امرأة(قضيبية

 Phallusقضيب

 Phantasme هوام الواعٍ 

 Pharyngale أدنى حلقيّ 

 Pharynx أدنى الحلق
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 Phatique لغوي/انتباهي

  Phénomène accentuel  ظاهرة نبرية

 Phénomène de «la partie pour le »الجزء للكل«ظاهرة
tout» 

 Phénomène fonctionnel ظاهرة وظيفية

  Phénomène tonal  ظاهرة نغمية

 Phénoménologie ظاهراتّية

 Phénoménologie de l’esprit ظاهراتية العقل

  Phénoménologique توجه ظاهراتي

 Phénoménologiste ظاهراتي

 Philologie فيلولوجيا/ فقه الّلغة

 Philologie numérique فقه الّلغة الّرقمي

 Philologie positiviste فيلولوجيا وضعانية

 Philosophème وحدة فلسفية

 philosopher (Le) التفلسـففعل

 Philosophie analytique فلسفة تحليلّية

 Philosophie de la linguistique فلسفة اللسانيات

 Philosophie du langage فلسفة الّلغة

 Philosophie peripateticienne فلسفة مشائية

 Philosophies de la continuité فلسفات استمرارية نسبية
causale  

 Phonation)الـ(ُنْطق/عملية التصويت/تصويت/ إخراج األصوات اللغوية

 Phone صْوت لغويّ 

 Phonémaique (adj)فونيمّي

 Phonématiqueعلم الفونيمات/ صوتياتي/ صوتيات

 Phonème (s)فونيمات/وحدة صوتية/صويت /فونيم /صْوَتم/صوتية

 Phonémique صوتياتي/فونيمي

 Phonétiqueعلم األصوات/صوتيات/أصواتيات/ صوتي/ أصواتي

 Phonétique combinatoire صوتيات تأليفية

 Phonique صوتي /تصويتّي

  Phonocentrisme  مركزية صوتية

  Phonogramme  كتابة صوتية

/علم األصوات الوظيفي/صوتيات وظيفية /صوتمّية/صواتة
 فونولوجيا

Phonologie  

 Phonologiqueفونولوجّي /صواتيّ / صوتمّي

  Phonostylistique أسلوبية صوتية
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 Phonosymbolisme  رمزية صوتية

  Photographier تصوير

 Phrase جملة

 Phraséفّن تأليف الُجمل الموسيقّية

  Phrase affirmative جملة إثباتية

 Phrase analytique جملة تحليلّية

 Phrase complexe جملة مركبة

  Phrase constative  ملة وصفيةج

  Phrase déclarativeجملة خبرّية /جملة تقريرّية

  Phrase nominale  جملة إسمية

  Phrase performative  جملة إنشائية

 Phrasème(s) ُجـملّية) ات(وحدة

 Phrase-modèle نموذج/جملة

 Phrase-noyau جملة نواة

 Phraséolexème وحدة ُجـملّية صغرى

 Phraséologieتعابيرّية/أسلوب مميِّز/ تركيب جمل

 Phraséologie terminologiqueعلم تركيب الُجَمل المصطلحي

 Phrastiqueجملي

 Phrygien (le -) لغة الفريجيِّين

 Phusei بالطبيعة

  Phylogenèse مراحل أولى لتكّون األجناس وتطورها

 Phylogenèse de la parole  تكّون الكالم وتطوره

 Phylogenèse du langage  تكّون اللغة وتطورها

 Physico-culturel مادي ثقافي

 Physicognomonie علم الفراسة

 Physiologique فزيولوجي

 Picard (le -) لغة الپيكاردّييين

 Pictogrammeأحرف تصويرية/كتابة تصويرية/رمز ُصورّي/ رسم تصويريّ 

 Pictogramme (s) 

 Pictographie  رمزية صورّية

 Pidgin (s)لغات عملية هجينة/هجين/ لغة هجينة /لغة خليطة

  Pièges phonétiques  ِشراك صوتية

 Pistémologueاختصاصّي مبحث العلوم

 Pivot مرتكز/محور

 Placeموضع
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 Plaisanterieدعابة

 Plaisir d’organe لذة العضو

 Plaisir générateur موّلد اللذة

 Plan مستوى/سطح

 Plan d’expression مستوى التعبير

 Plan du contenu مستوى المضمون

 Planification des langues  تخطيط األلسنة

 Planification linguistique  تخطيط لغوي

 Plasticité de la libido مرونة اللبيدو

 Plein texte ُشُموليّ -نّص

 Pléonasmeحشو

 Plérèmes ات المعنىمكون

 Pluralitéتعّددية/جمع/ تعدد جمعي /تعّدد

  Pluriel جمع

 Plurilingue متعدِّد لغة

 Plurilinguismeتعّددية لغوية/ تعّدد الّلغات

 Plurilinguisme à langue dominanteتعددية لغوية ذات لغة غالبة وحيدة

 Plurilinguisme à langue dominanteتعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة
alternative 

 Plurilinguisme à langue dominanteتعددية لغوية ذات لغة أقلية غالبة
minoritaire 

 Plurilinguisme à langue dominanteتعددية لغوية ذات لغة وحيدة غالبة
unique 

 Plurilinguisme à langue dominantesتعددية لغوية ذات لغات إقليمية غالبة
régionales 

 Plurilinguisme éclatée  تعددية لغوية منفِلشة

 Plurinymie تعدُّدّية التسمية

  Plurivalent متعّدد القيمة

 Plus grand dénominateur commun أكبر مقام مشترك

 Plus que parfaitماضي بعيد/ ماٍض غير تام سابق

  Plus repérable قابلة أكثر لالستدالل

 Plus-que-parfait ماضي التامّ 

 Poème en prose قصيدة نثرية

  Poésie concrète  شعر محسوس

 Poésie élégiaque شعر الرثاء

 Poésie spatialisante شاعر ذو النزعة المكانية

 Poéticité خاصية شعرية

 Poétiqueِشعرّية
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 Poétisation تشعير /تحسين شعري

  Poids interlocutif  قيمة تخاطبية

 Point d’insertion نقطة إدراج

 Pointageإشارة

 Points de suspensionنقط التعليق/ عالمة الحذف

 Poissardسوقّي

 Polarisation استقطاب

 Polarité قطبية/تقاطب

 Polémique سياق جدلي/سجال

 Politique linguistique  سياسة لغوية

Politique linguistique par délégation  سياسة لغوية بالوكالة

 Polyglotte ناِطق بعدَّة لغات

 Poly-isotopie متعّدد اإليزوطوبيا

 Polylexicalité تعّدد الَعجمة

 Polyphonie تعّدد األصوات

 Polyphonie dialectale تعددية صوتية لهجية

 Polyptote تعدد الصور النحوية

 Polysèmeسيمة متعدِّدة الداللة/ّددسْيم متع/ تعّدد المعاني

تعدُّدية/اشتراك لفظي/تعدد المعاني /تعّدد الدالالت/تدال
 المعاني

Polysémie 

 Polysémie inter-domaines تعدُّدية داللية بْيمدانية

 Polysémie intra-domaine تعدُّدية داللية ِضْمَميدانية

 Polysémie lâche تداّل ّرخو

  Polysémique تداّلي

 Polysyndète وصل أدوات العطف

  Polysynthétique  لغة متعددة التركيب

 Polysynthétique (langue) )لسان(متعّدد التأليف 

 Polysystème littéraire نسق أدبي تعددي

 Polytraduction ترجمة متعددة

 Poncifمبتذل

 Ponctuation (signes de) عالمات الترقيم

 Ponctuations لوقفعالمات ا

 Ponctuelمنتظم

 Popularitéشعبّية

 Poreuxمسامّي
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  Porositéمسامّية

 Portéeمدى

 Portrait en charge رسم يبرز العيوب

 Portugais (le -) لغة البرتغالّيين

  Posé مصرح به

 Posé (le)موضوع

 Position  وضع /موقع /موَضعة

 Position dépressive وضعية اكتئابية

 Position paranoïde وضعية شبه عظامية

 Positiveisteوضعي

 Positivism وضعية/ مذهب وضعي

  Positivisme نظرية الوضعّية

 Possessif/Possession (s)ملكيات/ملكية/ملكي /الغائب الِملكيّ ) ضمير(

 Possible de langue ممكن الّلسان

  Post-édition تدقيق في التحرير

 Postérieureخلفّي

 Postériorisationتخليف

  Postérioritéبعدّية

  Postposé  مؤخَّر/الحق

 Postposition ترّدف /تأخير/إرداف

  Postposition du génitif  حالة اإلضافة المتأخرة

  Postposition Indexicalتأشيري

رة  Postpositionsمواقع التأخير/ لواحق  /ألفاظ متأخِّ

 Post-texte نص الحق

  Postulatمسّلمة

 Postulat de l’immanence مسلمة التأصل

 Potentialité ُكمون /احتمالية

 Potentiel كامن/طاقة

 Poussée (de la pulsion) )النزوة(ضغط /اندفاع

 Practicisme تطبيقانية

 Pragmatique تداوليات/تداول

 Pragmatiqueذريعيات/ ةتداولية تواصلي/تداولّية

 Pragmatique culturelle ذريعيات ثقافية

 Pragmatique intégrée  تداولية مندمجة

 Pragmatique linguistique  تداولية لسانية
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 Pragmatisme نفعّية

 Pratique ممارسة/تطبيق

 Pratique discursive et ممارسة خطابّية وَمعرفّية
gnoséologique 

 Pratique sociale جتماعّيةممارسة ا

 Pratiques discursives ممارسات خطابية

 Pratiques sociale ممارسات اجتماعية

 Praxématique َبَرْكَسمّية

 Praxématiqueعلم التطبيقات العملّية المعلوماتي /علم التطبيق العملي

 Praxème (s)وحدات تطبيقية علمية صغرى /ممارسة تشكلّية/بَرْكَسم

 Praxéogénie تشكيل خطابي

 Praxéogrammes رسوم تطبيقّية عملّية

 Praxéologieتشكُّل داللّي/علم الممارسة/ براكسيولوجيا

 Praxisممارسة تشكلّية/تطبيق عملي /ممارسات ذهنية

 Préaptitude au langage استعداد ُمسبق للكالم

 Précâblé  معطى سلفًا 

 Précaution oratoire تحفُّظ خطابي

 Précisionِدّقة

 Précisions dans les taxinomies  دقة التصنيف

 Préconscientما قبل الشعور/ ما قبل الوعي

 Préconstruit ُمسَبق البناء /مبني قبًال

 Prédéterminant محّدد قبلي

 Prédeterminé محدَّد مسبقاً 

 Pré-dialogique َقْبحواري

  Prédicabilité قابلّية إسناد

 Prédicat)مسانيد(ُمسَند  /حمل/محمول

  Prédicat gradable مسند درجي

 Prédicat sémantique ُمسند داللي

  Prédicat transformatif مسند تحويلي

 Prédicatif حملي/إسنادّي

  Prédication générique إسناد جنسيّ 

  Prédication secondaire إسناد ثانوي

 Prédication(s))أسانيد(توّقع  /سنادإ/حمل

 Prédicativitéإسنادّية

  Prédictibilité قابلّية التوّقع/توقـّعية

 Prédiction  توّقع/تكّهن
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 Prédiction projectible  تكّهن قابل لإلسقاط

  Prédictivitéتوّقعّية

 Préexistant سابق الوجود

  Préfixationإسباق

 Préfixe (s))سوابق(ابقة س /زائدة/بادئة

 Prégénital ما قبل تناسلي

 Préhistoire  علم ما قبل التاريخ

  Préhominiens  أجناس الرئيسة

 Pré-intentionnel قصدي/قبل

 Préjugésذائعات

 Prélangue لغة-َقْبل

 Prélexicale قبل معجمي

 Prélinguistique َقبلغوية/ قبل لساني

  Prélogique القبمنطقي

 Première langue لغة أولى

 Prémise  منطقيةمقّدمة

 Préœdipien ما قبل أوديبي

 Préposéتابع

 Préposition (s)سوابق/حرف معنى /حرف الجر /تقديم/أداة

 Prépositionnel )حرف الجرّ (جارّي

 Préréflexif قبل تأملي

 Prérogativeامتياز

 Prescriptifمعياري

 Prescription normative عياريفرض م

 Présenceحضور

 Présent صيغة المضارع/حاضر

 Présent accompli ُمْنَجز الحاضر

 Présent de l’indicatif صيغة الحاضر الداللية

 Présent de narration مضارع الحكي

 Présent du conditionnel مضارع شرطي

  Présent générique حاضر عام

 Présent gnomique طلق القيمةحاضر م

 Présent historique مضارع القصة

 Présentatif عنصر تقديميّ 

  Présentation orale تقديم شفهي
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 Présomption de sincérité افتراض الّصدق

 Présomption d'existence احتمال الوجود

  Présomption/ Hypothèse افتراض

 Présupposantمستلِزم

 Présupposéمقتضى/مفترض/افتراض/افتراض مسبق/ متضَمن/َزممستل

  Présupposé non rempliافتراض مسبق ال أساس له

 Présupposé théorique افتراض نظريّ 

  Présupposerاستلزم

 Présupposition (s)افتراضات/اقتضاء /افتراض مسبق/افتراض

 Présuppositionnelتضمني

 Prétention signifiante ادِّعاء دالّ 

 Prétérit صيغة الماضي

 Prétérition تلويح/تعريض/ تصريح بعد اإلبهام

  Preuve برهان

 Prévarication إخالل بالواجب

  Prévisibilitéتكّهنّية

  Primaire أّولي

 Primitif (s)عناصر أولّية/ أولّيات/ بدائي/أولي

 Principale جملة رئيسية

 Principale (la) متعلق بهاجملة

 Principe d’économie مبدأ االقتصاد في الجهد

 Principe d’équilibre مبدأ التوازن

 Principe d’équivalence notionnelle مبدأ التعادل المفهومي
(PEN) 

 Principe d’exprimabilité  مبدأ قبلية اإلبانة

 Principe d’inertie (neuronique) )العصبي(مبدأ القصور 

 Principe de constance مبدأ الثبات

 Principe de coopération  مبدأ التعاون

  Principe de fluidité linguistique  مبدأ السيولة اللسانية

 Principe de généralité مبدأ التعميم

 Principe de Nirvâna مبدأ النرفانا

 Principe de pertinence  مبدأ المناسبة

 Principe de plaisir بدأ اللذةم

 Principe de réalité مبدأ الواقع

  Principe de récupérabilité مبدأ االستردادّية

  Principe méthodologique  مبدأ منهجي
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 Principes et paramètres مبادئ ومعايير

  Principes heuristiques  مبادئ كاشفة

 Prise en charge أخذ على العاتق

 Prismes موشورات

 Problématique إشكالية/إشكالي

 Problématique énonciative إشكالية تلفظية

 Problématisation صياغة اإلشكاليات

 Problématologie إشكالياتية

 Problèmeقضية/ مسألة/ إشكال/مشكل

 Problèms ponctuels  مشاكل ظرفية

  Procédéطريقة

 Procédure (s)  تإجراءا /ِمنهاج/منهج

 Procèsعمل

 Processuel سيروري

 Processus سيرورة/عملّية

 Processus codique  عملية ترميزية

 Processus d’accession au sensعملّية هدفها البلوغ إلى المعنى

 «Processus de «dilution »التمييع«طريقة

 Processus de catégorisation عملّيات المقولة

  Processus de libération  جراء اإلفراجيإ

 Processus inférentiel  عملية استداللية

 Processus logique  عملية منطقية

 Processus mental سيرورة ذهنية

 Processus perceptif  عملّيات إدراكية

 Processus primaire, processusعملية ثانوية/ عملية أولية
secondaire 

 Processus pulsionnel  يةعملية نزو 

 Processus rédactionnel عملّية التحرير

 Proclise انضواء سابق

  Proclitique انضوائي سابق/ سابقة انضوائّية

 Productifمنَتج

 Productionإنتاج

 Productivitéإنتاجية

 Productivité lexicale إنتاجّية معجمّية

 Produit acquis نتاج مكتسب

  Profération des textes  ق النصوصنط
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 Proforme شكل بديل

  Progressionتدّرج

  Progression logique تدّرج منطقي

 Progression thématiqueتدّرج َتْيميّ / تدرج محوري

 Progressive المتوالية التدريجية/ صيغة التدرج 

 Projectionإسقاط

  Projectivité إسقاطّية

 Prolatifاّتجاهي

 Prolepseاستباق

 Prolifération babélienne تكوثر بابلي

  Pronom /Personne (la)ضمير

  Pronom anaphorique  ضمير في الصدارة

 Pronom conjoint »متصل«ضمير

  Pronom explétive ضمير مبهم

 Pronom indéfini ضمير التنكير

 Pronom personnel ضمير شخصي

 Pronom possessif ةضمير الملكي

 Pronom réfléchiضمير ُمطاِوع ُيصرَّف مع الفعل

 Pronominal ضميري

 Pronominalisationإضمار

 Pronoms relatifs أسماء موصولة

 Prononciation تلفظ/نَطق

  Prononciationf/ Direنطق

  Propitiatoires نصوص مرافقة استعطافية

  Proportionتناسب

 Proportionnel symboleرمز

  Proportionnelle (4ème) رابعة الّتناسب

 Propos محور/ مسند/مقول

 Propos rapportés  أقوال منقولة

 Propositionجملة صغرى/ ُجميلة –قضية /قول

  Proposition absurde قول محال

  Proposition de traduction اقتراح ترجمة

  Proposition dégénérée قول مختلّ 

  Proposition disconvenante قول المالئم

  Proposition finale جملة قصر



 751

  Proposition inintelligible قول مبهم

  Proposition relative صلة الموصول

  Proposition universelle قول عاّم

 Proposition virtuelle قول تقديري

 Propositions complexes/ composées  مرّكبة قضايا

 Propositions élémentaires/ simples  قضايا بسيطة

  Propositions-bilans  محصالت-جمل

 Propre خصوصي

 Propriétéخاصّية

 Propriété analytique خاصّية تحليلية

 Propriété extrinsèque خاصّية عاِرضة

 Propriété intrinsèque خاصّية ذاتّية

 Propriété synthétique خاصّية تأليفية

 Propriétés خواص

 Prosodèmeَنغَمم

 Prosodie أداء الّصوت/نغمّية

 Prosodique تطريزية/نغمّية

 Prosopographie وصف الهيئة

 Prosopopéeالتوّجه إلى الغائب/توهيم

 Prospectifاستشرافي/ توقعي/ مستقبلي

 Prosthèse صوت اعتماد

/نغمة صعود/لِّف القسم األوَّل من الُجملةعبارة شرطّية تؤ 
 شرط

Protase 

 Proto-austronésien لغة األسترونيزّيين الَبدئّية

 Proto-bantou لغة البانطو الَبْدئّية

 Proto-language لغة َبدئّية

 Proto-phonème فونيم َبْدئي

 Proto-sémitique لغة سامّية َبْدئّية

  Prototypeنموذجأ/ طراز/ نموذج َبْدئيّ 

 Protractionتمّطط

 Provençal (le -) لغة البروفانسّيين

 Provincialismeريفّية

 Proxématique/ proxémique موقعيات

 Proxémique علم المجاورة

 Proximité d’essence تجاور ماهوي
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 Pseudo-argot شبه عامية

 Pseudo-mot كلمة مزيَّفة

  Pseudo-suffixal  إلحاقي-شبه

 Psittacismeببغائية

 -Psy-نفس

 Psychanalyse تحليل نفسي

 Psychanalyse contrélée (sousتحليل نفسي خاضع لإلشراف
contréle) 

 Psychanalyse sauvage تحليل نفسي وحشي

 Psychanalyste محلل نفسي

 Psychanalytique تحليلي نفسي

 Psychiqueنفسي

بسيكو/سيكولوجّي ألسني لغوي/لساني -نفس/ لسانّيات نفسّية
 ألسني -

Psycho-linguistique  

 Psychologie علم النفس

 Psychologie des facultés  علم نفس الملكات

 Psychologie mentaliste علم النفس الذهني

 Psychologie sociale علم النفس االجتماعي

 Psychologiqueنفسي

 Psychologisation تحويل نفسي

 Psychologisme مذهب نفسي/نفسانية

 Psychomécaniqueذهنالّية/علم النفس اآللي/ نفسي آلي

 Psychomécanique du langage آلّية الّلغة-نفس

 Psychonévroseنفاس

 Psychonévrose de défense نفاس الدفاع

 Psychophonétique أصواتيات نفسية

 Psycho-physiologique نفسي فزيولوجي

 Psychoseذهان

 Psychosémiologie علم النفس السيميائي

  Psychosocial  نفس اجتماعي

 Psychosociologie individuelleعلم االجتماع النفسي الفردي

 Psychosystématiqueنظامّية نّفسّية /علم النفس النسقي

 Psychothérapie عالج نفساني

 Puissanceقّوة

 Pulsion غريزة جنسية/نزوة

 Pulsion d’agression نزوة العدوان
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 Pulsion d’emprise نزوة السطوة

 Pulsion de destruction نزوة التدمير

 Pulsion partielle نزوة جزئية

 Pulsion sexuelle نزوة جنسية

  Pulsionnel َنَزوّي

 Pulsions d’auto-conservation نزوات حفظ الذات

 Pulsions de mort الموتنزوات

 Pulsions de vie نزوات الحياة

 Pulsions du moi نزوات األنا

 Pureté [du langage] فصاحة

 Purismeطهرانية لغوية /صفائية/نقائية

 Puristeطهرانّي/نزعة صفائية /صفائيّ /نقائي

 Qualification تكييف/ نعت/تأهيل

  Qualitatif نعتي

 Qualitatif نوعي/كيفي

  Qualitéميزة

  Qualité rédactionnelle  نوعية تحريرية

  Quantificateur (s))ـــات(مكّم/ محددات كمية/سور

 Quantification إكمام/تسوير

 Quantitatifكمي

  Quantitative كمي

 Quantitéكمّية

 Quantum d’affect مقدار االنفعال

  Quasi logiques شبه منطقية

 Quasi ludique شبه لهواني

 Quasi nominal شبه اسمي

 Quasi-concept شبه تصوُّر

  Quasi-synonymes  أشبه المترادفات

 Quasi-terme شبه مصطلح

 Québécois citadin (le -) لغة كيبيكّية مدينّية

  Québécois rural (le -) ُلغة كيبيكّية ريفّية

  Question-écho  صدى-سؤال

 Quiproquos حاالت اللَّبس

 Quoditéكوديتيه

 Quodité terminologique كوديتيه المصطلحية
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 Quodité traductive كوديتيه الترجمية

 Quotidienneté fabuleuse يومي أسطوري

 R rouléراء مرّددة/الُمردَّد جّدًا إلى الوراء» الراء«حرف

 Racialعرقّي

 Racine  جذر/أصل

 Racines verbales ou nominales فعلّية واسمّيةجذور

 Racisme sublimé  عنصرية مصعدة

 Radical)في التصريف(َجْذر الكلمة /ُأّس

 Radicalisme راديكالية

 Raisonعقل

 Raisonnement)صورة بيانية(استدالل/ تدليل منطقي/تفكير

 Raisonnement par l’absurde استدالل بالخلف

 Rappel تذكير/ةتكمل

 Rapport expérentiel عالقة تجريبّية

 Rapport métaphorique عالقة استعارية

 Rapport pathologique عالقة مَرضية

 Rapport référentiel عالقة مرجعّية

 Rapports associatifs روابط تشاركّية

 Rasoir d’Ockham شفرة أوكهام

 Rationalisation تبرير/عقلنـة

 Rationaliserعقلن

 Rationalismeعقالنية

  Rationaliste  عقالني/عقالنية

 Réaction cognitive رد فعل معرفي

 Réaction thérapeutique négative استجابة عالجية سلبية

 Réactionnaireرجعي

 Réalisation symbolique تحقيق رمزي

 Réalité langagière واقع لغوي

 Réalité psychique واقع نفسي

 Réanalyse إعادة تحليل

 Rébusتشكيل فكري /لغز مصّور

  Récapitulationniste  استعادي

 Recatégorisation إعادة تصنيف

 Recépteur متقّبل /متلقي/ُمَتَلٍق

 Récepteur réel مرسل إليه فعلي
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 Réception à la source تلقي من المصدر

 Réception du discours تلقي الخطاب/تلقف

  Récessifs  سمات متنحية

 Recherche documentaire بحث وثائقي تمهيدي
préliminaire  

 Réciprocité تبادلية/ معكوسية

 Réciproque تبادلي/تبادل

 Récit حكاية/قّص

  Récitateurs رواة

 Recomposition إعادة تركيب

 Reconnaissanceتعرف

 Reconnaissance des mots تعرف على الكلمات

 Reconstruction ترسيس/ إعادة بناء

  Recoupementتقاطع

  Rection  تحّكم/نصب

 Rectitude/ justesse استقامة

 Reculتراجع

 Récurrenceتكرار

 Récursion انغالق حلقيّ 

 Récursivitéتكرارّية

 Redistribution des sémantèmesإعادة توزيع الوحدات المعنوية الصغرى

 Redite تكرار القول

 Redondanceإطناب/ حشو/ َفْضل /إسهاب

 Redondance larvée إطناب ُمقنَّع

 Redondant حشوي/مطنب

 Redoublement  مضاعفة

  Réduction اختزال

 Réduction pédagogique تقليص بيداغوجي

  Réductionnismeإختزال

 Réductionnisme terminologique تحوُّل منهجي مصطلحي

 Réduplication مضاعفة

 Réécriture استكتاب

  Référenceمرجعّية /مرِجع/ إرجاع/إحالة

 Référence linguistique  مرِجع لغوي

  Référence rigide  مرجعّية قاّرة
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 Référenciation إحالة مرجعّية

  Référent إليهمحال/ُمسند إليه/مسمى /محيل/ )إحالي(َمْرَجع

 Référentiel par ancrage  عملية تثبيت إحالية

 Référentiel terminologique ِنظام مرجعّي مصطلحي

 Réfléchi منعكس /انعكاس

 Réflexe رد فعل/ارتكاس

 Réflexif انعكاسي

 Réflexion تأمل/ تفكير/ انعكاس

  Réflexivité انعكاسّية /انعكاس

 Réflexivité conceptuelle تأمل تصوري

  Réfonne de l'orthographe  ضبط الكتابة

 Réforme linguistique  إصالح لغوي

 Réforme orthographique إصالح التهجئة

 Reformulation/ Réexpressionإعادة التعبير /إعادة صياغة

  Refoulé religieux مكبوت ديني

 Refoulementكبت

 Refoulement originaire أولي/ كبت أصلي

  Refrains  ازمات تكرارية

 Réfutationنقض

  Régime (s)  مضافات/معمول

 Registre)مدى السلم الصوتي(نوعية تصويت /سجّل

  Registre de langue  سجل لغوي

  Registre syntaxique  سجل تركيبي

 Registres  مستويات

  Règle (s)  قواعد/قاعدة

 Règle d’économie يقاعدة اقتصاد لغو 

 Règle d’économie d’expressionقاعدة االقتصاد اللُّغوّي في التعبير

  Règle de réecriture قاعدة استكتاب

 Règle de sincérité  قاعدة النزاهة

  Règle d'élimination  قاعدة اإللغاء

  Règle d'introduction  قاعدة الزيادة

  Règle essentielle  قاعدة جوهرية

 Règle fondamentale قاعدة أساسية

  Règle formelle  قاعدة صورية

  Règle préliminaire قاعدة أولية
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  Règle préparatoire  قاعدة تحضيرية

  Règle sociale قاعدة اجتماعية

 Règle suspensive  قاعدة ُمَعطَّلة

 Réglementationتقعيد

 Règles conversationnelles قواعد المحادثة

 Règles d’ordonnancement قواِعد تنظيم

 Règles de formations قواعد التكوين

 Règles de réécriture قواعد إعادة الكتابة

 Règles grammaticales - règles de la قواعد اللغة
langue 

 Règles phonotactiques قواعد صوتّية تكتيكّية

 Règles prosodiques قواعد النغم

 Régressionنكوص

 Régression à l’infini ارتداد النهائي

 Régularitéاطراد

 Régulateurمنظِّم

  Régulatrice  طبيعة ضابطة

 Réitérationتكرار

 Reitéréمكّرر

 Rejeton de l’inconscient مشتقات الالوعي

 Relaisمناوبة

 Relateurs  عناصر الربط

 Relatinisation )تجديد(تلتين

  Relation عالقة

 Relation causale neutre عالقة سببّية حيادّية

 Relation contrastive عالقة تباينّية

  Relation converse عالقة متحّولة

 Relation coordinative عالقة عطف

 Relation d’allocution عالقة التحاور

 Relation d’analogie عالقة تماثل

 Relation d’équivalence عالقة تكافؤ

 Relation d’hyperonymie عالقة األسماء النوعّية

 Relation d’hyponymie عالقة االسم الُمندرج

 Relation d’identité عالقة تطابق

 Relation d’objet عالقة الموضوع

 Relation d’opposition عالقة تضاد
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 Relation de cause à effet عالقة العّلة بالمعلول

 Relation de classification croisée عالقة تصنيف متقاطعة

 Relation de contiguïté عالقة ُمماسَّة

  Relation de détermination  عالقة تحديدية

  Relation de finalité  عالقة غائية

  Relation de nécessité  عالقة الزمة

 Relation de restriction sélective عالقة الحصر االنتقائي

  Relation d'univocité  عالقة توحيدية

 Relation hyperonyme-hyponymeعالقة تربط االسم النوعي باالسم الُمنَدِرج

 Relation interlocutive عالقة تخاطبّية

 Relation paradigmatique عالقة محورّية استبدالّية

 Relation réflexive عالقة انعكاسّية

 Relation sémantique داللّيةعالقة

 Relation sémantique lexicale عالقة داللية معجمية

 Relation symétrique عالقة تماثُلّية

 Relation tautologique عالقة حشوّية

 Relation transitive عالقة متعدِّية

 Relationnel ترابطيّ /عالقي

 Relations d’implication etعالقات التضمين والحصر
d’exclusion 

  Relations d'appartenance  عالقة االنتماء

  Relations de causalité  عالقات عّلية

  Relations de succession  عالقات تتابعية

  Relations différentielles تفاضلية/ عالقة اختالفية 

 Relativation موصولية

 Relative (la -) صلة الموصول

 Relative appositiveل المعطوفة بيانيًاصلة الموص

 Relatives (pronoms)أسماء موصولة /جمل موصولة

 Relativismeِنسبوّية

 Relativité linguistique نسبّية لسانّية

 Religiosité خاصية دينية

 Reliques آثار/بواٍق

 Réminiscenceتذكر

  Remise en situationإعادة الوضع في السياق العام

  Remotivassions  إعادة التحفيز

 Remplacement alternatif  استبدال بالتناوب
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 Remplacement continu استبدال مستمر

 Remplacement par absorption استبدال باالمتصاص

 Remplissementملء

 Rendementمردود

 Rentabilité مردودية

 Renversement (d’une pulsion) dans إلى الضد) النزوة(قلب
le contraire 

 Renvoi إرجاع

 Réorganisation grammaticale إعادة تنظيم نحوي

 Réparationإصالح

 Repère عالمة/َمعَلم

 Répertoire دليل/ ذخيرة مسرح

 Répétitionتكرار

 Réponses de Normand أجوبة غامضة

  Représentantممثِّل

 Représentant de la pulsion ُممّثل النزوة

 Représentant phonique  ممثل صوتي 

 Représentant psychique ممثل نفسي

 Représentant- représentation ُمَمّثل تصّوري

 Représentation إعادة التمثل /تصور /تمثيل/تمّثل

 Représentation componentielle تمثيل مكّوني

 ,Représentation de choseتصور الشيء وتصور الكلمة
représentation de mot 

  Représentation du monde  تمّثل الكون

 Représentation mentale  تمّثل ذهني

 Représentation stéréotypée تمثيل مقولب

 Représentation-but هدف -تصور

 Représentationnalisme تمثيلية

 Représentations phonémiques تمثيالت َصواِتمّية

 Représentativitéتمثيلية

 Représentéمتمثَّل

 Répressionقمع

 Reprise  استعادة/إعادة

  Reprise anaphorique  تكرار الصدارة

 Requêteطلب

 Réquisit ضرورة تدليلّية
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 Réseauشبكة

 Réseau (ou graphe) sémantiqueداللية) أو خط بياني(شبكة

 Réseau associatif شبكة تشاركّية

 Résistanceمقاومة

 Résonanceَرنين

 Résonateurرّنان

 Résonnance buccale رنين فموي

 Ressemblance تشابه/مشابهة

 Ressemblance de famille  مشابهة عائلية

 Ressources linguistiques موارد لسانّية

 Restauration عودة الملكية

 Restes diurnes بقايا نهارية

  Restrictifحصري

  Restriction تقييد/حصر

 Restriction de sens تقليص المعنى

 Restriction sémantique تقليص داللي

 Restrictivementحصرّيًا

 Restricttionحصر

  Résultatifنتاجي

 Résurgenceانبثاق

 Retentions de traces  حالة حفظ الحاالت 

  Réticence  امإحج/اكتفاء

 Rétorsion رّد بالمثل

 Retour du refoulé عودة المكبوت

 Retournement sur la personneارتداد على الشخص ذاته
propre 

 Rétractéeمنفرج

 Rétroconversion de dictionnairesتبديل ارتدادي للمعاجم المتخصصة
spécialisés 

 Rétroflexeانثنائّي

 Rétrospection استذكار

 Rêve diurne, rêverie حلم يقظة

  Réversibilité قابلّية الّرجعة

  Réviseur  ُمراجع، ُمدّقق

 Revitalisation إعادة تنشيط

 Révolution culturelle  ثورة ثقافية
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  Rhème (s) )ات(َرْيم)/في مجال نحو الخطاب(خبر

 Rhéteur خطيب متصّنع

 Rhétorico-herméneutique تأويلي -بالغي

 Rhétoriqueبالغة

 Rhétorique (ancienne) خطابة قديمة

 Rhétorisation تحسين بالغي

 Rhizomeجذمور

 Rhotacismeرأَرئّية

 Richesse du signifié غنى المدلول

 Richesse linguistique غنى لغوي

 Rigidification de la syntaxe تصلُّب في التركيب

 Rigueurصرامة

 Rimeقافية

 Rituels réparateurs آداب تصويبّية

 Robot آلة مسّيرة

  Robotique آلية مسّيرة

 Rôleدور

 Romanرواية

 Roman )لسان(رومانّي

 Roman de formationرواية التكوين/ رواية تنشئة

 Roman de murs رواية العادات

 Roman épistolaire رواية تراسلية

 Roman familial سريةرواية أ

 Roman historique رواية تاريخية

 Roman libertin رواية إباحية

 Roman pastoral رواية رعوية

 Roman picaresque رواية التشّرد

 Roman populiste رواية شعبية

 Roman rustique ةرواية ريفّي

 Romanche (le -) لغة الرومانشيين

 Romanes (langues) )لغات(رومانية

  Romanesqueروائي

 Roman-fleuve رواية نهر

 Romanisationرومنة

 Romanistiqueرومانية
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 Romanité خاصية رومانية

 Rondeau ذات أدوار

 Rouléمكّرر

 Rouleauُلفافة

 Roumain (le -) لغة الرومانّيين

 Rubriqueعنوان

  Rythmeإيقاع

 Rythme de la parole إيقاع الكالم

 Rythme normal de la parole إيقاع الكالم الطبيعي

 Rythmiqueإيقاعي

 Sabirَصبير

 Sacréمقدس

 Sadismeسادية

 Sado-masochisme مازوشية-سادو

 Saillanceبروز

  Saisieالتقاط)/ بمعنى الفهم(حجز

  Saisie de la dynamique d'un texte التقاط دينامية النص

  Saisie précoce التقاط مبّكر 

  Saisie tardive التقاط متأّخر

 Saisir le sens تلمس المعنى/إدراك

 Saisir le vouloir dire إدراك المقصد

 Saisir les idées إدراك األفكار

 Sanskrit سنسكريتية

 Sanskrit (le -) لغة السنسكريتّيين

 Sapir-whorf (hypothèse de))فرضّية(وورف -سابير

 Sarcasmeتهّكم

 Sarde )لسان(سردينّي

 Sarde (le -) لغة السردينّيين

  Satellite (s))توابع(تابعة  /تابع نحويّ 

 Satire أهجّوة/ قصيدة قدحية

 Saturationإشباع

  Saturation des variables إشباع المتغيرات

  Saturéُمشَبع

 Saturerأشبع

 Savoirمعرفة
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 Savoir commun معرفة عامة

  Savoir encyclopédique  معرفة موسوعية

 Savoir –faire  معرفة كيفية العمل

 Savoir partagé معرفة مشتركة

 Savoyard )لسان(سافوارّي

 Savoyard (le -) لغة الساوّيين

 Scalaire سّلمي /غير موجه

 Scalarité درجية/سّلمّية

 Scénario (s) سيناريوهات/سيناريو

 Scène énonciative مشهد تلفظي

 Scène originaire أولي/ مشهد أصلي

 Scène primitive مشهد بدائي

 Scène verbale مشهد كالمي

 ScénoGraphie بناء مشهدي

 Schémaرسم متناسب /وزن/ خطاطة/ترسيمة

 Schéma accentuel des motsترسيمة نبرّية خاّصة بالكلمات

Schéma cognitive  يمة معرفيةترس
 

 Schémas d'inférence  نسق استدالل

 Schémas sous-jacents  ترسيمات مستترة

 Schématisation تمثيالت تعميمية

 Schème (s)أنساق /أوزان /قالب/صيغة

 Schizophrénieُفصام

 Schwa حركة حيادّية

 Science de la traduction علم الترجمة

 Science des significations انيعلم المع

 Science fiction خيال علميّ 

 Sciencesعلوم

 Sciences cognitives علوم معرفّية

 Sciences du langage علوم الّلغة

 Sciences humaines علوم إنسانية

 Scientificitéعلمية

 Scotomisationتعتيم

 Scribe ناسخ

 Script (s)مخطوطات/ ِكْتبة /خطاطة

 Séculaire)يحدث مرة كل جيل(جيلّي
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 Sédentaire حضري

 Sédimentation lexicale رسوب معجمي

 Séduction (scène de, théorie de -))نظرية الغواية/ مشهد غواية(غواية

 Segment جزء/ِقطعة

 Segment d’énoncéقطع

 Segment phonique قطع صوتي

 Segmentale/Syllabique  تجزيئي/مقطعية

 Segmentationتقطيع/ تجزئة/ تقطيع المتصل

  Sélectifانتقائي

 Sélectionإنتقاء

  Sélectivitéانتقائّية

  Sémantème مداليل/َمْدلل

  Sémantème (s)وحدة داللية صغرى )/معانم(َمعَنم

 Sémantic-cognitif داللي معرفي

 Sémanticiens علماء دالالت األلفاظ

 Sémantico-référentielle  داللية إحالية

 Sémantiologieداّلي

 Sémantiqueداللي /داللّية/ علم الداللة

 Sémantique componentielleداللة مكونية /علم الداللة المكّونية

 Sémantique d’une langue علم داللة لغة

 Sémantique différentielle علم داللة تفاُضلي

 Sémantique du prototypeاللة النموذج الَبْدئيعلم د

 Sémantique générative  علم الداللة التوليدي

 Sémantique intensionnelle علم الداللة المفهومية

 Sémantique interprétativeداللة تأويلية /علم الداللة التأويلية

 Sémantique référentielle علم داللة مرجعي

 Sémantique textuelle نصِّي علم داللة

تحويل إلى/تفضيل المحتوى الداللّي للوحدة اللُّغوّية/داللّية
 »تدليل«/ داللة

Sémantisation 

 Sémantiserدلَّل

 Sémantismeنزعة التدليل/ دلولة/داللّية

 Sémantisme de l’énoncé داللية القول

 Sémasiologieدراسة معاني الكلمات/دالّية

  Sème (s) وحدات داللية صغرى/سمة داللية/سيمة /معينم )/ـــات(َسْيم

 Sème actualisé سمة داللية محققة
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  Sème caractéristique سمات بارزة

 Sème connotatif سيمة تضمينّية

 Sème dénominateur سمة قاسمة

 Sème dénotatif سيمة تعيينّية

 Sème générique سيمة عامَّة

 Sème idiolectalسيمة منوطة باللغة الفردّية

 Sème inhérent سيمة ُمالِزمة

 Sème pertinent سمة سديدة

 Sème phonique (phonétique) desسمة نغمية أو الشكل الصوتي للدوال
signifiants 

 Sème prosodique سمة نغمية

 Sème spécifique سيمة نوعّية

  Sémème (s) )ـــات(سْيَمم)اهممف(مفَهم  /معنم/َسْيَمم

 Sémieَسْيمّية

 Semi-experts أنصاف خبراء

 Sémiologieدالئلية/سيمياء/سيميائيات/ سيميائّية /سيميولوجيا

 Sémiologiqueسيمي

 Sémiosis توليد الداللة

 Sémiosis illimitée توليد الداللة الالمتناهية

 Sémioticien سيميائّيون

  Sémiotique  داللية/ دالئلّية /ئيسيميا

 Sémiotique du signe سيميائّية الرمز

  Sémiotique humaine  سيمياء بشرية

 Sémiotique/ sémiologie سيميولوجيا/ سيميائية

  Sémiotisationسميأة

  Sémique سيمي

 Sémitiqueسامية

 Sensمعنى

 « Sens « intendu »ُمبيَّت«معنى

 « Sens « prétendu »زعومم«معنى

 Sens de la langue حس لغوي

 Sens de la traduction اتِّجاه الترجمة

 Sens dynamique معنى ديناميكي

 Sens en texte معنى في النص

 Sens explicite معنى واضح

 Sens figuré معنى مجازي
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 Sens grammatical معنى نحوي

 Sens hors texte معنى خارج النص

 Sens implicite معنى ضمني

 Sens lexical معنى معجمي

 Sens linguistique معنى لغوي

 Sens littéral معنى حرفي

 Sens logique معنى منطقي

 Sens péjoratif معنى تحقيري

  Sens probable معنى محتمل

 Sens propre معنى حقيقي

 Sens statique معنى سكوني

 Sens voisin معنى قريب

 Sensualismeحّسوية

 Sentiment d’infériorité شعور بالدونية

 Sentiment de culpabilité شعور بالذنب

 Séparabilité  قابلية للفصل

 Séquenceتتابع/سلسلة/ متتابعة /متوالية/وصلة

 Séquence de gestes articulatoiresمتتالية من الحركات النُّطقّية

 Séquences anticipatrice  يةمتوالية استباق

 Séquences d’ouverture et de clôtureمتتاليات افتتاحّية وختامّية

 Séquences de tons نظام نبرات

 Séquences progressive  متوالية متدرجة

 Séquentialisationتتابعية

 Séquentiel سلسلي/تتابعي

  Sérieمتتالية

 Série complémentaire سلسلة مكملة

 Séries verbales  سالسل فعلية

 Sermonعظة

 Sessionدْورة

 Sexeجنس

  Sexe contiguïtéجوار

 Sexolectesلهجات خاّصة بأحد الجنَسين

 Sexuallité جنسانية

 SGMLلغة الّتضبيط المعمَّم المعيَّرة

 Siegeمقّر
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 Sifflante حرٌف صاِفر/َصِفيرّي

 Siglaison إصدار/تصدير/وين صدر كلمةتك /دمج صدر الكلمات

صدر/صديرة/شكل ُمختصر بواسطة الحروف االستهاللّية
  )صدائر(كلمة 

Sigle (s)  

 Signal إشارة/عالمة

 Signal acoustique إشارة صوتّية

 Signal d’angoisse إشارة القلق

  Signe (s)إشارة لغوية)دالئل(دليل  /سمة/عالمة

 Signe complexe بةعالمة مرك

  Signe conventionnel إشارات متفق عليها

 Signe du langage/signe linguistique دليل لغوي

 Signe élémentaire عالمة بسيطة

 Signe grammatical عالمة نحوية

 Signe indiciel عالمة مؤشرة

 Signe intentionnel عالمة مقصودة

 Signe lexical عالمة معجمية

 Signe linguistique  عالمة لغوية

 Signe non intentionnel عالمة غير مقصودة

 Signe segmental عالمة مقطعية

 Signe suprasegmental عالمة َفْومقطعية

 Signe zéro عالمة صفر

  Signes conventionnels  أدلة االصطالحية 

 Signes diagnostiques عالمات تشخيصّية

  Signes gestuels  يةأدلة اإلشار 

 Signes indicatifs عالمات إشارّية

 Signeur)َمن يستخدم لغة اإلشارات(مؤشِّر

 Signifiance إدالل/مدلولّية

  Signifiant (s) )دوالّ (داّل

 Significantدال

 Significatifبليغ

 Signification / Sens معنى/داللة

 Signification compositionnelle  داللة تركيبية

 Signification conventionnelle  داللة تواضعية

 Signification de la phrase داللة الجملة

  Signification des mots داللة لفظية
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 Signification implicite داللة ضمنية

 Signification linguistique داللة لغوية

 Signification linguistique des داللة لغوية لألقوال
énoncés 

 Signification naturelle  داللة طبيعية

 Signification non pertinente داللة غير سديدة

 Signification non-naturelle  داللة غير طبيعية

 Signification pertinente داللة سديدة

 Signification univoque مدلول أحادي المعنى

 Significations linguistiques دالالت لغوية

  Signifié (-de puissance) )القّوة_(مدلول

 Signifié (Se)مدلول

 Signifié conventionnel مدلول تواضعي

 Signifié situiationnel مدلول مقامي

 Signifier تدليل

 Signifiose داللة انفعالّية

 Silenceصْمت

 Similarité تشابه/تماثلّية

 Similitudeمشابهة

 Simplex apprehensio  إدراك بسيط

  Simulationمحاكاة

 Simultanéمتزامن

 Simultanéité تزامن

  Singleton (s) )أواحد(أْوَحد

 Singularité ِسمة المفرد

 Situationمناسبة/موضع /مقام/ موقف/وضع

 Situation contextuelle  وضعية سياقية

 Situation d’énonciation وضعّية تلّفظ

 Situation de communication حالة تواصلية

 Situation dialogique مقام حواري

 Situation hypothétique  مفترضمقام

 Situation seconde مقام الثاني

  Situationnelleظرفي

  Situative  حالية/حالي

 Slave (le -) لغة السالفّيين

 Sn )مركب اسمي(م س
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 Sociatif مصاحبي

 Sociétéمجتمع

 Société du savoir مجتمع المعرفة

 Socio-idéologique سوسيو أيديولوجي

لهجات/لهجة اجتماعية/لغة اجتماعية/ اجتماعي–ِكَلم
 اجتماعية

Sociolecte (s) 

لساني)/سوسيولسانية(علم اللغة االجتماعي/ سوسيولسانيات
 لسانّيات اجتماعّية /اجتماعي

Sociolinguistique  

 Sociologie علم االجتماع

 Sociologisme اجتماعانية

 Socioterminologieعلم المصطلحات النظري االجتماعي

 Solécismeلحن

 Soliloque مناجاة الذات

 Solipsisme linguistique أنانة لغوية

  Solution Ponctuelle  حل ظرفي

 Somme d’excitation مجموع اإلثارة

 Sonصْوت

 Son prénasalisé  صوت تسبقه ُغنَّة

 Sonante مصّوت

 Sonnet رباعية األدوار

 Sonore مجهور/جهيري

 Sonoritéنغمية

 Sophistique سفسطائية

 Soprano )صوت(ندّي

 Sornetteَعَبث

 Sotieهرجة

 Souffleَنَفـس

  Souletin )لسان(سولتانّي

 Souplesse linguistique مرونة ألسنّية لغوّية

 Sourceمصدر

 Source de la pulsion مصدر النزوة

 Sourciers مصدريون

 Sourde  مهموس /مهموسة

 Sourditéهمّسية

 Sous - jacentتحتي
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 Sous- classe صنف فرعي

 Sous –entenduمستفاد

  Sous -langue لغة فرعية

 Sous-article مادة فرعية

 Sous-catégorisation تصنيف فرعي

نة فرعّية  Sous-corpus مدوَّ

 Sous-culture ثقافة فرعية

 Sous-détermination تحديد تحتي

  Sous-détermination linguistique  تحديد لغوي فرعي

 Sous-domaine ميدان فرعي

 Sous-entendreضمَّن

 Sous-entendu مضمَّن/مقّدر

 Sous-famille عائلة فرعية

 Sous-jacent تحتي/منيض

 Sous-langue de spécialité لغة اختصاص فرعّية

 Souvenir-écran ذكرى ساترة

 Spatio-temporel زماني فضائي

 Spécialisation تمييز نوعيّ / تخّصص

  Spécification تعيين

 Spécificitéخاّصية

  Spécifieur مخّصص

 Spécifiqueنوعي

 Spécifité خصوصية

 Spéculatif نظري/فكيريت

 Spiranteرخو

 Spiritualisation des sons َرْوحنة األصوات

 Stabilité ثبات/استقرار

 Stade (ou organisation) génital (e)تناسلي) أو تنظيم(مرحلة

 Stade du miroir مرحلة المرآة

 Stade libidinal مرحلة لبيدية

 Stade oral مرحلة فمية

 Stade phallique قضيبيةمرحلة

 Stade sadique analمرحلة فمية سادية/ مرحلة شرجية سادية

 Standard معياري/معيار

 Standardisationَمْقَيَسة
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 Standarisationتقييس

 Stase libidinal احتباس لبيدي

 Statif استقراري

 Statiqueساكن

 Statistique إحصائيات

 Statistique lexicale إحصائية معجمية

 Statut منِزلة/وضع

 Stemmaُستيم/ شجرة العائلة/ستيما

 Stéréotypeأنموذج مجّسم /شكل ُمقْوَلب/مقولب

  Stéréotype (s) )ـــات(َقْوَلب

 Stéréotypieَقْولبّية

 Stéréotypiqueَقْوَلبي

  Stimuli sensoriels  حظات حسّية

 Stimulusحافز

 Stimulus sonore حافز سمعي

 Stimulus-réponse حافز واستجابة

 Stock lexical مخزون معجمي

 Stock mnésique lexical etمخزون تذكري معجمي ونحوي أو فكري
grammatical ou idéique 

 Strabisme grammatical َحَول قواعدي

 Stratégie استراتيجية

ل   Stratégie de l'interprète  استراتيجية المؤوِّ

  Stratégie d'évitement  استراتيجية التجنب

 Strictement codés  دقيق التشفير

 Structuralismeبنيوية

 Structuralisteبنيوي

 Structurationَتَبْنُين

 Structuration lexicale َبنَيَنة معجمّية

 Structureِبنية

 Structuréُمَتَبْنِين

  Structure calquée تركيبة منسوخة

 Structure communicativeُبنية تواصلّية/ تركيبة تواصلية

 Structure de surfaceُبنية السطح /بنية سطحية

 Structure factitive)إلى مفعولين(بنية تعدية 

 Structure phonétique بنى صوتية

 Structure profonde ُبنية ُعمقّية
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 Structure superficielle بنية سطحية

 Structure syllogistique بنية قياسّية

 Structure syntagmatique بنية مركبية

  Structurelهيكلي

  Structurelles بنائية

 Structures de surface بنى سطحية

 Structures emphatiques تراكيب تفخيمّية

 Styleأسلوب

 Style directأسلوب مباشر/ حكاية القول

 Style indirectأسلوب غير مباشر/عدول

 Style indirect libreأسلوب غير مباشر ُمرسل /عدول مطلق

  Style orale  أسلوب شفهي

  Style parlé  أسلوب الكالم المحكي

 Style télégraphique أسلوب برقيّ 

 Stylème وحدة أسلوبية

 Stylisation أسلبة

 Stylisé )خطّ (منمنم

 Stylistique (s) )ــات(أسلوبية

 Stylistique comparée أسلوبية مقارنة

 Stylistique génétique أسلوبية ساللية

 Subconscient ما دون الشعور/ما دون الوعي/ وعي باطن

 Subductionأسَفلة

 Subjectifذاتي

 Subjection )صورة بيانية(إتباع

  Subjectivité ذاتية

 Subjectivité expressive ذاتية تعبيرية

صيغة/وجه افتراضي/صيغة النصب/ مضارع منصوب
 احتمالي /صيغة االحتمال/ الغاية

Subjonctif 

 Sublimationتساٍم

  Subliminaux حاالت نصف واعية

  Subordination تتبعية/تتبيع/تبعّية/اتباع/ صيغة تابعية/تعليق

 Subordination complétive جميلة فضلية

  Subordonnantمتعلق/ متبع/ ة التعليقأدا

 Subordonnée (s)تبائع - تبيعة / جملة تابعة

 Subordonnée circonstancielle جميلة ظرفية
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 Subordonnée de conséquence شبه جملة العلة

 Subordonnée de temps شبه جملة الزمن

 Subordonnée hypothétique شبه جملة الشرط

 Subordonnée relative وصولشبه جملة الم

 Subordonnées  جمل تابعة

 Subsidiaireثانوي

 Substanceجوهر

 Substantialisme étymologisant جوهرانية تأثيلية

 Substantialiste جوهري

 Substantiel اسميّ /جوهري

 Substantifاسم محض/مصدر /جوهر/ اسم /اسـم معنـى

 Substitutبديل

 Substitution ستبدالا/ تعويض

 Substitution en contexte (test de))اختبار(استبدال في السياق 

 Substratطبقة تحتّية/نموذج أساس /أساس/ لغة تحتية

 Substrat psychologique عماد نفسي

 Substratumماهية

  Succès  توفيق/نجاح

 Suédois (le -) لغة السويدّيين

  Suffixalإلحاقي

  Suffixationإلحاق

 Suffixe (s) )لواحق(الحقة

 Suffixe affixeزائدة

 Sui-géneris متولد ذاتياً 

 Sui-référence مرجعّية فوقّية

 Suiteتتابعية

  Suite (minimale) )دنيا(تتابعة

  Suite graphique تتابعية خطية

 Sujetمسند إليه/مبتدأ/ فاعل /ذات/ موضوع

  Sujet désirant  راغبة متكلم ذات

  Sujet énonceur  ذات ناطقة

 Sujet parlantفاعل متكّلم/ ذات متكلمة

 Sujet percevant فاعل مدرك

 Sujet traduisant ذات مترجـمة

 Sujet-parlantالمتكلم
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 Sumérienneسومرية

 Super-connotations تضمينات ممتازة

  Superfétatoireحشوي

 Supergénérique أعلى مصطلح شامل

 Superlatif تفضيل /تفضيلي

  Superposition تراكب/ تنضيد/تطابق

 Superstrat طبقة فوقّية

 Superstructure بنية عليا

 Supin حالة مصدرّية

 Supplétismeتكميلّية

 Support ركيزة /ِدعامة/ناقل

  Support de diffusion  وسيلة النشر

 Support électronique ركيزة إلكترونّية

  Support pédagogique  مرتكز تربوي

 Support signifiant ركيزة دالَّة

 Supposerافترَض

 Suppositio impropria فرضية غير مالئمة

 Suppositionافتراض

 Suppressionحذف

 Supputation حساب وحسبان

 Supralinguistique َفْوألسني لغوي

 Supraphrastique فوق جملي

  Supra-segmentalفوق مقطعي/ فوقطعي/ فوق تجزيئي

 Sur traduction ترجمـة أعلـى

 Sur-déterminationحتم مضاعف/ تحديد فوقي

 Surdité verbale  صمم كالمي

 Surface discursive مساحة خطابية

 Surface sémantique مساحة داللّية

 Surintérpretation تأويل مضاعف

 Surinvestissement توظيف مفرط

 Sur-littérature أدب أعلى

 Surmarquage تعليم زائد

 Surmoi أنا أعلى

 Surmotَفْوكلمة

 Sutureْألم
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 Sv )مركب فعلي(م ف

 Syllabaireمقطعّي/كتابة مقطعّية/ أبجدية مقطعية

 Syllabation تجزيء مقطعيّ 

 Syllabe (s))مقاطع(مقطع/مقطع لفظي/ مقطع صوتي

 Syllabe accentuée مقطع لفظي ُمنبَّر

  Syllabe de déclenchement  مقطع لفظي إفتتاحي

 Syllabe faible مقطع لفظي ضعيف

 Syllabe forte مقطع لفظي قوي

  Syllabique  كتابة مقطعية

 Syllabismeمقطعّية

 Syllableمقطع

 Syllemmeسيّليم

 Syllepseاستخدام/ق معنويتعلُّ / مطابقة معنوّية

 Syllogisme مقايسة/قياس

 Syllogisme apodictique قياس يقيني

 Syllogisme hypothétique قياس افتراضي

 Syllogisme normal قياس عادي

 Syllogismes canoniques قياسات ُمطابقة لألصول

 Symboleرمز

 Symbole mnésique رمز ذاكري

 Symboliqueرمزي

 Symbolique animale  رمزية حيوانية

 Symbolisation ترميز

 Symbolismeرمزية

 Symbolisteَرمزوي

 Symétrie تناظر/تماثل

 Symptomatiqueأماراتّي

 Symptomatologie de la disparitionعلم أعراض اندثار اللغات
des langues 

 Symptôme عَرض/عارض

 Synapsieَتعبيرة

 Syncatégorématique مقوليّ غير

 Syncatégorème ِصنَفم-َمَع

 Synchronieصيغة تزامنية /تزامنية/ آنية/ سنكرونية

 Synchronique تزامني/ آني/ سنكروني

 Syncope حذف داخل الكلمة
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 Syncrétique توفيقي/تأليفي

 Syncrétisme انطباق /تأليفانية/مزج

 Synecdoqueناية مزدوجةك/مجاز الكلية/ مجاز مرسل

 Synecdoque en matièreكناية استعمال الماّدة للداللة على اآللة

 Synecdoque généralisante مجاز مرسل معّمم

 Synecdoque particularisante مجاز مرسل مخّصص

Synérèse إدغام

  Synésthésie ِحّس متزامن

 Synonymeمراِدف

 Synonyme imparfait مرادف غير تام

 Synonymes parfaits  مترادفات تامة

 Synonymie ترادف

 Synonymie référentielle ترادف مرجعي

 Synonymie totale  ترادف تام

 Syntactiqueتركيبي

  Syntagmatiqueتراكبي/تتابعي /تركيبيّ / ُمَركَّبي/مرّكبّية

 Syntagmatisation عملية تتابعية

 Syntagme تركيب تعبيري

  Syntagme (s) )ــات(مرّكب

 Syntagme nominalتركيب تعبيري اسمي/ مركب اسمي

 Syntagme performatif تركيب تعبيري إنشائي

 Syntagme préformé مرّكب مسبق التشكيل

 Syntagme verbal مركب فعلي

 Syntagmes/ structures تراكيب نظمّية
syntagmatiques 

  Syntaxe تركيبّية/علم التركيب /علم النحو/نحو

 Syntaxico-sémantique تركيبي داللي

  Syntaxiqueتركيبي

  Synthématiqueتركيبوية/ مونيمية تركيبية/مؤّلفّية

تركيب)/تأليف وحدات دالة(تركيبة/ مؤلَّفة/ مونيم مركَّب
 مونيمي

Synthème 

 Synthèse توليفة /تجميع/توليف

 Synthèse vocale تأليف ْصوتي

  Synthétiqueصيغ توليفية/ تأليفي /توليفي

 Synthétique (langue) )لسان(تأليفي

 Synthétique (proposition) )قول(تأليفي



 777

 Systématique نسقي/منتظم

 Systématisationمنسقة

 Système منظومة/ نظام/نسق

 Système central  نظام مركزي

 Système d’accent نظام نبر

 Système de computation نظام حاسوبي

 Système de l'égophore  نظام اإلحالة إلى األنا

 Système de signesنسق دوال /نظام األدلة /نظام دالئل

 Système déductif non démonstratif نظام استنباطي غير برهاني

 Système graphique نظام كتابي

 Système hypothétique نظام الشرط

 Système idéographique نظام كتابي رمزي

 Système non inductif  نظام غير استقرائي

 Système périphérique  نظام طرفي

 Système phonique نظام صوتمي

 Système phonologique نظام صوتمي

 Système sémiologique  نظام سيميائي

 Système symbolique نظام رمزي

 Système-expert مختّص -منظا

 Systèmes de notation نظام تنويت

  Systèmes phonologiques  أنظمة صوتية

  Systémiqueنظامي

  Systémique (la) نظامّية

 Tabou (s)محظورات/ محظور/محرم

 Tagmèmeطغميم

 Taroko (le -) لغة التاروكّيين

 Tasmanien )لغة(تسمانية

 Tasmanien (le -) ينلغة التسمانيّ 

 Tautologieتحصيل حاصل/ قول ذات

سيمة بسيطة ذات نزعة/وحدة نحوية /َنظَمم/طكسيم
 )عند بلومفيلد(نحوّية

Taxème (s) 

 Taxinomieتصنيف/ تصنيفية/ِصنافٌة

  Taxonomie (s)  تصنيفات /تصنيف

 Techniqueتقنية

 Technique active تقنية نشطة
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 Technolecte (s) لغات التقانة/لهجة تقنّية /صِكَلم اختصا

 TEI مبادرة تقنين النصوص

 Téléologieغائية

 Téléologique)برهان غائي بحسب أرسطو(غائّي

 Télescopageَتالُحم/تداخل محتوَيين متجاورَين

 Télicitéهدفّية

 Téliqueهادف

 Temporalité شبكة زمانية/زمنية

 Temporalité d’énonciation ولشبكة فعل الق

 Temporalité fictive réelle شبكة خيالية واقعية

 Temporalité intemporelle شبكة الزمنية

 Temporelزمني

 Temps زمن

 Temps composés أزمنة مركبة

 Temps du verbe زمن الفعل

 Temps opératif زمن ذهني/ زمن إجرائي

 Temps surcomposés مضاعفة/ أزمنة مركبة

 Temps verbal زمن الفعل

 Tendance نزوع/َمْيل

  Tendances implicationrielles توّجهات تضمينية

 Tendances/Tropisme  ميول/منازع

 Tendancielنزوعي

 Tendresseحنان

 Teneurحامل

 Teneur notionelle informative  فحوى مفهومي وٕاخباري

 Tenseur binaire موتر ثنائي

 Tensionتوّتر

 Tension fermante  شحنة انغالقّية

  Tenue (cons.) شّد

  Tenue (s)  )سواكن(ساكن

 Tenue (voy.)مّد

 Terme (s))ات( مصطلح/ لفظ/حّد

 Terme binaire مصطلح ثنائي

 Terme clé  مصطلح أساسي

 Terme construit مصطلح منحوت
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 Terme d’adresse تعيين المخاَطب

 Terme enchâssé مصطلح ُمدَخل

 Terme évocateur مصطلح ُمْوحٍ 

 Terme générique مصطلح شامل

 Terme interdomainial مصطلح َبْيميداني

 Terme officialisé مصطلح رسمي

 Terme sous-technique مصطلح َتْحتقني

 Terme télique مصطلح هاِدف

 Terme(s) technique (s)ةمصطلحات تقني /مصطلح تقني

  Terme-pivot إسم محوري

 Terminaison حركة آِخر الفعل

 Terminographeعالم المصطلحات التطبيقي

 Terminographie معاجمية مصطلحّية

 Terminologicité ِصفة المصطلحّية

علم/علم المصطلحات/مجموع مصطلحات/ مصطلحّية
 اصطالح/ المصطلح

Terminologie 

 Terminologie maisonقاِئمة المصطلحات المحلِّية

  Terminologie transitoire  مصطلحات انتقالية

 Terminologique اصطالحي

تحويل/عملّية إضفاء الصبغة المصطلحّية على الكلمة
 اصطالحي

Terminologisation 

 Terminologisme اصطالحانية

 Terminologueعالم المصطلحات النظري

 Terminologue normalisateurعالم مصطلحات نظرّي ُمَمقِيس

 Terminotiqueمصطلحّية إعالمية/علم المصطلحات المعلوماتي

 Ternaireثالثي

 Terreurإرهاب

 Test de la négativité اختبار النفي

   Teste répétitif  نص متكرر

 Têteرأس

 Text Encoding Initiative (TEI) مبادرة ترميز النصوص

 Texteنّص

 Texte cible نص الهدف

 Texte-étalon نص مرجعي

 Textes fondateurs نصوص مؤسـِّسة
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 Textométrie قيس نّصي

  Textualisation نصنصة

 Textualisteنصاني

 Textuallitéنصّية

 Texture de sa parole خامة الكالم

 Thâétralité تمسرحّية

 Thaï (le -) ّيينلغة التايالند

 Thanatos )نزوة الموت(تاناتوس

  Thématiqueموضوعاتي/ محوري/َتْيمي

  Thématiquementتيمّيًا

 Thématisationَتْيَممة/موضعة /موضوعاتية/محورة

 Thématisation faible  َتْيممة ضعيفة

 Thématisation forte َتْيممة قوّية

 Thématiséُمَتْيَمم

 Thématiserموضع

 Thèmeمبتدأ/موضوع/نقل إلى لغة أجنبية /تيمة/ موضوعة/محور

  Thème (s) )ات(َتْيم

 Thème d’imitation نقل محاكاة

 Thème grammatical نقل نحوي

 Thème littéraire نقل أدبي

  Thème traditionnel نقل تقليدي

 Théologie علم الالهوت

 Théorème مبرهنة /وحدة نظرية

 Théoricienمنظـر

 Théoricisme تنظير مفرط

 Théoriciste نظرياني

 Théorieنظرّية

 Théorie cloacale نظرية ُحشِّية

  Théorie de l’énonciation نظرية التلفظ

 Théorie de la connaissance  نظرية المعرفة المشتركة
commune 

 Théorie de la désignation نظرية التسمية

 Théorie de la fiction  نظرية التخييل

  Théorie de la pertinence نظرية الورود

 Théorie de la signification نظرّية الداللة

 Théorie des actes de parole نظرية أفعال الكالم
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 Théorie des correspondances نظرية التناظر

 Théorie des échecs نظرية الشطرنج

 Théorie des faces األوضاعنظرية

 Théorie des facultés  نظرية الملكات

 Théorie des principes et des نظرية المبادئ والوسائط
paramètres 

 Théorie du discours نظرية الخطاب

 Théorie du prototype  نظرية الطراز

 Théorie du récit نظرية السرد

 Théorie du sens نظرية المعنى

 Théorie du sujet نظرية الذات

 Théorie en miettes متشظي/ نظرية فتاتية

 Théorie interprétative de laنظرية تأويلية في الترجمة
traduction 

 Théorie standard (la) النظرية المعيار

 Théorie standard étendue النظرية المعيار الموسعة

 Théorisationتنظير

  Thérapeutiqueعالجية

  Thésaurusَمْكَنز

 Thèse فرضّية /أطروحة

 Thèse et antithèse أطروحة ونقيض

 Thesei بالتواضع

  Thèses sensualistes  مقوالت حسية

  Tibétain(le -) لغة التيبتّيين

  Tiers exclu (le) ثالث مرفوع

  Timbre (s) )أجراس(رنة /َجْرس

 Timbre du son تبدُّل الرنَّة

 Tirade تقريع مطّول

 Tiretشرطة

 Tiroir grammatical ُدرج نحوي

 Tissus signifiants أنسجة دالـة

 Tokharien (le -) لغة التوخارّيين

 Ton نغمة/ َنَغم/نبر

  Ton lexical  نغم معجمي 

 Ton polémique نبرة جدلّية

 Tonalitéنغمية
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 Tonème  َطْبقم /وحدة تنغيمّية

 Topic (thème)حورم

 Topicalisationتصدير

 Topique صدر/موضع

 Topiqueموقعي /متحّدث عنه/موضع

 Topographie وصف المكان

 Toponymie أسماء المواقع

 Topos طوبوس/ موضع/موقع

 Toposyntaxe (La)  كتابة رسمية

  Toscan )لسان(توسكاني

  Touche labiale  مسحة شفوية

 Tour de parole ديثدور الح

 Touranienne )لغة(طورانية

 Tournure تركيب/تعبير

 Tournure attributive تركيب إخباري

 Tournure courante صيغة شاِئعة االستعمال

 Tournure factitive تركيب الفاعلّية

 Tournure perceptive تركيب الحّسّية

  Tournures particulières  صياغات خاصة

Trace أثر

 Trace cognitive أثر معرفي

 Trace mnésique أثر ذاكري

 Trace non verbale أثر غير لفظي

 Traditeurمسلِّم

 Tradition philosophique تقليد فلسفي

 Traditionaliste (s) تقليَدوّيون

 Traducteur polyvalent  مترجم متعدد القدرات

  Traducteur professionnel  مترجم محترف

  Traductionترجمة

  Traduction (orale)ترجمة فورية)/ شفهية(ترجمة

 Traduction (orale) simultanée متزامنة) شفهية(ترجمة

 Traduction acceptable ترجمة مستساغة

  Traduction assistée par ordinateurترجمة مسعفة بالحاسوب/ ترجمة بمساعدة اآللة

 Traduction automatique ترجمة آلية

 Traduction automatique ترجمة آلية
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 Traduction consécutiveتتبعية/تعاقبية) شفهية(ترجمة

  Traduction dévoilant le sens ترجمة كاشفة للمعنى

 Traduction écrite ترجمة تحريرية

  Traduction fonctionnelle ترجمة وظيفية

 Traduction généralisée ترجمـة معممـة

 Traduction humaine ترجمة بشرية

  Traduction laborieuse ترجمة شاقة

  Traduction laxiste ترجمة متراخية

 Traduction linguistique ترجمة لغوية

 Traduction littérale ترجمة حرفـية

 Traduction minimale ترجمة دنيا

 Traduction orale ترجمة شفهية

  Traduction par tâtonnements جمة بالتلّمستر 

 Traduction pédagogique ترجمة بيداغوجية

 Traduction philosophique ترجمة فلسفية

  Traduction réfléchie ترجمة مدروسة

 Traduction spécialisée ترجمة متخصصة

  Traduction spontanée ترجمة تلقائية

 Traduction traductionnelle ترجمة حقيقية

 Traductionnisme نزعة ترجمية /ترجمانية

 Traductiqueترجمية

 Traductologie علم الترجمـة/ترجمية

 Traductologie productive ترجمية منتجة

 traduire (Le) فـعل التـرجمـة

 Traduisibilitéقابليـة الترجمة /إمكانية الترجمة

 Tragédieمأساة

  Trait (s)  )سمات(ِسمة

 Trait afférent ِسمة ُمكتسبة

 Trait analytique سمة تحليلية

 Trait conceptual ِسمة تصورية

  Trait d’union جّرة وصل

 Trait descriptif سمة وصفية

 Trait distinctif ِسمة مميزة

  Trait d'union جّرة وصل

 Trait facultatif ِسمة اختيارّية
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 Trait formel سمة شكلية

 Trait sémantique ِسمة داللّية

 Traitement automatique des langues معالجة آلّية لأللسن

 Traitement automatique des textes معالجة آلية للنصوص

 Traitement cognitif des textesمعالجة معرفّية للنصوص

 Traitement de texte  معالجة النصوص

 Traitement terminologique معالجة مصطلحّية

 Traits distinctifs سمات ممّيزة

 Traits sémantiques de l’original سمة األصل الداللية

 Transcendant استعالئي

 Transcendantale متعال/مفارق

 Transcodageمنامطة/ ترقُّن /ترقنة/مرامزة

 Transcodage des significations مرامزة الدالالت

 Transcription نسخ صوتي/كتابة

  Transcription graphique رسم خّطي

 Transcription phonétiqueرسم صوتي /ضبط الحرف

 Transducteur محاّولة

 Transductionتحّول

 Transfert تحويل/ نقلة/نقـل

 Transformationتحويل

 Transformationnalisme مذهب تحويلي/تحويلية

 Trans-incidence ستعرضحدوث م

 Transitifمتعدٍّ

  Transition انتقال

  Transitions logiques  انتقاالت منطقية

  Transitivité  تعدّ / تعّدي/تعدية

 Translatifانتقالي

 Translationانتقال

 Translinguistiqueَعْبَرلساني/ لسانيات َعْبرية

   Translittération رسم حرفي

 Transmission توصيل/ إرسال/نقل

  Transmission des informations نقل المعلومات

 Transmission des significations نقل الدالالت

 Transmission des significations نقل دالالت اللغة
linguistiques 

 Transmission du sens des messages نقل معنى المرسالت
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 Transmission du sens/ Faire passer نقل المعنى
le sens 

 Transparenceشفافّية

 Transparence traductive شفافية ترجمية

 Transparent شّفاف

 Transphrastique)ّية(جملي - بين / عبر جملي

 Transposition االنتقال/نقل

 Transpositives  لغات معدلة

 Trans-sémantique عبر داللي

 Trauma, ou traumatisme هلع )/نفسية(صدمة
(psychique) 

 Travail du deuil عمل الحداد

 Travail du rêve عمل الحلم

 Tréma نقطة الفصل

 Tribuneِمَنصة

 Trigramme  حرف ثالثيّ 

 Trigraphe الحرف الثالثي

 Trilingue ثالثي اللغة

 Trivalents ثالثي التكافؤ

  Tronc commun  جذع مشترك

 Trop plein de sens ض المعنىَفْي

 Trope (s))ـــات(مجاز/صورة مجازية/ صورة بيانّية

 Trope filé محسن بيانّي ُمرشَّح

 Tropes en plusieurs motsمحسنات بيانّية مركَّبة من عدَّة كلمات

 Troubadour شاعر جوال

 Trouble de la contiguïté اضطراب التجاور

 Trouble de la similarité اضطراب المماثلة

 Troubles de contiguïté اضطرابات مصاقبة

 Troubles de similarité اضطرابات مشابهة

 Truisme بديهّيات

 Truncationاقتطاع

 Turc (le -) لغة األتراك

 Tutoiement مخاطبة بصيغة المفرد

 Typeنمط

 Typicalité نموذجّية

 Typiqueنمطي
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 Typographieطباعة

 Typo-lectes لغات نمطّية

 Typologie أنماطّية /تصنيفّية

 Typologieنمطّية

  Typologie des langues  تصنيف األلسنة

  Typologie d'indice morphologique  تصنيف القرينة الصرفية

 Typologie linguistique أنماطّية لسانّية

 Tzutuhil )لسان المايا(تزوتوهيل 

 Ultimeنهائّي

 Umlaut إمالة/ تغّير الصائت

 Unaireأحادي

 Unicité توّحد/وحدانية

  Unicité de direction  وحدة االتجاه

  Unificateur/ trice )ة(موّحد

 Uniformitéانتظام

 Uniformité conceptuelle اطِّراد تصوُّريّ 

 Unilingue أحادّي اللغة

 Union-désunion (des pulsions))النزوات(انفصال -اتحاد

  Unitéوحدة

 Unité accentuelle وحدة نبرّية

 Unité de catalogage وحدة تبويب

 Unité de sens وحدة المعنى

 Unité épistémologique وحدة بحثية علومّية

 Unité grammaticale وحدة نحوية

 Unité informationnelle وحدة إعالمّية

 Unité lexicale وحدة معجمّية

  Unité linguistique وحدة لسانية /وحدة لغوية

 Unité linguistique وحدة لغوّية

  Unité minimale de compréhension وحدة أدنى للفهم

 Unité polylexicaleوحدة ذات دالالت معجمّية متعدِّدة

 Unité référentielle وحدة مرجعّية

 Unité sonore de base وحدة صوتّية أساسّية

 Unité structurale وحدة ُبنيوّية

 Uniterme وحدة المصطلح

 Unités de compréhension/ de sensوحدات معنى/ وحدات فهم
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 Unités de traduction وحدات الترجمة

 Unitif َوْحَدوي

 Univers عالم/ كون/محيط

 Univers (du discours) عالم الخطاب

 Univers actuel محيط فعلي

 Univers de croyanceعالم المعتقدات/محيط المعتقد /محيط معتقدي

 Univers de discoursعالم الخطاب /محيط الخطاب

 Univers virtuel محيط تقديري

 Universalismeعالمية

  Universalité شمولّية /كونّية/كلية

  Universaux )لغوية(كّليات /كونّيات

 Universaux casuels يةكليات إعراب

 Universaux de languesكليات اللغة/ كليات األلسن

  Universaux de substance  كليات جوهرية

  Universaux définitionnels  كليات تعريفية

 Universel (s) كليات/سمات كلية /مفهوم شمولي/كوني

 Univocité وحدانية/أحادية

  Univocité du sens أحادية المعنى

 Univoqueأحادي

د  URL محدِّد موارد موحَّ

 Usage استعمال

 Usage possible استعمال ممكن

 Usage réel استعمال فعليّ 

 Utilisation instinctive de la langue استعمال حدسي للغة

 Utilitarismeنفعية

 Utopie طوبيا/يوتوبيا

 Uvulaireلهوي

  Vague  مبهم/إبهام

 Valence استخدام/كافؤت

 Valeurقيمة

 Valeur (du signe linguistique) )اعالمة اللغوية(قيمة

 Valeur de vérité قيمة الحقيقة/ قيمة حّق

 Valeur illocutoires )إنجازية(قيمة العبارية 

 Valeur stylistique قيمة أسلوبية

 Valeurs sonore قيم جهيرية
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 Validationإثبات

 Valideيحصح

  Validitéصحة

 Vannetais (varunes) لهجة فانّية

 Variabilité قابلّية اإلبدال

لّية مصطلحّية  Variabilité terminologique تحوُّ

  Variableمتغّير

 Variables de sens متغيِّرات المعنى

  Variante (s))بدائل(بديل / متغير/بديلة

 Variante normative  بديل معياري

 Variante phonétique  بديل صوتي

 Variationإبدال/اختالف /تغيُّر /تبّدل/تنوع

 Variations mélodiques تغيُّرات نغمّية

 Variations micro- etتبدُّالت جغرافّية صغرى وكبرى
macrogéographiques 

 Variétéتنّوع /ضرٌب بديل/ضرب

 Variété basse  ضرب وضيع

 Variété dialectale  لهجيبديل

 Variété haute  ضرب راق

 Vaudeville ملهاة خفيفة

 Vaudeville bourgeois مأساة هزلية بورجوازية

 Vecteurموّجه

 Vécuمعيوش

 Véhiculaireناقل/ منتشر/ ناشر/نْشر

 Véhiculeناقل

 Vélaire (s) أصوات طبقية /غشائيّ  /حالقي أو لهوي

 Vénitien (le -) ّيينلغة الفينيس

 Verbale كالمي/فعلي

 Verbalisation تعبير شفهي/إفعال

 Verbaliser عبَّر شفهّياً 

 Verbeفعل

 Verbe à l’infinitif  فعل غير مصرَّف

 Verbe aspectuel فعل مظهري

 Verbe assertif فعل تقريري

 Verbe auxiliaire ِفعل ُمساِعد

 Verbe contrefactif فعل انتقالي مضاد
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 Verbe factif فعل انتقالي

 Verbe introducteur فعل صدر

 Verbe opérateur رابط/ فعل عامل

 Verbe performatifفعل إنشائي /فعل إنجازي

 Verbe simple فعل دعامة /فعل بسيط

 Verbe support فعل ناقل

 Verbes réfléchis أفعال الـُمطاوعة

 Verbes symétriques أفعال متناظرة

 Verbes transformatifs أفعال تحويلّية

 Verbes transformationnels أفعال تغييرّية

 Vériconditionalité des propositions  شرطية القضايا

 Vériconditionnalitéحقائقّية

 Véridictionحقائقية

 Véridictionnelحقائقي

 Vérification تأكد /تثبتت/فحص

 Vérité/ Véridicité حقيقة/صدق

 Verlanفرالن

 Vernaculaireمحكّية دارجة/ لهجة محلّية

 Vers blanc شعر غير مقّفى

  Version نقل إلى اللغة األم/نقل إلى اللغة الطاغية/نسخة

 Version à l’envers نقل بالمقلوب

 Vertuفضيلة

 Vibrantمهتّز

ر/تكريرّي  Vibrante مكرَّ

 Vibrants  تمفعال

 Viciéمعّطل

 Vide linguistique فراغ ألسني لغوي

 Vie sémiologique حياة سيميائّية

 Vietnamien (le -) لغة الفييتنامّيين

  Violation  انتهاك/خرق

  Virtualité افتراضية/تقدير

 Virtuel تقديري /افتراضي

 Virtuèmeوحدة تقديرّية /ِسمة تقديرية

 Viscosité de la libido يدوتشبث اللب

 Visibilité منظورية
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 Vision modulaire  رؤية منظومية

 Vocable (s) )ــات(ُلفاظة /ُلفظة

 Vocabulaireمفردات اللغة/ مفردات/معجم

  Vocabulaire (général/ spécialisé) )مختّص / عامّ (ُلفاظ

 Vocabulaire actif معجم فعال

 Vocabulaire d’un individu مفردات فرد

 Vocabulaire d’un texte مفردات نص

 Vocabulaire de baseمعجم المفردات اللُّغوية األساسّية

 Vocabulaire de métiers  مصطلحات مهنية

   Vocabulaire ésotérique  مفردات مغلقة

 Vocabulaire passif معجم غير فعال

 Vocalصوتّي

 Vocalisations تصويتات

 Vocatif ندائي/منادى

 Voile du palais غلصمة/ غشاء الحَنك

 Voiséمجهور

 Voisementتجهير

 Voix صيغة الفعل

 Voix du personnage صوت الشخصية

  Voix mediae  أصوات واسطة

 Voix narrative صوت سردي

 Voix off صوت المعلق

 Volapük )لغة(فوالبوك

 Vouloir dire مقصد /مراد قوله

 Voûte palatine سقف الفم

 Vouvoiement  مخاطبة بصيغة الجمع

 Voyelle (s))ــــات(حركة /صائت/ حرف صاِئت

  Voyelles nasales صوائت أنفية

 Vrai صادق/حّق

  Vraisemblable  شبه حقيقي

 Vraisemblance مشابهة الواقع

 Vraisemblance référentielle احتمالّية مرجعّية

 Vulgaire سوقي/عامي

 Vulgarisation عملّية التعميم/تبسيط

 Vulgarismeسوقية
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 Webشبكة

 Wolof (le -) لغة الولفّيين

 X-barre بار-س

 Xénismeُعْجمة

  Xénoglosie  لغات موجودة مجهولة

 XML لغة تضبيط موّسعة

 Yod ياء بينّية

 Yoruba (le -) لغة اليوروبّيين

 Zéroصفر

 Zeugmeفّك

 Zone érogène منطقة مولدة للغلمة

 Zone hystérogène منطقة مولدة للهستيريا

 
 

 

 :المصطلحات اإليطالية -3
  

 
  Abduzione احتمال

  Accidente/  sintomo عارض

   Affermazione إثبات

 Agente/  attante فاعل

   Aggiunzione إلحاق

 Allegoria مرموزة

  Allitterazione تكرار حروف/يجناس استهالل

 Anacoluto التفات

  Anafora )في صدر الجمل(تكرار 

 Anagramma جناس تصحيفي

 Analogia تماثل/ مماثلة

  Anomalia استحالة

 Antecedente مقّدم

  Antitesi نقيضة

  Apocope حذف أو ترخيم

  Archetipo أنموذج أصلي

 Argomentazione/ dimostrazione برهنة

  Articolazione تقطيع
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 Asindeton حذف أدوات العطف

   Asserzione إخبار

  Associazioni تداعيات

       Associazioni idiosincratiche تداعيات فردّية

  Assonanza جناس صوتيّ 

 Atteggiamento proposizionale موقف قضوي

 attività testuale نشاط نّصي

 Atto فعل

  Atto di significazione عل دالليف

  Attualizzazione تحيين

 Bersaglio هدف/ مرمى

  Brevitas إيجاز

                Cancellazione محو

  Caso حالة

  Catacresi مجاز شائع

  Categorematico مقوليّ 

  Categoria مقولة

  Catena  significante سلسلة داّلة

 Causa سبب/ عّلة

 Chiaro واضح

   Chiasmo عكس

 Cifra شيفرة

 Circostanza ظرف

 Classe صنف

  Codice سنن

  Codificare سّنن

 Combinazione توليف

 Comparazione مقارنة

 Competenza enciclopedica دراية موسوعّية

 Componenti semantiche مكّونات داللّية

  Comunicazione تواصل

   Concatenazione تسلسل

  Concetto متصوَّر

 Condensazione تكثيف

    Condizionale تشارطي
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  Connotazione داللة حاّفة

 Conseguente تالٍ 

  Contenuto مضمون

  Contesto سياق

 Continuum مسترسل

  Contra  agente فاعل مضادّ 

 Convenzionale تواضعي

  Convenzione مواضعة

  Conversazionale تحادثي

  Correlazione تعالق

 Decostruzione تفكيك

   Definiendum معّرف به

  Definiens معّرف

   Definizione تحديد/ تعريف

   Deittico إشاري

 Deixis حالة إشارة

  Denotazione داللة صريحة

  Deriva انحراف

  Designatore rigido محّدد صارم/ معّين قارّ 

    Designazione تعيين

 Designazione  rigida صارم/ تعيين قارّ 

 Differenza اختالف/ فصل

 Differenza specifica فصل نوعي

  Disegno رسم

 Dizionario قاموس

 Doppia  articolazione تقطيع مزدوج

  Effetto معلول/ مسّبب

 Ellissi إضمارّي/ حذف إيجازي

  Emblema شعار

 Emic ظيفيو / ذو وظيفة

 Empirismo تجريبية

  Enciclopedia موسوعة

  Enfasi تفخيم

 Enigma لغز

  Entimema قياس إضماري/ ضمير
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 Entità كيان

 Enumerazione تعداد

  Enunciato قول

  Epifania َتَجلَّ 

   Epifora )في ذيل الجمل(تكرار 

  Equivalenza معادلة

 Esplicito صريح

  Espressione composta ةعبارة مركبّ 

  Espressione semplice عبارة مفردة

  Essenza ماهية

  Essere وجود/ كائن

 Estensione ماصدق

  Etic غير وظيفيّ 

  Falso كاذب

 Fantascienza خيال علميّ 

  Favola حكاية

 Fenomenologia ظاهراتّية

 Figura وجه/ صورة

 Figure del contenuto صورة مضمون

 Figure dell’espressione صورة شكل

  Fine غاية

  Fonema صوتم

 Fonologico صواتيّ / صوتميّ 

  Formalizzazione شكلنة

      Frames أطر

  Funtivo واظف

 Funzione conoscitiva وظيفة عرفانّية

 Geminatio تضعيف/ تكرار

  Genere جنس

  Gerarchia مراتبتية

 Gerarchizzazione تراتب

 Giudizio حكم

  Gradatio ترقٍّ 

 Graminatica trasformazionale نحو تحويلي

  Hyperbaton/ parentesi اعتراض
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    Icona أيقونة

  Identità تطابق

  Idioletto لهجة فردية

 Idiosincratico خصوصي/ فردي

  Implicatura استلزام/ مالزمة

  Implicazione استلزام

  Implicito ضمنيّ 

  Indicatore مؤّشر

      Indicazione إشارة

  Indizio مؤّشر/ دليل

  Induzione استقراء

  Inferenza استدالل

  Insegna شارة

 Intensione/ nozione مفهوم

 Intentiones secundae مقاصد ثانوية

 Interpretante مؤّول

  Interpretanza تأّول

  Intonazione/ tono تنغيم

 Inversion قلب

 Ipallage قلب أو مقلوب

  Iperbole مبالة

  Iperonimo اسم جنس

 Iponimo اسم نوع

   Ipotesi فرضّية

 Ipotesi regolativa فرضّية ضابطة

 Ipotiposi مؤّثر/ وصف دقيق

 Ironia سخرية

  Isotopia تشاكل داللي

 Legge قانون

  Lessema وحدة معجمّية

 Lessico معجم

  Litote تخفيف/ اقتصاد

 Locale موضعيّ 

 Logica dei relativi منطق اإلضافات

 Logica docens منطق التعّلم



 796

    Logica modale منطق جهي

 Logica utens منطق االستعمال

 Marca مؤشر/ سمة

  Materia ماّدة

 Messaggio رسالة

  Metafora استعارة

 Metaforizzato همنمستعار /مستعار له

  Metonimia كناية/ مجاز مرسل

  Metrica عروض

  Mimesis محاكاة

  Mittente ُمرِسل

      Modello/  paradigma أنموذج

 Modo طريقة/ صيغة

  Mondo possibile عالم ممكن

    Motivazione تبرير/ تعليل

  Nebulosa سديم

  Occorrenza توارد

  Oggetto موضوع

 Oggetto dinamico وضوع ديناميكيم

       Oggetto immediato موضوع مباشر

      Olofrastico أحادي التعبير

 Omonimia اشتراك لفظي/ مجانسة

  Opposizione تقابل

  Ossimoro تضادّ 

  Parabola مثل

  Paradosso تناقض

  Paratassi فصل

 Paronomasia/ sineddoche مجاز مرسل

    Percezione ك حّسيإدرا

  Perifrasi كناية عن الموصوف

 Permutazioneاستبدال موقعي/ تبديل

  Pertinente مناسب

  Pertinentizzazione مناسبة

 Pleonasmo حشو

 Polisindeto وصل أدوات العطف
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 Postulato مسّلمة

  Pragmatica تداولّية

  Predicato محمول

  Predicazione توّقع

  Premessa مقّدمة

  Presupposizione اقتضاء

  Preterizioneتصريح بعد اإلبهام

  Primitivi أولّيات

  Processi di categorizzazione عملّيات المقولة

  Processi percettivi عملّيات إدراكية

 Proporzionale simbolo رمز

  Proporzione تناسب

  Proposito محور

 Proposizione قضّية

 Proprietà خاصّية

  Proprietà  sintetica خاصّية تأليفية

 Proprietà analitica خاصّية تحليلية

  Prova برهان

 Qualità ميزة

 Rappresentazione تمثيل

  Rappresentazione componenziale تمثيل مكّوني

 Rappresentazione stereotipa تمثيل مقولب

 Rebus لغز مصّور

  Reduplication مضاعفة

  Referente مرجع

      Referenza/ riferimento إحالة

 Regole conversazionali قواعد المحادثة

  Reticenza اكتفاء

  Ricevente متلقٍّ 

   Ridondanzaإطناب  /إسهاب

    Rinviato إرجاع

     Ripresa إعادة 

  Rizoma جذمور

  Scerieggiatura سيناريو

  Schema رسم متناسب
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 Script خطاطة

  Segni indicativi عالمات إشارّية

  Segni prognostici عالمات تشخيصّية

   Sema معينم

 Semantica componenziale علم الداللة المكّونية

 Semantica intensionale علم الداللة المفهومية

 Semantica interpretativa علم الداللة التأويلية

 Semema معنم

  Semiosi illimitata توليد الداللة الالمتناهية

  Semiosis توليد الداللة

  Senso معنى

  Significante دالّ 

  Significato مدلول

 Significato convenzionale مدلول تواضعي

  Significato situazionale مدلول مقامي

  Significazione داللة

  Sillessi استخدام

  Sillogismo قياس

 Sillogismo apodittico قياس يقيني

 Sillogismo ipotetico قياس افتراضي

 Similarità/ somiglianza تشابه/ مشابهة

  Simmetria تناظر

     Simplex apprehensio إدراك بسيط

  Sincategorematico غير مقوليّ 

  Sincope حذف داخل الكلمة

 Sineddoche caratterizzante مخّصص مجاز مرسل

 Sineddoche generalizzante مجاز مرسل معّمم

  Sineresi إدغام

  Sinestesie حّس متزامن

  Sinonimia ترادف 

 Sinonimo مرادف

 Sintagma مرّكب

  Sintagma preformato مرّكب مسبق التشكيل

 Sistema نظام

   Sistema fonologico نظام صوتمي
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  Situazione مقام

 Soggetto ذات/ موضوع

 Soppressione حذف

  Sostanza جوهر

     Sostituzione استبدال

 Sovrapposizione تنضيد

 Specie نوع

  Spostamento تحويل

  Stereotipo مقولب

    Stilizzazione أسلبة

       Strumento وسيلة/ أداة 

  Struttura بنية

  Suppositio impropria مالئمةفرضية غير 

 Tenore حامل

  Termine حدّ / لفظ

  Test della  negazione اختبار النفي

 Tipo نمط

 Tipologia نمطّية

 Tonema وحدة تنغيمّية

 Topic متحّدث عنه/ موضع

 Traccia أثر

 Trasposizione نقل

  Tropo صورة بيانّية/ مجاز

 Uguaglianza مساواة

 Valido صحيح

 Veicolo ناقل

 Verità حقيقة/ صدق

 Vero صادق

  Vettore موّجه

  Zeugma فكّ 

 

  
 :المصطلحات الالتينية -4
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 Inventioابتكار

 Docereإفادة

 Delectareإمتاع

 Élocutioإنشاء

 Movereتأثير

 Actio حركات وسكنات

 Memoriaحفظ

 Commedia dell’arte ملهاة مرتجلة
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  الفصل العاشر

  المصطلحات العلمية لسلسلة التقنيات االستراتيجية والمتقدمة
  

 :المصطلحات اإلنكليزية -1
  

A Acetyl Coa  إنزيم األسيتيل المشاركA
Ab Initio Programme  برنامج أوليAb 
Abalone حيوان أذن البحر 
Abbe Term حد آبي 
Abbreviations اختصارات 
Abdomen بطن
Abdominal بطنية
Abductor  عضلة مبعدة -عضلة فتح
Aberration شذوذ - اضطراب -زيغ
Abiogenic Theory  نظرية نشوء تلقائي-نظرية تولد ذاتي -نظرّية بوجينية
Abiotic غير حيوي 
Ablation حّت-سحل-ازالة بواسطة القطع -استئصال  - تخوية

 جذّ  -ليزري
Ablative قابل للحتّ  -ُمِحّت 
Abrasion حت
Abrasion - Resistant  مقاومة التآكل -مزائج مقاومة للحت
Abrasion Resistance  ّاالهتراء/مقاومة الحت 
Abrasive Materials مواد جلخ وصقل: كاشطة/مواد حاّتة
Abrasive Slurry ردغة كاشطة 
Abrasives كاشطات 
Abrupt شديد التحدر 
Abrupt Junction وصلة فجائية 
Abscissa إحداثي سيني -فاصلة 
Absolute مطلق –خالص 
Absolute Fluctuations تقلبات مطلقة 
Absolute Permeability نفاذية مطلقة -ُمنِفذية 
Absolute Pressure ضغط مطلق 
Absolute Shaft Angle Optical مطلقةمرمزات بصرية لزاوية محور



 802

Encoders 
Absolute Time زمن مطلق 
Absolute Value قيمة مطلقة 
Absorbance  قدرة المادة على امتصاص الطاقة بمختلف أشكالها -امتصاص

 غير المرئية/ اإلشعاعية المرئية 
Absorption امتصاص 
Absorption And Ionic Binding ارتباط امتصاصي وشاردي
Absorption Edge حافة االمتصاص - عتبة االمتصاص
Absorption Edge - Or Threshold عتبة االمتصاص/حافة 
Absorption Of One Photon امتصاص فوتون واحد 
Absorption Scrubbing التنظيف باالمتصاص 
Absorption Threshold عتبة االمتصاص 
Absorptivity  االمتصاصية –قابلية االمتصاص
Abstract الصةخ –ملخص  -نظري
Abstract Data Type نوع البيانات الملخص 
Abstractions ملخصات 
Abuse استخدام خاطئ 
AC اختصار لتيار متناوب 
AC Bridges قناطر التيار المتناوب 
AC Circuit دارةAC الموازية 
AC Color Plexed Video Signal  إشارة فيديو ملونة لدارةAC
AC Electrodynamometer Movements ACحركات العداد االلكترودينامي لقياس
AC Image Section  قسم الصورةAC 
AC Line Power قدرة خط التيار المتناوب
AC Line Transformer محوالت خط التيار المتناوب
AC measurement bridge  قنطرة قياسAC 
AC Moving - Vane Meter 
Movements 

تحركالمACحركات عداد مرياش 

AC Power قدرة التيار المتناوب/خّط القدرة للتيار المتناوب
AC Reference Excitation Input دخل مفّعل الّتّيار المتناوب
AC reversals تيارات متناوب عكسّية 
AC Scan Section  قسم مسحAC 
AC to DC conversion  تحويل منAC  إلىDCحيثDCاختصار لتيار مستمر
Acarbose أكاربوز 
Acaricide  قاتل الُحَلم -مبيد ُقراد 
Accelerate يعّجل -يتسارع 
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Accelerated Drying تجفيف مُعجل 
Accelerating Force  قوة التسريع/القوة الُمَسرِّعة -قوة التسارع
Accelerating Grid التعجيل/شبكة التسريع 
Acceleration تعجيل -تسارع 
Acceleration - Classical  تسارع كالسيكي-عجلة كالسيكية
Acceleration Classical Defined تعريف كالسيكي -تسارع
Acceleration Components مكونات التسارع 
Acceleration Components-Body 
Axes 

محاور الجسم-ُمركِّبات تسارع

Acceleration Due To Gravity تسارع الثقالة 
Accelerations سارعاتت 
Accelerator/Accelerators مسرِّعات/مسرِّع 
Accelerometer - Spring Restrained 
Pendulous 

مقياس تسارع بندولي مقيَّد زنبركًيا

Accelerometer - Torque Balance 
Pendulous 

مقياس تسارع بندولي مقيَّد بميزان عزم الدوران

Accelerometers مقاييس التعجيل 
Acceptance Angle زاوية القبول 
Acceptance Angle - Numerical 
Aperture 

المنفذ الرقمي -زاوية القبول 

Acceptance Cone قمع قبول 
Acceptance Test اختبار القبول 
Accepted Military Service Pathway مسار مقبول للخدمة العسكرية
Acceptor مستلم
Acceptor Circuit متقبلة/دارة مستقبلة 
Acceptor Doping إشابة المتقبِّل 
Acceptor Level مستوى المتقبِّل 
Acceptor Substances مواد متقبِّلة 
Acceptors  متقبالت -متقبلون 
Access مدخل -الوصول الى  -إتاحة
Access Control تحكم بالنفاذ 
Access Control Mechanisms آليات التحكم بالدخول 
Access Cycle الدخول/دورة التداول 
Access Format Code Division 
Multiple - AFCDM 

دخول متعدد لطيف انتشار ُمشّفر

Access Point نقطة دخول 
Access Ports إلى شبكة اإلنترنت/منافذ الوصول إلى مكان ما
Access Time زمن الدخول 
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Access Walkway وحدة ضمن/قسم/إلى موقع محدد/ممر الوصول إلى مكان
 محطة معالجة/ منشأة 

Accessability  سهولة وصول-إمكانية وصول –وصولية
Accessories أجهزة إضافّية مكّملة 
Accident Investigation Board هيئة التحقيق بحوادث/هيئة تحقيقات حوادث الطيران/مجلس

 الطيران
Accident Probability - Nuclear  حادث نووياحتمال وقوع
Accidental Spillage إنسكاب عرضي 
Accountability قابلية المساءلة 
Accounting موازنة
Accounting Standards معايير محاسبية 
Accretion of Ice تنامي الجليد/َتَشكُّل 
Accumulator مدخرة -ُمراكم 
Accuracy دقة
Accuracy Of Location Fixes دقة ثبت المكان 
Accurate Digital Representation - 
ADR 

 ممثل رقمي دقيق

Accurate Navigational Fix ثبت مالحي دقيق 
Acetal Homopolymer بوليمير األسيتال المتجانس
Acetaldehyde أستلدهايد 
Acetate أسيتات 
Acetic Acid Bactria بكتيريا حمض الخل 
Acetobacter xylinum بكتيريا
Acetogenesis توليد حمض الخل 
Acetogenic بكتيريا مولدة لألسيتات 
Acetoin أسيتوين 
Acetone أسيتون 
Acetyl CoA أسيتيل كوA 
Acetylation أستلة
Acetyltransferase أنزيم األسيتيل ترانسفيراز
Achiral غير كيرالي 
Achromatic Tone صبغي/َوقع الكروماتيني
Achromobacter الصبغيجرثوم 
Acid حمض 
Acid - Neutralizing Capacity مقدرة على تعديل الحموضة
Acid Buffer  دارىء حمضي - محلول منظم حمضي
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Acid Corrosion حث حمضي/تآكل/ائتكال
Acid Etching حفر حمضي 
Acid Load فرط الحموضة 
Acid Mine Drainage مياه صرف المناجم الحمضّية
Acid Precipitation ترسيب حمضي 
Acid Rain مطرحمضي 
Acid Scavenger مركبات صّيادة للحموض
Acid Sulfate Soil تربة الكبريتات الحمضية
Acidic Deposition ترسبات حمضية 
Acidification تحميض 
Acidity حامضّية 
Acidosis  انخفاض قلوية الدم -ُحماض
Acinetobacter  عديم الحركةجرثوم  -جرثوم جريبي
Acknowledgment استجابة موافقة 
ACL And Fast CMOS جهازCMOS المطّور 
Acoustic صوتي -سمعي 
Acoustic Diaphragms أغشية صوتية مرنة 
Acoustic Energy طاقة صوتّية 
Acoustic Megaphone Transmitter - 
AMT 

سمعية/مرسلة هاتفية صوتية

Acoustic Modes  تيةأنماط صو 
Acoustic Transducers السمعية/محول الطاقة الصوتية
Acoustic Transponders ناقالت الطاقة الصوتية 
Acoustic Waves Devices أجهزة الموجة السمعية 
Acquisition اكتساب 
Acrolein أكرولين 
Acronym - Acronyms تسمية مختصرة منحوتة من األحرف األولى للكلمات المكونة-

 المختصرات اللفظية األوائلية
Acrylamide أكريالميد 
Acrylate أكريالت 
Acrylic Acid حمض األكريليك 
Acrylic Adhesive الصق اكريلي 
Acrylic Fibers الياف أكريليك 
Acrylic Polymer طالء صاد من مكثور االكريليك
Acrylic Resins رانتجات أكريلّية 
Acrylics  ّمن األكريليك - أكريليكّية /ةمواد أكريلي
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Actin أكتين
Actinically Activated Polymerization بلمرة منشطة ضوئيا 
Actinides أكتينيدات 
Actinomycete أكتينوميسيت 
Actinomycin أكتينومايسين 
Action فعل
Action Integral  تكامل فعلي -عملية تكاملّية
Action Potential َمكنة الفعل - كمون الحدث
Actions Films أفالم الحركة 
Activated Biological Filtration - 
ABF 

 ترشيح حيوي منشط

Activated Biosolids Process عمليات تنشيط المواد الصلبة الحيوية
Activated Carbon كربون منشط 
Activated Charcoal فحم نباتي مفعل 
Activated Sludge حمأة منشطة 
Activated Sludge Process - ASP  سيرورة الحمأة المفعَّلة -سيرورة الوحل المفعَّل
Activation Energy طاقة التنشيط 
Activators منشِّطات 
Active نِشط
Active Aeroelastic Wing  ًجناح فّعال مرن هوائيا 
Active Area  منطقة فعالة -منطقة ناشطة
Active Component Formation إنشاء المكّون الفعال 
Active Discrete Components مكّونات عاملة منفصلة 
Active Electronic Component مكّون فعال الكتروني 
Active Filters مرشحات فعالة 
Active Immunization تمنيع فعال 
Active Matrix LCD - AMLCD تقنية الماتريكس الفعال 
Active Medium وسيط فعال -ل وسط فعا
Active Metal معدن فّعال 
Active Nonmetal المعدن فّعال 
Active Oxidation أكسدة فّعالة 
Active Region منطقة فعالة 
Active Ring حلقة فعالة 
Active Satellites سواتل عاملة 
Active Solar طاقة شمسية فعالة 
Active Technology شطةتقانة فّعالة ون/تكنلوجيا
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Active Wave Stage مرحلة الموجة الفعالة 
ActiveRecord عمليةActiveRecord
Activity نشاط
Activity Diagrams مخططات النشاط 
Actual Composition Of The Two 
Phase Region 

تركيب فعلي للمنطقة ثنائية الطور

Actual Position Of The Load وضعّية فعلّية للِحمل 
Actuate تشغيل -تفعيل 
Actuated مدفوع -ُمسيَّر 
Actuating تشغيل
Actuation تشغيل
Actuator مشّغل - المحفز  -مفعِّل
Actuator Systems  نظم منظومات الُمفعِّالت -أنظمة التشغيل
Acyclovir أسيكلوفر 
Acylated Heptapeptide ببتيد سباعي مؤسل 
Adapter مهايء 
Adapter Pattern نمط الموائم 
Adapters  مهايئات -وصيالت  -موائمات
Adaptive Control تحّكم تالؤمي 
Adaptive Software Development - 
ASD 

تطوير البرمجيات التكّيفية

Adaptive Wing - Surface Contoured 
Aircraft Wing 

جناُح طائرٍة ُمكيَّف السطوح -جناح تالؤمي 

Adaptronic ئم إلكترونياً متال 
Add - On Accessory ملحقة مضافة 
Add In Memory ذاكرة إضافية 
Add On Cards Or Modules وحدة دخول بالبطاقة 
Added Mathematical Code رمز رياضي مضاف 
Added Value قيمة مضافة 
Adder And Subtractor Matrix Circuit دارة مصفوفة طارحة وجامعة
Adder Circuit دارة جامعة 
Adder Gates بوابات الَجّماع 
Adders جّماعات 
Addition إضافة
Addition Chain Reaction تفاعل تسلسلي باإلضافة
Addition Of Fractions جمع الكسور 
Addition Polymerization  بلمرة باإلضافة -بلمرة اضافّية
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Addition Reactions تفاعالت اإلضافة 
Additional Stages مراحل إضافية 
Additive Process سيرورة اإلضافة 
Additive/Additives إضافات/مضافات-ُمضاف  -ُمحسِّن
Additives - Modifiers  معدِّالت -إضافات 
Additives Crystallization تبلور المواد المضافة 
Address عنوان
Address Bus مسرى عناوين 
Address Register سّجل العنوانُم 
Address Signal إشارة التعريف 
Address Tones نغمات العنوان 
Addressable Unit وحدة معنونة 
Addressing The Register تنفيذ وظيفة المسجل 
Adductor  العضلة المقربة -عضلة الطي
Adductor Lonus  العضلة المقربة الكبرى -عضلة طي الجسم
Adenosine Deaminase - ADA أألنزيم األدينوزين دي أميناز
Adenosine Diphosphate - ADP  أدينوزين ثنائي الفوسفات-ثاني فوسفات األدنوزين
Adenosine Triphosphate - ATP  أدينوزين ثالثي الفوسفات-ثالثي فوسفات األِدنوزين
Adenovirus  أدينو فيروس -فيروس غدي
Adenylation األدينيل إضافة مجموعة
Adherends  ملتصقات القطع الملتصقة -مالصقات
Adhesion التصاق 
Adhesion Promoters محسنات اللصق 
Adhesion Protein االلتصاق/بروتين االلتحام
Adhesive Bond Chain Links وصالت السلسلة الرابطة الالصقة-حلقات سلسلة لربطة الصقة
Adhesive Bonding صقترابط ال 
Adhesive Coating  طالءات الصقة -غالف الصق
Adhesive Die Attach لصق القالب بالصق 
Adhesive Selection اختيار الالصق 
Adhesive Strips أشرطة لصق 
Adhesive/Adhesives لواصق/الصق 
Adhesives Properties خواّص اللواصق 
Adhesives Systems نظم اللواصق 
Adiabatic أدياباتي -كظوم /فظ حرارةحا
Adiabatic Lapse Rate معدل اإلنقضاء األديباتيكي
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Adiabatic Process عملية أدياباتيكية 
Adipic Acide حمض األديبيك 
Adjacent Side ضلع مجاور 
Adjoint توصيل 
Adjuvant مساعد 
Administrative Security Policy سياسة األمن اإلدارية 
Admiralty Shutter Telegraph مصراع التلغراف االميرالي
Admittance قبولية
Admittance Spectroscopy  لقياس المقادير السعوية والسماحيات -مطيافية القبولية

 الديلكتريكية بداللة درجة الحرارة والتوترات
Adrenal Gland غدة كظرية 
Adressability - ATP قابلية العنونة 
Adriamycin أدريامايسين 
Adsorption  إمتزاز -إدمصاص 
Adsorption Chromatography كروماتوغرافيا اإلدمصاص
Adsorption Systems اإلدمصاص 
Adsorption/Regeneration إعادة تشكيل/إدمصاص
Adult Stem Cells خاليا جذعية بالغة 
Advance تقدم
Advanced متقدمة متطوِّرة 
Advanced Batteries بطاريات متقدمة 
Advanced Ceramic سيراميكي متقدم 
Advanced Ceramic Processing معالجة السيراميك المتقّدم
Advanced Ceramics  سيراميك متطور صناعته/خزف-مواد سيراميكية متقدمة
Advanced Composites مركبات متطّورة 
Advanced Graphic Ports  ّمةمنافذ الرسومات المتقد
Advanced Heat Storage تخزين حراري متقّدم 
Advanced Low Power Schottky TTL أجهزةTTL شوتكي المنخفضة القدرة والمتطورة
Advanced Materials مواّد متقّدمة 
Advanced Metals Technology المتقّدمة/تقانة المعادن المتطورة
Advanced Processing Technologies المعالجة المتقّدمةتقانات
Advanced Solid State Circuitry دارات الحالة الصلبة المتقّدمة
Advanced Treatment معالجة متقدمة 
Advanced Wastewater Treatment معالجة متقدمة لمياه الصرف
Advantages إيجابيات-مزايا-حسنات -منافع -فوائد
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Advantages And Disadvantages Of 
Methods 

 مزايا وعيوب الطرائق

Advantages In Optical Fiber Systems مزايا منظومات الليف البصري
Advantages Of مّيزاتها
Advantages Of Composite Materials مزايا المواد المرّكبة 
Advective Winds تقدم الموجة 
Adverse Yaw انعراج معاكس 
AEGIS System نظامAEGIS 
Aerated فهوة
Aerated Lagoon الغون مهّوى 
Aeration تهوية
Aerator أدوات كهربائية تقوم باإلمداد بفقاعات الهواء لتأمين أكسدة المادة

 العضوية وتحللها هوائياً 
Aerobe بكتريا حيهوائية ال تعيش إال على األكسجين
Aerobic هوائي -حيوي 
Aerobic Bacteria يةباكتريا هوائ 
Aerobic Digestion هضم هوائي 
Aerobic Microorganisms متعضيات دقيقة هوائية 
Aerobic Processes عمليات هوائية 
Aerobic Sold Stage Fermentation عملية تخمير هوائية ذات مرحلة صلبة
Aerodynamic ديناميك هوائي 
Aerodynamic Balance إتِّزان أيروديناميكي/توازن
Aerodynamic Centre َمرَكز ديناميكي هوائي 
Aerodynamic Coupling مزدوجة أيروديناميكية 
Aerodynamic Derivatives مشتقات الديناميك الهوائي
Aerodynamically Designed ُمصمَّم وفق الديناميك الهوائي
Aerodynamically Unstable Aircraft طائرة غير مستقرة ايروديناميكًيا
Aerodynamics أيروديناميك 
Aeroelasticity مرونة جوية 
Aerofoil مطيار
Aerogels هالم هوائي 
Aeroservoelasticity مرونة المخدم الجوي 
Aerosol رذاذ -حاللة 
Aerosol Process Polycondensation الرذاذات/بلمرة بالتكاثف وفق سيرورة المعلقات الهوائية
Aerospace فضاء –جو /فضاء جوي
Aerospace Materials  مواد الفضاء والطيران -مواد الفضاء الجوي
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Aerothermoelasticity مرونة الحرارة الجوية 
Affinity ألفة
Affinity Chromatography Using 
Antibodies 

كروماتوغرافيا األلفة باستخدام األجسام المضادة

Affinity Purification تنقية باأللفة 
Affluence وفرة
Affordability Initiative CAI أي.ا.مبادرة نشر المواد المركبة سي.
African Art فن افريقي 
Afterburner حارق خلفي 
Agar أغار
Age Hardening تقسية بالتعتيق 
Age Of Materials عمر المواد 
Agency وكالة
Agent عامل
Agent - Oriented Methods أدواتية التوجه منهجيات 
Agent - Oriented Software 
Engineering - AOSE 

هندسة البرمجيات ذات التوجه األدواتي

Agent - Oriented Software Life 
Cycle 

دورة حياة البرمجيات أدواتية التوجه

Agglomerates تكّتل وتكدس وتجمع حبات متباينة الحجم ودرجة االستدارة
Agglomeration لتكت
Aggregate ُكداسة-تجّمع-مجموعة - تراكمي /اجمالي
Aggregates  تجميع -تراكمات 
Aggregation تجميع
Aggression عدوان
Aggressive أبخرتها للتفاعل مع المعدات-األسس/ُعْدواِنّي ميل األحماض

 محطة معالجة/منشأة/في مصنع
Agile  هةَفرا-خّفة الحركة - منهجيات سريعة
Agile Manifesto بيان منهجية التطوير السريع
Agile Methods النمذجة السريعة-منهجيات التطوير السريعة
Aging تعمير -تعتيق 
Agranular Endoplasmic Reticulum شبكة أغشية السائل الخلوي الناعمة
Agricultural Irrigation ري زراعي 
Agricultural Sludge Application استخدام زراعي للحمأة 
Agricultural Source Of Pollution مصادر التلوث الزراعي
Agro Chemicals كيميائيات زراعية 
Agrobacterium Tumefaciens بكتيريا التدرن التاجي 
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Agronomy علم المحاصيل الزراعية
Ague مالريا
Aided IN Systems اتيأنظمة ُمِعيَنة للمالحة بالقصور الذ
Aided Systems And Kalman Filters منظومات مساعدة و مرشحات كالمان
Aileron دفة الدحرجة 
Aileron Up - Float انحراف متناظر للدفات نحو األعلى
Air هواء
Air - Bearing - Surface سطح محمل ـ الهواء 
Air - O - Brinell ةمن خواص أجهزة قياس القساو  - برينيل -أو-هواء
Air Bags أكياس هواء 
Air Bleed Valve صمام تنظيم نزف الهواء
Air Data بيانات جوية 
Air Data - Formulae صيغ البيانات الجوية 
Air Data /Interial Scheduling جدولة عطالّية/بيانات جوية
Air Data Based مستندة على معلومات جوية
Air Data Gain Scheduling سب البيانات الجويةجدَولة ك
Air Data/Inertial Mixing السرعة القصورية الذاتية/مزج البيانات الجوية
Air Density كثافة الهواء 
Air Density - Altitude Relationship كثافة الهواء وعالقته باالرتفاع
Air Density Ratio نسبة كثافة الهواء 
Air Density Reduction Factor خفيض كثافة الهواءعامل ت
Air Drying Of Sludge تجفيف الحمأة بالهواء 
Air Fuel Mixture  الوقود –خالط الهواء 
Air Gap فسحة هوائّية 
Air Gap Spinning غزل بتقانة الفجوة الهوائية
Air Headers موجهات الهواء معدات تقوم بتوجيه تيارات الهواء نحو سطوح

 الخزانات
Air Humidifiers مرطبات للهواء 
Air Knife سكين الهواء 
Air Mass كتلة الهواء 
Air Navigation Order نظام المالحة الجوية 
Air Pollutants ملّوثات الهواء 
Air Pollution تلوث الهواء 
Air Purge تنفيض هوائي 
Air Quality Index دليل جودة الهواء 
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Air Release تحرير الهواء 
Air Release Hole ثقب تنفيس 
Air Release Valve صمام تحرير الهواء 
Air Stability ثبات الهواء 
Air Stripping تعرية هوائية 
Air Stripping of VOCs سحب المواد العضوية الطّيارة من الهواء
Air Testing اختبار الهواء 
Air Traffic Control سيطرة جوية 
Air Traffic Control System نظلم مراقبة الحركة الجوية
Air Travel Organizers’ Licensing - 
ATOL 

ترخيص منظمي السفر الجوي

Air Turbulence اضطراب هوائي 
Airbag وسادة هوائية 
Airborne Interrogator جهاز استنطاق محمول جوًا
Airborne Night Vision Imaging 
System 

ويةنظارات الرؤية الليلية الج

Airborne Particulate Matter هبائية منقولة بواسطة الهواء/مادة دقائقية
Airbus طائرة إيرباص 
Airbus A  إيرباصA 
Aircraft Body Axes محاور جسم الطائرة 
Aircraft CG  مركز ثقل الطائرة حيثCG-اختصار لــِ مركز الثقل
Aircraft Maintenance License - AML يانة الطائراترخصة ص
Aircraft Traffic Control 
Transponders - ATCT 

ترانسبوندرات السيطرة الجوية

Airflow جريان الهواء 
Airfoil  مطيار -شكل مقطع الجناح
Airframe هيكل الجسم الطائر-الصاروخ /هيكل الطائرة
Airline Reservations Desks مكاتب حجوزات خطوط الطيران
Airload حمل هوائي 
Airloc Balls كرات يحركها صمام للتحكم بانسياب الهواء: كرات حبس الهواء

 في األنابيب
Airplane Design Using Fiber Optics تصميم الطائرة باستخدام االلياف البصرية
Airspeed سرعة جوية 
Airtight غير منفذ للهواء -ُمحكم
Airworthiness Regulation رة الجويةنظم الجدا 
Airy Disk بقعة مركزية ضوئية 
Aitken Particles جسْيمات إيتِكن 
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Ajinomoto أجينوموتو 
Ajmalicine Production  الـروباساين - إنتاج األجماليساينRaubasine
Aksay اكساي 
Alanx أناكس
Albedo قدرة سطح على عكس أشعة -بياض
Albumin زالل
Alcohol Fuels كحوليوقود 
Alcohols كحوالت 
Aldehyde / Aldehydes الديهيدات/ ألديهايد 
Aldolase الدوالز
Ale نوع من الجعة-مزر 
Alfisol ألفيسول 
Alford Loop Antenna هوائي الفورد األنشوطي 
Alga طحلب 
Algae  أشنيات -طحالب 
Algal Nutrition تغذية طحلبية 
Algal Reproduction طحلبيتكاثر 
Algebra جبر
Algebraic Expressions تعابير جبرية 
Algebraic Operations عمليات جبرية 
Algebraic Specifications خصائص جبرية 
Algorithm For Materials خوارزمية المواد 
Algorithm For Materials Selection اختيار خوارزمية المواد 
Algorithms خوارزميات 
Aliasing استرداف 
Alicyclic أليفاتي دوري 
Align اصطفاف - محاذاة 
Aligner أداة اصطفاف 
Alignment  تناظم -اصطفاف  -تراصف
Alignment Errors During Splicing أخطاء التراصف أثناء الربط بالجدل
Aliphatic  اليفاتية -مركبات مفتوحة
Aliphatic Hydrocarbons يفاتيةهيدروكربونات ال 
Aliphatic Polyisocyanates بولي ايزوسيانات أليفاتية
Alkali قلي
Alkaline قلوي
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Alkaline Cell / Alkaline Cells خاليا قلوية/خلية قلوية 
Alkaline Dry Cell Battery مّدخرة الخلية الجافة القلوية-بطارية الخلية الجافة القلوية
Alkaline Hypochlorite لورات قلويةهيبوك 
Alkaline Manganese Dioxide 
(Zn/Mno2) Cells 

القلوية–خاليا ثاني أكسيد المنغنيز

Alkaline Phosphatase فوسفاتاز قلوي 
Alkalinity قلوية
Alkalinity Analysis تحليل القلوية 
Alkaloids ألكلويدات 
Alkalophilic محبة للقلوية 
Alkane / Alkanes اناتألك/ألكان 
Alkanethiol Endgroups مجموعات نهائية ألكانيثيولية
Alkene ألِكن
Alkine قلوي
Alkyl ألكيل
Alkylation ألَكلة
Alkyne ألكين
Alkynes ألكاينات 
All - Moving Tail Plane طائرة ذات ذنب متحرك بالكامل
All Pass Filter مرشح التمرير الكامل 
All Plastic Fiber ليف مكون من البالستيك بشكل كامل
Allele Replacement استبدال األليل 
Alleles أليالت
Allergies أرجيات 
Alligator Clip ملقط بأسنان 
Allografting تطعيم مثلي 
Alloimmunisation تمنيع بين السالالت 
Allosteric ألوستيرية 
Allotrope متغاير - متآصل 
Allotropic متعّدد األشكال البّلورّية -تآصلي
Allotropy تعّدد األشكال البّلورّية -تآصل
Allowable Stress اجهاد مسموح به 
Alloy خليطة -سبيكة 
Alloy Phase السبيكة/طورالخليطة 
Alloy Properties السبيكة/خواّص الخليطة
Alloy Selection السبيكة/اختيار الخليطة 
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Alloy Steel خالئطيفوالذ 
Alloying ِسباكة -خلط  -اشابة 
Alloying Elements عناصر الّسباكة -تأشيب
Alluvium طمي
Almagest - Ptolemy  بطليموس - مجسطي 
Alpha - Beta Alloys بيتا -سبائك ألفا /خالئط
Alpha Ferrite فيريت ألفا 
Alpha Iron حديد ألفا 
Alpha Laser اليزر ألفا 
Alpha Maraging Metal  معدن ماراجينغ ألفا-معدن أصالدي نوع ألفا
Alpha Particles - (α) جسيمات أشعة ألفا 
Alpha Phase طور ألفا 
Alphanumeric حروف أبجدية وأرقام 
Alphanumeric Characters أحرف األبجدية الرقمّية 
Alphanumeric Display Module مكونات شاشة الحروف واألرقام
Alphanumeric Liquid Crystal 
Displays - ALCD 

شاشات البلور السائل لعرض الحروف األبجدية واألرقام

Already Produced تم انتاجه 
Alternating متناوبة 
Alternating Copolymers بوليميرات مشتركة متناوبة
Alternating current - AC  تيار متردد -تيار متناوب
Alternative Chip Packaging ترزيم الرقاقات البديلة 
Alternative Compact Disks And 
Drives 

سواقات و أقراص مدمجة بديلة

Alternative Energy Technologies تقنيات طاقة بديلة 
Alternative Hypothesis فرضية بديلة 
Alternative Land Links خطوط االتصال األرضّية البديلة
Alternative TV Broadcast Standards معايير البث التلفزيوني البديل
Alternative Types Compared مقارنة األنواع المتغيرة 
Alternator منوبة
Altimeters عدادات االرتفاع 
Altitude Valves صمامات ارتفاع 
Alum حجر الشَّب 
Alumina - Aluminum ألمنيوم -ألمنيوم 
Alumina A1203 سيد األلمنيوم ألوميناأك 
Alumina Al203  األلومينا -أكسيد األلمنيوم
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Alumina MMC أكسيد األلمنيوم في الـ إم إم سي
Alumina Particulate - Reinforced 
Metal - Matrix Composites 

قالب أساسي معدني معززة بدقائق أكسيد/مركبات ذات مطرق
 االلمنيوم

Aluminides بائك ألمنيوم وعناصر أخرى ألمنيومألومينيدات س
Aluminosilicate Glass زجاج سيليكات األلمنيوم
Aluminosilicates سيليكات األلمنيوم 
Aluminum - AL ألمنيوم 
Aluminum - Silicon Phase Diagram السيليكوني-رسم بياني ألطوار االلمنيوم
Aluminum Association (5 - AA) 5 - AA  األلمنيوماتحاد
Aluminum Bonding Pads رفادات ربطات األلمينوم
Aluminum Electrolytic Capacitors متسعات األلمنيوم األلكتروليتية
Aluminum Foam رغوة ألمنيوم 
Aluminum Gallium Arsenide - 
AlGaAs 

زرنيخيد غاليوم األلمنيوم

Aluminum Honeycomb ص عسل المنيوميقر -المنيوم بشكل عش النحل
Aluminum in MMCs ألمنيوم-قالب أساسي معدني/المنيوم في مركبات ذات مطرق

 في الـ إم إ م سي
Aluminum Matrix MMCs قالب أساسي معدني مطرقها من االلمنيوم/مركبات ذات مطرق-

 مواد مركَّبة ذات مادة رابطة معدنية من األلمنيوم
Aluminum Production Schematic رسم تخطيطي النتاج االلمنيوم
Aluminum Sulphate كبريتات األلمنيوم 
Aluminum Wire Bonding ربط سلك األلمنيوم 
Alveogram مخططات األجواف الهوائية
Alveoli  حويصلة هوائية -ُجَريبة هواء
AM Radio Transmitters - AMRT مرسالت الراديو المضمنة سعويًا
AM Receivers - AMR أجهزة استقبال التضمين الّسعوي
Amalgam ملغم
Amber Rod قضيب من الكهرمان 
Ambient Pressure ضغط محيطي 
Ambient Temperature درجة حرارة المحيط 
American Airlines Right حّق الخطوط الجوية األمريكية
American Indian Art الهنود الحمر/فن الهنود األمريكيين
American Institute of Steel 
Construction - AISC 

معهد أمريكي للمنشآت الفوالذية

American Iron and Steel Institute - 
AISI 

معهد الحديد والفوالذ األمريكي

American National Standards 
Institute - ANSI 

معهد المعايير الوطنية األمريكي
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American Plastics Council س المواد البالستيكية االمريكيمجل
American Society for Nondestructive 
Testing - ASNT 

جمعية أمريكية لالختبارات الالإتالفّية

American Society for Testing 
Materials - ASTM 

جمعية أمريكية الختبار المواد

American Standard Code for 
Information Exchange - ASCII 

رمز قياسي أمريكي-م الترميز األميركي لتبادل المعلوماتنظا
 آسكي -لتبادل المعلومات 

American telephone and telegraph - 
AT&T 

 هاتف و برق أمريكية

American Water Works Association رابطة المنشآت المائية األمريكية
Amidases أميداز
Amidation إضافة مجموعة األميد 
Amidogen أميدوجين 
Amikacin أميكاسين 
Aminated Shells أغلفة مصفحة 
Amine Chemicals مواد كيميائية أمينية 
Aminilycosides أمينات سكرية 
Amino Acid حمض أميني 
Amino Desacetoxycephalosporanic 
Acid 7 

7حمض ديسأسيتوكسي سيفالوسبوراني- امينات

Amino Glycosides  زيدات أمينيةغاليكو 
Amino Groups مجموعات أمينية 
Amino Sugars سكريات أمينية 
Amino-5-Hydroxybenzoic Acid - 
AHBA 

هيدروكسي بنزديك -5حمض - أمينات

Aminoacyl أمينوأسيل 
Aminoacylases أمينوأسيالز 
Aminocephalosporanic حمض سيفالوسبوراألميني
Aminocyclitol  لأمينوسايكليتو 
Aminoglycosides غليكوزيدات أمينية 
Aminopenicillanic Acid حمض بينيسيالني األميني
Ammeter أميتر مقياس تيار كهربائي
Ammonia أمونيا
Ammonification أْمَونة
Ammonium أمونيوم 
Amoebae اميبا
Amoebas يلحيوان بروتزوا وحيد الخلية له القدرة على تشك: متحول آميبي

ل /يعيش على قاع الجد. أهداب مؤقتة تمكنه من الحركة
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وفي الجهاز الهضمي لإلنسان متسببًا بالزحار -والبحيرات 
Amorphization تزجُّج
Amorphous  البلوري-المتجانس-غير منتظمة الشكل -غير متبلورة-

 عديم الشكل -غير بلوري 
Amorphous Ceramics غير منتظم الشكل/ورسيراميك غير متبل/خزف
Amorphous Materials مواد عديمة الشكل ال بّلورّية
Amorphous Metals  عديمة الشكل/معادن ال بّلورّية
Amorphous Powders غير منتظمة الشكل/مساحيق غير متبلورة
Amorphous Silicon  ّسيليسيوم ال بّلوري 
Amorphous Solar Cells ةخاليا شمسية ال بلوري 
Amorphous Solid  ّجسم صلب ال بّلوري 
Amorphous Structure ال بّلورّية/بنية عديمة الشكل
Amorphous/Semi Crystalline Blends غير منتظم الشكل/مزيج نصف بلوري غير متبلور
Amoxicillin أموكسيسيلين 
Amp أدينوزين أحادي الفوسفات
Ampere - A يار الكهربائيوحدة قياس شدة الت -أمبير
Ampere - Hour (A/h) ساعة–أمبير 
Ampere's Law قانون أمبير 
Amperometric Electrode قطب كهربائي لقياس األمبير
Amphilies مزدوجي األلفة 
Amphiphilic أليف للدهون والماء 
Amphiprotic متذبذب 
Amphoteric حمضي قاعدي 
Amphotericin أمفوترسين 
Ampicillin أمبيسيلين 
Amplification تضخيم 
Amplifier مضّخم 
Amplifier Bandwidth مضخم عرض النطاق 
Amplifier Circuit  دارة تضخيم -دارة المضخم
Amplifier Coupling مضخم اإلقران 
Amplifier Design تصميم المضخم 
Amplifier Frequency تردد المضخم 
Amplifier Gain كسب المضّخم 
Amplitude  جزالة -اتساع  - سعة الموجة
Amplitude - Modulation Detector كاشف التضمين السعوي
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Amplitude Attenuation توهين السعة 
Amplitude Modulated Signal إشارة مضمنة متسعة 
Amplitude Modulation - AM  تضمين مطالي -ّتضمين ّسعوي
Amplitude Ratios نسب سعة 
Amylase أميالز
Amylases أنزيمات األميالز 
Amyloglucosidases أميلوغلوكوزيداز 
Amylolysis تحول النشاء إلى سكر حول كيميائي عضوي معروف
Anabolism عمليات األيض للبناء 
Anaerobic الهوائي 
Anaerobic Adhesives لواصق ال هوائية 
Anaerobic Bacteria باكتريا الهوائية 
Anaerobic Decay تحلل الهوائي 
Anaerobic Digestion هضم ال هوائي 
Anaerobic Digestion For Alcohol 
Fuels 

هضم الهوائي لوقود كحولي

Anaerobic Metabolism أيض الهوائي 
Anaerobic Processes عمليات الهوائية 
Anaerobiosis حياة الهوائية بدون أكسجين
Analog ظريتنا -تماثلي 
Analog And Digital Transmission ارسال تناظري ورقمي 
Analog And Linear Integrated 
Circuits 

دارات متكاملة تماثلية و خطّية

Analog Applications تطبيقات تماثلية 
Analog Bargraph Display شاشة المخطط القضيبي التماثلية
Analog Carriers حوامل تماثلية 
Analog Computer كمبيوتر تماثلي 
Analog Driver سواقة تماثلية 
Analog Fibre Optic تماثلي/ليف بصري تناظري
Analog Format ُبنية تماثلّية 
Analog Function Circuits دارات دالة تماثلية 
Analog I/O خرج تماثلي/دخل 
Analog Input دخل تماثلي 
Analog Interface واجهة بينّية تماثلّية-التماثلية البيئية - ماثلية دارة الوصلة الت
Analog Meter عداد تماثلي 
Analog Moving Bar Display مؤشر متحرك تماثلي 
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Analog Moving Coil Meters  المتحّرك التماثلي –مقاييس الملف
Analog Multimeter عداد تماثلي متعدد 
Analog Multiplexer تماثليمجّمع اإلشارات ال
Analog Output Pins مشابك خرج تماثلي 
Analog Panel Meters - APMS عدادات اللوحة المتماثلة
Analog RGB Interface وصلة تماثلية بينية 
Analog Shifters مزيحات تماثلية 
Analog Switches  مبدالت تماثلية -مفاتيح تماثلية
Analog to Digital Converter - ADC ِّل تماثلي رقميمبد 
Analog To Digital Converters - 
ADCs 

محوالت تماثلي إلى رقمي

Analog Transmission إرسال تماثلي 
Analogue تماثلي
Analogue Control تحكم تماثلي 
Analogue Integrated Circuit دارة متناظرة تكاملية 
Analogue Signal إشارة متماثلة 
Analogy Speedometer عّداد السرعة التماثلي 
Analogy To Plate Buckling تشابه مع انبعاج الصفيحة
Analysis تحليل
Analysis Activities أنشطة تحليلية 
Analysis In Design تحليل في التصميم 
Analysis Procedure  طريقة التحليل -إجرائية التحليل
Analyte حالئل عديمة الهيئة/حليلة
Analyte - Permeable منفذة -حليلة 
Analyte Molecules جزيئات حليلية 
Analyte Species أنواع حليلية 
Analytical Instrumentation آالت تحليل/تجهيزات 
Analytical Mass Spectrometry قياس الطيف الكتلي التحليلي
Analytical Solution محلول تحليلى 
Analytical Test Strips  ائط اختبار التحليلشر 
Anaplerotic Pathways مسارات تصليحية 
Anaplerotic Reaction تفاعل تصليحي 
Anapletotic Reaction استكمالي/تفاعل تعويضي
Anastase أنستاز
Anchor Groups زمر مرساة 
Anchored ُترسى
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Anchors مرتكزات 
Ancient Civilizations حضارات قديمة 
Ancillary ملحقة إضافية توفر دعمًا للنشاطات األولية للعضويات
Ancillary Programming Device جهاز برمجة ُمساعد 
And Gate بوابة الضم 
And Matrix مصفوفة ضم 
And Validation تحقق من فاعلية 
And/Or Structures إختيار/بنى ضم 
Anderson Bridge قنطرة أندرسون 
Andromeda Computer كمبيوتر أندروميدا 
Aneroid Barometer بارومتر السائلي 
Anescent Field  ًحقل متخامد أسيا 
Angel of attack - AOA زاوية الهجوم 
Ang-Kak كاك-أنج 
Angle زاوية الطور 
Angle - PLY  زاوية التصفح -رقيقة زاوية
Angle - Ply Laminate ة شرائح زاويةمصفح-صفيحة طبقية ذات رقاقات مائلة
Angle Of Deviation زاوية االنحراف 
Angle of Incidence - AOI زاوية السقوط 
Angle Of Twist زاوية الفتل 
Angle Sensing Transducers ي/محّوالت الطاقة للتحّسس الز
Angles In Any Quadrant زوايا في أية ربعية 
Angstrom  جزء من المترجزء من عشرة مليارات -انغستروم
Angular زاوي
Angular And Axial Misalignment سوء التراصف الزاوي و المحوري
Angular Difference فارق زاوي 
Angular Displacement إزاحة زاوية 
Angular Frequency تردد زاوي 
Angular Misalignment Loss فقدان االستقامة الزاوية 
Angular Momentum عزم زاوي -وي زخم زا 
Angular Momentum Gyroscopes جيروسكوبات كمية التحرك الزواّي
Angular Momentum Types أنواع الزخم الزاوي 
Angular Position وضع زاوي 
Angular Position Of The Rotor Shaft زاوية موقع العمود الدّوار
Angular Tilt ميل زاوي -إنحراف 
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Angular Velocity سرعة زاوية 
Angular Width عرض زاوي 
Anhedral  زاوية ثنائية سالبة-األوجهي-البلوري الشكل -عديم األوجه
Anhydrate  عدم اإلماهة -اجتفاف  -أنهدريت
Aniline Leather جلد أنيليني 
Animal Feed Enzymes أنزيمات العلف 
Animal Feedlots معالف الحيوانات 
Animal Rights حقوق الحيوان 
Animal Viruses  فيروسات الحيوان -فيروسات يافعة قوية
Animal Wastes فضالت حيوانية 
Anion  شاردة سالبة/أنيون -أيون سالب
Anion Exchange أنيوني/تبادل شاردي 
Anionic Polymerization بلمرة أنيونية 
Anisotropic  تفاوت حسب االتجاهم-غير متماثل المناحي -غير متناحي
Anisotropic Behavior  سلوك غير متماثل المناحي -سلوك متباين
Anisotropic Lamina  رقاقة-التصفح المتباين الخواص-صفيحة متباينة الخواص

 غير متماثلة المناحي
Anisotropic Magnetoresistance مقاومة مغنطيسية ال تناحية
Anisotropic Material متباينة الخواص/غير متماثلة المناحيمادة
Anisotropic Two - Dimensional 
Layered Structures 

بنى منطقة ثنائية االبعاد غير متناظرة

Anisotropy التناحي-تباين الخواص باختالف المحور/ تباين في األوضاع
 عدم تماثل المناحي -

Ankle كاحل
Anneal يلدَّن
Annealed ملدَّن
Annealing تلدين -انصهار  -التحام
Annealing Crystallization تأثير المعالجة الحرارية على درجة البلورة
Annihilation إبطال
Annual book of ASTM standards كتاب سنوي لمعايير الجمعّية االمريكية الختبار المواد
Annual Book Of Standards كتاب سنوي للمعايير 
Annually Renewable Resource مورد قابل للتجّدد سنويًا-مصدر قابل للتجّدد سنوّيا
Annular Symmetry تناظر حلقي 
Annulus زردة-حلقة 
Anode أنود -مصعد / قطب موجب
Anode - Cathode Area Ratio  مهبط -نسبة المساحة َمصعَد
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Anode - Cathode Reactions  هبطيةمَ  - تفاعالت َمصَعدية
Anodizing أكسدة مصعدّية 
Anorthite أنورثيت 
Anoxic فقير باألكسجين 
Ansamycine أنسامايسين 
Antenna هوائي
Antenna Arrays مصفوفات الهوائي 
Antenna Beamwidth عرض شعاع الهوائي 
Antenna Polarization استقطاب الهوائي 
Antenna Power Transfer وائيانتقال قدرة اله 
Antenna Reflector عاكس الهوائي 
Antenna Reflectors And Lenses عاكسات الهوائي والعدسات
Antenna Wire سلك الهوائي 
Antheridia/Antheridium ومفردها أنثريدات/عضو تذكير الزهريات: انثريدات -معفرات
Anthocyanin أنثوسيانين 
Anthracite Coal فحم األنتراسيت 
Anthracyclines أنثراسيكلين 
Anthropogenic Effect تأثير النشاطات البشرية 
Anthropogenic Greenhouse Effect تأثير الدفيئة ذو المصدر البشري
Anthropogenic Sources مصادر بشرية 
Anthropogenically Produced Wastes فضالت ذات منشأ بشري
Anthropological Telegraph لة التلغراف االنترويولوجيوسي
Anthropomorphic بشري الشكل 
Anti - Aliasing منع التزييف الترددي 
Anti - Curling مضاد تجعُّد 
Anti - Fouling Properties اإلتساخ-خواص مضادة لنمو المتعضيات
Anti - Glare Mirrors الوهج - مرايا مضادة لإلبهار
Anti – Reflective كسغير عا 
Anti - Static مضادة للكهرباء السكوني
Anti Aliasing Filters مرشحات مضادة للتشوهات
Antibalance Tab ُسَطيح الموازنة المضاد 
Antibiotics مضادات حيوية 
Antibodies  جزيئات تتشكل كإستجابة لدخول:أجسام مضادة -صادات

 يةجسم غريب إلى الجسم تدور في دم و غدد ليمفاو 
Antibodies Affinity ألفة أجسام الضد 
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Antibonding State حالة عدم االرتباط 
Anticipation توّقع -استباق 
Anticlockwise Moment عزم معاكس لعقارب الساعة
Anticoagulants مضادات التخثر 
Anticorrosion Layers طبقات مقاومة للتآكل 
Anticyclones  الزوبعة ضديد - زوابع مضادة
Antidifferentiation  التمييز المضاد-عدم التمييز -ضد التمييز
Antiferromagnetically Coupled - 
AFC 

مقرن بمضاد الفيرومغنطيسية

Antiferromagnetism مغنطيسية حديدية معاكسة-مغنطيسية حديدية مضادة
Antifreeze Protein بروتين مانع التجمد 
Antifuse Links روابط مقاومة للفصم 
Antigen  مولد ضد -مستضد 
Antigen Presenting Cells خاليا مقدمة للمستضد 
Antigen Specificity خصوصية المستضد 
Antigenic Epitope موقع ارتباط الجسم المضاد على المستضد
Antilock Brakes مكابح ضد القفل 
Antilock Braking Control فلضبط الكبح ضد الق 
Antilock Braking Systems - ABSs أنظمة الكبح ضد القفل 
Antilogarithm  اللوغاريتم المضاد -مقابل اللوغاريتم
Antimicrobials مضاّد للجراثيم 
Antimony  عنصر فّلزي -أنتيموني
Antioxidant مضاد لألكسدة 
Antiozonants مضادات التحّول إلى أوزون
Antiparallel - AP  مضاد التوازي -متوازي مضاد
Antiporter ساعي سيتوبالزمي 
Antireflective Layer - Coating الطلية مضادة لالنعكاس/طبقة
Antisense مضاد للتعبير 
Antisense Oligonucleotides متعدد نيوكليوتيدات معاكس
Antisense RNA Transcript نسخة أر أن أي معاكسة للكود
Antistatic Agents مواد مضاّدة للستاتيكية الكهربائية
Antisubmarine Warfare - ASW حرب مضادة للغواصات
Antisymmetric  معاكس التناظر -غير متماثل
Antisymmetric Angle - Ply 
Laminates 

صفائح طبقية معاكسة التناظر ذات-زواية عدم تناظر التصفيح
 رقاقات مائلة

Antisymmetric Cross - Ply مصفحات رقائق متقاطعة-عدم التناظر المقطعي التصفيحي
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Laminates غير متماثلة 
Antisymmetric Laminate التصّفح الغير متناظر-صفيحة طبقية معاكسة التناظر
Antisymmetrlc Angle - Ply زاوية التباين 
Antitechnology ضد التكنولوجيا 
Antitrust مضاد لالحتكار 
Antivirus Protection Software برمجية الحماية ضد الفيروسات
Anvil سندان
Any Key Answering قابلية إجابة المكالمة بأي مفتاح
Aorta شريان أبهر 
Aortic Arch قوس األبهر 
AOX هالوجينات عضوية قابلة لالدمصاص
APA أمينوبينيسيالنيك 
Apa-6 أمينوبينيسيالنيك -6حمض
Apatite فلز أباتيت-أحد المكونات المعدنية للعظام و األسنان -أباتيت
Aperture / Apertures فتحات/ كوة  -فتحة 
Apex قمة
Aphelion أوج
API معهد النفط األميركي 
API Gravity مقياس الثقل للنفط بداللة ثقله النوعي وضعه معهد البترول

    APIاألمريكي 
Apoenzyme االنزيمبروتين 
Apoptosis موت مبرمج 
Apparent ظاهر
Apparent Color لون ظاهري 
Apparent For A Lamina  ظاهري لرقاقة-ظاهر بالنسبة للصفيحة
Apparent For Orthopic Lamina ظاهري للرقاقة-تباعد من أجل التصّفح بمحور متعامد طولي

 ثالثية المناحي
Apparent Mass كتلة ظاهرية 
Apparent Power استطاعة ظاهرية 
Apparent Wander حيود ظاهري 
Appearance مظهر
Appearance Lumber خشب خام ذو مظهر نظيف
Appendage الصقة-ذيل ملحق بجسم أكبر حجمًا
Appendix ُملَحق
Applet ُبَرْيمج
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Appliances أدوات منزلّية 
Application Layer طبقة التطبيق 
Application Programming Interface - 
API 

واجهة برمجة التطبيقات

Application Programs برامج التطبيقات 
Application Service Provider - ASP مزود خدمة برامج تطبيقية
Application Specific ذات التطبيق الُمحّدد 
Application Specific Control 
Functions 

مخّصصة للتحّكم باألعمال –ة ُمبرمج لحمل وظيف

Application Specific Integrated 
Circuit - ASCI 

تطبيق نوعي لدارة متكاملة

Application Specific Matrix مصفوفة تطبيقات معينة
Application Specific Optical 
Component - ASOC 

تطبيقات لمركبات بصرية معينة

Applications تطبيقات 
Applications Of Composite Materials  تطبيقات المواد المرّكبة
Applied Stressed Areas مناطق تطبيق االجهاد 
Applied Voltage الفولتّية المطابقة - فولتية تطبيقية
Appreciating One's Own Cultural 
Identity 

تقدبر االنسان لهويته الثقافية

Approaches مقاربات 
Appropriate Input Pins دبابيس الدخل المناسبة 
Approximation تقريب
Approximation - Virtual - Cathode تقريب مهبط واقعي 
Approximation - Virtual - Crystal تقريب بلور واقعي 
Appurtenance  أدوات -ملحقات فرعية
Apron Slab إزارة/ بالطة/لوح -َصّبة
Aquaphilicity  الماءقدرة على جذب 
Aqueous Dispersion تشتيت مائي 
Aqueous Self - Assembly تجميع ذاتي مائي 
Aqueous Solution محلول مائي 
Aqueous/Organic Two - Phase 
Systems 

عضوية ثنائية الطور/أنظمة مائية

Aquifer  طبقة صخرية ينساب الماء ضمن مسامها -حوامل مائية
 مكمن مائي - جوفية مكمن المياه ال -المتصلة 

Arabinogalactans أرابينوغاالكتان 
Arabinose أرابينوز 
Arachidonic acid حمض األراشيدونيك 
Aramid Fibers ألياف األرميد 
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Aramid Paper Pulp لّب ورق األرميد 
Aramid Yarn  جدائل األرميد-صوف زجاجي ارميدي
Arbitrary Shifting انتقال اعتباطي 
Arbitration تحكيم
Arc قوس
Arc Method طريقة قوسّية 
Arc Resistance  مقاومة االنفراغ الكهربائي -مقاومة قوسّية
Archaebacteria  العتائق –بكتيريا األركيا
Archimedes' Principle قانون أرخميدس/مبدأ 
Architecturally Significant 
Requirement - ASR 

ية الهيكليةمتطلب مهم من الناح

Architecture هندسة معمارية -بنيان
Architecture - Centric Software 
Project Planning - ACSPP 

تخطيط مشاريع البرمجيات ذات الهيكلية المركزية

Architecture RISC Processors  معالجاتRISC – الهندسة الدقيقة
Architecture Slices شرائح هيكلية 
Architecture Tradeoff Analysis 
Method 

أسلوب تحليل للمفاضلة الهيكلية

Arcing تكوين شرارة -تشور /تقّوس
Arcuate Artery شريان قوسي 
Arcuate Vein وريد قوسي 
Area مساحة 
Area And Cross - Sectional Area مساحة ومساحة مقطع عرضاني
Area Defects  نقص في المساحة -عيوب المنطقة
Areal مساحية 
Areal Storage Density كثافة التخزين المساحية 
Areal Sweep كنس المساحات 
Areal Weight وزن ِمساحي 
Arginine أرجينين 
Argon - Inert Gas غاز خامل - أرغون 
Argon Ion Laser ليزر األرغون أيون 
Argon Plasma Etching حفر باستعمال بالزما األرغون/تنميش
Argon/KTP lasers  ليزرات أرغونKTP 
ARINC شركة راديو الطيران المحدودة
Arinc 629 440 شركة المالحة الجوية المتحدة
Arithmetic حساب 
Arithmetic and Logic Unit - ALU وحدة الحساب والمنطق 
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Arithmetic Law Of Precedence قانون حسابي لألسبقية 
Arithmetic Laws Of Sign قانون حسابي لإلشارة 
Arithmetic Logic Unit - ALU وحدة حسابّية منطقّية 
Arithmetic Mean متوسط حسابي 
Arm ذراع العزم 
Armagnac واالرماغناك 
Armature  محور الحركة المغنطيسي في الموّلد-ارماتشور -محور حركة

 الدرع - المحور المغنطيسي الدوار  -
Armature Wound ُلفافة محور حركة 
Armchair  أريكة - مقعد ذو ذراعين
Armed Forces قوات مسلحة 
Armiento - Craig كراك:ارمينتو 
Armoloy طالء كثيف حبيبي-إجرائّية األرمولوي لطلي المعادن بالكروم

 آرمولوي
Armour صفيحة واقية-درع 
Aromatic عطري 
Aromatic Copolymers ركة عطريةبوليميرات مشت
Aromatic Diamine ديامين عطري 
Aromatic Hydrocarbons هيدروكربونات عطرّية 
Aromatic Ring  حلقة عطرية -حلقة أروماتية
Aromatics عطريات 
Array صفيفة 
Array Antennas  مصفوفة هوائيات -هوائيات المصفوفات
Array Conductors مصفوفة موصالت 
Arrayed Waveguide Gratings - AWG محزوز دليل موجي منظم
Arrays مصفوفات 
Arrhenius أرِّنيوس 
Arrhenius Equation معادلة أرنيوس 
Arrhythmias اضطراب نبض القلب 
Arsenic زرنيخت 
Arsenic Removal إزالة الزرنيخ 
Arsenide - As زرنيخيت 
Art فن
Art - C-2  2-سي -زجاج فّنّي 
Arterial Main أنابيب مياه رئيسة تؤمن اإلمداد: أنابيب رئيسة شريانية
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أنابيب مياه صرف الرئيسة -باالحتياجات المائية 
Arteriole  ُشَرين -شريان صغير 
Artery شريان
Artesian Borehole ثقب حفر ارتوازي 
Arthrospores بوغ مفصلي 
Articulated Joints مفاصل ظاهرة 
Artificial صنعي 
Artificial - Feel System نظام الملمس الصنعي 
Artificial Aging تعتيق صنعي 
Artificial Biosynthetic Pathway مسار اصطناع حيوي صنعي
Artificial Blood Vessels أوعية دموية ُصنعية 
Artificial Constraint عوائق اصطناعية 
Artificial Feel Unit وحدة االشعار االصطناعي
Artificial Fibers  ألياف تركيبية -ألياف صناعية
Artificial Insemination - AI تلقيح اصطناعي 
Artificial Intelligence ذكاء اصطناعي 
Artificial Nerves And Sensors حّساسات و أعصاب اصطناعّية/أجهزة حاّسة
Artificial Skin جلد اصطناعي 
Artificially Radioactivity نشاط إشعاعي اصطناعي
Artificially Structured Materials مواد ذات بنية اصطناعّية
Artisian Water مياه ارتوازية 
As - Fabricated كما هو مصنع 
As Soon As Possible - ASAP بأسرع وقت ممكن 
Asbestos  أميانت -اسبست 
Asbestos Substitutes أميانت/بدائل األسبستوس
Ascii أسكي
Ascii Serial Interfacing تواصل بتسلسل اسكي 
Ascogonia محتِضرات زقية 
Ascospores أبواغ زقية 
Aseptic Packages علب مطهرة/تعليب 
Aseptic Propagation إكثار معقم 
Ash رماد
Ash And Sludge  الحمأة والرماد -رماد ووحل
ASM Handbook - ASMH د األمريكيةكتاب جمعية الموا
ASM International - American 
Society of Mechanical Engineers - 

الجمعّية االمريكية للمهندسين الميكانيكيين
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ASME 
ASP بولمر فاعل بالسطح القلوي
Aspartame أسبارتام 
Aspartase أسبرتاز 
Aspartic Acid حمض األسبارتيك 
Aspect Ratio  نسبة باعية/نسبة امتداد الجناح-الوجاهة نسبية -ناحية نسبّية

 نسبة الوجاهة -
Aspergillus Niger عفن أسود 
Asphalt اسفلت
Asphalt Incorporation إدماج اإلسفلت 
Aspirator سفاطة
Assays معايرات 
Assembler مجماع 
Assembly تركيبة -مجمع 
Assembly - Line نظام تجميع 
Assembly Costs فة التجميعكل 
Assembly Counterpart متمم تجميع 
Assembly Language Or Assembler  المجماع - لغة التجميع
Assessment تقييم األثر 
Assessment And Improvements تقييم و تحسينات 
Assets  أصول -موجودات 
Assimilation  تمثيل -استيعاب 
Assimilative Capacity مواد/قدرة المياه على تلقي مياه صرف: لتمثلقدرة الهضم وا

اإلضرار بالحياة المائية / سامة دون إحداث تأثيرات ضارة 
 وصحة من يستخدمون المياه المتلقية

Assistant مساعد 
Assisted Tunneling  ًمساعد نفقيا 
Associated And Nonassociated مرتبط و غير مرتبط 
Association تجمع -اتحاد 
Association - End Multiplicity 
Coverage 

تغطية نهاية االرتباط التعددية

Association Constant ثابت االرتباط 
Association of Computing 
Machinery - ACM 

جمعية المعدات الحاسبة

Associative تجميعي 
Associative Law قانون ترابطي 
Assuming Constant Forward Speed افتراض سرعة أمامية ثابتةمع
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Astable Multi - Vibrator اج متعدد المستقر  َرجَّ
Asthenosphere ارض هشة من قشرة يابسة-أسثينوسفير غالف ضعيف
ASTM الجمعية األمريكية الختبار المواد
ASTM defined ُمعرَّف من قبل الجمعية األمريكية الختبار المواد أي إس تي إم
Astronomical Distance بعد فلكي 
Asymmetric Laminate  صفيحة طبقية ال-التصّفح الالمتماثل -مصفحة غير متناظرة

 متناظرة
Asymmetric Membranes أغشية التناظرية 
Asymmetrical Digital Subscriber 
Line - ADSL 

خط المشترك الرقمي الالمتناظر

Asymptotically مقاربة
Asynchronous Counter عداد غير متزامن 
Asynchronous Data Transmission إرسال البيانات الغير متزامنة
Asynchronous Fast Packet Switching 
Technique 

تقنّية تحويل الرزمة السريعة غير المتزامن

Asynchronous Time Division 
Multiplexing 

تضميم بتقسيم الزمن الغير المتزامن

Asynchronous Transfer Mode - 
ATM 

نمط البث غير المتزامن

Asynchronous Transmission بث غير متزامن 
At Constant Pressure تحت ضغط ثابت 
At Constant Volume تحت حجم ثابت 
Atacic Striosorner  رنحي/ايزومير مجسم -متماكب فراغي
Atactic Sterioisomer متماكب فراغي غير منتظم
ATC transponder متلقي مراقبة الحركة الجويةATC
Atheroma تصلب شرايين 
Atherosclerosis عصيدة دموية 
Atmosphere  الجو/األتموسفير -غالف جوي
Atmospheric Physics فيزياء الجو 
Atmospheric plasma spray - APS ترذيذ بالبالسما تحت الضغط الجوي
Atmospheric Plasmas زما الضغط الجّويبال 
Atmospheric Pressure ضغط جوي 
Atmospheric Vacuum Breaker أداة تمنع ارتداد محلول غير قابل للشرب: فاِصل إخالء الهواء

 إلى نظام مياه الشرب
Atoll جزيرة مرجانية 
Atom ذرة
Atom Economy اقتصاد الذرة 
Atomic Absorption Spectrometer متصاص الذري مقياس يقوم لكشف وتحليلمقياس طيف اال
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األطوال الموجية الممتصة من الطيف الكهرومغنطيسي
Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

مطياف االمتصاص الذري

Atomic Bonding ارتباط ذري 
Atomic Bonding Table رابطة ذري/جدول ارتباط
Atomic Clock ساعة ذرية 
Atomic Energy Act رسوم الطاقة الذريةم 
Atomic Energy Commission - AEC وكالة الطاقة الذرية 
Atomic Force Microscope - AFM مجهر القوة الذري 
Atomic Forces قوى ذرّية 
Atomic Mass كتلة ذرية 
Atomic Mass Unit - Amu وحدة الكتلة الذرية 
Atomic Number عدد ذري 
Atomic Orbital ريمداري ذ 
Atomic Orientation وضعية ذرية 
Atomic Packing Factor - Apf نسبة التراص الذري/درجة
Atomic Planes And Four - Step 
Procedure 

مستويات ذرّية وٕاجرائية األربع خطوات

Atomic Radius نصف القطر الذري 
Atomic Resonance رنين ذري 
Atomic Space Lattice  ذريةشبكة فراغّية 
Atomic Structure بنية ذرية 
Atomic Weight وزن ذري 
Atomistic Deposition توّضع ذري 
Atomizing تذرير
Atoms ذّرات
ATP Yield ناتج األدينوزين ثنائي الفوسفات
Atrium أَذْين القلب 
Attached مربوطاً  - مّتصًال 
Attached Units أجزاء مّتصلة 
Attachment To A Fiber مرتبط بليف 
Attenuated  مخففة -مضعَّفة 
Attenuation توهين
Attenuation Distortion تشّوه التوهين 
Attenuation Test Equipment جهاز قياس التوهين 
Attenuation To Crosstalk Ratio - Acr نسبة التوهين إلى التشويش الصوتي
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Attenuator / Attenuators موهنات/ موهن 
Attitude وضع - سلوك 
Attitude Algorithms خوارزميات المواقف 
Attitude Derivation اشتقاق الوضع 
Attitude Direction Indicator مؤشر اتجاه الموقف 
Attitude Heading Reference Systems أنظمة مرجعية للوضع واالتجاه
Attitude With Respect To Local 
North 

لشمال المحليموقف نسبة ل

Attraction Of Electrons جذب االلكترونات 
Attribute Driven Design - ADD تصميم محكوم بخصائص
Attrition سحل/طحن 
Attwater's Prairie Chicken دجاجة البراري من النوع اتواتر
Audible مسموع -سمعي 
Audible Chatter صوت االصطكاك 
Audible Continuity مرارية سمعيةاست 
Audible Elapsed Talk Timers مؤّقتات مكالمة ذات صوت
Audible Keypad Feedback استجابة رفادة المفاتيح الصوتية
Audio صوتي 
Audio - Frequency Signals إشارات التردد السمعي 
Audio Compact Disks CDs (Audio 
CDs) 

 أقراص مدمجة سمعّية

Audio Effect صوتيتأثير 
Audio Filtering تفاوت في حّدة الصوت 
Audio Frequencies ترددات صوتية 
Audio Frequency Signals إشارات التردد الصوتي 
Audio IC دارة سمعّية متكاملة 
Audio Or Voice Transformers صوتية/محوالت سمعّية 
Audio Output Jacks قوابس خرج سمعّية 
Audio Signal ت صوتية سمعيةإشارا 
Audio Sine Wave موجة جيبية سمعية 
Audio Speaker مكبر صوت 
Audio Tape Recorder مسجل الكاسيت السمعي
Audio Tapes أشرطة تسجيل 
Audiotape Player مشّغل الكاسيت السمعي
Audiovisual Presentations عروض سمعية بصرية 
Auger  مثقب -بريمة الحفر 
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Augmentation تزايد -إكثار 
Augmenter ُمزيد
Austempering عملية تقسية على المعدن تكسبه خواص ميكانيكية أكثر جودة-

معالجة حرارية للفوالذ : ستينيتي/معالجة حرارية في الطور ال
 مة والمتانة/لزيادة المق

Austenite أوستنيت 
Austenitic Stainless Steel  للصدأفوالذ أوستينيتي مقاوم
Autarchy حكم مطلق 
Autarky اكتفاء ذاتي 
Authentication اقرار -تصديق  - أصالة
Authorization تفويض 
Authorized Access دخول غيرمصّرح به 
Auto سيارة
Auto - Stabilisaion استقرار آلي 
Auto - Throttle Systems أنظمة الخنق اآللي 
Auto Answer إجابة آلّية 
Auto Call اتصال آلي 
Auto Industry صناعة السيارات 
Auto Ranging مدى األداء 
Autoclave اوتوكالف -موصد  -صاد
Autografting تطعيم ذاتي 
Autoimmumne Response استجابة المناعة الذاتية 
Autoimmune Desease مرض مناعة ذاتية 
Automate يؤتمت
Automated System نظام مؤتمت -ؤتمتة منظومة م
Automated Tape Laying Machines آالت مؤتَمتة لتوضع الشريط
Automated Tow Placement توضيع بالسحب المؤتمت
Automatic Adaptive Equalizers ُمعادالت المهايء اآللّية
Automatic Control أوتوماتيكي/ضبط ذاتي 
Automatic Control Valves  أوتوماتيكيصمامات تحكم
Automatic Direction Finder - ADF محدد االتجاه األتوماتيكي
Automatic Flare تمدد آلي 
Automatic Frequency Control - AFC تحكم آلي بالتردد 
Automatic Generation Of إنشاء أوتوماتيكي 
Automatic Insertion Machines مكائن إدغام أوتوماتيكية
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Automatic Landing هبوط آلي/حط 
Automatic Samplers آخذات العينات اآللية 
Automatic Sprinkler رذاذ ذاتي أوتوماتيكي 
Automatic Sprinkler System نظام ترذيذ أوتوماتيكي 
Automatic Switching تحويل آلي أواتوماتيكي 
Automatic Teller Machines (ATM) آالت الصّراف اآللي 
Automatic Test Equipment معدات الفحص اآللي 
Automatic Volume Control - AVC ضابط الجهارة اآللي 
Automatic Zeroing تصغير ذاتي 
Automation أتمتة
Automation For أتمتة من أجل 
Automobile Body  جسم ذاتي الحركة -جسم سّيارة
Automobiles مركبات 
Automotive ذاتي الحركة 
Automotive Aluminum Recycling 
Loop 

دورة إعادة تدوير ألمنيوم العربات

Automotive Composite Alliance - 
ACA 

اتحاد المواد المركبة-تجمع شركات المواد المركبة المؤتمتة
 للعربات

Automotive Diagnostic Functions وظائف تشخيصّية ذاتية
Automotive Electronics ات السّياراتالكترونّي 
Automotive Shredder Residue بقايا فرامة العربات 
Autonomous Photovoltaic System نظام فولتضوئي مستقل 
Autopilot قبطان آلي 
Autopilot Requirements شروط الطيار اآللي 
Autoradiography تصوير شعاعي ذاتي 
Autoranging مدى األداء 
Autothermal Thermophilic Aerobic 
Digestion - ATAD 

هضم هوائي ذاتي الحرارة ومحب للحرارة

Autotroph ذاتي التغذية 
Autotrophic ذاتية التغذية 
Autotrophic Bacteria باكتريا ذاتية التغذية 
Autotrophic Metabolism ايض الغذاء الذاتي 
Auxiliary Offline Memory ذاكرة مفصولة مساعدة 
Auxiliary Power Unit - APU  المساعدة/وحدة الطاقة االحتياطية
Auxiliary Programming Device جهاز برمجة ُمساعد 
Auxins  هرمونات نمو نبايتة -أوكسينات
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Auxotrophic تغذية مخلطة عونية 
Auxotrophic Mutation طفرة تصيغ الحاجة لعامل نمو خارجي المصدر
Availability جاهزية 
Availability Factor االتاحّية/عامل التوفر 
Avalanche انهيار -تيهور 
Avalanche Breakdown تيهور جارف/انهيار 
Avalanche Current تيار تيهوري 
Avalanche Effect تأثيرالتيهور/أثر 
Avalanche Photodiode صمام ثنائي ضوئي تيهوري
Avalanche Photodiodes وريةصمامات ضوئية تيه
Avalanche Power قدرة التيهور 
Average Atomic Mass كتلة ذرية وسطّية 
Average Molecular Shape متوسط الشكل الجزيئي 
Average Molecular Weight  ّوزن جزيئي وسطي 
Average Polar Fraction كسر متوسط القطبية 
Average Power معدل القدرة 
Average Propagation Delay معدل تأخير اإلنتشار 
Average Rectified Forward Current ُمتوسط التيار األمامي المقّوم
Average Voltage  متوسط الفولتية-متوسط التوتر الكهربائي
Average Wattage  متوسط الواطية - استطاعة وسطّية
Averages متوسطات/قيم وسطية 
Avionic Technician رانفني إلكترونيات الطي 
Avionics إلكترونيات الطيران-إلكترونيات الطائرة المحمولة
Avionics Environmental 
Requirements 

متطلبات بيئية إللكترونيات الطيران

Avionics Systems أنظمة الطيران االلكتروني
Avogadro's Number رقم افوغادرو 
Avoparcin أفوبارسين 
Axes محاور الطائرة- محاور السفينة الجوية
Axial – Leaded Glass زجاج طرف محوري 
Axial And Angular Fiber 
Misalignment Losses In Couplers 

فقدان زاوي و محوري لخطأ تراصف الليف في المزدوجات

Axial Cathode كاثود محوري 
Axial Coefficients ُمعاِمالت محورية 
Axial Deformation تشّوه محوري 
Axial Leaded Bead Thermistor ثرمستور محوري ذو البلى الرصاصية
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Axial Pencil Electron Beam شعاع إلكترون قلم محوري
Axial Ray شعاع محوري 
Axial Route مسلك محوري 
Axial Stiffness  القساوة المحورية-مقاومة التشّوه المحورية
Axial Strength  حوريةمقاومة م -متانة محورية
Axis System نظام محاور 
Axis System Standard نظام محاور معياري 
Axisymmetric تناظر أسطواني 
Axon محور عصبي 
Axonic عصبوني 
Azeotropic Condensation تكاثف أزيوتروبي 
Azeotropic Destillation تقطير صامد للغليان 
Azimuth سمت
Azo - Type من النوع آزوِمْلوان /كروموفور
B - H Hysteresis Curve For 
Ferromagnetic Material 

- Bالبطاء لـ-التخلفية-منحني التالكؤ  Hفي المادة الحديدية
 المغنطيسية

B - H Product جداءB - H 
B.C.E قبل الميالد 
BAC One - Eleven accident  حادث الطائرةBAC 
Bacetria بكتيريا
Bacetriophagos ملتهمات بكتيرية 
Bacilli بكتيريا عصوية 
Bacitracin بسيتراسين 
Bacitracin And Other Peptide 
Antibiotics 

باسيتراسين ومضادات الحيوية البيبتيدية األخرى

Back - Crossing تصالب رجعي 
Back - To - Nature Movement حركة العودة الى الطبيعة
Back - Up تخزين احتياطي 
Back - Wave Crossed - Field 
Amplifier Or Amplitrons - Bwcfa 

األمبليترون-مضخم الموجة الخلفية المستعرضة

Back Action فعل خلفي 
Back Beater خفاقة خلفية تقوم بمزج الحمأة باستمرار
Back e.m.f قوة دافعة كهربائية عكسية
Back Flow Preventers موانع رجوع االنسياب 
Back Pressure ضغط مرتد 
Back Reflection  خلفي انعكاس -انعكاس راجع
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Back Side جانب يساري من منحني الدفع المطلوب والـfront sideهو
 الجانب اليميني للمنحني

Back To Back Diode صمام ثنائي نوع ظهر إلى ظهر
Backbone عمود فقري 
Backcrossing تلقيح رجعي 
Backed Up مدعومة 
Backfire انبعاث خلفي 
Backflooding فيض مرتد 
Backflow Preventers موانع رجوع االنسياب 
Background And History خلفية و تاريخ 
Background Noise ضوضاء األرضية 
Backlight إضاءة الخلفية 
Backpanels لوحة الدارات الخلفية 
Backplane Wire سلك مطبوع 
Backplanes لوحات خلفية 
Backscattered  استطارة خلفية -تبعثر مرتد
Backscattering إستطارة خلفية 
Backstop Technology تقنية الحاجز الخلفي 
Backup Devices أجهزة اإلسناد 
Backup Source - Solar  شمسي - مصدر دعم 
Backup Sources منابع الدعم االحتياطي/مصادر
Backward Integration تكامل ارتجاعي 
Backward Radiation إشعاع خلفي 
Backward Wave Amplifier - BWA مضخم الموجة الخلفية 
Backward Wave Crossed Field 
Oscillators Or Carcinotrons - 
BWCFO 

الكارسينوترون-مذبذب الموجة الخلفية المستعرضة

Backward Wave Oscillator - BWO الموجة الخلفيةمذبذب 
Backwashing غسيل مرتد 
Bacterial بكتيري 
Bacterial Artificial صنعي بكتيري 
Bacterial Expression Systems أنظمة تعبير بكتيرية 
Bacterial Growth نمو بكتيري 
Bacterial Growth Curve منحني نمو البكتيريا 
Bacterial growth pH يريأس هيدروجيني للنمو بكت
Bacterial Substrate تتغذى/السطح الذي تعيش أو تنمو/المادة: سطح تخمر بكتيري
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 عليه البكتيريا
Bactericidal قاتل للبكتيريا 
Bactericide مبيد جراثيم 
Bacteriocins بكتيريوسين 
Bacteriological Contamination تلوث بكتيري 
Bacteriophage  إن كلمة-ملتهم الجراثيم والبكترياPhageinباليونانية تعني:

 يأكل
Bacteriophage Vectors نواقل ملتهم البكتيريا 
Bacteriorhodopsin بكتيريورودوبسين 
Baculovirus فيروس عصوي 
Baculovirus Expression Vector 
Systems 

أنظمة التعبير الموروثي التي تستخدم الفيروسات العصوية كناقل

Baffle حاجز
Baffle Plates متحركة يتم توجيهها للتحكم/صفائح معدنية ثابتة: صفائح صد

 بمعدل االنسياب
Baffled Fuel Tank مصدات خزان الوقود 
Bag Molding قوَلبة حقيبية 
Baghouse Filters مرشحات األكياس المنزلّية
Baker’s Yeast خميرة الخباز 
Balance موازنة
Balance Of Payment زان المدفوعاتمي 
Balance Principle Or Null Detection مبدأ التوازن أو الكشف الصفري
Balance Tab ُسَطيح الموازنة 
Balanced Control Surface سطح التحكم المتوازن 
Balanced Network شبكة متوازنة 
Ball Bonding ربط الكرة 
Ball Grid Arrays - BGAs مصفوفات شبكة الكرة 
Ball Miil  مطحنة كرات -طاحونة كرات
Ball Screws براغي كروية 
Ball Wire Bonding For Gold Wire ربط سلكي كروي لسلك الذهب
Ballasted Flocculation تلبد بالتثاقل 
Ballistic قذفي
Ballistic Conductance ناقلية قذفية 
Ballistic Magnetoresistance ستيةمقاومة مغنطيسية بالي
Ballistic Motion حركة القذيفة 
Ballistic Protection حماية من الطلقات النارية
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Ballistic Transport انتقال بالستي 
Ballistic Transport Et Electrons انتقال بالستيكي لأللكترونات
Balloon Shed سقف منطاد 
Balloon Signaling اشارة بمنطاد 
Balls كرات المضرب 
Balun بالن
Bamate Pesticides فوسفات عضوي 
Bamboo خيزران 
Band نطاق -مجال  -حزمة
Band - Pass Filter ُمَرشِّح إمرار نطاقي/فلتر
Band - Reject Notch Filter مرشح ثلمي 
Band - Stop Filter ُمَرشِّح إيقاف نطاقي/فلتر
Band - To - Band  امحزام إلى حز  -نطاق الى آخر
Band Defects عيوب في القطاع 
Band Designation داللة النطاق 
Band Energy طاقة ِنطاق 
Band Offset نطاق الموازنة 
Band Reject النطاق/رفض الحزمة 
Band Reject (Notch) Filter مرشح ثلمي 
Band Theory  نظرية الِنطاق -نظرّية نطاقات الطاقة
Bandgap  نطاق فجوة-طاقة المكافئة لطاقة الفراغاتال - فراغ حزمة-

 فجوة شريطية -هوة النطاق 
Bandgap Engineering هندسة ثغرة الحزمة 
Bandgap Wavelength طول موجة الفجوة النطاقية
Bandpass  تمرير النطاق -تمرير الحزم
Bandpass Filter / Bandpass Filters  النطاقيةمرشحات التمرير/ مرشح تمرير حزمة
Bandpass Signal إشارة ُمزاحة 
Bandwidth  عرض المجال الترددي-عرض الحزمة الترددية
Bandwidth - Limited Operation عمليات ذات السعة الموجية المحدودة
Bandwidth Measurement قياسات عرض الحزمة 
Bandwidth Requirements متطلبات عرض النطاق
Bandwidths  الُحزم/ض واسعة من النطاقاتعرو
Bank Angle زاوية الميل 
Bank Angle Command Loop الزاوية مابين األجنحة و األفق-حلقة التحكم بزاوية الميل
Bank Of Filter جانب المرشح 
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Bank Of Filter Analyzers محلالت مأشب المرشح 
Bank To Turn ميل لاللتفاف 
Banking Card رفيةبطاقة مص 
Bar عائق-حاجز-قضيب ذراع-واحدة قياس ضغط-بار-

 قضيب عارضة
Bar Charts مخطط أعمدة ُأفقية 
Bar Code رمز قضيبي -باركود 
Bar Code Readers ماسحات ضوئية للباركود
Bar Figure قضيب في الصورة/عارضة
Bar Graph  ل كالزمنمخطط أعمدة بياني لعرض معطيات محددة وفق متحو

 مثًال
Bar Magnet مغنطيس قضيبي 
Bar Screen غربال مصنوع من قضبان معدنية ال من األسالك كما هو شائع

 حجاب من القضبان لتنقية الماء -
Barbed Wire اسالك شائكة 
Barcol Hardness قساوة باركول 
Barcol Impressor جهاز قياس قساوة باركول
Bare Airframe  يهيكل عار 
Bare Region مناطق مجردة 
Bare Rock Succession تعاقب الصخور العارية 
Barium باريوم
Barkhausen Conditions شروط باركهاوسن 
Baro/Inertial Mixing قصوري ذاتي/مزج بارومتري
Barometer  مقياس الضغط الجوي -بارومتر
Barrel برميل
Barrel And Socket طوق وتجويف 
Barrel Shifters انتقال برميلي 
Barrel Stave ضلع البرميل 
Barreters  كابح–صمامات تثبيت التيار
Barrier حاجز
Barrier Containers  عبوات حافظة -حاويات عوائق
Barrier Regions مناطق صد 
Barriers To Adoption  موانع قبول -عوائق تبني
Bars قضبان قصيرة 
Barton’S Pendulum نواس بارتون 
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Baryon باريون
Basal Metabolic Rate - BMAR معدَّل االستقالب األساسي
Basal Metabolism استقالب أساسي 
Base أساس -قاعدة 
Base - Emitter Junction وصالت القاعدة ـ المبعاث
Base - Load Plant مولد حمل أساسي 
Base - Load Service خدمة حمل أساسي 
Base Current تيار قاعدي 
Base Emitter Junction وصالت القاعدة ـ المبعاث
Base Module وحدة قاعدية 
Base Of Diode  ثنائي القطبية -قاعدة الديود
Base Pairing ارتباط أساسين في الحموض النووية بروابط: تزاوج األسس

 الكيمياء الحيوية- هيدروجينية 
Base Pairs عديةأزواج قا 
Base Saturation تشبُّع قاعدي 
Base Station محّطة أساس 
Base Terminal طرف قاعدي 
Base To Phone هاتف–ترددات محطة أساس إلى
Base Units وحدات أساسية 
Baseband حزمة أساسية 
Baseband Signal إشارة قاعدية 
Basic أساسية 
Basic Chemicals كيميائيات أساسية 
Basic Components مكونات أساسية 
Basic Concepts مفاهيم أساسية 
Basic Concepts And Features ميزات و مفاهيم أساسية
Basic Cost Functions وظائف خدمية أساسية تقدمها منشأة ذات نفع عام للسكان
Basic Design تصميم أساسي 
Basic Design Principles ةمبادىء التصميم االساسي
Basic Filter Types أنواع المرشحات األساسّية
Basic Input/Output System - BIOS نظام الخرج والدخل األساسي
Basic Logic Gates بوابات منطقية أساسية 
Basic Principles  قواعد اساسّية -مبادىء أساسية
Basic Principles And Construction مبادىء أساسية و بناء 
Basic Principles And Schuler Tuning مبادىء أساسية و توليف شولر
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Basic Rate B األساس –معّدلB 
Basic Rate Interface واجهة المعدل ألساس البينية-وصلة المعدل األساسي البينية
Basic Theory نظرية أساسية 
Basic Wire Antennas And Feed 
Methods 

رائق تغذيةهوائيات سلكية أساسية وط

Basin Modeling نمذجة األحواض 
Basis Vectors متجهات القاعدة 
Basket Weave نْسج بطريقة السلة 
Bass Sounds جهير األصوات 
Batch العينات تقدم دفعة واحدة-دفعة مجموعة من المعطيات
Batch Cultivation Systems أنظمة الزراعة على دفعات
Batch Fermentation تخمر بالدفعة 
Batch Polymerization بلمرة على دفعات 
Batch Processing مجمل المعالجات 
Batch Reactor مفاعالت ذات دفعات 
Batdorf Shell Curve Parameter متغّير باتدورف لمنحنى القشرة-وسيط منحني قشرة باتدورف
Batteries  مدخرات -بطاريات 
Batteries - Fuel Cell خلية وقود -ّدخرات م 
Battery - Strength Indicator مؤشر قوة البطارية 
Battery And Cell Packaging رزم البطارية وخلية القدرة
Battery Powered تعمل بطاقة البطارّية 
Battery Powered Vacuum Tube 
Radio Receivers 

مستقبالت راديوية أنبوبية مفّرغة تشتغل بالبطارية

Battle Of Currents معركة التيارات 
Baud بود
Bauxite فلّز بوكسيت 
Bayesian Estimates  بايزياني -تقدير إحصائي
Bayonet Connector with a Key Type 
Similar to a BNC Connector 

–شبيه بموّصل بايونت نيل-موّصل بايونت ذات قفل 
 كونسلمان

BCC Unit Cell خلية عنصرية 
BCS Theory  نظرية شاملة تفسِّر سلوك:شرايفر/شيفر-كوبر  -نظرية باردين

 المواد فائقة الناقلية
BCT lattice structure بنية شبكة مراهنة 
Bead Mills طواحين الكريات 
Beads خرز-حبيبات مستديرة متفاوتة األحجام
Beam عارضة -شعاع  -جائز
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Beam Boundary Conditions شروط حدودية-شروط حدود شعاع-حدودية للدعامة ظروف
 للجائز

Beam Direction إتجاه الشعاع 
Beam Electrons Drift Velocity سرعة إنجراف الكترونات الشعاع
Beam Equilibrium Equations معادالت التوازن للجائز-معادالت التوازن للدعامة
Beam Index CRT الكاثود دليل حزمة أنبوب أشعة
Beam Lead Technology تكنولوجيا طرف الشعاع 
Beam Processing معالجة حزمية 
Beam Riding إشعاع توجيه 
Beam Splitter  الشاطر الشعاعي - مقسم الشعاع
Beam Structural جاِئز إنشائي 
Beam Type Gas Maser Oscillators مذبذبات ميزر الغازية الشعاعية
Beamwidth رض الشعاعع 
Bearing َمحمل -مدى  -اتجاه 
Bearing Lines خطوط اتجاه الكترونية 
Beat Frequency تردد مزيج 
Beaver أحد القوارض المائية يشتهر ببناءه السدود في الجداول:سمور

 والبحيرات من األغصان واألوراق
Bed قعر
Bed Of Nails وسادة المسامير 
Bedding تخذ أساساً طبقة قاعدية ت
Bedding And Backfill تطبق و ردم 
Bednorz إسم بيدنورز 
Bedrock الصخر الذي يأتي تحت التربة الزراعية وتشاد: صخر األديم

 عليه األساسات
Bee - Body - Centered Cell خلية مركّزة الجسم-نحل
Bee Unit Cell - Body - Centered 
Cubic Unit Cell 

وحدة مكعبة مركزية الجسم - ية خلية وحدة نحل

Beepers أجهزة االستدعاء 
Behavioral Restrictions And 
Assumptions 

فرضيات وقيود السلوك-تصرفات القيود و الفرضّيات

Behind - Casing Logging تسجيل خلف التغليف 
Bell & Spigot Joint وصلة تصل طرف أنبوب له شكل كأس مع طرف أنبوب آخر له

 شكل سدادة
Bell Laboratories مختبرات بيل 
Bell Ringers رنانات الجرس 
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Bellcrank  رافعة مرفقية-ذراع نقل حركة جرسي
Bellows منفاخ-هواء مضغوط بضغط جوي واحد
Belly جوف
Belt حزام-سْير 
Belt Conveyor حزام من الكاوتشوك يتحرك بشكل مستمر يستخدم في: حزام ناقل

المناجم والمصانع ومحطات المعالجة وغيرها لينقل مواد مختلفة 
 من مكان إلى مكان

Belt Drive اجتراف خلفي 
Belt Filter Press أداة لنزع الماء من الحمأة: ضاغط مرشح الحزام
Belt Filter Thickeners مثخنات مرشح حزامي 
Bend - Twist Coupling  لوي-يمقارن ثن -فتل  -تزاوج انعطاف
Bend Loss فقدان اإلنحناء 
Bend Radius  شعاع االلتواء -نصف قطر اإلنحناء
Bend Strength مقاومة االنعطاف 
Bend Test االنحناء/اختبار االنعطاف
Bending  انحناء/انعطاف 
Bending - Extension Coupling افانعط-مقارن ثني-تزاوج االستطالة -قرن االنحناء /مزدوج

 تمدد -
Bending Diameter قطر اإلنحناء 
Bending Diameter Of Cables قطر لوّي الكبل 
Bending Losses فقد باإلنحناء 
Bending Of Laminated Plates انعطاف الصفائح متعددة الطبقات
Bending Power طاقة االنعطاف 
Beneficial Reuse إعادة استخدام مفيدة 
Beneficial Soil Amendment مواد تضم عناصر كلسية وجزيئات من: محسنات مفيدة للتربة

الفيرميكوليت والبيرليت والرماد المتطاير لتحسين مواقع المناجم 
 المهجورة والترب الفقيرة

Benign االعتدال -حميد 
Benign Failure  عطب سليم -فشل حميد
Bent متقوس 
Benthic نباتية تعيش على قاع البحيرات/نيةكائنات حيوا: كائنات قاعّية

 والبحار
Benthic Algae طحالب قاعية 
Benthic Organism متعضيات األعماق 
Benthos أحياء األعماق 
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Benzene بنزين
Benzene Growth Stoichiomestry قياس نسب العناصر عند النمو على البنزين
Benzoic Acid  الجاوي/الصمغ البنزويني - حمض البنزويك
Benzophenone بينزوفينون 
Berberine Production By Plant Cells إنتاج البربرين من قبل خاليا النبات
Bernoulli’s Theorem نظرية برنولي 
Bernoulli's Equation معادلة برنوللي 
Beryllium بيريليوم 
Beryllium Copper - BaCu نحاس البيريليوم 
Beryllium Oxide Platelets صفيحات أكسيد البيريليوم
Bessel Filter  ْمرشح بسِّل 
Best Available Technology - BAT أفضل التقنيات المتوفرة 
Best Efficiency Point لجهاز يكون فيها األداء واستهالك/نقطة التشغيل األفضل آللة

 الطاقة نموذجيان
Beta Decay  تالشي بيتا-اضمحالل جسيمات بيتا
Beta particles (β) جسيمات أشعة بيتا 
Beta Phase طور بيتا 
Between Atoms قوة بين الذرات 
Between Charges قوة بين الشحنات 
Betz’ Limit حد بيتز 
Beveled Angle زاوية السطح المشطوف 
Beveled Surface سطح مشطوف 
B-H Curve منحنيB - H 
Bi - Phase Rectifier ثنائي الطورُمقِِّوم 
Bi - Stable  ثنائي االستقرار -استقرار مزدوج
Bias إنحياز
Bias Magnet مغنطيس تحيز 
Bias Point نقطة االنحراف 
Bias Voltage فولتية متحيزة 
Biased Negative انحياز سالب 
Biasing  تطبيق استقطاب -تطبيق انحياز
Biaxial Strength Criteria معايير المقاومة ثنائية-القوة ثنائية المحور إعداد معايير

 المحور
Biaxial Stretching نمط ثنائي المحور 
Bibliography ثبت المراجع 
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Bicarbonate - Carbonate System  بيكربونات -نظام كربونات
Biceps Brachii عضلة الذراع ذات الرأسين
BiCMOS Gate Array  مصفوفة البواباتBiCMOS
BiCMOS Integrated Circuits داراتBiCMOS المتكاملة
BiCMOS Technology  تكنولوجياBiCMOS 
Bicompatable  ًموائمة حيويا 
Biconic ثنائي التمخرط 
Biconical Antennas قممية مزدوجة/هوائيات ثنائية المخروط
Biconical Horns أبواق ثنائية مخروط 
Biconical Radiators  ثنائية المخروطمشعات 
Biconical Tapered Tran Missive 
Mixer 

مخروط ثنائي مستدق مازج مرسل

Bicycle Applications تطبيقات الدّراجة 
Bidirectional نمط ثنائي االتجاه 
Bidirectional Counter عداد ثنائي اإلتجاه 
Bidirectional Couplers مقُرنات ثنائية االتجاه 
Bidirectional Laminate  صفيحة طبقية ثنائية االتجاه-صفائحي ثنائي االتجاه
Biexciton ثنائي إيكسايتون 
Bifunctional ثنائي الوظيفة 
Bifunctional Isocyanates ايزوسيانات ثنائية الوظيفة
Bifurcated Self Wiping Tips نهايات مسح ذاتي متشّعبة إلى شعبتين
Bifurcation التكامالت–لحل المعادالت التفاضلية-تشعبية / نظرية رياضية

 تشعُّب -ازدواجية االتجاه  - في حقول األشعة 
Big Bang انفجار كبير 
Big Business - As Oil Industry كالصناعة النفطّية -مشروع ضخم /عملية
Billboard Array مصفوفة لوحة اإلعالنات
Billing فوترة
Billing Data لفاتورةبيانات ا 
Billion barrels of oil equivalent - 
BBOE 

بليون برميل من ُمكافىء نفطي

Bimetal ثنائي المعدن 
Bimetallic Castings مصبوبات ثنائّية المعدن
Bimetallic Strip  شريطة ثنائية المعدن -قطعة ثنائية الفلز
Bimetallics ثنائيات المعدن 
Bimodal  الشروط-ائي الصيغةثن -ثنائية النمط
Bimorph ثنائي الشكل 
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Binary مقياس ثنائي -ثنائي  -ثنائية
Binary Adder جامع للرقم الثنائي 
Binary Addition إضافة الرقم الثنائي 
Binary Circuit دارة ثنائية 
Binary Code  الكود الثنائي -شفرة ثنائية
Binary Compounds مركبات ثنائية العنصر 
Binary Counters عدادات ثنائية 
Binary Data بيانات ثنائية 
Binary Diagrams مخططات األطوار الثنائية
Binary Digits  أرقام ثنائية -مرتبة ثنائية
Binary Division انقسام مزدوج تنقسم فيه الخلية الحية إلى خليتين
Binary Fission إنقسام ثنائي 
Binary Number ئيرقم ثنا 
Binary Serial Data بيانات تسلسل الرقم الثنائي
Binary Signal State حالة إشارة الرقم الثنائي 
Binary System نظام ثنائي 
Binder رابط
Binder Burnout إزالة الرابط/حرق 
Binder Fibers ألياف رابطة 
Binder Material مادة رابطة 
Binding Energy طاقة الترابط 
Bingham Plastic Model نموذج مكون من متحولين لوصف: نموذج بينجهام اللدن

خصائص انسياب السوائل ثقيلة القوام مثل سائل حفر اآلبار 
 والحمأة وما شابهها

Binocular HMDs شاشات مركَّبة في الخوذة ثنائية العينيَّة
Binocular Microscope مجهر ثنائي الناظور 
Binomial System Of Nomenclature  تسمية علمية -نظام التسمية الثنائية
Bio - MEMS  حيوية-ميكروية -كهروميكانيكية
Bioaccumulate تراكم الحيوي 
Bioassay واحتمال تأثيرها على/قياس تركيز مادة: مقايسة حيوية

 اختبار إحيائي لعقار ما -األنسجة الحية /الخاليا
Bioaugmentation ويةزيادة حي 
Biocatalysis In Non - Conventional 
Media 

حفز حيوي في أوساط غير تقليدية

Biocatalysis In Organic Media حفز حيوي في أوساط عضوية
Biocatalyst محفز حيوي 
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Biocatalyst Immobilisation And 
Performance 

تقييد حركة الحفاز الحيوي وأداؤه

Biocatalyst Selection يار الحفاز الحيوياخت 
Biocenosis جماعة حيوية 
Biochemical Oxygen Demand - 
BOD 

طلب كيميائي لألكسيجين

Biochemistry كيمياء حيوية 
Biocidal Polymers  ًبوليميرات مبيدة حيويا 
Biocide مادة ساّمة للعضويات الحية
Biocompatibility توافقية حيوية 
Biocompatible Organic Solvents محاليل عضوية مالئمة حيويًا
Biocorrosion تآكل حيوي 
Biocosmetics مستحضرات التجميل الحيوية
Biodegradability قابلية التحلل الحيوي 
Biodegradable  ًتتفكك حيويا 
Biodegradable Drilling Mud طين حفر قابل للتحلل الحيوي
Biodegradation تحلل حيوي 
Bioelastics مّطاط حيوي 
Bioenergy طاقة حيوية 
Bioethanol إيثانول حيوي 
Biofilms أغشية حيوية 
Biofilters مراشح حيوية 
Biofluidics سوائليات حيوية 
Biofractory مقاوم للتحلل الحيوي 
Biogas غاز حيوي 
Biogas Production إنتاج الغاز الحيوي 
Biogenic Theory نظرية نشوء حيوي - نظرّية احيائّية
Biogeochemical Cycles دورات جيوكيميائية حيوية
Biolast طالءlast حيوي لألدوات الجراحية
Biolistics مدفع جيني 
Biological  حيوي - بيولوجي 
Biological Aeration تهوية بيولوجّية 
Biological Analysis Bod وكسيجينتحلل بيولوجي لالحتياج البيوكيميائي لال
Biological Bed طبقة حيوية 
Biological Filtration  حيوي -ترشيح بيولوجي
Biological Growth  نمو حيوي -نمو بيولوجي
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Biological Kinetics حركية بيولوجية 
Biological Motors محركات بيولوجية 
Biological Nitrification 
Denetrification 

ولوجيةإزالة نترجة بي -نترجة

Biological Nutrient Removat إزالة المغذيات الحيوية 
Biological Nutrients مغذيات بيولوجية 
Biological Oxygen Demand الطلب الحيوي على-كمية محتاجة من االكسيجين حيويًا

 األكسجين
Biological Phosphours Removal إزالة بيولوجية للفوسفور 
Biological Population Dynamics  الحركية السكانية الحيوية-أليات السكان البيولوجية
Biological Process سيرورة بيولوجية/عملية 
Biological Receptors مستقبالت حيوية 
Biological Systems أنظمة بيولوجية 
Biological Temperature And 
Pressure 

درجة الحرارة والضغط الحيويان

Biological Towers أبراج بيولوجّية 
Biological Toxicity Testing اختبار السمية البيولوجية
Biological Treatment  حيوية - معالجة بيولوجية
Biologically Inspired Material 
Institute 

معهد المواد المستوحاة بيولوجيًا

Biologically Inspired Materials  مستوحاة حيويًامواد - مواد محفزة حيوّية
Biologically Resistant  ًمقاوم حيوّيا 
Biology علم األحياء -علم الحياة  -أحياء
Biomagnification تضخيم حيوي 
Biomass كتلة حيوية 
Biomass Conversion تحويل الكتلة الحيوية 
Biomass Decay Coefficient معامل تحلل الكتلة الحيوية
Biomaterials حيويةمواد 
Biomaterials Therapeutic مواد حيوّية عالجية 
Biometric Analysis تحاليل القياس الحيوية 
Biometric Identifier معرف البيولوجيا االحصائية
Biomimetic  مقايسة حيوية -محاكاة الحيوية
Biomimicry/Biomimetics تقليد العمليات الحيوّية 
Biomolecular  جزيئي حيوي -حيوجزيئية
Biomolecule - Inorganic Cluster 
Hybrid 

تجمع هجين ثنائي الجزيئات العضوي

Biomolecules جزيئات حيوية 
Biomorph بنية شبيهة باألحياء 
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Biomotors محركات حيوية 
Biopharmaceuticals مستحضرات دوائية حيوية
Biopiracy قرصنة بيولوجية 
Biopole عديدات هيروكسي البوتارات خالئط-بيوبول
Biopower طاقة حيوّية 
Bioreactor / Bioreactors  مفاعالت حيوية/ مفاعل حيوي
Bioremediation  إصالح حيوي -مدواة حيوية
Biosafety Levels مستويات األمان الحيوي
Bioscrubbers غاسالت الغاز الحيوية 
Biosensors مستشعرات حيوية/كشافات/محسات
Biosolids مواد صلبة حيوية 
Biosolids Disposal طرح المواد الصلبة الحيوّية
Biosolids Treatment معالجة المواد الصلبة الحيوية
Biosphere غالف حيوي 
Biostimulants مثيرات حيوية 
Biosurfactants مخفضات التوتر السطحي الحيوية
Biosynthesis اصطناع حيوي 
Biosynthetic Routes مسالك التصنيع الحيوي 
Biota  نباتات وحيوانات حقبة ما -الكائنات الحية
Biotechnology تقانة حيوية 
Biotechnology Applications تطبيقات التقانة الحيوية 
Biotic أحيائي 
Biotic Index دليل حيوي 
Biotin بيوتين
Biotite بيوتيت 
Biotite System يتمنظومة بلوال 
Biotransformation تحويل حيوي 
Biotransformation Process 
Development 

تطورعملية التحول الحيوي

Biotransformations تحوالت حيوية 
Biowashers غاسالت حيوية 
Bipassing تجاوز
Bipolar ثنائي القطبية 
Bipolar Digital Logic منطق رقمي ثنائي القطب
Bipolar Gate Array مصفوفة البوابات ثنائية القطبية
Bipolar I/O I/O ثنائي القطبية 
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Bipolar Junction Transistor - BJT ذات الوصلة ثنائية القطب-ترانزستور الوصلة ثنائي القطب-
 الترانزيستور ذو الوصل الثنائي األقطاب

Bipolar Membranes أغشية ذات طبقات بشحنات متضادة
Bipolar Plate صفيحة مزدوجة القطبية
Bipolar Transistors ترانزستورات ثنائية القطب
Bipolar Versus Cmos Families ثنائية القطبية مقابل أصناف الـCMOS
Birefringence انكسار مضاعف 
Birefringent ثنائية االنكسار 
Birth Rates معدل الوالدات 
Bis - Amidrazones مركبات اثناني األميدرازون-درازون مركبات ثنائي أمي
Bisecting An Angle تنصيف زاوية 
Bisector  منصِّف -منصف زاوي
Bislactams  مركبات اثناني الالكتام-مركبات ثنائي الالكتام
Bismaleimide - BMI بوليمير بيسماليميد 
Bismuth عنصر فلزي -بزموت 
Bisphenol - A Polycarbonates أ متعدد الكربونات -ير ثنائي الفينول بوليم
Bistable Multivibrator هزاز متعدد ثنائي االستقرار
Bit بت
Bit - Binary Digit رقم ثنائي 
Bit Error Rate - BER معدل أخطاء البت 
Bit Rate معدل البت 
Bit Rate Generator مولد معدل بتات 
Bit Transfer Rate معدل انتقال البت 
Bit-32 Floating Point  بت 32فاصلة طليقة ذات
Bits بّتات
Bitumen بيتومين -الحّمر -قار
Bituminous من السقار -قاري /ُحمَّري
Bituminous Coal فحم قاري 
Bivalent ثنائية التكافؤ 
Black Bird طائر أسود 
Black Body جسم أسود 
Black Body Radiation سودإشعاع الجسم األ 
Black Box Models نماذج العلب السوداء 
Black Death طاعون أسود 
Black Hole ثقب أسود 
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Black Lung رئة متفحمة 
Black Out فقد الوعي 
Black Segment Digit مرتبة حاسبية سوداء 
Bladder مثانة
Blade توربينية-شفرة 
Bland Ford Camp Shutter Telegraph 
Station 

ع محطة بالند فورد كامب البرقيمصرا

Blank مسح-محتوى مادة معينة/خالي من أي تركيز - عقيم -فراغ
 ُغفل -عاري فراغ  -نظيف  -

Blank Board لوحة فارغة 
Blanks قطع بلورات أحادية 
Blasticidin بالستيسيدين 
Blasting سفع
Blastocyst كيسة أريمية 
Blastomers جسيمات أرومية 
Blastophere  حامل األرومة -غالف جرثومي
Blend Devices أجهزة المزج 
Blended Film غشاء مخلوط 
Blending An Arc توليف قوس كهربائي 
Blends مزائج
Bleomycin بليومايسين 
BLEU automatic landing system  منظومة الهبوط اآلليBLEUالوحدة التجريبية للهبوط األعمى
BLEU System نظام الوحدة التجريبية للهبوط األعمى
Blisk - Bladed Disk قرص عنفة متكامل مع الشفرات
Bloch Form شكل بلوك 
Bloch Function وظيفة بلوك 
Block كتلي -كتلة -لِبنة 
Block Copolymer بوليمر مشترك تعاقبي 
Block Copolymers بوليميرات مشتركة تكّتلية البنية
Block Diagrams رسوم تخطيطية للمراحل
Block Floating Point Arithmetic حساب طليق الفاصلة 
Block Mutants معطِّلة/طافرات موقفة 
Blocked Isocyanates ايزوسيانات معترضة 
Blocking Agents  محبطة - عوامل معترضة
Blocking Oscillators مذبذبات الصد 
Blocking Voltage ة الصدفولتّي 
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Blocks مجاميع 
Blog Systems نظم التدوين 
Blood دم
Blood Brain Barrier - BBB حاجز دماغي دموي 
Blood Compatibility  توافقية مع الدم-توافقية في التماس الدم
Blooming سطوع
Blow Molding قولبة بالنفخ 
Blower تسخين مادة/فيفأداة لخلق تيار هواء بهدف تج: نافخات الهواء

 ما
Blowing نفخ الزجاج 
Blowing Agents عوامل نفخ 
Blown Flaps قالبات نفخ 
Blown Optical Fiber ليف ضوئي منفوخ 
Blue - Green Algae طحالب زرقاء مخضرة 
Blunt  عمياء -غير ناتئة 
Blunt - Nosed أنف مدبب 
Blurring عدم وضوح 
Boards - Photo & Diagram صورة ومخّطط -ألواح 
Bobbin Coil ملف بكرة 
Bobweight كتلة تمثيل 
BOD /N/ P ratio فوسفور/نتروجين/نسبة احتياج بيوكيميائي لألكسيجين
BOD Equivalent Population Load حمولة السكان المكافئة للـ اكحك
BOD removal efficiency يجينكفاءة إزالة االحتياج البيوكيميائي لالوكس
BOD test اختبار االحتياج البوكيميائي
Bode's Stability Criterion معاييرBOD لالستقرار
Body - And Non - Body - Contact 
Recreation 

أنشطة استجمامية وترفيهية تتضمن أو ال تتضمن تماسًا جسديًا
 مع الماء

Body - Centered Cell (BCC) ة بللورية ذات خاليا مكّعبةنموذج لشبكة فراغي: ب سي سي
 .تتوضع الذرات في قممها وفي مراكزها

Body - Centered Cubic - Bee  نحل -مكعب مركزي الجسم
Body - Centered Cubic (Bcc)  مركزي الجسم -مكعب متمركز
Body - Centered Cubic Lattice شبكة مكعبة مركزية 
Body - Centered Tetragonal - Bet ي اضالع مركزي الجسمرباع
Body - Centered Tetragonal (BCT) خلية رباعية متمركزة 
Body Axes محاور الجسم 
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Body Centered Cubic Structure بنية تكعيبية ممركز الجسم
Body Force قوة جسمية 
BOE مكافئ برميل نفطي 
Boeing بوينغ
Bog Lakes بحيرات سبخية 
Bohr Magnetron رون بورمغنيط 
Bohr Model نموذج بور 
Bohr Model Of The Atom نموذج بور الخاص بالذرة
Bohr Radius نصف قطر بور 
Boiler مرجل
Boiling Point نقطة الغليان 
Boiling Water Reactor - BWR مفاعل ماء مغلي 
Bolometer بولوميتر-مقياس الطاقة اإلشعاعية الحرارية
Bolt ارمسم/برغي 
Bolted بواسطة برغي 
Bolted Connections وصالت بالمسمار او بالبرغي
Bomb Calorimeter مقياس الحريرات القنبلي
Bond رابطة-ربط 
Bond Joint  وصلة بااللتصاق-مفصل الرابطة -وصلة الرابطة
Bond Lengthening استطالة الرابطة 
Bond Straightening استقامة الرابطة 
Bondable Bare Wire عداد السلك العاري القابل للثني
Bondable Metal Foil عداد بشكل رقاقة معدنية قابلة للثني
Bondable Wire Mounted On Plastic 
Or Paper Base 

عداد سلكي مركب على قاعدة بالستيكية أو ورقية

Bonded بااللتصاق 
Bonded - Bolted بااللتصاق والبرغي 
Bonding التصاق -تراُبط 
Bonding Characteristics االلتصاق/مميِّزات الترابط
Bonding Orbital مدار الترابط 
Bonding Pads  لبادات ربط -رفادات متآصرة
Bonding State حالة الترابط 
Bonds قوى تماسك - روابط 
Bone Dry جاف تماما 
Bone Marrow نخاع عظمي 
Bones عظم
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Book Ham Technologies تقنيات بوك هام 
Boolean Algebra جبر بولياني 
Boolean Equations/Boolen Equations  معادالت بولنيان
Boolean Logic منطق بولياني 
Boolean Operations عملّيات بوليانّية 
Boolean Sum Of Product Logic منطق ُبْوليان لجمع حاصل ضرب الدخل
Boom  مع مفتاح آلة/أداة معدنية قابلة للربط مع مقبض: يلذراع تطو

 فكه بسهولة/ للتمكن من إدارته 
Booster Pumps مضخات معززة مضخات احتياطية جاهزة لوضعها فورًا بالخدمة

 عند الضرورة
Borehole  تجويف حفرة البئر-حفرة السبر  -ثقب حفر
Boresight محوربصري لهوائي الرادار
Boring جويفت 
Born’s probabilistic view  رؤية بورن االحتمالي/فكر -احتمالية بورن
Boron بورون
Boron - AIaluminum - Galuim - and 
Induim (Boron - AI - Ga - and In) 

واالنديوم-والغاليوم -وااللمنيوم  -البورون 

Boron - Aluminum ألمنيوم -بورون 
Boron - Aluminum Mmc مادة مركبة إم إم سي-ألمنيوم-طاقة وسائط متعددة بورونب

 ذات رابط معدني
Boron Epoxy إيبوكسي -بورون 
Boron Fibers  ألياف بورون -انسجة بورونية
Boron Nitride - BN نتريد البورون 
Borosilicate زجاج بوروسيليكات 
Borosilicate Glass زجاج سيليكات البورون 
Borscht حساء روسي:برش 
BORSIC Fiber  ليف بور مغلف بكربيد السيليسيوم -ليف بورسيك
Boson بوزون
Bottlenecks اختناقات 
Bottles قوارير
Bottom - Up صعودي - أعلى –قاع
Bottom Rudder حرف الدفة بجهة الجناح المنخفض في حالة دوران الطائرة بزاوية

فيض الدحرجة دون زيادة زاوية استخدام الدفة لتخ -ثابتة 
 الدحرجة

Boulder جلمود
Bound Electron إلكترون مقيَّد 
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Bound States حاالت حدودية 
Bound Velocity سرعة حدية 
Boundaries حدود
Boundary Condition  شرط المتخامة -شرط حدِّي
Boundary Interior Loop Coverage تغطية حلقة الحدود الداخلية
Boundary Layer محاددة/طبقة حدية 
Boundary Layer Control طريقة للتحكم بسلوك طبقات جريان السوائل
Boundary Layer Effect تأثيرالطبقة الحدودّية/أثر
Boundary Layers طبقات متاخمة 
Bounding Techniques  تقنيات حّدّية -تقنيات التحديد
Bourdon Gauge جهاز لقياس ضغط السوائل في مختلف األوساط :مقياس بوردون

 نسبة للفرنسي بوردون/
Bovin Serum Factors - BSF عوامل مصل البقر 
Bow Tie Antenna هوائي األربة الفراشية 
Bow’s Notation ترميز سهمي 
Boyle’s Law قانون بويل 
Bracket حاصرة 
Brackish Water  اجاج - مياه قليلة الملوحة
Bradykinin براديكينين 
Bragg Grating محزوز براغ 
Bragg Mirror مرآة براغ 
Bragg Reflectors عاكسات براغ 
Bragg's Law قانون براغ 
Braided Fabrics أقمشة مضفورة 
Braided Metal Lanyard حبل قصير من معدن مجدول
Braiding تضفير-جدل 
Brake مكبح
Brake Efficiency كفاءة مكبحية/ة الفرملةفعالي
Brale Sphere - Conical Diamond 
Penetrator 

المخروطي-ثاقب بريل الماسي الكروي

Bramah Press مكبس براما 
Branched متفّرعة 
Branched Structures متفّرعة البنية 
Branched Structures Polymers بوليميرات ذات بنية متفرعة
Brand Name ارّيةعالمة تج 
Brandt Number1  وهي حاصل قسمة انتشارية قوة الدفع على - 1رقم براندت
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 االنتشارية الحرارية
Brandy براندي
Brass خليطة النحاس والتوتياء -نحاس أصفر -شََّبه
Brayton Cycle دورة برايتون 
Brazing وصل باللحام -تقسية 
Brazing - Joint لحاموصلة بال/تقسية -اتصال
Break - Even Energy طاقة التعادل 
Break - Junction الوصلة -كسر 
Break Before Make أقطع قبل العمل 
Break Frequency تردد االنكسار 
Break Out Cable كبل الفصل 
Break Over تخطي
Break Pressure Tank خزان تفتيت الضغط 
Breakdown انهيار
Breakdown Voltage  االنهيار/توتر التعطيل/لتيةفو
Breakpoint Adsorption إدمصاص نقطة اإلنكسار
Breakpoint Chlorination كلورة الحّد الفاصل 
Breakthroughs اختراقات 
Breast Cancer سرطان الثدي 
Breech Lock قفل المغالق 
Breeder Reactors  القدرةمفاعالت-مفاعالت بريدر-ولودة /مفاعالت تكاثرية
Breeding تربية وتأصيل 
Bretton Woods System نظام بريتون وودز 
Brevais Lattices شبكات بريفيه 
Brewsters Angle زاوية بروستر 
Brick Manufacturing Process عملية تصنيع الطوب 
Bridge Circuits دارات القنطرة 
Bridge Rectifier  لقنطريا/المقوم الجسري -جسر التقويم
Bridges قناطر
Bright Field مجال ساطع 
Brighter  ًأكثر سطوعا 
Brightness سطوع
Brillouin رويان
Brillouin Zone منطقة بريوان 
Brine  شديد الملوحة/محلول ملحي-ماء شديد الملوحة منبوذ
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Brinell Hardness Number - BHN عدد برينيل للقساوة 
Brinell Hardness Numbers أعداد قساوة برينيل 
Brinell Hardness Test اختبار برينيل للقساوة 
Briquetting قولبة بالكبس 
Britannium بريتانيوم 
British Broadcasting Company مؤسسة بريطانية لإلرسال
British Civil Airworthiness صالحية الطيران المدني البريطاني
British Computer Society - BCS جمعية بريطانية للحاسوب
British Insulated Calendar Cables - 
BICC 

BICCكبالت كالندر المعزولة البريطانية

British Post Office دائرة بريد بريطانيا 
British Telecom اتصال بريطاني 
British Thermal Unit وحدة حرارية بريطانية 
Brittle قصف-هّش 
Brittle Fracture كسر َقِصف 
Brittle Material مادة َقِصفة 
Brittleness قصافة 
Broaching Process عملية التقوير 
Broadband نطاق عريض 
Broadband Antennas هوائيات النطاق العريض
Broadband Dipoles ثنائيات القطب ذات النطاق العريض
Broadband Gain كسب عرض النطاق 
Broadband ISDN And Asynchronous 
Transfer Mode - B ISDN 

ونمط إرسال التزامني ISDNنطاق عريض 

Broadcast إرسال
Broadcast SSID معرف مجموعة خدمات البث
Broadside  كامل السطح -عريضة الجبهة
Broadside Array مصفوفة ذات جانب عريض
Broadside Planar Array جانبمصفوفة مسطحة عريضة ال
Broker وسيط
Bronchi ُقصيبة هوائية 
Bronchioles  ُقَصيبات -فرع الُقصيبة
Bronchus قصبة هوائية 
Bronze Age عصر البرونز 
Bronzes برونز
Broth مرق
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Brown Algae طحالب بنية 
Browser متصفح 
Brush Aerators مهويات ذات فراشي 
Brush Arrangement المحرك الكهربائي/فحمة المولد - ترتيبات الفرشاة
Brush Type فرشاتي 
Brushes فحمات -فراشي 
Brushes - Stainless Steel فوالذ مقاوم للصدأ -فرشاة
Brushless DC Motor محّركات التّيار المستمّر الغير فرجونّية
Brushless Generator فراشي/مولد عديم الفحمات
Brushless Resolvers بينات غير فرجونّيةمست 
Brute - Force Search بحث بأسلوب قسري إجباري
BSC theory  والحرارة النوعّية -نظرية الحقل الحرج
BTL تسييل الكتل الحيوية 
Bubble Columns أعمدة الفقاعات 
Bubbler مولد فقاعات جهاز يمكنه تقديم الهواء إلى الحمأة بشكل فقاعات

 سع أكسدة/اء فيها تأمين لزيادة انتشار الهو 
Bubbler Stone صخر موّلد للفقاعات ذو بنية ونسيج فراغي ما يمكنه من تقديم

 الهواء بشكل فقاعات لزيادة انتشار الهواء
Buccal فمي-فموي-وجني  -شدقي  -خدِّي
Buckle ينبعج
Buckling انبعاج
Buckling - Critical حّديّ /حرج -انبعاج 
Buckling Of Laminated Plates  انبعاج الصفائح متعددة الطبقات-انبعاج طبقات الصفائح
Buckminsterfullerene Molecule ذرة كربون60جزيء َبكمينسترفوللرين جزيء يحتوي
Bucky Capsule محفظة َبكِّي 
Bucky Tube أنبوب َبكِّي 
Buckyball كرة َبكِّي 
Buckyball Fullerenes كرات بلياردو الفلورين -ات كرة باكي فوالرين
Buckyball Molecule جزيء َبكيبول 
Budding تبرعم
Buffer مات العمليات/في اإللكترونيات: حائل -صاد :ِصوان-مضخِّ

 دارىء في الكيمياء -في الحاسوب والنظم الرقمية 
Buffer Amplifier مضخم الصد 
Buffer Amplifier Stage ّخم الصادمرحلة المض 
Buffer Coating طالء صاد 
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Buffer Memories ذاكرة صادة 
Buffer Stage مرحلة صادة 
Buffer Tube  أنبوب صاد-أنبوب ُمخفف للصدمة
Buffer Tube In Cable Design أألنبوب الحاجز في تصميم الكبل
Buffered Fibers الياف مخففة للصدمة 
Buffering  درىء -تخزين وسيط 
Buffering Of Data خزن البيانات/ تجميع 
Buffers  حواجز/مداخل -صادات
Buffet  اهتزاز الطائرة في بداية االنهواء- اهتزاز انقطاع الجريان
Buffet Force  قوة ناجمة عن التسارع الناظمي –قوة ناظميه
Build Plan خطة البناء 
Building Automation System - BAS ة المبانينظام أتمت 
Building Blocks  َلَبنات البناء األساسّية -عناصر بناء
Building Blocks Of The World 
Materials 

عناصر البناء األساسّية لمواد العالم

Building Construction تعمير المباني 
Buildup تعزيز
Built - In Waveguide موّجه الموجة المدمج 
Built In Satellite Receivers مستقبالت التلفاز تحتوي على مستقبل ضمني للساتل
Built In Video Lights أضواء فيديو ضمنية 
Buk Derived Switching Power 
Supply 

مجهر قدرة بالتحويل ومشتق بالقفز

Bulk جسيم -سائب  -ُجمِلة 
Bulk Chemicals كيميائيات جسيمة 
Bulk Coating/Cladding ة َجِسيمة كتليةتغطي/إكساء
Bulk Density كثافة حجمية 
Bulk Heterojunction وصلة متغايرة جسيمية 
Bulk Material Transfer نقل مادي َجِسيم 
Bulk Materials َجِسيمة/مواد كتلّية 
Bulk Micromachining تشغيل مكني ميكروي جسيمي
Bulk Modulus  معامل االنبعاج -معامل الحجم
Bulk Molding Compound - BMC  َجسيمة - مركَّب قوَلبة كتلّية
Bulk Polymers  َجِسيمة -بوليميرات كتلّية
Bulk Resistivity مقاومية كتلية 
Bulk Resistor مقاومات جسيمة 
Bulk Volume حجم الكتلة 
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Bulkhead Connector  وصلة الفاصل-وصلة الحاجز الموصل
Bulking يئات في محلول وتجمعها في كتلإنجذاب الجز :تكتل
Bulky َجِسيم
Bulletproof Jackets سترات واقية من الرصاص
Bump انتفاخ -وسادة -نتوء 
Buncher And Catcher رامي و القط 
Buncher Cavity فجوة الرامي 
Bunching َرمي
Bundle ربطة
Bundling تجميع
Buoy طافية
Buoyancy  طفوية -دافعة أرخميدس
Buoyant طافي
Burble بقبقة
Burgess Shale  طين بورغيس -سجيل يورغيس
Buried Hetero Structure التركيب غير المتجانس المدفون-بنية مدفونة وغير متجانسة
Buried Hetero Structure Of Laser 
Diodes 

تركيب غير متجانس للديودات الليزرية المخفّية

Burn - In Test اختبار الحرق 
Burner أداة في آلة تؤمن إشعال اللهب: مضرم لهب
Burnout حرق
Bursts تفجيرات 
Bursts Pulse نبضة انفجارية 
Bus ناقل بيانات -معبر /ناقل
Bus Connector موصل المعبر 
Bus Control ضبط المعبر 
Bus Controller متحكم بمعبر نقل المعلومات
Bus Industry Standard Architecture معبر معماري قياسي صناعي
Bus Network  شبكة ناقل البيانات -شبكة التوصيل
Bus Structure  بنية المواصالت العمومية/ هيكلّية المعابر
Bushing رابطة -وصلة -جلبة 
Bushings بطانات 
Bushmen بشمان
Business - To - Business 
Relationship 

 عمل -ل عالقة عم

Business Change تغيير في األعمال 
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Business Impact وقع األعمال التجارية 
Business Machines مكائن العمل 
Business Plan خطة األعمال 
Business Portfolios محافظ األعمال 
Business Process سيرورة األعمال 
Business Process Execution 
Language BPEL 

ذ سيرورة األعماللغة تنفي

Busy Signal إشارة مشغول 
Butadiene بوتاديين 
Butanol بوتانول 
Buteric Acid حمض البيوتاريك 
Butt Joint وصلة تقابلية 
Butterfly Control Vane Assembly مجموعة تحكم دعنفية فراشة
Butterfly Valves صمامات مروحية 
Buttermilk مخيض 
Butterworth Filters مرشحات البتروورث 
Button Cell خلية زر 
Butyl Cellulose بوتيل السليلوز 
Butyl Rubber مّطاط بوتيلي 
Butyrate بيوتيرات 
Butyric Acid حمض الزبدة 
By - Passed Oil نفط متجاوز 
By Palmar - Bowels Flume باولز-وفق قنوات صنعية من طراز بالمار
By Parshall Flume وفق قنوات صنعية من طراز بارشال
Bypass ممر تحويلي 
Bypass Diode  صمام ثنائي تحويلي -دايود اإلمرار الجزئي
Bypass Jet Engine محرك نفاث توربوفان يأخذ جزء من الهواء الُمسَرع لضغطه حول

 المحرك وحرقه
Byproduct نواتج ثانوية 
Byte وحدة قياس البايت 
C - Band Frequencies  ترددات الحزمةC 
C - Bar  عارضةC 
C - Branched Sugars سكريات متفرعة الكربون
C - C Bonds In Biotransformation روابط كربونية في تحول حيوي
C - Methyl ميثيل كربوني 
C Star Control تحكُّم»C نجمة« 
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C.E بعد الميالد 
Ca - Citrate سترات الكالسيوم 
Ca - Lactate الكتات الكالسيوم 
Cabin Pressure Check التحقق من ضغط الكابين/فحص/ضبط
Cabinet كابينة/علب 
Cable كبل
Cable Assembly تجميع كبلي 
Cable Bend Radius شعاع التواء الكبل 
Cable Characteristics خواص الكبل 
Cable Connected Computer كمبيوتر موصول بكبل 
Cable Construction إنشاء الكبل 
Cable Ducts قنوات الكبل 
Cable Routing - Routing Of Optical 
Fiber Cables 

تسليك كبالت األلياف البصرية -تسليك الكبل 

Cable Selection اختيار الكبل 
Cable Talk Pty Ltd  محادثة الكبلPty Ltd 
Cable Television كبل تلفزيوني 
Cable Television AC (CATVAC) تلفزة كبلية باإلشارات السلكّيةAC
Cable Tont Rig اداة الحفر بالدق 
Cable Types أنواع الكبل 
Cache ذاكرة وسيطة 
Cache Memory ذاكرة وسيطة 
Cache Memory 128 kb  الذاكرة الوسيطة ذاتkb 128
Cachectic دنفية
Cached DRAMs (CDRAMs) ذاكرةDRAM الوسيطة
Caching تخزين مؤقت 
Cadmium كادميوم 
Cadmium Selenide - CdSe سلينيد الكادميوم 
Cadmium Sulfate - CdS كبريتات الكادميوم 
Cage Antennas هوائيات قفصية 
Cage Wafers وافرات صندوقية 
Caissoning Metthod طريقة كايسون 
Ca-Lactate الكتات الكالسيوم 
Calc - Alkaline قلوي كلسي 
Calcareous جيري
Calchocite كالشوسيت 
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Calciferol كالسيفيرول 
Calcination تكليس
Calcium Alumino - Borosilicate  األلمنيوم والكالسيوم -بورو سيليكات
Calcium Carbonate كربونات الكالسيوم 
Calcium Magnesium Acetate كالسيوم مغنيزيوم الخل 
Calculating For Polymers حساب الوزن الجزيئي للبوليميرات
Calculating Quantities حساب كمّيات 
Calculus حسابات التكامل والتفاضل
Caldding إكساء -تغطية 
Calibrated معّيرة-ُتعّير 
Calibrated Airspeed سرعة جوّية معّيرة 
Calibrated Airspeed Relationship سرعة هوائية معيرةعالقة ب
Calibrated Electrical Discharge  ًتفريغًا الكترونيًا معيرا 
Calibration معايرة -تعيير 
Caliper/Calliper كماشة
Call - Control Signals إشارات التحكم بالنداء 
Call Forwarding من مستقبل إلى آخر 
Call Progress Information لنداءمعلومات عن ديمومة ا
Call Set Up إعداد النداء 
Called And Calling Numbers أرقام الُمتصل واألرقام المتصل بها
Caller ID كاشف هوّية المتصل 
Calling Telephone هاتف ُمّتصل 
Callus الكالوس–ُجسأة 
Calomel كلور زئبقي: كالوِمل 
Caloric  الحريرة -سّيال حراري 
Calorie  يسُّعر حرار 
Calorimetric Spectroscopy مطيافية تبادل حراري 
Calorimetry  علم تبادل الحرارة -قياس كمية الحرارة
Cam حدبة
Camber احديداب/َتَحدُّب 
Cambium Layer  نسيج خلوي نباتي لّين-طبقة كامبيوم
Cambrian كامبري 
Camcorders كاميرات الفيديو 
Camera’S Field Of View اق رؤية الكاميرانط 
Camp أدينوزين حلقي أحادي الفوسفات
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Campbell Bridge قنطرة كامبل 
Campbell Colpitts Bridge  كولبيت –قنطرة كامبل 
Campfire Program برنامج نار المخّيم 
Campus Cabling تسليك الحرم الجامعي 
Campus Cabling For Fiber Optics  يقة كامبستسليك الليف الضوئي بطر
Camshaft عمود الحدبات 
Canadian Standard Association منّظمة كندّية للمعايير 
Canard كنار
Cancer سرطان 
Cancer And Chemical Exposure سرطان و تعرض كيميائي
Candela وحدة شدة اإلضاءة -شمعة
Candu Reactor مفاعل كادنو 
Canning ةمعلَّب -أغذية  -تعليب
Cantilever عارضة بارزة -كابول  -ناتىء
Canting تمييل
Cap قبعة
Cap Sealing ختم الغطاء 
Cap Sealing Techniques تقنيات ختم الغالف 
Capability جهاز/ كفاءة أداء آلة :مقدرة
Capability Maturity Model - CMM نموذج نضج القدرة 
Capacitance - C سعة كهربائية 
Capacitance Microscopy سعة المجهرية 
Capacitance Stability سعة مستقّرة 
Capacitance Transient Spectroscopy مطيافية السعة العابرة 
Capacitive سعوية
Capacitive Effect تأثيرات كفاءة السعة 
Capacitive Iris قزحية سعوية 
Capacitive Pressure Sensors لسعويةمجسات الضغط ا
Capacitive Reactance ُمفاَعلة ِسَعوية 
Capacitive Substance  تقبلية سعوية -مواد سعوية
Capacitive Value قيمة سعة 
Capacitor ُمَكثِّف َسَعوي -مّتسعة 
Capacitor Network شبكة المتسعة 
Capacitor Speaker المتسعي/مكبر الصوت االلكلتروستاتيكي
Capacitors  مكثّفات كهربائية - متسعات كهربائّية



 868

Capacity سعة
Capacity Factor  السعة/ عامل االستطاعة
Cape With يتصدى -يجابه  -يجتاز
Capillarity شعري -شعرية 
Capillary Attraction Or Adhesion  التصاق/تجاذب شعري 
Capillary Bed جسم الُشَعيرة الدموية 
Capillary Electrophoresis هجرة كهربائية شعرية 
Capillary Vessel ُشعْيرة دموية 
Capital رأس المال 
Capital Fixed Charge شحنة ثابتة استهاللية 
Capital Market سوق رأس المال/سوق المال
Capitalist System نظام رأس مالي 
Capping Agents عوامل تغطية 
Caprolactam كابروالكتام 
Capstans  رخويات -كابستانات 
Capsule محفظة 
Capture باالمتصاص مثًال/أسر مادة ما أليون عنصر باالمتزاز: إمساك
Capture Time زمن االلتقاف 
Car Design Using Fiber Optics تصميم السيارة باستخدام األلياف البصرية
Carbamate كاربامات 
Carbide كربيد
Carbide Aluminum ربيد األلمنيومك 
Carbide Coating Nicom TM  ّطالء كربيدي 
Carbide Si كربيد السيليكون 
Carbides كربيدات 
Carbodiamides مركبات كربواثناني اإليميدات-مرّكبات كربوثنائي اإليميدات
Carbohydrates كربوهيدرات 
Carbon كربون
Carbon - Carbon كربون -كربون 
Carbon - Ceramic/Organic Polymer عضوي/بوليمير سيراميكي -كربون
Carbon - Composition Resistors مقاومات المركب الكربوني
Carbon - Film Resistors مقاومات الغشاء الكربوني
Carbon Black هباب الفحم 
Carbon Clusters مجموعات عنقودية كربونية
Carbon Composites  ّةاومواد مركبة كربونيةمركبات كربوني
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Carbon Composition Resistors مقاومات المركب الكربوني
Carbon Contactors نواقل كربون 
Carbon Conversion Coefficient معامل تحويل الكربون 
Carbon Correction تصحيح بالكربون 
Carbon Correction - Carburizing كربنة/تصحيح بالكربون 
Carbon Cycle دورة الكربون 
Carbon Dioxide ثاني أكسيد الكربون 
Carbon Dioxide (CO2) Lasers ليزرات ثاني أكسيد الكربون
Carbon Fiber Fabric نسيج من ألياف كربونية-قماش من الياف كربونّية
Carbon Fiber Reinforced Plastics - 
CFRP 

مواد بالستيكّية معّززة بألياف كربونّية

Carbon Fibers الياف كربونّية 
Carbon Film Resistors مقاومات الغشاء الكربوني
Carbon Matrix Material مادة كربونية رابطة 
Carbon Membranes أغشية كربونية 
Carbon Microphones ميكروفونات كربونية 
Carbon Monoxide - CO Lasers ليزرات اول أكسيد الكربون
Carbon monoxide CO أحادي أكسيد الكربون 
Carbon Nanotube Field Effect 
Transistors - CNFET 

ترانزستورات تأثير المجال من أنابيب نانوية كربونية

Carbon Nanotubes - CNT أنابيب الكربون النانوية 
Carbon Potentiometer مقياس فرق الجهد الكربوني
Carbon Steel - Plain Carbon/Mild 
Steel 

فوالذ مطاوع بسيط الكربون -فوالذ كربوني 

Carbon To Carbon Double Bond  كربون -رابطة مزدوجة كربون
Carbon Tube أنبوب كربون نانوي 
Carbon Vs. Graphite كربون مقابل الغرافيت 
Carbonaceous Materials مواد غّنية بالكربون 
Carbonate كربونات 
Carbonate Method طريقة الكربونات 
Carbonitriding نتردة -كربنة 
Carbonize يتفحم
Carboxy Peptidase أنزيم البيبتيداز الكربوكسيلي
Carboxyl Endgroups مجموعات كربوكسيلية نهائية
Carboxylase كربوكسيالز 
Carboxylation إضافة مجموعة الكربوكسيل
Carboxylic Acids أحماض الكربوكسيل 
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Carboxylic Groups مجموعات الكربوكسيل 
Carburetor مكربن
Carburizing كرَبنة
Carcinogen مسرطن 
Carcinogenicity سَّْرَطَنة 
Carcinotrons كرسينوترونات 
Card بطاقة
Card - Edge حافة البطاقة 
Card Cage Mounting توضيع صندوق بطاقة 
Card Cages أقفاص البطاقات 
Card Contours محيط البطاقة 
Card Edge Connectors موصالت حافة البطاقة 
Cardiac Arrest سكتة قلبية 
Cardioplegia شلل القلب 
Cards بطاقات الكترونية 
Care Free Manoeuvring المبالية«مناورة« 
Career Progression تعاقب مهني 
Carey Foster Bridge  فوستر –قنطرة كاري 
Caribbean Cultures ثقافات كاريبية 
Caribon - Monoxide CO Lasers ليزرات اول أكسيد الكربون
Carmer's Rule قاعدة كرام 
Carnegie Mellon University - CMU جامعة كارنيغي ميلون 
Carnot - Cycle Efficiency فعالية دورة كارنو 
Carnot Cycle دورة كارنو 
Carotid تيشريان سبا 
Carpet Plot طرق لرسم الخرائط التخطيطية
Carrageenan كاراجينان 
Carrier حاملة طائرات - حامل شحنة  -حامل
Carrier - Bound Enzymes أنزيمات اإلرتباط بالحامل
Carrier Charge Transit Time Effects تأثيرات زمن إنتقال حامل الشحنة
Carrier Frequency تردد الحامل 
Carrier Gas غاز حامل 
Carrier Mobility  حركة الحامل -حركية الحامل
Carrier Sense Multiple Access - 
CSMA 

تحسس الناقل المتعدد اإلرسال

Carrier Sense Multiple Access with تحسس الناقل المتعدد اإلرسال ذات كاشف للتصادم
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Collision Detection - CSMA/CD 
Carriers حوامل/مالتحا 
Carriers - Frequency ترّدد الموجة الحاملة 
Carry ُمرحَّل
Cartel كارتيل
Cartesian Coordinates إحداثيات ديكارتية 
Cartilage / Cartilages  غضاريف/ غضروف 
Cartridge خرطوشة - محبرة 
Cartridge Or Large Disk Filter  قرصية/ مرشحات لفائفية
Cascade Structure بنية متالحقة 
Case علبة -غالف -قشرة 
Case Hardened ذو غالف خارجي مقسَّى
Case Hardening تقسية الغالف الخارجي 
Case Tools أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب
Casein جبنين -كازئين 
Cash Flow تدفق النقد 
Cashew Dust  نوع من الشجر - غبار الكاجو
Casing طبقة تترسب على:إكساء-تغطية/ستر  -تدعيم  -بطانة

المكون الرئيسي  -جدار بئر وتغلفه وتكون غالبًا من البنتونيت 
 لسائل الحفر

Casing Drilling تغليف الحفر 
Casing Pipe تدعيم/انبوب تغليف 
Cassegrain Antenna هوائي كاسيغران 
Cassettes كاسيتات 
Cast صَب
Cast Alloys خالئط صبّ  - سبائك 
Cast Concrete خرسانة مصبوبة 
Cast Iron  حديد مصبوب-حديد الزهر -حديد صب
Castering Steerable نظام عجلة قابل للتوجيه
Casting صّب
Casting Alloy سبيكة مصبوبة 
Casting Alloy/Alloys سبائك صّب/سبيكة خالئط/خليطة
Cat. I - Ii And Iii Visibility  فئات الرؤيةI - II - III
Catabolic Pathways مسارات أيضية 
Catabolic Repression كبح أيضي 
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Catabolism أيض
Catabolism And Energy أيض و طاقة 
Catabolite Activator Protein بروتين مفّعل للناتج األيضي
Catabolite Inhibition كبح هدمي 
Catabolite Repression كبح الناتج األيضي 
Catalase كاتاالز 
Catalyse يحفز
Catalyst  مادة تضاف إلى تفاعل كيميائي-حفاز  -عامل مساعد

 لتسريعه
Catalysts محّفزات 
Catalytic  حفاز -وسيطي 
Catalytic Chemical Vapor 
Deposition 

ترسيب لبخار كيميائي التحفيزي

Catalytic Converter حوِّل تحفيزيم 
Catalytic Cracking تقطير هّدام تحفيزي 
Catalytic Membranes أغشية محفزة 
Catalytic Oxidation أكسدة تحفيزية 
Catapult منجنيق 
Catastrophic كارثي
Catastrophic Failure  انهيار كارثّي -فشل كارثي
Catastrophic Optical Damage - COD تلف بصري كارثي 
Catchment Area مستجمع االمطار 
Catchment From Roof مياه مجمّعة من السطوح
Categorical صريح-مشروط/ غير مقّيد :مطلق
Categories Of Glass أصناف من الزجاج 
Category A ِفئةA
Category B ِفئةB
Category B AMI Pathway طريق الِفئة /مجازB AMI
Category C ِفئةC
Cathepsins كايثبسين 
Catheter  القسطرة -أنبوب أجوف
Cathode  كاثود - مهبط  -قطب سالب
Cathode - Ray Tube - CRT - 
Monitors 

شاشة أنبوب الشعاع الكاثودي

Cathode Ray Tubes - CRTs  صمام ألشعة-مرقاب أشعة مهبط - أنابيب أشعة المهبط
 ودّيةأشعة األنابيب الكاث -المهبط 
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Cathodes مهابط
Cathodic Protection حماية مهبطّية 
Cation كاتيون/أيون موجب 
Cation - Exchange Softening تخفيف التبادل الكاتيوني األيوني الموجب
Cation Exchange Capacity مقدرة على مبادلة األيونات الموجبة
Cationic Exchanger  الشحنةإيجابية - مبادالت كاتيونية
Cationic Initiator  مبادر كاتيوني -بادىء كاتيوني
Cationic Polymerization بلمرة كاتيونية 
Caulimo Viruses فيروسات التوائم 
Caulk - Caulking مادة مالئة وكاتمة وعازلة للماء تستخدم في أعمال البناء

 واإلصالحات
Caulks  يمنع التسّرب - يسّد الشقوق
Cause - And - Effect Relationship عالقة تربط مابين نوع العامل المسبب: عالقة السبب والتأثير

 وشدته واستجابة الوسط الخاضع للمسبب ومدى تأثره
Cause Construct بناء موجه 
Caustic الذعة
Caveat Emptor على عاتق المشتري 
Cavitation تكّهف
Cavities ثغرات
Cavity غرةث -تجويف 
Cavity Gap ثغرة الفجوة 
CBM ميثان طبقة الفحم 
CCD Detector كاشف جهاز القرن بالشحنة
CCD Imager جهاز قرن شحني تصويري
CCS التقاط وتخزين الفحم 
Cd - Rom Compact Disc - Read - 
Only Memory 

سي دي روم ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط

CD Compact Disc رص مضغوطسي دي ق
CD Players  مشغِّل الموسيقي-مشّغالت القرص المدمج
CD Players Conventional مشغالت القرص المدمج التقليدية
CD ROM قرص مدمج ذو ذاكرة قرائّية فقط
CD ROM Drives سواقات قرص مضغوط لذاكرة القراءة فقط
CDI مؤشر اتجاه الرحلة 
CDNA DNA متمم 
Celestial Navigation Stars مالحة نجومية 
Cell ُحَجيرة ضغط-خلّية 
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Cell - Mimetic محاكية –خليوية 
Cell Differentiation تمايز الخاليا 
Cell Discharge  تفريغ الخلية -تفريغ الشحنات
Cell Disruption خلخلة الخاليا 
Cell Disruption Methods طرائق تخريب الخاليا 
Cell Incubation Dishes أطباق حضانة الخاليا 
Cell Membrane غشاء الخلية 
Cell Nucleus نواة الخلية 
Cell Phone خليوي/هاتف خلوي 
Cell Site موقع الخلية 
Cell Wall جدار الخلية 
Cell Yield And Maintenance الحفاظ عليها-غلة الخاليا واالبقاء عليها
Cellar  لتعتيقمرحلة ا -قبو التخمير
Cellobiohydrolase أنزيم حلمهة السيلوبيوز 
Cellobiose سكر السيلوبيوز وهو سكر ناتج عن السيللولوز
Cellomics دراسة الخاليا 
Cells خانات/ خاليا 
Cellular خلوي
Cellular Biology علم األحياء الخلوي 
Cellular Biomimetic Material للعمليات الحيويةخلوية مقلِّدة /مادة رغوية
Cellular Foam اسفنجي/خليوي رغوي 
Cellular Foam Plastics رغوّية/مواد بالستيكّية خلوّية
Cellular Fusion انصهار خلوي/اندماج 
Cellular Mobile Telephone أجهزة االتصال الخلوي 
Cellular Mobile Telephone Links روابط أجهزة االتصال الخلوي المتحرك
Cellular Mobile Telephone System أنظمة أجهزة الهاتف الخلوي المتحّرك
Cellular Phones هواتف خلوية 
Cellular Solids مواد صلبة خلوية 
Cellulose سيللولوز 
Cellulose Plastics سيللولوز بالستيكي 
Cellulosic Feedstocks أعالف سيللولوزية 
Cellulosic Fibers للولوزيةألياف سي 
Celsius Scale المقياس المئوي-مقياس ِسلسُيوس -تدريج سلزيوس /ُسلَّم

 لدرجات الحرارة
Cement And Concrete اسمنت و خرسانة 
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Cement Mortor مالط السمنت 
Cement Production Process عملية إنتاج األسمنت 
Cemented Carbide  كربيد ملتصق -كربيد إسمنتي
Cementite  سيمينتيت - كربيد الحديد
Cementitious  إسمنتي الصفات -شبيه باإلسمنت
Center And Surround Sound 
Channels 

قنوات مركزّية وقنوات الصوت المحيطي

Center Fed مركزي التغذية 
Center Frequency Wavelength تردد طول الموجة المركزية
Center Impedance معاوقة مركزية 
Center Of Curvature االنحناء/مركز التقوس 
Center Of Gravity مركز الثقل 
Center Of Percussion مركز الصدم 
Center Of Pressure مركز الضغط 
Centerless Grinder طاحونة غير مركزية 
Centi جزء من مئة -سانتي 
Centipoise - Cp وحدة قياس اللزوجة -سنتي بواز
Centipoise = 10-2 Poise وحدة قياس اللزوجة) بواز 10 -2(سنتيبواز
Central Computer كمبيوتر مركزي 
Central Member عضو مركزي 
Central Office مكتب البريد المركزي 
Central Processing Unit - CPU وحدة المعالجة المركزية 
Central Repository مركز التخزين 
Centralized متمركز 
Centralized Concept مفهوم المركزية 
Centre Of Pressure مركز الضغط 
Centre Wavelength طول الموجة المركزي 
Centrex Switches مفاتيح السنترال 
Centrifugal نابذة مركزية 
Centrifugal Atomization ترذيذ نابذ-تقسيم لذرات نابذ /إرذاذ
Centrifugal Force ةقوة نبذ مركزي 
Centrifugal Pumps مضخات نابذة 
Centrifugation نبذ
Centrifuges أجهزة النبذ المركزي 
Centrioles سنتريوالت 
Centripetal Acceleration تسارع جاذب مركزي 
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Centripetal Force قوة جاذبة مركزية 
Centro - Symmetrical Reflective 
Optics 

بصريات عاكسة متناظرة مركزيًا

Centroidal مركز سطح 
Cephalosporin سيفالوسبورين 
Cephems سيفيم
Ceramic سيراميك 
Ceramic Barrier Coating واٍق-طالء سيراميكي-سيراميكي/تغطية بحاجز خزفي/إكساء

 خزفي
Ceramic Capacitors  سيراميكية/ متسعات خزفية
Ceramic Chip Resistors  اميكّيةمقاومات الرقاقة السير
Ceramic Composites مواد مركبة سيراميكية 
Ceramic Compounds  سيراميكية -مركَّبات خزفية
Ceramic Devices عناصر سيراميكية-سيراميكية /أجهزة خزفية
Ceramic Disk Capacitors سيراميكية/متسعات ذات أقراص خزفية
Ceramic Dual In Line (DIP) 
Packages 

 زفية ثنائية الخطّ ُرَزم خ

Ceramic Engine محرِّك سيراميكي 
Ceramic Fibers  سيراميكية -ألياف خزفية
Ceramic Fuel  سيراميكي -وقود خزفي
Ceramic Honeycomb Panels لوحات سيراميكية بشكل عش النحل/صفائح
Ceramic Insulators  سيراميكية -عوازل خزفية
Ceramic Leaded Chip Carriers حامالت الرقاقة خزفية الطرف
Ceramic Magnets مغانط سيراميكية 
Ceramic Materials - Smart  ذكية/الذعة-سيراميكية  -مواد خزفية
Ceramic Matrix Composites - CMCs مواد مركبة ذات رابط سيراميكي
Ceramic Matrix Material مادة سيراميكية رابطة 
Ceramic Microphone سيراميكي/ميكروفون خزفي
Ceramic Powders مساحيق سيراميكّية 
Ceramic Processing تصنيع المواد السيراميكية
Ceramic Processing Advanced 
Ceramic 

معالجة السيراميك المتطور

Ceramic Reinforced Aluminum ألمنيوم مقّوًى بالسيراميك
Ceramic Reinforced Aluminum 
MMCs 

مادة مركبة من األلمنيوم المقوى بالسيراميك م

Ceramic Spinning تشكيل دوراني للسيراميك
Ceramic Surface Coatings طالءات سطحية-السيراميك/إكساءات سطحية بالخزف

 سيراميكية
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Ceramic Tubular Capacitors سيراميكية/متسعات أنبوبية خزفية
Ceramics  يكيةمواد سيرام/سيراميكي
Ceramics Materials مواد سيراميكّية 
Ceramography دراسة البنية المجهرية للمواد السيراميكية
Cermet سبيكة خزفية -سرمت 
Cermet - CERamic/METal مادة سيراميكية معدنية 
CERT Coordination Center مركز تنسيق فريق االستجابة للطوارىء المتعلقة بالحاسوب
Certificate Of Release To Service شهادة إعفاء من الخدمة
Certification وثيقة -اقرار  -شهادة 
Certifiers مصادقون 
Certifying تصديق 
CGS System Of Units  مجموعة الوحداتCGS
Chain - Growth Polycondensation بلمرة حية بالتكاثف 
Chain Analysis تحليل تسلسلي 
Chain Extenders ممّددات السلسلة 
Chain Lengths أطوال السلسلة 
Chain Of Events سلسلة أحداث 
Chain Polymers بوليميرات ذات سالسل 
Chain Reaction Polymerization تفاعل بلمرة تسلسلي 
Chain Reactions تفاعلت متسلسلة 
Chain Scission قّص السلسلة 
Chain Stoppers لسلةموقفات نمو الس 
Chains سالسل 
Challenges In Materials Science And 
Technology 

تحّديات علم المواد وتقانتها

Chandelle تسلق مفاجئ وحاد 
Change - of - Value (COV) تغّير القيمة 
Change Coupling تقارن التغيير 
Changeover Switch مفتاح عكس الحركة 
Channel قناة
Channel Bandwidth عرض نطاق تردد القناة 
Channel Configuration تشكيلة القناة 
Channel Marking Buoys طافيات تأشير القناة 
Channel N Type قناة نوع سالب 
Channel Proteins بروتينات قنوية 
Channel Resistance مقاومة القناة 
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Channel Switching تحويل القنوات 
Channeled Substrate Planer - CSP مخطط مادة األساس المقنونة
Chaos شواش -اختالل 
Chaperone مرافق
Char فحمي-فحم 
Character حرف
Character Display عرض الحرف 
Character’s Bit Cell Bounding حدود خانة بت الحرف 
Characteristic خاصية-الصفة المميزة  -مميز
Characteristic Equation معادلة مميزة 
Characteristic Filter Curves منحنيات خاصة بالمرشحات
Characteristic Impedance طابعّية/ممانعة مميِّزة 
Characters حروف 
Characters Per Second أحرف بالثانية 
Charcoal فحمي-فحم 
Charge شحنة
Charge - Balancing Circuit دارة لموازنة الشحنة 
Charge - Coupled Device - CCD  جهاز القرن الشحني -جهاز إقران الشحنة
Charge - Coupled Device - CCD - 
TV Cameras 

كاميرات تلفزيونّية ذات جهاز قرن شحن

Charge - Coupled Device AC 
Cameras - CCDAC 

كاميرات جهاز القرن الّشحني

Charge - Coupled Device Camera - 
CCDC 

كاميرات الجهاز المقترن بالشحنة

Charge - Limited Transport نقل محدود بالشحنة 
Charge - Offset الشحنة -موازن 
Charge Carriers حامالت الشحنة 
Charge Controller جهاز التحكُّم بالشحن 
Charge Distribution توّزع الشحنة 
Charge Screening حجب شحنة 
Charge Transfer Polymerization بلمرة بانتقال الشحنة 
Charged مشحون 
Charged Particles جسيمات مشحونة 
Charged Rotating Photoconductor 
Drum 

سطح مشحون السطوانة دوارة موصلة للضوء

Charging شحن
Charles’ Law قانون شارل 
Charpy And Izod Impact Tests ي وٕايزوداختبارات االصطدام لتشارب
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Charpy Impact Test  اختبار مشابه الختبار إيزود باستثناء أن: اختبار تشاربي للصدم
 .العينة المثلومة توضع في وضعية حني ثالثية النقاط

Charring م تفحُّ
Charts مخططات -خرائط 
Chebyshev Filters مرشحات تشبيشيف 
Check تحقق -فحص 
Check Digit رمز المعاينة 
Check Float Element قاطع عائم 
Check Valves صمامات االختبار 
Checking توقُّف نمّو وتقييد-تحّقق -فحص  -تدقيق
Checking From تحقق من 
Chelate مخلب
Chelated Peptides ببتيدات مستخلبة 
Chelating Agent عوامل مخلبية 
Chemcial Beam Epitaxy - CBE الكيميائية حزمة التقّيل 
Chemical كيميائي 
Chemical - Biological Phosphours 
Removal 

بيولوجية للفوسفور -إزالة كيميائية 

Chemical - Vapor Deposition - CVD توضيع باألبخرة الكيماوية
Chemical Adsorption إدمصاص كيميائي 
Chemical Analysis Acidity حامضية التحليل الكيميائي
Chemical Assisted Surface 
Engineering - C.A.S.E 

سي أي إس إًي-هندسة السطوح الُمساَعدة كيميائيا

Chemical Bonding ارتباط كيميائي 
Chemical Bonds روابط كيميائية 
Chemical Bufters حواجز كيميائية 
Chemical Changes تبّدالت كيميائية -تغيرات
Chemical Coagulation تخثر كيميائي 
Chemical Elements عناصر كيميائية 
Chemical Engineering هندسة كيميائية 
Chemical Equation معادلة كيميائية 
Chemical Equilibria توازنات كيميائية 
Chemical Etching تنميش - حفر كيميائي -نقش
Chemical Extraction استخالص كيميائي 
Chemical Feeders مغذيات كيميائية 
Chemical Foaming إرغاء كيماوي 
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Chemical Formula صيغة كيميائية 
Chemical Inorganic Compounds مركبات كيميائية عضوية
Chemical Kinetics حركّية كيميائية 
Chemical Lasers ليزرات كيميائية 
Chemical Mechanical Process - CMP نيكيةعملية كيميائية ميكا
Chemical Modification تغيير كيميائي 
Chemical Organic Compounds مركبات كيميائية عضوية
Chemical Potential  جهد كيميائي- فوق الكمون الكيميائي
Chemical Precipitation ترسيب كيميائي 
Chemical Processes عمليات معالجات كيميائية
Chemical Processing ة كيميائيةمعالج 
Chemical Properties خواّص كيميائية 
Chemical Quality Of Drinking Water جودة كيميائية لمياه شرب
Chemical Radicals جذور كيميائية 
Chemical Reaction تفاعل كيميائي 
Chemical Reactions تفاعالت كيميائية 
Chemical Resistance مقاومة كيميائية 
Chemical Sensors مجسات كيميائية 
Chemical Shift انزياح كيميائي 
Chemical Specialty تخصص كيميائي 
Chemical Vapor Infiltration - CVI ترشيح األبخرة الكيميائية
Chemical Vapor Synthesis - CVS  ًتحضير األبخرة كيميائيا
Chemical Vapour Deposition 
Technique 

ببخار الكيميائياتتقنية الترسيب 

Chemical Waste - Disposal التخّلص من الكيميائيات الفائضة-طرح الفضالت الكيميائية
Chemical Weathering تجوية كيميائية 
Chemically Bonded  ًمرتبط كيميائيا 
Chemically Bonded Ceramics - 
CBCs 

مواد سيراميكية مرتبطة كيميائيًا

Chemically Pumped Laser  ًليزر ُمَضخ كيميائيا 
Chemically Toughened Strengthened 
Glass 

 زجاج ُمقوَّى كيميائياً 

Chemicals مواد كيميائية 
Chemiosmotic تناضح أيوني 
Chemisorbs مواد كيميائية ممتزة 
Chemisorption امتزاز كيميائي 
Chemisorptives انتشاف كيميائي 
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Chemistry كيمياء
Chemoautotrophic ذاتي التغذية الكيميائية 
Chemolithotroph كائنات حية كيميائية التغذية ومجبرة عليها
Chemolysis تحطيم جدار الخلية كيميائيًا
Chemosphere محيط كيميائي 
Chemostat مفاعل حيوي منظم كميائيًا
Chemostat Culture وسط زراعة أحد مكوناته فقط محدد للنمو
Chemostatin كيموستاتين 
Chemosynthesis تخليق كيميائي 
Chemotroph كيميائية التغذية 
Chemotrophs ذوات التغذية الكيميائية 
Chentsov Coefficients معامالت جينشوف 
Chernobyl Accident حادثة تشيرنوبيل 
Chernobyl Reactor مفاعل تشرنوبيل 
Chesapeake Bay خليج جيسبيك 
Chevron Notch حز شيفرون-ثلمة 
Chevron Pattern نموذج شيفرون 
Chicago Convention اتفاقية شيكاغو 
Chief Information Security Officer - 
CISO 

موظف أمن المعلومات الرئيسة

Child’s Law قانون تشايلد 
Chill Block Melt Spinning تدويم صهارة كتلية بالبرودة
Chill Proofing على درجة حرارة منخفضة/تخزين في
Chimaeric Antibody  من أكثر من-جسم ضد أجزاءه ُمَشكَّلٌة -جسم ضد كيميري

 كائن باستخدام تقانة الدي أن أي المأشوب
Chimeric خليطة -كيميرية 
Chimpanzees شيمبانزي 
Chinolone شينولون 
Chip متكاملة - دارة  -رقاقة  -جذاذة
Chip Carrier حامالت الرقاقة 
Chip Lead Frame رقاقة طرف اإلطار 
Chip Mounting لصق الرقاقة 
Chip Size حجم الرقاقة 
Chip Speed سرعة الرقاقة 
Chips Wood رقاقات من خشب 
Chiral  كيرال -الانطباقي 
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Chiral Angle الزاوية الكيرالية-الحلزنة /زاوية االلتفاف
Chiral Intermediates مركبات وسيطة كيرالية 
Chiral Molecule  كيرال -جزيء مراوان 
Chiral Phases  أطوار ال انطباقية -أطوار كيرالّية
Chiral Superhelices لولبيات فائقة كيرالية 
Chirality ال انطباقية 
Chirp سقسقة
Chisel Bit لقمة االزميل 
Chlamydospores بوغ حرشفي 
Chloramines كلورامين 
Chloramphenicol كلورامفينيكول 
Chlorinated ُمكْلَور
Chlorinated Hydrocarbons - CHC هيدروكربونات مكلورة 
Chlorination كلورة
Chlorination By - Products منتجات جانبية للكلورة 
Chlorinator مكلور
Chlorine كلور
Chlorine Analysis تحليل كلور 
Chlorine Dioxide ثاني أكسيد الكلور 
Chlorine Feeders مغذيات الكلور 
Chlorine From Salt كلور من الملح 
Chlorine Nitrate نترات الكلور 
Chlorobenzofurans كلوروبنزوفوران 
Chlorofluorocarbons - CFCs كلوروفلوروكربونات 
Chlorophyll  يخضور -كلوروفيل 
Chloroplast كلوروبالست - انعة يخضورية ص
Chloroquinone كلوروكوينون 
CHO خاليا مبيض الهامستر الصيني
Choice Of Navigation Co - Ordinates إختيار إحداثيات المالحة
Cholesteric Mesophase طور متوسط كوليستري 
Cholesterol Oxidase أنزيم أكسيداز الكوليستيرول
Chondrocytes غضروفيةخاليا 
Chopped Strands خيوط مجدولة مقطَّعة 
Chopping تقطيع
Chord وتر الدائرة 
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Chordwise اتجاه وتر الجناح 
Choreographed مصّمم
Choreography تصميم 
Chorionic Villus زغابة مشيمائية 
Chorismic Acid حمض الكوريزميك 
Chromal كرومل 
Chromatic لوني
Chromatic Aberration زيغ لوني 
Chromatic Bandwidth عرض الحزمة اللوني 
Chromatic Dispersion تشتت لوني 
Chromatin  كروموزومات/وهي المادة التي تتكون منها صبغيات -كروماتين

 حقيقيات النوى وهي مؤلفة من الدي أن أي والبروتين
Chromatography فصل استشرابي 
Chrome Cobalt روميكوبلت ك 
Chrome Plating طلي بالكروم -تلبيس 
Chromidizing تلبيس بالكروم 
Chrominance تلّون
Chrominance Signal إشارات التلّون 
Chromium كروم
Chromium Plating طلي بالكروم -تلبيس 
Chromizing تلبيس بالكروم 
Chromopeptides كروموبيبتيد 
Chromophore حامل لوني 
Chromosomal DNA حمض نووي صبغي 
Chromosome كروموسوم -صبغي 
Chromosphere  مشمس -كروموسفير 
Chronic Granulomatosis ُورام حبيبي مزمن 
Chronology Of Fiber Optics تراتب زمني لليف البصري
Chrysolaminarin كريسوالمينارين 
Chygromycin كيغرومايسين 
Chymosin موسينأنزيم الكي 
Chymosine كيموسين 
Chymotrypsin أنزيم الكيموتربسين 
Cider شراب التفاح 
Cilia هدبية
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Cilia And Flagella أهداب و سياط 
Ciliophora عائلة الهدبيات 
Ciprofloxacin والسيبروفلوكساسين 
Circle دائرة
Circuit  دارة -دارة مغنطيسية 
Circuit Board لوحة الدارة 
Circuit Board Or Card  البطاقة/ ّلوح الدارة 
Circuit Board Photomasking حجب ضوئي للوحة دارة
Circuit Board Transformers محّوالت دارات لوحات التحكم
Circuit Breakers قاطعات الدورة 
Circuit Card بطاقة الدارة 
Circuit Density كثافة الدارة 
Circuit Isolation  ل الدارةعز 
Circuit Mode Data Service خدمة البيانات ذات نمط الدارة
Circuit Mode Speech And Voice 
Band Services 

نمط دارة لخدمات النطاق الصوتي والخطابي

Circuit Protective Devices أجهزة حماية الدارة 
Circuit Protectors حاميات الدارات 
Circuit Switching بالداراتابتدال 
Circuit Theory نظرية الدارات 
Circuits دارات
Circular Multiconductor Connector  وصلة مشبك الموصل المتعدد الدائري -وصلة متعددة دائرية
Circular Plan Position Graph مخطط الموقع الدائري 
Circularly Polarized Wave موجة مستقطبة دائرية 
Circulate ُيسّير -يندفع  -ّورُيد 
Circulating Registers مسجالت ّدوارة 
Circulatory System جهاز الدوران 
Circumference محيط دائرة 
Citizens Band Radios راديوات نطاق المواطنين
Citric Acid حمض الليمون 
Citric Acid Cycle حلقة حمض الستريك 
Citric Acid Production الستريك إنتاج حمض 
Civil Aircraft طائرة مدنية 
Civil Aviation Authority ُسلطة الطيران المدني 
Civil HUDs شاشات الرأس المرتفع المدنية
Civilization حضارة 
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Civilization Time Line خّط زمني للحضارة 
Clad Materials مواد الغالف 
Clad Metals معادن غالف 
Cladded Steels ذ مغلففوال 
Cladding تصفيح-تلبيس - تغليف  -إكساء
Cladding Layers طبقات تغطية 
Cladding Materials مواد كاسية 
Cladding Mode نمط التصفيح 
Cladding Of An Optical Fiber إكساء الليف البصري 
Claddings إكساء -تصفيح 
Cladistics  يويالتصنيف التفرعي الح -تلبيس المعادن
Clam حيوانات رخوية غلصمية تعيش ضمن رمال المياه: بطلينوس

 البحرية الضحلة
Clamp مقمط
Clamped تثبيت -ُتقمط 
Clamping تثبيت بمربط -شد -قمط
Clamping Circuit دارة َقْمط 
Clamping Screws مسامير قمط 
Clamping Voltage فولتية التثبيت 
Clamshell Rudder ب من دفة ودفع اتجاهيتركي
Clapp Oscillators مذبذبات مصفقة 
Clarification إزالة عكارة-توضيح-تنقية  - تكرير  -تصفية
Clarification - Clarifier فصل الشوائب من محلول:ترويق
Clash Of Civilizations صراع الحضارات 
Class نوع-منزلة  -صنف -فئة
Class A طراز  -صنف -فئةA
Class A Biosolids مركبات صلبة حيوّية من الصفA
Class Attribute Coverage تغطية خاصية النوع 
Class Attribute Criterion معيار خاصية النوع 
Class B Biosolids مركبات صلبة حيوّية من الصفB
Class Control Flow Graph - CCFG مخطط تدفق تحكم النوع
Class Diagrams مخططات النوع 
Class Midpoint مركز الفئة 
Class Of Operation فئة العملية 
Class Width عرض الصف 
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Classical Ballistic Regime نظام القذائف التقليدي 
Classical Description وصف تقليدي 
Classical Electrodynamics الكتروديناميكا التقليدية 
Classical Energy  تقليدية -طاقة كالسيكية
Classical Lamination Theory نظرية التصفيح التقليدية
Classical Mechanics  تقليدية - ميكانيكا كالسيكية
Classical Physics  تقليدية - فيزياء كالسيكية
Classical Regime نظام تقليدي 
Classical Transport Regime نظام نقل تقليدي 
Classical Velocity سرعة كالسيكية 
Classification تصنيف 
Classification Of Organic Reaction 
Systems 

تصنيف أنظمة التفاعل العضوية

Classifications Table جدول التصنيفات 
Clathrate مشّبك - َقَفصي 
Clavulanic حمض الكالفوالنيك 
Clay غضار/ صلصال 
Clay Content محتوي طيني 
Clay Dams سدود طينية 
Clean Air Act - CAA  مرسوم الهواء النقي -قانون الهواء النظيف
Clean Energy طاقة نظيفة 
Clean Water Act - CWA قانون الماء النظيف 
Clear تصفير -مسح 
Clear - Cutting  ًذو حواف محدَّدة تماما 
Clear - Well Storage تخزين الماء المرشح في اوعيةجمع و : تخزين المياه المرشحة

 تحت المرشحات
Clear Air Laws قوانين الهواء النظيف 
Clearance خلوص 
Clearing ترويق -تنقية  -مقاصة
Cleat مربط-وتد 
Cleavage انشقاق/ فلق -فصم / انفصام
Cleavers For Fiber Optics قواطع األلياف البصرية 
Client عميل
Client - Server تابع -خادم 
Climate مناخ
Climate Change تغيير مناخي 
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Climate Controls ضبط المناخ 
Climbing Flight طيران التسلق 
Clinical Phase I  مرحلة سريريهI 
Clinical Studies دراسات سريرية 
Clipper ُمشّذب
Clipping  تشديب -اقتضاب 
Clipping Circuit دارة قص 
Clock ساعة
Clock Control تحكم الساعة 
Clock Cycle دورة الساعة 
Clock Frequency تردد الساعة 
Clock Pulse نبض الساعة 
Clock Rates معدالت الساعة 
Clock Signals إشارات الساعة 
Clock Steering Network شبكة توجيه ساعة 
Clockwise اتجاه دوران عقارب الساعة
Clockwise Moment حركة باتجاه عقارب الساعة
Clogged  مسدود -محتشي 
Clogging انسداد فتحات المرشحات/توقف االنسياب في األنابيب:انسداد

 الفضالت/نتيجة تجمع وتراكم الشوائب
Clone Contig Mapping إعداد خرائط متجاورة النسيلة
Clone Fingerprinting تبصيم النسيلة 
Clones Expansion تضخم كلونات 
Cloning كلونة
Cloning (DNA) Libraries استنساخ مكتبات الدي أن أي
Cloning Vectors نواقل االستنساخ 
Close - Packed Hexagonal (Cph) تنضيد سداسي متراص 
Close - Packed Planes مستويات ذات تنضيد متراص
Closed - Cell Polymers بوليميرات ذات خلية مغلقة
Closed - Circuit Tv أجهزة التلفازمقفلة الدارة 
Closed - Cycle دورة مغلقة 
Closed - Loop Voltage Gain ربح التوتر في الحلقة المغلقة
Closed Loop  حلقة مغلقة - أنشوطة مغلقة
Closed Loop Control Systems أنظمة التحّكم بالحلقة المغلقة
Closed Loop Feedback Flight 
Control 

دائرة مغلقة أنشوطية وذات تغذية راجعة
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Closed Loop Regulators منظمات الحلقة المغلقة 
Closed Loop Servo Control نظام سيرفو الحلقة المغلقة-خدمة أداة تحكم مؤازر دائرة مغلقة

 األنشوطات المغلقة آللّيات المؤازرة/ 
Closed Loop Velocity Control 
System 

نظام التحكم بالسرعة في الحلقة المغلقة

Closed Looped Position Control 
System 

نظام التحكم بالوضعية في الحلقة المغلقة

Closed Molding قوَلبة مغلقة 
Closed Porosity مغلقة/مسامية مسدودة 
Closed System منظومة مغلقة 
Clostridium Acetobutylicium يا المنتجة لألسيتونالبكتير  -بكتيريا
Cloth - Media Filters مرشحات قماشية 
Cloth Or Mat نسيج أو حصيرة 
Clothing تلبيس/إكساء -كسوة 
Cluster تجمع -عنقود 
Cluster Controllers  تجميعّية/ متحكمات عنقودية
Clutch جهاز تعشيق التروس - قابض
Clutter بعثرة -اختالط  -تشويش
C-Methyl ميثيل كربوني 
CMM Integration (CMMI) تكامل نموذج نضج القدرة
CMOS Circuits داراتCMOS 
CMOS Not Gate بوابةCMOS للنفي 
Co - Electrolysis تحليل كهربائي مشترك 
Co - Factors عوامل مساعدة 
Co - Metabolism أيض مشترك 
Co - Moving Coordinate System ات مشترك متحركنظام احداثي
Co - Ordinated Turn انعطاف إحداثي 
Co - Ordinates محاور إحداثية 
Co - Tunneling نفقية مشاركة 
CO2 – Emissions  انبعاثاتCO2 
CoA  إنزيم مشاركA 
Coachman Aviator طيار
Coagulant Aids مساعدات تخثر 
Coagulants مخثرات 
Coagulated Slurry خثرمعّلق مت 
Coagulating Factor عامل التجلط 
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Coagulation انجذاب جزيئات صغيرة الحجم في محلول وتخثرها على:تخثر
 شكل كدرات

Coal  نباتي/ فحم حجري 
Coal - Based Carbon Foam زبدة كربونية أساسها فحمي/رغوة
Coal - Derived Synfuels وقود صنعي ُمشتق من الفحم
Coal - Tar Distillation  قار/قطران -تقطير فحم
Coal Bed Methane ميثان طبقة الفحم 
Coal Gasification  تغويز الفحم الحجري-تحويل الفحم الى غاز
Coal Gasification Processes عمليات تحويل الفحم الى غاز
Coal Liquefaction تمييع الفحم 
Coal Mine منجم الفحم الحجري 
Coal Mine Health And Safety Act تشريع الصحة و السالمة في مناجم الفحم/مرسوم
Coal Mine Methane ميتان منجم الفحم 
Coal Resources مناجم الفحم/مصادر 
Coal Seam  عرق فحم حجري -بالطة الفحم
Coal Trade تجارة الفحم 
Coalbed Methane ميثان الطبقة الفحمية 
Coalesce يتكتل
Coalescence تكّتل - التحام  - اندماج
Coarse - Grained Materials مواد ذات حبيبات خشنة
Coarse - Grained Metals معادن ذات حبيبات خشنة
Coarse Approach تقريب خشن 
Coarse Approach Mechanism آلية تقريب خشنة 
Coating طالء/طلي -تغطية /إكساء
Coaxial متحد المحور 
Coaxial Antennas هوائيات متحدة المحور 
Coaxial Cable كبل متحد المحور 
Coaxial Cable Transmission إرسال عبر الكبل متحد المحور
Coaxial Cathode كاثود متحد المحور 
Coaxial Or Radio – Frequency  متحدة المحور/وصالت التردد الراديوي
Coaxial Transition متحد المحور 
Cobalt كوبالت 
Cobalt Alloy Coated Tape شريط مغّطى بسبيكة من كوبلت
Cocci مكورات 
Cocuring  متزامنة/معالجة حرارية مشتركة
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COD analysis تحليل احتياج أكسجين كيميائي
Code دليل
Code - Based اختبار محدد بشيفرة برمجية
Code Conversion Circuit Card ويل الكوددارة بطاقة تح 
Code Division Multiple Access - 
CDMA 

دخول متعدد بتقسيم الكود

Code Division Multiplexing - CDM  باقتسام الرماز/تنضيد بالتقسيم الرمازي
Code Generators مولدات مشفرة 
Code Readers قارئة التشفير 
Codec مفكِّك ترميز/مرمِّز 
Coded Label لالصقةرقعة الكود ا 
Codeposition توّضع مشترك 
Coder مرمِّز
Coding Scheme نظام التشفير 
Codon  الكودون/وحدة التكويد الوراثي
Codon Bias انحياز وحدة التكويد الوراثي
Codons شيفرات 
Coefficient Of Elasticity ًمعاِمل المرونة 
Coefficient Of Friction ًمعاِمل االحتكاك 
Coefficient Of Lift ُمعامل الرفع 
Coefficient Of Linear Expansion الخطي/معامل التمدد الطولي/عامل
Coefficient Of Linear Thermal 
Expansion 

الطولي بالحرارة/ُمعامل التمدد الخطي 

Coefficient Of Mutual Influence معامل التأثير المتبادل 
Coefficient Of Performance ُمعامل األداء 
Coefficient Of Restitution معامل ارتداد 
Coefficient Of Rigidity معامل اللدونة تجاه قوة قص: معامل الصالبة
Coefficient Of Stress Concentration معامل تركيز اإلجهادات الحدي
Coefficient of Thermal Expansion - 
CTE or COT 

 يُمعاِمل التمّدد الحرار 

Coefficients Of Moisture Diffusion معامالت انتثار الرطوبة
Coefficients Of Moisture Expansion معامالت تمّدد الرطوبة 
Coefficients Of Moisture Influence  معامالت التآثير المشترك-معامالت تأثير الرطوبة
Coercive Field مجال قهري 
Coercive Field - Force قوة -قسري حقل 
Coercivity قهرية
Coextrusion  انبثاق معا -بثق مشترك
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Co-Factor عامل مساعد 
Cogeneration  إفادة من طاقة ضائعة -توليد مشترك للطاقة
Cognac كونياك 
Coherence تماسك 
Coherence Gates بوابات الترابط 
Coherence Length  طول التماسك -طول الترابط
Coherent  متالزمة -متماسك  -مترابطة
Coherent Amplification تضخيم مترابط 
Coherent Light متالزم/ضوء مترابط 
Coherent Light Or Light Waves موجات ضوئية مترابطة الذبذبة/ضوء
Coherent Pulse نبضة مترابطة 
Coherent Superposition تراكب متماسك 
Coherent Tunneling نفقية تماسكية-عبور نفقي مترابط -فيق ترابطي تن
Coherent Waves أمواج مترابطة 
Cohesion تماُسك 
Cohesive  ُملِحم -متالحم  -تماسكي
Cohesive Forces قوى تماسك 
Cohesive Site الصقات مسماة بالكوز 
Coil وشيعة -ملف 
Coil And Capacitor Tank Circuits متسعة الخازنةدارات الملف ال
Coil Bobin ملف بكرة 
Coining سّك النقود 
Coking تكرير
Cold - Mix Asphalt Process عمليات أسفلت الخلط البارد
Cold - Rolled درفلة على البارد 
Cold - Rolled Steel - CRS فوالذ مشكل على البارد 
Cold - Work Annealing Treatment يل على الباردمعالجة حرارية للتشك
Cold - Working Operations عمليات التشكيل على البارد
Cold Cathode Discharge Tube أنبوب تفريغ كاثودي بارد
Cold Crystallization تبلور بارد 
Cold Field Emission Microscope ميكروسكوب باعث ذا حقل بارد
Cold Finishing إنهاء بارد 
Cold Flow تدّفق بارد/سيالن 
Cold Front جبهة باردة 
Cold Fusion اندماج بارد 
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Cold Gas Dynamic Spraying بّخ غازي حركي بارد 
Cold Isostatic Pressing - CIP كبس بارد متساوي الضغط
Cold Junction  نقطة اتصال باردة -لحام بارد
Cold Solder لحام قصدير على البارد
Cold Spray  دبّخ بار 
Cold War حرب باردة 
Cold Welding لحام على البارد 
Cold Workability قابلية التشكيل على البارد
Cold Worked مشكل على البارد 
Cold Working تشغيل بارد/تطريق 
Cole انبعاج
Coliform Bacteria بكتريا القولون 
Coliform Bacteria Count عد البكتيريا القولونية 
Coliform Standards معايير القولونيات 
Coliforms قولونيات 
Colinear  موازي -متسامت 
Colistrin كوليسترين 
Collaboration Diagrams مخططات التشارك 
Collaborative تعاوني 
Collaborative Tagging Systems نظام العالمات التشاركية
Collagen كوالجين 
Collagen Threads كوالجينخيوط 
Collection Coverage تغطية التحصيل 
Collection Points  استالم الماء/ نقاط توزيع
Collector ُمجمع
Collector - Base قاعدة المجّمع 
Collector Contact تالمس المجّمع 
Collector Terminal طرف المجّمع 
Collimated Displays شاشات ُمسددة 
Collimated Light Refraction انكسار الضوء المسدد 
Collimation تسديد -تجميع 
Collinear متسامتة في استقامة واحدة
Collinear Array  مصفوفة -متسامتة 
Collinear Dipole Array مصفوفة متسامتة ثنائية القطب
Collisionless Motion حركة بدون تصادم 
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Collisions اصطدامات 
Collodon - Daniel  دانيال -كولودون 
Colloid َغَروان
Colloidal َغَروي
Colloidal Chemistry كيمياء الغرويات 
Colloidal Material مادة غروية 
Colonialism And Environmental 
Policy 

 استعمار وسياسة بيئّية

Colony - Forming Units - CFU وحدة تشكيل مستعمرة 
Colony - Stimulating Factor - CSF عامل محفز لتشكل مستعمرة
Color لون
Color Analysis تحليل لوني 
Color Coding Of Optical Fibers تشفير باللون لأللياف البصرية
Color Graphic Adapter - CGA مهايئ الرسوم الملونة 
Color Printers طابعات ملّونة 
Color Sync Burst AC  إنفجار الّلون المتزامنAC
Color Tv Transmitters ُمرسالت التلفزيون الملون
Colorants نات الزجاج  ملوِّ
Colorants - In Glass نات  في الزجاج - ملوِّ
Colorants - In Plastics نات في المواد البالستيكية - ملوِّ
Colorimeter  جهاز لقياس كثافة اللون:مقياس لوني -جهاز تحليل لوني
Colossal Magnetoresistance مقاومة مغنطيسية جبارة 
Colour Code رموز لونية للمقاومات 
Colour Coding تشفير لوني 
Colpitts Oscillator مذبذبات كولبت 
Columbia Accident Investigation 
Board 

مجلس أبحاث الحوادث في جامعة كولومبيا

Columbia Shuttle المّكوك كولومبيا 
Columbia Shuttle Disaster كارثة المكوك الفضائي كولومبيا
Columbium  االسم القديم لعنصر النيوبيوم -كولومبيوم
Column عمود
Column Forces مقود القوى 
Comb - Shaped Polymers بوليميرات مشطية الشكل
Combination  اتحادات -توفيقات 
Combinational And Sequential Logic لسلي و تجميعيمنطق تس
Combinatorial إندماجي 
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Combinatorial Biocatalysis تحفيز حيوي توافقي 
Combinatorial Biosynthesis تصنيع حيوي اندماجي 
Combinatorial Libraries توافقية/مكتبات تركيبية 
Combinatorial Logic منطق تجميعي 
Combined Cycle دورة ُمشتركة 
Combined Filtration And Aeration ترشيح وتهوية مشتركان 
Combined Roll - Yaw - Sideslip 
Motion 

االنزالق الجانبي الُمجمَّعة-االنعراج -حركة الدحرجة 

Combined Wastewater مياه الصرف الصحي المجمعة
Combiners  مجمعات -موحدات 
Combiners - Holographic مجمِّعات ُمجسَّمة 
Combiners - Thin Spherical With 
Rugate Coating 

مجمِّعات رقيقة كروية ِبطْلية روجيت

Comb-Like Structure تشكيالت مشطية 
Combustibility مقياس لسهولة احتراق مادة بالنار في مكان: قابلية لالحتراق

 في فرن الحرق/مفتوح
Combustion احتراق 
Combustion Control تحكم باالحتراق 
Coment Grout اسمنت سائل 
Command Augmentation Systems أنظمة القيادة المتزايدة 
Commercial تجارّي
Commercial - Properties Of خواص تجارية 
Commercial - Scale Bioprocesses عمليات حيوية على نطاق تجاري
Commercial Applications تطبيقات تجارية 
Commercial Broadcasting بث تجاري 
Commercial Energy طاقة تجارية 
Commercial Lumber خشب خاّم تجاري 
Commercial Off - the - Shelf 
(COTS) 

 برمجيات جاهزة تجارية

Commercial Wood خشب تجاري 
Commercial Wood - Physical And 
Mechanical Properties 

يةخواّص فيزيائية وميكانيك -خشب تجاري 

Commingled Yam يام نوع من البطاطا ممزوج
Comminution سحق -تفتيت  -طحن
Committed مناط به 
Commodity بضاعة -سلعة 
Commodity Chemicals كيميائيات سلعية 
Commodity Item وحدة سلعية 
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Common شائعة
Common - Mode Failures فشل النمط االعتيادي 
Common Adhesives & Typical 
Applications Table 

لواصق شائعة وجدول التطبيقات النموذجي

Common Base قاعدة مشتركة 
Common Carriers حوامل مشتركة 
Common Collector جامع مشترك 
Common Drain مصرف مشترك 
Common Emitter باعث مشترك 
Common Gate بوابة مشتركة 
Common Gateway Interface - Cgi واجهة البوابة المشتركة 
Common Insulation عزل مشترك 
Common Insulation Cable كبل العزل المشترك 
Common Mode نمط مشتَرك 
Common Mode Failures حاالت فشل النمط المشتَرك
Common Mode Rejection Ratio - 
Cmmr 

نسبة رفض النمط المشتَرك

Common Object Request Broker 
Architecture - CORBA™ 

Common Object Request Broker Architecture -
CORBA™ 

Common Source مصدر مشترك 
Commonality قواسم مشتركة 
Communal Water Point نقطة توزيع مياه مشتركة
Communicating Sequential 
Processes - CSP 

تصال المتسلسلةعمليات اال-عمليات التواصل المتعاقبة

Communication  اتصاالت-شبكة تلفونية - شبكة طرق
Communication Networks شبكات االتصال 
Communication Ports منافذ التواصل 
Communication Systems منظومات االتصال 
Communication Traffic حركة االتصاالت 
Communications Channels قنوات االتصال 
Communications Controllers متحّكمات باالتصاالت 
Communications Facilities مسهالت االتصاالت/ وسائل
Communications Lines خطوط االتصاالت 
Communications Link رابطة االتصاالت 
Community Antenna Television - 
CATV 

تلفزيون الكبل/خدمة المحطات الفضائية

Commutation Errors أخطاء التبديل 
Commutation Errors - Attitude حوسبة وضع أخطاء التبديل
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Computation 
Commutation Voltage فولتية توحيد 
Commutative تبادلي -تبديلي 
Commutative Law قانون التبادل 
Commutator عاكس تيار 
Compact Disc - Read - Only 
Memory (CD - ROM) 

سواقات-ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط - ي روم سي د
 قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط

Compact Disc (CD) قرص مضغوط 
Compact Disk Drivers مشغالت األسطوانات المضغوطة
Compact Disk Players مشغالت القرص المدمج-مشغالت األسطوانات المضغوطة
Compact Disks (CD) مدمجة/أقراص مضغوطة
Compact Electronic System نظام مدمج الكتروني 
Compacted Clay  مكتنز/ طين ملبد 
Compaction رص
Compactor  أداة تستعمل لرص مكونات مادة:مدحلة -أداة رص ودمج

 بتطبيق قوة عليها
Companies Attitudes / Culure ثقافتها/سلوك الشركات وتوجهاتها
Comparative Chemical Properties - 
Table 

جدول الخواّص الكيميائية المقاَرنة

Comparator ُمقاِرن
Compared To Metals بالمقارنة مع المعادن 
Comparison Of Measured And 
Predicted 

مقارنة بين الُمقاس والمتوقَّع

Comparison With بالمقارنة 
Comparison With Coaxial System  منظومات متحدة المحورمقارنة مع
Comparison With Copper Cable مقارنة مع الكبل النحاسي
Comparison With Laser مقارنة بالليزر 
Comparisons Of Types Of Fiber مقارنة أنواع األلياف 
Comparisons Table جدول مقارنات 
Compartment مقصورة تمثل جزءًا من آلة:حجيرة
Compass بوصلة 
Compass Graduations تدريج البوصلة 
Compass Needle إبرة بوصلة 
Compatibility توافقية
Compatible Fax Machine جهاز الفاكس الموائم 
Compatible Terminal طرف متوافق 
Compatiblizers  محققات التوافق - موافقات
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Compensate تعويض 
Competent Cells خاليا متنافسة 
Competition تنافس
Competitive Strategy استراتيجية تنافسية 
Compiler ُمصّنف -جامع 
Complement Cascade شالل تفاعالت البروتينات المتممة
Complement Receptors مستقبالت البروتينات المتممة
Complement System نظام المتممات 
Complementarity Determining 
Regions - CDRs 

مناطق تحديد المتمم -مناطق محددة للتتام 

Complementarity Principle  مبدأ التكامل - قاعدة التتامية
Complementary تكميلي -متمم  -مكمل
Complementary Filtering تصفية متممة 
Complementary Metal Oxide 
Semiconductor - CMOS 

موصل وأكسيدنصف/نصف موصل متمم من أكسيد معدني
 معدني متتام

Complemented ُيتّمم
Complete Frame Per Second إطار تاّم في الثانية 
Completed Double Diffused Die قالب ذو انتشار مزدوج كامل
Completion Message رسالة تعلن إتمام العملية
Complex معّقد كيميائي 
Complex Conductivity موصلية معقدة 
Complex Conjugate  الترافق -مقارنة معقدة 
Complex Instruction Set Concept - 
CISC 

مفهوم مجاميع المعلومات المعّقدة

Complex Materials مواد معقَّدة 
Complex Mathematical Algorithms خوارزميات رياضّية معّقدة
Complex Numbers أعداد مركبة 
Complex Variable Mapping متحّول عقدي/عبر المطابقة بتابع ذي متغّير
Complex Vector متجه مرّكب/شعاع 
Complex Wave موجة مركبة 
Complexation - Complexing تعقيد
Compliance  امتثال بالقوانين والتشريعات الناظمة وبالمعايير: إلتزام -مطاوعة

 ومستويات التلوث المحددة وعدم تجاوزها
Compliance Matrix مصفوفة المطاوعة 
Compliances معامالت المطاوعة 
Compliances - Engineering 
Constants - Stiffnesses 

معامالت الجساءة-ثوابت هندسية -معامالت المطاوعة 
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Compliant Matrix مصفوفة متوافقة 
Component نة  مكوِّن -مكوِّ
Component & Connector - C&C عنصر و رابط 
Component And Circuit Protection حماية المكون والدارة 
Component Failure عطٍل في تكوين النظام 
Component of a Force مركبة أفقية لقوة 
Component Release Specification - 
CRS 

مواصفات إصدار المكّونات

Components نات  مكوِّ
Composite مادة مرّكبة 
Composite Fabric نسيج ماّدة مرّكبة 
Composite Membranes  تركيب/تضّم عدة طبقات ذات بنى متغايرة -أغشية مركبة

 كيميائي متغاير
Composite Sample عينة مركبة 
Composite Sampling جمع عينة من مواقع مختلفة للوصول إلى تمثيل: اعتيان مركب

 أفضل للمادة المراد تحليلها
Composite Structures Cost  اإلنشاءات المركبة/كلفة البنى-كلفة الهياكل المخلوطة
Composite Structures Weight  إلنشاءات المركبة/وزن البنى- وزن الهياكل المخلوطة
Composite Wood خشب مركَّب 
Composite/Composites مواد مرّكبة/مادة مركبة 
Composites مواد مركبة 
Composites Processing تصنيع المواد المركبة/معالجة
Composites Recycling/Green 
Manufacturing 

تصنيع أخضرصديق/تدوير إعادة تصنيع المواد المركبة
 إعادة تصنيع المرّكبات/للبيئة

Composition تكوين -بنية /تركيب 
Composition Of Output Contacts طريقة تركيب لوامس الخرج
Compositional Gradient تدرج تركيبي 
Compositional Product Family 
Approach 

منهجية عائلة المنتج التركيبية

Compost سماد عضوي 
Composting تحويل الى سماد-إعداد سماد من الروث و أوراق الشجر
Compound مركَّب
Compound Meter مقياس المواد 
Compound Microscope مجهر مركَّب 
Compound Pendulum نواس مركب 
Compound Semiconductor Materials ماّدة مرّكبة نصف موصلة
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Compound Semiconductors مركبات-أنصاف نواقل مركبة-أنصاف الموصالت الُمرّكبة
 أنصاف موصلة

Compound Wound ُمرَّكب اللَّف 
Compounds مركَّبات 
Compreg - Wood خشب كومبرج 
Comprehensive Environmental 
Response Compensation - and 
Liabilities Act (CERCLA) 

التعويضات و الجزاءات-قانون اإلستجابة البيئية الشاملة

Compressibility انضغاطية 
Compressing يضغط 
Compression انضغاط 
Compression Joint وصالت انضغاطية 
Compression Molding بالكبسقولبة 
Compression Ratio نسبة االنضغاط/معّدل االنضغاط
Compression Test اختبار الضغط 
Compression Wood خشب مضغوط 
Compressive Modulus Of Elasticity ُمعاِمل المرونة بالضغط
Compressive Strength مقاومة مادة للكسر نتيجة تطبيق قوة ضاغطة: مقاومة االنضغاط
Compressive Stress  إجهاد انضغاطي-إجهاد االنضغاط -إجهاد ضغط
Compressors ضاغطات 
Computation حساب 
Computed Tomography - CT توموغرافية كمبيوترية 
Computer - Controlled Processing معالجة مؤتمتة خاضعة للتحّكم الكمبيوتري
Computer - Controlled Robots جهزة الكمبيوتر الموجودة في الروبوتمتحّكمات أ
Computer Aided Activities - CAA نشاطات بمساعدة الكمبيوتر
Computer Aided Design CAD تصميم بمساعدة الكمبيوتر
Computer Aided Engineering - CAE هندسة بمساعدة الكمبيوتر
Computer Aided Manufacturing - 
CAM 

بيوترتصنيع بمساعدة الكم

Computer Aided Medical Imaging ترسيم طبي معضد بالكمبيوتر
Computer Aided Methods طرائق تجري بمساعدة الكمبيوتر
Computer Aided Software 
Engineering - CASE 

هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر

Computer Analysis Of Pipe 
Networks 

نابيبتحليل كومبيوتري لشبكة األ

Computer Board – Level Modules نماذج كمبيوترّية معّدة للتسويق
Computer Chip Technology الجذاذات الرقاقات الكمبيوترية/تقانة
Computer Control تحّكم الكمبيوتر 
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Computer Controlled Robots متحّكمات أجهزة الكمبيوتر الموجودة في الروبوت
Computer Crimes رائم الكمبيوترج 
Computer Emergency Response 
Team - CERT 

مركز تنسيق فريق االستجابة للطوارىء المتعلقة بالكمبيوتر

Computer Generated Holograms تصويرات تجسيدية مولدة بالكمبيوتر
Computer Integrated Manufacturing 
- CIM 

تصنيع متكامل بواسطة الكمبيوتر

Computer Keyboards ألواح مفاتيح الكمبيوتر 
Computer Materials مواد كمبيوترية 
Computer Memory ذاكرة الكمبيوتر 
Computer Model نموذج كمبيوتري 
Computer Monitors شاشات الكمبيوتر 
Computer Networks شبكات الكمبيوتر 
Computer Operating Systems أنظمة تشغيل الكمبيوتر 
Computer Organization تنظيم الكمبيوتر 
Computer Peripheral Devices And 
Equipments 

أجهزة ومعدات الكمبيوتر الطرفية المعاونة الخارجية

Computer Peripherals طرفيات الكمبيوتر 
Computer Pointing Devices أجهزة التوجيه الكمبيوترية
Computer Ports منافذ الكمبيوتر 
Computer Printers طابعات كمبيوترية 
Computer Programming And 
Software 

برمجة الكمبيوتر والبرامج

Computer Resources موارد كمبيوترية/مصادر
Computer Servers خادمات الكمبيوتر 
Computer Simulation محاكاة كمبيوترية 
Computer Tapes أشرطة مغنطيسية كمبيوترية
Computer Technology تكنولوجيا الكومبيوتر 
Computer Toxic Waste فضالت الكمبيوتر السامة
Computer Vision رؤية الكمبيوتر 
Computer Vision Inspection Systems أنظمة تفتيش رؤية الكمبيوتر
Computer Vision Systems أنظمة رؤية الكمبيوتر 
Computer Workstations كمبيوتريةمحطات العمل ال
Computerized Infrared - 
Thermography 

تصوير حراري باألشعة تحت الحمراء ُمَحوَسب

Computerized Map Reading قراءة كمبيوترية للخرائط 
Computers  كمبيوترات -حواسيب 
Computing حوسبة 
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Computing Services Association or 
Canadian Standards Association - 
CSA 

جمعية المقاييس الكندية-جمعية الخدمات الكمبيوترية

Concatenation تسلسل 
Concatenation Of Cables تسلسل الكبالت 
Concave مقعَّر
Concave Lens عدسة مقعرة 
Concave Mirror مرآة مقعرة 
Concentrated Localized Heating تسخين موضعي مرّكز 
Concentrates الجزء المترسب بتركيز عال من-ء المركز من المادةالجز :ركازة

 محلول
Concentration تركيز
Concentrator ُمَرّكز
Concentric أشكال هندسية كالدوائر واألقواس وما شابهها لها: متحد المركز

 نفس المركز
Concentric Cylinder Model كزينموذج اسطواني مر -نموذج االسطوانات متطابق المحور-

 نموذج االسطوانة متحدة المركز
Concentric Spheres Model نموذج الكرات متطابقة المركز
Concept Design تصميم المفاهيم 
Concept Of Hole مفهوم الثقب 
Concepts مفاهيم
Conclusion استنتاج 
Concorde وفاق
Concrete  بيتون - خرسانة 
Concrete Pipe أنبوب بيتوني 
Concurrency تزامن
Concurrent Engineering  هندسة ُمتَّفق عليها -هندسة معاصرة
Concurrent Or Simultaneous 
Engineering 

 هندسة متزامنة أو آنّية

Conde Telegraph Post بريد برق كوندي 
Condensate ناتج التكثيف 
Condensate Pump مضخة تكثيف 
Condensation تكثيف
Condensation Initiator  مبادر تكثيف -بادىء تكثيف
Condensation Step Reaction تفاعل مرحلي بالتكثيف 
Condensation Step Reaction 
Polymerization 

بلمرة بالتكاثف تفاعل مرحلي
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Condenser مكثف
Condensing Lenses عدسات ُمَكِثفة 
Condition Coverage تغطية الحالة 
Conditional And Unconditional 
Private 

خطوط خاصة مشروطة وغير مشروطة

Conductance ناقلية
Conduction نقل
Conduction Band حزمة التوصيل -نطاق الناقلية /حزام
Conduction By Holes الفجوات/نقل عن طريق الثقوب/ناقلية
Conduction Electron إلكترون نطاق النقل 
Conduction In Solids ناقلية في األجسام الصلبة
Conduction Of Electricity توصيل الكهرباء 
Conduction Of Heat توصيل الحرارة 
Conductive Composites موصلة/مركبات ناقلة 
Conductive Containers حاويات توصيل 
Conductive Feed Connection وصلة تغذية موصلة 
Conductive Polymers لة -رات ناقلة بوليمي موصِّ
Conductivity لية -ناقلية  موصِّ
Conductivity Ranges لية/مجاالت الناقلية الموصِّ
Conductivity Σ لية سيغما  ناقلية موصِّ
Conductor موصِّل 
Conductor Tracks مسارات ناقلة 
Conduit أنبوب/قناة 
Cone مخروط 
Cone - Shape ذو شكل مخروطي 
Confidence Interval مجال الثقة 
Confidence Levels مستويات الثقة 
Confidential Information معلومات سرية 
Confidentiality سِّرية
Confidentiality Contingency 
Operations Plans - COOP 

خطط عميات الطوارىء

Configuration تحديد وضع-بنية 
Configuration Management - CM إدارة التهيئة 
Configuration Selection اختيار التشكيلة 
Confined محتجزة 
Confined Aquifer مكمن مائي محصور 
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Confined Free Expansion Foaming إرغاء بتمدد حر مقّيد 
Confined Free Rise Foaming إرغاء بصعود حر مقّيد 
Confinement انحصار - حصر 
Confinement Potential قدرته/كمون الحصر 
Confining Layer طبقة حاجزة 
Conflict Of Interest And تضارب المصالح 
Confocal متحدة البؤر -مبائرة 
Confocal Microscopy إجهارية متحدة البؤر 
Conformance Control  ضبط االنطباق -ضبط التثبيت
Conformation تكييفية 
Conformational And Steric Effects تأثيرات البنية الفراغية للجزيئات
Congener من نفس الجنس -ُمجاِنس
Congestive Failure قصور قلب احتقاني 
Congruent Phase Changes تبّدالت الطور التوافقي 
Conical Horn بوق مخروطي 
Conical Horn Reflector Antennas هوائي عاكس ببوق مخروطي
Conidia كونيديا –غبيرة 
Conidiospores أبواغ غبيرية 
Coning Motion حركة مخروطية 
Coning Tests اختبارات الحركة المخروطية
Conjecture حدس
Conjugate مرافق
Conjugated مترافقة 
Conjugated Copolymers بوليميرات مشتركة مترافقة
Conjugated Double Bonds روابط اقترانية مزدوجة 
Conjugated Polymers مقترنة/بوليمرات مترافقة 
Conjugation Defects عيوب في الترافق 
Connected Device Configuration - 
CDC 

 تهيئة جهاز موصول

Connecting To An Optical Fiber توصيل مع ليف بصري
Connection وصالت -رابط -ربط
Connectionless وصلة غير مكرَّسة 
Connective Tissue نسيج ضام 
Connector مأخذ
Connectors For Electronics موصالت لإللكترونيات 
Connor كونور
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Consensus Sequences تسلسالت إجماعية 
Conservation حفظ -مصونية  - انحفاظ
Conservation Of Energy  انخفاض الطاقة-حفظ الطاقة  - مصونية
Conservation Of Water افظة على المياهمح 
Conservation Of Wildlife صيانة الحياة البرية 
Conservation Programs برامج الصيانة 
Conservationism عقيدة الُمحافظة على مصادر الطبيعة
Conservative Field حقل محافظ 
Conservative Force  قوة ثابتة االتجاه قوة باقية -قوة محاِفظة
Conservative Potential  جهد باق - كمون منحفظ
Consideration In Design اعتبار في التصميم 
Console كونسول 
Consoledated Strata  ُمدَعمة/ طبقة مدمجة 
Consolidation توحيد
Consolidation Of Multiple Outputs توحيد الُمخَرجات المتعددة
Constant ثابت العزل الكهربائي 
Constant - Field Scaling تحجيم المجال الثابت 
Constant Head Asperator شفاطة الرأس الثابت 
Constant Speed سرعة ثابتة 
Constantan كونستنتان 
Constants ثوابت
Constellations  أبراج مناطق محّددة في السماء/ أنظمة سواتل
Constituents مقومات -تراكيب 
Constitutional Diagrams رسوم بيانية للتكوين األساسي
Constitutive Relations  عالقات اساسية -عالقات بنيوية
Constraint قيد
Constraints - Critical قيود حرجة 
Constriction تخصر -انقباض  -تقلص
Construct بنية/بناء 
Construction Ecofriendly بناء ودي بيئي 
Construction Grade درجة خشب اإلنشاء/ِصنف
Constructive Cost Model - 
COCOMO 

نموذج لحساب تكلفة البرمجيات

Constructive Interference تداخل بّناء 
Constructor Holograms تصويات المنشىء التصويرية
Consumer مستهلك 
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Consumer Acceptance موافقة المستهلك 
Consumer Electronics لمستهلكالكترونّيات ا 
Consumer Electronics Products منتجات الكترونّية استهالكّية
Consumer Goods Outlets بضائع استهالكّية كبيرة 
Consumer Protection Group مجموعة حماية المستهلك
Consumers Groups مجموعات المستهلكين 
Contact تماس -تالمس  -اتصال
Contact Alignment توصيلي اصطفاف 
Contact And Lead Resistance مقاومة الوصل والتالمس
Contact Angle/Wetting Angle زاوية التبلل-زاوية الترطيب - زاوية التماس
Contact Arrangement تنظيم التالمس 
Contact Clamps كالليب وصالت التماس
Contact Closure إنهاء التالمس 
Contact Condenser التماسمكثف 
Contact Force قوة تماسية 
Contact Load Current تّيار الحمل للُمالمس 
Contact Molding  قوًلبة بالتماّس 
Contact Potential  قدرته/ كمون التماس 
Contact Printing طبع بالتالمس 
Contact Resistance ُمقاومة الُمالمس 
Contact Stress  إجهاد بالتماّس 
Contact Volumetric Growth Rate معدل نمو حجمي ثابت 
Contactor  قاطع تلقائي -مفتاح التالمس
Contacts  وصالت تماس-نقاط التالمس -مالمسات
Containers حاويات 
Containers - Figure شكل -حاويات /عبوات 
Containment Building مبنى اإلحتواء 
Containment Failure فشل انتشار العقيدة - فشل االحتواء
Context - Aware إدراك حسب السياق 
Contiguity تجاور -التماس 
Contiguity Factor  معامل التجاوز -معامل التالمس
Continuity استمرار 
Continuity Equation/Continuity 
Equations 

معادالت االستمرارية/المتواصلية - معادلة االستمرار 

Continuous Cultre Systems أنظمة زراعة مستمرة 
Continuous Culture مزرعة مستمرة 



 906

Continuous Electron Beam حزمة إلكترونية مستمرة 
Continuous Electron Beam 
Accelerator 

حزمة الكترونية مستمرة مسّرع

Continuous Fiber Ceramic 
Composite - CFCC 

مستمرةمواد مركبة سيراميكية ذات ألياف

Continuous Fibers ألياف مستمرة 
Continuous Path Motion حركة المسار الُمستمر 
Continuous Physical Foaming إرغاء فيزيائي مستمر 
Continuous Polymerization بلمرة مستمّرة 
Continuous Process عملية مستمرة/إجرائية 
Continuous Reactors مفاعالت مستمرة 
Continuous Reinforcement تعزيز مستمر 
Continuous resin transfer molding - 
CRTM 

قوَلبة بنقل الراتنج المستمر

Continuous Spinning دوران لولبي -تدويم -غزل
Continuous Sweeping Motions حركات كنس ُمستمّرة 
Continuous Wave - CW موجة مستمرة 
Continuous Wave (Cw) Doppler 
Radars 

رادارات الموجة المستمرة الدوبلرية

Continuous Wave Magnetrons مغنيترونات الموجة المستمرة
Continuous Wave Sonars سونارات الموجة المستمرة
Continuous Wave Transmitters مرسالت الموجة المستمرة
Continuum متصل 
Continuum Mechanics المستمرة ميكانيك االوساط
Contour ُمغلف
Contour Disk محيط القرص 
Contour Plot Measuring قياس رسم المحيط 
Contrabillity قابلية التحكم 
Contract Net Protocol -CNP بروتوكول الشبكة التعاقدي
Contracted Notation رموز االختصار 
Contraction تقّلص
Contrast تجانس 
Contrast Between Metals And 
Composites 

مقارنة بين المعادن و المضغوطات

Control تحكم -ضبط 
Control And Data Entry التحكم و إدخال البيانات
Control And Timing Functions وظائف التحّكم والتوقيت
Control Column  عمود القيادة/عجلة -مقود التحكم
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Control Console  لوحة تحكم بعملية من عمليات:دوات التحكمأ - لوحة تحكم
 أية منشأة/ مصنع / محطة معالجة 

Control Differential Transformers - 
CDT 

َتحكم الُمحّوالت التفاضلّية

Control Law For Agile Fighter Pitch 
Rate Command Loop 

التسلق لطائرة حربية/قانون التحكم الخاص بدائرة أمر اإلنحدار
 نةمر 

Control Laws قوانين التحكُّم 
Control Logic Program برنامج التحّكم المنطقي 
Control Loops حلقات سيطرة 
Control Methods طرائق التحكم 
Control Of Bioprocesses ضبط العمليات الحيوية 
Control Of Disease تحكم بالمرض 
Control Of Exponential Growth اللوغاريتمي-لنمو األسيضبط مرحلة ا
Control Orifice ُفوَّهة يتم التأثير من خاللها بسير عملية من: فتحات تحكم

 عمليات محطة المعالجة
Control Panels ألواح تحّكم 
Control Receiver مستقبل سيطرة 
Control Rod ِذراع التحكم -عصا التحكم /قضيب
Control Shaft - Coaxial كم المحوريعمود التح 
Control Signal إشارة التحّكم 
Control Stick - FBW عصا القيادة للطيران بواسطة األسالك
Control stick FBVV  عصا التحكمFBVV 
Control Surface سطح التحكم 
Control System  جملة محكومة -منظومة  - مجموعة
Control Technologies تقنيات تحكم 
Control Transformers محّوالت السيطرة 
Control Transmitter مرسل السيطرة 
Control Transmitters And Receivers ُمرسالت ومستقبالت السيطرة
Controllability إمكانية التحكم -ضبؤطية  -َتَحكُّمية
Controlled Thermonuclear Reaction - 
CTR 

تفاعالت نووية حرارية متحكم بها

Controller متحّكم
Controller Sequencer متحّكم تسلسلي 
Controlling Local Resources تحكم بموارد محلّية 
Controls شواهد/ضوابط 
Controls Call Processing معالجة سيرورة المكالمة والتحكم بها
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Convection انتقال بالحمل 
Convection - Dispersion Equation  اراالنتش -معادلة الحمل
Convection - Thermal حراري-َحمل 
Convective Accelerometers مقاييس تسارع الحمل الحراري
Convenient Banking Terminal طرف مصرفي قريب المتناول
Convention on International Trade in 
Endangered Species - CITES 

للخطراتفاقية التجارة الدولية لألصناف الحيوية المعرضة

Conventional تقليدّي
Conventional Aeration تهوية تقليدّية 
Conventional Coil And Contact 
Relay 

مرّحل الملف والمالمس التقليدي

Conventional Computer 
Programming Techniques 

تقنّيات برمجة الكمبيوتر التقليدّية

Conventional Current اعتيادي/تيار كهربائي توافقي
Conventional Dial Up Telephone 
Line 

خط التزويل التليفوني االعتيادي

Conventional Engineering Materials مواد هندسية تقليدية 
Conventional Flow جريان اصطالحي 
Conventional Heat - Quench And 
Temper Process 

معاَلجات التسخين واإلسقاء والتلدين التقليدية

Conventional Machining استخدام الماكينات االعتيادية
Conventional Oil And Gas نفط و غاز تقليديان 
Conventional Sources Of Energy مصادر الطاقة التقليدية 
Convergence التقاء - تقارب 
Conversion قلب -تحويل 
Conversion Efficiency كفاءة التحويل 
Conversion Factor For Force Units عامل تحويل وحدات القوة
Conversion Rate معدل التحول 
Conversion Reactors مفاعالت تحويل 
Conversion Section قسم تحويل 
Conversions تحويالت 
Converters محوالت 
Convertible Rotor Wing جناح دوار قابل لالستبدال
Converting Light Into Electrical 
Energy 

تحويل الضوء الى طاقة كهربائية

Convex Hyperboloidal Subreflector عاكس ثانوي قطع زائد محدب
Convex Lens عدسة محدبة 
Convex Mirror ِمرآة محدبة 
Conveyor Belt  حزام ناقل -سْير النقل 
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Convolution التواء
Cookie بصمة -كعكة 
Coolant مادة ُمبّردة 
Cooling تبريد
Cooling Behavior سلوك التبريد 
Cooling Curves منحنيات التبريد 
Cooling Rates معّدالت سرعات التبريد 
Cooling Tower Method طريقة برج التبريد 
Cooper - Harper Rating هاربر–تقييم كوبر 
Coordinate / Coordinates إحداثيات/ إحداثية 
Coordinate System نظام اإلحداثيات 
Coordinate Transformation تحويل إحداثي 
Coordinating Solvent مذيب تنسيق 
Coordination تنسيق
Coordination Capability قدرة على التنسيق 
Coordination Number -CN رقم االّتساق 
Coordination Relation عالقة تنسيقية 
Copenhagen Interpretation فسير كوبنهاجنت 
Coplanar Transmission Lines خطوط النقل متحدة المستوي
Copolymer بوليمر مشترك 
Copper نحاس
Copper - Clad غالف نحاسي 
Copper - Matrix Composites  مواد مركبة ذات-قالب أساسي نحاسي -مرّكبات ذات مطِرق

 رابط من النحاس
Copper Covered Steel غلف بنحاسحديد م 
Copper Fibers ألياف النحاس 
Copper Foil Laminated Board لوحة مصفحة بغشاء نحاسي
Copper In Drinking Water نحاس في مياه الشرب 
Copper Ion إيون النحاس 
Copper Laminated Blank ُغفَّل نحاسي التصفيح 
Copper Loss خسارة النحاس/مفاقيد 
Copper Pads النحاسرفيدات 
Copper Sulfate كبريتات النحاس 
Copper Tabs ألسنة نحاسّية/ عروات 
Copper Wire Pairs أزواج سلكّية نحاسّية 
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Copying Machines  أجهزة التصوير/ مكائن االستنساخ
Cor - Ten Steel  تين -فوالذ كور 
Corba™ And Uml عالمتان تجاريتان لشركةObject Management Groupفي

 الواليات المتحدة األميركية
Cord وتر
Cordite كوردايت 
Cordless السلكية 
Cordless Telephones هواتف السلكية 
Core لّب/قلب 
Core - Shell Nanoparticles قوقعة-جسيمات نانوية من النمط نواة
Core Diameter قطر اللب 
Core Disruption Accident - CDA حادث تمزق قلب المفاعل -ل في اللب حادثة خل
Core Eccentricity  وهو مقياس إزاحة مركز اللب بالنسبة إلى: اختالف مركزية اللب

 .مركز التصفيح
Core Hardness قساوة اللب 
Core Material مادة لب الكبل 
Core Of An Optical Fiber جوف الليف البصري/قلب
Core Reference اسمصدر اس/مرجع 
Coring اللّب -استخالص -حفر
Coriolis Accelerations تسارع كوريوليس 
Coriolis Forces قوى كوريوليس 
Corn Steap Liquor خمر الذرة الحاد 
Corner Reflecting Antennas هوائيات عاكسة من الزوايا
Corner Reflector عاكس ركني 
Corner Stone حجر الزاوية 
Corneum ية الجلدقرن 
Corning Cable Systems Gmbh منظومات كبالت كورنينغ
Corning Glass Works أعمال كورنينغ الزجاجية
Corollary الزمة
Corporate مشتركة 
Corporate Feed Networks شبكات التغذية المشتركة
Corporate Governance إدارة الشركات 
Corporation Stop اة قطع رئيسة تتحكم بها منشأة التجهيز بالمياهأد: قاطع المؤسسة
Correct Time Sequence تسلسل الزمن الصحيح 
Corrective Action نشاٍط تصحيحي 
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Corrective Signals إشارات تصحيحّية 
Correlated مرتبطة ببعضها 
Correlation ارتباط متبادل 
Corresponding Busses معابر متناسبة 
Corrosion حت -أكسدة -آكلت 
Corrosion - Resistance Steel فوالذ مقاوم للتآكل 
Corrosion - Resistant Cast Alloy سبيكة مقاومة للتآكل 
Corrosion - Resistant Steel CRES فوالذ مقاوم للتآكل كريس
Corrosion And Degradation  حّت وانحالل-تآكل وتفّسخ
Corrosion Control آكلضبط الت 
Corrosion Cycle Electrochemical دورة التآكل كهركيميائية 
Corrosion Inhibitors مثبطات الّتآكل 
Corrosion Of Iron Water Pipe تآكل حديد أنابيب المياه
Corrosion Resistance الحتّ /مقاومة التآكل 
Corrosive Chemicals كيميائيات آكالة 
Corrosive Substances ة حاتةماد 
Corrosivity قابلية مادة على التفاعل مع:ائتكاِلية - االكلون  -التآكل

 األحماض و القواعد وتشكيلها مركبات ذوابة تاركة فجوات
Corticosteroid كورتيكوستيريد 
Cortisol Production إنتاج الكورتيزول 
Cosine جيب التمام 
Cosine Function دالَّة جيب التمام 
Cosine Ratio نسبة جيب التمام 
Cosine Rule قاعدة جيب التمام/قانون
Cosmic Density كثافة كونية 
Cosmic Radiation أشعة كونية 
Cosmid وهو بالزميد يحتوي على نسخة من موقع -كوزميدcosذي

 النهايات الالصقة الذي عادة ما يوجد في الفاج المدا
Cosmid Vectors نواقل الكوزميد 
Cosmological Constant ثابت كوني 
Cosmological Model نموذج كوني 
Cosmological Parameter  ثابتة كوزمولوجية-باراميتر كوني -معامل كوني
Cosmological Principle قاعدة كونية-كوزمولوجي /مبدأ كوني
Cosmology علم الكونيات 
Cost كلفة
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Cost - Benefit Analysis (CBA) تحليل لمقارنة الكلفة بالمنفعة
Cost - Effective مؤثرة-كلفة 
Cost Curves منحنيات الكلفة 
Cost Effective  فّعال التكلفة -جهاز كلفة ذو جدوى
Cost Leadership ريادة في الكلفة 
Cost/Costs تكاليف/تكلفة 
Cost/Weight Comparison مقارنة التكلفة بالوزن 
Costs - Material And Fabrication مواد وتصنيع -تكاليف 
Cottage Cheese قريشة
Cotton - Organic قطن عضوي 
Coulomb أمبير في الثانية -كولون  -كولوم
Coulomb Blockade حصار كولوم 
Coulomb Damping تضاؤل كولوم 
Coulomb Friction احتكاك مقاوم للحركة جانبية
Coulomb Potential جهد كولوم 
Coulomb’s Law قانون كولوم 
Coulombos وحدة قياس كمية الكهرباء -كولوم
Coulter Counter عداد كولترلحساب عدد الدقائق والخاليا في وحدة زمن
Counter عداد
Counter Balanced  ًتأثير مكافئ ومعاكس/ قوة : موازن عكسيا
Counter Weight ثقل موازن 
Counterclockwise عكس اتجاه دوران عقارب الساعة
Counterion أيون مضاد 
Countermeasures إجراءات الرد 
Counterrevolution ثورة مضادة 
Counting تعداد
Counting Down عّد تنازلي 
Counting Pulses َعّد النبضات 
Coupled Ezymatic Assay System نظام المقايسة مزدوجة األنزيم
Coupler وصلة -مقرن 
Couples  أزواج - مزدوجات 
Coupling وصالت قرن-جمع- وصل تقارني  -تقارن
Coupling Agent عامل اقتران 
Coupling Efficiency كفاءة اإلقران 
Coupling Losses فقد اإلقران 
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Coupling Methods طرائق ربط األعمدة الدوارة
Coupling Ratio  القرن معدل -نسبة القرن
Couplings Nuts عزقات جماعة 
Covalent تساهمي 
Covalent Bond تساهمية/تكافؤية/رابطة تشاركّية
Covalent Bonding تساهمية/رابطة مشتركة 
Covalent Compounds مركبات تساهمية 
Covalent Coupling Of Enzymes التساهمي/اقتران األنزيمات التشاركي
Covalent Electron Sharing تشاُرك االلكترون المشترك
Covariance تغاُير
Covariance Matrix مصفوفة التغاير 
Covellite كوفيليت 
Cover Slab حافة الغطاء/ازارة 
Coverage Criteria  الشمول -معايير التغطية
Coverlays واقيات الدارات المطبوعة
Cowoven Fabric تركنسيج محبوك بشكل مش -قماش
Cph Structure بنية تنضيد سداسي متراص
Cph Unit Cell خلية عنصرية تنضيد سداسي متراص
C-R High - Pass Filter مرشح إمرار الترددات العاليةC - R
C-R Low - Pass Filter مرشح إمرار الترددات المنخفضةC - R
C-R Network  شبكة الـC - R 
C-R Series Circuit دارة سلسلة /التواليدارةC - R
Crabbed انحراف الطائرة بسبب الريح
Crack شقّ  -صدع 
Crack Extension Modes اّتساع الشّق/طرائق استطالة/أنماط
Crack Propagation  انتشار الكسر-تقدم الشق - امتداد سريان التشقق
Cracked تصدع
Cracker مخترق على شبكة اإلنترنت
Cracking  تصدُّع -تقطير هّدام 
Cracking Plant معمل تكسير للمشتقات النفطية
Cracking Process  تفتيت -عملية تحطيم 
Cradle مهد -حامل 
Cradle To Cradle من مهد إلى مهد 
Cramer’s Rule  قانون كارمر -قاعدة كرامر
Crank Shaft محور قالب 



 914

Crankcase Emissions  افقإنبعاث علبة المر 
Crankshaft عمود مرفق 
Crawling زحف
Craze Resistant Coatings طالءات مقاومة للتشققات
Crazing تصّدع في المواد البالستيكّية -تجّزع
Creatine Kinase كرياتين كيناز 
Creativity إبداعية 
Credibility موثوقية 
Creeks جداول
Creel سلة
Creep زحف
Creep /Creep Strength قوة الزحف-شدة االنسالل /انسالل
Creep Curve  منحنى الزحف - منحنى االنسالل
Creep Forming  االنسالل -تشّكل الزحف
Creep Rate  معدَّل الزحف -معدَّل االنسالل
Creep Resistance مقاومة الزحف 
Creep Resistance In Plastics الستيكيةمقاومة االنسالل في المواد الب
Creep Rupture  كسر انهيار زحف -تمّزق باالنسالل
Creep Strain إرهاق باالنسالل 
Cretaceous عصر طباشيري 
Crevice حفيرة
Crevice Corrosion  ّتآكل ُحفيري 
Cricket  الُجدجد -صرصار الليل
Crimping  عقص-تضييق-تغضين  -قمط تجعيدي
Crimping Of Fibers تموج األلياف/تجعد 
Crisis أزمة
Criteria For Safety And Health 
Standards 

معايير من أجل قواعد األمان و الصحة

Criterion معيار - ضابط  -مقياس
Criterion For Laser Oscillations  معيار اهتزازات الليزر - معيار ذبذبة الليزر
Critic Acid Recovery استرجاع حمض الستريك
Critical حرج
Critical Angle زاوية حرجة 
Critical Appreciation تقدير حرج 
Critical Density كثافة حرجة 
Critical Design Review - CDR مراجعة نقدية للتصميم 
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Critical Length Lc  طول حرجLC 
Critical Length Of A Fiber طول حِرج لّليف 
Critical Path Method - CPM ريقة تحديد المسار الحرجط
Critical Paths مسارات حرجة 
Critical Point نقطة حرجة 
Critical Reaction تفاعل حرج 
Critical Temperature Tc درجة الحرارة الحرجة 
Critically Damped إخماد خرج 
Crohn’S Disease داء كراون 
Cross تصالب -تقاطع 
Cross - Beam Test تبار الجائز المتصالباخ/تقاطع
Cross - Connection Control ضبط الربط العرضاني 
Cross - Coupling Polycondensation بلمرة تكاثف وفق سيرورة التقارن المتصالب
Cross - Feed تغذية عرضية 
Cross - Linked  متصالب -ارتباط متقاطع
Cross - Linked Network شبكة متصالبة الروابط 
Cross – Linked Polyolefin أوليفين متعدد تصالبي 
Cross - Linking متصالبة 
Cross - Linking With Bi - Functional 
Reagents 

ربط تقاطعي بواسطة كيماويات ثنائية الوظيفة

Cross - Ply  ذات رقاقات متصالبة-قاطع التصفح -رقيقة متعاكسة
Cross - Ply Laminate ات رقاقات متصالبةصفيحة طبقية ذ
Cross - Ply Ratio نسبة التقاطع-نسبة سماكات الرقاقات المتصالبة
Cross - Resistant  ًسالالت مقاومة تصالبيا
Cross - Sectional STM فحص مقطعي بالمجهر ذي األثر النفقي
Cross - Sectional View  منظر مقطع عرضّي -منظر مقطع
Cross - Track تقاطع -مسلك 
Cross Flow Filtration المستعرض–والترشيح بالجريان التصالبي-
Cross Link ربط تصالبي 
Cross Links From Satellite To 
Satellite 

وصالت تقاطع مشتركة من ساتل إلى ساتل

Cross Over تصالب -خط تحويل  -معبر
Cross Over Frequency تردد التصالب 
Cross Reference اسناد ترافقي 
Cross Ties روابط متصالبة 
Cross Track Error خطأ في مسار 
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Crossbar Architecture عمارة العارضة المتصالبة
Crossed Field Tubes أنابيب مستعرضة 
Crosslinked Membranes أغشية مشّبكة 
Crosslinking Agent عامل تشبيك 
Crosslinking Blocked Isocyanates بيك االيزوسيانات المعترضةتش
Crosslinking Capping Agents تشبيك عوامل التغطية 
Crosslinking Catalysts حّفازات التشبيك 
Crosslinking Diols تشبيك باالسنعانة بثنائيات الكحول
Crossover Distortion تشويه االنتقال 
Crosstalk كالم جانبي 
Crowbar Network شبكة كروبار 
Crucible ُبوتقة
Crushing سحق-هرس 
Crushing Strength قوة الهرس -السحق /شّدة الهرس
Crust قشرة
Crustaceans قشريات 
Cryfit® - Dematable Fittings مالءمة غير كاِمدة -® كريوفيت
Cryo - Transmission Electron 
Microscopy cryo–TEM 

مجهرية انتقال اإللكترون المبرد

CryofitR - Dematable Fittings  مالءمة قابلة إلزالة القرين - كريوفيت
Cryogenic شديد البرودة 
Cryogenic Air Separation فصل الهواء بدرجات حرارة منخفضة
Cryogenic Processing معالجة بالبرودة الشديدة
Cryogenic Surgery جراحة بالبرودة الشديدة 
Cryogenic Treatments معالجات بالبرودة الشديدة
Cryogenics تبريد شديد 
Cryolive® - Dematable End Fittings  مالءمة نهائية-مالءمة نهائية قابلة إلزالة القرين - كريوليف

 غير كاِمدة
CryoliveR Dematable End Fittings  مالءمة نهائية قابلة إلزالة القرين - كريوليف
Cryoprecipitation رسيب بالبرودةت 
Cryosurgery جراحة بالبرودة الشديدة 
Cryptographic كتابة سرية 
Cryptosporidium كريبتوسبوريديوم 
Crystal بلور
Crystal - Controlled Oscillator ُمذبذب سيطرة بلوري 
Crystal Family عائلة كريستالية 
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Crystal Frequency Standards  يّ معايير التردد البلور 
Crystal Growth  نمو بلوري -نمو البلورة
Crystal Lattice شبكة بلورية 
Crystal Microphones ميكروفونات بلورية 
Crystal Networks شبكات بلورية 
Crystal Oscillator مذبذب بلوري 
Crystal Puller ساحبة البلورة 
Crystal Structure بنية بّلورية 
Crystalline Ceramics خزيفات بللورية 
Crystalline Grain Structures بنى بّلورية حبيبية 
Crystalline Potential كمون بلوري 
Crystalline Process عملية بللورية/إجرائية 
Crystalline Solid جسم صلب بّلوري 
Crystallinity بللورية
Crystallite ُبَلْيرة
Crystallization بلورة
Crystallized Polyester - CPET بولي إستر متبلور 
Crystallographic متعّلق بدراسة البللورات 
Crystallographic Defects عيوب بلورّية 
Crystallography علم البّلورات 
Crystalloid  مادة بلورانية -مادة شبه بلورية
Crystals بّلورات
CT Scanning  التوموغرافي/ المفراس الماسح
CTL تسييل الفحم 
Cubic - Close - Packed مكعب مقفل التوضيب 
Cubic Axis System جملة المحاور المكعبة 
Cubic Boron Nitride - CBN نتريد البورون المكعَّب 
Cubic Structure بنية مكعبة 
Cubic Symmetry تناظر مكعب/ تماثل 
Cubic Unit Cell خلية عنصرية مكعَّبة 
Cubits يوبيتاتك 
Cultivar صنف
Cultivation Strategy استراتيجيات الزرع 
Cultural Eutrophication تخثث مولد 
Cultural Resources موارد ثقافية 
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Culture األنسجة الحية للدراسة العلمية/ زرع البكتريا : استنبات
Culture Media اوساط استنبات 
Culture Preservation حفظ المزرعة 
Culvert مجرور مياه قذرة تحت الطريق
Cumulated Energy Expense إنفاق الطاقة المتراِكمة 
Cumulative تراكمي 
Cumulative Inflow جريان داخلي ُمجّمع 
Cumulative Out Flow جريان خارجي ُمجّمع 
Cumulative Production إنتاج تراكمي 
Cup - Shape شكل الفنجان 
Cup - Type Armatures محاور حركة نصف كروّية
Cup Seal ختم حلقي-محبس-سداد احكام نصف كروي
Cup Type Armatures محاور حركة نصف كروّية
Cupola قبة صغيرة-ُقَبيبة 
Cupola Malleable Iron ُقبيبة من الحديد الطروق
Curb حافة الطريق -حاجز  -مصد
Curb Stop قاطع كابح 
Cure تقديد-تنشيف -إصالح -براءإ
Cured Epoxy ايبوكسي ُمعالج 
Cured Epoxy For Jointing ايبوكسي الربط المعالج 
Curie وحدة قياس النشاط اإلشعاعي -كوري
Curie Point نقطة كيوري 
Curie Temperature درجة حرارة كوري 
Curie Temperature TC درجة حرارة كوري تي سي
Curing شيّ /شوي - سخينت 
Curing Agent معالجة/عامل تصليب 
Curing Of  ِمعالجة ل 
Curing Resins  شي راتنجات -معالجة تصليب
Current تيار كهربائي 
Current - Driven Resistor مقاوم مساق بالتيار 
Current - Induced Waveguide موجة تيار محتث 
Current (Velocity) Meter تيار/ انسياب  عداد سرعة
Current And Potential Uses استخدامات جارية ومحتملة
Current Capacity سعة التيار 
Current Characteristic صفة مميزة ثابتة للتيار 
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Current Distribution Curve منحنى توزيع التيار 
Current Divider مفرِّع تيار 
Current Drive سوق تيار 
Current Flow انسياب التيار التوافقي 
Current Gain كسب التّيار 
Current in Plane - CIP تيار في مستوي 
Current Or Voltage Gain  الفولتية/كسب الّتيار 
Current Perpendicular To The Planes 
- Cpp 

تيار عموديًا على المستويات

Current Reverse عكس التيار 
Current Surge تيارفوران ال 
Current Transfer Ratio معدل إنتقال التيار 
Cursor منزلقة
Curtain Control تحّكم بحركة فتح الستائر
Curvature Sensors متحسسات مقوسة 
Curvature Sensors Using Fiber 
Optics 

متحسسات االنحناء باستخدام الليف البصري

Curved Mirror مرآة منحنية 
Curves S - N Diagrams إن-منحنيات مخّططات إس
Curvilinear منحني 
Cushion Chamber حجرة استنادية ذات حشوة تمكن من تخفيف الحركة
Custom IC IC حسب الطلب 
Custom Moldmaking Process 
Technology 

تقانة إجرائية صنع قالب بناًء على طلب زبون

Custom Programs برمجيات عادية 
Customer Base قاعدة العمالء 
Customer Litigation مقاضاة العمالء 
Customer Provided Information معلومات العميل المتوفرة
Customer Relationship Management 
- CRM 

 إدارة عالقات العمالء

Customer To - Business Relationship  عمل -عالقة عميل 
Customer’s Voice And/Or Face  ت أو و وجه العميلصو
Customized Legend Keys  رموز متخصصة/ مفاتيح مصطلحات
Cut - Off Frequency Of Fiber قطع الترّدد لليف 
Cut – Off Wave موجة االنقطاع 
Cut Into يّحز
Cutoff Frequency تردد القْطع 
Cutoff Wavelength طول موجة القطع 
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Cutting قطع
Cutting Molecules قص الجزيئات 
Cutting Tool أداة القطع 
CVD Polymerization بلمرة بطريقة التوضع الكيميائي للبخار
CVS نظام اإلصدارات المتزامنة
Cyaniding معالجة بالسيانيد 
Cyanoacrylate Adhesive الصق األكيليت السيانيدي
Cyanoacrylates Or Superglues ةصموغ فائق -سيانوأكريالت
Cyanoacrylic Adhesive الصق السيانوأكريليك 
Cyber Attacks هجوم على االنترنت 
Cycle دورة
Cycle Time زمن الدورة 
Cyclic Boundary Conditions شروط حدودّية حلقّية 
Cyclic Loading تحميل دوري 
Cyclic Peptides: Bacitracin باسيتراسين: ببتيدات حلقية
Cyclic Polymer بوليمير حلقي 
Cyclic Quadrilateral شكل رياعي دائري 
Cyclic Thermoplastic Polymers بوليميرات حلقية ذات تلدن حراري
Cyclic Voltametry  طريقة ألكتروكيميائية-مقياس الفولتية الحلقي
Cyclization  تشكيل حلقة -تفاعل تحّلق
Cycloaddition اضافة حلقية 
Cyclodehydration تحّلق مع نزع الماء 
Cyclomatic Number عدد سيكلوماتي 
Cyclone Collectors جامع الزوابع 
Cyclone Separator فاصل عبر حركة إعصارية حلزونية/فارز
Cyclophanes مركبات السيكلوفان 
Cycloserine  السيرين الحلقي -السايكلوسيرين
Cyclotron Frequency  سيكلوتروني - تردد المسرع
Cylinder اسطوانة 
Cylindrical Bending ثني اسطواني 
Cylindrical Connectors وصالت أسطوانية 
Cylindrical Diaphragm Pump مضخة رقية اسطوانية 
Cyrogenic Fuel Tanks صهاريج الوقود العاملة عند درجات حرارة منخفضة
Cyrogenic Treatments لشديدةمعالجات بالبرودة ا
Cyst كيس صغير يكون عادة ضمن أنسجة الجسم وقد ينفصل:كييس
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ويحوي الكييس على نواتج تحلل غير. عنه ليتحرك بحرية
 منتجات ميكروبية/ بكتيريا / اعتيادية 

Cystic Fibrosis - CF تليف مثاني 
Cystiene سيستيين 
Cystine Bridges جسور سيستين 
Cysts حويصالت 
Cytochemistry كيمياء الخلية 
Cytochrome سيتوكروم 
Cytokine Tumor Necrosis Factor نخر الورم/عامل تنكرز 
Cytokines سيتوكينات 
Cytokinins For Plant Cell Culture  من أجل مزارع نبات خلوية-سيتوكينينات
Cytoplasm سيتوبالزم 
Cytoplasma  سايتوبالزم -بالزما خلوية
Cytoplasmic Male Sterility - CSM عقم ذكري سيتوبالزمي 
Cytoplast سيتوبالست 
Cytosine سياتوزين 
Cytosol عصارة خلوية 
Cytosqueletons هيكل خلوي 
Cytostatics محد النمو الخلوي 
Czochralski (CZ) Crystal Growth 
Methods 

طرائق زوتشرالسكي إلنماء البلورات

D - Glucose  غلوكوز- D 
D - Type Bistable  مزدوج التوازن طرازD 
D - Type Flip - Flop Toggle Rate معدل تردد قالب من نوعD
D Flip Flop  قالب التأخيرD 
D’Arsonoval Meter Movement حركة عداد أرسنوفال 
Daisy Chaining دايزي/تسلسل زهري 
Daltons دالتونات 
Dam سد
Damage ضرر
Damage Resistance مقاومة األذية 
Damped Oscillation ذبذبة متضائلة 
Damped Oscillation Curve منحنى تذبذب إخماد 
Damping إخماد
Damping Capacity مقدرة تخميدية 
Damping Ratio نسبة التخميد 
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Damping Ratio - Second - Order 
System 

نسبة التضاؤل لنظام من الدرجة الثانية

Dampout Hunting توقيف الترّنح 
Dangling Bonds روابط متدلية 
Daptomycin دابتومايسين 
DAQ Software برمجّيات استحواذ البيانات
Darcy Weisbach دارسي فايسباخ 
Darcy Wiesbach Equation معادلة دارسي فيسباخ 
Darcy’s Law قانون دارسي 
Darcy's Law Defined  عريفت - قانون دارسي 
Darin مصرف مياه 
Dark Current تيار متبقي 
Dark Current Noise ضوضاء التّيار الغامق 
Dark Energy طاقة مظلمة 
Dark Matter داكنة/مادة مظلمة 
Dark Or Leakage Current متسرب/تيار متبقي 
Dark Resistance مقاومة الخلية الضوئية في الظالم
Darlington Pair تور دارلنغتون المزدوجترانزس
Darlington Transistor ترازيستور دارلينغ 
Darlington Transistor Pairs ترانزستور دارلنغتون المزدوج
Darwinian Evolution نظرية التطّور الدارويني
Dashboard لوحة القيادة 
Dashpot جهاز مخمِّد 
Data  بيانات -معطيات 
Data - Logging معطيات والبياناتتسجيل ال
Data Acquisition System  نظام استحواذ-نظام اكتساب البيانات - نظام َتَلِق بيانات

 البيانات
Data Base - DB قاعدة البيانات 
Data Base Management System - 
DBMS 

نظام إدارة قاعدة البيانات

Data Bit Information معلومات بيانات البت 
Data Bus  ى بياناتمسر 
Data Bus - High Speed Ring ناقل البيانات الحَلقي عالي السرعة
Data Bus - Linear Token Passing 
High Speed 

ناقل البيانات العالي السرعة ذو التمرير الخطي لإلشارات الرمزية

Data Bus - MIL STD 1553B  ناقل البياناتMIL STD 1553B
Data Bus Systems قل البياناتأنظمة ن 
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Data Caches بيانات وسيطة 
Data Channels قنوات البيانات 
Data Communications Channels قنوات تواصل البيانات 
Data Communications Line Sharing مشاركة بخط اتصاالت البيانات
Data Encryption تشفير البيانات 
Data Entry Tablets لوحات دخول البيانات 
Data flow - DF استمرارية البيانات/تدفق 
Data Fusion اندماج البيانات 
Data Invertors دارة عاكس البيانات 
Data Link رابطة البيانات 
Data Link Layer طبقة وصلة البيانات 
Data Manipulation المعطيات/معالجة البيانات-بالمعطيات/مناورة بالبيانات
Data Memory لبياناتذاكرة ا 
Data Network شبكة البيانات 
Data Parallel Transmission إرسال متوازي للبيانات 
Data Pbx بداالت تفّرع خطوط الهاتف البيانية
Data Pipe Lines تبطين أنبوبي للبيانات 
Data Processing معالجة البيانات 
Data Processing System - DPS نظام معالجة البيانات 
Data Rate معدل البيانات 
Data Register ُمسّجل البيانات 
Data Serial Transmission إرسال متسلسل للبيانات 
Data Sheet نشرة مواصفات 
Data Signals إشارات البيانات 
Data Single File َمَلْف بيانات فردي 
Data Staleness تباعد المعلومات 
Data Storage حفظ البيانات-فوظة حجم البيانات المح
Data Streams البيانات/تدفقات المعطيات
Data Transmission Rate ُمعّدل إرسال البيانات 
Data Transmitter مرسلة بيانات 
Data Warehouse مستودع بيانات 
Data Word كلمة البيانات 
Data/Fax Modem الفاكس/ مودم البيانات 
Database  البيانات - قاعدة المعطيات
Database Preparation إعداد قاعدة البيانات 
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Databus معبر البيانات 
Datacom Ltd شركة الحسابات المحدودة
Dataflow جريان البيانات 
Dative Bonding ترابط مجرور 
Datum  بيان -ُمعطى وحيد 
Daughter Boards Or Daughter Cards بطاقات أو دوائر إبنة 
Daughterboard لوحة بنت 
Daughterboards لوحات بنوية 
Daunomycin دونومايسين 
Dawning استجرار 
DBRTD ديود الرنين النفقي متدلي الوابط
DC - AC Convertors محوالت تيار مباشر إلى تيار مباشر
DC Current Gain كسب التيار المباشر 
DC Gain Accuracy دقة كسب التيار المباشر
DC generator مولد التيار المستمر 
DC Magnetic Field حقل تيار مباشر مغنطيسي
DC Measurement Bridges قناطر قياس التيار المباشر
DC Motor محركDC - محرك التيار المستمر
DC Moving Coil Ammeters  أميترات الملف المتحركDC
DC Voltage فولتية التيار المباشر 
De - Doping إزالة إشابة 
De - Excitation انحالل إثارة 
De - Multiplexer فارز
De Broglie Wavelength طول موجة دوبروغلي 
Dead - End  طريق غير نافذ -طريق مسدود
Dead Sea بحر ميت 
Dead Space  مجال ممتنع -حيز ميت
Dead Zone منطقة ميتة 
Deadband  الطوق الميت - نطاق هامد
Dealkylation حّفازات نزع األلكلة 
Debinding إزالة الرابط 
Debonding عدم االرتباط 
Debonding Layer طبقة مانعة لالنشاء 
Debris بقايا-طلل  -مخلفات -ركام
Debt دين
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Debugged  ابطال لقط سري - تصحيح
Debugger منقح
Debutylation  نزع البوتيل -نزع وظيفة البوتيل
Decade Counter عداد ِعقدي 
Decalcifying Agents عوامل نزع الكلس 
Decant يصفق
Decantation سكب السائل الطافي من فوق الراسب:إبانة
Decanters مصفقات 
Decarbonization الكربنة -النزكرة /إزالة الكربون
Decarboxilase ديكاربوكسيالز 
Decarboxylation  نزع الكربوكسيالت-كسيالتنزع وظيفة الكربو
Decarburization نزع الكربون 
Decay تفّكك -تفّسخ  -تحّلل 
Decay Accelerating Factor - Daf عامل تسريع اإلضمحالل
Decay Resistance االنحالل -التفّسخ /مقاومة التفّكك
Deceleration Parameter بارامتر التباطؤ 
Decibel - Db شدة الصوت وحدة -دسيبل
Decibels per Kilometre - dB/km دسيبل في الكيلومتر الواحد
Decibels Relative to a Known Power 
Level - dBr 

دسيبل بالنسبة إلى مستوى معين من القدرة

Decimal Form شكل ُعشري 
Decimal Numbers أرقام عشرية 
Decimal Point نقطة الفارزة 
Decimation هالك -تعشير ال/فناء 
Decision Height ارتفاع الحسم 
Decline Curve انحدار/منحنى متناقص 
Declining Growth Phase طور النمو المتراجع 
Decode  الشفرة/ فّك الترميز 
Decoder حال شيفرة 
Decoder And Hit Detection Logic منطق فك تشفير وكشف
Decoder/ Driver IC سواقةIC /ترميزفك ال 
Decoder/Demultiplexer المقّسم/مزيل التشفير 
Decoding And Driving Electronics الكترونيات فك تشفير وسْوق
Decoherence عدم تماسك 
Decolorants نازعات اللون 
Decomposed محّللة
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Decomposer مادة تتسبب بتحلل العضويات: محلل -مفكك
Decomposition تفكك
Decompressing إزالة الضغط 
Decontamination إزالة تلوث 
Decorations Using Fiber Optics ديكورات باستخدام ليف بصري
Decoupling  الفصل/ فّض االقتران 
Dedicated Frequencies ترددات مخصصة 
Dedicated Lines Setup خطوط اإلعداد المخصصة
Dedicated Program برنامج مخّصص 
Deemphasis المفخمة 
Deemphasis Network شبكة طور مزيل للتفخيم
Deep - Well Injection حقن البئر العميق 
Deep Ancient Lakes بحيرات عميقة غابرة 
Deep Drawing سحب عميق 
Deep UV فوق البنفسجي العميق 
Deep Water مياه عميقة 
Deep Well Pump مضخة البئر العميق 
Defect - Tolerant العيب -تسامح 
Defect Free Interfaces اوجه داخلية غير معابة 
Defect Interstitialcy عيب ناجم عن وجود ذّرات إضافية واقعة ما بين: عيب الخاللّية

 المواضع الطبيعية للشبكة
Defect Removal Model - DRM نموذج إزالة العيوب 
Defective معيوب-خلل 
Defects عيوب
Defibrillation إزالة الخفقان 
Deficiency  خلل في أداء أحد-االحتياج إليه/نقص في أحد المكونات

 المهام
Deficit عجز
Defined For A Beam ُمعرَّف من أجل جائز 
Definite Integral محدود/تكامل محدد 
Definition تعريف 
Deflashing تشذيب 
Deflecting حارف
Deflecting Diameter قطر اإلنحراف 
Deflecting Torque المسبب لالنحراف/عزم الفتل الحِرف
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Deflecting Using Fiber Optics قطر االنحراف للكبالت 
Deflection انحناء
Deflection Circuits دارات االنعكاس 
Deflection Coils ملفات االنعكاس 
Deflection Diameter Of Cables راف للكبالتقطر اإلنح 
Deflection Factor عامل االنعكاس 
Deflection Of Plates انحراف الصفائح المعدنية
Deflections  عيوب -انحرافات 
Deflector حارف
Defluoridation إزالة الفلورة 
Deforestation  الزحرجة/إزالة الجليد -إزالة غابات
Deformation تشّوه
Defroster جُمزيل الثل 
Degassing نزع الغاز 
Degeneracy Of States حالة متردية-انحراف الحاالت/ انحالل
Degenerate منحل
Degenerate Primers بادئات منحلة 
Degenerate State حالة متردية 
Degradation تراجع في-تفكك المادة إلى مكوناتها-الكفاءة /تراجع في األداء

 نحاللا/تفّسخ  -النوعية 
Degradation Stabilizers مثبتات إزاء التفكك 
Degradative هدَّام
Degrading تعويق
Degree درجة
Degree of accuracy درجة الدقة 
Degree Of Compaction درجة تراص المكونات الرئيسية لمادة
degree of crystallinity درجة تبلور البوليميرات 
Degree of Polymerization - DP درجة البلَمرة 
Degrees of Freedom درجات الحرية 
Dehalogenation نزع الهلجنة 
Dehydrating Polycondensation بلمرة تكاثف بنزع الماء 
Dehydration ما يعيق النشاط العضوي-تجفيف عبر نزع الماء من مادة

 المجهري وٕانقاص حجمها
Dehydrogenase  زعة الهيدروجيننا - ديهادروجيناز-
Dehydrogenation نزع الهدروجين 
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Delamination تطّبق
Delamination Resistance تعّبر عن ممانعة تشّكل خط أبيض:مقاومة إزاء النزع الصفيحي

 نتيجة طّي الغشاء
Delamination Suppression Concept مفهوم تعطيل عدم التصفح-مفهوم اخماد انفصال الطبقات/

 هوم التخّلص من انفصال الطبقاتمف
Delay تعّوق
Delay Distortion تشّوه التأخير 
Delay Line  تأخير/ خط تعويق 
Delays تأخيرات 
Deliberate Jamming تشويش تعمدي 
Delineate نزع خطية 
Delivery إطالق
Delivery Valve or Tube صمام تفريغ/انبوب 
Delta مثلث-ِدلتا 
Delta - Connected Load  ًحمل موصول مثلثيا 
Delta Antenna هوائي دلتا 
Delta Lines of Code - DLOC المعدلة/المضافة-عدد سطور شيفرة البرمجة
Delta Matched Antennas هوائيات دلتا المتطابقة 
Demagnetized ُمزال المغنطة 
Demand - Side Management (DSM) اجتدبير جانيب االحتي 
Demand Energy احتياج طاقة 
Demand Paged Memory Systems نظام ذاكرة التصحيف حسب الطلب
Demineralization إزالة التمعدنات واألمالح
Demodulate فك تضمين 
Demodulated Wave موجة ُمزالة التضمين 
Demodulation  فك التضمين -إزالة التضمين
Demodulator مزيل التضمين 
Demultiflex فاصل البيانات 
Demultiplex قسمة التردد 
Denary َعشري
Denature تعديل الخواص الطبيعية
Denaturing تغيير خواص 
Dendimers  نة -دندريميرات مكوثرات متغصِّ
Dendrite/Dendrites نات/بنية شبه شجرية تغصُّ
Dendrites تغّصنات 
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Dendritic Crystals Segregation نية فصل البللورات التغصُّ
Dendritic Crystals Segregation or 
Coring 

فصل البّلورات التغّصنية أو استخالص اللّب

Dendritic Polymers بوليميرات شجيرية 
Denial of Service (DoS) رفض الخدمة 
Denier دنير
Denitration إزالة النترتة 
Denitrification إزالة النترتة 
Denominator مقام الكسر 
Dense Membranes أغشية كثيفة 
Dense Wavelength Division تقسيم طول الموجة الكثيف
Dense Wavelength Division 
Multiplexing - DWDM 

مضاعفة التقسيم المكثف لطول الموجة

Densification تكثيف باالنضغاط 
Densified With Small Particles - Dsp  َّف بجسيمات صغيرةُمكث
Density كثافة
Density Of States كثافة الحاالت 
Density Of The Distribution كثافة التوزيع 
Density Ratio نسبة الكثافة 
Dental Casting صب سني 
Dental Plaque صفيحات سنّية 
Dents نتؤات
Deodorizing إزالة الرائحة الكريهة 
Deoxy,AMP AMP االكسجين منزوع
Deoxyribonucleic Acid DNA الحمض النووي المنقوص األكسجين-دنا
Department of Trade and Industry - 
DTI 

 قسم التجارة و الصناعة

Department of Transport - DOT قسم النقل 
Dependent Variable  غير مستقل-متحول تابع
Dephasing Length طول تغّير الطور 
Depleted Substrate Transistor ترانسيستور مستنِفد الركيزة
Depletion نفاذ/نضوب 
Depletion Layer طبقة االستنفاذ 
Depletion Layer Junction Detector كاشف منطقة النضوب 
Depletion Layer Schottky Barrier 
Photodiode 

دايود ضوئي ذو طبقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ الشحنة

Depletion Layer Schottky Barrier 
Point Contact Detector 

كاشف مالمسة لمنطقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ الشحنة
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Depletion Mode نمط االستنفاذ 
Depletion Mode MOSFET نمط االستنفاذ لترانزستورMOSFET
Depletion Region  نضوب/ منطقة استنفاذ
Depletion Zone  َّبةمنطقة منض 
Deployment نشر
Depolarization إزالة استقطاب 
Depolymerization تفكيك البلمرة 
Deposited Thin Metal Film غشاء معدني رقيق 
Deposition ترسيب 
Depositional Environment  محيط تنظيمي -بيئة الترسيب
Deposits مترسبات 
Depressants  ُمخمِّدات اللزوجة/طاتُمثبِّ-أدوية تبعث على الكآبة
Depression كساد
Deproteinized Natural Rubber DPNR ر.ن.ب.د:مّطاط طبيعي غير حيواني
Deprotonation إزالة بروتون 
Depsipeptide ديبسي بيبتيد 
Depth Finder  محددات األعماق -كاشف العمق
Depth Of Discharge عمق التفريغ 
Depth Sounders  ات األعماقسابر 
Deregulation إزالة القيود 
Derivation اشتقاق 
Derivative Notation رموز المشتق 
Derivatives مشتقات 
Derivatization الشتقاق 
Derive إشتق
Derived Function دالَّة مشتقة 
Derived Units وحدات مستنتجة 
Dermatomycosis إصابات جلدية فطرية 
Dermis أَدَمة
Desalinization إزالة الملوحة 
Descending تنازلي
Description وصف 
Desert Salt Lakes بحيرات الصحراء المالحة
Desertification تصحر 
Design تصميم 
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Design - Analysis Iterations تكرارات تحليل التصميم 
Design - Analysis Philosophy فلسفة تحليل التصميم 
Design - Analysis Stages مراحل تحليل التصميم 
Design Analysis تحليل التصميم 
Design And Characteristics تصميم و خواص 
Design And Fatigue تصميم و تعب 
Design Drivers مؤثرات التصميم 
Design Elements عناصر التصميم 
Design Factors عوامل التصميم 
Design Failure Criteria معايير فشل التصميم/ قواعد
Design For Assembly تصميم من أجل التجميع
Design For Change تصميم قابل ومعّد للتغيير
Design For Disassembly تصميم من أجل التفكيك
Design For Manufacturability تصميم من أجل قابلية التصنيع
Design For Service خدامتصميم من أجل االست
Design Iterations تكرارات التصميم 
Design Load Limit حّد حمولة التصميم 
Design Lufe فترة التشغيل التصميمية 
Design Modification تحوير التصميم/تعديالت التصميم
Design Objectives اهداف التصميم 
Design Of An Optical Fiber System  يتصميم منظومة الليف البصر
Design Parameters  معاييرالتصميم -متغيرات التصميم
Design Pattern نمط التصميم 
Design Philosophy فلسفة التصميم 
Design Prototype  النموذج األولي -تصميم أولي
Design Reconfiguration إعادة تشكيل التصميم 
Design Requirements متطلبات التصميم 
Design Rule ِعدة التصميمقا 
Design Space فضاء التصميم 
Design Stages مراحل التصميم 
Design Stress إجهاد التصميم 
Design Structure Matrix - DSM مصفوفة هيكلية التصميم
Design Time فترة التصميم 
Design Ultimate Load تصميم أقصى حمل 
Design Variables متغيرات التصميم 
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Designation ترميز -تسمية 
Designation Chart مخطط داللة 
Designed Materials مواد ُمصمَّمة 
Designing تصميم 
Desipeptides بيبتيدات ديبسيبي 
Desirability مجمل المحاسن والمزايا التي تتمتع بها مادة: كفاءة/ جدارة/

 عملية
Desk Type Telephone هاتف منضدي 
Desktop منضدي 
Desktop Personal Computer كمبيوترات شخصّية منضدية
Desktop Publication نشر المكتبي 
Desktop Stands حوامل منضدية 
Desorption عكس امتزاز/انتزاز-رشح
Destabilize موجودان في حالة توازن-نظام/زعزعة استقرار مادة/قلقلة
Destination Switching Centers - DSC  مراكز تحويل المقصد
Destination Therapy  عالج محجي -معالجة حتمية
Destructive Interference تداخل مدّمر 
Desulfhydrase انزيم نازع الكبريت المائي
Desulfovibrio ضمة نازع كبريت 
Desulphurization نزع الكبريت 
Detailed Design تصميم تفصيلي 
Detailed Design Document - DDD وثيقة التصميم التفصيلية
Detailed Design Iterations تكرارات تفاصيل التصميم
Detection Time زمن الكشف 
Detector كّشاف
Detector Composition And 
Wavelength 

تركيب الكاشف وطول الموجة

Detention Time ة محتفظة بالماءالفترة الزمنية التي تبقى فيها الماد: زمن االحتفاظ
 ماشابهها/ بأيونات / بمحلول / 

Detergent Enzymes أنزيمات التنظيف 
Determinant Of تعيين
Deterministic حتمي
Deterministic Design تصميم حتمي 
Deterrence - Based Trust ثقة قائمة على الردع 
Detoxification إزالة السمية 
Deuterium ديوتيريوم 
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Deutsche Bundespost مكتب البريد الفدرالي األلماني
Developed ُمنماة
Developed Film  غشاء تطهير -لوح ُمظَّهر
Developer Contribution مساهمة المطور 
Developing Nations بلدان نامية 
Developing World  الدول النامية -عالم في طور التطّور
Development تطوير
Development Aid مساعدة التطّور 
Development Drilling حفر تمهيدي 
Development Of Human Patterns تطور األنماط االنسانية 
Development Of Organic Chemistry تطور الكيمياء العضوية
Development Plan خطة البرمجة والتطوير 
Development Process عمليات التطوير 
Development Wall جدار التطّور 
Developmental Wall جدار قيد التطوير 
Deviation انحراف 
Deviation Ratio نسبة االنحراف 
Device جهاز خطي 
Devices أجهزة
Devitrification إزالة الصفات الزجاجية 
Devitrifying إزالة التزجج 
Dewater تفريغ-نزح 
Dewatering بعمليات كيميائية/بالفرن/لهواءنزع الماء بالتجفيف با
Dewetting إزالة التبلل 
Dexters Energy Transfer انتقال الطاقة وفق دكستر
Dextran ديكستران 
Dextrins ديكسترين 
Dextrose دكستروز 
Dextrose Equivalent مكافئ الديكستروز 
Dezincification نزع الزنك 
Diabetes Mellitus داء السكري 
Diacetyl ثنائي األسيتيل 
Diagnostics تقنيات تشخيصية 
Diagonal قطر
Diagonal Components مكّونات قطرّية 
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Diagonally Split System نظام الشطر القطري 
Diagram مخطط 
Diagrammatic Specifications مواصفات بيانية 
Dial Tone رّنة تزويل 
Dial Up Lines ليخطوط النداء اآل 
Dialing تزويل
Dialysis غسيل الكلى 
Dialyzate سائل غسيل الكلى 
Dialyzer آلة غسيل الكلى 
Diamagnetic ذو مغنطة مغايرة 
Diamagnetic Material مواد بمغنطيسّية مغايرة 
Diamagnetism مغنطيسية عكسية 
Diameter قطر
Diameter - Mismatch Loss فقد عدم انسجام الُقطر- فقدان عدم تطابق القطر
Diameter Conductor قطر الموصل 
Diaminopimelic Acid حمض البيملك ثنائي األمين
Diamond ألماس
Diamond Array تنظيم ماسي 
Diamond Connector موصل الماسي 
Diamond Film And Coatings أفالم ألماسية/إكساءات وأغلفة رقيقة
Diamond Lattice ألماسية الشكل - ة ماسّية شبك
Diaphragm حاجب/ حجاب 
Diaphragm Filter Press ضاغط مرشح غشائي 
Diaphragm Forming تشكيل غشائي 
Diaphragm Pump مضخة غشائية 
Diastase تحول النشاء إلى سكر عبر نشاط أنزيمات ألفا وبيتا وغاما التي

 تفكك الكربوهيدرات وتحولها إلى سكر
Diastolic  طور انبساط القلب -انبساطي
Diastolic Pressure ضغط انبساطي 
Diatom طحلب الداياتوم من المشطورات
Diauxic Growth نمو المتعضي باستخدام مادتين على التتالي كمصدر للكربون
Diblock ثنائي الكتلية 
Dichlorodiphenyldichloroethane ائي الكلورإيثان ثنائي كلور ثنائي فينيل ثن
Dichlorodiphenyltrichloroethane إيثان ثالثي كلور ثنائي فينيل ثنائي الكلور
Dichotomy تفرع ثنائي 
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Dichroic Filter الفلتر الثنلوني-مرشح للون ما تحت األحمر
Dideoxynucleotides ينوكليوتيدات منقوصه االكسجين الثنائية
Die قالب
Die And Chip Preparation تحضير القالب والرقاقة 
Die Attach لصق القالب 
Die Backside Preparation تحضير الجزء الخلفي من القالب
Die Bonding ربط القالب 
Die Casting صب في قالب 
Die Inspection تفحص القالب 
Die Or Chip Attach وصل القالب أو الرقاقة 
Die Pick And Place  توسيده في مكانهالتقاط قالب و
Die Separation فصل القالب 
Dielectric عازل كهربائي 
Dielectric - Loss Factor عامل الضياع الكهربائي
Dielectric - Rod Antenna  العازل كهربائيًا -هوائي القضيب
Dielectric Behavior سلوك عازل للكهرباء 
Dielectric Coefficient ربائيُمعاِمل العزل الكه 
Dielectric Constant ثابت العزل الكهربائي 
Dielectric Constant - Relative 
Premittivity 

السماحية الكهربائية النسبية-ثابت العزل الكهربائي 

Dielectric Core لب عازل كهربائي 
Dielectric Heat - Loss Factor عامل الضياع الحراري الكهربائي
Dielectric Heating تسخين باستخدام عازل للكهرباء
Dielectric Isolation - DI فصل بالعزل الكهربائي 
Dielectric Materials مواد عازلة للكهرباء 
Dielectric Properties خصائص العزل الكهربائية
Dielectric Properties Table خصائص العزل الكهربائية جدول
Dielectric Rod Antenna ضيب العازل كهربائيًاهوائي الق
Dielectric Sleeve غالف عازل 
Dielectric Strength شّدة العزل الكهربائي 
Dielectric Window نافذة عزل كهربائي 
Dielectrometry قياس العزل الكهربائي 
Dielectrophoresis ثنائي الهجرة الكهربائية 
Dierect FM Transmitters  مرسالتFm المباشرة 
Diesel Engine ُمحّرك ديزيل 
Difference فارق
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Different Dopants ذمامات مختلفة 
Different Frequencies ترددات مختلفة 
Different Routing Techniques تقنيات توجيه مختلفة 
Differential تفاضلي 
Differential Aileron دفة الدحرجة التفاضلية 
Differential Amplifier تفاضليمضخم 
Differential Calculus حساب التفاضل 
Differential Centrifugation نبذ مركزي تفاضلي 
Differential Global Positioning 
System - DGPS 

نظام تحديد الموقع الجغرافي الدولي التفاضلي

Differential GPS تفاضليGPS 
Differential Mode نمط تفاضلي 
Differential Phase Shifts إزاحات طورية تفاضلية 
Differential Pressure Gauge عدادات ضغط تفاضلي 
Differential Reference Station محطة مرجعية تفاضلية 
Differential Resistance مقاومات تفاضلّية 
Differential Splicing عمليات القطع والوصل التفاضلية
Differential Thermal Analysis - DTA تحليل حراري تفاضلي 
Differential Transformer محّول تفاضلي 
Differentiate Gain كسب تفاضلي 
Differentiation إجراء عملية التفاضل -مفاضلة  -تفاضل
Differentiator أداة التفاضل 
Difficult متعذِّر/صعب العثور 
Diffraction انعراج
Diffraction Grating  اجشبكة انعر 
Diffraction Pattern أنماط الحيود 
Diffractions حيود
Diffractive HUDs شاشات الرأس المرتفع الحيودية
Diffused Aeration تهوية منتشرة 
Diffused Gallium Arsenide غاليوم زرنيخت المنصهر
Diffused Layers طبقات منتشرة 
Diffuser ناشرات -نافثات 
Diffusion عملية انتقال مادة من منطقة تركيز أعلى الى: تغلغل -رانتشا

 منطقة تركيز أقل
Diffusion Bonding - DB ربط تغلغلي-باالنتثار/ارتباط باالنتشار
Diffusion Coating طالء تغلغلي 
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Diffusion Coefficient التغلغل/االنتشار/معامل االنتثار
Diffusion Plate صفيحة انتشار 
Diffusive Classical Size Effects آثار الحجم التقليدي االنتشاري
Diffusivity قابلية التغلغل 
Difraction Grating شبكية الحيود 
Digestion هضم
Digestion - Sludge Aerobic  ًهضم الحمأة هوائيا 
Digit مرتبة
Digital رقمي
Digital - To - Analog Converters 
(DACs) 

لرقمية إلى تماثليةمحوالت ا

Digital Analysis تحليل رقمي 
Digital Camera كاميرات رقمّية 
Digital Carriers حوامل رقمية 
Digital Circuits دارات رقمية 
Digital Computers كمبيوترات رقمّية 
Digital Control تحكم رقمي 
Digital Conversion تحويل رقمي 
Digital Data Services خدمات المعطيات الرقمّية
Digital Devices أجهزة رقمية 
Digital Fiber Optic ليف رقمي بصري 
Digital Filtering ترشيح رقمي 
Digital Gates ضبط البوابات الرقمّية 
Digital I/O And Timer خرج رقمي ومَؤِقت/دخل
Digital Implementation تنفيذ رقمي 
Digital Information علومات رقمّيةم 
Digital Instrumentation أجهزة رقمية 
Digital Integrated Circuit دارة رقمية متكاملة 
Digital Levels مستويات رقمّية 
Digital Light Projector (DLP) إسقاط ضوئي رقمي 
Digital Logic And Integrated 
Circuits 

منطق رقمي و دوائر متكاملة

Digital Logic Characteristics خواّص المنطق الرقمي 
Digital Logic Speed سرعة منطقية رقمية 
Digital Loop Carrier حامل األنشوطة الرقمّية 
Digital Multimeters (DMMs) عدادات رقمية متعددة 
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Digital Or Analog رقمي أو نظيري 
Digital Or Digitalized Photos منةمرق/صور فوتوغرافية رقمية
Digital Oscilloscopes أوسيلوسكوبات رقمية 
Digital Packet Switching تبادل الرزم الرقمي 
Digital Panel Meter مقياس اللوحة الرقمية 
Digital Phase Shifter مزيح طور رقمي 
Digital Position Sensors مجّسات الوضعّية الرقمّية
Digital Pulse نبض رقمي 
Digital Readouts قراءات خرج رقمّية 
Digital Satellite Systems نظام السواتل الرقمّية 
Digital Servosystems نظم اآللية المؤازرة الرقمية
Digital Signal اشارة رقمّية 
Digital Signal Processing - DSP معالجة اإلشارة الرقمية 
Digital Signals إشارات رقمّية 
Digital Storage Medium وساطة خزن رقمّية 
Digital Storage Oscilloscopes - DSO اوسيلوسكوبات الخزن الرقمي
Digital Subscriber Line - DSL خط المشترك الرقمي 
Digital Subtraction Angiography - 
DSA 

 طرح التلوين الرقمي

Digital Television تلفاز رقمي 
digital to analog converter - DAC  تماثلي–محول رقمي إلى/ مبدِّل رقمي تماثلي
Digital Transmission إرسال رقمي 
Digital Tv Broadcasting Formats تشكيالت البث التلفزيوني الرقمي
Digital Versatile Disk قرص رقمي متعّدد االستخدامات
Digital Video Camcoders مسجالت كاميرا الفيديو الرقمية
Digital Video Disk - DVD قرص فيديو رقمي 
Digital Video Express Players - Divx مشغل الفيديو الرقمي السريع
Digital Volumetric Imaging تصوير حجمي رقمي 
Digitalization رقمنة
Digitally Generated Colour Maps خرائط لونّية بالتوليد الرقمي
Digitize Analog Radar منة معلومات الرادار التماثليرق
Digitized ُترقمن
Digitized Voice صوت مرقمن 
Digitized Voice Signal مرّقمنة/إشارة صوتّية رقمّية
Digitized Voice Traffic سيال الصوت المرّقمن 
Digitizer مرقمن
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Digits خانات
Digoxigenin ديجوكسيجينين 
Dihedral زاوية ثنائية 
Dihedral Angle زاوية زوجية 
Dikaryotic مزدوجة النواة 
Dilutant ُمخِفف -ممدِّد 
Dilute Array صفيفة مخففة 
Dilute Solution ُمخِفف/محلول ممدد 
Dim Sources مصادر معتمة 
Dimensional Analysis تحليل بعدي 
Dimensional Control تحكم بعدي 
Dimensional Stability األبعاداستقرار 
Dimer/Dimers جزيئات ثنائية -دايمرات /دايمر
Dimeric Units وحدات ديمرية 
Dimictic ثنائية االنقالب في الربيع والخريف
Dimorphism إزدواجية الشكل 
Dinoflagellate سوطيات 
Diod Laser Phic دايواليزري ضعيف 
Diode َديود
Diode Base قاعدة الدايود 
Diode Injection Lasers صمامات الحقن الليزري
Diode Laser دايودي/ليزر ثنائي الصمام
Diode Matrix مصفوفة الديود 
Diode Transistor Logic - DTL منطق صمام ثنائي ـ ترانزيستور
Diode’S Emitter – Base Junction رابط القاعدة للباعث الدايودي
Diodes صمامات ثنائية 
Dioxide ئي أكسيدثنا 
Dioxin / Dioxins  مركبات سامة-ديوكسينات / دايوكسين
Dioxygenases اوكسيجيناز ثنائي 
Dip رزمة ثنائّية التراصف 
Dip - Coating الغمس/طالء بالتغطيس
Dip - Pen Lithography ليثوغرافيا القلم المغمس 
Dip - Pen Nanolithography طبع نانوي ضوئي كغمس قلم
Diphtheria خانوق
Diploid  مزدوجة الكلروموسوم-ثنائية الصيغة الصبغية
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Dipole ثنائي القطب 
Dipole Moment عزم ثنائي القطب 
Dipole Polarization استقطاب ثنائي القطبية 
Dipoles ثنائي القطبية 
Dipping تغطيس 
Dipping Sonar سونار مغموس 
Direct مباَشر
Direct - Aperture Antenna هوائيات الفتحة المباشرة 
Direct - Bandgap Semiconductor نصف ناقل ذو فجوة نطاقّية مباشرة
Direct - Flame Combustion احتراق اللهب المباشر 
Direct - Use Application تطبيق االستخدام المباشر
Direct Action شغل مباشر 
Direct Action Pump باشرمضخة الشغل الم 
Direct Aperture Antenna هوائيات الفتحة المباشرة 
Direct Contact مالمس مباشر 
Direct Conversion تحويل مباشر 
Direct Coupling اقران مباشر 
Direct Current تيار مباشر 
Direct FM Transmitters  مرسالتFM المباشرة 
Direct Interfacing تواصل مباشر 
Direct Manufacturing تصنيع مباشر 
Direct Memory Access وصول مباشر للذاكرة 
Direct Methanol Fuel Cells خاليا وقود 
Direct Proportion تناسب طردي 
Direct Satellite Tv Receivers مستقبالت التلفاز عن طريق الساتل المباشر
Direct Solar Conversion تحويل شمسي ُمباشر 
Direct Solar Radiation اشعاع شمسي مباشر 
Direct Strain انفعال مباشر 
Direct Tv Broadcast Satellites سواتل بث التلفاز المباشرة
Direct Voice Input ادخال مباشر للصوت 
Direct Water Filtration ترشيح مباشر للمياه 
Direct Waves موجات مباشرة 
Direct Write Mode بة المباشرةاسلوب الكتا 
Direct Writing كتابة مباشرة 
Direct Writing by Electron Beam - 
DWEB 

نقش مباشر بواسطة حزمة االلكترونات
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Direct/Diffuse Radiation انتشارية/أشعة مباشرة 
Directed Evolution تطور موجه 
Directed metal oxygen process - 
Dimox TM 

لةعالمة تجارية -ديموكس  مسجَّ

Directed Mutagenesis تطفير موجه 
Direction cosine c+B4711o-
Ordinates 

إحداثيات جيب تمام االتجاه

Direction Cosines تجيب االتجاه 
Direction Cosines For تجيبات الزوايا التي يصنعها الشعاع مع اتجاهات المحاور
Direction In Space اتجاه في الفضاء 
Directional إتجاهي 
Directional Antennas هوائيات اتجاهية 
Directional Coupler مزدوج اتجاهي/قرن 
Directional Divergence انفراج اتجاهي 
Directional Properties خواّص اّتجاهية 
Directional Solidification تجميد اّتجاهي/تصليب 
Directional Stability استقرار اتجاهي 
Directional Strength شّدة اّتجاهية 
Directionality اتجاهية 
Directionally Oriented ه باّتجاه محدَّد  موجَّ
Directive Antenna هوائي توجيهي 
Directivity اتجاهّية 
Directorate Of Airspace Policy مديرية سياسة المجال الجوي
Directors ُمَوِجهات 
Dirt وحل
Disable اء التفعيلإلغ 
Disaccharides سكريدات ثنائية 
Disadvantage نقطة ضعف -سيئة 
Disadvantages عيوب
Disaster Recovery تعافي من كوارث 
Disaster Recovery Plan خطة التعافي من الكوارث
Disc Stacked Centrifuge مثفلة ذات اقراص مكدسة
Discharge اخالء -تفريغ 
Discharge Capacitor متسعة األفراغ 
Discharge Current تفريغ التيار 
Discharging تفريغ الشحنة 
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Disclination عيب تناظر دوراني 
Discoloration فقدان اللون 
Discone Antenna هوائي قرصي مخروطي
Disconnect/Connect ربط و فصل 
Discontinuity عدم استمرار -انقطاع 
Discontinuous منقطع -ير مستمر غ 
Discotic Liquid Crystals بلورات سائلة ذات جزيئات قرصية الشكل
Discounted Cash Flow - DCF تدفق نقدي محسوم 
Discovered/Unproven مكتشف غير مثبت 
Discoveries - Cumulative  تراكمية -اكتشافات 
Discovery اكتشاف 
Discrete منفصلة 
Discrete Accelerometer مقياس تسارع منفصل 
Discrete Amplitudes سعة منفصلة 
Discrete Device Cases حاويات األجهزة المنفصلة
Discrete Devices أجهزة منفصلة 
Discrete Element Approaches مقاربات العناصر المنفصلة
Discrete Energy Levels مستويات طاقة منفصلة 
Discrete Energy Portions اقسام طاقة منفصلة 
Discrete Energy Spectrum طيف طاقة منفصلة 
Discrete Levels مستويات متقطعة 
Discrete Small Signal Transistors ترانزستور اإلشارة الصغيرة المنفصل
Discrete Transistors ترانزستورات منفصلة 
Discreteness انفصال 
Discriminator مفِرق -مميز 
Diseases أمراض 
Dish Antenna هوائي شبيه بالصحن 
Disinfection تعقيم
Disinfection By - Products منتجات جانبية مطهرة 
Disinfection Groundwater تطهير المياه الجوفية 
Disinfection/Disinfection by Poduct - 
D/Dbp 

نسبة التعقيم إإلى النواتج الجانبية للتعقيم

Disintegration تحطم
Disk - Type Armature محور حركة قرصي 
Disk Cartidge خرطوش أقراص 
Disk Interface Standards معايير التربيط التبادلي لألقراص
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Disk Type Armature محور حركة قرصي 
Disk Type Dc Motors محّركات التيار المباشر القرصي
Diskette قرص المرن/قريصة 
Diskette Drives سواقات القريصات 
Dislocation خلع - انزياح  -انفصام
Dislocation Movement حركة خلع 
Dislocation Relaxation استرخاء الخلع 
Disodium Phosphate مقاومات أكسدة من فوسفات ثنائية الصوديوم
Disordered فوضوية 
Dispatcher محول
Dispensability قابلية التوزيع 
Dispense على عدد محدد-توزيع كمية من مادة ما إلى حصص
Dispense with يعطل -يستغني عن -يزيل
Dispenser - Lord Ie موزع لورد لو 
Dispensing Slot فتحة سحب المال 
Dispersant مشتِّت
Dispersed - Site Generation محطات توليد في مواقع ُمتبعثرة
Dispersing Lens دسة مشتتةع 
Dispersion تشتيت/ منثور/نثر 
Dispersion - Shifted Fiber  مزاح - تشّتت ليف 
Dispersion - Stiffened Composite 
Material 

مادة مركبة مقواة بالترسيب

Dispersion - Strengthened Alloy خليطة مقوَّاة بالتبعثر 
Dispersion - Strengthened 
Alloys/Composites 

مواد مركبة/ بائك مقواة بالتبعثر س

Dispersion - Strengthing 
Alloys/Composites 

التشتيت/ّمقّواة بالتبعثر/خالئط ُممّتنة/مرّكبات

Dispersion Forces قوى التشتيث 
Dispersion Losses In Fibers فقدان بالتشّتت في األلياف
Dispersion Models نماذج التشتت 
Dispersion Polymerization بلمرة بالتشتيت 
Dispersion Relation عالقة التشتت 
Dispersion Shifted Fiber - DSF ليف بصري مزاح بالتشت
Dispersion Strengthening - DS بالتبعثر/تقوية بالبعثرة 
Displace عزل
Displacement إزاحة
Displacement Efficiency  كفاءة اإلزاحة-احةفعالية االز  -مردود التشريد
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Displacement Of Indigenous Peoples ازاحة الناس الفطرين 
Displacements انزياحات 
Display عرض
Display/ Control Head رأس التحكم العارض 
Disposal تخّلص من 
Dissimilar Redundancy تكرار غير مشترك 
Dissipation تبديد -إسراف 
Dissipation Factor عامل التبديد 
Dissipation Factor - Dielectric - Loss 
Factor 

عامل فقدان العزل الكهربائي-عامل التبديد والضياع 

Dissociating مفرِّق
Dissociating Reaction تفاعل االفتراق 
Dissociation تفكُّك
Dissociation Reaction تفاعل االفتراق 
Dissolved ذائب
Dissolved - Air Flotation المنحل/تعويم بالهواء المذاب
Dissolved Inorganics مواد غير عضوية ذائبة 
Dissolved Oxygen أكسيجين منحل 
Dissolved Oxygen Analysis تحليل األكسجين المنحل
Dissolved Oxygen Apparatus جهاز االكسيجين المذاب
Dissolved Oxygen Meter سيجين المذابجهاز قياس االك
Dissolved Salts Removal إزال األمالح الذائبة 
Distal أقصى
Distance Measuring Electronic Aids 
For Parking 

مساعدات قياس المسافة االلكترونية لركن السيارة

Distance Measuring Equipment - 
DME 

 أجهزة قياس المسافة

Distillate ر التسخين والتبخير ثم تكثيف البخارناتج التقطير عب:قطاَرة
Distillation تقطير
Distillation Apparatus جهاز التقطير 
Distort عوج
Distortion تشويه -تحريف 
Distributed Bragg Reflector - DBR ليزرات موزع براغ العاكس
Distributed Component Object 
Model - DCOM 

الموزَّعة على شبكةنموذج لتواصل البرمجيات

Distributed Concept مفهوم التوزيع 
Distributed FeedBAck - DFB تغذية ارتجاعية موزعة 
Distributed Feedback Laser  ليزر التوزيع االسترجاعي -اليزر مذبذب دوري
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Distributed Generation توليد موزَّع للطاق 
Distributed Problem Solving - DPS لمشاكل الموزعةحل ا 
Distributed Queue Duel Bus - DQDB بالطابور –معبر مزدوج موّزع 
Distributed System منظومة التوزيع 
Distribution توزيع
Distribution Frames إطارات التوزيع 
Distribution Frames For Fiber Optics 
- Patch Panels 

داول الرزمج-إطارات التوزيع لاللياف البصرّية

Distribution Function التوزع/دالة التوزيع 
Distribution Storage خزن التوزيع 
Distribution System نظام التوزيع 
Distribution System Evaluation تقويم نظام التوزيع 
Distribution System Inspection And 
Maintenance 

فحص وصيانة نظام التوزيع

Distribution System Testing اختبار نظام التوزيع 
Distributive توزيعي 
Distributive Justice عدالة توزيع 
Distributive Law قانون توزيعي 
Distributors موّزعات 
Disulfide Bridge جسر ثنائيي الكبريتيت 
Diuretic مدر للبول 
Diurnal Flow Variation إختالف اإلنسياب النهاري
Diverging تشعب منه/ابتعاد عن أصل
Divers سواقات 
Diversification تنويع
Divide - And - Conquer Approach منهجية فّرق تسد 
Divide By 16 - Circuit دارة إقسم على ستة عشر
Divide By 8 - Circuit دارة إقسم على ثمانية 
Divided Graticule مقياس عينية مقسوم 
Dividend المقسوم -صةح 
Divider ُمقّسم
Diving Flight انقضاض 
Division ِقسم
Division Of Fractions تقسيم الكسور 
Divisor مقسوم عليه-قاسم 
Django إطار عمل تطبيقات الويب
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DM3000 Power Meter  عّداد القدرة الكهربائيةDM3000
DMA Functions وظيفة تداول مباشرة للذاكرة
DME جهاز قياس المسافة 
DNA حمض نووي ريبوزي منقوص األوكسجين
DNA arrays  صفيفاتDNA - مصفوفاتDNA
DNA Conductors  دي إن:الحمض الريبي النووي المنزوع االوكسجين-نواقل الدنا

 أي
DNA Dependent RNA - Polymerase أنزيم بوليميراز الـRNA المعتمد على اDNA
DNA Fingerprinting بصمة الدي أن أي 
DNA Ligase  أنزيم ربط ليغاز الـDNA
DNA Ligases أنزيمات الوصل في الدي أن أي
DNA Polymerase أنزيم بلمرة الدي أن أي 
DNA Repair إصالح الـDNA 
DNA Shuffling خلط الدي أن أي 
DNA Strand جديلةDNA - حمض ريبي نووي منزوع االوكسجين
DNA Technology تقانة الدي أن أي 
DNAase أنزيمDNAase 
Do Not Call - List قائمة عدم االتصال 
Docking التحام -تنقيص 
Docosahexaenoic Acid وهو عبارة عن حمض دهني-حمض دوكوساهيكسينويك
Doctor Blade صفائح معدنية تكشط الحمأة في وحدات المعالجة: مجداف كاشط
Doctor Blade Techniques تقانات شفرة الطبيب 
Document Digitizers مرقمنات وثائقّية 
DoE وزارة الطاقة األميركية 
Dogfighting معركة جوية 
Dolby Coding تشفير دولبي 
Dolby Digital رقمي دولبي 
Dolby Digital Ac 3 Surround Sound 
Signals 

إشارات دولبي صوتّية رقمّية

Dolby Pro Logic دولبي برو المنطق 
Dollar Per Pound بالدوالر لكّل رطل 
Dolomite دولوميت 
Domain نطاق
Domain Boundaries حدود المنطقة 
Domain Transit Time زمن االنتقال الموقعي 
Domestic Use استخدام منزلي 
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Domestic Wastewater مياه صرف منزلي 
Dominant Mode نمط مهيمن 
Domino Effect مفعول التداعي 
Doner/Donors عناصر مانحة -معطي
Donor Acceptor مستقبل -مانح 
Donor Atom ذرة معطية 
Donor Doping وضع الشوائب في المعطي/إشابة
Donor Impurity شائبة وهب 
Donor Level مستوى المعطي 
Donor Substances مواد المعطي 
Dopamine  ل مثبت عصبيمرس -دوبامين
Dopant Concentration  تركيز المذمم/ تركيز اإلشابة
Dopant Profile شوائب المذمم 
Dopant/Dopants شوائب -تذميم /اشابة 
Dope مادة مذممة 
Doped Gaas Substrate ركيزة زرنيخيد الغاليوم المنشطة
Doped Silicon سليكون مذمم 
Doping تذميم/تنشيط 
Doping Methods طرائق المعالجة بالذمام 
Doping Of Semiconductors وضع شوائب في أنصاف الموصالت/تلويث
Doppler Blur – Shift األزرق الدوبلري تأثير دوبلر األزرق –تحول
Doppler Effect تأثير دوبلر 
Doppler Effect In Fiber Optics تأثير دوبلر في األلياف البصرية
Doppler Heading Reference مرجعية اتجاه دوبلر 
Doppler Navigation مالحة دوبلرية 
Doppler Radars رادارات دوبلرية 
Doppler Shift انحراف دوبلري 
Doppler/Inertial Mixing خلط عطالي دوبلري 
Dormant ال تبدي أعراضًا راهنة لكنها قادرة على النشاط في: هاجعة

 ظروف مناسبة
Dorsal Fin زعنفة ظهرية 
Dorset Police - Fiber Optic Link رابط الليف البصري: شرطة دورسيت
Dosage جرعة
Dose - Response إستجابة -جرعة 
Dose - Response Evaluation  اإلستجابة - تقييم الجرعة
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Dose Equivalent جرعة مكافئة 
Dot Matrix  مصفوفة نقط -ماتريكس نقطي
Dot Matrix Formats طريقة مصفوفة النقاط 
Dot Pitch ثغرة النقطة 
Dots نقاط
Double - Barrier Resonant - 
Tunneling Diode 

ديود ذو حاجزمضاعف و أثر نفقي متجاوب

Double - Gate Field Effect Transistor 
(DG FET) 

ترانزستور تأثير المجال ذو البوابة المزدوجة

Double - Layer Super Twisted - 
Pneumatic 

الطبقة المزدوج/ تقنية المسح المزدوج 

Double - Sideband Stereo Subcarrier حامل الستيريو الجزئي 
Double - Sided Boards (DBSs)  الجهتين/ ألواح الوجهْين
Double - Sided Disk قرص مزدوج الجانب 
Double - Sranded  مزدوج الشريط - مضاعف الجديلة
Double - Strength Glass قّوة مضاعفة/زجاج ذو متانة
Double - Throw Units وحدات مزدوجة التحويل
Double Acting ثنائي الفاعلية 
Double Bridge قنطرة مزدوجة 
Double Check Valve صمام قطع مزدوج 
Double Check Valve Assembly مجمع صمامات الفحص المزدوج
Double Core Tennis Ball كرة تنس مضاعفة القلب
Double Diffused ثنائي/انتشار مزدوج 
Double Helix حلزوني مزدوج 
Double Hetero Structure بنية غير متجانسة مزدوجة
Double Refraction انكسار مضاعف 
Double Shear َقّص ُمزدوج 
Double Sideband مجال جانبي مضاعف 
Double Stage وريمضاعف ط 
Double Suction سحب مزدوج 
Double Throw ثنائي التحويل 
Double Throw Units وحدات مزدوجة التحويل
Double Tunnel Junction وصلة نفقية مزدوجة 
Doubler ُمضاِعف 
Double-Sranded  مزدوج الشريط - مضاعف الجديلة
Doublet ثنائيات 
Doublet Antennas هوائيات مزدوجة 
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Dough Molding Compounds مركَّبات القوَلبة العجينية
Doughs عجائن 
Doughter Cells خاليا إبنة 
Dowel Bars  وتدية -قضبان دسارية 
Down - Going  دوران يساري –جناح أيمن صاعد
Down Counter عداد تنازلي 
Down Counting عّد تنازلي 
Down Hill ُمنحدر 
Down Hole Separation And Re - 
Injection 

عملية الفصل وٕاعادة الحقن داخل الحفرة

Down Pipe انبوب التصريف 
Down the – Hole Hammer (DTH) مطرقة داخل الثقب 
Downburst َدفَقة هوائية 
Downlink  الوصل السفلي -وصلة الهبوط
Downlink Signal إشارة ربط سفلية 
Download إنزال
Downspouts ممرات انسياب -زيبميا
Downstream أسفل السلسلة اإلنتاجية 
Downstream Processing معالجة أسفل المجرى 
Downstream Recovery In 
Penicillium Production 

آليات االسترجاع خالل مراحل إنتاج البنسلين

Downtime زمن التوّقف عن العمل 
Downwash انحراف الجريان نحو األسفل
Doxorubicin دوكسوروبيسين 
DR navigation مالحة التخمين باستخدام اآلالت فقط
DR Navigation - Air Data Based مالحة بتقدير الموقع حسابًيا مستندة على البيانات الجوية
DR Navigation - Doppler/Heading 
Reference 

المرجعية/مالحة بتقدير الموقع حسابًيا مستندة على دوبلر
 االتجاهية

Drag مقاومة الدفع-كبح 
Drag Coefficient معامل الكبح 
Drag Force قوة الكبح 
Drag Reducers مخفضات قوى الكبح 
Dragline آلة ضخمة تنقل ناتج الحفر بواسطة حاوية كبيرة: جرافة سلكية

 تتحرك معلقة بسلك
Drain َمصِرف 
Drain - Induced Barrier Lowering 
(DIBL) 

تخفيض الحاجز المستحث بالمصرف
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Drain Contact تالمس الصرف 
Drain Current  التيار الجاف/ تّيار الصرف
Drain Flow انسياب تّيار الصرف 
Drain Hole حفرة التصريف 
Drain Rates معدالت نضوب 
Drain Region منطقة التصريف 
Drainage تصريف 
Drainage Area منطقة الصرف 
Drainage Basin حوض الصرف 
Drainage Rate كمية التصريف في واحدة الزمن: معدل التصريف
Drake Equation معادلة دريك 
DRAM/DRAMs ذاكرات الدخول/ذاكرة حية-ذاكرة حركية ذات ولوج عشوائي

 العشوائي المتحركة
Drape ستار
Draw يجر يتقدم تدريجيا 
Draw Dawn خفض المنسوب 
Drawback عائق
Drawing سحب
Drawing During Manufacture سحب أثناء التصنيع 
Drift انزياح -انجراف  -إنسياق
Drift Rates معدالت انجراف 
Drift Region منطقة اإلنزياح 
Drift Space فضاء اإلنجراف 
Drift Velocity سرعة االنجراف 
Drill Bit  بالحفر مصنوعة من الفوالذقطعة تقوم:ريشة الحفر/ لقمة الحفر

 تركب في مقدمة المثقب -لولبية ذات أشكال مختلفة 
Drilling حْفر -تثقيب 
Drilling Mud طين الحفر 
Drilling Pit لقمة الحفر 
Drilling Rig منصة حفر 
Drilling Stem ساق الحفر 
Drinking Water مياه الشرب 
Drinking Water Equivalent Level - 
DWEL 

مستوي مكافئ لمياه الشرب

Drinking Water Standards مقاييس مياه الشرب 
Drinking Water Standards Chemical مواد كيميائية قياسية لمياه الشرب
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Drip Emitters تستخدم على-نافثات قطرات الماء بمعدل يمكن التحكم به
 نطاق واسع في أنظمة الري الحديثة

Drip Pan الماء الناتج عن غسيل الرمل في وحدات: غسل الرمل مستقطر
 معالجة المياه

Drive َسوق
Drive Amplifier مضخم سَواق 
Drive Assembly  إدارة التشغيل/ مجموعة التشغيل
Drive Chain جنزير تحريك في آلية ثقيلة
Drive Current تيار سوق 
Drive Pipe ماسورة الحفر 
Drive Pulses السوق نبضات 
Drive Shaft  العمود القائد/المحور  -عمود إدارة
Driven Arrays مصفوفات ُمساقة 
Driven Elements عناصر مساقة 
Driven Half Wavelength Dipole قطب ثنائي مساق بنصف طول الموجة
Driven Head رأس َسَوق 
Driven Tube Well  مساق/ بئر انبوبي محقون
Driver/Drivers سواقات/سوَّاق 
Drivers Seat Heating And Automatic 
Adjustment Control 

تحّكم بحرارة كرسي السائق وتحّكم بالتعديل اآللي

Drives The Manipulator ُتسّير المدير 
Driveways معابر فرعية 
Drop Model نموذج إسقاط 
Drop Off تخفيف 
Drop Structure غربال/ط عبر مرشحبنية تتلقى الصرف الساق
Dropback انحدار 
Droppings روث
Drude Formula صيغة درود 
Drug Discovery Path مسار اكتشاف دواء 
Drug Release تحرير الدواء 
Drum طبلة
Dry جاف
Dry And Wet Chemical Etching نقش كيميائي جاف و رطب
Dry Cell خلية جافة 
Dry Cell Batteries ات الخلية الجافةبطاري 
Dry Circuits دارات جاّفة 
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Dry Reed Switch مفتاح قصبي جاف 
Dry Reed Switch Capsule كبسولة مفتاح قصبي جافة
Dry Rot  ّنخر جاف 
Dry Spinning غزل جاف 
Dry Tower Method طريقة البرج الجاف 
Drying تجفيف 
Drying Beds مسطات التجفيف 
Drying/Sintering/Curing شوي/تسخين/تلبيد/تجفيف
Dual - In - Line Dips رزم خطية مزدوجة 
Dual - In - Line Packaging رزم ثنائي القياسي في خط مستقيم
Dual - Media Filters مرشحات ثنائية الوسط 
Dual Frequency Signal Generator موّلد إشارة ذو ترّدد مزدوج
Dual Hydropholic – Polar (H - P) قطبية مزدوجة كارهة للماء
Dual In Line Packages - DIPs  ُّحَزم ثنائية الخط 
Dual Mode نمط مزدوج 
Dual Purpose  الغرض –مزدوجة 
Dual Scan Liquid Crystal Flat Panel 
Color Display - DSLCFPCD 

شاشة ملونة من لوح البلور السائل المسطحة ثنائية المسح

Dual Scan Supertwisted Nematic 
Display - DSTN 

عرض المسح المزدوج الخيطي الشديد االلتواء

Dual Slope Integrating Converters محوالت ثنائية الميل المتكاملة
Dual Tone Multi Frequency 
Signaling - DTMF 

إشارة مفتاح الترّدد متعّدد النغمات المزدوجة

Dual Wave Unit ائية الموجةوحدة ثن 
Dubbed دبلجة
Ducted Cable كبل قنوي 
Ductile انثنائي -مرن  -لين -لون
Ductile - Brittle Material  هّشة -مادة قابلة للسحب
Ductile And Brittle Materials قابلة للسحب وَقِصفة/مواد ُمطاوعة
Ductile Cast Iron حديد صب مطاوع 
Ductile Iron Pipe  ب حديد مطاوعأنبو 
Ductile Material مواد قابلة للسحب 
Ductility  قابلية السحب -مطاوعة
Ductility Coefficient معامل السحب 
Ducting تمديدات 
Ducts قنوات
Dummy Index وهمي/ دليل متكّرر 
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Dumping إهمال -إغراق 
Duplex Cable كبل مزدوج 
Duplex Transmission وجارسال المزد 
Durability الصمود/قدرة على التحّمل -ديمومة
Durable ثابت -متين 
Duralumin  مزيج ألمنيوم نحاس - دوراليومين
Duranickel ديورانيكل 
Duration بقاء - استمرارية -مدة
Duration Offlow  االنسياب/ فترة الجريان
Dusting Out اهتراء بالتغبُّر 
Dutch Roll التفاف هولندي/دحرجة - ولندي دوران ه
Dutch Roll Oscillation دحرجة هولندية/حركة اهتزازية عرضية سريعة
Dutch Roll Ratio نسبة الدحرجة الهولندية 
Duty Cycle دورة التشغيل 
DVD Audio  السمعي –قرص الفيديو الرقمي
DVD Players مشّغالت أقراص الفيديو الرقمّية
DVD R و رقمي قابل للمسحقرص فيدي
DVD RAM Drives سّواقات أقراص الفيديو الرقمّية ذات ذاكرة التداول العشوائي
DVD ROM ذاكرة القراءة فقط لقرص فيديو رقمي
Dyadic ثنائي
Dye Doping إشابة بوليمير بالصباغ 
Dye Molecules جزيئات صباغية 
Dyes  خدم إلضفاءمركبات عضوية كثيفة تست: أصبغة -صبغيات

 ألوان على مواد مختلفة
Dyes - Organic  عضوية -صباغات 
Dyes - Organic In Plastics  عضوية في المواد البالستيكية -صباغات
Dyestuff مواد صباغة 
Dynamic  مفعم-متحرك-متميز بفاعلية مستمرة -فعال  -ديناميكي

 بالحيوية
Dynamic Compaction انحشار حركي 
Dynamic Drive َسْوق دينامي 
Dynamic Host Configuration 
Protocol - DHCP 

بروتوكول تكوين المضيف

Dynamic Link Library - DLL مكتبات الربط الديناميكية
Dynamic Longitudinal Stability استقرار ديناميكي طولي
Dynamic Pressure تحريكي/ضغط ديناميكي
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Dynamic Random Access Memories 
- DRAMs 

ذاكرات الدخول العشوائي المتحركة

Dynamic Range مجال ديناميكي 
Dynamic Scattering تبعثر ديناميكي 
Dynamic Shift Registers مسجالت حركية إزاحية 
Dynamic Systems Development 
Method - DSDM 

أسلوب تطوير النظم الديناميكية

Dynamic Testing ار ديناميكياختب 
Dynamic Type Of نوع ديناميكي من 
Dynamic Viscosity ديناميكية/لزوجة تحريكية
Dynamical Plots  الخرائط الديناميكّية -رسوم بيانية ديناميكية
Dynamical Simulation محاكاة دينامية 
Dynamically Tuned Gryo و موالف ميكانيكيًاجاير -أداة تحديد االتجاه المضبوطة ديناميكيًا
Dynamics  حركيات-علم التحريك  -ديناميكا
Dynodes داينودات 
E - Business أعمال األكترونّية 
E - Field حقل الكتروني 
E - Glass إي-زجاج 
E - Laminations صفائح /تصفيح– E 
E - Mail بريد اكتروني 
E - Materials مواد الكترونية 
E - Plane Horn  بوق نوعE مسطح 
E - Science علوم إلكترونية 
E - Waste فضالت كهربائية و إلكترونية
E/D Enhancement Depletion Mode 
Logic 

التئام منطقي لنمطي التعزيز واالستنفاذ

E/D Hetero Junction E/D 
Technology 

استنفاذ وتعزيز للوصلة المتغايرة

Early Adopters In Technology 
Diffusion 

ُمقًرون باكرون خالل انتشار التقنية/ متبنون

Early Operator Switched Telephone 
Keyboards 

التحويل البدائّية–ألواح مفاتيح تلفون التشغيل

Earlywood خشب الربيع 
Earphones سّماعات األذن 
Earsdropping تنصت 
Earth Dam سد ترابي 
Earth Radius Pendulum دول شعاع األرضبن 
Earthed مؤرض 
Earth's Magnetic Field مجال مغنطيسي لألرض
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Earth's Natural Capital عاصمة األرض الطبيعية
Earth's Rate Correction Terms حدود تصحيح سرعة األرض
Easement تسهيل و إراحة -تخفيف
East شرق
East - Down Axes محاور سفلى وشرقية 
Eating Radiators ُمِشّعات ماّصة لـ 
Eccentrically Stiffened Plates And 
Shells 

صفائح وأوعية مقواة باختالف

Eccentricity مركزية 
Eclipse نظامEclipse 
Ecliptic Plane مستوى مدار الشمس 
Ecliptic Plane Defined  المستوى كسوفي -تعريف المسار
Eco صديق للبيئة-ةسابقة تعني البيئ-إيكو
Eco - Cement إسمنت صديق للبيئة 
Ecocentric Ethics أخالقيات مناصرة للبيئة 
Ecology  أيكولوجيا - علم البيئة 
Economic اقتصادي 
Economic Indicators مؤشرات اقتصادية 
Economic Regulation Group مجموعة القواعد االقتصادية
Economically Recoverable قابل لالسترداد بشكل اقتصادي
Economics  علم االقتصاد -اقتصاديات
Economy نظام -اقتصاد 
Economy Of Scale المقاييس/اقتصاد التدريجات
Ecosystems أنظمة بيئية 
Ecotourism سياحة بيئية 
Eddy Current تيار تحريضي دوامي 
Eddy Current Induction Loss  امي الحثيّ فقد التّيار الدو
Eddy Current Loss فقد بتأثير التيار الدوامي
Eddy Currents تّيارات دّوارة 
Edema  تجمُّع سائل أصفر في البطن-استسقاء
Edge - Defined - Film Fed Growth  نمو غشاء ُمغّذى -محدَّد الحواف
Edge - Emitting Configuration تشكيلة الحافة المصدرة 
Edge Clamping تثبيت الطرف السالب 
Edge Clipping ُقصاصات الطرف السالب/ُحزازات
Edge Connector حافة الوصلة 
Edge Dislocation خلع الحافة 
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Edge Emitting Diode - EED دايود باعث الحافة 
Edge Light Emitting Diode - ELED صمام ثنائي باعث للضوء من الحافة
Edison Battery رية إديسونبطا 
Edit تعديل
Editing  تحرير - تصحيح 
Education تربية-ثقافة 
Effect أثر دوراني 
Effect Construct بناء التأثير 
Effect Of Azimuth Gyro Drift آثار انحراف الجيرو السمتي
Effect Of Dirt تاثير األوساخ 
Effect Of Temperature أثر درجة الحرارة 
Effect On Transverse Modulus تأثير على معامل انعكاس
Effective Span مجال فعال - مجاز / باع فعال
Effective Temperature حرارة فعلّية 
Effective Value قيمة فعالة 
Effective Width عرض فعال 
Effective Yield مردود نوعي 
Effectively بفاعلية 
Effector Functions تجابة المناعيةوظائف االس
Effector Systems أنظمة االستجابة المناعية
Effectors عومل فاعلة - مؤثرات 
Effects Of Temperature تأثير الحرارة 
Effects On Health تأثيرات على صحة 
Efficiency كفاءة -فعالية 
Efficiency Level مستوى الكفاءة 
Efficiently بمردودية - بكفاءة 
Effluent  صبيب فاِئض -تدفق خارج
Effluent Biological Toxicity Testing اختبار السمية البيولوجية للدفق
Effluent Quality نوعية الدفق 
Effluent Quality Limits حدود جودة التدفق 
Effluent Standard  الدفق/ معيار متدفق 
EFIS نظام جهاز الرحلة اإللكترونية
Egg/oocyte بويضة 
EICAS شاشة مؤشر المحرِّك والرسائل التنبيهية للطاقم
Eigen ايجن -خاصة 
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Eigen Function  دالة مسموحة -معامل ايجن
Eigenvalues قيم إيجن 
Eigenwaves موجات تناسبية 
Eight Bit Word  بتات 8كلمة من 
Eight mm Systems نظام الثمانية ميلمتر 
Einstein أينشتاين 
Einstein’s Summation Convention اصطالح أينشتاين الجمعي
Einstein's Equation (E=mc2)  مربع سرعة الضوء×الكتلة=الطاقة -معادلة أينشتاين
Einstein's Summation Convention 
Defined 

اصطالح مجموع اينشتاين-تعريف معامل اختزال اينشتاين

Ejector مضخة نافورية 
El - Ninio إل نينو 
Elapsed Time وقت منصرم-زمن مستغرق ألداء عملية ما
Elastase انزيم/اليستاز 
Elastic مرن
Elastic Collision صدم مرن 
Elastic Constant ثابت المرونة 
Elastic Deformation تشّوه مرن 
Elastic Limit حد المرونة 
Elastic Moduli  ت مرنةوحدا -ُمِرِكبات مرنة
Elastic Modulus معامل المرونة 
Elastic Region منطقة المرونة/مجال 
Elastic Strain إرهاق مرن 
Elasticity مرونة
Elasticity Approach مقاربة للمرونة 
Elasticity Approach Micromechanics وصول لمرونة ميكروميكانيك
Elasticity Approach To طريقة المرونة لـ 
Elasticity Module مزية جسم عانى من تشوه بالعودة إلى شكله: معامل مرونة

 األولي بعد زوال القوة المسببة لتشوهه
Elasticity Solution حل المرونة 
Elastin  بروتين األلياف المرنة -إالستين
Elastinal إالستينال 
Elastomer مّطاط
Elastomer Modified Polyproplene - 
EMPP 

بولي بروبيلين ُمعدَّل بالمّطاط الصنعي

Elastomeric مطاطّي 
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Elastomeric Adhesives لواصق مطاطية 
Elastomeric Splicer جادل األيالستومري 
Elastomers مطاط
Elastometer مقياس المرونة 
Elastometric Adhesives لواصق من المّطاط الصنعي
Elastometric Compound مّطاطيمرّكب 
Elastoplastics بالستيك مّطاطي مرن 
Elecrtrodeposition توضيع كهربائي 
Electircal Conductivity توصيل كهربائي 
Electoactive Polymers - EAP  بوليميرات فّعالة كهربائيًا -مكوثرات
Electrets جسم عازل ذو قطبين كهربائيين مختلفين و دائمين:إلكتريت
Electric - Arc Spray بخ قوس كهربائية 
Electric Arc قوس كهربائي 
Electric Charge شحنة كهربائية 
Electric Circuit دارة كهربائية 
Electric Connectors مقابس كهربائية 
Electric Current Standard معيار التيار الكهربائي 
Electric Dipole ثنائي قطبية كهربائي 
Electric Field قل كهربائيح 
Electric Field Lines خطوط الحقل الكهربائي
Electric Field Strength شدة المجال الكهربائي 
Electric Force قوى كهربائية 
Electric Force Microscopy مجهر مسبار ماسح-فحص بمجهر قوة كهربائية
Electric Force Microscopy - 
Scanning Probe Microscopy 

الفحص المجهري بمسبار-مجهري بالقوة الكهربائيةفحص
 التفّرس والمسح

Electric Gear Motor Drive سّواقة محّرك ترس كهربائي
Electric Motor Modulation مضمن المحّرك االلكتروني
Electric Motors محركات كهربائّية 
Electric Outlet مقبس كهربائي 
Electric Power طاقة الكهربائية/يةقدرة كهربائ
Electric Power Distribution  القدرة الكهربائية/توزيع الطاقة
Electric Power Research Institute - 
EPRI 

معهد أبحاث القدرة الكهربائية

Electric Power Transmission نقل القدرة الكهربائية 
Electric Solenoids سولينويد كهربائي 
Electric Stepping Motors موتورات تدرج كهربائّية 
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Electric Susceptibility نفاذية كهربائية 
Electric Vector متجه كهربائي 
Electrica كهربائي 
Electrical Axis محور كهربائي 
Electrical Conductivity لية كهربائية-توصيل النوعي الكهربائي ناقلية موصِّ
Electrical Continuity رية كهربائيةاستمرا 
Electrical Energy طاقة كهربائية 
Electrical Insulation عزل كهربائي 
Electrical Noise ضوضاء كهربائية 
Electrical Properties خواّص كهربائية 
Electrical Resistance مقاومة كهربائية 
Electrical Sensors مجسات كهربائية 
Electrical Terminals ربيةأطراف كه 
Electrical Transformers محّوالت التّيار الكهربائي
Electrically Charged Particles جسيمات مشحونة كهربائيًا
Electrically Conducting Composites  لة للكهرباء/مواد مركبة ناقلة موصِّ
Electrically Conductive Fibers ألياف ناقلة كهربائيا 
Electrically Erasable  ًقابلة لإلزالة كهربائيا 
Electrically Erasable Programmable 
Read - Only Memory (EEROM) 

ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة كهربائيًا

Electrically Programmable Devices 
(ELPDs) 

أجهزة قابلة للبرمجة كهربائيًا

Electrically Small Antennas كهربائياً  هوائيات صغيرة
Electricity كهرباء 
Electricity Rates  تسعيرة الكهرباء - معّدالت الكهرباء
Electro - Optic Ceramic  كهربائية-مواد سيراميكية ضوئية
Electro Polymerization  الكتروكيميائية/بلمرة كهربائية
Electro Spinning غزل كهربائي 
Electroacoustic Sensor هروسمعيمجس ك 
Electroactive  ًفّعالة كهربائيا 
Electroactive Polymer بوليمر مفّعل كهربائيا 
Electroactive Polymers بوليمرات فعالة كهربائيا 
Electrocardiogram - ECG مخطط كهرباء القلب 
Electrocardiograph تصوير القلب االلكتروني
Electroceramic يةمواد سيراميكية كهربائ 
Electrochemical تحليل كهركيميائي 
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Electrochemical Cell خلّية كهركيميائية 
Electrochemical Corrosion أكسدة كهركيميائي/تآكل
Electrochemical Equilibrium توازن كهركيميائي 
Electrochemical Plating طلي كهركيميائي/تلبيس
Electrochemical Polymerization الكتروكيميائيةبلمرة 
Electrochemically كهروكيميائي 
Electrochemistry كيمياء كهربائية 
Electrochromism تلّون كهربائيا 
Electrocution صعق كهربائي 
Electrodeposition ترسيب كهربائي 
Electrodes أقطاب كهربائية 
Electrodynamic الكتروديناميكي 
Electrodynamic Speakers كبرات الصوت االلكتروديناميكيةم
Electrokinetic Pumping ضخ كهروحركي 
Electroless تيار كهربائي خارجي غير ُمستخدم
Electroless Deposition ترسيب إلكتروني 
Electroless Plating تلبيس بغياب المسرى الكهربائي
Electroluminescence بريق ضوئي/لمعان 
Electroluminescent (El) Display التألق اإللكتروني-اإللكهروبصرية/شاشات اإلكتروتألقية
Electroluminescent Displays شاشات التألق اإللكترونية
Electroluminescent Panel  ًلوحة متألقة الكترونيا 
Electroluminescent Phosphor  ًفوسفور متألق الكترونيا 
Electrolysis تحليل كهربائي 
Electrolyte إلكتروليت/محلول كهربائي
Electrolyte Membranes أغشية الكتروليتية 
Electrolytes كهارل
Electrolytic ألكتروليتية 
Electrolytic Capacitors مّتسعات ألكتروليتّية 
Electrolytic Iron حديد كهرليتي 
Electromagnetic  كهرطيسي -كهرمغنطيسي
Electromagnetic – Deflection CRTs صمام أشعة المهبط الكهرومغنطيسية العاكسة
Electromagnetic - Sheilding Layers طبقات تدريع من األشعة االلكترومغنطيسية
Electromagnetic Coil ملف كهرومغنطيسي 
Electromagnetic Compatibility - 
EMC 

 انسجام كهرومغنطيسي

Electromagnetic Field طيسيحقل كهرمغن 
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Electromagnetic Force قّوة الكترومغنطيسّية 
Electromagnetic Induction تحريض ألكترومغنطيسي
Electromagnetic Interaction تفاعل كهرومغنطيسي 
Electromagnetic Interference - Emi تداخل كهرومغنطيسي 
Electromagnetic Pulse نبضةالكترومغنطيسي 
Electromagnetic Radiation إشعاع كهرومغنطيسي 
Electromagnetic Read/ Write Heads القراءة/رؤوس كهرومغنطيسية للكتابة
Electromagnetic Relay ُمرحل كهرومغنطيسي 
Electromagnetic Spectrum طيف ألكترومغنطيسي 
Electromagnetic Waves In Free 
Space 

أمواج الكترومعنطسّية في الخالء

Electromagnetic Waves or EM 
radiation 

إشعاع كهرمغنطيسي - أمواج كهرمغنطيسية 

Electromagnetism  كهرومغنطيسية - الكترومغنطيسّية
Electromagnets  كهرطيسات -مغانط كهربائية
Electromechanical Closed Loop 
Central System 

أنظمة التحّكم بالحلقة المغلقة الكهروميكانيكّية

Electromechanical Components مكّونات كهروميكانيكّية/عناصر
Electromechanical Relays مرّحالت كهروميكانيكّية 
Electromechanical Switches مفاتيح كهروميكانيكّية 
Electromechanical Systems كهروميكانيكية/نظم الكتروميكانيكية
Electromigration كهروهجرة 
Electromotive - Force Series متسلسلة القوى المحركة الكهربائية
Electromotive Force قوة محركة كهربائية 
Electron ألكترون 
Electron - Affinity Rule قاعدة ارتباط االلكترون 
Electron - Hole Pair  ثقب -زوج إلكترون 
Electron - Optical Properties خصائص ضوئّية إلكترونّية
Electron - Pair Bonding ارتباط بزوج إلكتروني 
Electron - Transfer Reactions تفاعالت االنتقال اإللكتروني
Electron – Tube انبوب الكتروني/صمام 
Electron Acceptor قابٍل لإللكترون 
Electron Affinity ارتباط االلكترون 
Electron Back Scanner  ّماسح خلفي إلكتروني 
Electron Band - Electron Cloud غمامة إلكترونية-حزمة إلكتروني/عصبة/نطاق
Electron Beam Lithography ليثوغرافية الشعاع االلكتروني
Electron Beams أشعة الكترونية 
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Electron Carriers ناقالت األلكترون 
Electron Cloud غمامة االلكترون/سحابة
Electron Conduction انتقال إلكتروني/لنق 
Electron Configuration of Atoms تشكيل إلكتروني للذّرة 
Electron Donor مانحات األلكترون 
Electron Energy Band حزام طاقة االلكترون 
Electron Flow تدفق االلكترونات 
Electron Gun مسدس الكترونات/مدفع 
Electron Hole Pairs ةأزواج فراغات إلكتروني 
Electron Irradiation تعّرض لألشّعة إلكتروني/تشعيع
Electron Lens عدسة الكترونية 
Electron Microscope ميكروسكوب الكتروني 
Electron Microscopy فحص بمجهر إلكتروني
Electron Mobility حركّية االلكترون 
Electron Multiplication تضاعف اإللكترونات 
Electron Multiplier Phototube أنبوب ضوئي لمضاعفة اإللكترونات
Electron Orbital Diagram مخّطط المدار االلكتروني
Electron Pairing إقران اإللكترون 
Electron Principle Energy Levels مستويات الطاقة االلكترونية الرئيسّية
Electron Probe مسبار اإللكترون/مجّس 
Electron Probe Microanalysis - 
EPMA 

المجّس اإللكتروني-تحليل مجهرّي بالمسبار 

Electron Pump مضخة إلكترونات 
Electron Shells أغلفة الكترونية 
Electron Shuttling إلكترون مكوكي 
Electron Swapping مباَدلة إلكترونية 
Electron Swarming  ّتدافع إلكتروني 
Electron Transfer Reactions تفاعالت نقل اإللكترون 
Electron Transitions انتقاالت إلكترونية 
Electron Transport System أنظمة نقل االلكترون 
Electron Volts  فولط - واحدة اإللكترون
Electron/Electrons إلكترونات/إلكترون 
Electronegativity كهرسلبية 
Electroneutrality محايدة كهربائية 
Electronic إلكتروني 
Electronic Access Devices معدات دخول الكترونية 
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Electronic Amplifiers مضّخمات الكترونية 
Electronic Analog Panel Meters - 
EAPM 

عدادات اللوحة االلكترونية المتماثلة

Electronic And Magnetic Ceramics مواد سيراميكّية مغنطيسّية و كهربائية
Electronic Band Structure بنية النطاق اإللكتروني 
Electronic Bands نطاقات إلكترونية 
Electronic Chart Plotters راسمات المخططات االلكترونيات
Electronic Circuit دارة إلكترونية 
Electronic Circuit Packaging And 
Assembly 

َرِزم وَتجميع الدارات االلكترونية

Electronic Component And Circuit 
Protection 

مكونات إلكترونية وحماية دارة

Electronic Control Unit - ECU وحدة التحكم االلكتروني 
Electronic Counter Countermeasure - 
ECCM 

إجراءات الكترونية مضادة عكسية

Electronic Countermeasure - ECM إجراءات االكترونية مضادة
Electronic data interchange - EDI تبادل ألكتروني للبيانات 
Electronic Data Processing - EDP معالجة إلكترونية للبيانات
Electronic flight instrument system - 
EFIS 

منظومة جهاز الطيران االلكتروني

Electronic Hardware ماديات الكمبيوتر اإللكترونية
Electronic Ignition اشتعال الكتروني 
Electronic Industries Association - 
EIA 

أتحاد الصناعات اإللكترونية

Electronic Map Guidance دليل الخريطة االلكترونية
Electronic Models نماذج الكترونية 
Electronic Organizers منّظمات الكترونية 
Electronic Package - Casings علب -روني تعليب الكت
Electronic Packaging رزم الكتروني 
Electronic Polarization استقطاب كهربائي 
Electronic Structure بنية إلكترونية 
Electronic Switch مفتاح الكتروني 
Electronic Switching Systems أنظمة التحويل االلكتروني
Electronic Test Equipment كترونّيةمعدات الفحص األل
Electronic Test Instruments أدوات الفحص االلكتروني
Electronic Tuners أجهزة التنغيم االلكترونية
Electronically Controlled Functions وظائف متحكم بها إلكترونيًا
Electronically Controlled Rapid 
Acting Phase Shifters 

محول طور سريع بسيطرة ألكترونية
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Electronics ألكترونيات 
Electrons الكترونات 
Electrooptical Playback System نظام إعادة تشغيل كهروبصرية
Electroosmosis كهروتناضحي 
Electrophilic ـمحبة إللكترونات 
Electrophilic Polymerization بلمرة الكتروفيلية 
Electrophoresis مشحونة كهربائّيًا في سائلحركة جسيمات: رَّحالن كهربائي

 تحت تأثير حقٍل كهربائي
Electrophoretic Deposition توضيع بالتهجير الكهربائي
Electrophoritic Displays شاشات الرحالن الكهربائي
Electrophotography  تصوير ضوئي كهربائي -الكتروفوتوغرافيا
Electroplated Nickel Silicon نيكل-يليسيومتلبيس كهربائي س
Electroplating  طالء بالكهرباء -تلبيس كهربائي
Electroplating /Electrochemical 
Plating 

كهركيميائي/تلبيس كهربائيّ 

Electroplexes في التألق االلكتروضوئي/معقدات مثارة:الكتروبلكس
Electroporation تخريم كهربائي 
Electropositive كهربائّي موِجب 
Electrorheological كهربائي ريولوجي 
Electrorheological ER متعّلق بالجريان الكهربائي: ريولوجي كهربائي
Electrospinning غْزل كهربائي 
Electrospray Mass Spectrometry قياس الطيف الكتلي الكهرومرذاذي
Electrostatic  كهروستاتيكية -ألكتروستاتيكية
Electrostatic - Deflection CRTs أنابيبCRTs العاكسة–الكهروستاتيكية
Electrostatic Capacitors متسعات كهروستاتيكية 
Electrostatic Discharge - ESD تفريغ شحني كهروستاتيكي
Electrostatic Discharge Protection حماية من التفريغ الشحني الكهروستاتيكي
Electrostatic Precipitator محّرض كهربائي ساكن/مسّرع-رسبات كهروستاتيكية م
Electrostatic Speakers مكبرات الصوت الكهروستاتيكية
Electrostatic Spraying بخ كهربائي ساكن 
Electrostatically كهروستاتيكي 
Electrovalent Bond  رابطة أيونية-رباط تكافؤي كهربائي
Electrphoresis  حالن كهربائير  - هجرة كهربائية
Element عنصر 
Element Semiconductors أنصاف الموصالت العناصرية
Elementary Charge شحنة أولّية 
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Elementary Particle جسيمة أولّية 
Elemented Carbon  ّكربون عنصري 
Elements عناصر 
Elevation ارتفاع
Elevator دفة الرفع -رافعة -رافع
Elevon حرجة والرفعدفة الد 
Elimination  استئصال كيميائي عبر تشكيل مادة بسيطة/ استئصال فيزيائي

 ذات جزيء كبير خالل سير التفاعل
Elitism حكم النخبة 
Elitist Origins أصول نخبوية 
Ellipsometric – Measure مقياس القطع الناقص 
Ellipsometry استقطابية الضوء 
Elliptical  اهليلجي/يمتطاولبيضو 
Elliptical Far Field Pattern نموذج الحقل البعيد البيضوي
Elliptical Filter مرشح إهليلجي 
Elliptically Polarized  ًمستقطب بيضويا 
Elm تربى كشجرة زينة/شجرة ظليلة تنمو في الغابات:دردار
Elongation - Ductility  قابلية السحب -مطاوعة  - استطالة
Elution شطف/ إستخراج 
Em Telephone Type تلفون كهرومغنطيسي 
Embargo حصار -حظر 
Embedded مدغم
Embedded Stiffening Strap حزام القساوة المحفور 
Embodied مدمج
Embrittlement هشاشة 
Embryonic Stem Cell - ESC خاليا جذعية جنينية 
Embryos أِجّنة
Emergency Planning طة طوارىءخ 
Emergency Position - Indication 
Radio Beacons - EPIRBs 

بيكونات راديوية محددة للموقع اضطرارية

Emergent Vegetation نباتات ناشئة 
Emergents ناشئات 
EMI effects تأثيرات التداخل األلكترومغنطيسي
EMI/RFI Filter راديوية المتداخلةالترددات ال/مرشح التداخل الكهرومغنطيسي
Emission إنبعاث 
Emission of a Photon اصدار فوتون 
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Emissivity إصدارّية 
Emitter ُمرسل/باعث 
Emitter Amplifier مضخم باعث مشترك 
Emitter Coupled Logic - ECL منطق مبعاث ُمِقرن/ منطق المبعاث المزدوج
Emitter Follower باعث تابع 
Emitter Region  منطقة اإلرسال/ منطقة الباعث
Emitting Diode صمام ثنائي للضوء/دايود
Emperical تجريبي 
Emphysema انتفاخ رئوي 
Empirical Design  تجريببي/ تصميم اختباري
Empirical Investigations - EI استقصاء تجريبي 
Empirical Study دراسة تجريبية 
Employee Monitoring ة الموظفينمراقب 
Emulsification استحالب 
Emulsion  أكثر يتوزع فيه أحدها كقطرات/مزيج من سائلين -مستحلب

 تحت مجهرية/ مجهرية 
EN Standards  مقاييس اوروبيةEN 
Enable تفعيل
Enactment سن قانون 
Enamels تزيين السطوح/ طالء لحماية :ميناء
Enantiomer  بلورات مضادةمت -مصواغ مرآتي
Encapsulants مغلفات 
Encapsulate ُيعشي-يحيط -يحتضن  -يغلف
Encapsulated Fibers ألياف معلبة 
Encapsulated Module وحدة الترزيم العلبي 
Encapsulated Reed Relays مرّحالت قصبّية ُمعلبة 
Encapsulating Lasers ليزرات معلبة 
Encapsulation بسلتك -تغليف 
Ence Tagged Sites مواقع ذات تسلسل ُمعلَّم 
Enclosed Module وحدة الترزيم المغلق 
Enclosure Design تصميم الملحق 
Enclosure Design For Jointing Fibers حصر التصميم لاللياف الفاصلة
Enclosures مضمنات 
Encoded مشفرة
Encoder مشّفر -مُرمز 
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Encoding تشفير -ترميز 
Encoding Logic Block مفتاح الترميز المنطقي 
Encryption Mechanism آلية التشفير 
End - Game نهاية المطاردة 
End - Stacked Modules موديوالت مكدسة بالنهايات
End - To - End Loss فقدان نهاية غلى نهاية 
End Capping  أطراف السالسل -تغطية النهايات
End Effector مستجيب نهائي 
End Effects آثار حدودّية 
End Fed نهائي التغذية 
End Fed Array مصفوفة نهائية التغذية 
End Fed Monopole Antenna هوائي القطب الواحد نهائي التغذية
End Fire  يتم اإلرسال من نهاية طرف الهوائي - بث نهائي
End Fire Array مصفوفة البث النهائي 
End Fire Array Antennas هوائيات مصفوفة البث النهائي
End Fire Couplers مزدوجات إخماد الحريق
End Fire Mixers خالطات إخماد الحريق 
End Separation  إنهاء الفصل -فصل بين األطراف
End To End Media معدات من نهاية إلى نهاية
End To End Protocol ى نهايةبروتوكول النهاية إل
End Use Application االستخدام النهائي للتطبيق
End Use Efficiency  فعالية-مردود االستخدام النهائي-كفاءة االستخدام النهائي

 نهاية االستعمال
Endergonic ماص للطاقة 
Endocytosis التقام -بلعمة  - ابتالع
Endofullerenes دواخل الفوليرينات 
Endogenous داخلي المنشأ 
Endogenous Control تحكم ذاتي 
Endogenous Growth نمو باطني 
Endogenous Growth Phase طور النمو الذاتي ضمن سلسلة تطور حشرة ما
Endohedral دواخل األوجه 
Endonucleases االندونيوكلياز-أنزيمات االقتطاع النووي الداخلية
Endoplasmic Reticulum ندوبالزميةشبكة إ 
Endopolyglacturinases أنزيمات البولي غاالكتويوروناز الداخلية
Endorsements  مساندات-تظهيرات  -مصادقات
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Endoscope  أندوسكوب - منظار داخلي
Endoscopic تنظيري 
Endosome  داخلي -ُجَسيم بالع 
Endothelium  األندوثيليوم-بطانة األوعية الدموية
Endothermic ماص للحرارة 
Endothermic Reactions تفاعالت ماّصة للحرارة 
Endotoxins سموم داخلية 
Endpoint Indicator مؤشر نقطة النهاية 
Endurance قدرة على االحتمال والبقاء -تحّمل
Endurance Ratio نسبة القدرة على االحتمال
Enemy Surveillance استطالع العدو 
Energetic علم الطاقة -اقويط 
Energetics علوم الطاقة 
Energized مزود بالطاقة 
Energized Coil ملّف ُمنّشط بالطاقة 
Energy طاقة
Energy - Crop Plantations زراعات محاصيل من أجل الطاقة
Energy - Intensive Industry صناعة كثيفة الطاقة 
Energy Absorption امتصاص الطاقة 
Energy Amortization Times زمن استهالك َدْين الطاقة
Energy Balance توازن الطاقة 
Energy Balance Equation معادلة توازن الطاقة 
Energy Band حزام الطاقة 
Energy Band Bending طاقة أنحناء النطاق 
Energy Band Theory عصابات الطاقة/نظرية نطاقات
Energy Bandgaps حزام الطاقةفجوات 
Energy Consumption استهالك الطاقة 
Energy Conversion تحويل الطاقة 
Energy Density كثافة الطاقة 
Energy Efficiency فعالّية الطاقة 
Energy Flow إنسياب الطاقة 
Energy Flux فيض الطاقة 
Energy Gap طاقة الفجوة 
Energy Gaps فجوات الطاقة 
Energy Gradient اتجاه شعاع انتشار الحرارة في الحقل الحراري: تدرج طاقي
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Energy Impact تأثير الطاقة 
Energy Industry صناعة الطاقة 
Energy Input دخل الطاقة 
Energy Intensity شدة الطاقة/ كثافة الطاقة
Energy Level مستوى الطاقة 
Energy Losses فقدان الطاقة 
Energy Momentum عزم الطاقة 
Energy Pay - Back Time زمن استرداد الطاقة 
Energy Production إنتاج الطاقة 
Energy Professional  محترف طاقوي/اختصاصي الطاقة
Energy Splitting اقتسام الطاقة 
Energy Stored طاقة مختزنة 
Energy Subband حزام الطاقة الثانوي 
Energy Transfer طاقةانتقال ال 
Energy Transformation تحّول الطاقة 
Energy Use استعمال الطاقة 
Energy Valleys وديان الطاقة 
Enforcement تشريع إما بحكم الضرورة أو بالقوة/ِإْنفاذ وفرض قانون
Enforcement Of Laws تأكيد على قوانين 
Engagement & Disengagement ربط و فصل 
Engine محرك
Engine Control Systems أنظمة التحكم بالمحرك 
Engine Idle وعدم عمله/ خمول المحّرك
Engine Indicating And Crew 
Alerting System 

منظومة مؤشر المحرك ومنبه الطاقم

Engine Operation إدامة تشغيل السيارة 
Engineer مهندس مصادق 
Engineered ُمهنَدس -هندسي 
Engineered Ceramics مواد سيراميكة هندسية 
Engineered Defined ُمهنَدس ُمعرَّف -هندسي
Engineered Materials مواد هندسية 
Engineered Safety System مهندس/نظام أمان مصّمم
Engineering هندسة
Engineering Analysis  تحليل للتطبيقات الهندسية - تحليل هندسي
Engineering And Research 
Corporation - Ercoup 

 شركة البحث والهندسة
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Engineering Cellular Materials  مواد خليوية للتطبيقات الهندسية -مواد هندسّية رغوية
Engineering Ceramics مواد سيراميكية هندسية 
Engineering Change Order - ECO أمر تغيير هندسي 
Engineering Change Request - ECR ب تغيير هندسيطل 
Engineering Constants ثوابت هندسية 
Engineering Design  تصميم للتطبيقات الهندسية -تصميم هندسي
Engineering Factors معامالت هندسية 
Engineering Industry صناعة هندسية 
Engineering Materials  مواد للتطبيقات الهندسية -مواد هندسية
Engineering Materials Technology  تقانة مواد التطبيقات الهندسية - تقانة المواد الهندسية
Engineering Plastics للتطبيقات الهندسية/مواد بالستيكّية هندسية
Engineering Release - ER إصدار هندسي 
Engineering Report تقرير هندسي 
Engineering Review Board - ERB ندسيةلجنة المراجعة اله 
Engineering Shear Strain تشّوه القص الهندسي 
Engineering Work Stations ورش العمل الهندسّية 
Engineers Theory Of Twist نظرية هندسية للفتل 
Engines محركات 
English System Of Units االنكليزية/منظومة الوحدات البريطانية/جملة/مجموعة
Enhanced Graphic Adapter - EGA مهايئ الرسوم المستحثة 
Enhanced Oil Recovery استخراج معزز للنفط 
Enhanced Small Device Interface - 
ESDI 

مرباط تبادلي لألجهزة الصغيرة المعززة

Enhanced Vision Systems أنظمة رؤية محسَّنة 
Enhancement استحثاث - تعزيز  - تحسين
Enhancement Mode MOSFET نمط التعزيز لترانزستوراتMOSFET
Enormous Magnetoresistance مقاومة مغنطيسية هائلة 
Enriched Uranium يورانيوم مخّصب 
Ensemble  موحدة-مجموعة -طاقم منسجم األجزاء
Entanglement تشابك
Enteric Viruses فيروسات معوية 
Enterprise مشروع عمل 
Enterprise Architecture هيكلية الشركة 
Enterprise resource planning - ERP تخطيط موارد الشركة 
Entertainment Products منتوجات التسلية 
Enthalpic / Enthalpy اإلنتالبّية/ إنتالبّي 
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Enthalpy Of Crystallization  المحتوى الحراري للبلورة -أنتالبية البلورة
Entire CPU Instruction Set  امر وحدة المعالجة المركزّية التاّمة/مجموعة
Entrepreneur صناعي/في عمل تجاري -مقاول
Entropic Recoil ارتداد انتروبي 
Entropic Trapping حجز أنتروبي 
Entropy مقياس لعشوائية نظام -انتروبيا
Entry مدخل
Enumeration لظاهرة ما/عد إحصاء عددي لمكون ما
Envelope مخطط حدود الطيران للطائرة المعنية
Envelope Delay تأخير الظرف 
Envelope Delay Distortion تشّوه تأّخر الظرف 
Environment محيط-بيئة 
Environmental بيئي
Environmental Biology أحياء بيئية 
Environmental Chemistry كيمياء بيئية 
Environmental Composites واد مرّكبة بيئّيةم 
Environmental Concerns قضايا مدعاة للقلق بيئّية/هموم
Environmental Conditions شروط بيئّية 
Environmental Effects تأثيرات بيئية 
Environmental Impact تأثير بيئي/أثر 
Environmental Impact Assessment - 
EIA 

 تقيم التأثيرات البيئية

Environmental Impairment تدهور بيئي نتيجة األنشطة الصناعية والتعدينية والبشرية المختلفة
 المتزايدة

Environmental Issues قضايا بيئّية 
Environmental Issues With 
Nanotechnology 

التقانة النانوية/مشكالت بيئّية متعّلقة بالنانوتكنولوجيا/قضايا

Environmental Policy بيئيةسياسة 
Environmental Protection Agency - 
EPA 

وكالة الوقاية البيئية -وكالة حماية البيئة 

Environmental Requirements متطلبات المحيط 
Environmental Science علم البيئة 
Environmental Scientists علماء البيئة 
Environmental Stewardship إشراف بيئي 
Environmental Terrorism ارهاب بيئي 
Environmental Toxicology علم السموم البيئية 
Environmental Variable متحّول بيئيّ /متغّير 



 972

Environmentalism دفاع عن البيئة 
Enzyme إنزيم
Enzyme - Functionalized Membranes أغشية موَظفة بأنزيمات-أغشية حاملة النزيمات 
Enzyme - Linked Immunosorbent 
(ELISE) 

مناعة االمتزاز ألنزيم مرتبط

Enzyme - Linked Immunosorbentt 
Assay (ELISA) 

مقايسة مناعية امتزازية مرتبطة باألنزيم

Enzyme - Substrate Complex  الركيزة -معقد اإلنزيم 
Enzyme Active Site موضع نشط لإلنزيم 
Enzyme Cascade سلسلة من األنزيمات 
Enzyme Inhibitors مثبطات اإلنزيمات 
Enzyme Kinetics And Properties علم حركية األنزيمات وخواصها
Enzyme Membrane Reactor مفاعل األغشية األنزيمية
Enzyme Specificity تخصصية اإلنزيم 
Eocene عصر فجري 
Eon دهر
EOR استخراج مكّثف للنفط 
Eosinophilic Granulocytes َحِمضية/محببات اأيوسينية
Ephemeral Steams ينابيع وجداول ونهيرات سريعة الزوال
Ephemeris Parameters معامالت الزِّيج 
Epidermis  بشرة -أدمة خارجية 
Epilepsy َصَرْع
Epilimnion طبقة عليا من البحيرة 
Epimerization تنتؤ فوقي 
Epinephrine إبينيفرين 
Episomes يصبوغ 
Epitaxi إبِّيتاكسي-تنمية طبقات بلورية منتظمة
Epitaxial  ترسيبية/ طبقة تقيلّية 
Epitaxial Base قاعدة تقيلية 
Epitaxial Base Mesa قاعدة تقيلية الميزا 
Epitaxial Growth نمو تقيلي 
Epitaxial Layer طبقة تقيلية 
Epitaxial Mesa ميزا تقيلي 
Epitaxial N Type Layer تنمية طبقة تقيلية سالبة 
Epitaxial Process سيرورة تقيلية 
Epitaxial Processes سيرورات الترسيب التقيلي
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Epitaxy بّلورة تقيلية 
Epitheca غالف خارجي لجدار خلية دايتوم
Epithelial Cells خاليا ظهارية 
Epithelial Growth Factor عامل النمو الظهاري 
Epitomize يلخص 
Epitopes حواتم
Epoch Time زمن العصر 
Epoch time - GPS  مرجع زمن - عصر جليدي-GPS
Epoxy إيبوكسي 
Epoxy Coated Steel Rebar قضبان فوالذية لتقوية االسمنت مغلفة باإليبوكسي
Epoxy Pastes معاجين إيبوكسي 
Epoxy Splice Procedure جدلطريقة وصل االيبوكسي بال
Equal Level Far End Cross Talk - 
ELFEXT 

تقاطع متساوي المستويات للمكالمات الهاتفية

Equalization تسوية
Equalizer مسوِّي
Equation معادلة
Equation - Wave معادلة الموجة 
Equations Of Motion معادالت الحركة 
Equations Of Motion - Aircraft  للطائرةمعادالت الحركة
Equations Of Motion - Lateral معادالت الحركة الجانبية
Equations Of Motion - Longitudinal معادالت الحركة الطولية
Equations Of State معادالت الحالة 
Equiatomic متساوي الذرات 
Equiaxed بّلوري بأبعاد متساوية/مسحوقيّ /ذو شكٍل حبيبي
Equiaxed Crystals بلورات متساوية األطوال المحورية
Equidistant Energy Levels Case حالة مستويات الطاقة المتساوية األبعاد
Equilateral Triangle مثلث متساوي األضالع
Equilibrant ُمواِزن-القوة الُمواِزنة  -ُمواِزنة
Equilibrium توازن
Equilibrium - Phase Diagrams  ار التوازنمخّططات أطو
Equilibrium Conditions شروط توازن 
Equilibrium Constant ثابت التوازن 
Equilibrium Diagrams مخّططات التوازن 
Equilibrium Equations معادالت التوازن 
Equilibrium Mode Distribution - توزيع النمط المتوازن 
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EMD 
Equilibrium Potential كمون التوازن 
Equilibrium Reaction تفاعل متوازن يحصل في االتجاهين
Equimolar  ًمتعادل موليا 
Equipments معدات 
Equity استقامة-مساوة-عدالة -ممتلكات  -أسهم
Equivalent مكافئ
Equivalent Airspeed سرعة جوّية مكافئة 
Equivalent Attenuation توهين مكافئ 
Equivalent Binary Signal إشارة ثنائية مطابقة 
Equivalent Gates بوابات مكافئة 
Equivalent Mechanical Loads معادلة األحمال الميكانيكية
Equivalent Molar مولي -مكافئ 
Equivalent Pipe أنبوب مكافىء 
Equivalent Resistance مقاومة مكافئة 
Equivalent Resistance Value افئةقيمة المقاومة المك 
Equivalent Scenarios سيناريوهات متماثلة 
Equivalent Series Resistance - ESR مقاومة مكافئة على التسلسل
Equivalent Weight وزن مكافىء 
Er:Yag Laser ليزرEr:YAG 
Era عصر -حقبة 
Erasable CDs (CD - E) أقراص مدمجة يمكن محو بيانات من عليها
Erasable Memory ذاكرة قابلة للمسح 
Erasable Programmable Read Only 
Memory (EPROM) 

ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحي

Erbium - Doped Tellurite Fiber 
Amplifier EDTFA() 

مضخم ليفي مصنوع من التيلوريت المنشط باإليربيوم

Erbium Doped مذمم باألربيوم 
Erbium doped fiber amplifier - 
EDFA 

مضخم إربيوم لليف-مضخم الليف الفلوريدي المذمم باألبريوم
 المشاب

Erbium doped telluride fiber 
amplifier - EDTFA 

مضخم ليف التليليرودي الٌمذمم باألربيوم

Ergosterol إرغوستيرول 
Eroded انجراف -نحت  -تحات
Erosion تحاتّ  -تعرية -تآكل 
Erosion Gully خور -ئي مجرى ما 
Error Rates معّدل الخطأ 
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Error Signal إشارة خطأ 
Errors أخطاء
Erythrocytes كريات الدم الحمراء 
Erythropoietin اريثروبويتين 
Esaki Diodes صمامات إيساكي الثنائية
Escherichia Coli ايشيريشيا كولي 
Esophagus مريء
Essential Amino Acids  أساسيةأحماض أمينية 
Ester إستر
Esterases أنزيمات اإلستيراز 
Esterification أسترة
Esters - Esterification تشكيل اإلسِتر: أسترة/إسِترات
Estimating Solid Capture تقدير اصطياد المركبات الصلبة
Estimation Technique أسلوب التقدير/تقنية 
Estrogen إستروجين 
Etch نمش-نقش 
Etching حفر - تخريش 
Ethanol ايثانول 
Ethanol Fuel كحولي/وقود إيثانولي 
Ether إيثر
Ethernet ايثرنت
Ethical Theories نظريات أخالقية 
Ethicality أخالقية 
Ethics أخالقيات 
Ethnocentrism تمركز عرقي 
Ethyl إيثيل
Ethylene إيثيلين
Ethylene - Propylene Copolymers بوليميرات مشتركة من اإليتيلين والبروبيلين
Ethylene Propylene Rubber مّطاط من اإليتيلين والبروبيلين
ETP منظور تقني طاقوي 
Euclid اقليدس 
Euclidean Space  فراغ إقليدي-الفضاء االقليدي -مستوي اقليدي
Eukaryote حقيقي النواة 
Eukaryotes حقيقيات النوى 
Euler Angles زوايا يولر 
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Euler Symmetrical Parameters معامالت يولر المتناسقة
Eurasia المنطقة الواصلة بين أوروبا وآسيا -أوراسيا
EURO GIF منتدى ابتكارات النفط والغاز األوروبي
Eurobarometer Surveys دراسات مسحية لتغيير المزاج األوروبي
European Aviation Safety Agency الوكالة االوروبية لسالمة الطيران
European Community هيئة أوروبية 
European Digital Cellular Standard معيار اوروبي للخلوي الرقمي
European E1 Digital Standard  معيار رقميE1 اوروبي
European Free Trade Association - 
EFTA 

الحرةاالتحاد األوروبي للتجارة 

European Opticl Fiber Market سوق أوروبي لأللياف البصرية
European Strategic Programme for 
Researchand Development - ESPRIT 

برنامج استراتيجي أوروبي للبحث و التطوير في مجال تكنولوجيا
 المعلومات

European Union - EU اتحاد أوروبي 
Eutectic  يوتكتي -أصهري 
Eutectic Die Attach ربط القالب األصهري 
Eutectic Melting Temperature األصهرية/درجة حرارة االنصهار األوتكتيكية
Eutectic Phase طور يوتكتيكي 
Eutectic Reaction تفاعل سهل االنصهار 
Eutectoid يتشّكل عند التبريد وتحّول الطور الصلب: مرّكب سهل االنصهار

إلى طوَرين صلَبين  -وبطريقة عكوسة ومتساوية الحرارة –للماّدة 
 .جديَدين مرتبَطين بشكٍل وثيق مع بعضهما البعض

Eutectoid Steel 0.9فوالذ حاٍو على كربون بنسبة: فوالذ سهل االنصهار%
Eutrophic متخثث 
Eutrophic Lakes بحيرات متخثثة 
Eutrophication نمو اشنياتاخضرار مياه آسنة ب/اترفة
EUV أشعة فوق البنفسجية المتطرفة
Evacuated - Tube مفّرغ/أنبوب إخالء 
Evacuation إخالء
Evaluation - Nondestructive ال تدميرّي/ال تهديمي/تقييم ال تخريبي/تقدير
Evaluation Of Equations تقويم المعادالت/تقييم 
Evaluation Of Formulae الصيغ/القاتتقويم الع/تقييم
Evaluation Of Wastewater تقويم مياه الصرف 
Evanescent متالشي 
Evanescent Wave Coupling قرن الموجة المتالشية 
Evanescent Wave/Evanescent Waves  موجات التالشي/موجة سريعة الزوال -موجة متالشية
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Evaporative Emission إنبعاثات تبخرية 
Evapotranspiration بخر التنفس النباتي 
Even زوجية
Event حدث
Event Tree تفّرع الحوادث/شجرة 
Evolution تطور
Evolution Of Composition تطور التركيب 
Evolution Parameter  ثلبتة التطور-باراميترات التطّور -معامل النشوء
Evolutionary تطّورّي 
Evolutionary Aspects ورمظاهر التط 
Ex situ خارج الموقع 
Ex vivo خارج الجسم 
Exa 1018 إكسا
Exact Solutions محاليل مضبوطة 
Examination اختبار
Examples أمثلة
Excavation تنقيب-حفر 
Exception Handler معالج الحاالت االستثنائية
Exceptions حاالت استثنائية 
Excess Energy طاقة زائدة 
Excess Lime Of Softening كلس فائض في إزالة عسرة المياه
Excess Reactant متفاعل فائض 
Excess Solder نقاط اللحام المتراكمة 
Excessive Friction احتكاك زائد 
Excessive Hygiene نظافة صحية مفرطة 
Exchange تبادل حراري 
Exchange Splitting تبادل انشقاقي 
Exchange Telephone  عقدة ابتدال-بدَّالة هاتفية -مقسم هاتفي
Exchangers مباِدالت 
Excimer ليزر فوق بنفسجي 
Excimer Lasers اليزرات الهيجان 
Exciplexes معقدات مثارة 
Excitation إثارة
Excitation Frequency تردد اإلثارة 
Excited مثار -مهيج 
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Excited State Transitions ت حالة مثارةانتقاال 
Excited States حاالت مثارة 
Exciter Winding لف الُمَحرِّض 
Exciton ثقب -إلكترون /إكسيتون
Exclusion Principle  االقصاء-مبدأ االستبعاد -قاعدة االستثناء
Exclusive - Or Gate البوابة االستثنائية/بوابة االختيار المتعارض
Exclusive Or (XOR) Gate بوابة االختيار المقصور
Excretion مخرجات بشرية وحيوانية/مفرزات
Excursion انحراف في المفاعالت النووية
Execute ينفَّذ
Executives منفذون 
Exemption استثناء-َتخلية - ُمسامحة  -إعفاء
Exergonic باعث للطاقة 
Exertion إجهاد
Exfoliating توريق
Exfoliation تقشُّر
Exhaustion  استهالك -استنزاف 
Exist Polarizer مستقطب الخروج 
Existing Specifications مواصفات موجودة 
Exit مخرج
Exit Pupil Diameter قطر بؤبؤ الَمْخَرج 
Exogenous خارجي المنشأ 
Exogenous Control سيطرة خارجية 
Exohedral وجه خارجي 
Exon اكسون 
Exopectate Lyase أنزيمات البولي غاالكتويوروناز الخارجية
Exosphere  غالف جوي خارجي فوق إيونوسفير- إكسوسفير
Exotherm ناشر للحرارة 
Exothermic باعث للحرارة 
Exothermic Dispersion تشّتت ناشر للحرارة -تبعثر
Exothermic Dispersion XD  إكس ديتشّتت ناشرة للحرارة -بعثرة تشتيت
Exothermic Reaction  اكسوثرمي-تفاعل مطلق للحرارة -تفاعل طارد الحرارة
Expandase إكسبنداز 
Expanded Beam Connector موصل الشعاع المتمدد 
Expanding Universe توسع الكون 
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Expanse مدى-حيز  -بسطة  -وسعة
Expansion تضخم
Expansion Cards بطاقات التوسع 
Expansion Slots شقوق التوّسع 
Expansional Strains شد تمددي 
Expansionist Outlook وجهة نظر مؤيدة للتوسع
Expansionl تمّددي
Expectation Value قيمة التوّقع 
Expendable Mold Casting سكب في قاَلب قابل للتمّدد/صّب
Experience Factory - EF مصنع التجربة 
Experiment in Materials Science - 
Engineering and Technology 
(EMSET) 

تجربة في علم مواد وفي هنَدستها وتقاناتها

Experiment/Controlled Experiment تجربة متحكم بها/تجربة 
Experimental Confirmation تحقٌّق تجريبي 
Experimental Determination Of تحديد القياس التجريبي لـ
Experimental Subjects أفراد تجريبيين 
Experiments تجارب 
Expert Systems منظومات خبيرة/نظم 
Explantate مزدرع
Explicitly Parallel Instruction 
Computing - EPIC 

حوسبة توجيهّية متوازية شرطًا

Exploitation استغالل 
Exploration استكشاف -تنقيب 
Exploration Geophysics جيوفيزياء االستكشاف 
Explorative Investigation استقصاء استكشافي 
Exploratory Drilling تنقيب استكشافي 
Explosive Materials مواد متفّجرة 
Explosive Welding لحام انفجاري 
Explosive Welding Bonding لحام انفجاري رابطة 
Explosives متفجرات 
Exponent دليل-ُأس 
Exponential  اسي -نمو مطرد 
Exponential Decay  اضمحل أسي -تحلل أسي
Exponential Decline  انحدار أسي -انخفاض
Exponential Phase  األسي–طور النمو المطرد
Exponentially تكاثر متسارع وفق أس رياضي:أسي
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Exponents أسس
Exporters مصدرون 
Exposure مناخية قاسية/كيميائية/ض لظروف فيزيائيةتعر / تكشف/

 لضرر/ لمخاطر 
Exposure Assessment تقييم درجة التعرض 
Exposure Pathways مساقات التعرض 
Exposure Settings ُمَعِدالت العرض 
Expressed Preference Valuation تقييم أفضليات ُمعّبر عنه
Expression تعبير
Expression Vectors نواقل التعبير 
Extanded Polyethylene والبولي أيثلينات الباثقة 
Extended Aeration تهوية موسعة 
Extended Data Out - EDO مخرج بيانات ممتدة 
Extended Industry Standard 
Architechture - EISA 

معماري قياسي صناعي ممتد

Extended Play - EP تشغيل ممتد 
eXtensible Markup Language - XML لغة الترميز الممتدة 
Extension إضافة قطع إضافية إلداة-إضافة فترة زمنية لعملية ما:تمديد

 تكبيرها/ما إلطالتها
Extensional  ّاستطالي 
Extensional Mode شكل امتدادي 
Extensive Component Testing اختبار المكّونات الشامل
Extensive Data Processing معالجة شاملة للبيانات 
Extensive Property خاصية توسعية 
Extensogram مخططات التمدد 
Extensor Muscle عضلة ُممدِّدة 
Exterior Plywood خشب رقائقي خارجي 
Extermination Of Animals إبادة الحيوانات 
External خارجي 
External Access Points  جيةنقاط الدخول الخار 
External Bus معبٍر خارجي 
External Clock Signals إشارات الساعة الخارجّية
External Commutated Inverter عاكس خارجي مّوِحد 
External Daq Boxes علب استحواذ البيانات الخارجّية
External Data Bus معبر بيانات خارجي 
External Defined خارجّية معرَّفة 
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External Ducted Cable سلك مقنون خارجي 
External Memory ذاكرة خارجية 
External Power طاقة خارجّية 
External Protection حماية خارجية 
External Reactive Tuning Elements عناصر ضبط خارجية متفاعلة
External Tangent مماس خارجي 
External Vapor Deposition خارجيترسيب بالبخار ال
External Vapor Deposition In 
Manufacturing 

ترسيب بالبخار الخارجي في التصنيع

Externalities عوامل خارجّية 
Extinctions Of Animals ابادة الحيوانات 
Extra Elastic Energy طاقة زائدة المرونة 
Extracellular خارج خلوي 
Extractable قابل لالستخراج 
Extraction استخراج 
Extraction Procedure طرق اإلستخالص 
Extraction Wells آبار اإلستخالص 
Extractives مواد ُمستخَلصة 
Extraordinary Maintenance - EM صيانة استثنائية 
Extrapolation استقراء 
Extraterrestrial Life حياة خارج كوكب األرض
Extrema Of Material Properties  اصفات المواد القصوىمو
Extreme حدّية
eXtreme Programming - XP  برمجة قصوىXP 
Extremophiles محبة للشروط المتطرفة 
Extrinsic عرضّي-غير جوهرّي - دخيل  -خارجّي
Extrinsic Losses عرضي/فقدان خارجي 
Extrinsic Or Predoped معاملة مسبقًا بالذمام 
Extruded مبثوق
Extruded Flat مسطح باثق 
Extruder Flat Cable كبل باثق مسطح 
Extruding Resin راتنج باثق 
Extrusion إجبار محلول على المرور عبر سلسلة من الوحدات:انبثاق

للتخلص من مكونات محددة متضمنة / إلكسابه خصائصًا معينة 
 فيه

Extrusion Blow Molding قولبة النفخ بالبثق 
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Eye Of The Sping عين الينبوع 
Eye Trackers  متتبعات العين -أنظمة تتبع العين
Eyepiece عدسة عينية 
Eytosine Thymine أيتوسين و ثيامين مركبان عضويان يحويان نتروجين و كربون

 DNAومجموعة ميثيل يمثل ثيامين أحد مكونات أربعة لحمض 
Fabrey - Perot Cavity  بيورت - فجوة فابري 
Fabric نسيج
Fabric Blends قماش من مزائج ألياف بوليميرية
Fabric Filters/Baghouses  ُمرشحات قماشية -مصافي قماشية
Fabrication تصنيع 
Fabrication Properties خواّص التصنيع 
Fabricators ُمصنِّعون 
Fabrics نسيج
Fabry - Perot Laser Diode (FPLD) بيروت–زري نوع فابريصمام ثنائي لي
Face - Centered Cell (FCC) خلية متمركزة الوجوه 
Face - centered cubic (Fcc) مكعب متمركز الوجوه 
Face - Centered Cubic Lattice شبكة مكعبة مركزّية الوجوه
Face Centered Cubic Structure بنية تكعيبية ممركزة الوجه
Face Centered Cubic Unit خلية عنصرية واحدّية مكّعبة متمركزة الوجوه
Face Plane وجهي/مستوي سطحي 
Face Plate صفيحة مواجهة 
Face Unit Cell وحدة خلية عنصرية مكّعبة متمركزة الوجوه
Faceplate لوحة وجهية 
Facet ُسطيح
Facial Coliforms قولونيات برازية 
Facies ِسحَنة - مالمح 
Facilities وسائل
Facilities Existing Ground Based ُمرافقات القاعدة األرضية الموجودة
Facility مرفق يقوم بتقديم خدمات أساسية الحتياجات يومية/ منشأة

 ضرورية للمجتمع ورفاهيته
Facings سطوح خارجية 
Facsimile / Fax Machines  الفاكس -أجهزة الفكسميل
Factor عامل
Factor Of Safety عاِمل أمان 
Factor VIII عاملVIII - عامل ثامن
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Factoring عوملة
Factoring Algorithms تحويل الخوارزميات إلى عوامل
Factorization تحليل لعوامل 
Factors عوامل
Factors Affecting Growth عوامل مؤثرة على النمو
Factory Installed مركبة أثناء تصنيع 
Factory Made مصنعّية 
Factory Programmed Rom ذاكرة قراءة فقط مبرمجة مصنعّيًا
Facultative  كائن قادر على القيام بأكثر من دور ما -اختياري
Facultative Anaerobes الهوائية اخياريًا(كائنات مخّيرة للعيش بمعزل عن الهواء(
Facultative Ponds برك طفيلّية 
FADEC كامل السيطرة لمراقبة المحركات نظام رقمي
Faecal Bacteria بكتريا برازية 
Fahrenheit Scale سلم فهرنهايت/مقياس/تدريج
Failure فشل -عطب  -انهيار
Failure Analysis تحليل العطب 
Failure Analysis - Fractography  تصوير سطح الكسر -تحليل العطب
Failure Criteria خاصّية الفشل -الفشل  معايير/قواعد
Failure Envelopes مغلفات الفشل 
Failure Mode Categories فئات نمط الفشل 
Failure Modes And Effects Analysis أنماط فاشلة وتحليل تأثيرها
Failure Survival Redundancy فشل وفورية البقاء 
Failure Transients انتقاالت الفشل 
Failures In Bolted Joints انهيارات وصالت بالبرغي
Failures In Bonded Joints فشل في الوصالت 
Fairing شكل انسيابي 
False Echoes صدوية مزيفة 
False Triggering انطالق خاطئ 
Families مجموعات 
Family - Periodic Table  عائلي -جدول دورّي 
Family Of Curves عائلة المنحنيات 
Family Of Directions عائلة اّتجاهات 
Family Of Materials عائلة مواد 
Family Periodic Table  ّعائلة جدول دوري 
Fan Dipole ثنائي قطب مروحي 
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Fan Out تخريج
Fan's Out ينتشر
Far End Cross Talk - FEXT تقاطع المكالمات الهاتفية
Farad واحدة السعة الكهربائية:فاراد
Faraday Rotator Phase Shifters مزيحات طور دوار فاراداي
Faraday's Law قانون فاراداي 
Faraday's Law of Induction قانون فارادي للتحريض الكهربائي
Farinagraph مخططات الدقيق 
Fast - Track Routes مسار راسخ 
Fast Acting Fuses فواصم سريعة 
Fast Array Multiplier  المصفوفة السريعمضاعف
Fast Clock ساعة سريعة 
Fast Ethernet شبكة اإليثرنت السريعة 
Fast Fourier Transform (FFT) انتقال فورير السريع 
Fast Fourier Transform (FFT) 
Analyzers - FFTA 

محلالت انتقال فورير السريع

Fast Page Mode - FPM نمط التصفح السريع 
Fast Recovery Rectifiers مقّومات االستعادة السريعة
Fast Rectifiers مقّومات سريعة 
Fast Rising Output Pulses نبضات خرج سريعة االرتفاع
Fast Switches مبدالت سريعة 
Fasteners ماسكات -مثبِّتات 
Fathometer عداد القامات 
Fathoms قامات
Fatigue تعب -كلل  -إعياء 
Fatigue - Failure Characteristics فشل التعب/ميزات انهيار
Fatigue Design Procedure إجرائية التصميم ضد التعب
Fatigue Strength قّوة االعياء 
Fatigue Time عمر التعب 
Fats دهون
Fatty Acid Synthase  األحماض الدهنية -سينثاز  –أنزيم تنشؤ
Fatty Acids أحماض دهنّية 
Fault عيب/أخط 
Fault Locator ُمحدد الخطأ 
Fault Tolerance استبانة الخطأ 
FBW Flight Control System نظام التحكُّم برحلة الطيران بواسطة األسالك
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FBW Flight Control Systems منظومة تحكم الرحلة الجوية اإللكتروني
FBW Servo كمؤازر التحكم األلكتروني بالطيران بواسطة األسال
FBW System Requirements متطلبات منظومات الطيرات االلكتروني
FC Receptors مستقبالت القطاع القابل للتبلور
FC/Crystallisable قطاع قابل للتبلور من الجسم المضاد
Fears Of Radiation خوف من اإلشعاعات 
Feasibility جدوى
Feasible  معقول-عملي-مناسب-مالئم  -ممكن التحقيق
Feast - And - Famine Cycle حلقة الوفرة والندرة 
Feature Evolution تطور الميزات 
Feature Release Specification - FRS مواصفات إصدار الخصائص
Feature Values قيم شكلية 
Features ميزات أساسية تمثل جزءًا كبيرًا وأساسيًا من المظهر العام/سمات
Fecal Oral Route مسار انتقال الممرضات المختلفة من البراز: طريق برازي فموي

 وصوًال إلى الفم فالجهاز الهضمي
Fed - Batch Cultures مزارع ذات معدل تفاعل مضبوط
Fed - Batch Feeding تغذية على دفعات 
Fed - Batch Pattern  التغذية بدفعات -نمط الدفعة المغذاة
Federal Airworthiness صالحية الطيران االتحادية
Federal Communication Comission لجنة االتصاالت الفدرالية
Federal energy regulatory 
commission - FERC 

لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية

Federal Trade Commission لجنة التجارة الفيدرالية 
Fee For Service Company ء رسمشركات تعمل لقا 
Feed Horn بوق التغذية 
Feed Methods طرائق التغذية 
Feed System نظام التغذية 
Feedback تغذية ارتجاعية 
Feedback Circuit دارة التغذية الراجعة 
Feedback Control سيطرة بالتغذية المرتدة 
Feedback Control Loops حلقات التحكم بالتغذية االسترجاعية
Feedback Control System نظام التحّكم بالتغذية االسترجاعية
Feedback Inhibition تثبيط رجعي 
Feedback Loop حلقة تغذية استرجاعية 
Feeder رافد إمداد فرعي بمادة ما
Feedstock مادة تغذية 
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Feeler Ailerons مشعرات دفات الدحرجة 
Feldspar سليكات األلمونيوم: فلسبار
Female Contacts مالمسات أنثى 
Femtomolar فيمتوموالر 
Femtosecond Pulses  ثانية10 - 15نبضات فمتوثانية
Fence حاجز يتوضع على السطح العلوي للجناح
Ferementation Process عملية التخمير 
Fermentation تخمير
Fermi - Dirac Distribution  نشر فيرمي ديراك/ديراك - توزيع فيرمي
Fermi Distribution Function دالة توزع فيرمي/تابع 
Fermi Energy طاقة فيرمي 
Fermi Level مستوى فيرمي 
Fermi Statistics إحصاء فيرمي 
Fermi Surface سطح فيرمي 
Fermi Wavevector متجهة موجة فيرمي 
Ferredoxin فيريدوكسين 
Ferric Chloride كلوريد الحديديك 
Ferrirte Core Memories ذاكرات لب الفّرايت 
Ferrite فّريت
Ferrite - Core Transformers محوالت اللب الحديدوزي
Ferrite - Filled مملوء بالحديد 
Ferrite Calculators حاسبات فريتية 
Ferrite Core Memories ذاكرات لب الفّرايت 
Ferrite Core Transformers محوالت اللب الحديدوزي
Ferrite Cores لب الحديد 
Ferrite Filled مملوء بالحديد 
Ferrite Units وحدات الحديد 
Ferritic Grades - Applications Of تطبيقات األصناف الفّريتّية
Ferritic Malleable فّريتّي-قابل للترّقق بالطرق -طروق
Ferritic Stainless Steels  ّفوالذ مقاوم للصدأ فّريتي
Ferrod ود فرَّ
Ferroelectric فيّروكهربائي 
Ferroelectricity استقطاب كهربائي 
Ferroelectrics مواد ذات كهربائية حديدّية
Ferromagnet مغنطيس حديدي 
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Ferromagnetic  مادة حديدية ممغنطة -حديد مغنطيسي
Ferromagnetic Materials  ة المغنطيسيةمواد عالية اإلنفاذي -مواد فرومغنطيسية
Ferromagnetic Yokes محاور قرن من الحديد المغنطيسي
Ferromagnetism مغنطيسّية حديدّية 
Ferroresonant Power Supplies مجهزات قدرة الرنين الحديدوزي
Ferrous حديدية 
Ferrous Metals  حديدّية متضّمنة حديدًا ثنائي التكافؤ -معادن حديدّية
Ferrous Sulfate كبريتات الحديد 
Ferrui أنبوب -فيورل 
Ferrules عناصر صغرية 
Fertilization تسميد األرض بإضافة األسمدة الطبيعية
Fertilizer مخصب -سماد 
Feynman Diagram مخطط فاينمان/رسوم 
FIB حزمة األيونات المركزة 
Fiber ليف
Fiber - Aspect Ratio نسبة وجاهة شكل الليف
Fiber - Glass Rebar قضيب مقوٍّى باأللياف الزجاجية
Fiber - Matrix Interface ليف بينية-تفاعل واجهة صفيفة شبكية
Fiber - Reinforced مقّوًى باأللياف 
Fiber - Reinforced Ceramic  ًمواد سيراميكّية مقّواة ليفّيا
Fiber - Reinforced Laminated 
Composite Materials 

واد مركبة مصفحة مقواة باألليافم

Fiber - Volume Fraction نسبة حجمية لأللياف 
Fiber - Volume Function  األلياف -دالة حجم 
Fiber Amplifier مضخم ليفي 
Fiber And Particulate Reinforcement تقوية باأللياف والحبيبات
Fiber Bandwidth سعة موجية لليف 
Fiber Bonding رتباط الليفا 
Fiber Buckling انبعاج األلياف 
Fiber Bundle رزمة ألياف 
Fiber Composite مادة مرّكبة ليفّية 
Fiber Distributed Data Interface - 
FDDI 

واجهة بينية النتشار بيانات األلياف البصرية

Fiber Distributed Data Interface 
Network 

ت الموزعةشبكة واجهة األلياف البيانا

Fiber Drawing سحب الليف 
Fiber Glass زجاج ليفي 
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Fiber Glass - Epoxy  إيبوكسي -ألياف زجاجية
Fiber In the Loop - FITL ألياف بصرية بين المركز والمستهلك
Fiber Industry Association - FIA اتحاد صناعة األلياف 
Fiber Loading تحميل الليف 
Fiber Loss د في الليففق 
Fiber Misalignment Factor معامل انحراف األلياف/عامل عدم استقامة االلياف
Fiber Optic Amplifier مضخم األلياف البصرية
Fiber Optic Cable كبل الليف البصري 
Fiber Optic Connectors موصالت الليف البصري
Fiber Optic Gyros جيروات األلياف البصرية
Fiber Optic Gyroscope جايروسكوب الليف الضوئي
Fiber Optic Inter - Repeater Link ليف بصري رابط بين مكررات
Fiber Optic Link رابط الليف البصري 
Fiber Optic Test Equipment 
Company - FOTEC 

شركة فحص أجهزة األلياف البصرية لالتصاالت

Fiber Optic Test Procedure - FOTP طريقة فحص الليف البصري
Fiber Optic Tracers متابع الليف البصري 
Fiber Optic Transmission System - 
FOTS 

منظومة اإلرسال عبر األلياف البصرية

Fiber Optic Waveguide دليل الموجة الليفي البصري
Fiber Optic/Fiber Optics ألياف ضوئية/ليف ضوئي
Fiber Orientation جاه توّجه الليفاّت 
Fiber Preparation Steps مراحل تحضير األلياف 
Fiber Reinforced Plastics - Frp مواد بالستيكّية مقّواة باأللياف
Fiber Selection Factors عوامل اختيار األلياف 
Fiber Strength مقاومة الليف 
Fiber Stress إجهاد الليف 
Fiber Structure هيكل الليف 
Fiber Switch Cross Connect - FXC محول ليف متعدد القنوات
Fiber To The Building - FTTB ليف إلى مبنى 
Fiber To The Curb - FTTC ليف إلى بيوت 
Fiber To The Home - FTTH ليف إلى شقق 
Fiber U - OTDR ليفU - OTDR 
Fiber/Fibers ألياف/ليف 
Fiber/Matrix Consolidation تقوية المادة الرابطة مع األلياف
Fiberglass ألياف زجاجية 
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Fiberinogen فيبرينوجين 
Fibermeter Datacom مقياس الليف 
Fiberoptic Communications إتصاالت عبر األلياف البصرية
Fiberous Composite Material مادة تركيب أليافية 
FiberProbe Datacom مجس الليف 
Fibers Copolymers بوليميرات مشتركة ليفية 
Fibre Optic Gyro جيرو الليف البصري 
Fibre Optic Gyros - Interferometric 
Type 

جيروات الليف البصري ذو المقياس التداخلي

Fibre Optic Gyros - Ring Resonator 
Type 

جيروات الليف البصري ذو الرنين الحَلفي

Fibreless Transmission  سال الليفيإر 
Fibreless Transmission Of Signals ارسال الليفي لإلشارات 
Fibrex TM أنتجتها شركة أنديرسين: مادة فايْبِركس المرّكبةAndersenسنة

 -وتتكّون من بوليميرات مع ألياف من الخشب المعاَلج  - 1993
في وتتمّيز بقيٍم عالية للمقاومة والقدرة على التحّمل مع السهولة 

 .التعامل
Fibril نانومتر1قطره - ليف دقيق :ُلَيْيف
Fibrillation خفقان -تلّيف 
Fibrils ُلَيْيفات غرافيتّية/شعيرات
Fibroin/Fibroins فبروينات/فبروين 
Fibrous Composite Materials مواد مضغوطة ليفية 
Field حقل
Field - Effect Devices ادوات ذات اثر حقلي 
Field - Effect Transistors تأثير حقلي للترانزيستورات
Field - Emission  ّإصدار حقلي 
Field - Emission Microscope  ّمجهر ذو إصدار حقلي
Field - Ion Microscope مجهر ذو شوارد حقلّية 
Field Coil ملفات الحقل 
Field Diameter قطر المجال 
Field Effect Transistor Amplifier مجال تأثير مقاومة المضخم
Field Effect Transistors - FETs المفعول المجالي/ترانزستورات التأثير المجالي
Field Emission إصدار حقلي 
Field Emission Displays شاشات االنبعاث المجالي
Field Emitter  ُّمصِدر حقلي 
Field Ion شاردة حقلّية 
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Field Ionization ن حقليّ تأّي 
Field Kit ُعَدة ادوات ميدانية 
Field of view مجال الرؤية 
Field Programmable Logic Array - 
FPLA 

مصفوفة منطقية قابلة للبرمجة ميدانيًا

Field Programmable Logic Devices - 
PLDs 

أجهزة منطقية قابلة للبرمجة ميدانيًا

Field Programmable Read Only 
Memory - PROM 

ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة ميدانيًا

Field Strength قوة الحقل 
Field System Simulator - FSS محاكي نظام حقل العمل
Field Testers فاحصات المجال 
Field Testers For Fiber Optics فاحصي المجال لأللياف البصرية
Figure صورة -شكل 
Figure Of Merit وجه الجدارة -م االستحقاق رق
Filament عصوية توجد بشكل خاص في بنى/مكونات خيطية-فتيل

 نباتية و حيوانية
Filament Winding لف األسالك 
Filamentation خيطية
Filamentous خيطي
Filamentous Cytosqueletons هياكل خلوية خيطية 
File Test الخدش/اختبار المبرد 
Fill And Discharge Basin حوض مْل وتصريف 
Fill Factor عامل تعبئة 
Filled Membranes أغشية لتعديل الخواص 
Filler Material/Fillers مادة مالئة 
Filling Ratio نسبة الملء 
Film  غشاء - شريحة التصوير
Film And Foil Capacitors متسعات غشائية 
Film Dielectrics شائيةعازالت كهربائية غ
Films أغشية
Filter مرشح
Filter Beds سويات قاعدية حصوية للمرشح ترتب وفقًا ألحجامها
Filter Chokes خوانق المرشحات 
Filter Control ضبط المرشح 
Filter Designations تعيينات المرشح 
Filter Materials Fibers  مرشحات ليفية-ترشيح ذات طبيعة ليفية
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Filter Media مادة المرشح/وسط 
Filter Network شبكة المرشحات 
Filter Underdrains مرشحات الصرف الفرعي
Filter Wash Water مرشح مياه الغسيل 
Filteration - Granular - Media 
Pressure 

ترشيح ضغط وسط جيبي

Filtering Function وظائف الترشيح 
Filtrate ُرشاحة 
Filtration ترشيح
Filtration Membrane غشاء ترشيح 
Fin زعنفة
Final نهائي
Final Clarifiers منقيات نهائّية 
Final Rf Power Amplifier مضخم طاقة الترددات الراديوّية األخير
Final Test فحص نهائي 
Final Time لحظة انتهائية 
Final Velocity سرعة نهائية 
Financial Markel سوق مالي 
Financial System نظام مالي 
Financing تمويل
Finding Rate معّدل االكتشاف 
Fine - Grained Materials مواد ذات حبيبات دقيقة 
Fine - Tuning تنغيم دقيق 
Fine Ceramics مواد سيراميكّية متقدمة 
Fine Mesh Screen شاشة دقيقة الثقوب 
Fine Particles جسيمات دقيقة 
Fineness Ratio  نسبة الرهافة-نسبة الدقة -نسبة الَمشق
Finer Pitch مسافات فاصلة صغيرة جدًا
Finger Printing بصمة
Fingerprint Biometric محسات طبقة األصبع الحيوية
Fingerprinting/Physical Mapping/ 
Pulsed - Field Electrophoresis 

كهربائي ذو حقلرحالن-رسم فيزيائي تفصيلي - بصمة
 كهربائي نبضي

Finish Formulation  معالجة سطحية لحل مشكلة عدم االلتصاق -تصييغ نهائي
Finished Water الناتج النهائي لعملية المعالجة في محطة المعالجة: مياه نهائية
Finishing Machining إنهاء تشغيل 
Finite نهائي
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Finite Conductance ناقلّية منتهية 
Finite Difference Approach الصغيرة/طريقة الفروقات المحدودة
Finite Differences فروقات منتهية 
Finite Element Analysis - FEA تحليل العناصر المنتهية
Finite Element Approach  طريقة العناصر الصغيرة-تحليل التصميم النهائي
Finite Elements عناصر منتهية 
Finite Lattice Mismatch عدم تطابق شبكة منتهية
Finite Resistance مقاومة متناهية 
Finite State Machine  آلة تحديد الحالة المحدودة -آلة الحالة المنتهية
Fire حريق
Fire - Control Radars رادارات التحكم بالقوة النارية
Fire Barrier حاجز ضد النار 
Fire Control Radars رادارات التحكم بالنار 
Fire Flow كميات المياه المختزنة الحتياجات الحرائق: انسياب ماء الحريق

 والطوارئ
Fire Flow Test اختبار امتداد النار 
Fire Hydrant Maintenance صيانة صنابير إطفاء الحرائق
Fire Hydrants صنابير إطفاء الحرائق 
Fire Point نقطة االحتراق 
Fire Protection وقاية من الحريق 
Fire Resistance مقاومة النار 
Fire Triangle وهي-النموذج الثالثي لمستلزمات االحتراق: مثّلث النيران

 الحرارة والوقود واألكسجين
Fired مخبوزة 
Firewall جدار ناري 
Firewalls And Router Packet ئي يطبق منعًا النتشارأسلوب وقا:جدران نارية ورزمة المعبر

ألسنة اللهب ضمن الغابات والمناطق السكنية و في عالم 
 الكمبيوتر تعني برمجيات الوقاية من الفيروسات

Firewire سلك ناري 
Firmware مخزونة/برمجيات مجسدة
First - Come First - Served  ًمن يصل اّوًال ُيخدم اوال 
First - In First - Out Memory Buffers  صادات ذاكرةFifo الداخل أّوًال يخرج أّوًال
First - Line Maintenance صيانة أولية 
First - Ply Failure Load أّول فشل بالتحويل 
First Aid Station محطة االسعافات األولية
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First Brillouin Zone منطقة بريلوين االولى 
First Come Fist Served دم أّوالً من يصل أّوًال ُيخ 
First Degree Equation معادلة من الدرجة االولى
First Field حقل أّول 
First Law قانون أّول 
First Law Of Thermodynamics قانون أول للديناميكا الحرارية
First Order Kinetics حركيات من الدرجة االولى
First Quadrant ربع األّول 
First Resonator Grid بكة المرنان المنقوشة االولىش
Fischer Tropsch فيشر تروبش 
Fish Finder محدد موقع األسماك 
Fish Protection حماية األسماك 
Fishfinder محدد موقع األسماك 
Fishing Tool عدة التقاط 
Fissile Material مادة انشطارية او قابلة لالنشطار
Fission انشطارّية 
Fission - Fragments شظايا االنشطار 
Fission Process عملّية اإلنشطار/إجرائية
Fission Products منتجات االنشطار 
Fissionable Fuel Resources مصادر وقود قابل لالنشطار النووي
Fissure صدع-شق 
Fist ساعد
Fitness Of Investment Goals كفاءة أهداف االستثمار 
Fitting جهيزات تركب على نهايات األنابيب في المنازلتوصيالت وت

 والمكاتب وغيرها للتحكم في االستخدامات المختلفة للمياه
Five - Band Colour Code  الكود الخماسي ِلُزَمر األلوان -كود ألوان خماسي
Five External Peripheral Devices أجهزة طرفية خارجية مساعدة خمس
Five Spot Pattern  ذج النقاط الخمسنمو 
Fix إصالح 
Fixation Screws براغي تثيبت العظم 
Fixed ثابتة
Fixed Attenuators موهنات ثابتة 
Fixed Bed Absorber ماص الطبقة المثبتة 
Fixed Charges شحنات ثابتة 
Fixed Diffuser Vane ارياش ناشرة ثابتة 
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Fixed Planar Antenna Arrays سطح ثابتمصفوفات هوائي م
Fixed Point نقطة ثابتة 
Fixed Resistive Card Attenuators موهنات بطاقة المقاومة 
Fixed Resistors مقاومات ثابتة 
Fixed Segment ذات القطعة الثابتة 
Fixing Collar طوق تثبيت 
Flag عّالم
Flagella اسواط
Flagellated سوطية الشكل 
Flagellates سوطيات 
Flagellum سوط
Flake قشيرة
Flakes In Cast Iron رقاقات غرافيتّية في الحديد الصب
Flame Hardening تقسية باللهب 
Flame Retardants اللهيب/ُمنِقصات االشتعال/ُمبطِّئات
Flame Spraying  نوع من أنواع البّخ الحراري -بخ لهبي
Flammability Of Plastics لمواد البالستيكيةقابلية االشتعال ل
Flammable Materials مواد قابلة لالشتعال 
Flange شفة
Flanged ذي حافة بارزة 
Flap قالب
Flap Attenuators موهنات جنيحية 
Flaps Ailerons قالبات الدحرجة 
Flare ارتفاع الهبوط النهائي 
Flares اضطرام 
Flash لمعان -وميض 
Flash - Lamp Trigger Module مكونة مقداح مصباح ومضي
Flash Coding Metal معدن الترميز بالومض 
Flash Converter ADCs  محوالتADCs الوميضية
Flash Converters محوالت وميضية 
Flash Evaporation تبخير جزئي 
Flash Evaporator Chambers اغرف التبخير السريع يتم فيه رفع درجة الحرارة بشكل مفاجئ م

 يتسبب بتبخير سريع
Flash Lamp Trigger Module مكونة مقداح مصباح ومضي
Flash Light مصابيح ضوئية 



 995

Flash Memory ذاكرة ومضية 
Flash Oxidation تأكسد وميضّية/أكسدة 
Flashers ومضيات 
Flashes زوائد
Flashtube أنبوب صاعق 
Flat - Plate صفيحة مستوية 
Flat - Ribbon Cable كبل الشريط المسطح 
Flat Band حزمة مستوية 
Flat Cable كبل مسطح 
Flat Discharge تفريغ مسطح 
Flat Form Factors عوامل شكل سطحية 
Flat Laminated Cable كبل مسطح صفائحي 
Flat Plastic Cases علب بالستيكية مسّطحة
Flat Ripple تمّوج مسّطح 
Flat Surface ّطحةأجزاء ُمس 
Flatpack Power Device Packages رزم أجهزة قدرة مسطحة
Flatpacks رزم مسطحة 
Flattening تسوية -تسطيح 
Flattop قمة مسطحة 
Flavoenzyme أنزيم فالفوني 
Flavoproteins بروتينات فالفينية 
Flaw تشقق -صدع 
Fleming’s rule قاعدة فِلمينغ 
Flexibility مرونة
Flexible لّينة
Flexible - Circuits دارات مرنة 
Flexible - Membrane Lines (FML) خطوط األغشية المرنة 
Flexible Ferrous Metal Strips شرائح معدنّية لّينة من ماّدة الحديدوز
Flexible Foams رغوات لّينة 
Flexible Inner Leaf - Spring Contact 
Surfaces 

للولب مرنةوجوه تماس ليفية ا

Flexible Membrane غشاء مرن 
Flexible Pipe انبوب مرن 
Flexible Resin Transfer Molding قولبة بنقل الراتنج اللّين 
Flexible Shaft عمود مرن 
Flexible Telephone Cord حبل الهاتف المرن 
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Flexographic Printing  طباعة مرنة -طباعة فلكسوغرافية
Flexural انعطاف-نّىتث 
Flexural Deformations تشوهات االرتخاء 
Flexural Modes أنماط االرتخاء 
Flexural Modulus معامل الحني 
Flexural Strength مقاومة االنعطاف 
Flexural Stress إجهاد االنعطاف 
Flexural Yield Strength مقاومة الخضوع باالنعطاف
Flexure Formula االنعطاف عالقة/صيغة
Flexure Test انثناء/اختبار انعطاف 
Flexwing جناح خفيف للطائرة الشراعية اليدوية
Flicker ترميش ضوئي 
Flight طيران
Flight Management 4D إدارة الرحلة الرباعية األبعاد
Flight Management Systems أنظمة إدارة الرحلة 
Flight Path Kinematics ر الرحلةحركيات مسا 
Flight Path Optimisation إختيار أمثل لمسار رحلة
Flight Planning تخطيط الرحلة 
Flight Qualities جودة الطيران 
Flight Qualities Research تفتيش جودة الطيران 
Flip - Flop قّالب -نطاط 
Flip - Flop Circuit Variations تغايرات دارة القالب 
Flip Chip رقاقة قالبة-اقة تلحم مباشرة على الدارةرق
Flip Chip And Solder Bump Bonding رقاقة مقلوبة وربط بنتوء الصق
Flip Chips رقاقات قالبة 
Flip Flop Circuit دارة القالب 
Flip Flop Registers مسجالت القالب 
Flir رؤية أمامية باألشعة تحت الحمراء
Float - Operated Valve صمام عائم 
Float Voltage جهد الغمر 
Floating - Body عائم -جسم 
Floating Gate بوابة عائمة 
Floating Leaf Vegetation نبات ذات أوراق طاقّية 
Floating Point Devices أجهزة الفاصلة الطليقة 
Floatplan خارطة اولية 
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Floc ثفل
Flocculation تثفيل
Flocculator - Clarifies مخثر -منقي 
Flocculators ُملِبدات 
Flocs ندفات تجمعات ضعيفة التماسك لجزيئات وكتل صغيرة -كدرات

 مع بعضها
Floes جليد طاٍف على مياه البحر
Flood فيضان 
Floppy Disk قرص مرن 
Flourescent Backlighting إضاءة فلورية خلفية 
Flow جريان -تدفق 
Flow Constrictor خانق التدفق 
Flow Fuel Plates صفيحتين مساميتان 
Flow In انسياب داخل 
Flow Into Wells انسياب باتجاه اآلبار 
Flow Line خّط السيولة والتدّفق 
Flow Measurement قياس االنسياب 
Flow Measuring قياس االنسياب 
Flow Meter مقياس انسياب مياه الفيضان
Flow Porometry قياس التدفق المسامي 
Flow Rate جريان/معدل تدفق 
Flowchart مخطط انسيابي 
Fluctuating  متمّوج -متراوح  -متذبذب
Fluctuating Dipoles  متغيرة/ثنائيات قطب متأرجحة
Fluctuation كّمأ وتكرارًا-صعود وهبوط غير منتظم لمادة ما:تأرجح-

 تذبذب
Flue - Gas Desulphurization نزع كبريت غاز مدخن 
Fluence  ّويعّبر-عدد الجسيمات الماّرة في واحدة السطوح: تدّفق جسيمي

 بشكل خاّص عن شّدة حقل اإلشعاع
Fluid مائع -سائل 
Fluid - Bed Combustion احتراق القعر المسّيل 
Fluid Dynamics ديناميك الموائع 
Fluid Motion حركة المائع 
Fluid Pressure ضغط المائع 
Fluid Viscosity لزوجة المائع 
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Fluidics  موائعيات -سوائليات 
Fluidity مائعية
Flume  مسيل-قناة صنعية لنقل المياه
Fluorapatite مرّكب الفلوراباتيت وصيغتهCa5)PO4(3F
Fluorescence تأّلق
Fluorescence Correlation 
Spectroscopy 

باط المتبادل الفلوريمطيافية االرت

Fluorescence In - Situ Hybridization تهجين في موقع ُمَفْلَور 
Fluorescence Microscopy  تقانة المجهرالمتألق بالفلورة -تقانة المجهر الفلوري
Fluorescence Quenching إخماد الفلورة 
Fluorescent Antibody Cell Sorting م الضد المفلورفرز الخاليا بواسطة الجس
Fluorescent Dyes أصباغ متألقة بالفلورة 
Fluorescent Screen  شاشة فلورسينية -ستار تألقي
Fluoridation فلورة
Fluoride فلور
Fluoride Fiber Amplifier مضخم ليف فلوريدي 
Fluoride Glasses نظارات الفلور 
Fluoride Glasses For Optical Fibers الفلوريد لأللياف البصريةنظارات
Fluorinated ُمفْلَور
Fluorinated Hydrocarbon هيدروكربون مفلور 
Fluorocarbons مرّكبات فلوروكربونية من الكربون والفلور
Fluoroelastomers  ّمّطاط فلوري 
Fluorometric قياس َفْلَوري 
Fluorophore  أجسام مفّلورة -فلوروفور
Fluoropolymer بوليمر فلوريني 
Fluorosceine فلورسين 
Fluorosis حالة مرضية مزمنة:تبرقش األسنان -تسمم األسنان بالفلور

تتلون فيها األسنان باألصفر إلى البرتقالي نتيجة تناول مركبات 
 الفلور لفترة زمنية طويلة

Flush غسل -رحض 
Flushing منية قصيرة جدًاغسل بكميات كبيرة من المياه في فترة ز :شطف

 تكون أحيانًا لحظية
Fluted Pin ِمشبك مثلم 
Flutter رفرف
Flux تدّفق
Flux Analysis تحليل الدَّفق 
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Flux Densities كثافات تدفقّية 
Flux Density كثافة الدفق 
Flux Gate Compasses وصالت بوابة الدفق 
Flux Linkage ترابطية السيالة 
Fluxgates ت الفيضبّوابا 
Fly - By - Light طيران بالضوء 
Fly - By - Wire Flight Control تحكم بالطيران عبر األسالك
Fly Ashes هباب الفحم 
Fly By Wire طيران كهربائيًا بوصل سلكي دون وجود وصالت ميكانيكية
Fly Wheel دوالب طيار 
Flyback Converter مغير الرجوع 
Flyback Or Buck Boost Convertor ُمغّيرة الرجوع إلى موقع البداية أو مقوي القفز
Flyback Period فترة القفز إلى الخلف 
Flying Erase Head رأس ماسح طيار 
Flying Tab جنيح موازن-مخدم/جنيح َصرف دون نابض
Fm Receivers  أجهزة استقبالFM 
Fm Stereo Multiplexing  مضاعفة ستيريوFm 
Fm Stereo Receivers مستقبالت الستيريو المضّمنة تردديًا
Fm Stereo Transmitters مرسالت الستيريو المضّمن تردديًا
Fm Transmitters  مرسالتFM 
Foam رغوة
Foam Cellular Composites مواد خلوّية رغوية-رغوة
Foam Composite Materials مواد مرّكبة رغوّية 
Foam Control ط الرغوةضب 
Foam Rubbers مواد مّطاطّية رغوّية 
Foaming إرغاء
Foaming Agents  تشكيل الرغوات -عواِمل الترغّية
Foaming Isocyanates ايزوسيانات رغوّية 
Focal Point بؤرة
Focus محرق-يمحرق  -تبئير -يبّئر
Focus Control ضابط البؤرة 
Focus Lamp مصباح بؤري 
Focusing تركيز
Focusing Magnet مغنطيس تركيز 
Fold مطوي -متقوس 



 1000

Folded Dipole Antennas هوائيات ثنائية القطب المطوية
Folding طي - ثني /إلتفاف 
Folding Stability استقرار الطي 
Follicle Punctuation تعليم الجريبات 
Follower راِدف الفولتية 
Fomite ة وأدوات يتسبب استخدامها بنقل العدوىاوعي: اوعية معدية

 بالمرض
Food - To - Microorganism Ratio نسبة الغذاء الى المتعضيات المجهرية
Food And Drug Administration إدارة الغذاء والدواء 
Food Applications تطبيقات غذائية 
Food Chain سلسلة غذائية 
Food Containers عبوات الطعام 
Food Plain سهل ناتئ عن الفيضانات
Food Web شبكة غذائية 
Foot Bridge جسر مشاة 
Foot Valve صمام سفلي ال رجعي 
Foot-And-Mouth Disease داء الحمى القالعية 
Footprint طبعة قدم 
For Fiber Bundles لربطات األلياف 
For Grouped Data متوسط مجموعة المعطيات
For Hyblid Cables للكبالت المهجنة 
For Lamina للصفيحة 
For Laminate للمصفحة 
For Life Cycle Analysis من أجل تحليل دورة الحياة
For Plant Cell Culture من أجل مزرعة خاليا نبياتية
For Single Fibers ألياف فردية 
Fora Laminate تصفح
Foraminifera ُمنخربات 
Forbidden Gap ثغرة ممنوعةفجوة 
Force قوة
Force - Classical قوة كالسيكية 
Force Amplified Biological Sensor م قوة محس حيوي مضخِّ
Force And Pressure Transducers  الضغط/ محّوالت طاقة الدفع
Force Classical Defined تعريف القوة الكالسيكية 
Force Main بيب تكون عادة كبيرة األقطارخط من األنا: خط رئيس مضغوط
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تضخ فيها مياه الشرب بضغط عال كاف لنقلها إلى مواقع
او تضخ فيها مياه الصرف بضغط كاف لنقلها من  -المستهلكين 

 محطة ضخ إلى أخرى وٕايصالها بالنهاية إلى محطة المعالجة
Forced - Air Ventilation وائي موجه بقوةتهوية صناعية بتيار ه: تهوية بهواء مدفوع بقوة
Forced Oscillation إهتزازة قسرية 
Forced Vibration جبري/اهتزاز قسري 
Forced Vortex صفة لحركة المياه الدورانية بعكس عقارب الساعة: دوامية قسرية

عند اندفاعها نحو األسفل تحت تأثير قوة مفروضة تجبرها على 
 االنسياب لألسفل

Forces قوى-قّوة 
Forces Acting On An Aircraft قوى مؤثرة على الطائرة 
Forces And Moments قوى و عزوم 
Forces Of Nature قوى الطبيعة 
Forearm طرف الساعد 
Forebody َصدر الجسم 
Forecast توقُّع-تنبؤ 
Forecast Geller توقعات جيلر 
Forecast Hodgson توقعات هودجسون 
Forecast Methodologies منهجيات التنبؤ 
Forecast Schollnberger توقعات شولبيرغر 
Foreplane سطح جسم الطائرة 
Forest Energy طاقة الغابات 
Forestry Management إدارة وتدبير األحراج 
Forging تطريق
Form شكل/هيئة 
Form Drag كبح الشكل 
Form Factors عوامل الشكل 
Form Work قالب مؤقت 
Formability قابلية التشكيل 
Formal رسمي - صوري  -شكلي
Formal Methods طرق رسمية 
Formal Specifications مواصفات نظامية 
Formaldehyde فورمالديهيد 
Format تركيبة
Formation تكوين الزجاج/تشّكل 
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Formatting تفريغ القرص 
Formed From Cementite يتغرافيت متشكِّل من السمنت
Formic Acid حمض النمل 
Formica وهي رقائق بالستيكية: فورمايكا
Forming تكوين - تشكيل 
Forming Tools التكوين/أدوات التشكيل 
Forms Of Carbon أشكال الكربون 
Forms Of Iron أشكال الحديد 
Formula صيغة
Formula Weight وزن الصيغة 
Formulae  صيغ -عالقات 
Formulations تصييغات 
Forster Energy Transfer انتقال غير اشعاعي للطاقة بين:انتقال الطاقة وفق فورستر

 جزيئتين مانحة و مستقبلة
Forwar Force قوة هجومّية 
Forward - Biased انحياز أمامي 
Forward - Looking IR وحدةIR للنظر إلى أمام
Forward - Wave Traveling - Wave 
Tubes 

أنابيب الموجة المرتحلة إلى األمام

Forward And Backward Wave 
Traveling Wave Tubes 

أنابيب الموجة المرتحلة إلى األمام وٕالى الخلف

Forward Conduction Voltage فولتية توصيلية أمامية 
Forward Convertor ُمغّير أمامي 
Forward Counter عداٌد أمامي 
Forward Current تيار أمامي 
Forward Force قوة أمامية 
Forward Integration تكامل تقدمي 
Forward Looking Infrared وحدة االشعة تحت الحمراء للنظر إلى أمام
Forward Operating Current تيار أمامي مشغل 
Forward Or Buck Convertor  قفزي/ مغّير أمامي 
Forward Transconductance لة تبادلية أماميةُمواص 
Forward Viewing Data بيانات الرؤية األمامية 
Forward Voltage فولتية أمامية 
Forward Voltage Drop هبوط الفولتية األمامية 
Forward Wave Crossed Field 
Amplifiers 

مضخم الموجة األمامية المستعرضة

Fossil أرضي -طبيعي /أحفوري
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Fossil - Fired عال الوقود األحفورياشت
Fossil - Fuel Resources مصادر وقود أحفوري طبيعي
Fossil Energy طاقة أحفورية 
Fossil Fuel وقود أحفوري طبيعي في باطن األرض
Fossil Resources مصادر أحفورّية 
Fossils مستحاثات 
Fossy Dian فوسي ديان 
Fostering Mothers أمهات مرضعات 
Foucault فوكوالت 
Foul موحل-عِفن -فاسد  -قِذر -كريه
Foundation For Intelligent Physical 
Agents 

مؤسسة األدوات المادية الذكية

Foundry ورشة السباكة -َمْسبكة 
Four - Band Colour Code  الكود الرباعي ِلُزَمر األلوان - كود ألوان رباعي
Four - D Flight Management ارة رباعية أبعاد للرحلةإد
Four - Point Flexural Fixture مجموعة تثبيت اختبار االنعطاف ذي النقاط األربعة
Four - Port منافذ/أربعة مآخذ 
Four - Stroke Cycle دورة رباعية األشواط 
Four - Vector متجه رباعي 
Four - Wire Circuits دارات ذات أسالك أربع 
Four And Six Pin Dual In Line 
Package Cases 

حاويات الترزيم الخطية المزدوجة سداسية او رباعية المشبك

Four Bit Serial Shift Registers مسجل اإلزاحة التسلسلي ذو األربعة بتات
Four Wire Circuits دارات األسالك األربعة 
Fourier Series متسلسالت فورييه -سلسلة فورير
Fourier Transformation تحويل فورييه 
Fourth Quadrant الربع الرابع 
Fowler Flap قالب فوِلر 
FPS System of Units  مجموعة الوحداتFPS
Fractal جزء صغير من الدورة -الكسيري  -فراكتال
Fractal Scaling تحجيم كسوري 
Fraction ُجّذة -قطعة  -كِسر -جزء
Fraction Of A Revolution جزء من الدورة 
Fractional Conversion تحوُّل نسبي 
Fractional Horsepower Dc Motors محركات التيار المستمر ذات القدرة الحصانّية الجزئّية
Fractionated مجزأ
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Fractography تصوير الكسر 
Fracture َشِعْر  -فلع  -كسر 
Fracture - Combined Bending And 
Torsion 

تضامن االنعطاف والفتل -كسر

Fracture Mechanics ميكانيك الكسر 
Fracture Mode نمط الكسر 
Fracture Process عملية الكسر 
Fracture Strength شدة االنكسار 
Fracture Toughness متانة الكسر 
Fractured Rock  حتات صخري -صخور حتاتية
Fragment Joining وصل الشَُّدف 
Fragmentation تشظي
Fragments ُشدف
Frame إطار
Frame Relay مرّحل إطار 
Frame Scan مسح اإلطار 
Frames Of User Data أطر بيانات الُمستخدم 
Frameworks أطر عمل تطبيقات الويب
Framing تشكيل هيكلي 
Franklin Antennas هوائيات فرانكلين 
Franklin Institute معهد فرانكلين 
Fraud Schemes أعمال الغش والخداع 
Freckles تشوه نمشي 
Free - Draining  حر –تصريف 
Free - Jet Melt Spinning إجرائية التدويم المنصهر ذي الدفق النّفاث الحّر
Free Available Chlorine متاح/كلور حر متبقي 
Free Azimuth Axis System منظومات محاور السمت الحر
Free Electron إلكترون حر 
Free Electron - Industrial 
Application 

تطبيق صناعي -إلكترون حر 

Free Electron Laser ليزر االلكترون الحر 
Free Electron Theory نظرية اإللكترون الحر 
Free Energy طاقة حرة 
Free Market سوق حرة 
Free Particle جسيم حر 
Free Radical Polymerization بلمرة الجذور الحرة 
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Free Radicals جذور حرة 
Free Residual Valve صّمام المتبقيات الحرة 
Free Running Oscillator مذبذب حر األداء 
Free Solution محلول خال 
Free Space فضاء حر 
Free Space Antenna Pattern نمط المجال الحر للهوائي
Free Thermal Strain راري حرتمدد ح 
Free Vibration System طليقة االهتزاز/مجموعة ُحرَّة
Freedom From Busy Signals تحّرر من اإلشارات المشغولة
Freeze–Thaw تمدُّد الماء المتجمِّد 
Frequencies ترددات -تواترات 
Frequency Conversion تحويل الترددات 
Frequency Counters عدادات التردد 
Frequency Divider مقسم تردد 
Frequency Division Multiple  تضميم بتقسيم ترّدد -مضاعفة تقسيم التردد
Frequency Division Multiple Access دخول متعدد بتقسيم التردد
Frequency Division Multiplexing  باقتسام التردد/تنضيد بالتقسيم الترددي
Frequency Domain مجال التردد 
Frequency Doublers ُمضاعفات التردد 
Frequency Doubling مضاعفة التردد 
Frequency Interlacing تشابك الترددات 
Frequency Modulated Carrier حامل التردد المضمن 
Frequency Modulated Signal إشارة التردد المضمن 
Frequency Modulation تضمين التردد 
Frequency Modulation Of 
Optoelectronic Transmission 

تعديل التردد لإلرسال اإللكتروضوئي

Frequency Modulation Synthesis توليد تضمين تردد 
Frequency Multiplexing تنضيد ترددي 
Frequency Multiplier ُمضاعفات التردد 
Frequency Of Single - Electron 
Tunneling 

النفقي اللكترون وحيد تردد اهتزازات العبور

Frequency Resolution تبيين التردد 
Frequency Response استجابة التردد 
Frequency Response Method طرق تجاوب الترددات 
Frequency Response Methods طرق استجابة التردد 
Frequency Shift انحراف الترددات 
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Fresnel Effect أثر فِرسِنل/نتيجة 
Fresnel Losses مفقودات فرنسل 
Fresnel Reflection Loss فرنسل  فقد انعكاس 
Fresnel Reflections إنعكاسات فرسنل 
Fretting ُمؤاِكل –حاّت 
Fretting Corrosion  ّتآكل احتكاكي 
Friable هّش
Friction احتكاك 
Friction Composites مواد مركبة احتكاكية 
Friction Materials واد احتكاكيةم 
Friction Modifiers معدِّالت االحتكاك 
Friction Points االحتكاك/نقاط الخالف 
Friction Stir تحريك احتكاكي 
Friction Stir Welding  ّلحام تحريكي احتكاكي 
Friction/Wear Tribology علم االهتراء/اهتراء /احتكاك
Frictional Force قوة احتكاك 
Frictional Losses مفاقيد االحتكاك 
Frictionless نظام غير احتكاكي 
Friedel - Crafts كرافت –فريدل 
Friedel - Crafts Catalysts  كرافت -محفزات فريدل
Friedel - Crafts Chain Extensions كرافت-توّسع السلسلة بتفاعل فريدل
Friedel - Crafts Crosslinking  كرافتتشبيك بمحفزات فريدل
Friedel - Crafts Polymerization  كرافت - بلمرة فريدل 
Friedel - Crafts Reaction  كرافت -تفاعل فريدل 
Friedmann Scale Factor عامل فريدمان القياسي 
Fringing تهدُّب
Fringing Field مجال مهدَّب 
Frisbee قرص هوائي 
Frise Aileron دفة تدوير نوع فرايز 
Frit مخلوط خزفي قابل للصهر:فريتة
Front جبهة
Front Bell جرس أمامي 
Front End Processor  األمامّية –وحدة المعالجة
Front Side جانب يميني من منحني الدفع المطلوب والـBack sideهو

 الجانب اليساري للمنحني
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Frontier منطقة حّدية 
Frozen Point  اخلة في حسابنقاط غير د -نقاط جامدة
FSU دول االتحاد السوفياتي سابقًا
Fucoxanthin صبغة الفيوكوزانثين 
Fuel - Cell Vehicle عربة ذات خاليا وقود 
Fuel Cell Membranes أغشية لخلية الوقود 
Fuel Cell Process آلية عمل خلّية الوقود 
Fuel Cell Technology تقانة خلية الوقود 
Fuel Cell/Fuel Cells خاليا الوقود/خلية الوقود-خلية توليد الكهرباء بالفعل الكيميائي
Fuel Cycle دورة الوقود 
Fuel Economy توفير الوقود 
Fuel Enrichment إغناء للوقود 
Fuel Injection حقن الوقود 
Fuel Price سعر النفط 
Fuel Resources مصادر وقود 
Fugacity ضغط مكافئ 
Fuidised Beds مهود مسالة 
Fujikura High Precision Fiber 
Cleaver 

فيوجكرا قاطع الليف العالي الدّقة

Fujitsu فوجيتسو 
Fulcrum رمز طائرة الميج بالنسبة للناتو
Full - Duplex كامل -مزدوج 
Full – Duplex Channel قناة مزدوجة كاملة 
Full - Load حمل كامل 
Full - Power Bandwidth عرض نطاق ترددي/طاقة كاملة لسعة حزمة
Full - Scale بالمقياس الطبيعي 
Full - Wave Bridge Rectifier مقوم قنطري للموجة الكاملة
Full - Wave Power Supply  منبع قدرة للموجة الكاملة/ مصدر طاقة
Full - Wave Rectifier  الموجة الكاملة -مقوم للموجة
Full - Width At Half - Maximum عرض كامل عند نصف الحد األقصى
Full Adder َجّماع كامل 
Full Adder Gate بوابة الَجّماع الكامل 
Full Adder Logic منطق الجماع الكامل 
Full Anneal معالجة حرارية كاملة 
Full Authority Digital Engine 
Electronics Control 

الرقمية تحكم كلي باأللكترونيات
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Full Authority Systems أنظمة كاملة السيطرة 
Full Blocking Voltage منع كامل للفولتية 
Full Bridge قنطرة كاملة 
Full Duplex Leased Line 
Transmission Low Speed 
Synchronous 

الكامل ذو التزامن المنخفض–الُمستأجر المزدوج –إرسال الخّط 
 السرعة

Full Length Outside Deposition ترسيب خارجي كامل 
Full Length Outside Deposition In 
Manufacture 

ترسيب خارجي كامل الطول في التصنيع

Full Parabolic Reflector  عاكس إهليلجي مقطوع -عاكس إهليلجي تام
Full Performance Capabilities قدرات األداء التاّمة 
Full Predicate Coverage تغطية المسند التام 
Full Scale لوحة القياس 
Full Tv Frame إطار تلفزيوني كامل 
Full Wave Center Tapped Rectifier 
Circuit 

دارة تقويم مركزية األداء لموجة كاملة

Full Wave Rectifier Circuit دارة تقويم الموجة الكاملة
Full Wave Three Phase Rectifier 
Circuit 

دارة تقويم موجة كاملة ثالثية المراحل

Full Width Half Maximum نصف أقصى األتساع الكامل
Fullerenes/Fullerene صّف من الجزيئات الكربونّية ذات شكل كروّي: ُفليرينات/ُفلَّرينة
Fulvic Acid حمض حنطي 
Fumaric Acid حمض الفيوماريك 
Fumigant ُمدخِّن
Fumigation يرتبخ
Function داّلة - وظيفة 
Function Generators مولدات اختصاصية 
Function Point Analysis تحليل باستخدام نظام احتساب النقاط
Function Points نظام احتساب النقاط للبرامج
Functional Dyes أصبغة وظيفية 
Functional Genomics الجينوم الفّعال 
Functionalization زرع زمر وظيفية - يفتوظ
Functionalized Copolymers بوليميرات مشتركة حاملة لوظائف
Functionalized Monomers  مونومرات حاملة لزمر وظيفية - مونومرات موّظفة
Functions وظائف 
Fundamental Electronic Circuits دارات الكترونية أساسّية 
Fundamental Frequency تردد أساسي 
Fundamentals أساسيات 
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Fundemental Mode نمط أساسي 
Funding For Start - Ups تمويل من أجل اإلقالع 
Funding Stages مراحل التمويل 
Fungal فطريات/فطوري -فطري
Fungi فطريات 
Fungicide مبيد فطريات 
Fungistatic ُمِحد لنمو الفطور 
Furfural مواد نخالية 
Furnace Efficiency فعالية الفرن 
Furnaces أفران
Fuse فاصمة حرارية 
Fuse Links روابط فاصمة 
Fuse Programmable Logic منطق الفاصمة القابلة للبرمجة
Fused Coupler مزدوج ملتحم/ُمقرن 
Fused Quartz مادة غير متبلورة/كوارتز مصهور
Fused Silica زجاج السيليس المصهور
Fused Silica Glass زجاج السيليس 
Fusion دمج/ اندماج 
Fusion - Welded Metal Joint وصلة لحام معدنية منصهرة
Fusion Curve منحني االنصهار 
Fusion Splice وصل انصهاري 
Fusion Splicer واصل انصهاري 
Fusion Splicing وصل بالجدل اإلنصهاري
Future Applications تطبيقات مستقبلية 
Future Developments تطورات مستقبلية 
Future Prospects آفاق مستقبلية 
Fuzzy Logic منطق ترجيحي 
G - mol غرامي-مول 
GaAs Analog/ Interface ICs دارات زرنيخيد الغاليوم التماثلية ذات البنية المتكاملة
GaAs Digital ICs دارارت زرنيخيد الغاليوم المتكاملة الرقمية
Gabions سلة مليئة بالصخور 
Gain كسب
Gain - Guided Laser Diodes   ًباالكتساب-ديودات موجهة ليزرّيا
Gain Amplifier مضخم كسب 
Gain And Index Guided Diodes 
Compared 

كسب وديودات االسترشاد الدليلي
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Gain Guided موجهة بالكسب 
Gain Per Channel كسب لكل قناة 
Galactomannanases غاالكتوماناناز 
Galaxy مجّرة
Galerkin Method طريقة غاليركين 
Galilean Coordinate Transformation تحويل إحداثي جاليلي 
Galileo Satellite Navigation System منظومة جاليليو المالحية عبر األقمار الصناعية
Galling اهتراء المعادن باالحتكاك
Gallium غاليوم
Gallium Aluminum Arsenide صمامات ثنائية ليزرية من زرنيخيد غاليوم األلمنيوم
Gallium Arsenide زرنيخيد الغاليوم 
Gallium Arsenide Digital ICs دارات زرنيخيد الغاليوم الرقمية المتكاملة
Gallium Arsenide Transistor 
Manufacturing 

د الغاليومتصنيع ترانزيستور زرنيخي

Gallium Arsenide Tunnel Diodes دايودات زرنيخيد الغاليوم القنوية
Gallium Nitride (GaN) Laser Diodes دايودات نيتريد الغاليوم الليزرية
Galluim Arsenide Transistors ترانزستورات زرنيخيد الغاليوم
Galvanic غلفاني 
Galvanic Action - Series لڤانيچعل الـسلسلة الف 
Galvanic Cell لڤانّيةچخلّية 
Galvanic Corrosion تآكل جلفاني 
Galvannealing معالجة حرارية بعد الجلفنة
Galvanometer عداد الغلفانوميتر 
Game Management ادارة اللعبة 
Game Pads رفادات األلعاب 
Gamma Iron اّماچحديد 
Gamma Particles Γ  اامّ چجسيمات 
Gamma Rays اّماچأشعة 
Gamma Solid Solution اّما الصلبچمحلول 
Gamma Titanium Aluminide  اّماچألمنيوم تيتانيوم 
Gap فجوة
Garnet عقيق أحمر 
Garshof Number  وهي حاصل قسمة قوة الجاذبية على القوة اللزجة -رقم غراشوف
Gas غاز
Gas - Filled (Tr) Tubes اإلستقبال -اإلرسال أنابيبTrالمملوءة بالغاز
Gas - Generating Polymers بوليميرات مولدة للغازات
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Gas - Phase Reaction Media اوساط تفاعل غازية الطور
Gas - To - Liquid سائل -إلى -غاز 
Gas Analysis تحليل الغاز 
Gas Barrier Coatings طالءات مانعة لتسّرب الغازات
Gas Barriers حواجز للغازات 
Gas Carburizing كربنة غازية 
Gas Chromatograph كروموتوغراف غازي 
Gas Equation معادلة مميزة للغاز 
Gas Lasers ليزرات غازّية 
Gas Law قانون الغاز 
Gas Permeability نفاذّية الغازات 
Gas Sensors محّسات للغازات 
Gas Seperation غازاتفصل ال 
Gas Seperation Membranes أغشية فصل الغازات 
Gas Shales طفل غازي صفحي 
Gas Solubility ذوبانية الغاز 
Gas Tight Seal ختم منيع على الغازات 
Gas To Liquid تحويل الغاز الى سوائل 
Gas Torches مشاعل الغاز 
Gaseous Biofuels وقود حيوي غازي 
Gases غازات
Gasification التحويل إلى غاز -تغويز
Gasification Processing معالجة لتحويل إلى غاز
Gaskets  مانعات تسّرب -سدادات محكمة
Gasohol بنزين كحولي 
Gasoline بنزين
Gassing امرار الغاز -تغويز 
Gastrointestinal جهاز معدي معوي 
Gate - Electrodes  ّابةأقطاب كهربائّية للبو 
Gate - Oxide الطبقة العازلة الفاصلة بين البّوابة وبين القناة: أكسيد البّوابة

 MOSFETالتحتّية في 
Gate Arrays مصفوفات البوابة 
Gate Biased Signal إشارة انحياز البوابة 
Gate Channel Junction تقاطع بوابة القناة 
Gate Contact تالمس البوابة 



 1012

Gate Cutoff Voltage فولتية بوابة القطع 
Gate Pin دبوس البوابة 
Gate Source Leakage Current تيار بوابة مصدر التسرب
Gate Valves صمامات البوابة 
Gated Heterostructures بنى متعددة ذات بوابة 
Gateway Systems نظم المداخل 
Gateways مسارب 
Gauge ا كانت األبعاد أكبر أو أصغرمقياس جهاز يستخدم لتتقدير ما إذ

 من قيمة مرجعية
Gauge Factor عامل القياس 
Gauge Pressure ضغط المقياس 
Gauges مقاييس الضغط 
Gauss’s Law قانون جاوس 
Gaussian Curve منحنى غاوس 
Gaussian Form شكل غاوسي 
Gaussmeter عداد غاوس 
GDP/Energy relationship محلي اإلجمالي بالطاقةعالقة الناتج ال
Gear And Spring Mechanisms آلّيات الترس والنابض 
Gear Change ضبط حساسّية تغّير الترس
Gear Reducer مبطئ مسننات السرعة 
Gear Train معشقة/سلسلة مسننات 
Geared Tab جنيح موازنة مكيف 
Gears تروس
Gecko بريصأبي-نوع من الحيوانات الزاحفة -ضّب
Gel هالم
Gel Chromatograpgy كروماتوغرافيا الهالم 
Gel Permeation Chromatography كروماتوغرافيا تعتمد على نفاذية الهالم
Gelatinizatin هلمنة
Gelation جلتنة-تهّلم 
Gelcasting سكب الهالم/صّب 
Gellan جيالن
Gelling Agent عامل تهلُّم 
Gemini Viruses جيمني - يروسات كوليمو ف
Gemstone حجر كريم 
Gene جينة -مورثة 
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Gene Cloning استنساخ الجينات 
Gene Clusters Shuffling خلط العناقيد الجينية 
Gene Expression لبناء البروتينات/سيرورة التعبير عن المورثة
Gene Gun مدفع جيني 
Gene Silencing إسكات الجينات 
Gene Therapy عالج جيني 
Genera مرتبة في التصنيف الحيوي تقع تحت العائلة وفوق النوع:جنس
General - Aviation عسكري/طيران خاص غير تجاري
General - Purpose Plastics مواد بالستيكّية عاّمة 
General - Service Compound Meter عداد خدمة عامة مركب
General Blocking تغليق عام 
General Considerations اعتبارت عامة 
General Diagram مخطط عام 
General Dynamics ديناميكة عامة 
General Material Types نماذج المواد العامة 
General Numbers أرقام عامة 
General Properties خواّص عاّمة 
General Purpose هدف عام/غرض 
General Purpose Electromechanical 
Relay 

مرّحالت كهروميكانيكّية للتطبيقات العاّمة

General Purpose Instrumentation Bus معبر أجهزة االستخدام العام
General Purpose Interface Bus معبر التربيط التبادلي لالستخدام العام
General Purpose Microprocessor معالج ميكروي ذو استخدام عام
General Purpose Plasmic Vectors نواقل بالزميدية ذات هدف عام
General Relativity نسبية عامة 
General Triangle مثلث حالة عامة 
General Vehicle Product System نظام إنتاج العربات العاّمة
Generalization Coverage تغطية التعميم 
Generalization Criterion معيار التعميم 
Generalized Betti’s Law قانون بيتي المعمَّم 
Generalized Scaling تحجيم عام 
Generally Orthotropic Lamina رقاقة ثالثية المناحي عامة
Generally Orthotropic Laminate صفيحة عاّمة ذات محور متعامد طولي
Generation Of Strap - Down 
Equivalent Stable Platform 

منصات مستقرة مساوية لتلك المثبتةإنتاج

Generation Time زمن التوليد 
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Generator مولد
Generic شامل
Genetic متعلق بالمورثات واألصل المشترك: مورثاتي.
Genetic Aberration شذوذ وراثي 
Genetic Algorithm جينّية/خوارزمّية وراثّية 
Genetic Engineering هندسة وراثية 
Genetic Engineering Array مصفوفة الهندسة الوراثية
Genetic Markers واسمات وراثية 
Genetic Modification تحوير جيني 
Genetic Modification Of Existing 
Biocatalysis 

تعديل وراثي للحفازت حيوية موجودة

Genetic Modification Of Food تحوير جيني للطعام 
Genetically Modified 
Microorganisms 

كائنات مجهرية معدلة وراثيًا

Genetically Modified Organisms كائنات حية معدلة وراثيا
Genome جينوم
Genomic Techniques تقنيات الجينوم 
Genomics دراسات الجينوم 
Genotype نمط وراثي 
Gentamicin جينتومايسين 
Genus جنس
Geo - Stationary Satellite تابع أرضي مستقر 
Geocenter مركز األرض 
Geochemical Oxidation  جيوكيميائية–أكسدة كيميائية أرضية
Geochemistry كيمياء األرض 
Geodesic Domes قباب جيوديسية 
Geofoam  للهندسة المدنية/ رغوة إنشائية
Geologic Formation تكوين جيولوجي 
Geologic Isolation يولوجيعزل ج 
Geologic Trap فخ جيولوجي/ مصيدة جيولوجية
Geological Survey مسح جيولوجي 
Geology جيولوجيا 
Geometric Construction إنشاء هندسي/تصميم 
Geometric Dilution Of Precision تخفيف هندسي للدقة 
Geometric Formulas  حجمّية/ صيغ هندسية 
Geometry علم الهندسة 
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Geophysical Testing اختبار جيوفيزيائي 
Geopolitics جغرافيا سياسية 
Geopotential Altitude ارتفاع الجهد األرضي 
Geosynchronous متزامن مع األرض 
Geosynchronous Communication 
Satellite 

الجيوتزامنية-ساتل االتصاالت المتزامنة أرضيًا

Geosynchronous Inmarsat Satellites سواتل جيوسينيكرونس إنمارسات
Geosynchronous Orbit مدار جيوتزامني 
Geosynchronous Satellites سواتل متزامنة مع دوران أرض
Geosynthetic تأليفّي/اصطناعّي للهندسة المدنية تخليقّي
Geotechnical - Engineering هندسة تقنية مدنية 
Geothermal Energy  جيوحرارية/ية أرضيةطاقة حرار
Geothermal Heat Pump  جيوحرارية/مضخة حرارية أرضية
Geothermal Power قدرة جيوحرارية 
Germanium جرمانيوم 
Germline خط البذرة 
GFP بروتين مفلَور أخضر 
Ghost Nets شبكات شبحية 
Ghost Reflections إنعكاسات شبحية 
Ghosting ِضالًال 
Giant Magnetic Resistance مقاومة مغنطيسية عمالقة
Giant Magnetoresistive مقاوم مغنطيسي عمالق
Giardia Lambelia جيارديا المبييليا 
Giardiasis التهابات مسببة بالجيارديا
Giass - Transition Temperature درجة حرارة تحّول الزجاج
Gibbs جيبس
Gibbs Free Energy  ّةطاقة جيبس الحر 
Gibbs Phase Rule يبسچقاعدة األطوار لـ 
Gibbsite جبسيت 
Giga ألف مليون -غيغا 
Gigabit جيغابت 
Gilch Reaction تفاعل غيلش 
Gimbal جيمبال -إطار 
Gimbal Lock ُقفل جيمبال 
Giraphite - Epoxy ايبوكسي الكرافيت 
Glacial Acetic Acid حمض الخل الجليدي 
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Glass زجاج
Glass - Ceramic  زجاجيّ  -سيراميكّي 
Glass - Epoxy زجاج ايبوكسي 
Glass - Reinforced Plastics مواد بالستيكّية مقّواة بالزجاج
Glass - Transition Temperature درجة حرارة التحّول الزجاجي
Glass Ceramics مواد سيراميكّية زجاجّية 
Glass Fibers ألياف زجاجية 
Glass Formers مشكِّالت زجاجية 
Glass Melter فرن صهر الزجاج 
Glass Microspheres صغيرة جدًا من الزجاج/كرّيات مجهرّية
Glass Optical Fiber ليف بصري زجاجي 
Glass Passivation زجاج سلبي 
Glass Perform أداء الزجاج 
Glass Perform In Manufacture أداء الزجاج بالتصنيع 
Glass Point نقطة الزجاج 
Glass Reinforced Plastics مواد بالستيكّية مقّواة بالزجاج
Glass Tempering  ًتقوية الزجاج حراريا 
Glass Transition تحول زجاجي -انتقال التزجج
Glass Transition Temperatures درجات االنتقال الزجاجي للمزائج
Glass Transitional Temperatures Or 
Glass Point Tg 

Tgأو نقطة الزجاج-التحّول الزجاجي /درجات حرارة االنتقال

Glass With 96% Silica  من السيليكا% 96زجاج بنسبة
Glassy Vitreous State حالة زجاجّية البلورية 
Glaucoma الماء األزرق/َزَرق 
Glaze / Glazes ميناءات على زجاج/ميناء
Glaze Ice يد شفافجل 
Glaze Point مكان الزجاج في نافذة 
Glazed مصقول 
Glazing تزجيج
Glide  30مسار مائل بزاوية –نزول نحو الهبوط°
Glide Path طريق انحداري 
Glide Slop Coupling Loop الزاوية ما بين المدرج من جهة/أنشوطة إقتران زاوية االنحدار

 )من جهة أخرىوالخط من آخر المدرج و الطائرة 
Glide Slope Beam شعاع منحدر النزول نحو الهبوط
Glide Slope Coupling Loop عروة ازدواج االنحدار الشراعي
Glide Slope Guidance إرشاد االنحدار الشراعي
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Glider طائرة شراعية دون محرك
Gliding Flight طيران شراعي 
Global Analysis تحليل شامل 
Global Coordination Space حيز تنسيق شامل 
Global Hydro Resources مصادر مائية عالمية 
Global Market سوق علمي 
Global Positioning Navigation 
System 

نظام المالحة لتحديد الموقع

Global Positioning System نظام تعيين الموقع الجغرافي العالمي
Global Positioning System Receivers مستقبالت نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي
Global Radiation أشعة كلِّية 
Global Software Development تطوير البرمجيات الموزَّعة المراكز
Global Studio Project مشروع االستديو العالمي
Global System For Mobile نظام عالمي للهواتف النّقالة
Global Telephone Satellite ساتل الهاتف العالمي 
Global Warming ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضّية
Global Warming Potential دليل االحتباس الحراري 
Globalization عولمة
Glomerular Filtration Rate معدَّل ترشيح الُكَبيبة 
Glomerulus ُكَبيبة
Glossary مسَرد كلمات 
Glucanase غلوكاناز 
Gluconic Acid حمض الغلوكونيك 
Glucose سّكر العنب: غلوكوز 
Glucose Degradation تفكك الغلوكوز 
Glue Applicators ُمغّريات 
Glulam خشب طبقات ُمصمَّغ 
Gluons حوامل القوى النووّية الشديدة والمسؤولة عن: غلّيونات/صمغونات

 ض لتكوين الباريوناتاّتحاد الكواركات مع بعضها البع
Glut إغراق السوق بالسلع-تخمة
Glutamic Acid حمض الغلوتاميك 
Gluten Hydrolysates غلوتين ُممّيه 
Glycerol غليسرول 
Glycine غاليسين 
Glycogen غاليكوجين 
Glycolipids دهون سكرية 
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Glycolysis تحلل الغلوكوز 
Glycopeptides ببتيدات غليكوزيدية 
Glycosidic Linkage رابطة غاليكوزيدية 
Glycosylated مضافًا عليها مجموعة غاليكوزيل
Glyoxylate Bypass مسار اصطناع جانبي للغيوكسيالت
GMP غوانوزين أحادي الفوسفات
Gneiss  نايس -صخر صوَّاني 
Goal Question Metrics مقاييس السؤال المستهدف
Goals/Questions/Metrics قياسات/أسئلة/أهداف 
Gods Eye View Displays شاشة النظر من أعلى 
Goethite غوتيت 
Gold ذهب
Gold Aurene Glass  زجاج ذو زخرفات متقّزحة شاّفة مذّهبة -زجاج اورين الذهبّي
Gold Flashed Alloy سبيكة ذهبّية وهاجة 
Gold Nanoparticles جسيمات نانوية من الذهب
Gold Wire Bonding ربط السلك الذهبي 
Golden Brown Algae طحالب بنية مذهبة 
Goldsworthy  ًمساٍو لثقله ذهبا 
Golgi Apparatus جهاز غولجي 
Gon ضلع
Gonad منسل-غدة تناسلية  - خصية
Gonadotropin غونادوتروبين 
Gooch زجاج مصهور 
Goodyear - Charles اخترع عملية)1860-1800(يعاِلم أميرك: ودييرچتشارلز

 الڤلكنة
Gooseneck  عنق االوزة أنبوب منحني له شكل/وصلة منحنيةS
GOR نسبة الغاز إلى النفط 
Gore - Tex اسم ماركة لنسيج مضاّد للماء ونفوذ للهواء
Gorham Process سيرورة غورهام 
Gouging الحفر بالمظفار -تقوير
Governing Conditions روط حاكمةش 
Governing Equations معادالت حاكمة 
Government Information Security 
Reform Act 

قانون إصالح أمن المعلومات الحكومية

Governmental Agencies And 
Research 

وكاالت حكومية ومراكز بحوث
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Grab Sample  عينة عشوائية -عينة إنتزاعية
Grade Line سم إلى وحدات لبيان مستوى سائل في وعاءخط مق: خط التدرج

 على سبيل المثال
Graded Index معامل متدرج 
Graded Index Fibers ألياف الدليل الدرجي 
Graded Index Optical Fiber ليف بصري متدرج معامل
Graded Index Plastic Fiber Optic 
Cable 

سلك الليف البصري البالستيكي المتدرج المعامل

Graded Index Profile مقطع الدليل الدرجي 
Gradien التدرج - ميالن 
Gradient تدرج
Gradient - Field Raman مطيافّية حقل التدّرج لـرامان
Gradient Furnace فرن تدرُّج حراري 
Gradual Taper شكل مستدق تدريجي 
Gradualism تدرجية 
Graduate Pipette دم في المعايرة الحجمية يظهر علىسحاحة مدرجة أداة تستخ

 جانبها تدريجات تظهر حجم المحلول الذي اسُتخدم في المعايرة
Graft ُطْعم
Graft Copolymers بوليميرات مشتركة مطعمة
Graft Polymerization بلمرة بالتطعيم 
Graft Polymerization Onto Fibers بلمرة بالتطعيم على األلياف
Grafting تطعيم
Graftskin مادة مكافئة للجلد الحّي تّم تصنيعها وتطويرها خالل العقد االول

 من القرن الواحد والعشرين
Grain Boundary حدود الحبيبة 
Grain Formation تكوين الحبيبة/تشّكل 
Grain Growth نمو حبيبي 
Grain Refinement تصغير الحبيبات/تنعيم 
Grain Size حجم الحبيبة 
Grain/Grains حبيبات/حبيبة 
Gram جرام
Gram Positive موجبة الغرام 
Gramicidin غراميسيدين 
Grand Unified Theory دة كبرى  نظرية موحَّ
Grants ِمَنح
Granular Activated Carbon حبيبات من فحم نباتي المنشأ معالج: كربون حبيبي منشط
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غرام واحد من الكربونف-كيميائيًا لتحسين خصائصه االمتزازية
 متر مربع 500المعالج له سطح نوعي يكافئ 

Granular Endoplasmic Reticulum شبكة أغشية السائل الخلوي الخشنة
Granular Media Filter مرشح وسط جيبي 
Granules حبيبات 
Granulocytes خاليا محببة 
Grapevine إشاعات 
Graph رسم بياني 
Graphaitization غرفتة
Grapheme تفاعل انجذابي - غرافين
Graphene غرافين 
Graphic Adapter ُمهايئ الرسوم البيانية 
Graphic Cards بطاقات غرافيكية رسوم بيانية
Graphic Display شاشة عرض الرسوم البيانية
Graphic Manipulation تداول غرافيكي للرسوم 
Graphical واجهة رسومية 
Graphical Axes محوران بيانيان 
Graphical Representation Of A Force  تمثيل بياني لقوة
Graphical User Interface واجهة المستخدم الرسومية
Graphics بيانيات 
Graphite غرافيت 
Graphite - aluminum MMCs مواد مرّكبة ذات رابط معدني من األلمنيوم والغرافيت
Graphite - Epoxy إيبوكسي غرافيت 
Graphite Aluminum ألمنيوم غرافيت 
Graphite Fibers ألياف الغرافيت 
Graphite Fibers - Forms  أشكال -ألياف غرافيت
Graphite Precursors طالئع الغرافيت 
Graphitization الفوالذ/تشكُّل الغرافيت في الحديد
Graphs مخططات مميزة 
Grapple خطاف 
GRAS كائنات آمنة بشكل عام 
Grasp And Release Loads قبض وتحرير الحموالت
Grated Cover غطاء من الحديد الصب ذو فتحات يوضع على: غطاء شبكي

 فوهات فتحات المجاري
Graticule مقياس العينية 
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Grating شبكة
Grating Gratings مشبكة المشابك 
Gravel Soil تربة حصباء 
Gravimetric له عالقة بمقياس األوزان: مثقالي
Gravitate يجذب
Gravitation Force قوة الجاذبية 
Gravitational Acceleration تسارع تثاقلي 
Gravitational Interaction تثاقلي/تفاعل تجاذبي 
Graviton جرافيتون 
Gravity جاذبّية
Gravity - Newtonian جاذبية نيوتن 
Gravity Belt Thickener مثخن حزام الجاذبّية 
Gravity Flow In Pipes انسياب جاذبي في األنابيب
Gravity Flow Outlet مصرف جريان بالتثاقل 
Gravity Monitoring مراقبة الجاذبية 
Gravity Newtonian جاذبّية نيوتونّية 
Gravity Settlers مثبتات الجاذبية 
Gravity Thickening يةتثخين بالجاذب 
Gray Cast Iron حديد صّب رمادي 
Gray Code رمز رمادي 
Gray Scale System نظام القياس الرمادي 
Grease Analysis تحليل الشحوم 
Great Circles دوائر عظيمة 
Greek Alphabet أبجدية يونانية 
Greek Symbols And Their 
Pronunciations 

رموز يونانية وكيفية لفظها

Green صاِلح بيئّياً  -خضرأ 
Green - Body - Forming تشكيل الجسم األخضر 
Green Algae طحالب خضراء 
Green Architecture دراسة كيفّية زيادة فعالية األبنية واستهالكها: عمارة خضراء

للطاقة والمياه والمواد وٕانقاص تأثيرها السّيئ على صحة اإلنسان 
 وعلى البيئة

Green Body ريجسم ط 
Green Chemistry كيمياء المرّكبات الصاِلحة بيئّيًا: كيمياء خضراء
Green Density كثافة خضراء 
Green Design تصميم صالح بيئّيًا: تصميم أخضر
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Green Engineering هندسة خضراء صالحة بيئّيًا
Green House دفيئة
Green House Effect البيت الزجاجي/مفعول الدفيئة
Green Machining صاِلح بيئّيًا/تشغيل أخضر
Green Magnets صاِلحة بيئّيًا/مغانط خضراء
Green Manufacturing تصنيع الزجاج األخضر
Green Manure سماد أخضر 
Green Movement  صاِلحة بيئّيًا/حركة خضراء
Green Steel فوالذ أخضر 
Green Strength يةالطر /مقاومة في الحالة الغضة
Greener أكثر غرابة/غريب 
Greenhouse Effect  ظاهرة الدفيئة-ظاهرة االحتباس الحراري - أثر الدفيئة
Greenhouse Gases  غازات البيت البالستيكي للزراعات- غازات الّدفيئة
Gregorian Antenna هوائي غريغوريان 
Grey Water مياه قذرة رمادّية 
Grid شبكة متسامتة 
Grid Agents أدوات الشبكية 
Grid Reflecting Disk قرص عاكس منقوش 
Grid Services خدمات الشبكية 
Grid Services Architecture هيكلية خدمات الشبكية 
Gridiron هيكل من قضبان معدنية متوازية يستخدم ألغراض: حديد مشبك

 متنوعة من بينها استخدامه كغربال في محطات المعالجة
Grignard Metathesis Polymerization بلمرة بمناقلة غرينيارد 
Grinder رحى طاحنة تستخدم لتجزئة المواد إلى كسارات محددة - مطحنة

 األبعاد
Grinding طحن-جلخ 
Grinding Wheel Assembly  دوالب المطحنة -تجميع قرص الشحذ
Grippers  قوابض -أذرع قابضة 
Griseofulvin نغريسيوفلفي 
Grit حجم حبيبات مواد الصقل
Grit Chambers غرف رمل خشن 
Groove ثغرة
Ground أرض
Ground - Based Transponder مجيب ترانسبوندر أرضي الموقع
Ground Based Phased Array Radars رادارات أرضية مصفوفة الحالة
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Ground Based Transponder ترانسبوندر أرضي الموقع/مجيب
Ground Connection  تأريض/وصلة أرضية 
Ground Loop التفاف األرضي 
Ground Plane Antenna هوائي أرضي مسطح 
Ground Planes سطوح توصيل أرضي 
Ground Pressure ضغط جوي في المطار 
Ground Pressure Correction تصحيح الضغط األرضي
Ground Roll تدحرج أرضي 
Ground State البدءحالة 
Ground Stations محطات أرضية 
Ground Tracking Stations محطات التتّبع األرضّية
Ground Water Table نطاق الماء الجوفي 
Grounded Delay Line خط التعويق المؤرض 
Grounded Wrist Straps أحزمة المعاصم المؤرضة
Grounding تأريض 
Groundplane مستوي أرضي 
Groundwater مياه جوفّية 
Groundwater Disinfection تعقيم المياه الجوفية 
Groundwater Hydrology علم المياه الجوفية 
Groundwater Pollution تلّوث المياه الجوفية 
Groundwater Quality جودة المياه الجوفية 
Groundwater Recharge تغذية المياه الجوفية 
Groundwater Remediation معالجة المياه الجوفية 
Groundwater Ubiquity Score درجة االنتشار في المياه الجوفية
Group - Transfer Polymerization تبلمر عبر االنتقال الزمرّي
Group Number For Elements رقم الزمرة للعناصر 
Group Velocity سرعة الجمع 
Grouped Data بيانات مجمعة 
Grouping Of Materials تجميع المواد 
Groups زُّمر
Groups Periodic Table مجموعات جدول دورّي/ُزَمر
Grout مادة عازلة مالئة لمنع التسرب:حقن طالء
Grouting حقن باالسمنت 
Growth نمو
Growth Chamber غرفة النمو 
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Growth Medium وسط النمو 
GTL تسييل الغاز 
Guanosine غوانوزين 
Guard Band نطاق حماية 
Guayule Shrubs شجيرات الغوايولة 
Guaze نسيج معدني -شاش 
Guest Host دار الضيافة 
Guide نتوء توجيه لإلرشاد إلى كيفية تركيب ووصل قطعة مع أخرى

 ضمن آلة
Guide Bush  ُجلبة ارشاد/ ُجلبة دليلية
Guide Rod قضيب توجيه 
Guide Rollers وجيهبكرات الت 
Guided Aileron دفة الدحرجة الموجهة 
Guideline خط توجيه لإلرشاد إلى كيفية تركيب ووصل قطعة مع:دليل

 أخرى ضمن آلة
Guiding دليل
Gun Camera بندقية كمرة 
Gunn Diodes  صمامات ثنائيةGunn -ديوداتGunn
Gunn Effect تأثير غان 
Gurney Flaps 90قط من الحافة الخلفية للجناح بزاويةجنيح مستوي صغير يس

 درجة
Gutter قناة ضيقة على جانب الطريق لتصريف المياه -ميزاب
Gutter Trough On Poles ميزاب حوضي على حوامل
Guy Rope حبل تثبيت وتدي 
Gylcocalyx كأس سكري 
Gyrase جيراز
Gyration تدويم
Gyro - Dynamics  ُمةديناميك األجسام الم َدوَّ
Gyro Compassing تحيد االتجاهات بالجيرو
Gyromagnetic Ratio نسبة مغنطسّية دورانّية 
Gyroscope جايروسكوب 
Gyroscope Mount حاضن الجيروسكوب 
Gyroscopic Procession انبثاق جيروسكوبي 
Gyroscopic Reaction Torque رد فعل عزم الدوران الجيروسكوبي
Gyroscopic Wander طواف جيروسكوبي 
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H - Plane Horn  بوق نوعH مسح 
H Plane Horn  بوق مسطحH 
Habitat مسكن
Hack Saw منشار المعادن 
Hacker قرصان على شبكة اإلنترنت
Hair - Spring نابض شعري 
Half - Life  منتصف العمر-عمر النصف -عمر نصفير
Half - Reactions ّما الجزء المؤكِسد أو الجزء المرِجعإ: أنصاف تفاعالت
Half - Wave Power Supply منبع قدرة للنصف موجة/مصدر طاقة
Half - Wave Rectifier مقوم نصف الموجة 
Half Adder َجّماع نصفي 
Half Adder Gate بوابة الَجّماع النصفي 
Half Adder Logic منطق َجّماع نصفي 
Half Adder Symbol ّماع النصفيرمز الج 
Half Adder Truth Table جدول الحقيقة للَجّماع النصفي
Half Bridge نصفية القنطرة 
Half Bridge Regulator منظم النصف قنطرة 
Half Duplex نصف مزدوج 
Half Hand Brass نحاس أصفر مطاوع 
Half Power Frequency تردد نصف االستطاعة 
Half Power Points القدرة نقاط نصف 
Half Reaction نصف تفاعل 
Half Wave Dipoles قطب ثنائي نصفي الموجة
Half Wave Elements عناصر نصف موجية 
Half Wave Open Dipole ثنائي القطب نصفي الموجة المفتوح
Half Wave Rectifier Circuit دارة تقويم الموجة النصفية
Half Wave Sections أجزاء نصف موجية 
Half Wave Three Phase Rectifier 
Circuit 

دراة تقويم لنصف الموجة ثالثية المراحل

Half Wavelength Radiator ُمشع بطول نصف موجة
Halide هاليد
Hall - Heroult عملية هول هيرولت في تصنيع األلمنيوم
Hall Effect تأثير هول 
Hall Effect Sensors مجسات تأثير هول 
Hall Effect Switches مفاتيح تأثير هول 
Hall Effect Transducer محول طاقة تأثير هول 
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Hall Voltage فولتية هول 
Haloacetic Acids أحماض الخل 
Halobacteria بكتيريا ملحاء 
Halocarbon كربون هالوجيني 
Halogen/Halogens هالوجينات/هالوجين 
Halogenations هلجنة
Halon هالون
Halpin - Tsai Equations معادالت البين تسي 
Halstead Intelligent Content محتوىHalstead الذكي
Halstead Mental Effort جهدHalstead الذهني
Halstead Program Difficulty  صعوبة برنامجHalstead
Hamarhead Ribozomes رايبوزومات رأس المطرقة
Hamiltonian نسبة الى هاملتون -تون معامل هامل
Hamilton's Equations معادالت هاميلتون 
Hamilton's Variation Principle مبدأ التباين لهاميلتون 
Hampered معاق -موقوف 
Hand - Augered Borehole ثقب حفر بمثقاب يدوي 
Hand - Dug Well  ًبئر محفور يدويا 
Hand Augering تثقيب يدوي 
Hand Layup عملية توّضع الطبقات يدويًا
Hand Pump مضخة يدوية 
Hand Wheel عجلة دائرية معدنية لفتح وٕاغالق الصمام: حلقة الصمام اليدوية

 يدويًا في حال انقطاع التيار الكهربائي او حدوث عطل
Handbook دليل
Handheld Computers كمبيوترات يدوّية 
Handheld Pen Scanner لمي محمول باليدماسح ضوئي ق
Handheld Personal Computers كمبيوترات شخصّية محمولة يدويا
Handle Bearing مسند مفصلي للمقبض 
Handling تعامل
Handrail درابزين مركب على أعمدة او مثبت على جدار للتمسك به:متكأ

 والتثبت عند المسير
Handset سّماعة 
Handshaking ادل تأكيد االتصالتصافح أي تب/تعارف
Hang Glider طائرة شراعية بدون محرك تحمل إنسان متدلي.
Hangar Fire Point نقطة االحتراق في الحظيرة
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Hangar First Aid Station محطة االسعافات االولية في الحظيرة
Hansch Parameter معيار هانش 
Hansen Disease مرض هنسن 
Haploid Prenuclei ية أحادية الصيغة الصبغيةنوى اول
Hapten ناشبة
Hard - Clad Silica تصفيح صلب للسيليكا 
Hard - Magnetic (Or Permanent) 
Material 

مادة ذات مغنطيسية قاسية-)او دائم(مادة ممغنطة بشكٍل قاس
 )دائمة(

Hard - Vacuum Panel لوحة شديدة التفرغ 
Hard - Wired Circuit الك الصلبةدارات األس 
Hard Anodized ُمغّطًى بطبقة أكسدة مصعدية قاسّية
Hard Copies نسخ ورقية 
Hard Currency عملة صعبة 
Hard Deposits توّضعات قاسّية 
Hard Disk قرص صلب 
Hard Disk Drive/Hard Disk Drives سواقات القرص الصلب/سواقه اإلسطوانة الصلبة
Hard Drive Memory  قرص صلب –ة سواقة ذاكر
Hard Facing لحام سبيكة على حامل معدني
Hard Ferrites فّريتات قاسّية 
Hard Glasses  ٍزجاٍج قاس 
Hard Path Policies سياسات الطريق الصعب
Hard Photo زجاج قاس الصورة 
Hard Vacuum Panel لوحة التفريغ الشديد 
Hardboard يحتوي عادًة على وجه أملسلوح خشبي قاس وعالي الكثافة
Hardenability  قابلّية زيادة القساوة -قابلية التقسية
Hardeners ُمقسِّيات 
Hardening تقسية
Hardfacing تقسية بالتلبيس 
Hardness قساوة
Hardness Analysis تحليل العسرة 
Hardness Test اختبار القساوة 
Hardness/Tensile - Strength 
Conversion 

تحويل القساوة لمقاومة الشد

Hardware معدات 
Hardware Intensive Control 
Applications 

تطبيقات التحكم الشديد بماديات الكمبيوتر



 1028

Hardwood خشب الشجر عريض األوراق
Hardwood Lumber خشب الشجر عريض االوراق الخاّم
Harmonic توافقية
Harmonic Generators متناغمةمولدات 
Harmonic Oscillator  تناغمي/مذبذب توافقي 
Harmonies توافقيات 
Harness Satin ساتان ألشرطة التثبيت/نسيج حريري صقيل
Harp Antennas هوائيات قيثارية 
Hartley Oscillator مذذبذبات هارتلي 
Harvard Kalahari Project مشروع هارفرد كلهاري 
Hastelloy  كة تجارّية لخالئط معدنية مقاومة للصدأعالمة مار
Hay Bridge قنطرة هاي 
Hay Fever  الحّمى القرمزّية -حساسية لغبار الطلع
Hazardous Chemical مادة كيميائية خطرة 
Hazardous Enviromnents بيئات خطرة 
Hazardous Environments And 
Ducted Cables 

بيئات خطرة و كبالت مقنونة

Hazardous Waste فضالت خطرة 
Hazardous Waste Stream جدول الفضالت الخطرة
Hazards مخاطر 
Hazen Williams Equation معادلة هازن ويليامز 
He Ne Gas Lasers ليزرات الهليوم ـ النيون الغازية
Head الضغط المتولد عن وجود جسم مائي على ارتفاع معين:علو
Head - Discharge Curves منحنيات تصريف الضاغط
Head - To - Tape شريط إلى رأس 
Head Down Displays شاشة الرأس المنخفض 
Head End طرف رئيس نهائي 
Head Equation معادلة رئيسية 
Head Motion Box صندوق حركة الرأس 
Head Positioner مموضع الرأس 
Head Tracking Systems أنظمة تتبع الرأس 
Head Up Display / Head Up 
Displays 

شاشات الرأس المرتفع/ عرض الرأس المرفوع 

Head Wall  حائط احتجاز -جدار امامي
Head Works اعمال منشأت المنبع 
Header الرأس -مقّدمة 
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Heading Angle زاوية محور المركبة مع الشمال الجغرافي
Heading Control Autopilot م باالتجاهطيار آلي للتحك
Heading Control Loop أنشوطة التحكم باالتجاه 
Heading Monitoring مراقبة أفقية 
Headphone  سماعات األذن/ سّماعة الهاتف
Headpoint النقطة األبعد من بين نقطَتين: نقطة رأسية
Heads Or Tails نقشة أو كتابة-طرة 
Health And Safety Executive ة واألمانمؤسسة الصح 
Health Information System نظم المعلومات الصحية
Healthy Home  ّمنزل صّحي 
Heart Attack نوبة قلبية -جلطة 
Heart Pacemeaker منظِّم ضربات القلب 
Heartwood الخشب القاسي في قلب الشجرة: خشب القلب
Heat حرارة
Heat - Capacity Convolution Factor طراب الحرارة النوعيةعامل اض
Heat - Dissipating Bus Bar قضيب موصل للتبديد الحراري
Heat - Mode Recording تسجيل بالنمط الحراري 
Heat - Tempered Glass  ًزجاج مقّسًى حراريا 
Heat Affected Zone  ًمنطقة متأّثرة حراريا 
Heat Balance توازن حراري 
Heat Capacity سعة حرارية 
Heat Capacity At Constant Pressure سعة حرارية عند ضغط ثابت
Heat Capacity At Constant Volume سعة حرارية عند حجم ثابت
Heat Dissipating Bus Bar قضيب موصل للتبديد الحراري
Heat Drying تجفيف حراري 
Heat Engine محرك حراري 
Heat Exchange تبادل حراري 
Heat Exchanger مبادل حراري 
Heat Exchanger/Gradient - Furnace 
Technique 

المباِدل الحراري/تقانة الفرن المتدّرج

Heat Exhaustion إنهاك حراري 
Heat Flow Input  التسرب الحراري/ دخل االنسياب
Heat Index مؤشر الحرارة 
Heat Islands جزر حرارية 
Heat Mirror مرآة حرارّية 
Heat Of Vaporization حرارة التبخر 
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Heat Resistance مقاومة حرارّية 
Heat Resistant Foams رغويات مقاومة حراريا 
Heat Seeking متقفية للحرارة 
Heat Shock Proteins بروتينات الصدمة الحرارية
Heat Sink مصرف حراري 
Heat Stabilizers ارّيةأدوات استقرار حر /مواِزنات/مثبِّتات
Heat Stroke ضربة حرارية 
Heat Transfer انتقال الحرارة/تحويل 
Heat Transfer Coefficient معامل تحويل الحرارة 
Heat Transmission تمرير الحرارة/ عبور/نقل
Heat Treating Cycle حلقة معالجة حرارية للترسيب/دورة
Heat Treating Or Thermal 
Preocessing 

عمليات حرارّية/حراريةمعاَلجة

Heat Treatment معالجة حرارية 
Heath Hens دجاج هث 
Heating - Ventilation - & Air 
Conditioning 

تدفئة و تهوئة وتكييف الهواء

Heating Curve For Crystal 
Formation 

منحني التسخين لتشكيل البلورة

Heating Value قيمة تسخينية 
Heavily Doped التذمم/ غة التنشيط بال 
Heavy - Duty مصمادة 
Heavy Air - Actuated Single Piston 
Hammer 

مطرقة تدار بمكبس احادي مدفوع بالهواء الثقيل

Heavy Duty قوي االحتمال 
Heavy Duty Cables كبالت االحتمال الثقيل 
Heavy Duty Components Systems مكونات و أنظمة متينة الصنع
Heavy Duty Materials Handling تناول المواد واألشياء الثقيلة
Heavy Hole ثقب ثقيل 
Heavy Metals معادن ثقيلة 
Heavy Oil نفط ثقيل 
Heavy Water Reactor مفاعل الماء الثقيل 
Hectare متر مربع 10000-هكتار
Hedge معزز - ُمَرّصن  -وشيع
Hedrocal ّرض على نمو العظاممادة حيوية تح: هيدروكال
Height ارتفاع
Height Above A Reference Plane ارتفاع فوق مستو مرجعي
Height Control Loop أنشوطة التحكم باالرتفاع
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Height Finding Radars رادارات ُمحِددة لالرتفاع 
Helical حلزوني -لولبي 
Helical Antennas هوائيات حلزونية 
Helical Flashlamp  لولبي/مصباح ضوئي حلزوني
Helical Scanning مسح لولبي 
Helical Scantrack مسرى المسح اللولبي 
Helicity حلزونّية 
Heliograph هليوغراف 
Helium هيليوم
Helix حلزون -لولب 
Helix Angle زاوية حلزونية 
Helix Antenna هوائي حلزوني 
Helmet Mounted Displays ركبة على خوذةشاشات م
Helmet Mounted Sights مشاهد مركبة على خوذة
Helmholtz هيلمهولتز 
Helminth ديدان معوية 
Helminthes كديدان الحرقص والدودة الشريطية: ديدان معوية
Hematocrit نسبة حجمية للكريات الحمراء في الدم
Hematopoetic Stem Cells خاليا جذعية مشكلة للدم
Hematotoxic تسمم في الدم 
Heme مجموعة هيم -أليحمو 
Hemicellulose  ّشّقيّ /سيللولوز نصفي 
Hemodialysis غسيل الدم 
Hemoglobin  خضاب الدم -هيموغلوبين
Hemolysis تفكُّك كريات الدم الحمراء
Hemophilia ناعور
Hemophiliacs مصابين بالناعور 
Henry's Law قانون هنري 
Henry's Law Constant ثابت قانون هنري 
Heparin هيبارين 
Hepatic كبدي
Hepatitis مرض له أنماط وأعراض ومسببات مختلفة وطرق: التهاب الكبد

 عدوى مختلفة من بينها الغذاء الملوث بالبراز او الحقن الملوثة
Hepatocyte خلية كبدية 
Hepatotoxic سمية كبدية 
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Heptagon ضالعسباعي األ 
Herbicide مبيد أعشاب 
Herbicide Containing Polymers بوليميرات حاوية مبيدات عشبية
Herbivore طيف واسع يبدأ من الحشرات إلى الحيوانات: مقتاتات باألعشاب

 الثديية تعيش على األعشاب فقط
Hercules Prepregs عّيمواد تقوية وقولبة محتوية على راتنج اصطنا: دعامات هرقل
Hermaphrodite Connector موصل خنثي 
Hermetic Seal محكم الغلق 
Hermite Polynomial حدودّية هيرميت 
Hermitian هرميتي 
Herpes هربس
Herpes Virus فيروس القوباء 
Hertz هرتز
Hertz Antenna هوائي هيرتز 
Hertzsprung Russell Diaqram مخطط هرتزسبرونغ راسل البياني
Hetero متباين
Hetero Junction وصلة غير متجانسة 
Heteroallelic متغاير أليل 
Heterocycle حلقة مغايرة 
Heterodimer دايمرات متخالفة 
Heterodyne مزج ترددي 
Heteroepitaxy غير متجانس/ترسيب فوقي مختلف
Heterogeneity عدم التجانس 
Heterogeneous متباين الخواص 
Heterogeneous Polymerization بلمرة المتجانسة 
Heterojunction وصلة غير متجانسة 
Heterojunction Bipolar Junction 
Transistor 

ترانزستور ثنائي القطب ذو وصلة متغايرة

Heterojunction Bipolar Transistors ترانزستورات ثنائية القطب ذات الوصلة المتغايرة
Heterojunction Design وصلة متغايرة 
Heterojunction Field - Effect 
Transistor 

ترانزستور األثر الحقلي المتباين الوصالت

Heterojunction Photodiodes صمامات ثنائية ضوئية متخالفة الوصل
Heterojunctions تقاطعات غير منتظمة 
Heterokaryosis تغاير النوى 
Heterologous Expression مختلف األصلتعبير 
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Heterophobic  العدوانية تجاه الغير/ كراهية الغير
Heteropolysaccharide Emulsan مادة االستحالب عديدة السكريات المتباينة
Heterosis تعاظم القدرة 
Heterostructure بنية متغايرة 
Heterostructured متغايرة البنية 
Heterostructures متعّدد االبنى 
Heterotroph غيري التغذية 
Heterotrophic Bacteria بكتريا عضوية التغذية 
Heterotrophic Metabolism إستقالب متغايرات التغذية
Heterozygous متغايرة اللواقح 
Hetrojunction وصلة غير متجانسة 
Heuristic حدس مهني 
Hevea Brasiliensis  يليةشجرة مّطاط براز  -هيفيا برازيليانسيس
Hevea Rubber مّطاط شجرة هيفيا 
Hexa ستة
Hexadecane هيكساديكان 
Hexadecimal ِستَّ َعْشري 
Hexaethylguanidinium Chloride كلوريد سداسي إيثيل الغوانيديوم
Hexagon شكل سداسي -مسدس 
Hexagonal Array تنظيم سداسي 
Hexagonal Cells خاليا مسدسة الشكل 
Hexagonal Close Packed Structure بنية سداسية متراصة 
Hexagonal Crystal System جملة بلورية سداسّية 
Hexose هيكسوز/ سكر سداسي 
Hexurenic Acids أحماض اليوريا السداسية
HF Communications  اتصاالت الـHF 
HFS شراب عالي المحتوى من الفركتوز
Hidden Heat كامنة/حرارة مخبأة 
Hidden Symmetries Yields Emission 
Spectra 

أطياف انبعاث متماثالت محاصيل مخبأة

Hierarchical Parallel Networks شبكات متوازية تدرجية 
Hierarchy تسلسل هرمي 
Hierarchy Of Controls Model نموذج التسلسل الهرمي للضوابط
Hieydweiller Bridge قنطرة هايدويللر 
HiFi Stereo Systems  أنظمة الستيريوHiFi 
High عالية
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High - Elastic - Modulus معاِمل المرونة ذو قيمة عالية
High - Electron - Mobility 
Transistors 

ترانزستورات ذات الكترونات عالية الحركّية

High - Fidelity - HF - Speakers مكبرات صوت عالية األداء
High - Fidelity Stereo Receiver  مستقبل ستيريوHF 
High - Head رأس عالي 
High - Level Design تصميم رفيع المستوى 
High - Level Design Document وثيقة التصميم رفيع المستوى
High - Level Wastes نفايات المستوى العالي 
High - Pass Filters مرشح إمرار الترددات العالية
High - Performance (HP) Cement اسمنت عالي األداء 
High - Power Radar Phased - Array 
Antennas 

هوائيات رادار المصفوفة الطورية عالي الطاقة

High - Pressure Gas Quenching تبريد سريع بواسطة غاز ذي ضغٍط عال/إسقاء
High - Purity Oxygen أكسيجين عالي النقاوة 
High - Speed Cables كبالت فائقة السرعة 
High - Speed Civil Transport تنقل مدني عالي السرعة
High - Speed Digitals رقميات عالية السرعة 
High - Speed Internet Access خدمة االنترنت السريع 
High - Speed Lines خطوط السرعة العالية 
High - Speed On - Chip لعالية السرعةرقاقة الذاكرة المباشرة ا
High - Strength مقاومة عالية 
High - Strength Low - Alloy (HSLA) 
Steel 

فوالذ عالي المقاومة منخفض الخالئطية

High - Strength Steel فوالذ عالي المقاومة 
High - Temperature Adhesieves لواصق مقاومة لدرجات الحرارة-لواصق عالية درجة الحرارة

 يةالعال
High - Temperature Crystallization تبلور عالي درجة الحرارة
High - Temperature Plastics مستقرة حراريًا/مواد بالستيكّية عالية التحمل الحراري
High - Temperature Sintering تلبيد تحت درجة حرارة عالية
High - Voltage Capacitor متسعة ذات فولتية عالية
High - Voltage Transmission نقل بتوتر عال 
High (Classical) Frequencies ترددات عالية تقليدّية 
High Amplitude Ripple Response اتساعات عالية لالستجابة المتموّجة
High Carbon Steel فوالذ عالي الكربون 
High Cell Density Cultures مزارع ذات كثافة خلوية عالية
High Critical Superconductors نواقل فائقة تعمل في درجة حرارة حرجة عالية



 1035

High Crystallinity عالي درجة التبلور 
High Definition Television تلفاز ذو نوعية عالية للّصورة
High Definition TV  العالي/ تلفاز التبيين الدقيق
High Density Integrated Circuits املة عالية الكثافةدارات متك
High Density Polyethylene بولي إيتيلين عالي الكثافة
High Directionality اتجاهية عالية 
High Electron Mobility Transistors ترانزستورات الحركية السريعة لاللكترونات
High End طرف نهائي علوي 
High End Computing Applications  حوسبة فائقةمكّرس لتطبيقات
High End Networking Equipment  األخيرة–معدات الشبكات العالية
High End Personal Computers أنماط حديثة للكمبيوترات الشخصّية
High Energy ذو طاقة عالية 
High Fatty Acids أحماض دهنية عليا 
High Fidelity Headsets  سماعات األذنHf 
High Fidelity Speakers  مكبرات الصوتHf 
High Flow Compositions تركيبات عالية التدفق 
High Flux Density كثافة فيضّية عالية 
High Frequency تردد عال 
High Frequency Bipolar Transistors ترانزيستورات ثنائية القطب عالية التردد
High Frequency Noise ضجيج الترددات العالية
High Frequency Response استجابة لترددات أعلى 
High Frequency Sine Waves موجات جيبية عالية التردد
High Frequency Switching تبديالت الترددات العالية
High Input Impedance معاوقة دخل عالي 
High Insertion Losses فقد إدخال عال 
High Level Language لغة عالية المستوى 
High Melting Point Solids أجسام صلبة ذات درجات حرارة انصهار عالية
High Output Current Power Or Op 
Amp 

 تيار خرج عالي

High Pass  ًتمريرًا سريعا 
High Pass Filters مرشح إمرار الترددات العالية
High Performance أداء عالي المستوى 
High Performance Ceramics واد سيراميكّية عالية األداءم
High Performance Liquid 
Chromatography 

 أداء عالي لوني للسائل

High Performance Manufactured 
Polymeric Fibers 

ألياف بوليميرّية مصنَّعة عالية األداء
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High Permeability ماّدة ذات نفاذية عالية 
High Pitch Tone نغمة الطبقة العالية 
High Polymer بوليمر متقّدم 
High Power Multicavity Klystrons كليسترونات متعددة الفجوات عالية القدرة
High Pressure Air Burst نظام اندفاع هواء عالي الضغط
High Pressure Homogenizers مجانسات ذات ضغط عالي
High Radiance إشعاع عالي 
High Resistive Depletion طقة االستنفاذ ذات المقاومة العاليةمن
High Resistivity Intrinsic Silicon سليكون حقيقي ذو مقاومة عالية
High Service Pumps مضخات الخدمة العالية
High Signal Losses فقدان اإلشاراٍت العالية 
High Slew Rate معدل انسالخ عالي 
High Speed Analog/ Interface وجه بيني عالية السرعة تماثليات
High Speed Cables كبالت فائقة السرعة 
High Speed Data Buses معابر المعلومات ذات السرعة العالية
High Speed Data Entry إدخال المعلومات بسرعة كبيرة
High Speed Silicon Gate CMOS جهازCMOS العالي السرعة ذو البوابة السليكونية
High Speed Telecommunications 
Lines 

خطوط االتصال الفائقة السرعة

High Strength مقاومة عالية 
High Tail ذيل أفقي مرتفع 
High Tc Superconductor ناقل فائق ذو درجة حرارة حرجة عالية
High Tech عالية المستوى/متقدمة/تكنولوجيا حديثة رفيعة/تقانة
High Tech Ceramics راميكّية ذات تقانات عاليةمواد سي
High Temperature درجة حرارة عالية 
High Tg materials مواد ذات درجة حرارة انتقال زجاجي مرتفعة
High Voltage عالي الفولتية 
High Voltage Capacitor متسعة ذات فولتية عالية
High Voltage Leads أسالك الضغط العالي 
High Voltage Neon Seven Segments 
Displays 

نيون فولتية عالية في شاشات القطع السبعة

High Volumetric Efficiency كفاءة حجمية عالية 
High Wing جناح علوي 
Higher - Level Computers كمبيوترات المستوى األرفع
Higher Frequency Switching Rates تقديرات تبديل للترددات األعلى
Higher Inverse Voltage فولتّية انعكاسّية أكبر 
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Higher Junction Temperatures درجات حرارة وصلّية أكبر
Higher Level Computers كمبيوترات المستوى األرفع
Higher Output Drive َسوق أعلى للخرج 
Higher Transistor Gain كسب ترانزستور أعلى 
Highest Frequency Deviation دي أقصىإنحراف ترد 
Highest Occupied Molecular Orbital مدار جزئي مشغول اعلى
Highest Occupied Molecular Orbitals المدارات الجزيئية األعلى المأهولة
Highlighting تسليط الضوء 
Highly Degenerate Electron Gas غاز االلكترون عالي االنحالل
Highly Directional Covert 
Communication 

اتصاالت مكمنية عالية االتجاهية

Hight Speed Ring حلقة السرعة العالية 
Hight Strenght شّدة عالية 
Highwall Coal Mining استخراج الفحم من مناجم عالية الجدار
Highways  ُأتوسترادات -طرقات سريعة
Hijacking اختطاف 
Hindenburg  منطاد -هيندينبرغ 
Hindered Phenols فراغيا(مقاومات أكسدة أساسها فينوالت معاقة(
Hinge مفصل 
Hinge Moment عزم المفصل 
Hinge Region مناطق متمفصلة 
Hinged Flap قالبة مفصلية 
Hinged Tapered Resistive Card بطاقة مقاومة مفصلية مدببة
Hip ورك
Hirudin هيرودين 
Histogram مَخطط َدَرجي 
Histones هستونات 
History تاريخ
Ho:YAG laser ليزرHo:YAG 
Hoar Frost صقيع ِفّضي 
Hoax إنذار كاذب 
Hoffman Criterion قاعدة هوفمان 
Hoffman Failure Criterion معيار فشل هوفمان/ قاعدة
Hofmann Elimination حذف هوفمان 
Hold Up Time زمن اإليقاف 
Holding Area منعمنطقة ال 
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Holding Capacitor متسعة التمسك 
Holding Current تيار إمساك 
Holding Cycle رة  دورة مؤخِّ
Holding Time مدة اإلمساك 
Hole – Less خالية من الثقوب 
Hole - Transporting Material مادة ناقلة للثقوب 
Hole / Holes ثقوب -فراغات /ثقب 
Hole Blocking معترض للثقوب 
Hole Transfer انتقال الثقب 
Hole Transport Layer طبقة نقل الثقوب 
Holes In Laminates فراغات في الصفائح/حفر
Holey مخرمة 
Hollow أجوف
Hollow - Fiber Column Reactor عمود ليفي مجوف 
Hollow - Fiber Module وحدات من األلياف المجّوفة
Hollow Core Composite بلّب مجّوف/ادة مرّكبة بقلبم
Hollow Fiber Membranes أغشية ذات ألياف جوفاء
Hollow Fibers ألياف جوفاء 
Hollow Ironless Shell صدفة جوفّية غير حديدّية
Holocene هولوسين 
Holoenzyme إنزيم كامل 
Holograms هولوغرامات 
Holograms Recording تسجيل الهولوغرامات 
Holographic  مجسم/ تصوير تجسيدي
Holographic HUDs شاشات التصوير المجسم-شاشات الرأس األفقي التجسيدية

 للرأس المستوي
Holographic Optical Elements عناصر بصرية ُمجسَّمة
Holography عرض مجسم 
Holy Grail حلقة مقدسة 
Home Appliances أدوات منزلّية 
Home CD Changers بّدالت األقراص المدمجة المنزلّيةم
Home Theaters مسارح منزلّية 
Home Video Systems ُنظم فيديوية بيتّية 
Homeostasis توازن بدني 
Homeotropic And Homogeneous 
Orientations 

اتجاهات متجانسة تتوازى فيها اّتجاهات الجزيئات مع اّتجاه
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الركيزة
Homes منازل
Homo Junction LED دايود الوصلة الذاتية الباعث للضوء
Homo Sapiens - Evolution Of تطّور االنسان الحديث بيولوجيا
Homodimer ثنائي األجزاء المتجانسة
Homoepitaxy ترسيب تقيلي فوقي متجانس
Homofermentation دايمرات متجانسة 
Homogeneity تجانس 
Homogeneous متجانس 
Homogenisers مجانسات 
Homogenization  إجرائية زيادة التجانس-مجاَنسة -عملية التجانس
Homojunction وصالت متجانسة 
Homology Modeling محاكاة المجاَنسة 
Homophobic ميل إلى الغير 
Homopolymer بوليمر متجانس 
Homozygous  متجانسة اللواقح -متجانسة زايجوت
Honeycomb Composite مادة مرّكبة ذات بنية قرص العسل
Honeycomb Core قلب قرص العسل 
Honeycomb Structure بنية قرص العسل 
Honeycombs أقراص العسل 
Honours Degree درجة الشرف 
Hood حيز عمل -حجيرة 
Hook’s Law قانون هوك 
Hookswitch مفتاح خّطاف 
Hookup Wire سلك التوصيل 
Hookworm ديدان تعيش في الجهاز المعوي: دان خطافيةدي
Hopper قمع تلقيم 
Horizontal ُأفقي
Horizontal Bidirectional Antennas هوائيات أفقية ثنائية االتجاه
Horizontal Cabling تسليك أفقي 
Horizontal Cabling For Fiber Optics توصيل أفقي لأللياف البصرية في كبالت
Horizontal Fan Shaped Beam شعاعًا أفقيًا شبيه بالمروحة
Horizontal Situation Indicator مؤشر الحالة األفقية 
Horizontal Strip شريط أفقي 
Horizontal Sweep Generator مولد االنزياح األفقي 
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Horizontal Transverse Mode نمط عرضي أفقي 
Horizontal Wire Antenna يهوائي ذو سلك أفق 
Horn بوق/زمور 
Horn Balance موازن روقي 
Horn Radiators مشعات بوقية 
Horne Balance Of Rudder موازن دفة التحكم باالتجاه
Horse Power Hp واط760مقياس لقدرة محرك وتعادل: قدرة حصانية
Horseradish Peroxidase ازبيروكسيد/بيروكسيداز مستحصل عليه من نبات الجرجار

 جرجار أو الفجل الحار
Horseshoe Vortex دوامة على شكل حذوه حصان
Hospital Food Tray صينّية طعام المستشفى 
Host Circuits دارات مضيفة 
Host Computer معيل/كمبيوتر مضيف 
Host Data Acquisition System بيانات نظام اكتساب بيانات العائل
Host Products ةمنتجات عائل 
Hot - Air Sterilizing Oven فرن تعقيم بالهواء الساخن
Hot - Electron Effects  الحار -اثار االلكترون 
Hot - Electron Transistors ترانزستورات ذات االلكترونات الحارة
Hot - Melt  ساخن -مصهور 
Hot - Melt Adhesives لواصق حاّرة منصهرة 
Hot - Mix Asphalt Process عمليات أسفلت الخلط الحار
Hot - Rolled Steel HRS فوالذ مدرفل على الساخنHRS
Hot - Working تشغيل على الساخن 
Hot Carriers حامالت ساخنة 
Hot Cell خلّية حاّرة 
Hot Electrons الكترونات حارة 
Hot Embossing كبس حار 
Hot Extrusion  ّبثق حراري 
Hot Forged حرارياً  مطروٌق 
Hot Isostatic Pressing كبس حاّر متساوي الضغط
Hot Isostatic Processing معالجة او تصنيع ساخنة متساوية الضغط
Hot Junction  نقطة االتصال الساخنة -لحام الساخن
Hot Plate  تعتبر مكونًا-أداة تسخين كهربائية مسطحة -طبق تسخين

 أساسيًا في كافة المخابر
Hot Plate Conduction موصلية الصفيحة الساخنة
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Hot Pressing كبس ساخن 
Hot Spot بقعة ساخنة/نقطة 
Hot Working تشغيل ساخن/تطريق 
House - Keeping Management إدارة التدبير المنزلي 
House Compound حدود المنزل 
House Connection وصالت منزلّية 
Household منزلي-بيتي 
Household Circuits دارات منزلية 
Household Disposal System نظام طرح الفضالت المنزلية
Household Water Meter  ًعّداد ماء مستخدم منزليا
Html لغة ترميز النصوص التشعبية
Https بروتوكول نقل النصوص التشعبية المحمي
Hub نقطة َتَجمُّع 
Hubbert Resource Estimates تخمينات هيوبيرت للمصادر/تقديرات
Hubble هابل
Hubble Telescope مقراب َهْبل 
Hückel Molecular Orbital مدار هوكل الجزيئي 
HUD Combiners مجمِّعات شاشة الرأس المرتفع
HUD Display شاشة الرأس المرفوع 
Hue لون
Hum طنين
Human Bone عظم إنساني 
Human capital valuation of risk  أي عند انطالق المشروع للمخاطرة/تقييم بشري استهاللي
Human Development Index دليل التنمية البشرّية/مؤشر
Human Error خطأ بشري 
Human Factors  إنسانية/عوامل بشرية 
Human Genome Project مشروع الجينوم البشري 
Human Rights حقوق االنسان 
Hume - Rothery Solubility Rules روثري-قابلية االنحالل لـ هيوم/قواعد االنحالل
Humic ُدبالي
Humic Acid حمض الدُّبال 
Humic Acids أحماض الهيوميك 
Humic Substances مواد دبالية 
Humidity رطوبة
Humification تحويل المواد العضوية إلى ُدبال:تدبيل



 1042

Humin ُدبالين
Humoral Immune System نظام المناعة الظرفي 
Humus ُدبال
Hunt إليزابيث هانت: اسم علم
Hunting ترّنح
Hyaluronic Acid حمض الهيالويورينيك 
Hybrid هجين
Hybrid Cable كبل هجين 
Hybrid Circuit Technology تكنولوجيا الدارات الهجينة
Hybrid Circuits دارات هجينة 
Hybrid Composites مواد مرّكبة هجينة 
Hybrid Integrated Circuit دارة ُمَجمَّعة هجينة 
Hybrid Sol - Gel  محلول هالمي هجين/هالم - معّلق غروي
Hybridization إلتحام -تهجين 
Hybridized Orbitals مدارات مهجنة 
Hybridoma خاليا ورمية هجينة 
Hydantions هايدونتيونات 
Hydantoinase هايدانتيوناز 
Hydram Body جسم هيدرام 
Hydrant صنبور 
Hydrase هيدراز-أنزيم 
Hydrate هدرات
Hydrate Existence Domain سيطرة وجود الهيدرات 
Hydrated Radius نصف القطر الُمميَّه 
Hydration إماهة
Hydraulic هيدروليكي متحّرك بواسطة الماء
Hydraulic Braking فرملة مائية/كبح 
Hydraulic Cements اسمنت مائي 
Hydraulic Conductivity ناقلية مائية 
Hydraulic Cylinders أسطوانات هيدروليكّية 
Hydraulic Gradient تدرج هيدروليكي 
Hydraulic Head  الضاغط الهيدروليكي/االرتفاع -علوٌّ هيدروليكي
Hydraulic Press  مكبس مائي -مكبس هيدروليكي
Hydraulic Ram Pump مضخة ضغاط هيدروليكي
Hydraulic Reservoir صهريج هيدروليكي 
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Hydraulic Unit وحدة هيدروليكّية 
Hydraulics علم الهيدروليات 
Hydrazine هيدرازين 
Hydro مائي
Hydrocarbon / Hydrocarbons  هيدروكربونات/هيدروكربون
Hydrochloric Acid كلور الماءحمض 
Hydrocortisone هايدروكورتيزون 
Hydrocraking تقطير هيدروجيني -تكسير
Hydrodynamic Noise ضوضاء هيدرودينامية 
Hydroelectric  هيدروكهربائي -كهرومائي
Hydroelectric Generating Capacities سعات توليدّية كهرمائية 
Hydroelectric Generation  مائيتوليد ألكترو 
Hydroforming  ّتشكيل مائي 
Hydrogel  هالم مائي-جل مائي  -هيدروجل
Hydrogen هيدروجين 
Hydrogen Bomb قنبلة هدروجينّية 
Hydrogen Bond - Hydrogen Bridge  جسر هيدروجيني - رابطة هيدروجينّية
Hydrogen Bonding ترابط هيدروجيني 
Hydrogen Economy يناقتصاد الهيدروج 
Hydrogen Embrittlement تهشُّش هدروجيني 
Hydrogen Ion أيون الهيدروجين/شاردة 
Hydrogen Ion Concentration تركيز أيون الهيدروجين 
Hydrogen Losses فقدان الهيدروجين 
Hydrogen Production إنتاج الهيدروجين 
Hydrogen Properties خصائص الهيدروجين 
Hydrogen Sulphide In Sewers كبريتات الهيدروجين في المجارير
Hydrogenase أنزيم الهيدروجيناز 
Hydrogenation الهدرجة 
Hydrogenolysis تفكيك بالهدرجة 
Hydrogren Stress Cracking تصدُّع ناجم عن إجهاد هيدروجيني/تكّسر
Hydrolases أنزيمات الهيدروالز 
Hydrologic Cycle ةدورة هيدرولوجي 
Hydrological Cycle دورة المياه 
Hydrology  المائيات - علم الهيدرولوجيا
Hydrology Of Lakes And Reservoirs هيدرولوجيا البحيرات والخزانات المائية
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Hydrolysates نواتج التحلل 
Hydrolysis تحلل
Hydrolytic حْلمهي 
Hydrolytic Biodegradation للتحلل الحيوي المائي 
Hydrolytic Stability استقراٌر بالنسبة لتأثير الماء
Hydronium هدرونيوم 
Hydrophilic أليف للماء 
Hydrophilic Functionalities وظيفية مؤتلفة مع الماء 
Hydrophilic Solutions محاليل محبة للماء 
Hydrophobic كاره للماء 
Hydrophobic Functionalities  ال مائيةقدرات وظيفية 
Hydrophobic Membrane غشاء كاره للماء 
Hydrophobic Suspensions عوائق محبة للماء 
Hydrophone مسماع مائي 
Hydropneumatic مائي هوائي 
Hydropower قدرة مائية 
Hydrosphere غالف مائي 
Hydrostatic سائلي سكوني 
Hydrostatic Pressure ضغط هيدروستاتيكي 
Hydrostretch Forming تشكيل بواسطة الشّد المائي
Hydrosulfuric Acid حمض الكبريت المائي 
Hydrothermal Energy  مائية -طاقة حرارية 
Hydroxamic Acid حمض الهيدروكساميك 
Hydroxide هدروكسيد 
Hydroxy سابقة تدّل على وجود زمرة الهيدروكسيلOH
Hydroxyapatite HA تيت هيدروكسي أباHA 
Hydroxyl هيدروكسيل 
Hydroxyl Groups مجموعات هيدروكسيلية 
Hydroxyl Ion أيون الهيدروكسيل/شاردة
Hydroxyl Ions  شوارد الهيدروكسيلOH
Hydroxylation إضافة الهيدروكسيل 
Hygroscopic ماص للرطوبة 
Hygroscopic Stresses اجهادات مسترطبة 
Hyper مفرط-فوق 
Hyperbranched Polymers بوليميرات فائقة التشعب 
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Hypereutectic Mixtures إلى اليمين من نقطة االنصهار في:مزائج فوق نقطة االنصهار
 مخّطط الطور

Hypereutectoid Steel فوالذ فوق نقطة االنصهار
Hypereutectoid Structure بنية فوق نقطة االنصهار
Hyperkalemia  م في الدمفرط البوتاسيو 
Hyperlinks روابط كثيفة التشعب 
Hypertension ارتفاع التوتر الشرياني 
Hypertext نص تشعبي 
Hypertext Marking Language لغة تأشير النصوص الترابطية
Hypertext Transfer Protocol بروتوكول نقل النص التشعبي
Hyperthermia ارتفاع حرارة مفرط 
Hyperthyroidism فرط نشاط الغدة الدرقية 
Hypertonic عالي التوتُّر 
Hypha خيط فطري 
Hyphae  خيوط فطرّية -ُغصينات
Hypo دون -تحت 
Hypochlorite تحت الكلوريت 
Hypochlorites مركبات الهيبوكلوريت 
Hypochlorous Acid حمض الهيبوكلوروز 
Hypoeutectic Mixtures إلى اليسار من نقطة االنصهار في:مزائج دون نقطة االنصهار

 مخّطط الطور
Hypoeutectoid Steel فوالذ دون نقطة االنصهار
Hypoglycemia نقص سكر الدم 
Hypolimnion طبقة-طبقة عميقة باردة لبحيرة متطبقة وتكون داكنة وراكدة

 قاعية في بحيرة
Hypotenuse وتر المثلث القائم 
Hypotheca ار دياتومصمام سفلي لجد
Hypothermia هبوط درجة حرارة الجسم
Hypothesis فرضية 
Hypothetical افتراضية 
Hypotonic منخفض التوتُّر 
Hypoxia عوز األكسجين 
Hysteresis تالكؤ -ُبطاء 
Hysteresis Curve منحني التخلف 
Hysteresis Loss فقد نتيجة التخلفية 
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Hysteretic تخلّفي
I - Fetch إستحضار التعليمة لتنفيذها
I - Field تقانة الحقول الذكية 
I - Laminations صفائح رقيقة 
I/O Circuitry خرج/ دارة دخل 
I/O Interface دخل بينية/واجهة خرج 
I/O Modules وحدة الدخل والخرج 
I/O Pads رفاداتI/O 
I/O Ports الخرج/ مداخل الدخل 
I/O Throughput خرجها /لهاأداء دخI/O اإلجمالي
I/V Characteristic  صفة مميزةI/V 
I=V/R جهد مقسومًا على مقاومة=تيّار
IATA اتحاد النقل الجوي الدولي
IC Families دارات متكاملة 
IC Functions داالت الدارات المتكاملة
IC Photomaste طبعةIC ضوئية 
ICAO الجنة الدولية للمالحة الجوية
Ice Accretion تنمي الجليد االلتحامي 
Iconel خليطة آيكونيل 
Iconoscope مصّورة تلفزيونية مخّزنة 
Icosahedron عشريني االوجة 
Ideal مثالي
Ideal Adhesive لواصق مثالّية 
Ideal Gas غاز مثالي 
Ideal Gas Constant ثابت الغاز المثالي 
Ideal Gas Law ليقانون الغاز المثا 
Ideal Machine آلة مثالية 
Ideal Material مادة مثالّية 
Identification تعرف
Identification - Based Trust ثقة قائمة على التعريف 
Identification Friend Or Foe تحديد هوية الصديق من العدو
Identification Of Scope  النطاق/ تعريف األمد 
Identifier معرِّف
Identifier - URI  معّرف المصادر الموحدURI
Identify Theft سرقة الهوّية 
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Identity تعريف 
Identity Matrix مصفوفة متطابقة 
Idle Time زمن ضائع 
IEA وكالة الطاقة الدولية 
IEA Implementing Agreement اتفاقية الIEA المطبقة 
IEC Standards معايير /مقاييسIEC 
IEEE Standard معايير معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
IF Amplifier مضخمIF 
IFP معهد النفط الفرنسي 
Ign Features مواصفات التصميم 
Igneous ناري
Igneous Rocks صخور نارية 
Ignitability قابلية اإلشتعال 
Iintellectual Property ملكية فكرّية 
Iliac كعظم رأس الور (حرقفة(
Illite إّليت
Illium نحاس-موليبدينوم-كروم -خليطة نيكل :إليوم
Illuminated Pushbutton أزرار ضاغطة متوهجة 
Illumination Counter عّداد الومضات 
Illuminators أجهزة إضاءة 
Illuminousity تألقية -لماعيِّة 
Illustration ايضاح 
Illustrative Problem توضيحّيةمسألة 
Ilmenite إلمينيت 
ILS منظومة الحّط اآللي 
ILS Coupled Approach وصول مقتِرن بنظام الهبوط اآللي
Image صورة
Image Converter Tubes أنابيب تحويل الصور 
Image Intensifier Tubes أنابيب تركيز الصورة 
Image Isocon Tubes صمام أيزوكون للصور 
Image Orthicon Tubes صمامات او أنابيب الّصور االورثيكونية
Image Processing معالجة الصورة 
Image Processing Techniques  الصورة –تقنّيات سيرورة
Imager AC مصوِّرAC 
Imaginary Numbers أعداد تخيلية 
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Imaging Focal Plane سطح بؤري صوري 
Imaging Gas غاز التصوير 
Imaging Ground Plane سطح مستوي تقديري 
Imaging Register Array مصفوفة مسجل التصوير
Imaging Sensor Array مصفوفة متحسس التصوير
Imide Coatings طالءات البولي أميد 
Immediate Traffic مسار فوري للطائرات 
Immediate Vicinity جوار محاذي للهوائي 
Immiscible مزائج غير منحّلة 
Immiscible - Insoluble  غير قابل لالنحالل -غير قابل للمزج
Immiscible Metals - Molten  مصهورة-معادن غير قابلة للمزج
Immobilised Enzyme Reactors مفاعالت األنزيمات مقيدة الحركة
Immobilised Non - Viable Cell 
Systems 

أنظمة خلوية غير قابلة للنمو مقيدة الحركة

Immobilised Soluble Enzyme And 
Suspended Cell Methods 

طرائق أنزيمات قابلة لالنحالل مقيدة ومعلقات خلوية

Immobilised Whole Cells خاليا كاملة مقيدة 
Immobilized مثبت
Immobilized Biocatalysts Reactors مفاعالت حفازات حيوية مقيدة الحركة
Immunisation Polyclonal Antisera مصول تمنيع عديدة النسيلة
Immunity To Electrical Fields مناعة ضد المجاالت الكهربائية
Immunizations مناعة
Immunize تحصين ضد العدوى وتكون عادة بالتلقيح
Immunoassays معايرات مناعية 
Immunocomptability مواءمة مناعية 
Immunocytochemistry لوية مناعيةكيمياء خ 
Immunofluorescence Assay اختبار يتم خالله قياس تألق الجسم: اختبار تألق مناعي

 المعرض إلشعاع ذي طول موجي محدد
Immunogenic مستمنعة 
Immunoglobulin  الغلوبيولين الممتنع-بروتينات الدم المناعية
Immunoglobulins غلوبولينات مناعية 
Immunomagnetic Separation فصل مناعي مغنطيسي
Immunopercipitation ترسيب مناعي 
Immunosuperssion تثبيط مناعي 
Immunosuppressant كابح مناعي 
IMP إنوزين أحادي الفوسفات
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Impact صدم
Impact Avalanche Breakdown انحطاط تيهور صدم 
Impact Avalanche Transit Time 
Diode 

تيهور الصدم صمام زمن انتقال

Impact Ionization تأيين بالتصادم 
Impact Modifiers معدِّالت الصدم 
Impact Pressure ضغط التصادم 
Impact Pressure Relationship عالقة بين تأثير و ضغط
Impact Resistance مقاومة الصدم 
Impact Strength Toughness مقاومة الصدم المتانة 
Impact Test تبار الصدماخ 
Impact Turbine توربين زخم 
IMPATT Diodes  صماماتImpatt الثنائية
Impedance ممانعة -معاوقة 
Impedance - Acoustic سمعية/معاوقة صوتية 
Impedance - LCR Series Circuit  معاوقة دائرة التواليLCR
Impedance Matching مواءمة للمعاوقة 
Impedance Spectroscopy مطيافّية الممانعة 
Impedance Termination إنهاء المعاوقة 
Impedimetric Biosensors محسات حيوّية لقياس الممانعة
Impedimetric Sensors محّسات قياس الممانعة 
Impelled ضاغط-دافع 
Impeller الجزء الدوار في مضخة نابذة او ضاغطة او ما شابهها:دّفاع
Imperfect Crystal Structures بنى بّلورّية غير مثالية 
Imperfections نقائص - عيوب 
Imperial Chemical Industries صناعات كيميائية ملكية
Imperial College Of Science And 
Technology 

كلية ملكية للعلوم والتكنلوجيا

Impermeable Walls جدران غير نفاذة 
Impervious Formation غير نفاذ/منيع  -وين كتيم تك
Impinge يرتطم
Implantates مزروعات في نسج الحية
Implantation  زرع -استزراع 
Implanted ُزرع
Implementation تطبيق
Implications متضمنات 
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Import Quotas حصٌص مسموح استيرادها
Impounded محتجز 
Impreg - Wood خشب ُمَشرَّب 
Impregnate ُيشرِّب -يشبِّع 
Impregnation تشرُّب -إشباع 
Imprint دفع-نقش 
Imprinted مدمغة
Improper Algebraic Fraction  غير حقيقي(كسر جبري ُمْعَتل(
Improve تحسين 
Improved Cements إسمنتات ُمحسَّنة 
Improved High Speed Silicon Gate 
CMOS 

ونية والسرعة العالية المحسنةذو البوابة السليك CMOSجهاز

Improved Oil Recovery هو مجموع تقانات تساهم بإدارة جيدة: استخراج النفط المحّسن
لالحتياطي وبتحديد الجيوب الكبيرة من النفط المتجاوز التي لم 

 .تستخرج بعد وتنتجه بكلفة اقتصادية فّعالة
Improved Recovery استرداد محسن 
Improvement Compatibility تحسين التوافقّية 
Improving تحسين 
Improvise يستخدم كبديل - يرتجل
Impulse Valve صمام دفعي 
Impurity شائبة
In - Hole Saws منشار التثقيب المستدير
In - Indium أنديوم
In - Line Mixing مزج خطي على التسلسل مرحلة إثر مرحلة
In - Plane في المستوي 
In - Service Effects آثار ناجمة عن خدمة 
In - Silico حاسوبيًا 
In - Situ في الموضع األصلي 
In - Situ Composites األصلية/مواد مرّكبة في مواضعها الطبيعية
In - Situ Densification اإلجرائية الميكانيكية:تكثيف ترصيص في المكان األصلي

 اٍت صغيرة صلبةلضغط المادة الحيوية إلى كر 
In 1300 to 1600 nm Region نانومتر1600ولغاية 1300في منطقة ال
In A Fluid في سائل 
In Cars Diagram  مخطط(في السيارات( 
In Digital Control Systems في منظومات التحكم الرقمية
In Elastomers في المواد المّطاطّية 
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In High Throughput Screening مسح اختباري عالي الوتيرةفي
In Lab في المخبر 
In Pitch Plane التسلق/مسطح االنحدار
In Place في موضعها الصحيح 
In Plastics في المواد البالستيكية 
In Polymers في البوليميرات 
In Quadrature ِمركبة مفاعلة مضاعفة -رباعيًا
In Rubber في المطاط 
In Series بالتسلسل -سلي بشكل تسل
In Sewers في المجارير 
In Situ في المكان 
In Situ - In The Reaction Mixture ضمن مزيج التفاعل -محلي
In Situ Biodegradation تحلل حيوي موضعي 
In Situ Composites مواد مركبة محضرة موضعيًا
In Situ Passive Remediation Process يةمعالجية موضعية سلب
In Situ Volatilization تطيير موضعي 
In Stress - Strain Relations  التمدد - عالقات االجهاد
In Vitro في الزجاج 
In Vitro - Protein Engineering هندسة البروتينات في الزجاج
In Vivo في بيئة حيوية 
In Vivo - Metabolic Pathway 
Engineering 

ية في الجسم الحيهندسة المسارات األيض

In Waste Water Treatment في معالجة مياه الصرف
In Water في الماء 
In Yaw Plane في مسطح االنعراج 
Inaccessible  ال مدخل لها-عصّية - بعيدة عن المنال
Inactivate تعطيل
Inactive غير فاعلة 
Inadvertent  عرضي - مقصود / غير متعمَّد
Inboard لي قريب من جسم الطائرةداخ
Inbound Devices أجهزة متجهة نحو الداخل
Inbred  ًمرباة ومؤصلة داخليا 
Incandescent مّتقد - متوهِّج 
Incandescent Lamps مصابيح وهاجة 
Incar - Fullerenes فوليرينات حاجزة 
Incentives حوافز
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Incidence سقوط
Incidence Angle زاوية السقوط 
Incidence Sensors مجسات الهجوم 
Incident ساقط
Incident Angle  الورود/زاوية السقوط 
Incident Waves امواج واردة 
Incineration احتراق-تفكيك المادة بالحرق:ترميد
Incinerators محارق 
Incipient ابتدائي 
Inclined Plane مائل) مستوي(سطح 
Inclusion  ضمينت -ُمضمَّنة 
Inclusion Bodies أجسام َضمينة 
Inclusions تضمينات 
Incoherent غير المترابط 
Incoherent Waves أمواج غير مترابطة 
Incoloy خليطة إنكولوي 
Income إيراد-دخل 
Income Per Capita دخل بالنسبة لرأس المال لكل فرد
Incoming بيانات واردة 
Incoming AC Line Power خّط الطاقة للتيار المتناوب الداخل
Incoming Calls قادمة/اتصاالت خارجّية
Incoming Data بيانات واردة 
Incoming Signals إشارات قادمة 
Incompressible Flow جريان غير قابل لآلنضغاط
Inconel  حديد-كروم-اسم تجاري لسبيكة نيكل
Incongruent Phase Changes ال توافقّية/ت طورّية غير متوافقةتغّيرا
Increased Bandwidth عرض الحزمة المتزايد 
Increasing ازدياد
Incremental تزايدي
Incremental Inductance محاثة تدريجية 
Incremental Motion Control Systems أنظمة التحّكم بالحركة المتزايدة
Incremental Open Top Actuator ل حلقة مفتوحة تصاعدّيُمشّغ
Incremental Shaft Angle Optical 
Encoders 

مرمزات بصرية تزايدية لقياس زاوية المحور الحركي

Incubator جهاز يستخدم لتوفير بيئة واقية ذات شروط مناسبة من: حاضنة
 اإلمداد باألكسجين ودرجة الحرارة والضوء
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Indefinite Integral تكامل غير محدد 
Independent Variable متحول مستقل/متغير 
Index دليل -فهرس 
Index Form  الشكل المفهرس -شكل الدليل
Index Guided معامل موّجه 
Index Guided Laser Diode صمام ليزري موجه بالمعامل
Index Matching Material مؤشر تواقف المواد/دليل
Index Notation دليل ترميز 
Index Of Refraction قرينة االنكسار 
Indexing فهرسة
Indicate يدل -يؤشر 
Indicated Airspeed سرعة جوية مبينة 
Indicator مؤشر
Indicator Lights كشاف اإلضاءة 
Indicator Organisms عضويات دالة على وجود تلّوث
Indicators كشافات 
Indices أِدلَّة -اساس 
Indicial Theory ظرية الدليلن 
Indigenous  تحدث بشكٍل طبيعي في/تصدر:أصيلة -فطرية  -مستوطنة

 مكان محدد
Indigenous People - Third World  عالم ثالث -ناس فطريون
Indigenous Peoples Of سكان فطريون 
Indigenous Resources - Worldwide عالمية-مصادر أهلّية 
Indirect - Bandgap Semiconductor نصف ناقل ذو فجوة نطاقّية مباشرة
Indirect Applications تطبيقات غير مباشرة 
Indirect FM Transmitters  مرسالتFM غير المباشرة
Indirect Viewing Systems أنظمة رؤية غير مباشرة
Indirect Water Reuse إعادة استخدام المياه بشكل غير مباشر
Indium إنديوم
Indium – Flush أنديوم –شطف 
Indium Gallium Aluminum 
Phosphide InGaAlP Laser Diodes 

صمامات ثنائية ليزرية من فوسفيد ألمنيوم غاليوم اإلنديوم

Indium Gallium Arsenide زرنيخيد الغاليوم انديوم 
Indium Phosphide فوسفيد االنديوم 
Indium Tin Oxide ومأكسيد القصدير االندي
Individual Cap غطاء منفرد 
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Individual Consumers مستهلكون منفردون 
Individual Contact تالمس فردي 
Individual Item بند منفرد 
Individual Wire Termination  ًنهايات األسالك فرديا 
Induced تحريضية 
Induced Drag  كبح ُمستحّث -مقاومة ُمْسَتَحثَّة
Inductance تحريض مغنطيسي-ثح
Induction تحريض 
Induction Hardening تقسية بالتحريض 
Induction Motor  حثي/محرك تحريضي 
Inductive محاثة
Inductive Capacitance Filter مرشح سعوي حاث 
Inductive Interference تداخل مستحث 
Inductive Iris قزحية محاثة 
Inductive Load Switching حمل حثي للدائرة كهربائية
Inductive Reactance مفاعلة حثية 
Inductive Sensors محسات محثة 
Inductive Shunt Susceptance توافقية تحويل محاثي 
Inductive Susceptance تقبلية محاثة 
Inductively Coupled Circuits  دارات َمقرونة حثيًا - دارتان متقارنتان حثيًا
Inductor ُمحث
Industrial صناعي 
Industrial Accidents حوادث صناعية 
Industrial Applications تطبيقات صناعّية 
Industrial By - Products And Waste منتجات جانبّية و نفايات صناعية
Industrial Computer Aided Vision 
System 

للكمبيوتر الصناعي - نظام رؤية مساعدة 

Industrial Control متحّكمات صناعّية 
Industrial Electronic Technology تكنولوجيا االلكترونيات الصناعّية
Industrial Electronics إلكترونّيات صناعية 
Industrial Gases غازات صناعية 
Industrial Grade Electronics إلكترونيات في الرتبة الصناعّية
Industrial Heat ّيةحرارة صناع 
Industrial Polymers بوليميرات صناعية 
Industrial Pretreatment Program برنامج معالجة اولي صناعي
Industrial Relations عالقات صناعية 
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Industrial Revolution ثورة صناعية 
Industrial Robot System نظام الروبوت الصناعي
Industrial Wastewater Sampling من مياه صرف صناعياعتيان
Industrial Wastewaters مياه الصرف الصناعي 
Industrial Water Reuse اعادة استخدام مياه الصرف الصناعي
Industrialisation تصنيع 
Inefficient غير فّعالة 
Ineiferometric Type تنّوع تداخلي 
Inelastic المرن
Inelastic Scattering بعثرة المرنة 
Inelastic Scattering Length طول بعثرة المرنة 
Inequalities متباينات 
Inert يفتقر إلى القدرة على الحركة:خامد
Inert Gas غاز خامل 
Inert Gas Atomization ترذيذ بواسطة الغازات الخاملة
Inertia قصور ذاتي -عطالة 
Inertial Containment عطالي-شمول /احتواء 
Inertial Guidance Systems  القصورية/أنظمة التوجيه العطالية
Inertial Load Capacity قصور ذاتي لحمل السعة
Inertial Measurement قياسات عطالية 
Inertial Navigation مالحة بالقصور الذاتي 
Inertial Welding  ُّلحام عطالي 
Inertially عطاليًا 
Inexhaustible Resource الينضب) صدرم(منبع 
Infant Mortality وفيات األطفال 
Infective قادرة على إحداث العدوى:معدية
Inferior Vena Cava وريد أجوف أدنى 
Infiltrate ارتشح-رشح 
Infiltration تسريب-تسّرب - ترّشح  - ارتشاح
Infiltration And Inflow رشح و تدفق و تغلغل داخلي
Infiltration Area منطقة ارتشاح 
Infiltration Gallery مستطيل الرشح 
Infinite النهائي 
Infinite Attenuation توهين النهائي 
Infinite Resolution إستبانة المتناهية 
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Inflation تضخم نقدي 
Inflow  اإلنسياب إلى/الحركة:انسياب إلى الداخل -جريان الى الداخل

 داخل وسط آخر
Influent تدفق يندمج بدخوله مع تدفق آخر: ق داخلتدف
Infonorme London Information (ILI)  معلومات لندن انفوروم)ILI(
Information Age عصر المعلومات 
Information Architecture بنيتها الهيكلية/هيكلية المعلومات أو معماريتها
Information Assets أصول الموجودات 
Information Assurance ضمان المعلومات 
Information Defense In Depth دفاع معمق عن معلومات
Information Field مجال المعلومات 
Information Hiding إخفاء المعلومات 
Information Loss فقدان المعلومات 
Information Retrieval استحضار البيانات 
Information Security أمن المعلومات 
Information Systems نظم المعلومات 
Information Technology تكنولوجيا المعلومات 
Information Transfer نقل المعلومات 
Infra Red Oven فرن األشعة تحت الحمراء
Infrared موجات تحت حمراء 
Infrared Digital Universal Remote 
Control 

شعة تحت الحمراءجهاز التحكم عن بعد الرقمي العامل باأل

Infrared Emitting Diode دايود باعث لألشعة تحت حمراء/صمامات ثنائية
Infrared Lasers ليزرات األشعة تحت الحمراء
Infrared Radiation أشعة تحت حمراء 
Infrared Remote Control جهاز التحكم عن بعد العامل باألشعة تحت الحمراء
Infrared Spectroscopy صوير طيفي باألشعة تحت الحمراءت
Infrastructure Security Plan خطة أمن البنية التحتية 
Infusion تسريب 
Ingestion باالمتصاص/مقدار من مادة يدخل إلى الجسم إما باالبتالع
Ingot سبيكة
Ingot - Casting صّب المصبوبة 
Ingot Iron  الحديد) َصبَّة(مصبوبة 
Ingress دخول -مدخل 
Inherent متأصل 
Inherent System Time Delay نظام تأخير زمني تأصلي
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Inherent Viscosity  لزوجة متأّصلة - لزوجة أصلية
Inheritance توارث
Inheritance Dependency اعتمادية ناشئة عن التوارث
Inhibiting فعل/تثبيط عملية -إعاقة
Inhibition of Photocuring UV 
Absorbers 

مواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية مثبطة لإلنضاج الضوئي

Inhibitor صاد -مثبط 
Inhomogeneity عدم التجانس 
Initial بدائي
Initial Alignment And Gyro 
Compassing 

اصطفاف قصوري ذاتي وتحديد االتجاه بالجيرو

Initial Form شكل أّول 
Initial Imperfections ابتدائيةعيوب 
Initial Mass Concentration تركيز كتلي اولي 
Initial Molar Concentration تركيز مولي اولي 
Initial Time لحظة ابتدائية 
Initial Velocity سرعة إبتدائية 
Initialization تهيئة
Initialize استبداء 
Initiator ُمبِدئ -محرِّض  -مباِدر
Initiator Anionic مبادر آنيوني - ادىء آنيوني ب
Injected Electrons الكترونات محقونة 
Injected Photovoltaic System نظام فولتضوئي محقون
Injectible Tissue Engineering هندسة النسيج المحقون 
Injection حقن
Injection - Molded Thermoplastic  ًلدن حراريًا وُمَقْوَلب حقنيا
Injection Laser حقن بالليزر 
Injection Laser Diodes دايودات حقن الليزر 
Injection Luminance تأّلق بالحقن 
Injection Molding قولبة بالحقن 
Injection Wells آبار الحقن 
Ink - Jet Printing طباعة نفث الحبر 
Ink Jet منفث حبر 
Inlet Index دليل الدخل 
Inner Bark  ّقلف داخلي - ِلحاء داخلي
Inner Coded Track سلك مرمز داخلي 
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Inner Core الجزء الداخلي-النواة الداخلّية -داخلي ) قلب(لب
Inner Electrode قطب داخلي 
Inner Leads أطراف داخلية 
Innovation ابتكار
Innovative Design  خّالق(تصميم إبداعي( 
Innovative Fabrication االنشاء/ د البناء تجد/ابتكار
Inoculation تلقيح
Inolin إينولين 
Inolinase إينوليناز 
Inorganic ال عضوي 
Inorganic Chemicals مواد كيميائية ال عضوية
Inorganic Compounds مرّكبات ال عضوية 
Inorganic Contaminants ملوثات العضوية 
Inorganic Nanotube أنبوب نانوي العضوي 
Input دخل
Input – Output (I/O) Circuitry خرج/دارة دخل 
Input – Output (I/O) Devices الخرج/أجهزة الدخل 
Input – Output (I/O) Interface  خرج بينية -واجهة دخل
Input – Output (I/O) Module الخرج/موديول الدخل 
Input – Output (I/O) Pads خرج/رفادات دخل 
Input – Output (I/O) Ports الخرج/منافذ الدخل 
Input Characteristic صفة مميزة للدخل 
Input Circuits دارات الدخل 
Input Command أمر الدخل 
Input Current تيار دخل 
Input End طرف اإلدخال 
Input Impedance معاوقةاوممانعة دخل 
Input Nand Gate بوابات نفي الضم ذات الدخل
Input Offset Voltage  الدخل) فولتية(انزياح توتر
Input Power طاقة الدخل 
Input Pulses نبضات الدخل 
Input Resistance مقاومة دخل 
Input Setting ضبط الدخل 
Input Signal إشارة الدخل 
Input Transformer محول الدخل 
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Input/Output خرج/دخل 
Inputs ُمدخالت 
Inscribed Circle دائرة محوطة 
Insecticide مبيد حشري 
Insert ُيقحم -وليجة 
Insert Molding  تقنية للحام القطع اللدائنّية ذات السماكات -قولبة باإلدخال

 المختلفة براتنج منصهر
Insertion إقحام
Insertion Loss فقد اإلدخال 
Insertion Loss Of Connectors التفقدان باإلقحام للموص
Insertion Slot شق اإلدخال 
Inserts ُمقَحمات 
Inset Hinge مفصلة داخلية 
Insolation عزل
Insoluble غير قابل لالنحالل 
Insoluble Metals معادن غير قابلة لالنحالل
Inspection مراقبة و فحص 
Inspection Marking And Testing وفحص -تأشير  -معاينة
Inspection Of Materials Objectives  المواد) تفّحص(أهداف معاينة
Install ُيركب -ينصب 
Installation  تنصيب برامج حاسب-تمديدات كهربائية/ تركيب تجهيزات
Installation And Field Tests اختبارات المجال والتنصيب
Installation Of Fiber Optic Cables تنصيب كبالت الليف البصري
Instant Messaging رسائل فورية 
Instantaneous Field Of View مجال الرؤية اللحظي 
Instantaneous Magnetic Circuit 
Protectors 

حاميات الدارة المغنطيسية اآلنية

Instantaneous Trip عثرة لحظية 
Instill ماركة مسجلة لمادة مالئة إنتاج شركةDow Corning
Institute Fur Fest Keeper Electronic - 
Wein 

فينا-معهد فارفيست كيبر لاللكترونيات

Institute Of Electrical And 
Electronics Engineers 

هيئة مهندسي اإللكترونيات والكهرباء

Institution Of Electrical Engineers معهد مهندسي الكهرباء 
Instruction Decoder فاك شفرة األمر 
Instruction Register مسّجل األمر 
Instruction Set مجموعة االوامر 
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Instructions تعليمات - بيانات 
Instrument Landing System منظومة الحط اآللي 
Instrument Panel لوحة أجهزة القياس 
Instrument Panel Information 
Control 

تحكم بمعطيات لوحة العدادات

Instrument Rating ة الطيران على العداداتكفاء
Instrumental أداتية
Instrumentation أدوات القياس 
Instrumentation & Control Or 
Industrial & Commercial 

أجهزة القياس والتحكم أو الصناعي والتجاري

Instrumented Tap Test  ّاألدواتّي/اختبار الصنبور اآللي
Insulated Gate Bipolar Transistors ترانزستورات البوابة العازلة ثنائية القطب
Insulated Gate FETs ترانزستورات المفعول المجالي معزولة البوابة
Insulated Hookup Wire التوصيل العازلة/أسالك التعليق
Insulating Blocks كتل العزل 
Insulating Glasses مواد زجاجية عازلة 
Insulating Materials عازلةمواد 
Insulating Paper ورق عازل 
Insulation عزل
Insulation Board لوحة عزل 
Insulation Insulators عزل عوازل 
Insulation Layer طبقة عازلة 
Insulator/Insulators عوازل/عازل 
Insulin أنسولين 
Insulin - Like Growth Hormone  الشبيه باإلنسولين 1عامل النمو
Insulin Aspart إنسولين أسبارت 
Insulin Glulisin إنسولين غلوليزين 
Insurance Service Office مكتب خدمات التأمين 
Intake  أخذ -امتصاص 
Intake Capacity السحب/قدرة مادة على االمتصاص
Intakes Screen حصص التزويد بالماء او بالطاقة او ماشابهها
Integers أعداد صحيحة 
Integral Calculus حساب التكامل 
Integral Notation مجموعة رموز التكامل 
Integral Of Error Control Term تكامل حد التحكُّم بالخطأ
Integrated متكاملة 
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Integrated - Circuit Manufacturing تصنيع الدارة المتكاملة 
Integrated Circuit دارة متكاملة 
Integrated Circuit Packaging ترزيم الدارات المتكاملة 
Integrated Circuits Or Chips دارات متكاملة أو رقاقات
Integrated Circuits Photomasking حجب ضوئي للدارة متكاملة
Integrated Control Circuits دارات تحكّم متكاملة 
Integrated Design For Manufacturing تصميم متكامل للتصنيع
Integrated Detector/Amplifier مضخم متكامل/كاشف 
Integrated Development 
Environment 

 بيئة التطوير المتكامل

Integrated Device Electronics الكترونيات األجهزة المتكاملة
Integrated Diode دايود متكامل 
Integrated Fuse Logic منطق الفاصمة المتكاملة
Integrated Gasifier/Gas Turbine متكامل يتضمن الغاز وجهاز التحويل إلى غاز) توربيني(ُمحّرك
Integrated Health Network شبكة الصحة التكاملية 
Integrated Optics بصريات متكاملة 
Integrated Optoelectronics إلكتروبصريات متكاملة-إلكترونيات بصرية متكاملة
Integrated Services Data Network شبكة بيانات الخدمات التكاملية
Integrated Services Digital Network شبكة رقمّية متكاملة الخدمات
Integrating تكامل
Integrating Rate Gyro Operation تكامل عملية الجيرو السرعّي
Integration تكامل(مكاملة( 
Integration - Centric Approach  ية التكاملمنهجية مركز 
Integration - Oriented Approach منهجية معتمدة على التكامل
Integration And Test Plan خطة التكامل واالختبار 
Integration Between Limits حدين/مكاملة بين حدود 
Integration Process سيرورة تكامل 
Integration Rate Gyro Operation االتجاه دمج عمليات أداة تحديد
Integration Scale مستوى التكامل 
Integration with INS مدمجة مع منظومة المالحة العطالية
Integrator مكامل
Integrity سالمة
Intellectual Property ملكية فكرية 
Intelligent Data Terminals طرفيات البيانات الذكّية 
Intelligent Design  ّتصميم ذكي 
Intelligent Displays Management إدارة الشاشات الذكّية 
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Intelligent Materials Systems نظم المواد الذكّية 
Intelligent Network Design تصميم الشبكة الذكّية 
Intelligent Processing Of Materials  المعالجة الذكية للمواد/ تصنيع ذكي
Intelligent Signals إشارات ذكّية 
Intelligent Structures Technology تقانة البنى الذكية 
Intensity شّدة
Intensity (Power) Modulation Of 
Optical Transmitters 

شدة تعديل المرسالت البصرية

Intensive Property خاصية شدة 
Inter بين
Inter - Process Communication تواصل بين عمليات 
Inter - Repeater Link المقوي الداخلي:رابط 
Interaction Strength قّوة التفاعل الداخلي 
Interactive Computer 
Communications 

التفاعلية/اتصاالت الكمبيوتر التحاورّية

Interactive TV تلفاز تفاعلي 
Interatrial Septum جدار فاصل أذْيني 
Interband Phototransitions ن الحزمانتقاالت الضوء بي
Intercalants مقحمات 
Intercalates يدخل ضمن 
Intercalation إقحام
Intercarrier Detection كشف الحامل البيني 
Intercept  اعتراض -خط معترض
Interception إعتراض 
Intercepts  تقاطعات -اعتراضات 
Interchangeability  التبادلية(قابلية التبادل( 
Interclass ختبار النوع البينيا 
Intercom اتصال داخلي -انتركوم
Interconnecting Wires أسالك الربط البيني 
Interconnections بين وحدات بنيوية/وصالت بينية بين أنابيب رئيسية
Interconnects ترابطات بينية 
Interdgitated  بينية التصبع -مرقم داخليا
Interdiffusion انتثار الذّرات من معدن آلخر: نيّ انتثار بي
Interdigital Delay تعويق رقمي 
Interdigitated بنية تصابعّية 
Interdigitated Electrodes مساري متداخلة لألقطاب
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Interest And Stipulated Reserves فوائد واحتياطيات مالية مشروطة بقيود محددة
Interest Rate نسبة الفائدة 
Interface  واجهة االستخدام-وصل بيني/مرباط تبادلي/ سطح بيني

 البينية
Interface And Interphase سطح َبيني وجيهة واِصلة و طور َبيني
Interface Circuits دارات وصل بيني 
Interface Hardware سطح ضمني مادي 
Interface Technology تقانة السطوح البينية الواِصلة
Interfacial بين السطوح-بيني 
Interfacial Adhesion التصاق عبر السطوح البينية
Interfacial Condensation تكاثف بين سطحين 
Interfacial Polymerization بلمرة عند السطوح البينية
Interfacing  سطح بيني -تواصل بيني
Interference تداخل
Interference Drag مقاومة تداخلية 
Interference Fringes حافات تداخل 
Interference Pattern/Interference 
Patterns 

أنماط التداخل/نماذج/ نمط التداخل /نموذج

Interferences تداخالت 
interfering RNA RNA المتدخل 
Interferometric علم القياس بالتداخل الضوئي
Interferometric Schemes أشكال تداخلية 
Interferometry علم القياس بالتداخل 
Intergranular بين حبيبي 
Intergranular Corrosion تآكل بين الحَبيبات 
Intergranular Path مسار بين الحَبيبات 
Interim Enhanced Surface Water 
Treatment Rule 

قانون مؤقت للمعالجة المحسنة للمياه السطحية

Interionic Attractions ذب بين الشواردقوى ج 
Interior & Exterior داخلي وخارجي 
Interior Climate Control ضبط المناخ الداخلي 
Interior Plywood  ّخشب رقائقي داخلي 
Interlaminar ما بين الطبقات 
Interlaminar Stresses االجهادات الطبقية الضمنية-طبقية داخلّية/اجهادات صفائحية
Interleaving ارسال اقحامي بيني - شيقتع
Interleukins انترلوكينات 
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Interline  تبطين بيني -تحويل مبّطن
Interlock التنسيق مابين وظائف/أداة للوصل/ آلة: مشبك:تشابك

 المكونات
Interlock Grain  التعشيق(حّبة التشابك( 
Intermediate متوسط 
Intermediate Alloy Phases المتوّسطة أطوار الخليطة
Intermediate Design تصميم مرحلة متوسطة 
Intermediate Design - Analysis تحليل التصميم المتوسطي
Intermediate Distribution Frame إطار توزيع وسيط 
Intermediate Frequency وسيط/ تردد متوسط 
Intermediate Frequency (IF) 
Amplifier 

ةمضخم الترددات المتوسط

Intermediate Phases /Solid Solutions محاليل صلبة-وسطى /أطوار متوّسطة
Intermediate Power Amplifier مضخمات القدرة الوسيطة
Intermediates متوسطات 
Intermesh يتشابك - يتداخل  -ُيعشِّق
Intermetallic نة من معدنين أو أكثر بين معدنية-ُمكوَّ
Intermetallic Compounds مرّكبات تحتوي على أكثر من معدن: مركَّبات بين معدنية
Intermetallic Phase طور بين معدني 
Intermingling تخالط -تمازج 
Intermittence ; Intermittency توريد/اإلمداد بمواد/صفة لعدم استمرارية انسياب سائل:تقطع

 بضائع
Intermittent متقطع
Intermixing مزج داخلي 
Internal داخلي
Internal Circuit دارة داخلّية 
Internal Combustion Engine محرك االحتراق الداخلي
Internal Energy طاقة داخلية 
Internal Gain كسب داخلي 
Internal Inertial Mass كتلة قصورية داخلية 
Internal Light Multiplier Plate لداخليةصفيحة تضخيم الضوء ا
Internal Resistance مقاومة داخلية 
Internal Threat تهديد داخلي 
Internal Vapor Deposition In 
Manufacturing 

ترسيب البخار الداخلي في التصنيع

Internalization تقمُّص -توطين 
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International Air Transport 
Association 

االتحاد الدولي للنقل الجوي

International Atomic Energy Agency وكالة الطاقة الذرية الدولّية
International Code Of Nomenclature 
Of Bacteria 

دليل التسمية الدولي للبكتيريا

International Federation For Heat 
Treating And Surface Engineering 

االتحاد الدولي للمعالجة الحرارية وهندسة السطوح

International Standard Atmosphere ضغط جوي قياسي دولي
International Standards Organization منظمة المقاييس والمواصفات الدولية
International System Of Units And 
Unit Conversions 

نظام دولي للواحدات وتحويل الواحدات

International Technology Roadmap 
of Semiconductors 

خارطة الطريق الدولية لتكنولوجيا أنصاف الموصالت

International Transmission Standards معايير اإلرسال العالمّية
Internationalization تدويل
Internet انترنت
Internet - Related Fraud متعلق باالنترنت/احتيال
Internet Protocol بروتوكول االنترنت 
Internet Use Offiber Optics استخدام االنترنت لأللياف البصرية
Interoperability توافقية
Interpenetrating Network شبكة متداخلة 
Interpenetrating Networks  شبكات متداخلة - شبكات متشابكة
Interphase  واجهة بينية -طور بيني
Interplane Struts ع بين الجناح الرئيسي والجسمطائرة ذات عوارض ربط لنقل الرف

 .ونقل حمل نظام الهبوط مع الجسم -
Interply/Intraply - Hybrid Composite مادة مركبة هجينة-ضمن الطبقة/بين الطبقات
Interpolation  استيفاء -استكمال 
Interpreter مترجم
Interrnetallics بين معدنيات 
Interrogation Signal وابإشارة االستج 
Interrupt Bus معبر القطع 
Interrupts تقاطع
Interspar دعامة داخلية 
Interstate Commerce Clause بند مابين الواليات 
Interstellar Dust غبار نجمي 
Interstellar Medium  وسط بينجمي -وسط ما بين النجوم
Interstices صدوعات -فرجات -أِخّلة
Interstitial ةخاللي
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Interstitial Atoms ذرات مقحمة 
Intersublevel مستوى فرعي بيني 
Intertial Derivation اشتقاق العطالي 
Intertial Force قوة العطالة 
Intertial Navigation مالحة عطالية 
Interval Timer مؤقت مرحلي 
Intervention تدّخل
Interventricular Septum جدار فاصل بطيني 
Intestinal Flora فلورا معوية 
Intra  ضمن -داخل في 
Intraband Absorption امتصاص بين الحزم 
Intracranial داخل الجمجمة 
Intradendritic Spaces  داخليًا/فراغات متغّصنة باطنيًا
Intragranular ضمن الُحبْيبات 
Intramolecular جزيئي داخلي 
Intramolecular Cyclization فاعل تحّلق داخل الجزيءت
Intramuscular داخل العضل 
Intraperitonial داخل الغشاء البيريتوني 
Intraply - Hybrid Composite  مادة مركبة هجينة -ضمن الطبقة
Intravenous داخل الوريد 
Intravenous Therapy مداواة وريدية 
Intrcellular داخل خلوي 
Intrinsic داخلّي المنشأ-متأّصل في ذاته - ذاتي -جوهرّي
Intrinsic Carriers Concentration تركيز جوهري للحامالت
Intrinsic Density كثافة ذاتّية 
Intrinsic Layer طبقة ذاتية حقيقية 
Intrinsic Losses  فقد ذاتي - فقدان فعلي 
Intrinsic Material مادة صرفة 
Intrinsic Or Undoped املة بالذمامغير المع 
Intrinsic Quantum Noise ضجيج كمومي جوهري 
Intrinsic Stresses اجهادات جوهرية 
Intrinsic Viscosity لزوجة جوهرية 
Intrmolecular Hydrogen Bridges جسور الهيدروجين بين الجزيئات
Introduction مقدمة
Introduction And System Description نظومةمقدمة وتوصيف م
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Introns إنترونات 
Intrusion اختراق -ُمقَحمة 
Intrusion Detection Systems أنظمة الكشف عن التطفل
Intumescent انتفاخ بفعل الحرارة 
Invariance  الثابتية -التغيرّية 
Invariant ثابت
Invariant Properties خواص ثابتة 
Invariant Stiffness Concepts قساوة التباينيةمفهوم ال 
Inventory قائمة الجرد 
Inventory Count  الجرد -عدد السلع المتوفر
Inverse عكس
Inverse - Ratio Law قانون النسبة العكسية 
Inverse Gas Chromatography انعكاس كروماتوغرافيا الغاز
Inverse Logarithm مقابل اللوغاريتم 
Inverse Opal اوبال عكسي 
Inverse Proportion تناسب عكسي 
Inverse Rule Of Mixtures قاعدة عكسية للمزائج 
Inversely Proportional  ًازدياد كمية من مادة نتيجة نقص كمية مادة: متناسب عكسا

 أخرى
Inversion عكس
Inversion Layer  منطقة االنقالب -طبقة اإلنقالب
Invert Sugar سكر منقلب 
Invertase نفرتازإ 
Inverted L Antennas هوائيL مقلوب 
Inverted Siphons سيفونات معكوسة 
Inverter عاكس
Inverting Amplifier مقوم عاكس 
Inverting Amplifiers مضخمات عاكسة 
Investment استثمار 
Investment Casting - Lost 
Waxcasting 

 صب بالشمع المهدور

Investment Corporate Partners شركاء في شركات استثمارية
Investor - Owned Utility مؤسسة يملكها المستثمر
Inviscid غير لزج 
Invocation استدعاء 
Iodometric Method طريقة معايرة حجمية يستخدم فيها اليود ككاشف: طريقة اليودية
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.دال على انتهاء التفاعل
Ion أيون
Ion - Beam Lithography وغرافية الشعاع األيونيليث
Ion Assisted Trench حفر بمساعدة الشوارد 
Ion Balance إتزان األيونات 
Ion Beam Lithography ليثوغرافية الشعاع األيوني
Ion Channels قنوات أيونية 
Ion Etching شاردي/ حفر ايوني/تنميش
Ion Exchange تبادل أيوني 
Ion Exchange Chromatography كروماتوغرافيا التبادل األيوني
Ion Implantation زرع األيونات 
Ion Implanted Semiconductor Wafer وافر نصف موصل مثبت بالتأيين
Ion Plating And Sputtering طالء شاردي و قذف مهبطي
Ionic ايوني -شاردي 
Ionic Bond  رباط شاردي -وصلة َأُيونية
Ionic Bonding ة شارديةرابط 
Ionic Bonding - Electron Swapping تبادل إلكتروني -شاردّية /رابطة أيونية
Ionic Compounds مركبات أيونية 
Ionic Conduction نقل شاردي 
Ionic Liquids شاردية/سوائل أيونية 
Ionic Polarization استقطاب شاردي 
Ionization تأيُّن
Ionization Potential التأيُّنكمون 
Ionization Threshold عتبة تأيين 
Ionizers مؤينات 
Ionizing Fans مراوح ُمؤينة 
Ionomer بوليمر شاردي 
Ionophore حامل أيوني 
Ionosphere  غالف أيوني -إيونوسفير
Ions أيونات 
IP layer طبقة بروتوكول اإلنترنت
Ir - Infrared أشعة ما تحت حمراء 
IR Emitting Lasers ليزراتIR منبعثة 
IR Photoemitters باعثات الضوء باألشعة تحت الحمراء
Iridescent Color قزحية األلوان 
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Iridium’S Personal Communicators هواتف اإليريديوم الشخصّية
Iris قزحية العين 
Iron حديد
Iron - Carbon كربون -حديد 
Iron Age عصر الحديد 
Iron Analysis تحليل الحديد 
Iron And Manganese Removal إزالة الحديد والمنغنيز 
Iron Bacteria بكتريا الحديد 
Iron Carbide كربيد الحديد 
Iron Cord Reactors مفاعالت الوتر الحديدي
Iron Core ُلّب حديدي 
Iron Disulfide Thermal حديد ثنائي الكبربيت حراري
Iron Loss ديديفقد ح 
Iron Magnets مغانط حديدّية 
Irradiation تشعيع
Irrational Numbers أعداد صم 
Irrelevant غير ذي صلة 
Irreversibility عكوسّية 
Irreversible غير عكوس 
Irreversible Process عملية العكوسة 
Irreversible System عتحكم الطيار مربوط مع سطح التحكم عن طريق نظام دف
Irreversiblity العكوسية 
Irreversibly بشكل غير عكوس 
Irrigation ري
Irrigation Systems أنظمة الري 
IRS - III منصة تطوير خدمات الويب الدالليIRS - III
Ischemia  عجز -نقص تروية دموية
Isentropic Processes عملّية متساوية إنتروبية/إجرائّيات
ISO Security Architecture بنية أمنية لنظام مقاييس دولية آيزو
Isobars خطوط تساوي الضغط الجوي
Isochromatic  متماثل اللون -متساوي
Isochronous Transmission إرسال متساوي الترّدد 
Isocyanate Foams رغويات االيزوسيانات 
Isocyanates ايزوسيانات 
Isodimorphic Crystallization لور اثناني التشاكلتب 
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Isoelectric Point نقطة توازن الشحنات 
Isoglucose أيزوغلوكوز 
Isogrid شبكة قياسية 
Isolated Islands جزر معزولة 
Isolated Pentagon Rule قاعدة الخماسي المعزول
Isolated System منظومة معزولة 
Isolation Processes سيرورة العزل 
Isolation Resistance مقاومة العزل 
Isolation Transformer محوالت العزل 
Isolator عازل
Isoleucie أيزو ليوسين 
Isomer متماثل الوزن الجزيئي -إيزومر
Isomerase  أيزوميراز -أنزيم مصاوغة
Isomerization مصاوغة 
Isomers متماكبات 
Isostatic متساوي -متوازن 
Isostatic Pressing Mold تساوي الضغط من جوانب القطعة:قالب كبس متساوي الضغط
Isostrain متساوي التشوه 
Isostress متساوي اإلجهاد 
Isosynchronous متزامنة متساوية 
Isosynchronous Data Transmission إرسال متزامن متساوي للبيانات
Isotactic Sterioisomer راغي حيث تتوّضج جميع الزمرمتماِكب ف: متماِكب فراغي منتظم

 على الجانب نفسه من سلسة المتماِكب
Isotherm متساوي درجة الحرارة 
Isothermal متساوي الحرارة 
Isothermal - Transformation تحويل متساوي درجة الحرارة
Isothermal Crystallization  تبلور بثبات درجة الحرارة -تبلور متساوي الحرارة
Isothermal Curves منحنيات متساوية درجة الحرارة
Isothermal Process تبقى خاللها درجة الحرارة:متساوية الحرارة/عملّية متحاورة /إجرائّية

 نفسها
Isotone  تواتر-ايسوتون-)متعادل النيوترون(أيزوتون
Isotonic متساوي التوتُّر 
Isotope نظير
Isotrope متساوي البث 
Isotropic متناحي 
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Isotropic Behavior ظاهرة تساوي الخصائص
Isotropic Effective Mass كتلة حقيقّية متجانسة 
Isotropic Material  مواد متساوية الخصائص -مادة متماثلة المناحي
Isotropic Plate  طبقة متماثلة-صفيحة متماثلة المناحي
Isotropic Radiator مشع متساوي البث 
Isotropy تساوي الخصائص 
Isotropy - Random Orientation توّجهات عشوائّية/اّتجاهات-تماثل المناحي  -تناحي
Issues مخارج
IT Risk Management إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات
Iteration تكرار -تعددية 
Iterative تكرارّي 
Iterative Enhancements تحسين تكراري 
Ivory Trade تجارة العاج 
Izod Or Charpy لـ تشارپي/عّينة مثّلمة معيارية لـ آيزود
Izod Test اختبار إيزود 
J - Antennas  هوائيات النوعJ 
J - K Bistable  ثنائي االتزانJ - K 
J - K Flip Flop قالبJ - K 
J - Operator J -مشغل 
J2EE الجافاإطار عمل تطبيقات الويب بلغةJ2EE
J2EE™: Java 2 Platform - Enterprise 
Edition 

النسخة المخصصة للشركات التجارية -  Java 2برنامج

Jack مقبس
Jack Hammer مطرقة هيدروليكية 
Jacket غالف خارجي-دثار 
Jacket Component محتوى الغالف الخارجي
Jacketing تغليف
Jacks قوابس وحيدة المشبك 
Jackscrew عمود محلزن 
Jackson Turbidity Unit وحدات عكورة جاكسون 
Jacobs اسم علم: جاكوب 
Jamming تشويش 
Jane's Defense Weekly الدفاع االسبوعي - جينس
Jar Test طريقة مخبرية لتقدير الظروف المثالية لمعالجة: اختبار االرتجاج

وجرعة  pHبـ يتم عبرها التحكم  -المياه ومياه الصرف 
 البوليميرات وسرعات المزج
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Jar Test Apparatus جهاز اختبار االرتجاج 
Java Interclass Graphs مخططات نوع الداخلي لجافا
Java Rmi استدعاء المنهجية عن بعد الخاص بـJava
JDS - Uniphase  احادي الطور- JDS 
Jelly Network شبكة هالمية 
Jelly Roll تينيةطبقة جيال 
Jerry Can صفيحة َجيري 
Jet Engine محرك نفاث 
Jet Nozzle خرطوم تتحكم بقوة/فتحة ضيقة في نهاية انبوب: بزباز نفاث

 هواء/غاز/نفث سائل
Jet Stream دفق نفاث 
Jet Thrust قوة الدفع النفاث 
Jet Wake موجة جر النافث 
Jetted Tube Well بئر انبوبي نافث 
Jetting تغطيس الركائز دون دق
Jewel And Pivot System نظام البلورة والمفصل 
Jiggering تشكيل وتشغيل العجينة السيراميكية
JINI  تقنية شبكةJINI لبناء النظم الموزعة
Joint ما شابه/بين أنبوبين/مفصل مابين مكونين في آلة - وصلة
Joint Aviation Authority مشتركسلطة الطيران ال 
Joint Aviation Requirements متطلبات الطيران المشترك
Joint Electron Devices Council مجلس هندسة اإللكترونيات المشتركة
Joint Model  وصلي -نموذج مشتَرك
Joint Motors محركات مشتركة 
Joint Venture مشروع مشترك 
Jointing تمفصل -توصيل 
Jointing And Testing وصل و اختبار 
Jointing/Splicing Of Fibers  جدل االلياف -وصل بالجدل
Joints وصالت 
Jominy End - Quench اختبار جوميني للتقسية الطرفية باإلسقاء
Joule جول
Joule's Constant ثابت جول 
Joystick عصا التحكم 
Jukebox صندوق قتاد وموسيقى 
Jumbled غير متناغمة 
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Jumper Cable كبل قافز 
Junction ما/بين أنبوبين/نقاط اتصال مابين مكونين في آلة - وصلة

 شابه
Junction Capacitance سعة الوصلة 
Junction Diode دايود وصل 
Junction Field Effect Transistors وصلة ترانزستورات تأثير المجال
Junction Formation - Diagram  الوصلة) تكّون(مخّطط تشكيل
Junction Isolation فصل بالتقاطع 
Junction Laser ليزر الربط 
Junction Points نقاط وصل 
Junction Temperature درجة حرارة نقاط التقاطع واالرتباط
Junk Bonds أسهم تافهة 
Jurassic جوراسي 
K - Band Frequencies  حزمة التردداتK 
K - Rate سيومنسبة البوتا 
Kalman كالمان
Kalman Filters مرشحات كاْلمان 
Kanamycin كنامايسين 
Kant Laplace كانت البالس 
Kaolinite كاولينيت 
Karyogamy إندماج نووي 
Kasugamycin كاسوغامايسين 
Kd Optics  بصرياتKD 
Kdpg Metabolic Pathway مسارketodeoxyphosphogluconateاأليضي
Kdx1000 Loss Meter  مقياس الفقدانKDX1000
Keel Surface  الجؤجؤ -سْطُح الّصاِلب
Keep Alive Assembly مجمع الرمق األخير 
Kelvin كلفن
Kelvin Bridge قنطرة كيلفن 
Kelvin Scale مقياس َكْلِڤْن -تدريج َكْلِڤْن /ُسلَّم
Kepler's Laws قوانين كبلر 
Keramos التربة المحروقة/عني األرضتعبير يوناني ي
Keratinocytes خاليا كيراتية 
Kernel نواة
Kerogen كيروجين 
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Kerosene كيروسين 
Kessler Marketing Intelligence وكالة تسويق كيسلر 
Ketone كيتون
Ketones كيتونات 
Kevlar اسم تجاري لنوع من ألياف األراميد طوَّرته شركة دي: كيفالر

 .بونت
Kevlar 49® - Epoxy  عالمة مسجلة( 49إيبوكسي كيفالر(
Kevlar Fiber ليف كيفالر 
Key Components مكونات رئيسة 
Key Process Area منطقة العمليات األساسية
Key Risk Areas مناطق المخاطر الرئيسية
Key Switches مصفوفة المفاتيح 
Keyboard لوحة المفاتيح 
Keyence Corporation تعاونية كينيس 
Keynesian Welfare State دولة الرفاه الكينزية 
Keypad رفادة المفاتيح 
Kick - Off اقالع
Kick - Off Drift انحراف ابتدائي 
Kilduff كيلداف 
Kiln فرن-أتون 
Kilo كيلو
Kilogramme كيلوغرام 
Kilometre كيلومتر 
Kilometre Per Second انية الواحدةكلم في الث 
Kilowatt - Hour  ساعي(كيلو واط ساعة(
Kimberlite كمبرليت 
Kimchi كيمتشي 
Kinds Of Pipes أنواع األنابيب 
Kinematic Viscosity  كينامتيكية -لزوجة حركية
Kinetic حركي
Kinetic Clergy  حركيّ (االكليروس ناشط(
Kinetic Energy طاقة حركية 
Kinetic Energy Metallization طالء معدني بواسطة الطاقة الحركّية
Kinetic Energy Penetrator قذيفة خارقة بالطاقة الحركية
Kinetic Friction  ّاحتكاك حركي 
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Kinetic Methods طرائق حركية 
Kinetic Quenching إخماد الحركية 
Kinetics حركيات/حركّية 
Kinetics Crystallization لتبلورحركية ا 
Kingston Qualification كينغستون) أهلية(تأهيل
Kinks  فتالت -التواءات 
Kirchhoff - Love Hypothesis فرضّية حّب خارشوف 
Kirchhoff Free - Edge Condition حالة خاراشوف للحافة الحادة
Kirchhoff Hypothesis فرضّية خارشوف 
Kirchhoff Shear Force شوفقّوة قص خارا 
Kirchhoff’S Current Law قانون التيار لكيرشهوف 
Kirchhoff’S Voltage Law قانون الفولتية لكيرشهوف
Kirchoff Free - Edge Condition شرط الحافة الحرة لكيرشهوف
Kirchoff Hypothesis فرضية كيرشهوف 
Kirchoff Shear Force  قوة كيرشهوف للقّص 
Kit - Built ءتجميع أجزا 
Kit Airplane  يتم تجميعها(طائرة هواة(
Kiviat Diagrams  مخططاتKiviat البيانية
Klein Gordon Equation معادلة كالين غوردون 
Klenow Fragment شدفة كلينو 
KLOC : Thousand Lines Of Code آالف السطور من شيفرة البرمجة
Klystron Oscillators مذبذب كليستروني 
Klystron Tube أنابيب كليسترون 
Klystrone كليسترون 
Knee ركبة
Knife Gate بوابة سكين 
Knitted Fabrics  محبوكة-ُمحاكة(منسوجات محيكة(
Knitting حياكة
Knob Twisting مفتاح انتخاب 
Knobs  ُعقد - مفاتيح إلكترونية 
Knock - In مضاف إليها جين محدد
Knockout  محددمنقوصة جين 
Knoevenagel Polycondensation بلمرة بالتكاثف وفق نوفل انجل
Knoop Hardness قساوة نوپ 
Knot ُعقدة
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Knowledge - Based Trust ثقة قائمة على المعرفة 
Knowledge Sources مصادر المعرفة 
Known Problem Report تقرير عن مشكلة معروفة
Koji كوجي
Konbu كونبو
Kovar اسم لخليطة ثالثية من الحديد واآلزوت والكوبالت:كوڥار
Kovar B كوڥار بي 
Kraton ماركة مسجلة لمواد مطاطية من بوليميرات مشتركة: كراتون

 تكتلية
Krebs Cycle دورة كِربس 
Kringle Domain قطاع الكرنغل 
Kruger Flap قالب كروغر 
Kuppfer Cells خاليا كوبفير 
Kyoto Protocol  معاهدة كيوتو - بروتوكول كيوتو
L - Band Frequencies  حزمة التردداتL 
L Shell قشرة / غالف/طبقةL 
Label بطاقة -الصق 
Labeling سمة او رمز يدون على قطعة من الورق او بالبالستيك:وسم

 تربط بجسم ما تحوي معلومات محددة عنه
Labels ُرقع الصقة 
Laboratory Apparatus جهاز مخبري 
Laboratory Power Supplies مجهزات القدرة المختبرية
Lac Operon اوبرون الالكتوز 
Lack Compatibility غياب التوافقية 
Lacquer برنيق
Lactamases الكتاماز 
Lactate أيون حمض اللبن(لَبنات(
Lactic Acid حمض اللبن 
Lactic Acid Bacteria للبنبكتيريا حمض ا 
Lactic Acid Methyl Ester حمض لبن ميثيل اإلستر
Lactoferin الكتوفيرين 
Lactofermentation تخمر لبني 
Lactonase الكتوناز 
Lactone الكتون 
Lactose الكتوز 
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Ladder درج
Ladder - Type Polymers بوليميرات سلمية الشكل 
Ladder Filter مرشح درجي 
Ladder Network Oscillator راِسم الذبذبات ذو شبكة الُشغل الُسلَّمية
Ladle اداة غرف -مغرفة 
Lag تخلف
Lag Phase  طور الراحة –طوَر متأخَر
Lagoon بحيرة ضحلة ذات مياه هادئة ذات: الغون -هور  -بحيرة

أرصفة / جزرية / اتصال بالبحر ويحجزه عنها حواجز رملية 
 مرجانية

Lagrange’s Equations معادالت الغرانج 
Lagrangian نسبة الى الغرانج 
Lags In The Control Loop تأخيرات في دائرة تحكم 
Lake Spring Overturn تبادل البحيرة الربيعي 
Lake Stratification تطبق بحيري 
Lake Turnover تبادل البحيرة 
Lakes بحيرات 
Lamb Wave Test اختبار موجة الَحَمل 
Lamella صفيحة/طبقة رقيقة 
Lamellar Flow تدفق صفيحي 
Lamellar Type  ّنوع صفاحي 
Lamina الصحيفة 
Lamina Stiffness الرقاقة) مقاومة التشّوه(جساءة
Lamina Strength قوة الصفائح 
Laminae Reorientation إعادة اتجاهّية الصفائح 
Laminar صفائحي 
Laminar Composites د مرّكبة صفائحّيةموا 
Laminar Flow تدفق صفائحي 
Laminar Flow Wave انسياب االندفاق الصفحي
Laminate تصفح
Laminate Behavior تصّرف صفائحي 
Laminate Design تصميم صفائحي 
Laminate Design Problem مشاكل التصميم الصفائحي
Laminate Forces And Moments ةقوى وعزوم المصفح 
Laminate Laminations صفيحة طبقية ذات رقاقات تنضيد صفائحي
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Laminate Life - Prediction 
Techniques 

تقنيات التنبؤ بعمر الصفيحة

Laminate Life - Protection 
Techniques 

تقنيات حماية عمر الصفيحة الطبقية

Laminate Optimization أمثلة الصفيحة الطبقية 
Laminate Stacking Sequence تتابع تنضيد الصفيحة الطبقية
Laminate Strength Analysis 
Procedure 

سيرورة تحليل قّوة الصفائح

Laminate Tailoring خياطة الصفائح 
Laminated ُمصَفحة 
Laminated Composite Materials مواد الصفائح المضغوطة
Laminated Core Transformers لصفائحي الرقيقمحّوالت اللب ا
Laminated Glass زجاج صفائحي 
Laminated Plates ألواح الصفائح 
Laminated Polymer Sheet  پي ڥي بي(رقاقة بوليميرية مدرفلة(
Laminated Safety Glass زجاج أمان صفائحي 
Laminated Shells قشريات متعددة الطبقات
Laminated Steel فوالذ مدرفل 
Laminated Timber خشب بناء صفائحي 
Laminates صفائح طبقية ذات رقاقات
Lamination تصفيح 
Lamination Molding قولبة صفائحية 
Laminations رقائق المحول 
Lamps مصابيح 
LAN Jacking خطف الشبكات 
Land Application تطبيقات أرضية 
Land Disposal طرح نفايات أرضي 
Land Forming األراضيتكوين 
Land Reclamation استصالح االراضي 
Land Subsidence األرض) هبوط(تغّور 
Land Treatment معالجة األرض 
Landauer Formula صيغة الندوير 
Landfill ُقمَّة -مزبلة  -ِمَكّب 
Landfill Or Monofill ردم
Landfilling  كب القمامة -طمر النفايات
Landing Brackets كتل بارزة لقطعة في آلة ترتكز وتستند عليها: عامات االستنادد

 قطعة أخرى من مكونات اآللة
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Landing Gear عجالت الهبوط 
Langer اسم علم: روجر النغر 
Langerhans جزر النغرهانس 
Langerhans Islets ُجَزيرات النغرهانس/ُرقع
Langmuir Isotherm  وير التحارريخط النغ - إيزوتيرم النغمورا
Languages لغات
Lanthanide Contraction انكماش النثاني 
Lanthanides ولغاية57عناصر بعدد ذري يتراوح من: عناصر الالنثانيدات

71 
Lanxide Ceramic سيراميك النكسايد عالمة تجارية
Lap Shear مقاومة القص 
Laplacian  البالسدالة-نسبة الى البالس -عامل البالس
Lapping صقل
Lapping Process طريقة التجليخ بالتحضين
Laproscopic جراحي تنظيري 
Lapse Rate معدَّل الهبوط 
Laptop Computers كمبيوترات محمولة 
Large - Particle جسيمات كبيرة 
Large - Particle Composites مواد مرّكبة ذات حبيبات كبيرة
Large - Scale نطاق واسععلى 
Large Advanced Mirror Program 
Lamp System 

نظام مرآيا ُيعرف بنظام برنامج المرآة الكبير المتقدم

Large Core Fiber ليف ذو لب كبير 
Large Positive Error تضخيم الخطأ الموجب الكبير
Large Scale Integration تكامل كبير المستوى 
Large Scale Monolithic IC Receiver 
Transmitter Circuits 

دارات إستقبال وٕارسال أحادية الليثية متكاملة على مستوى كبير

Laser - Assisted Chemical Vapor 
Deposition 

توضع كيميائي لألبخرة بمساعدة الليزر

Laser - Channeled Substrate Planer  الليزر(مستوي ترسبي موّجه(
Laser – Driver Fusion إندماج موّجه بالليزر 
Laser - Light Amplification By 
Stimnlated Emission Of Radiation 

تضخيم الضوء بواسطة اإلصدار المحثوث لإلشعاع -اليزر

Laser Ablation بتر ليزري 
Laser Ablation And Deposition ترسيب بالليزر/إزالة بالقطع و توّضع/ جّذ /سحل
Laser Amplifier Repeater مقويات مضخمة ليزرية 
Laser Bar Code Reader قارئ الياركود الليزري 
Laser Dazzler جهر اليزري 
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Laser Diode صمام ثنائي ليزري 
Laser Diode Packages ُرزم دايودات الليزر 
Laser Diode Wavelengths أطوال موجات الصمامات الثنائية الليزرية
Laser Diodes ات ثنائية ليزريةصمام 
Laser diodes in 1300 to 1600 nm 
region 

نانومتر1600إلى1300ديودات ليزرية في منطقة ال

Laser Eye Damage Weapons أسلحة الدمار الخاصة بالعين الليزرية
Laser Focus تركيز بالليزر 
Laser Geodimeter ليزر جيودايميتري 
Laser Guidance توجيه ليزري 
Laser Guidance Systems منظومات التوجيه الليزري
Laser Gyroscope جايروسكوبات اليزرية 
Laser Gyroscope Systems منظومات الجايروسكوبات الاليزرية
Laser Light ضوء الليزر 
Laser Light Sources مصادر الضوء الليزري 
Laser Machining تشغيل ليزري 
Laser Printers ات ليزريةطابع 
Laser Printers Systems منظومات الطابعات الليزرية
Laser Processing Consortium جمعية العملّيات الليزرّية
Laser Range Finders أجهزة تعيين المدى الليزرية
Laser Scanner Projected Displays شاشات ُمسَقطة ذات ماسحة ليزر
Laser Shock Peening ح المعدن بالصدم الليزريمعالجة سط
Laser Target Designator مميز هدف ليزري 
Laser Thinning  طريقة لتحضير األلياف -ترقيق بالليزر
Laser Welding ُلحام بالليزر 
Laserapatite  اسم لطالء من الهيدروكسي أباتيت-ليزرأباتيت
Lasers ليزرات 
Lasing ليزرة
Latches مغالقات/مزالج 
Latching Reciprocal Phase Shifters مزيح حالة ترددي قافل 
Latching Switches مفاتيح قالبة 
Late Follower تابع ُمتأّخر 
Latency كمون
Latency In Digital Control Systems ُكُمون في أنظمة التحكُّم الرقمية
Latent Heat حرارة كامنة 
Latent Heat Of Fusion إلندماج الكامنةحرارة ا 
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Latent Heat Of Vaporization حرارة التبخر الكامنة 
Latent Heat Storage تخزين الحرارة الالزمة لتغيير حالة المادة
Latent Image صورة متأخرة 
Lateral جانبية
Lateral Displacement Loss فقد أزاحي جانبي 
Lateral Force قوة جانبّية 
Lateral Force Microscope مجهر القوة الجانبية 
Lateral Force Microscopy فحص بمجهر القوى الجانبّية
Lateral Inversion قلٌب جانبي 
Lateral Layout Or Topology مخطط جانبي 
Lateral Movement حركة جانبية 
Lateral Stability استقراٌر جانبي 
Lateral Unit Deformation جانبيّ تشّوه الوحدة ال 
Laterite التريت 
Latewood خشب الصيف 
Latex حليب النبات:لثى 
Latex Spheres كريات مطاطية 
Latic Acid Polymer بوليمير حمض اللبن 
Latitude خط العرض 
Latitude Definition تعريف خط العرض 
Latosols التوسول 
Lattice شبكة
Lattice Constant ثابت الشبكة 
Lattice Defects أعطاب في الشبكة 
Lattice Entrapment مصيدة شبكية 
Lattice Parameters بارامترات الشبكة 
Lattice Points نقاط الشعرية 
Lattice Spacing تباعد في شبكية 
Lattice Structure بنية الشبكة 
Lauan شجر مّطاطي في جنوب شرق آسيا ذات المناخ المداري
Lauric Acid مض الغارح 
Law قانون
Law Constants ثوابت القانون 
Law Of Conservation Of Energy قانون انحفاظ الطاقة 
Law Of Conservation Of Mass قانون بقاء الكتلة 
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Law Of Demand قانون الطلب 
Law Of Energy Conservation قانون انحفاظ الطاقة 
Law Of Indices قانون األدلة 
Law Of Mixtures قانون المخاليط 
Law Of Momentum Conservation قانون انحفاظ العزم 
Law Of Precedence قانون األسبقية 
Law Of Reflection قانون االنعكاس 
Law Of Thermodynamics قانون الترمويناميك الثاني
Law Of Universal Gravitation  الشامل(الكوني) الثقالة(قانون الجاذبية(
Laws - Environmental قوانين بيئّية 
Laws Of Fluid Pressure قوانين ضغط المائع 
Laws Of Friction قوانين االحتكاك 
Laws Of Gases قوانين الغازات 
Laws Of Gyro - Dynamics قوانين الديناميك الجيروسكوبي
Laws Of Indices قوانين األدلة 
Laws Of Logarithms وانين اللوغاريتماتق 
Laws Of Machines  المكنات/الماكينات(قوانين اآلالت(
Laws Of Motion قوانين الحركة 
Laws Of Reflection قوانين االنعكاس 
Laws Of Signs قوانين اإلشارات 
Laws Of Thermodynamics قوانين الديناميكا الحرارية
Laxative Effect تأثير مسهل 
Lay - Up Of إسقاط
Layases الياز
Layer - By - Layer طبقة تلو طبقة 
Layered Clay طين طبقي 
Layered Composites مواد مركبة ذات طبقات 
Layering وضع بطبقات -ترقيد 
Laying توسيد
Layup عملية توضع الطبقات 
Lb - Pound  وحدة وزن تستخدم في المملكة المتحدة(رطل أو باوند(
L-C Filter فلترL - C 
LCD Camera With Build In Charge 
Coupled Device 

LCDمقرن ضمن الكاميرا –جهاز شحن 

LCD Displays شاشات البلور السائل 
LCD Molecules  جزيئاتLCD 
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LCD Monitor شاشة البلور السائل 
LCD Projectors شاشات البلورات السائلة
LCR Series Circuit ارةدLRC التسلسلية 
Leaching انحالل استخراجي 
Lead رصاص 
Lead - Acid Cell خلية حمضية رصاصية
Lead - Alkali Silica Glass زجاج من سيليكات الرصاص القلوية
Lead - In Connections مداخل الموصالت 
Lead - Mine Scale فسالة الرصاص 
Lead - On - Chip Loc Packages لرقاقة الُمقادةرزم ا 
Lead - Tin Solder لحام القصدير والرصاص
Lead Acid Batteries مّدخرات حمضّية رصاصّية
Lead Alkali Silica زجاج سيليكات الرصاص القلوية الرصاص
Lead Contamination Control Act تشريع مراقبة تلوث بالرصاص
Lead Frame  اإلطار/ طرف الرزمة 
Lead In Connections مداخل الموصالت 
Lead In Drinking Water رصاص في مياه الشرب
Lead Lanthanum Zirconate Titanate تيتانيت زيركونيت الالنتانيوم الرصاصي
Lead Pipe And Solder أنبوب رصاصي و ملتحم
Lead Screw عمود السحب بشكل برغي
Lead Structure فيصلية/بنية أساسية 
Lead Time زمن التوصيل 
Lead Tin قصدير الرصاص 
Lead Tin Solder لحام القصدير والرصاص
Leaded Components مكونات رصاصية 
Leader Sequence تسلسالت قائدة 
Leading Edge حافة أمامية 
Leading Edge Flap قالب الحافة المتقدمة 
Leading Edge Slats فة األمامية للجناح لتتيح لهسطوح إيروديناميكية تضاف للحا

 العمل عند زوايا هجوم عالية
Leadless غير المحتوية على أقطاب
Leadless Chip Carriers حامالت الرقاقة معدومة الطرف
Leadless Cylinder اسطوانة معدومة طرف 
Leads  أطراف/ وصالت 
Leaflet وريقة
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Leak Detection  كشف التسرب -تحري النضج
Leak Detection Using Optical Fibers تحري الفقد باستخدام األلياف البصرية
Leak Detector كاشف التسرب 
Leak Testing  الرشح/اختبار التسّرب 
Leakage ارتشاح -تسّرب 
Leakage Currents تّيارات تسّرب 
Leakage Flux  التدفق التسربي - فيض التسرب
Leaking Underground Storage Tank خزانات أرضية مسربة 
Leaky راشحة
Lean Gas غاز ضعيف 
Lean Management  إدارة منهجيةLean 
Lean Mixture مزيج فقير بالوقود 
Leaner Air Fuel Mixtures  الوقود أخف -خليط الهواء
Leased Lines خطوط ُمستأجرة 
Least - Cost Structures بنى أقل كلفة 
Least – Weight أقل وزن 
Least - Weight Structures  ًبنى أقل وزنا 
Least Significant Bit بت أقل معنوية 
LED Alphanumeric Displays  شاشاتLED لعروض الحروف واألرقام
LED Displays شاشات الدايود الباعث للضوء
LED Numeric Display Module  وحدة عرضLED الرقمية
Leeches علقات
Left Shift Register مسجالت اإلزاحة اليسارية
Legacy ميراث
Legal Responsibility مسؤولية قانونية 
Leibniz Notation ترميز ليبنيتز 
Length طول
Lens عدسة
Lens Couplers مقرنات العدسات 
Lentic راكد -ساكن 
Lentic Water System نظام مائي راكد 
Lenz’s law نزقانون ِل 
Leprosy برص -جذام 
Lepton ليبتون
Leptospira  البريميات -ليبتوسبيرا 



 1085

Less On Chip Space تحتّل مساحة أقل من الرقاقة المباشرة
Less Powerful أقّل قّوة 
Lesser Developed Countries  ًدول أقّل تطورا 
Leucine ليوسين 
Leukemia أبيضاض دم -لوكيميا 
Leukocytes كريات الدم البيضاء 
Level مستوى 
Lever  عتلة فصل -عتلة الرافعة
Lever Handle مقبض العتلة 
Lever Rule قاعدة الرافعة 
Leverage فعل رافعة -تدعم  -تدفع -ترفع
Leverage Ratio نسبة الدين إلى رأس المال
Leveraged Buyout شراء باالرتهان 
Leveraged Transactions مليات استدانة باالرتهانع
Levitation - Maglev  استرفاع مغنطيسي(رفع  -استرفاع(
Lexan® عالمة تجارية لـراتنج متعّدد الكربونات: ليكسان
Liability Issues قضايا متعلقة بالمسؤولية القانونية
Liberalization تحرير
Libraries مكتبات 
Licensed Engineer مهندس مجاز 
Licensing ترخيص 
Lichen أشنة
Lichens بهق حجر/حزاز -لشنيات
LIDAR ليدار
Life حياة -عمر 
Life - Cycle Cost كلفة دورة الحياة 
Life - Cycle Inventory  لدورة الحياة)قائمة جرد(بيان مفّصل
Life - Cycle Stages - Automobile 
Diagram 

مخّطط عربة -مراحل دورة الحياة 

Life Beyond Designs تصاميم االمد الطويل 
Life Cycle دورة حياة 
Life Cycle Analysis تحليل دورة الحياة 
Life Cycle Assessment إل سي أي(دورة الحياة ) تقدير(تقييم(
Life Cycle Inventory Results نتائج بيانات فترة الحياة 
Life Cycle Of Materials واددورة حياة الم 
Life Expectancy توقعات الحياة 
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Life Science علوم الحياة 
Life Styles أنماط الحياة 
Lifeboat Ethics  زورق النجاة) آداب(أخالقّيات
Lifeline خط العمر 
Lifetime  العمر -زمن الحياة 
Lift رفع
Lift Coefficient معامل الرفع 
Lift Fan رفع مروحي 
Lift Force الرفعقوة 
Lift Stations  محطات المصعد -رفع / محطات حمل
Liftoff إقالع
Ligand ربيطة
Ligands  ليغاندات-جزيئات أو ما شابه -مركبات معقدة أيونات
Light ضوء
Light - Duty Assembly وظائف التجميع الخفيفة
Light - Multiplier مضاعفات للضوء 
Light - To - Digital Convertor 
Circuitry 

محول رقمي –دارة ضوء 

Light Actinic  طول موجة مناسبة لحدوث تفاعل -ضوء مناسب
Light Based Manufacturing عمليات تصنيع قائمة على الضوء
Light Bulbs مصابيح ضوئية 
Light Bulbs - Low - Energy  بطاقة منخفضة - مصابيح ضوئّية
Light Cone مخروط ضوئي 
Light Duty وظائف ضوئّية 
Light Duty Assembly وظائف التجميع الخفيفة
Light Emitters باعثات ضوء 
Light Emitting Diode صمام ثنائي باعث للضوء
Light Emitting Diode (Led) 
Packages 

ُرزم الصمام الثنائي المرسل للضوء

Light Guide موجه الضوء 
Light Hole ثقب ضوء 
Light Load حمل خفيف 
Light Multiplier مضاعف ضوئي 
Light Pipes أنابيب ضوئية 
Light Polarization استقطاب الضوء 
Light Scattering إستطارة الضوء 
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Light Source مصدر ضوئي 
Light Stabilizers  مركبات تزيد الثباتية تجاه الضوء(مثبتات ضوئية(
Light Water Reactor الماء الخفيفمفاعل 
Light Waves موجات ضوئية 
Lighthouse منارة-فنار 
Lighthouse Tube أنابيب اليتهاوس 
Lighting إضاءة
Lightly Doped Drain مصرف ذو إشابة مخففة
Lightning Strike Analysis تحليل ضربة الَبْرق 
LIGHTRAY OFX Optical Fiber 
Circuit 

LIGHTRAY OFX دائرة االلياف البصرية

Lightweight Composite مادة مركبة خفيفة الوزن 
Lignin َخَشبين 
Lignite نوٌع من الفحم الحجري -ليجنيت
Lignum Vitae أشجار أميركية مدارّية ذات خشب ثقيل وقاس
Likelihood أرجحية 
Lime كلس
Lime - Soda Ash Softening تقليل رماد الصودا الكلسية
Lime Slurry  رائب الجير]Ca(OH(2 [- مزيج سائل تقيل القوام ناتج عن

 بالماء CaOإذابة 
Lime Stabilization ثبات الكلس 
Lime Stabilization Of Sludge ثبات الكلس في الحمأة 
Limit نهاية
Limit Switches  ّمفاتيح الحد 
Limitationist Outlook ق القيودوجهة نظر المؤيدين لتطبي/منظور
Limitations  قيود تفرض على استخدام مادة ما بنسب تتجاوز -محدودّيات

 حدودًا موضوعة مسبقاً 
Limitations Of Conventional 
Treatment 

محدوديات المعالجة التقليدية

Limited Authority Systems أنظمة محدودة السيطرة 
Limited Scan Array Radars  محددة المسحرادارات المصفوفة
Limited Sequence Machines آالت تسلسل ُمحّدد 
Limited Shelf Lives أعمار خزن محدودة 
Limiter محدِّد
Limiter Stage ضابط طور 
Limiting Nutrient مغذي محدد 
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Limiting Oxygen Index قرينة األكسجين الحدية 
Limiting Reactant متفاعل محدد 
Limits Of Integration حدود التكامل 
Limits To Failure حدود الفشل 
Limits To Growth حدود النمو(قيود على النمو(
Limnetic Zone نطاق المياه العذبة 
Limnology علم المياه العذبة 
Limonite ليمونيت 
Lincomycin لينكومايسين 
Line خط الوتر 
Line - Focus خطّية) تركيز(بؤرة 
Line Booster خط التعزيز 
Line Configuration تشكيلة خط االتصال 
Line Cord سلك تجهيز الجهاز بالحمل الكهربائي
Line Current ِسَعة ِحمل الخط 
Line Defects عيوب خّطّية 
Line Drivers سواقات خط 
Line Filter مرشح الخّط الكهربائي 
Line Of Position خط موقعي 
Line Shaft ود انتقال الحركة في آلةعم
Line Terminating Unit وحدة قطع الخط 
Line Thickness  ّسماكة الخط 
Line To Line  ّخّط إلى خط 
Line Turnaround قلب الخط 
Line Type Modulators مضمنات النوع الخطي 
Line Voltage الخط) فولتية(توتر 
Line Width  ّعرض الخط 
Linear خطي
Linear - Regulated DC Supplies  مجهزاتDC الخطية المنتظمة–
Linear Acceleration Forces قوى تسريع خطية 
Linear Amplifiers مضخمات خطّية 
Linear Beam (O Type) Tubes  أنابيب شعاع خطي نوعO
Linear Circuits دارات خطية 
Linear Coefficient Of عامل التمدد الخطي لـ 
Linear Core لب خطي 
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Linear Electron Concentration تركيز االلكترون الخطي
Linear ICs دارات متكاملة خطية 
Linear Low Density Polyethylene 
Jacketing 

غالف خطي ذي األثيلين المتعدد المنخفض الكثافة

Linear Modulation Of Light تعديل خطي للضوء 
Linear Momentum زخم خطي 
Linear Multiplexer مضمم خّطي 
Linear Network شبكة خّطّية 
Linear Peptides ببتيدات خطية 
Linear Polimers بوليميرات خّطّية 
Linear Power Supplies مغذيات قدرة خطية 
Linear Regulated DC Supplies  مجهزاتDC الخطية المنتظمة
Linear Regulated Power Supply ظم خطيمجهز منت 
Linear Solenoids سولينويدات خّطية 
Linear Strain - Displacement 
Relations 

خطّية)انسحاب-انتقال(انزياح  -عالقات تشّوه 

Linear Stress - Strain Behavior  إجهاد خّطي -سلوك تشّوه
Linear Structure بنية خّطّية 
Linear Token Passing لعالمةباص التمرير الخطي ل
Linear Token Passing Bus ناقل البيانات ذو التمرير الخطي لإلشارات الرمزية
Linear Token Passing High Speed سرعة عالية للتمرير الخطي للعالمة
Linear Variable Differential 
Transformers 

محوالت التيار التفاضلية للتغيرات الخطية

Linearities خطية
Lineplexers مضممات الخط 
Liner بطانة
Lines Of Code سطور من شيفرة البرمجة
Lines Of Maximum Solubility  األعظمية)قابلية االنحالل والذوبان(خطوط االنحالّية
Linewidth عرض خط 
Lining Meterial مادة ُمبِطنة 
Link / Links روابط/رابط 
Linked Tab جنيح الضبط المربوط 
Links Microwave روابط موجات ميكروّية 
Lipase والليباز 
Lipids دهون -ليبيدات 
Lipofection حقن دهني 
Lipolysis تفكك الدهون بالحلمأة: تحلل دهني
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Lipopeptides بيبتيدات شحمية 
Lipophilic أليف للدهون 
Lipopolysaccharides عديدات السكر الدهنية 
Liposme سيم دهنيج - ليبوزوم 
Liposome حويصلة نقل 
Liposomes ليبوزومات 
Liquefaction تمييع-تمّيع 
Liquefied Natural Gas غاز طبيعي ُممّيع 
Liquid سائل
Liquid - Crystal LC Cell  خلّية بّلورات سائلةLC 
Liquid - Crystal Phase طور بلورة سائلة 
Liquid - Crystals Displays LCD ات البّلورات السائلة شاشLCD
Liquid - Penetrant Testing  المختِرق(اختبار السائل المتغلغل(
Liquid - Phase Epitaxy الطور السائل) إيبيتاكسي(تناُضد
Liquid / Molten State Of A Metal  منصهرة للمعدن/ حالة سائلة
Liquid Biofuels سائل) حيوي(وقود بيولوجي
Liquid Chrystal Display (LCD) 
Computer Monitors 

شاشات البلور السائل الكمبيوترية

Liquid Cooled سائل ُمبرَّد 
Liquid Crystal Color Video Displays شاشات البلور السائل للفيديو الملون
Liquid Crystal Displays شاشات بلورات سائلة 
Liquid Crystal Inspection عاينة البّلورات السائلةم - فحص  -تفتيش
Liquid Crystal Polymers بوليميرات بلورات سائلة 
Liquid Crystals بلورات سائلة 
Liquid Dispensing Techniques  السائل)تحصيص(تقنيات تلقيم
Liquid Encapsulated Czochralski المعلب/طريقة تشزوجرالسكي للسائل المكبس
Liquid Lasers سائلةليزرات 
Liquid Metal Fast Breeder Reactor  يعمل على)سريع التكاثر والتوالد(سريع) تكاثري(مفاعل ولود

 )مثل الصوديوم السائل(المعادن السائلة 
Liquid Metal Ion Source مصدر أيونات معدن سائل
Liquid Nitrogen سائل) نتروجين(آزوت 
Liquid Phase Epitaxy  الحالة السائلة –ترسيب تقيلي
Liquid Vs - Liquid Crystals  البّلورات السائلة) إزاء(سائل مقابل
Liquidmetal معدن سائل 
Liquids سوائل
Liquidus ال تقع أعاله إّال-منحٍن في مخّطط توازن األطوار: خّط السائل
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 سوائل مستقّرة
Literal Numbers أرقام حرفية 
Lithiation ل مع مركبات عضوية لليتيومتفاع-ليتلة
Lithium بطاريات الليتيوم 
Lithium - Ion أيون الليثيوم 
Lithium – Solid Electrolyte يود كإلكتروليت صلب –ليثيوم
Lithium – Sulfur Dioxide ثاني أكسيد الكبريت –ليثيوم
Lithium Aluminum Silicate سيليكات األلمنيوم والليثيوم
Lithium Carbon Monofluoride أحادي فلوريد الكربون –ليثيوم
Lithium Copper Oxide أكسيد النحاس –ليثيوم 
Lithium Ion (Li - Ion) Cells  أيون –خاليا الليثيوم 
Lithium Manganese Dioxide 
(Li/Mno2) Cells 

ثاني أكسيد المنغنيز –خاليا الليثيوم 

Lithium Niobate ايتليثيوم النيوب 
Lithium Niobate Linbo3 كليتيوم النيوبايت 
Lithium Primary Cells خاليا الليثيوم االولية 
Lithium Solid Electrolyte Iodine  الكتروليت اليود الصلب –خاليا الليثيوم
Lithium Sulfur Dioxide (Li/SO2) 
Cells 

ثاني أكسيد الكبريت –خاليا الليثيوم 

Lithium Thionyl Chloride ليثيوم كلوريد الثايونيل 
Lithographic ليثوغرافي 
Lithographs طباعات حجرّية 
Lithography  ليثوغرافيا - 
Lithosphere  القشرة األرضية-اليابسة-غالف صخري/الليثوسفير
Lithotrophic جمادية التغذية 
Lithotrophs آكالت المعادن 
Litigation مقاضاة 
Littoral Zone نطاق ساحلي 
Live Nut صمولة نابضية 
Livestock دواب - دواجن  -ماشية
Living Environment  معيشّية( بيئة حياتّية( 
Living Polycondensation  بلمرة بالتكاثف بنمو السلسلة(بلمرة حية بالتكاثف(
Living Radical Polymerization بلمرة بالجذور الحّية 
Load حمل
Load - Deflection Behavior سلوك االنحناء الحمل 
Load - Extension Curve منحني الحمل واالمتداد 
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Load Conditions شروط الحمل 
Load Factor  عامل التحميل -عامل الحمل
Load Factors معاِمالت حمولة الطائرة
Load Impedance ممانعة ِحمل 
Load Line خط الحمل 
Load Positioning Accuracy دّقة تموضع الحمل 
Load Stability استقرار الحمل 
Loaded Spring نابض تحميل 
Loading تحميل
Loadings حموالت 
Loam تربة معالجة مكونة بشكل رئيسي من طين وطفالية
Loan قرض
Lobe فص
Local Action  تآكل موضعي -فعل موضعي
Local Area Networks  ّة وتليفوناتشبكات محلي
Local Cell Site موقع الخلّية المحلي 
Local Deformations تشوهات مكانية 
Local Government Applications تطبيقات السلطة المحلية
Local Government Applications For 
Optoelectronics 

استخدامات السلطة المحلية لأللكترونيات البصرية

Local Highway Patrol خفر الطريق السريع المحلي
Local Level - North Slaved Axes  محاور خاضعة للشم -مستوى محلي
Local Light Injection And Detection 
System 

منظومة حقن وكشف الضوء المحلي

Local Loop حلقة محلية 
Local Networks شبكات محلّية 
Local North - East - Down Axes وسفلية-وشرقية - ة شمالية محاور محلي
Local Oscillator مذبذب محلي 
Local Readout قراءة خرج محلّية 
Local Subscriber’s Lap حلقة المشترك المحلّية 
Localiser Coupling Loop موجه الطائرة لمنتصف المدرج(أنشوطة إقتران محدد المكان(
Localization Of لمستخدمتحويل الى مواصفات محلية ل
Localizer Guidance System منظومات التوجيه المحددة للمكان)LGS(
Location - Aware إدراك حسب الموقع 
Location Information معلومات الموقع 
Lock قفل
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Lock - In Amplifier مضخم إحكام 
Lock - In Problems And Solutions مشاكل وحلول تثبيت الهدف
Lock Washer فلكة إحكام 
Locked - In مجّمد
Lockon قبض
Lodestones أحجار المغنطيس 
Loffe Physical Institute معهد لفي الفيزيائي 
Loft شامخ
Log الحوادث) سجل(مدونة 
Log P لوغاريتم معامل التجزئة 
Log Periodic Antenna هوائيات مرحلية لوغارتمية
Log Periodic Dipole Arrays صفوفة مرحلية ثنائية القطبم
Log Phase  اللوغاريتمي –طوُر النمو المطرد
Logarithmic لوغارتمّية 
Logarithmic Functions  توابع لوغاريتمية - دآالت لوغاريتمية
Logarithmic Law قانون لوغاريتمي 
Logarithmic Probability Paper حميل بيانات ذاتورق خاص ستخدم لت:ورق احتمالية لوغاريتمي

 قيم متباينة للغاية
Logarithms لوغاريتمات 
Logger مسجل البيانات 
Logging دخول/ تزمين 
Logic منطق
Logic Analyzers محلالت منطقية 
Logic And Gate بوابة ضم منطقية 
Logic Arrays مصفوفات منطقية 
Logic Families عائالت منطقية 
Logic Gate طقبوابة من 
Logic High منطق عالي 
Logic Level مستوى منطقي 
Logic Level Square Wave ِخَرج موجة مربعة ذا مستوى منطقي
Logic Level Voltages فولتيات بمستوى منطقي
Logic Levels مناسيب المنطق 
Logic Low منطق واطئ 
Logic Sequence تسلسل منطقي 
Logic Signal Levels  إشارة المنطقمستويات 
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Logical Answer جواب منطقي 
Logistic Curve  المنحنى النسبي-لوجستي -منحنى التزويد
Logistic Growth  النمو النسبي-لوجستي  - نمو التزويد
Logistic Map  رسم نسبي-لوجستي -خريطة التزويد
Logistics Curve منحني التنفيذ 
Logo عالمة
Long - Distance Multinational 
Telephone Service Providers 
Company 

شركات تجهيز خدمات الهاتف العالمية البعيدة

Long - Haul Network شبكة اإلرسال بعيد المدى
Long - Haul Transmission نقل بعيد المدى 
Long - Range Forces قوى ذات مدًى بعيد 
Long - Range Navigation لطويلمالحة المدى ا 
Long - Range Order نظام ذو مدًى كبير 
Long - Term مدة طويلة(مهلة بعيدة( 
Long - Term Incentive Program برنامج التحفيز طويل األمد
Long Bed Bioreacters مفاعالت حيوية ذات قعر طويل
Long Distance Multinational 
Telephone Service Providers 
Company 

تجهيز خدمات الهاتف العالمية البعيدةشركات

Long Distance Networks شبكات المسافة الطويلة 
Long Division قسمة طويلة 
Long Hand Alternatives بدائل المسافة البعيدة 
Long Haul Networks شبكات عنكبوتية لمسافة طويلة
Long Interspersed Nuclear Elements طويلة عناصر نووية منتشرة
Long Multiplication ضرب طويل 
Long Period Pitch Motion التسلق طويلة الفترة/حركة االنحدار
Long Wavelength طول موجي طويل 
Long Waves طويلة) كهرومغنطيسية(أمواج
Long Wire Antenna Arrays مصفوفات هوائي السلك الطويل
Longitude خط الطول 
Longitudinal  النيطو 
Longitudinal – Optical بصري طولي 
Longitudinal Acoustic Phonons فونونات صوتية طولية 
Longitudinal Control And Response 
- Basic Aircraft 

تجاوب و تحكم طولي لطائرة عادية

Longitudinal Deformation تشّوه طوالني 
Longitudinal Mode نمط طولي 
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Longitudinal Slot شق طولي 
Longitudinal Stability استقرار طولي 
Longitudinal Stiffness قساوة طولية 
Longitudinal Strain تشّوه نسبي طوالني 
Longitudinal Strength قّوة طولّية 
Longitudinal Unit Deformation تشّوه الوحدة الطوالني 
Longitudinal Vibration اهتزازات طولية 
Longwall Coal Mining استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار
Look Ahead النظر إلى األمام/تطلع 
Loop التالكؤ/حلقة الُبطاء 
Loop Antennas دائري/هوائي أنشوطي 
Loop Closure غلق الحلقة 
Loop Reactors مفاعالت الدارة 
Looped Or Grid System  شبكي/ نظام حلقي 
Loose واسع
Loose Article مقالة فضفاضة 
Loose Cable Type كبل النوع السائب 
Loose Tube أنبوب سائب 
LORAN C مالحة المدى الطويل 
Lorentz Force قوة لورنتس 
Lorentz Transformation تحويل لورنتس 
Lorentzian Function دالة لورانتزية 
Loss ضياع في حلقة ُبطاء 
Loss - Of - Solvent Adhesives لواصق فقدان المذيب 
Loss Budget ميزانية الفقد 
Loss In Transmission فقد في االنتقال 
Loss Measurements قياسات الفقد 
Loss Measurements For Fiber Optic 
Systems 

مقاييس الفقد لمنظومات الليف البصرية

Loss Of Coolant Accident  دالمبرّ ) تسّرب(حادثة ضياع
Loss Tangent ظّل الضياع 
Losses In Optical Fiber Systems فقد في منظومات الليف البصري
Lotic ذوعالقة بالمياه الجارية 
Lotic Water System نظام الماء الجاري 
Loudspeaker مكبر صوت 
Low منخفضة 
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Low - Angle Silicon Sheet صفيحة سيليكونّية بزاوية منخفضة
Low - Cost كلفة قليلة 
Low - Frequency Circuits دارات الترددات المنخفضة
Low - Frequency Transformers محوالت الترددات الصغيرة
Low - Gain Systems أنظمة الكسب القليل 
Low - Head رأس منخفض 
Low - Inertia قصور ذاتي 
Low - Level Radiation إشعاع ذو مستوى منخفض
Low - Loss Filament فتيل الفقد القليل 
Low - Noise Preamplifiers مضخمات مسبقة منخفضة الضوضاء
Low - Pass Filter الترددات)إمرار(مرشح-إمرار منخفض) فلتر(مرشح

 المنخفضة
Low - Power Laser قّوة ليزر منخفضة 
Low - Power Radar رادار منخفضة القدرة 
Low - Power Rectifiers مقومات قدرة واطئة 
Low - Power Schottky TTL أجهزةTTL شوتكي المنخفضة القدرة
Low - Pressure Plasma Spray  منخفض الضغط)البّخ بالبالزما(ترذيذ البالزما
Low - Speed Terminals طرفيات ذات سرعة منخفضة
Low Attenuation توهين واطىء 
Low Chirp سقسقة منخفضة 
Low Cost Compact Digital Panel 
Meters 

عدادات اللوحة الرقمية قليلة الكلفة

Low Emissive ذات إصدار منخفض 
Low Fatty Acids أحماض دهنية منخفضة
Low Frequencies ترددات منخفضة 
Low Frequency Transformers محوالت الترددات الصغيرة
Low Gain Dipoles ليلة الكسبثنائية القطب ق
Low Inertia قصور ذاتي قليل 
Low Input Current (AC) High 
Impedance 

واطئ الدخل وعالي المعاوقة ACتيار

Low Internal Resistance مقاومة داخلية ضئيلة 
Low Level Dry Circuit دارة جافة واطئة المستوى
Low Level Radiation أشعاع منخفض مستوى 
Low Lift Pumps مضخات رفع بسيط 
Low Luminous Performance أداء تألقي قليل 
Low Lying Area مناطق منخفضة عن سطح االرض
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Low Noise قليل الضوضاء 
Low Noise Preamplifiers مضخمات مسبقة منخفضة الضوضاء
Low Offset Drift موازن واطئ 
Low Pass  ًتمريرًا بطيئا 
Low Pass Filter لتمرير البطيءمرشح ا 
Low Power استطاعة منخفضة 
Low Power Laser قّوة ليزر منخفضة 
Low Power Rectifiers مقومات قدرة واطئة 
Low Power Varactors دايودات فراكتور ذات القدرة الضئيلة
Low Power Visible Light Laser 
Diode 

ديود ليزري لضوء مرئي منخفض القدرة

Low Resistance Metal معدن قليل المقاومة 
Low RF leakage تردد راديوي بتسريب أقل
Low Series - Resistance Values قيم مقاومة تسلسلية منخفضة
Low Smoke Halogen Free نسبة دخان منخفضة خالية من الهالوجن
Low Speed Terminals طرفيات السرعة المنخفضة
Low Tail ذيل أفقي منخفض 
Low Technology  بسيطة) تقانات(تكنولوجيا
Low Temperature Coefficients معامالت حرارية ضئيلة 
Low Torque عزم تدوير ضئيل 
Low Voltage Cmos جهازCMOS المنخفض الفولتية
Lower - Lying أقل تموضع 
Lower Cost Terrestrial Links روابط أرضّية أقّل كلفة 
Lower Cost Terrestrial Links روابط أرضّية أقّل كلفة 
Lower Cut - Off Frequency القطع األدنى) تردد(تواتر
Lower Limit حد أدنى 
Lower Pitch Tone نغمة الطبقة الواطئة 
Lower Profile أوطأ سيماء 
Lower Response Curve منحنى االستجابة السفلي
Lowest Common Multiple األصغر/طمضاعف مشترك بسي
Lowest Unoccupied Molecular 
Orbital 

مدار جزئي غير مشغول ادنى

Low-Grade Ores خامات منخفضة المحتوى
LPG غاز نفطي مسّيل 
L-R Network شبكة
L-R Series Circuit دارة سلسلةL-R 
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Ls20Dv Led Source مصدرLS20DV LED
Lubricants مواد تشحيم وتزييت -ُمزلِّقات
Lubrication تشحيم وتزييت -تزليق 
Lubricity قابلّية تزليق -تزليقّية 
Lucent Technologies تقنيات السطوع 
Luciferase لوسيفيراز 
Lumber خشب خاّم ُمَعّد لتصنيع إضافي
Lumen تجويف 
Luminance تألق -ُسطوع 
Luminance Gain كسب تألقي 
Luminescence تأللؤ-تألق 
Luminomeric قياس لمعاني 
Luminophores  الضيائية(مواد لها خاصية التأّلق:حوامل ضوئية -متألقات(
Luminosity سطوع
Luminous Efficiency كفاءة الضيائية 
Luminous Intensity كثافة التألق 
Luminous Performance أداء تألقي 
Lumpy متكتل
Luneberg Lenses عدسات لونبرغ 
Lurgi Gasifier جهاز يحّول المادة الصلبة إلى غاز(محّول لورجي الغازي(
Luteining Hormone هرمون اُللوِتن 
Lymphatic ِلمفية
Lymphoblastoma ورم أرومي اللمفاوي 
Lyophilized مجفدة
Lyotropic سوائلي التبلور 
Lyotropy  وكها بتغير درجةخاصية للبلورات السائلة التي يتغيرسل:ليوتروبية

 الحرارة وتركيزها في المذيب
Lysate سائل تفكُّك الخلية 
Lyse يحلل
Lysine اليسين 
Lysogenic محلحلي 
Lysosome  تفكيك(ُجَسيم حاّل( 
Lystrone  كليسترونK 
Lyzozyme ليزوزايم 
M - Type Backward - Wave 
Oscillator 

Mمذبذب موجة خلفية دائري من نوع



 1099

M Derived Filter  مرشح مشتّقM 
M Type Backward Wave Oscillator مذبذب موجة خلفية دائري من نوعM
Macek And Davis ماكك ودايفس 
Maceration تعطين الكتان-نقع 
Mach Number رقم الماخ 
Machinability قابلية التشغيل 
Machinability Rating تصنيف قابلية التشغيل 
Machine مكنة
Machine - Drilled Borehole ثقب حفر بمثقاب آلي 
Machine Code Or Language رمز اآللة أو لغة اآللة 
Machine Control Systems نظم التحّكم بالماكينة 
Machine Cutting قطع باآلالت 
Machine Instructions توجيهات اآللة 
Machine Language لغة اآللة 
Machine Materials تنعيم المعاون 
Machine Tools أدوات اآلالت 
Machine Vision آلة الرؤية 
Machinery's Handbook كتاب اآلالت 
Machines الماكينات -آالت 
Machining تشغيل
Machining Of Composites تشغيل المواد المرّكبة 
Macintosh Operating System  نظام التشغيلMAC 
Macor  عالمة تجارّية لمادة من السيراميك الزجاجي القابل:رماكو

 للتشغيل
Macro Bending Loss In Fibers فقد باإلنحناء الكبير لأللياف
Macro Functions داالت ماكروية 
Macrobend التواء كبير 
Macrocell Arrays مصفوفات خلية ماكرو 
Macrocells خاليا ماكروية 
Macrocomposites جهرّية(مرّكبة عيانّية مواد(
Macrocycles حلقات ضخمة 
Macrocyclic ماكرودورية 
Macrocyclic Lacton Ring حلقة الكتون ضخمة 
Macrocyclic Lactone الكتون الحلقي الضخم 
Macrodefect - Free خاٍل من العيوب العيانّية
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Macrolactam Rings  ماكروية/ حلقات الكتام ضخمة
Macrolide ماكرواليد 
Macromechanical Behavior تصرف ماكروميكانيكي 
Macromechanical Systems جهرّية/نظم ميكانيكّية عيانّية
Macromechanics مايكروميكانيك 
Macromolecular Cells خاليا جزيئية كبرى 
Macronutrients مغذيات كبيرة 
Macrophages خاليا بلعمية 
Macropores كبيرة مسامات 
Macroscopic جهري/َجِسيم 
Macroscopic / Monolithic جهري/َجِسيم 
Macrotetrolide ماكروتيترواليد 
Mafic ماِفّي
Magazine Style Changers حاوية القتاد التقليدية 
Magic Bullet طلقة سحرية 
Maglev - Magnetic Levitation سباحة مغنطيسية في الهواء
Maglev (Magnetic - Levitation) 
Train 

قطار الوسادة الهوائّية):استرفاع(قطار رفع مغنطيسي 

Magma ماغما -حمم بركانية /صهارة
Magnamite Graphite Prepreg صفائح إيبوكسي مقواة بألياف غرافيت ُمشَبعة مسبقًا
Magnaride معلَّق دقائق حديد في سائل تقليدي المتصاص الصدمة
Magnesium مغنزيوم 
Magnesium - Titanate تيتنايت المغنزيوم 
Magnesium Matrix Composites مواد مرّكبة ذات مادة رابطة من المغنزيوم
Magnet قضيب مغنطيسي 
Magnet Wire أسالك المغنطيس 
Magnetic مغنطيسي 
Magnetic - Levitation Maglev Train طيسيقطار الوسادة الهوائية بالرفع المغن
Magnetic - Levitation Train  بالرفع المغنطيسي(قطار الوسادة الهوائية(
Magnetic Beads خرزات مغنطيسية 
Magnetic Bias تحيز مغنطيسي 
Magnetic Coercivity  ىشدة الحقل القسري-شدة حقل إزالة المغنطة
Magnetic Confinement  مغنطيسيحصر-احتباس مغنطيسي -احتواء مغنطيسي
Magnetic Deviation انحراف مغنطيسي/زيغ 
Magnetic Dip Angle زاوية الغطس المغنطيسي
Magnetic Disk Cartridge Backup سواقات إسناد علبة قتاد قرص مغنطيس
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Drives 
Magnetic Domains نطاقات مغنطيسّية 
Magnetic Field حقل مغنطيسي 
Magnetic Field Sensors  الحقل المغنطيسيمجسات
Magnetic Field Strength Meter مقياس قوة الحقل المغنطيسي
Magnetic Flux Density كثافة التّدفق المغنطيسي
Magnetic Force قوة مغنطيسّية 
Magnetic Force Microscopy فحص بمجهر القوة المغنطيسية
Magnetic Helical Coil وشيعة حلزونّية مغنطيسّية
Magnetic Hydraulic Circuit 
Protectors 

حاميات مغنطيسية هيدروليكية للدارة

Magnetic Induction تحريض مغنطيسي 
Magnetic Materials مواد مغنطيسّية 
Magnetic Modulators مضمنات مغنطيسية 
Magnetic Moment العزوم المغنطيسية/عزم مغنطيسي
Magnetic Particle  جسيم مغنطيسي - دقيقة مغنطيسية
Magnetic Permeability نفاذّية مغنطيسّية 
Magnetic Platter سدر مغنطيسي 
Magnetic Properties خصائص مغنطيسّية 
Magnetic Recoding Media اوساط تسجيل مغنطيسّية
Magnetic Resonance Force 
Microscopy 

تصوير بالمجهر ذي قّوة التجاوب المغنطيسي

Magnetic Resonance Imaging تصوير بالتجاوب المغنطيسي
Magnetic Tape Recorder Mechanism آلّية مسجلة الكاسيت الممغنط
Magnetic Tape Recorders مسجالت الكاسيت الممغنط
Magnetic Variation تباين مغنطيسي 
Magnetic Vector متجه مغنطيسي 
Magnetically Biased Polarized 
Relays 

مرحالت مسَتقطبة و محّيزة مغنطيسيًا

Magnetism مغنطيسّية 
Magnetizing Force قوة ممغِنطة 
Magneto - Optical And Phase - 
Change Disk Drives 

سواقات أقراص تغير الحالة واألقراص البصرية المغنطيسية

Magneto Optical Recording تسجيل بصري مغنطيسي
Magnetoconductance موصلية مغنطيسية 
Magnetoconstrictive تقبض مغنطيسي 
Magnetoconstrictive Transducer محول طاقة مغنطيسي التقبص
Magnetodynamies ديناميك مغنطيسي 
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Magnetohydrodynamics ديناميك مائي مغنطيسي
Magnetomotive مغنطيسية حركية 
Magnetoresistance مقاومة مغنطيسية 
Magnetoresistive مقاوم مغنطيسي 
Magnetoresistive Random Acces 
Memory 

ذاكرة الوصول العشوائي المقاوم المغنطيسي

Magnetoresistors مقاومات المغنطة 
Magnetorheological مغنطيسي ريولوجي إم آر
Magnetostatic مغنطيسي سكوني 
Magnetostriction تخصُّر مغنطيسي 
Magnetostrictive تقبض مغنطيسي 
Magnetostrictive Actuator ُمفعِّل ذو أبعاد متغّيرة بتغّير مغنطته/ُمشّغل
Magnetostrictive Transducer محول طاقة مغنطيسي التقبص
Magnetron مغنيترون 
Magnetron Modulators مضمنات المغنترون 
Magnetron Oscillator مذبذب مغنيتروني 
Magnetron Pulsing Circuit دارات نبضية مغنيترونية
Magnetron Sputter Deposited ترسيب رشرشة مغينتروني
Magnitude كمية -حجم 
Main Aircraft Battery بطارية رئيسية في طائرة
Main Memory ذاكرة رئيسة 
Main Principles مبادئ أساسّية 
Main Sequence  متتالية رئيسية -تسلسل رئيس
Mainframe Computers كمبيوترات أّولّية 
Mainframes أجهزة الكمبيوتر الكبيرة 
Maintain يصون
Maintainability قابلية الصيانة 
Maintenance صيانة
Maintenance And Cleaning صيانة و تنظيف 
Maintenance Documentation وثائق الصيانة 
Maintenance Licence  الطائراتصيانة) رخصة(ترخيص
Maintenance Log سجل صيانة الطائرة 
Major Categories فئات رئيسّية 
Major Diagnostic Points أوضاع تشخيصّية رئيسّية
Major Flat مسطح رئيس 
Major Histocomptability Complex جزيئات معقدة التوافق النسيجي األساسية
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Major Lobe فص رئيس 
Major Poisson’s Ratio األساسّية/نسبة بواسون الرئيسية
Major Resources Holders مالكو الموارد الكبرى 
Major Segment قطعة أكبر 
Majority Carriers حامالت األغلبية 
Majors شركات عظمى 
Make And Break وصل و قطع 
Making Processes عمليات صنع الزجاج 
Male Part جزء فحل 
Maleic Acid ض الماليكحم 
Malfunction نظام تشغيل/ َخَلُل في آلة  -ُقُصور
Malleability  قابلية تطريق و تشكيل -َطروقية
Malleable مطاوع
Malo - Lactic Fermentation  الكتيك -تخمر المالو 
Malonyl - Coa كو -مالونيلA 
Malt شعير مثبت في ماء لصنع كحول:ملت
MALTAB algorithms أنظمة مالتاب للحلول الحسابية
Malting تنبيت
Maltogenic مولد للمالتوز 
Maltotriose مالتوترايوز 
Malware برمجيات خبيثة 
Manage By Walking Around إدارة بتجول 
Management إدارة
Management - Operation - And 
Maintenance Program 

برنامج اإلدارة والتشغيل والصيانة

Management By Objectives إدارة بأهداف 
Management Station Light ضوء محطة اإلدارة 
Manchester Bi - Phase Encoding ترميز مانشستر الثنائي المراحل
Manchester Code مانشستر كود 
Mandrel نياط -شياق 
Maneuverability ُمناوراتية 
Manganese منغنيز 
Manganese Analysis تحليل المنغنيز 
Manganese Dioxide ثاني أكسيد المنغنيز 
Manganese Doped Zinc Sulfide كبريتيد الزنك المنشط بالمنغنيز
Manganese Greensand رمل أخضر منغنيزي 
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Manhattan Project مشروع مانهاتن 
Manholes  فتحات ذات أغطية تتوزع في:فتحات المجارير -منهوالت

 ارع بتباعدات محددة تمكن من الوصول إلى المجاريرالشو 
Manipulation تالعب 
Manipulator ُمدير
Manipulator’s Actuators ُمشّغالت المدير 
Manipulator’s Control Valves صمامات السيطرة للمدير
Manned Airplane طائرة مأهولة 
Manning Equation كلر/وضعت من قبل الفرنسي غمعادلة تجريبية: معادلة ماننغ

لحساب االنسياب في قناة  1890وطورها األلماني ماننغ  1867
 على سطح حر بتأثير الجاذبية/ مفتوحة 

Manoeuvre Command Control تحكم بأمر المناورة 
Manometer مانومتر-مقياس ضغط-جهاز قياس ضغط الغازات
Mantle غطاء-ستار-رضطبقات األ-طبقة الحجاب  -وشاح-

 غالف
Manual دليل
Manual Sampling اعتيان يدوي 
Manual Switch مفتاح يدوي 
Manually Operated Manipulator ُمدير تشغيل يدوي 
Manufactured ُمَصنَّع
Manufactured Fibers ألياف ُمصنَّعة 
Manufactured Gas Plants منشآت الغاز المصنع 
Manufacturers ُمصّنعون 
Manufacturing تصنيع 
Manufacturing Companies شركات تصنيع 
Manufacturing Engineering هندسة التصنيع 
Manufacturing Processes سيرورة التصنيع 
Manufacturing Techniques تقنيات التصنيع 
Manufacturing Tolerance تفاوت مسموح به ميكانيكيًا أثناء التصنيع
Manure مواد عضوية تتكون من براز وبول الحيوانات: سماد -روث

 الداجنة وتستخدم لتسميد األرض
Many - Body جسم متعدد 
Many - Electron System نظام متعّدد االلكترونات
Many - Valley Semiconductors أنصاف النواقل المتعّددة الوديان
Map Displays شاشات الخرائط 
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Maple أحد أنواع أشجار أمريكا الشمالية يزرع لتزيين المروج:قيقب
 والحدائق والشوارع

Maraging Steels يحتوي-نوع من الفوالذ المارتنسيتي قاٍس وقوي: فوالذ َمراجي
 %25على كربون بنسبة قليلة وعلى نيكل بنسبة حوالي 

Marconi ماركوني 
Marconi Antenna هوائي ماركوني 
Margin هامش
Marine Discharge تصريف بحري 
Marine Electronic Technology تكنولوجيا االلكترونيات البحرية
Marine Electronics صناعة االلكترونيات البحرّية
Marker Beacons  محطات/أجهزة بيكون لتحديد موقع محطة -منارات دالة
Market سوق
Market Defects خلل السوق/عيوب 
Market Mechanism آلية السوق 
Market Needs حاجات السوق 
Marketing Requirements 
Specification 

مواصفات متطلبات التسويق

Marra's Adhesive - Joint Model - 
Diagram 

مخّطط-نموذج الوصلة الالصقة لـماّرا

Martempering / Marquenching  فيها االوستينيت إلىمعالجة حرارّية يتحّول: إسقاء محرَّف
 مارتنسيت في الوقت نفسه في جميع أرجاء المنتج المعدني

Martensite مرّكب قاٍس يمّثل المكوِّن األساسّي للفوالذ المقّسى: مارتنسيت
 )المبرَّد سريعاً (

Martensite Reaction تفاعل مارتنسيتي 
Martensitic Stainless Steels دأفوالذ مارتنسيتي مقاوم للص
Maser ميرز
Maser Microwave Amplification By 
Stimulated Emission Of Radiation 

ماِزر تضخيم األمواج المكروية بواسطة اإلصدار المحثوث
 لإلشعاع

Mash  هريس -مورومي 
Mask قناع
Mask And Etch Process سيرورة البصمة والنقش 
Mask Patterns أنماط البصمة 
Mask Preparation تحضير البصمة 
Masking تبصيم -حجب 
Masking Forms أشكال التقنيع 
Masking Operation عمليات البصم 
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Masking Treatment معاَلجة تقنيعّية 
Masonry Mortar مونة البناء 
Mass كتلة
Mass - Energy طاقة-كتلة 
Mass - Termination Insulation - 
Displacement Connectors 

وصالت اإلنهاء الكتلي وٕازاحة العزل

Mass - Weight Relationship عالقة بين الكتلة و الوزن
Mass Balance توازن الكتلة 
Mass Balance Equations معادالت توازن الكتلة 
Mass Balance Equations Of The 
Bioreactor 

معادالت موازنة الكتلة للمفاعل الحيوي

Mass Concentration تركيز كتلي 
Mass Density كثافة -حجم /كتلة 
Mass Diffusion انتثار الكتلة 
Mass Flow Rate معدَّل تدفُّق الكتلة 
Mass Flow Rate Of Constituent A  معدَّل تدفُّق كتلة المكوِّنA
Mass Fraction نسبة كتلية 
Mass Fraction Of Component A  نسبة كتلية للمكوِّنA 
Mass Number Of An Atom عدد الكتلة لذّرة 
Mass Number Of The Nucleus عدد الكتلة للنواة 
Mass Of Constituent A  كتلة المكوِّنA 
Mass Percentage=w/w نسبة مئوية كتلية 
Mass Production إنتاج كمي 
Mass Storage Controller مسيطر التخزين المكثف
Mass Storage Devices أجهزة خزن ثانوية كتلية 
Mass Termination Insulation 
Displacement 

وصالت اإلنهاء الكتلي وٕازاحة العزل

Mass Transfer نقل كتلي 
Mass Transfer Effects تأثيرات انتقال الكتلة 
Mass Weight Density Comparisons مقارنات الكثافة والوزن والكتلة
Masseter Muscle لة ماضغةعض 
Mast Cells خاليا بدينة 
Mastax بلعوم الدوالبيات 
Master Control Station محّطة تحّكم رئيسّية 
Master Disk قرص رئيسي 
Master Drawing  الرسمة األصلية/ مخطط رئيس
Master Mask بصمة أساس 
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Master Meters عدادات رئيسة 
Mastercurve منحنى رئيسي 
Mastigophora ماستيقوفورا 
Masts سواري
Mat حصيرة مخمِّدة -كاِمدة 
Matched Impedance معاوقة موائمة 
Matched Metal - Die Molding موائم-قولبة باستخدام قاَلب سّكّي معدنّي مطابق
Matching تواُفق
Matching Sockets أباريز مقارنة 
Material مادة هندسية 
Material Dispersion تشتت المادة 
Material Scattering استطارة المادة 
Material Selection Microscopes مجاهر اختيار المواد 
Material Unaccounted For ماّدة لم يتم أخذها بعين االعتبار
Materials Balance توازن المادة 
Materials By Design مواد بواسطة التصميم 
Materials Cycle لمواددورة ا 
Materials Engineering هندسة المواد 
Materials Processing معاَلجة المواد 
Materials Research أبحاث المواد 
Materials Science علم المواد 
Materials Science And Engineering علم وهندسة المواد 
Materials Science And Technology علم وتقانة المواد 
Materials Selection اختيار المواد 
Materials Selection Factors عوامل اختيار المعادن 
Materials Solutions Case Histories تواريخ حاالت حلول المواد
Materials Stuff خامات المواد 
Materials System منظومة المواد 
Materials Testing اختبار المواد 
Materials Testing Standards معايير اختبار المواد 
Materials Utilization Factor عوامل االستفادة للمواد 
Mathematical Identities مطابقات رياضية 
Mathematical Model نموذج رياضي 
Mathematical Model For Wastewater 
Aeration 

نموذج رياضي لتهوية مياه الصرف

Mathematics رياضيات 
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Mathieu Equation With Damping معادلة ماثيو مع التخامد
Mating Contacts نقاط التالمس 
Matlab ماتالب 
Matrix مادة رابطة 
Matrix Circuit دارٌة مصفوفة 
Matrix Composites مواد مركبة ذات مادة رابطة من سبائك فائقة
Matrix Growth نمو المادة الرابطة 
Matrix Material حاضنة/بطةمادة را 
Matrix Resin راتنج المادة الرابطة 
Matrix Selection Factors عوامل اختيار المتركس 
Matrix Structure هيكلية مصفوفية 
Matrix-Material المواد- مصفوفة 
Mats  مكمِّدات -كاِمدات 
Matter ماّدة
Maturation نضوج
Maturation Ponds لحمأة لتتحلل تدريجيًابرك تجمع فيها ا: برك إنضاج
Mature نضوج
Mature Pond بركة تامة النمو 
Maxi - Prep بالتحضير األقصى 
Maxima And Minima Of Functions 
Of A Single Variable 

داالت المتغيرات القصوى و الصغرى

Maximization تعظيم
Maximum Average Month أقصى متوسط شهري 
Maximum Contaminant Levels مستويات قصوى للملوث
Maximum Day يوم أقصى 
Maximum Geometric Mean 
Concentration Test 

اختبار متوسط التركيز الحجمي األقصى

Maximum Hourly Flow انسياب ساعي أعظمي 
Maximum Likelihood  األرجحية العظمى- احتمال الحد األعظمي
Maximum Line Of Solubility االنحالل األعظميّ خط
Maximum Operating Temperatures - 
Resins 

)راتنجات(درجات حرارة العمل األعظمية

Maximum Pickup أقصى التقاط 
Maximum Power قدرة كهربائية قصوى 
Maximum Power Point نقطة القدرة القصوى 
Maximum Reservoir Contact 
Approach 

الحتياطينهج االتصال األقصى با

Maximum Reverse Voltage معاكس أعظم/توتر عكسي-معاكسة عظمى/فولتية عكسية
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Maximum Strain Criterion أعلى خاصّية اجهاد 
Maximum Stress Criterion أعلى خاصّية شد 
Maximum Sustainable Yield منتوج أقصى مستدام 
Maximum Total Daily اقصى طلب اجمالي يومي
Maxi-Prep تحضير أقصى 
Maxwell - Wien Bridge قنطرة ماكسويل وين 
Maxwell Ampere Law  أمبير -قانون ماكسويل
Maxwell Boltzmann Distribution  بولتزمان -توزيع ماكسويل
Maxwell Bridge قنطرة ماكسويل 
Maxwell’s equations معادالت ماكسويل 
Maxwellian Distribution ع ماكسويلتوزي 
May Equation معادلة ماي 
Mccabe Cyclomatic مقياس ماكاب لدرجة تعقد البرنامج
McCabe Cyclomatic Complexity مقياس مكاب لدرجة تعقد النظام
McCormick Act تشريعماكورميك/مرسوم 
MDF - Main Distributed Frame إطار التوزيع الرئيس 
Mean معتدل -متوسط  -وسطي
Mean - Time - Between - Failures زمن وسطي بين حاالت فشل
Mean - Time - To - Failure زمن وسطي إلى حالة فشل
Mean - Time - To - Repair زمن وسطي إلى حالة إصالح
Mean Aerodynamic Chord متوسط الوتر الديناميكي الهوائي
Mean Annual Temperature  الحرارةمتوسط سنوي لدرجة
Mean Arterial Pressure ضغط شرياني وسطي 
Mean Free Path  ّمسار حّر وسطي 
Mean Value - Depends On System  يعتمد البعد على المنظومة - قيمة وسطى
Measles حصبة 
Measure مقياس
Measure Compliance قياس االمتثال 
Measured Air Temperature ةحرارة الهواء المقيس 
Measured Air Temperature - Mach 
Number 

حرارة الهواء المقاسة وعالقتها بالماخ

Measurement قياس الرطوبة 
Measurement Equipment معدات القياس 
Measurement Matrix In Kalman 
Filtering 

مصفوفة القياس في ترشيح كاْلمان

Measurement of قياس
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Measurement of Stiffness  الجساءة - قياس القساوة
Measurement of Strength مقياس القوة 
Measuring Chamber حيز من آلة او أداه قياس ذات حجم محدد يتم فيها: حجرة قياس

 حساب خصيصة محددة
Mechanic  عامل ميكانيكي -) إسم(ميكانيكي
Mechanical ميكانيكية 
Mechanical Actuators ةمشغالت ميكانيكي 
Mechanical Axis محور ميكانيكي 
Mechanical Behavior سلوك ميكانيكي/تصرف
Mechanical Behavior Of Composite 
Materials 

سلوك ميكانيكي للمواد المرّكبة

Mechanical Buffing تلميع ميكانيكي 
Mechanical Calculator آالت حاسبة ميكانيكية 
Mechanical Coupling يكيقرن ميكان 
Mechanical Energy طاقة ميكانيكية 
Mechanical Grinding تنعيم ميكانيكي 
Mechanical Interlock تشابك ميكانيكي 
Mechanical Linkages مجموعة من الروابط الميكانيكّية
Mechanical Properties خواص ميكانيكية 
Mechanical Resonators مرنانات ميكانيكية 
Mechanical Sensors مجسات ميكانيكية 
Mechanical Splice  وصل ميكانيكي -جدل ميكانيكي
Mechanical Step Sequencer متسلسل تدرجي ميكانيكي
Mechanical Waves أمواج ميكانيكّية 
Mechanics آلية
Mechanics Of Materials آلّية المواد 
Mechanics Of Materials Approach موادمقاربة ميكانيك ال 
Mechanics Of Materials Approach 
To Micromechanics 

)الدقيق(مقاربة ميكانيك المواد للميكانيك المجهري

Mechanism / Mechanisms آليات/آلية 
Mechanisms In Semiconductors آلية في أشباه الموصالت
Mechanistic Relationships عالقات ميكانيكية 
Mechatronics علم هندسّي يجمع بين اإللكترونيات: الميكاترونيكسعلم

 والميكانيك
Media إعالم
Media Scaling Issues مخارج تحجيم االوساط 
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Median وسيط
Medical Devices تجهيزات طبية 
Medical Uses استخدام طبي 
Medicine طب
Medium - Term  مدة متوسطة -مهلة متوسطة
Medium Scale Integration تكامل المستوى الوسطي
Medium Waves أمواج متوسطة طول 
Mega مليون(ميغا( 
Megabytes ميغابايت 
Meiosis انقسام منّصف 
Meiotic Crossing Over تصالب في االنقسام المنّصف
Meissner Effect أثر مايسِنر 
Melanoma ورم قتاميني -ميالنوم 
Melle-Biont عمليةMelle-Biont 
Melt ُصهارة 
Melt - Flow تدّفق المصهور 
Melt - Phase Polymerization بلمرة الطور المنصهر 
Melt Bending Crosslinking تشبيك أثناء مزج الصهارة
Melt Blending مزج بالصهر 
Melt Condensation تكاثف الصهارة 
Melt Mixing خلط انصهاري 
Melt Polycondensation  ة بالتكاثف للصهارةبلمر 
Melt Processing - Ceramic  سيراميك - معالجة بالصهر
Melt Spinning تدويم منصهر 
Melt Stabilizers مثبتات الصهارة 
Melt Strength  القيمة العظمى للشّد الذي يمكن أن ُيطّبق على: مقاومة الصهارة

 .الصهارة بدون أن تنقطع الصهارة اللزجة او تتمّزق
Meltdown انصهار و تالشي 
Melting Point  نقطة االنصهار - درجة االنصهار
Melting Temperature درجة حرارة االنصهار 
Memberane Applications مزائج لتطبيقات األغشية
Membrane او حدود-طبقة رقيقة تمثل الحدود الخارجية لخلية حية:غشاء

 حجيرة خلوية داخلية
Membrane - Bound Proteases بروتياز مرتبطة بغشاء 
Membrane Bound Enzymes أنزيمات مرتبطة بالغشاء
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Membrane Electrode Assembly تجميع المسرى الكهربائي الغشائي
Membrane Filters مرشحات غشائية 
Membrane Filtration ترشيح غشائي 
Membrane Process عملية الغشاء 
Membrane Technology تقانة الغشاء 
Memory ذاكرة
Memory - Addressing معالجة الذاكرة 
Memory Bandwidth عرض نطاق الذاكرة 
Memory Cells خاليا الذاكرة 
Memory Controller مسيطر الذاكرة 
Memory Devices تجهيزات الذواكر 
Memory Management Unit وحدة إدارة الذاكرة 
Memory Module موديول الذاكرة/ةوحد 
MENA منطقة شمال أفريقيا اوالشرق االوسط
Meningitis التهاب السحايا 
Meniscus سطح هاللي للسائل 
Meocene ميوسين 
MEOR استخراج مكّثف للنفط ميكروبيًا
Mer And Mers مجموعة الذّرات الُمشكِّلة للوحدة التكرارّية في سلسلة: مير وميرات

 البوليمير
Mercaptan ِمركابتان 
Mercury Arc Lamp مصباح قوسي زئبقي 
Mercury Barometer  مقياس ضغط جوي زئبقي -بارومتر زئبقي
Mercury Doped Germanium مادة الجرمانيوم المعالج بالزئبق
Mercury Thermometer  زئبقي)ترمومتر(مقياس درجة حرارة
Mercury Wetted Reed Relays لقصبة ذات التغشية بالزئبقُمرّحالت ا
Mercury Wetted Reed Switch 
Capsule 

كبسولة قصبّية ُمغشاة بالزئبق

Mercury Wetted Reed Switches مفاتيح القصبة الُمغّشاة بالزئبق
Merger اندماج
Meridian خط الزوال 
Meridian Convergency تالقي في خط الزوال 
Meridian Convergency Term حد تقارب خط الزوال 
Meristem مرستيمي مولد -نسيج إنشائي
Merit جدارة
Merit Function  دالة الجدارة-دالة ميرت -دالة االستحقاق
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Mesenchymal خاليا جذعية ُلحمية متوسطية
Mesh شبكة
Mesh Grid شبكة منقوشة 
Meso Scopic Systems نظم ميزوسكوبّية 
Mesogenic Units بلورات سائلة(وحدات موّلدة للطور الوسطي:دات ميزووح(
Mesomeric Effect  مفعول طنيني -مفعول ميزوميري
Meson جسيم الكتروني -ميزون
Mesophase  ميزو(طور وسطي( 
Mesophile أليف للحرارة المعتدلة 
Mesophilic جراثيم محبة للحرارة معتدلة
Mesoscopic  توسطيمقياس م -مدى متوسط
Mesoscopic Device  صغيرة(أداة ميزوسكوبية(
Mesoscopic Systems نظم ميزوسكوبية 
Mesoscopic Transport Regime نظام نقل ميزوسكوبّية 
Mesosome ميزوسوم 
Mesosphere  ميزوسفير -جو أوسط بعيد
Mesotrophic معتدل التغذية 
Mesozoic دهر وسيط 
Message رسالة
Message Paths Coverage تغطية مسارات الرسالة 
Messenger RNA حمض نووي ريبي المرسال
Meta - Lax إجرائّية إلزالة اإلجهاد الحراري: إجرائية الميتاالكس
Metabolic أيضية
Metabolic Acidosis ُحماض استقالبي 
Metabolic Control ضبط أيضي 
Metabolic Engineering يةوالهندسة األيض 
Metabolic Flux تدفق أيضي 
Metabolic Pathways مساقات إستقالبية 
Metabolic Transformations تحوالت إستقالبية 
Metabolies مستقلبات 
Metabolism  تفاعالت كيميائية تحدث في كافة الخاليا: أيض -إستقالب

 وتركيب مواد جديدة - الحّية لتأمين طاقة لعمليات حيوية
Metabolome  ميتابولوم -مستقلبات في الحي
Metacenter مركز الطفو 
Metal معدن
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Metal - Clad Ridge Waveguide - 
Laser 

دليل موجي مقوى بغطاء معدني

Metal - Coated Particulates جسيمات ُمغّطاة بالمعدن/حبيبات
Metal - Fiber Composite Fabrication ّية المعدنيةصنع المواد المرّكبة الليف
Metal - Field Effect Transistor - 
Oxide - Semiconductor Pet 

نصف ناقل-أكسيد-ترانزستور ذو أثر حقلي معدن

Metal - Film Resistors مقاومات الغشاء المعدني
Metal - Matrix Composites مواد مرّكبة ذات رابط معدني
Metal - Organic Chemical Vapor ر العنصر العضوي الكيميائيبخا
Metal - Oxide Semiconductor 
Transistors 

ترانزستورات معدن أكسيد نصف موصل

Metal Alloy Cores قلوب خالئط السيليسيوم المعدنية
Metal Alloys خالئط معدنية 
Metal Cases علب معدنّية 
Metal Clad Ridge Waveguide انة المعدنيةموجة لموجة السلسلة ذات البط
Metal Complexes معقدات معدنية 
Metal Contact تالمس معدني 
Metal Eyelets عيينات معدنية 
Metal Field Effect Transistors ترانزيستور تأثير المجال المعدني شبه الموصل
Metal Film Resistors مقاومات الغشاء المعدني
Metal Finishing حصول على المعادن بدرجات نقاء عاليةال: استخالص المعادن

 عبر عمليات تعدينية مختلفة
Metal Foams معدنّية) زبد(رغوات 
Metal Gate بوابة معدنّية 
Metal Gate CMOS جهازCMOS ذو البوابة المعدنية
Metal Hub قب معدني 
Metal Layer Deposition ترسيب الطبقة المعدنية 
Metal Matrix Composite مادة مرّكبة ذات مادة رابطة معدنية
Metal Matrix Materials مواد مصفوفة معدنية 
Metal Organic Chemical Vapor 
Deposition 

ترسيب البخار الكيميائي للمعدن العضوي

Metal Organic Vapour Phase Epitaxy مرحلة نمو لبخار معدني عضوي
Metal Oxide أكسيد المعدن 
Metal Oxide Resistors مقاومات اكسيدية معدنية
Metal Oxide Semiconductor نصف موصل أكسيد المعدن
Metal Oxide Varistor مقاوم أكسيد المعدن 
Metal Powders مساحيق معدنية 
Metal Screening شاشة معدنية 
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Metal Semi Conductor Photodiodes صمامات ثنائية ضوئية لشبه الموصل المعدني
Metal Sheathing غمد معدني 
Metal Single Layered Tools أدوات معدنية أحادّية الطبقة
Metal To Metal Interface  معدن–إلى –وجه داخلي معدن
Metal Versus Composites  مواد مرّكبة) إزاء(معدن مقابل
Metal/Metals معادن/معدن 
Metalimnion ِمتاليمنيون 
Metalized Contact Pad رفيدة معدينة المسة 
Metalized Plastic Film غشاء بالستيكي ممعدن
Metalized Rubber Domes قبب من مّطاط معدني 
Metallic معدنّي
Metallic Armor For Ducted Cable درع معدني لكبل انبوبي
Metallic Armour تدريع معدني 
Metallic Bond يَّة  رابطة ِفِلزِّ
Metallic Bonding - Electron 
Swarming 

احتشاد إلكتروني -ارتباط معدني 

Metallic Conduction نقل معدني 
Metallic Crystalline Solid جسم صلب بّلورّي معدني
Metallic Island جزيرة معدنّية 
Metallics مواد معدنّية 
Metallization معدنة
Metallizing يةطالء بطبقة معدن/ تلبيس
Metallograph مجهر تصوير بنية المعدن الصغرية
Metallography فحص مجهري لبنية المعدن
Metalloid=Semimetal شبه معدن 
Metalloids أشباه الفلزات 
Metalloids Semimetals أشباه المعادن أنصاف المعادن
Metallurgical Bond رابطة تعدينّية 
Metallurgical Grade Silicon  معدني"سليكون صنف" 
Metallurgical Properties خواّص تعدينّية 
Metallurgists مختصون بالتعدين 
Metallurgy علم المعادن -تعدين 
Metal–Oxide–Semiconductor FET نصف ناقل ترازستور ذو أثر حقلي - اوكسيد  -معدن
Metals فلزات
Metals Handbook المعادن) دليل(كتاب 
Metal–Semiconductor FET نصف ناقل ترازستور ذو أثر حقلي -معدن
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Metamaterial فائقة(مواد استثنائية الخصائص(
Metamorphic استحالي 
Metamorphic Rocks صخور متحولة 
Metaphase طورالتقابل في االنقسام الخلوي الخيطي
Metaphors  ُجسيملت ُمتقابلة -استعارات
Metastable حالة ال توازن قد تستمّر فترًة طويلة: استقرار قلقذو
Metathesis اصطناع بمناقلة 
Metatrophic Lakes بحيرات ذات تغذية متحولة
Meteor شهاب
Meteorite حجر نيزكي 
Meteorology علم األرصاد الجوية 
Meter مقياس متر 
Meter Movement حركة العداد 
Meterological Effect ير المناختأث 
Metglas خليطة معدنية زجاجية: زجاج معدني
Methacrylic Resins راتنجات الميتاكريليك 
Methanation َمْيثَنة
Methanation - Synthetic Gas  غاز صنعي -انتاج الميثان
Methane ميثان
Methane Biogas ميثاني)حيوي(غاز بيولوجي
Methane Hydrate هيدرات الميثان 
Methanobacteria بكتيريا الميثان 
Methanol Fuel وقود الميثانول 
Methemoglobinemia مرض يصيب خضاب الدم عبر تشكل: ميثوغلوبينيميا الدَّم

صيغة مؤكسدة ثابتة للخضاب ال يمكنها تقديم األكسجين للخاليا 
 لألنسجة

Methicillin ميثيسيلين 
Methionine ميثيونين 
Methods أساليب -طرق 
Methyl ميثيل
Methylation إضافة مجموعة ميثيل 
Methylene ميثيلين 
Methylene Bisacrylamide سكريالميد المثيلين الثنائي
Methylene Blue  صبغة -أزرق الميثيلين
Methylotrophic بكتريا ميثايلية تغذية 



 1117

METI وزارة االقتصاد للتجارة والصناعة في اليابان
Metric متري- ) معيار األداء(مقياس
Metrology For Tissue Engineering علم القياس في هندسة النسيج
Metropolitan Area Network شبكة مدينية 
Metropolitan Segment Of Telecom قطعة االتصاالت عن بعد الحاضرية
MHz - MegaHertz ميغاهرتز 
Mica ميكا
Mica Capacitors لميكامتسعات ا 
Micelles  شوارد/وحدة بنى مكّونة من جزيئات): َمْذَيلة(بنية خيطّية
Michaelis Constant ثابت مايكل 
Michelson And Gale ميكلسون و جايل 
Micro مجهري/مكروي/ ِصغري
Micro - Ball - Grid Arrays مصفوفات شبكة الكرة الميكروية
Micro - Bending انعطاف ِصَغري 
Micro - Cracking مجهري/تكسُّر مكروي 
Micro - LNG تسييل الغاز الطبيعي على نطاق صغير
Micro - Machined Vibrating Mass 
Rate Gyros 

جيروات سرعية ذات كتلة مهتزة مدارة بآلة دقيقة

Micro - Opto - Electromechanical 
Systems 

بصرية-ميكروية -أنظمة كهروميكانيكية 

Micro Ball Grid Arrays مصفوفات شبكة الكرة الميكروية
Micro Bending Loss In Fibers فقد باإلنحناء البسيط في األلياف
Micro Biological Quality Of 
Drinking Water 

نوعية مياه الشرب من حيث التحميلة الجرثومية

Micro Channel Plate صفيحة القنوات الميكروية
Micro Contact Printing طباعة بالتالمس الميكروي
Micro Electro Mechanical Systems منظومات الكتروميكانيكية-أنظمة كهروميكنيكية ميكروية

 ميكروية
Micro SMT Packages رزمSMT الميكروية 
Micro Systems Technology تكنولوجيا األنظمة الميكروية
Micro Total Analysis System نظام التحليل الكامل الميكروي-لتحليل الكلي الدقيقجهاز ا
Microalloyed Steels فوالذ ذو نسبة عناصر سبائكية ميكروية
Microampere Currents تيارات ميكروامبيرية 
Microanalysis تحليل دقيق 
Microanalytical Techniques تقانات التحليل الميكروية
Microbend Loss ء الميكرويفقد االلتوا 
Microbial Degradation  تحلل بواسطة أحياء دقيقة( تحلل ميكروبي(
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Microbial Flora فلورا ميكروبية 
Microbial Leaching ارتشاح ميكروبي 
Microbial Nutrition تغذية الميكروبات 
Microbiologicald  جرثومي/ ميكروبي 
Microbiologically Improved Oil 
Recovery 

وهو عبارة عن حقن:ستخراج النفط المحّسن ميكروبّياا
عضويات مع مغذيات مناسبة في االحتياطي حيث تتكاثر وتبني 

تستقلب الهيدروكربونات الموجودة على أن تكون / مستعمرات 
المنتوجات االستقالبية من النشاط الميكروبي عبارة عن بولمرات 

التقليل من لزوجته /  حيوية فعالة قادرة على تحسين حركية النفط
 .وتسهيل سيالنه بشكل أكبر

Microbiology علم األحياء الدقيقة 
Microchannel Architecture معبر معماري ميكروقنوي
Microchannel Plate صفيحة ذات قنوات ميكروية
Microclimate مناخ محلي 
Microcode RROM كود مفّصل ذو ذاكرة قراءة فقط
Microcomputers كمبيوتر ميكروي 
Microcontroller متحكم ميكروي 
Microcrack شق صغير 
Microcrustaccans قشريات دقيقية 
Microdisks صغيرة/أقراص ميكروية 
Microelectro - Mechanical ميكانيكي كهربائي مجهرّي
Microelectromechanical Systems يةمجهر /مكروية/نظم ميكانيكّية كهربائية صغرية
Microelectronics الكترونات ميكروّية 
Microelectrornechanical Machines مجهرية/مكروية/آالت ميكانيكّية كهربائية صغرية
Microemulsions مستحلبات دقيقة 
Microencapsulation تغليف ميكروي 
Microengine  مكروي/محّرك صغري 
Microfabrication  مجهري/تصنيع صغري
Microfibers مجهرية/مكروية/ألياف صغرية
Microfibrils  مكروية(ُلَييفات ِصغرّية(
Microfilaments فتائل ميكروية 
Microfiltration 0.05(عملية ترشيح بأغشية ميكروية المسام: ترشيح ميكروي

- 10 (µm  وفي الترويق  -إلزالة الغرويات والمواد المعلقة
 التخمير والكتلة الحيوية

Microfluidics مائعيات ميكروية 
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Micrograph  مجهري -تصوير مكروي
Microhardness Tester جهاز اختبار القساوة المجهرّية
Microhenries ميكروهنري 
Microhetergeneous Systems أنظمة دقيقة غير متجانسة
Microhotplate لوحة حارة ميكروية 
Microinfiltrated Macrolaminated 
Composites 

مواد مرّكبة صغرية االرتشاح جهرية التصفيح

Microinjection حقن مجهري 
Microinstructions تعليمات دقيقة 
Microinverter  عاِكس صغري -ُمبدِّل قاِلب
Microlasers أجهزة ليزر ميكروّية 
Microlecttromechanical كهروميكانيكي ميكروي 
Microlithography ة ميكرويةليثوغرافي 
Microlumens ميكرولومينز 
Micromachined Chemical Analysis تحليل كيميائي مشغَّل مكنيًا ميكرويًا
Micromachines  مجهرية/ مكروّية/آالت صغرية
Micromachining تشغيل ميكروي 
Micromechanical Behavior سلوك ميكانيكي دقيق 
Micromechanical Systems ميكانيكّية نظم صغرية 
Micromechanics ميكروميكانيك 
Microminiature Pits نقر ميكروية 
Micromotion حركة ميكروية 
Micromotion Flexible Membrane 
Switches 

مفاتيح الغشاء المرن ذات الحركة الميكروية

Micromotors محّركات صغرية 
Micronodular Finish إنهاء حبيبي صغري 
Micronutrients مغذيات دقيقة 
Microorganism= Microbe متعضٍّ مكروي 
Microparticles جسيمات ميكروية 
Microphase طور ميكروي 
Microphones ميكروفونات 
Micropores مسامات دقيقة 
Microprocessor معالج ميكروي 
Microprocessor Based Modems مودمات قائمة على معالج ميكروي
Microprocessor Bus Interfacing تربيط تبادلي لناقل بمعالج ميكروي
Microprocessor Characteristics خصائص المعالج الميكروي
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Microprocessor CPU وحدة المعالجة المركزّية التابعة للمعالج الميكروي
Microprocessors And 
Microcontrollers 

معالجات ميكروّية ومتحّكمات ميكروّية

Microprogram برنامج ميكروي 
Micropropagation إكثار ميكروي 
Microsatellite  توابع الـDNA الدقيقة 
Microscope مجهر
Microscopic Imperfection تشوهات مجهرية 
Microscopic Pits حفر مجهرّية 
Microscopy فحص مجهري 
Microslip انزالق ميكروي 
Microsoft مايكروسوفت 
Microsoft Transaction Manager مدير معامالت مايكروسوفت
Microspheres  ِصَغرّية-مكروّية (كرّيات مجهرية(
Microspotters أجهزة وضع البقع الدقيقة
Microstrip احزمة ميكروية 
Microstrip Transmission Line خط االرسال الشريطي الميكروي
Microstrip Versions لميكرويةأنواع القطع ا 
Microstructural Analysis  ّتحليل بنيوي مجهري 
Microstructure ِصَغرّية-مكروّية(مجهرية ) بنى(بنية(
Microstructure Theories الميكروي/نظريات التركيب الدقيق
Microsyn التزامن الميكروي 
Microsystem نظم ميكروية 
Microtechnology  ِصَغرّية- مكروّية(تقانة مجهرية(
Microtiter Plates أطباق معايرة دقيقة 
Microtubules ُأَنيبوبات ميكروية 
Microwave موجة ميكروية 
Microwave - Assisted Chemical 
Vapor Deposition 

توّضع األبخرة الكيميائي بمساعدة األمواج المكروية

Microwave - Driven ه باألمواج المكروية ُموجَّ
Microwave Amplification By 
Stimulated Emission Of Radiation 

تضخيم األمواج المكروية بواسطة اإلصدار الُمحث(ميِزر
 MASER) لإلشعاع

Microwave And UHF Technology الموجات فائقة الصغر وتكنولوجيا الترددات فائقة العلو
Microwave Attenuators موهنات الموجة الميكروية
Microwave Background Radiation أشعة خلفية ميكروويفية 
Microwave Band نطاق الموجات الميكروية
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Microwave Beacons بيكونات الموجة الميكروية
Microwave Circuit Components مكونات دارة الموجة الميكروية
Microwave Cooking بالميكرويڤ) طبخ(طهي
Microwave Couplers ات الموجة الميكرويةمقرن
Microwave Detector كاشف الموجة الميكروية
Microwave Diodes دايودات ميكروّية-صمامات ثنائية باعثة للموجة الميكروية أ
Microwave Foaming إرغاء باستخدام أشعة ميكروية
Microwave Frequencies ترددات الموجات الميكروّية
Microwave Frequency Band نطاق التردد الميكروي 
Microwave Hybrid Circuit دارات هجينة للموجة الميكروية
Microwave ICs دارات الموجة الميكروية المتكاملة
Microwave Landing System نظام هبوط بالموجات الدقيقة
Microwave Limiter محدد موجة ميكروية 
Microwave Monolithic Integrated 
Circuits 

دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة

Microwave Oscillator Tubes أنابيب مذبذبة ميكروّية 
Microwave Oscillators مذبذبات ميكروية 
Microwave Oven فرن الميكروويف 
Microwave Phase Shifters مزيحات طور الموجة الميكروية
Microwave Phased Array Radar 
Systems 

أنظمة رادار الموجة الميكروية مصفوفة الطور

Microwave Polymerization بلمرة باستخدام الفرن الميكروي
Microwave Relay Links وصالت مرحل الموجة الميكروية
Microwave Signal إشارات ميكروية ذات موجة ميكروية
Microwave Sintering تلبيد بأمواج مكروية 
Microwave Strip Lines خطوط الموجة الميكروية المقشورة
Microwave Test Equipment معدات فحص الموجة الميكروية
Microwave Transistors ترانزيستورات الموجة الميكروية
Microwave Tubes أنابيب الموجات الميكروية
Microwaves  ميكروية -موجات دقيقة
Mid - Block وسط الكتلة 
Midband Output خرج النطاق النصفي 
Midcourse Corrections تعديالت منتصف الطريق
Middle - Surface Curvature انحناء السطح االوسط 
Middle - Surface Strains تمددات السطح الوسطي
Middleware وسيط
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Midnight Dumping تخلص من فضالت بصورة غير قانونية
Midrange Speaker برة صوتية ذات مدى متوسطمك
Mie Scattering استطارة ميي 
Mie Scattering In Fibers استطارة ميي في األلياف
Migration هجرة
Mil Spec Transformers محوالت الميل سبك 
Mild Steel هّين/ ناعم/فوالذ ُمخفَّف 
Mildew عفونة
Military توليد شاشة خطوط المسح
Military Aircraft طائرة عسكرية 
Military And Aerospace Electronic 
Systems 

أنظمة الكترونية لالستخدامات العسكرية وفي مجال الطيران
 والفضاء

Military Applications تطبيقات عسكرية 
Military Applications Of Fiber 
Optics 

تطبيقات عسكرية لليف بصري

Military Communications  عسكريةاتصاالت 
Military Electronic Systems منظومات ألكترونية عسكرية
Military Modern Lifestyles أنماط الحياة العسكرية الحديثة
Military Night Vision Systems أنظمة الرؤية الليلية العسكرية
Military Standards معايير عسكرية 
Milky Way مجرة درب التبانة 
Miller - Urey يوري-ميلر 
Miller Indices قرائن ميلر 
Milli جزء من ألف(ميللي( 
MilliAmpere ملي أمبير 
Millicandels ملي كاندال 
Milliequivalents Bar Graph مخطط بياني عمداني بالميللي مكافىء
Milliequivalents Per Liter ميللي مكافىء باللتر 
Millimeter Region رمنطقة المليمت 
Millimeters Peak Detectors كشافات الذروة المتعددة المقاييس
Milling طحن(تفريز( 
Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم 
Million Lines Of Code ماليين السطور من شيفرة البرمجة
Milliwat ملي واط 
Mine Safety أمان المناجم 
Mine Tailings نفايات المنجم 
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Mineral مركَّب طبيعّي بّلورّي البنية:فلّزي
Mineralization تمعدن
Minerals معدنيات 
Mini - Prep تحضير أدنى 
Mini - Proinsulin بادئة إنسولين مصغرة 
Miniature محّول مصّغر 
Miniature Styrene Chain سلسلة مصغرة 
Miniaturization تصغير 
Minicomputer  ُصّغركمبيوتر م 
Minimal Overshoot حد أدنى من بعد هدف 
Minimization تصغير 
Minimum Bend Radius أدنى انحناء نصف القطر
Minimum Complementary Energy طاقة مكمِّلة دنيا 
Minimum Potential Energy أقل طاقة تكميلّية 
Minimum Radiation إشعاع أدنى 
Mining تنقيب
Mining - Uses For Fibers Optics استخدامات الليف البصري في التعدين
Mining Accidents حوادث المناجم 
Minkowski Space Time زمكان مينكوفسكي 
Minor Segment قطعة صغرى 
Minority And Majority Carriers حامالت األكثرّية واألقلّية
Minority Carriers حامالت األقلية 
Miocene ميوسين 
Mirror مرآة
Misalignment Factor عامل عدم االستقامة 
Miscellaneous Effects تأثيرات متفرقة 
Miscible مزائج منحّلة 
Miscible Solvents محاليل قابلة لالمتزاج 
Misrig انقطاع 
Mistrim خطأ التعويض 
Mithochondria ميتوكوندريا 
Mitochondria الطاقة الخلويةمصانع: المايتوكوندريات
Mitosis انقسام خيطي 
Mitral Valve صمام تاجي 
Mix مزج
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Mixalloy Process /Dispersion - 
Strengthened Alloys 

)سبائك مقّواة بالتبعثر(عمليُة مزِج معادن 

Mixed Colour لون مخلط 
Mixed Liquor محلول ممزوج 
Mixed Liquor Suspended Solids قة في محلول ممزوجمواد صلبة معل
Mixed Liquor Volatile Suspended 
Solids 

مواد صلبة معلقة طيارة في محلول ممزوج

Mixed Matrix Membranes أغشية ذات حاضنة خليطية
Mixers Used With Fiber Optics استخدام المازجات مع الليف البصري
Mixers/Mixer خالطات/مازجات/ خالط
Mixing خلط/مزج 
Mixing - Cup Average وسطي تركيز العينات 
Mixing And Flocculation مزج وتخثر 
Mixing Audio تجهيز الصوت عالي النقاء
Mixture مزيج
Mnemonic Notation  ملحظة لالستذكار -دالالت التذكر
Mnemonic Notation For ترميز مساعد للذاكرة 
Mnemonic Programming  ّيةبرمجة تذّكر 
Mobile أجهزة الخلوي 
Mobile Dislocations إختالالت متحركة 
Mobile Gaseous Pollutants ملوثات غازية متحركة 
Mobile Home House Keeping 
Robots 

روبوتات التدبير المنزلي المتحّركة

Mobile Telephone Switching Office مكتب تحويل الهاتف النقال
Mobility حركية
Mockup  تقليد-غير أصلي -نموذج محاكي
Modal شكلي
Modal Bandwidth تعديل شكلي لعرض الحزمة
Modal Dispersion تشتت شكلي 
Modal Noise ضوضاء شكلية 
Modal Noise In Multimode Fibers تعديل شكلي لضوضاء ألياف متعددة ُنظم
Modal Value  شكلية(قيمة مشروطة( 
Mode نمط
Mode Control متحكم بالنمط 
Mode Coupling إقران النمط 
Mode Field Diameter ُقطر نمط المجال 
Mode Shapes أشكال نمطية 
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Mode Stirrer نمط محّرك 
Mode Stripper مزيل النمط 
Model نموذج/طراز 
Model - Driven Architectures هيكلية معتمدة على النماذج
Model Changeover حديث النموذجت 
Model Transformation تحويل النموذج 
Model View Controller متحكم بطريقة عرض النموذج
Modeling نمذجة
Modeling Technology تقانة النمذجة 
Modem مودم
Modem - Improved محسن - حديث 
Modem Control تحكم بالمودم 
Modem Control Theory مودمنظرية التحكم بال 
Modem Sharing Unit وحدة المودم المشتركة 
Moderate Directivity ذو إتجاهية معتدلة 
Moderating Medium وسط ُمهّدء 
Modern Control Theory نظرية التحكُّم الحديثة 
Modes أنماط
Modes Of Failure نماذج الفشل 
Modes Of Propagation االستيالد/ُنظم التوالد 
Modification Request طلب إجراء تعديالت 
Modified Proctor Test اختبار يستخدم في الهندسة الجيوتقنية: اختبار المراقب المعدل

 لتقدير الكثافة األعظمية للتربة
Modifier Dynamic ُمَعّدل دينامي 
Modifier Static ُمَعّدل مستقر 
Modifiers Crystallization معّدالت التبلور 
Modular نسيقي-تركيبى -معيارى  -منتظم
Modular Avionic Cases حاويات الكترونيات الطائرة
Modular Lasers  ليزرات معدلة -ليزرات معيارية
Modularity نمطية
Modulate ُيضمن 
Modulated Force ُمرنَّمة/قوة ُمعدَّلة 
Modulated Force Microscopy ُمرنَّمة/فحص بمجهر قوة ُمعّدلة
Modulated Wave موجة ُمَضمَّنة 
Modulated Write Laser Beam شعاع اليزري كاتب ُمضمن
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Modulater Demodulator - Modem  ال مضمن –مودم مضمن
Modulating Grid شبكة التضمين 
Modulating Or Active Sensors فعالة/مجسات مضمنة 
Modulating Valve صمام تعديل 
Modulation تضمين -تعديل 
Modulation - Doped Fet ترانزستور ذو أثر حقلي متغّير االشابة
Modulation Characteristics خواص تضمين 
Modulation Index دليل التضمين 
Modulation Method طريقة التضمين 
Modulation Of Optical تعديل المنظومة البصرية
Modulator مضمنة 
Modulator/Demodulator Modem مزيل للتضمين/مضمن 
Modulator's Thyratron من  ثيراترون الُمضَّ
Module نسيقة-الموديول-الوحدة-النموذج -دارة مركبة /  -زجلة
Modulo Counter عداد موديولو 
Modulus ُمعاِمل
Modulus Of Elasticity ُمعاِمل المرونة 
Modulus Of Elasticity In Tension  ُّمعاِمل المرونة في الشد 
Modulus Of Resilience ُمعاِمل طاقة التشّوه المرن في واحدة الحجمR
Modulus Of Rigidity الصالبة/معاِمل الجساءة
Modulus Of Rupture االنقطاع/ُمعاِمل الكسر 
Modulus Of Toughness معاِمل المتانة 
Mohms ميغا اوم 
Mohr’s Circle دائرة مور 
Mohs Scale سلم موس 
Moire Technique تقنية موري 
Moisture رطوبة
Moisture Absorption امتصاص الرطوبة 
Moisture Content محتوى الماء 
Molal موَللي
Molal Humidity رطوبة موَللية 
Molal Saturation تشبع موَللي 
Molar موالر -مولي 
Molar Concentration موالري/ ركيز مولي ت 
Molar Flow Rate معدَّل التدفُّق المولي 
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Molarity موالرية -مولية 
Molassases دبس السكر -موالس 
Mold Release Agents عوامل تحرير القالب 
Mold Staining تلّوث القالب 
Mold/ Molds كتل واضحة من الميسيليوم الناتجة عن فساد: أعفان / ُعُفوَنة

 لطعام وتحلل النباتات عبر نشاط الفطرياتا
Molded - Clad Single - Mode Fibers ألياف مصبوبة ذات نمط فردي
Molded Plastic Flatback Cases حاويات الخلفية المسطحة البالستيكية الملصقة
Molding قوَلبة
Molding Compounds مرّكبات قولبة 
Molding Or Sealing قولبة أو ختم 
Mole مول
Mole Fraction  نسبة مولية-جزيئي جرامي كسري/مول كسري -كسر جزيئي
Mole Fraction Of Component A  نسبة مولية للمكوِّنA 
Molecular - Beam Epitaxy تناضد الحزمة الجزيئية 
Molecular Beam شعاع جزيئي 
Molecular Beam Epitaxy – MBE حزمة التقّيل الجزيئية 
Molecular Biology  علم أحياء جزيئية -بيولوجيا جزيئّية
Molecular Bonds روابط جزيئّية 
Molecular Friction احتكاك جزيئي 
Molecular Glasses  مواد ال متبّلرة تشّكل أغشية ناقلة للشحنة وناقلة:زجاج جزيئي

 ضوئيا
Molecular Manufacturing تصنيع جزيئي 
Molecular Nanotechnology تقانات نانوّية جزيئّية 
Molecular Pattern شكل جزيئي/نمط 
Molecular Polarization استقطاب جزيئي 
Molecular Sieve Membranes أغشية المناخل الجزيئية
Molecular Sieves مناخل جزيئية 
Molecular Systems Engineering هندسة النظم الجزيئّية 
Molecular Weight وزن جزيئي 
Molecular Weight or Molar Mass وزن جزيئي أو كتلة مولية
Molecule جزيء
Moles موالت
Moloney Mouse Leukemia Virus فيروس لوكيميا الفأر المولوني
Molten منصهر 
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Molten - Liquid State Of Metal  الحالة السائلة للمعدن(منصهر(
Molting قرون(يوان لجلده القديم او أجزاء آخرطرح ح: طرح دوري-

 واستبداله بآخر جديد..)  - أظافر 
Molybdenum موليبدنوم 
Molybdenum Disulfide ثاني كبريت الموليبدنوم 
Moment عزم
Moment - Torque عزم تدوير-عزم 
Moment Of Inertia عزم العطالة 
Momentary Action آنّية الفعل 
Momentum زخم -عزم الدوران  - دفاعان
Momentum - Classical كمية التحرك الكالسيكية
Momentum Diffusivity انتشارية قوة الدفع 
Monaural الفردّية-استقبال الصوت بأذن واحدة
Monel Alloys نحاس قابلة لالستطالة ومقاومة-خالئط مونيل خليطة نيكل

 للصدأ
Monensin مونانسين 
Money Market سوق نقدية 
Monitor مرقاب -شاشة 
Monitored Triplex Systems منظومات ثالثية مراقبة 
Monitoring مراقبة
Monkey Myoblastoma Virus فيروس األرومة العضلية الورمي القردي
Monmouth University جامعة مونموث 
Mono - Dicarboxilic Acids ربوكسليكثنائيات أحماض الك/أحاديات
Monobore بئر ذات حفرة واحدة 
Monochromatic أحادي اللون 
Monochrome  أحادي لون -لون أحادي
Monochrome Tv تلفزيونات أحادّية الّلون 
Monoclinic  جملة بلورية ذات ثالثة محاور غير متكافئة: أحادي الميل

 بتقاطٍع وحيد ماِئل
Monoclonal  ةالنسيل/ وحيد المنشأ 
Monoclonal Antibodies أجسام مضادة وحيدة النسيلة
Monocolor أحادي اللون 
Monocot Or Dicot أحادية الفلقة/ثنائية 
Monocrystal بّلورة أحادّية 
Monocular Starlight Scope منظار ستاراليت أحادي الناظور
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Monocytes خاليا وحيدة 
Monod Equation معادلة مونود 
Monod Model  وهو يصف كيف أن معدل النمو يعتمد على تركيز(نموذج مونو

 )مادة محددة
Monodisperse أحادي التشتيت 
Monodispersion أحادية التشتت 
Monofunctional UV absorbers مواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية وحيدة الوظيفة
Monogenetic Disease مرض ناجم عن مورث واحد
Monograph دراسة
Monolayer طبقة واحدة 
Monolithic ُأحادي الليثية 
Monolithic - Resistor Formation تكوين المقاومة أحادية الليثية
Monolithic Analog To Digital 
Convertor IC 

الرقمي أحادي الليثية-التماثلي - للتحويل  ICدارة

Monolithic Board لوحة أحادية الليثية 
Monolithic Capacitor Formation تكوين متسعة أحادية الليثية
Monolithic Chips رقاقات أحادية الليثية 
Monolithic Diode Formation بناء الدايود أحادي الليثية
Monolithic IC دارة متكاملة أحادّية الليثية
Monolithic Multilayer Ceramic 
Capacitors 

ددة الطبقات أحادية الليثّيةمتسعات سيراميكّية متع

Monolithic Transistor Formation بناء الترانزيستور أحادي الليثية
Monolithomic Block جسم أحادي الليثية 
Monolithomic Multilayer طبقات متعددة أحادية الليثومّية
Monomer  وحيد الجزيء(مونومر( 
Monomers مونوميرات 
Monophonic صوتّيةأحادية 
Monopole أحادية قطب 
Monopole Antennas هوائيات أحادية القطب 
Monopoly احتكار 
Monopulse نبضة واحدة 
Monopulse Angle زاوية النبضة األحادية 
Monopulse Angle Measurement زاوية النبضة األحادية 
Monopulse Radars رادارات النبضة الواحدة 
Monosaccharide ر بسيطسك 
Monosaccharides سكريات أحادية 
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Monostable أحادي االستقرار 
Monostable Multivibrator هّزاز متعدد أحادي االستقرار
Monotonous وتيري
Montmorillonite مونتموريلُّنايت 
Moore’s Law قانون ُمور 
Moratorium تعليق او توقيف مؤقت لنشاط منشأة ما
More Efficient Engines  ذات مردود أفضل) أكثر فعالية(محرِّكات
Morphing  تغيير الشكل البّلوري -شكل بّلوري
Morphogenesis تشكل
Morphologies أشكال تضاريسية 
Morphology علم دراسة البنى واألشكال: مورفولوجيا
Mortar مادة جامعة بين مكونات مادة ما:مالط
Mortored Joind خليط اسمنت وجير ورمل يستخدم للصق الطوب(بالِمالط مثبتة

 )واحجار البناء
Mortuary قاعة حفظ الجثث 
Morula تويتة
Most Probable Number رقم أكثر احتماال 
Most Significant Bit  ًبت أكثر معنوية 
Most Significant Digit Position موقع الرقم األكثر مالحظًة
Mote هباء
Mother Board لوحة أم 
Motif شكل أساسي 
Motility حركة
Motion َتَحرُّك(حركة( 
Motion Picture Expert Group مجموعة مختصة بالصورة المتحركة
Motor Controllers متحكمات بعمل الموتورات
Motor Driven Mirrors مرايا دواره بموتورات 
Motor Driven Turntables  ُساقة بمحّركأقراص دّوارة م
Motor Proteins بروتينات محركة 
Motor Rule قاعدة المحرك 
Motor Torque Control Circuits دارات التحكم بعزم دوران المحّرك
Motor's Mass كتلة المحّرك 
Motor's Output Current تيار خرج المحّرك 
Motor's Rotor  القسم الدوار -دّوار المحّرك
Mott - Gurney Law  غروني - قانون موت 
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Mottling تلون األسنان نتيجة التسمم بالفلور إثر استخدام مديد:تبرقش
 لمياه حاوية على نسب عالية من الفلور

Mound استحكام -رابية  -متراس
Mounding مرتفع - متزايد  -تراكمي
Mount منصب مرتفع لتدعيم تثبيت قطعة في آلة
Mount Of Earth راقم -رابية  -مرتفع -تل
Mounting تركيب
Mouse فأرة
Movable Magnet مغنطيس متحّرك 
Moveable Fibers ألياف متحركة 
Moveable Shutter حجاب قابل للحركة 
Movie Type Video Cassette محاضرات فيديوّية ذات الطابع السينمائي
Moving - Bar Indicators قضيب متحرك كاشف 
Moving - Coil Meter مقياس ذو ملف متحرك 
Moving Coil Analog Panel Meters عدادات اللوحة المتماثلة متحركة الملف
Moving Coil Earphones سماعات ذات ملف متحرك
Moving Coil Meters Movement عدادات الملفات المتحركة
Moving Iron Circuit دارات تحريك حديد 
Moving Pits ُمتحّركةحفر 
Moving Target Indication Radars رادارات تعيين الهدف المتحرك
Moving Vane Meter Movements حركات عداد رياش المتحرك
MTF داالت انتقال تضمين 
Muldex Couplers  مقرنات مولدكس/ مزدوجات
Muller اسم علم:مولر 
Mullite وُيستعَمل-وم للتآكلفلز من سيليكات األلمنيوم مقا: موّليت

 كمادة مقاومة للصهر
Multi - Agent Applications تطبيقات متعددة أدوات 
Multi - Agent Architectures هيكليات متعددة األدوات
Multi - Copy Gene Cassettes مجموعات الجينات المتعددة النسخ
Multi - Core Fibers  الجوف -ألياف متعددة القلب
Multi - Crystalline Silicon سليكون متعدد البلّورة 
Multi - Cycle Hubbert Curves منحنيات هوبرت متعددة الدورات
Multi - Enzyme Systems And Cells أنظمة وخاليا متعددة األنزيمات
Multi - Faceted متعددة الوجيهات 
Multi - Fibers ألياف متعددة 
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Multi - Layer Coatings يات متعددة الطبقاتطْل 
Multi - Layer Protection Barriers حواجز الحماية متعددة الطبقات
Multi - Mode Optical Fibre ليف بصري متعدد النمط
Multi - Phase Supply منبع متعدد األطوار 
Multi – Pin Two – Piece Connector وصلة متعددة المشابك ومكونة من قطعتين
Multi - Session Writing كتابة متعددة الفترات 
Multi - Stage Amplifier مضخم متعدد المراحل 
Multi - Step Process عملية متعّددة المراحل 
Multi - Tier طبقات متعددة 
Multi - Version Software برمجيات الرؤية المتعددة
Multi Digit Led Alphanumeric 
Displays 

لحروف واألرقام الرقمية المتعددةلعرض ا LEDشاشات 

Multi Layer Coatings طالء متعدد الطبقات 
Multi Phase متعدد األطوار 
Multi Session Writing كتابة متعددة الفترات 
Multi/Pluripotent خاليا متعددة القدرات 
Multibus معابر متعددة 
Multicavity Cylindrical Anode الفجوات آنود أسطواني متعدد
Multichip Modules وحدات متعددة الرقاقات 
Multichrome ألوان متعددة 
Multicolor متعدد األلوان 
Multi-Copy Gene Cassettes مجموعات الجينات المتعددة النسخ
Multideck متعّددة السطوح 
Multidigit Smart Monolithic 16 
Segment Led Display 

أحادية الليثية ومتعددة الرقميةجزء 16من  LEDشاشة

Multielement Antennas هوائيات متعددة العناصر
Multiexciton Complexes مركبات متعدد اإليكسايتن
Multifrequency متعددة الترددات 
Multifunction Manipulator ُمدير متعّدد الوظائف 
Multifunctional متعدد الوظائف 
Multifunctional Isocyanates ايزوسيانات متعددة الوظائف
Multifunctional Monomers مونوميرات متعددة الوظائف
Multifunctional UV absorbers مواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية متعددة الوظائف
Multihole Spacer مباعد متعدد الثقوب 
Multilane Highways طرقات المسارات المتعّددة
Multilateral متعدد الجوانب 
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Multilateral Well الجوانب/بئر متعدد االطراف
Multilayer متعددة الطبقات 
Multilayer Boards لوحة الطبقات المتعددة 
Multilayer Ceramic Capacitors متسعات الطبقات المتعّددة السيراميكّية
Multilayer Films أغشية متعددة الطبقات 
Multilayered د الطبقات م ل سي ذو طبقات عديدةمتعد
Multilayered Ceramics مواد سيراميكّية متعّددة الطبقات
Multilevel Modulation تضمين متعّدد المستوى 
Multilobed Patterns أنماط متعددة الفصوص
Multimedia Application تطبيقات اوساط متعددة 
Multimedia Entertainment Center لتسلية متعددة االوساطمركز ل
Multimedia Technology تقانات أجهزة اإلعالم المتعددة
Multimers عديد األجزاء 
Multimeters عدادات مترية متعددة 
Multimodal  او األنماط -متعدد الشروط
Multimode  األنماط/ متعدد النظم 
Multimode Fiber ألياف متعددة األطوار 
Multimode Fiber Design تصميم الليف متعدد االنظمة
Multimode Fiber Optic Cable سلك ليف بصري متعدد األنماط
Multimode Lasers ليزرات متعددة األنماط 
Multimode Optical Fiber ياف بصرية متعددة األطوار
Multimode Variable Temperature 
Scanning Microwave 

الماِسح متعّدد النمط ذو درجة الحرارةاألمواج المكروية -مجهر
 المتغّيرة

Multiphase Metal Alloys خالئط معدنية متعّددة األطوار
Multiphase Modulation تضمين المتعّدد األطوار
Multiplayer Dielectric Filter مرشح عازل كهربائيًا متعدد األداء
Multiple متعّدد
Multiple - Barrier Concept مفهوم الحاجز المتعدد 
Multiple - Wire Board لوحة األسالك المتعددة 
Multiple - Wire Circuits Boards  ذات األسالك المتعددة –لوحات الدارات
Multiple Access Scheme مخطط متعدد الدخول 
Multiple Barrier Concept مفهوم الحاجز المتعدد 
Multiple Channels ةقنوات متعّدد 
Multiple Cloning Site موقع استنساخ متعدد 
Multiple Epitaxial تقيلية متعّددة 
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Multiple Epitaxial Base قاعدة تقيلية متعّددة 
Multiple Epitaxial Mesa ميزا تقيلي متعّدد 
Multiple Evolution Metrics مقاييس التطور المتعددة
Multiple Gates بوابات متعّددة 
Multiple Metal Pattern – Plating 
Process 

سيرورة طلي الثقوب عمقًا

Multiple Sclerosis تصلب لويحي متعدد 
Multiple Signalling  تبادل إشارة متعدد - تشوير مضاعف
Multiple Winding Transformer محّول متعدد الملفات 
Multiplex Recording تسجيل متعدد متقابل 
Multiplexer عفمضا 
Multiplexers  منضدات -جدل متعدد
Multiplexing  تضعيف متعدد-التنضيد-الضفر المتعدد -َتضميم متعدد
Multiplexing Structure بنية التضميم 
Multiplexing Types  الجدل - أنواع التنضيد 
Multiplication  عملية ضرب -مضاعفة
Multiplication of Fractions ضرب الكسور 
Multiplier ُمضاِعف 
Multiplier Phototube أنبوب ضوئي ُمضاِعف
Multipoint متعددة النقاط 
Multipoint Line خط متعّدد نقاط 
Multipole متعّددة األقطاب 
Multipole Soft Iron Rotor جزء من الحديد الناعم دّوار وُمتعّدد القطب
Multiport المنافذ/متعدد المآخذ 
Multiport Couplers مزدوجات متعددة المأخذ/مقرونات متعددة المنافذ
Multiscanning مسوحات متعددة 
Multistage Tubes أنابيب قديمة متعددة مراحل
Multitap جهاز ذو عّدة مخارج 
Multitransistor Convertors مَغّيرة ترانزيستور 
Multiturn مجاهيد الدقة متعّددة الدورات
Multiturn Potentiometers مجاهيد متعّددة الدورات 
Multivalent متعددي التكافوء 
Multivibrators مذبذبات متعددة 
Multiview Framework إطار العمل متعدد العروض
Multiwall Carbon Nanotubes أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران
Mumetal مُيوميتال 
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Municipal Fire Protection وقاية من الحريق في المدن
Municipal Solid Waste  قمامة-محّلّية صلبة/نفايات بلدّية
Municipal Waste Water System أنظمة جمع مياه الصرف
Municipal Wastewater  بلدي(مياه صرف من المدن -مياه صرف منزلي(
Municipal Water Use استخدام ماء منزلي 
Murchison Meteorite نيزك مورشيسون 
Murien ميورين 
Murine فأري
Music موسيقا 
Musical Instrument Digital Interface مرباط تبادلي رقمي للمعدات الموسيقية
Mussel 5(أحد اصناف المحاريات البحرية منتشره عبر العالم: بلح البحر

 تنتشر بعض أنواعها في المياه العذبة بالواليات - ) سم 15 -
تلتصق قواقع بلح البحر باألجسام او تتجمع . المتحدة وشرق آسيا

 .او تدفن نفسها في الوحل او الرمل - مع بعضها 
Mutagenesis تطفير
Mutant طافر -متحوِّر 
Mutation طفرة
Muttipole High Density Relay مرّحل متعّدد األقطاب عالي الكثافة
Mutual Assured Destruction ير مؤكد متبادلتدم 
Mutual Characteristic صفة مميزة مشتركة 
Mutual Inductance محاثات مشتركة 
Mutual Interference تداخل مشترك 
Mutually Coherent تماسك تبادلي 
Myanmar - Oil Pipeline Project مشروع ميانمار ألنابيب النفط
Mycelium  ميسيليوم –خيوط فطرية متشابكة
Mycology علم الفطريات 
Mycoplasma مايكوبالزما 
Mycosterol مايكوستيرول 
Myeloic نخاعية 
Myeloma Cells خاليا نخاع ورمية 
Mylar ميلر
Myocardities التهاب العضلة القلبية 
Myocardium عضلة القلب 
N - Bit Word  كلمة من عددN من البتات
N - ISDN نطاق ضيق 
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N - Normal Force N قوة ناظمّية 
N - Type  من النوعN 
N - Type Channel قناة نوع سالب 
N - Type Layer طبقة سالبة 
N - Type Material ماّدة من الّنوع السالب 
N - Type Region منطقة سالبة النمط 
N - Type Semiconductor  نصف موصل نوع- N
N Bit Word  كلمة من عددN من البتات
N Channel JFET وصلة قناة سالبة 
N Channel MOS Transistors ترانزستورات أكسيد المعدن نصف الموصلة السالبة القناة
N Design Factor N عاِمل التصميم 
N ISDN ISDN ضيق النطاق 
N Type Collector مجّمع نوع سالب 
N Type Dopants مذممات سالبة 
N Type Emitter بباعث نوع سال 
N Type Layer طبقة سالبة 
N Type Material ماّدة من الّنوع السالب 
N Type Region منطقة سالبة 
Na - Gluconates غلوكونات الصوديوم 
Na-, Ca-Gluconate غلوكونات الصوديوم أو الكالسيوم
Nalidixc Acid حمض الناليديكسيك 
Names and Symbols of the SI في النظام الدولي األسماء و الرموزSI
Nand نفي ضم 
Nand Gate بوابة نفي الضم 
Nand Logic Input Circuits دارتي نفي ضم دخل منطقيتين
Nano نانو
Nano Fibers ألياف نانوية 
Nanocomposites  فائقة الصغر(مواد مرّكبة نانوية(
Nanocone مخروط نانوي 
Nanoconstriction تضييقات نانوية 
Nanoelectrode Array - Fabrication of 
CNT 

تصنيع الـ سي إن-)فائقة الصغر(شبكة مساري كهربائية نانوية
 )أنابيب كربونية نانوية (تي 

Nanoelectromechanical كهروميكانيكي نانوي 
Nanoelectromechanical System نظام كهروميكانيكي نانوي
Nanoelectronics ةالكترونيات نانوي 
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Nanoengineered Textiles  ًمنسوجات ُمهنَدسة نانويا
Nanofabrication Manufacturing تصنيع نانوي 
Nanofilamentary خييطية نانوية 
Nanofilms أغشية رقيقة نانوية 
Nanofiltration عملية ترشيح خاصة تختار عندما ال يكون: ترشيح نانوي

 ي الخيار األمثلالترشيح فوق ميكرو / التناضح العكسي 
Nanofluidic مائعية نانوية 
Nanoimprint نقش نانوي 
Nanolayered طبقية نانوية 
Nanolithography Methods طرق الطبع الضوئي النانوية
Nanomanipulator مناور نانوي 
Nanomaterials مواد نانوية 
Nanomechanical Paddle زعانف ميكانيكية نانوية 
Nanometer نانومتر 
Nanoparticles حسيمات نانوية 
Nanoparticles Anatase نانوي الجسيمات-أكسيد التيتانيوم -أناتاز
Nanoparticulate جسيمية نانوية 
Nanoporous ذو مسام نانوية 
Nanoscale مقياس نانوي 
Nanoscience علوم نانوية 
Nanoscopic نانوي المقاس 
Nanosecends Per Foot انونية لكل قدمن 
Nanosheets صفائح نانوية 
Nanosteel فوالذ نانوي 
Nanotech Clay Tennis Ball Coating لكرة تنس المالعب)إكساء(ِطالء غضاري نانوي التقانة
Nanotechnology تقانة نانوية 
Nanotechnology Applications تطبيقات التقانة النانوية 
Nanothreads خيوط نانوية 
Nanotitration معايرة نانوية 
Nanotransfer Printing طباعة باالنتقال النانوي 
Nanotransmitters أجهزة نقل وٕارسال نانوّية
Nanotube / Nanotubes  أنابيب نانوية/ أنبوب نانوي
Nanowire FET ترانزستور ذو أثر حقلي من سلك نانوي
Nanowires أسالك نانوية 
Naperian Logarithm لوغاريتم نيبري 
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Naphtha نفط
Narrow Beam شعاع ضيق 
Narrower Bands نطاقات أضيق 
Nastran برنامج للتحليل بطريقة العناصر المنتهية: ناستران
Natant أجسام خفيفة طافية على سطح سائل
National Aeronautics And Space 
Administration 

ناسا-ية والفضائيةالوكالة الوطنية للمالحة الجو 

National Air Traffic Services خدمات قومية للنقل جوي
National Ambient Air - Quality 
Standards 

معايير الهواء المحيط الوطنية

National Association Of Corrosion 
Engineers 

جمعية وطنية لمهندسي التآكل

National Aviation Authorities يران القوميسلطات الط 
National Center For Biotechnology 
Information 

مركز وطني لمعلومات التقانة الحيوية

National Composite Center مركز وطني للمواد المرّكبة
National Institute For Occupational 
Safety And Health 

معهد وطني لتدابير األمان و الصحة المهنية

National Institute Of Justice معهد عالي للعدالة 
National Institute Of Standards And 
Technology 

معهد وطني أمريكي للمعايير والتكنولوجيا

National Nanotechnology Initiative المبادرة الوطنية للتقانة النانوية
National Organization For 
Conformance To Recognized Safety 
Guidelines 

المنّظمة الوطنية لمطابقة إرشادات السالمة المعترف بها

National Pollutant Discharge 
Elimination System 

النظام الوطني للتخلص من طرح الملوثات

National Priorities List قائمة االولويات الوطنية
National Research Council مجلس البحوث الوطني 
National Science Foundation مؤسسة العلوم الوطنية 
National Television System 
Committee 

لجنة نظام التلفزيون الوطني

Nationalization تأميم
Native Americans And Western Coal 
Lands 

أمركيون أصليون وأراضي فحم غربّية

Natrual Rubber مّطاط طبيعي 
Natural طبيعي 
Natural Aging تعتيق طبيعي/تقادم 
Natural Binary ثنائي طبيعي 
Natural Cosines  التجيبات الطبيعية/جيوب التمام
Natural Diamond ألماس طبيعي 
Natural Fibers ألياف طبيعّية 
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Natural Gas Bubble فّقاعة الغاز الطبيعي 
Natural Gas Resources مصادر الغاز الطبيعي 
Natural Killer Cells خاليا قاتلة طبيعية 
Natural Logarithms لوغاريتمات طبيعية 
Natural Numbers أرقام طبيعية 
Natural Organic Matter مادة عضوية طبيعية 
Natural Oxides أكاسيد طبيعية 
Natural Polymers بوليميرات طبيعّية 
Natural Radioactivity نشاط إشعاعي طبيعي 
Natural Resources - Fossil Fuel مصادر طبيعّية 
Natural Rubber مّطاط طبيعي 
Natural Sines جيوب طبيعية 
Natural Tangents ظالل طبيعية 
Nature طبيعة
Nature Of Glass طبيعة الزجاج 
Natureworks™ عالمة تجارية لشركة: عمل الطبيعةCargill Dow
Nautical Chart مالحي/مخطط ُعقدي 
Nautical Travel Hinerary رسم خط الرحلة البحرية 
Nav Grade نمط مالحي 
Navier - Stokes Equation  ستوكس -معادلة نافير
Navigation مالحة
Navigation And Guidance مالحة وتوجيه 
Navigation And Position Finding مالحة وتعيين موقع 
Navigation Displays شاشات المالحة 
Navigation Order نظام المالحة الجوية 
Navigational Aid مساعدة مالحّية 
NBC Protection حماية من األسلحة الذرّية والبيولوجية والكيميائية
Ncomycin فانكومايسين 
ND:YAG laser ليزرND:YAG 
nDosa شركةnDosa لتقنيات الحماية
Near - Frictionless Carbon االحتكاك كربون شبه عديم
Near - Net - Shape قريب من الشكل النهائي
Near - Net - Shape Metal - Matrix - 
Composite 

قريبة من شكلهاMMCمادة مرّكبة ذات مادة رابطة معدنية
 النهائي

Near - Term  مدة قصيرة(مهلة قريبة(
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Near Field Pattern نموذج الحقل القريب 
Near Field Scanning Optical 
Microscope 

مجهرية بصرية ماسحة للمجال القريب

Near Infrared منطقة قريبة من حزمة األشعة ما تحت الحمراء
Near Letter Press Quality نوعية راقية تقترب من نوعية حروف الصحف
Near Net Shape شكل شبه نهائي 
Near Ultraviolet Region ة من منطقة أشعة فوق بنفسجيةطيف مرئي ممتد من منطقة قريب
Neat Resin راتنج نقي 
Nebula سديم
Neck or Necking تضيُّق-عنق 
Need For Education حاجة الى التعليم 
Need for FBW Control الحاجة للتحكم بالطيران من خالل األسالك
Needed Fire Flow انسياب ماء الحريق الضروري
Néel Temperature ة حرارة نيلدرج 
Neem - As Medicine نيم كدواء 
Negative سالب
Negative Air Pressure (Vacuum) 
Test Prior Backfill 

اختبار الضغط السلبي للهواء قبل الردم

Negative Charge شحنة سالبة 
Negative Resists مقاومة سالبة 
Negative Slope ميل سلبي 
Negative Voltage سالبةفولتّية 
Negatively Charged Electrons إلكترونات ذات شحنة سالبة
Negatively Doped N منطقة منشطة سالبة 
Neglecting Cross - Coupling  إهمال التقارن المتقاطع-إهمال االقتران المتباَدل
Nektons  السابحات -نكتونات 
Nematic نيماتيك -خيطي 
Nematic Mesophase  ّسط خيطيطور متو 
Nematic Phase  ّطور خيطي 
NEMS نظم كهرميكانيكية نانوية
Neo Darwinism داروينية جديدة 
Neodymium Ytterium Aluminum 
Garnet: NeYAG Lasers 

ليزرات غارنيت ألمنيوم اإليتريوم المنشطة بالنيوديميوم

Neolithic خاص بالعصر الحجري
Neomycins نيومايسين 
Neoprene نيوبرين 
Neoproterozoic نيوبروتيروزويك 
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Nephelometer مقياس التكدر 
Nephelometer Turbidity Unit وحدات عكورة باستخدام النيفيلومتر:وحدات عكورة نيفيلومترية-

وهو جهاز يقيس تركيز جسيمات المواد الصلبة المعلقة لغرويات 
ئي يميل سائل او غاز باستخدام مصدر حزمة ضوء وكاشف ضو 

كمية الجزيئات تابعة للضوء المنعكس . على المصدر° 90بزاوية 
إضافة لشكلها ولونها ولعكسها  -من على الجزيئات إلى الكاشف 

 .للضوء
Nephelometric Turbidity التكدر/عكورة الكدر 
Nephritic Syndrome التهاب الكلى 
Nephron نفرون
Nephrotoxic سمية كلوية 
Nerve عصب 
Nessler Tubes نمط بسيط من مقاييس اللون لتحديد التركيز: أنابيب نيسلر
Net - Or Near - Net - Shape Forming تشكيل الشكل القريب من النهائي
Net Income صافي الدخل 
Net Lines Of Code عدد أسطر شيفرة البرمجة الصافية
Net Present Value قيمة حالية صافية 
Net Saturated Suspended صافيُ مشَبع معّلق 
Net Shape Processing عملية تشكيل الشكل النهائي اودون عمليات إضافية
Nettest/PK Technology تقنية نتيست 
Netting Analysis تحليل شبكي 
Netting Index  ّدليل شبكي 
Network الشبكة
Network Access Layer طبقة ولوج الشبكة 
Network Controller IC دارة متكاملة للتحكم بالشبكة
Network Disconnect Devices أجهزة فصل الشبكة 
Network File Servers شبكة خّدام الملف 
Network Filters مرشح الشبكة 
Network Former مكوِّن الشبكة/ُمشكِّل 
Network Interface Unit وحدة السطح البيني للشبكة
Network Layer بقة الشبكةط 
Network Server خادمات الشبكات/كمبيوترات الشبكة الخدماتّية
Network Structures بنى شبكّية 
Networked System Exploitation استثمار نظام الشبكة 
Networked Systems نظم مرتبطة بالشبكة 
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Networking In Technology Diffusion لتقانة ونشرهاا/تشبيك في انتثار التكنلوجيا
Networks شبكات 
Networks of Polymers شبكات بوليميرات 
Neural Network شبكة عصبونية 
Neuron عصبون 
Neurotransmitter ناقل عصبي 
Neurotrophin غذاء عصبي 
Neustonic السطحيات/ذوعالقة بالكائنات السطحية
Neustons سطحيات 
Neutalizing محيِّد
Neutral Axis حيادي/محور محايد 
Neutral Point نقاط محايدة 
Neutral Salt ملح معتدل 
Neutralization تحييد
Neutralized عدله -تعديله 
Neutralizing معطلة
Neutrino نيوترينو 
Neutron نيوترون 
Neutron Capture احتجاز النترون/اسر 
Neutron Cross - Section رونيمقطع َعْرضي نيوت
Neutrons نترونات 
Neutrophilic Granulocytes عدالت محبََّبة 
New Age عصر جديد 
New Ceramics مواد سيراميكية جديدة 
New Conventional Resources موارد تقليدية جديدة 
New Electronics ألكترونيات الحديثة 
New Generations Vehicle أجي جديدة للعربات 
Newcomen Steam Engine محّرك نيوكومين البخاري
Newton - Force شغل/قدرة  -نيوتن 
Newton’s laws قوانين نيوتن 
Newton’s Method طريقة نيوتن 
Newtons Per Coulomb واحدة قياس: نيوتن على كولون
Newton's Second Law of Motion قانون نيوتن الثاني للحركة
Next - Near End Cross Talk تشويش قريب 
Next Generation Space Telescope مقراب الجيل التالي الفضائي
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Next Instruction أمر تالي 
Ni - Cd Cell خليةNI - Cd 
Ni - Fe Cell خليةNI - Fe 
Niche موضع الئق 
Niche Market سوق ذو موضع الئق 
Nichol's Chart رسم نيكول البياني 
Nick - Translation ترجمة ُمشقََّقة 
Nickel نيكل
Nickel - Cadmium Cell  كادميوم -خلية النيكل 
Nickel - Metal Hydride هيدريد معدن -نيكل 
Nickel Alloys خالئط النيكل 
Nickel Based Super Alloys خالئط نيكل فائقة 
Nickel Cadmium (NiCd) Cells  الكادميوم –خاليا النيكل
Nickel Chromium مزيج النيكل الكروم 
Nickel Metal Hydroxide (Ni - MHd) 
Cells 

هيدروكسيد معدني –خاليا النيكل 

Nickel Silicon Carbide Metal Matrix 
Composite 

مادة مرّكبة معدنية ذات مادة رابطة معدنية من كربيد السيليكون
 والنيكل

Nicom™ عالمة تجارية:نيكوم 
Nicotinamide Adenine Dinucleotide 
NAD 

ثاني نيوكليوتيد نيكوتيناميد األدنين

Nicotinamide Adenine Dinucleotide 
Phosphate 

نيكوتيناميد أدنين الفوسفات الثنائي النيوكليوتيد

Night Viewing Goggles نظارات ليلّية 
Night Vision أنظمة الرؤية باألشّعة تحت الحمراء
Night Vision Binoculars نواظير الرؤية الليلية ثنائية العين
Night Vision Goggles نظارات الرؤية الليلية 
Night Vision Light Multiplier Tubes أنابيب الرؤية الليلية المضاعفة للضوء
Night Vision Scope نواظير الرؤية اليلية 
Night Vision Systems أنظمة الرؤية الليلية 
Night Vision Telescope تلسكوب الرؤية الليلية 
Night Vision Tube أنبوب الرؤية الليلية 
Nightscope ناظور ليلي 
Niobium نيوبيوم 
Nippon Telegraph And Telephone برق وبريد نيبون 
Nisin نيسين
NIST Gallery  صالة عرض المعهد الوطني األمريكي للمعايير-رسومات نيست
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 والتكنولوجيا
Nitinol نيتينول 
Nitrate نيترات
Nitrate Contamination تلوث بالنترات 
Nitrate in Water نترات في المياه 
Nitrate Removal إزالة النترات 
Nitrates نترات
Nitric Oxides أكسيد النتريت 
Nitride ِنتريد
Nitride Rolling Bearings تريدّيةحوامل مدّورة قابلة للتدحرج ني/مساند
Nitrides مرّكبات من النتروجين وعناصر أخرى: نتريدات
Nitriding تقسية المادة عبر جعل الطبقة السطحية تكتسب النتروجين:نتردة
Nitrification نترتة
Nitrification - Denitrification ازالة نترجة -نترجة 
Nitrifying Bacteria بكتيريا النترتة 
Nitriles التِنتري 
Nitrilotriacetic Acid حمض ثالثي الخل النتريلي
Nitrite نيتريت 
Nitrite Bacteria بكتيريا النترايت 
Nitrogen نيتروجين 
Nitrogen As Fertilizer نيتروجين كسماد 
Nitrogen Cycle دورة النتروجين 
Nitrogen Dioxide ثاني أكسيد النتروجين 
Nitrogen Fixation لنتروجينتثبيت ا 
Nitrogen Gas غاز النتروجين 
Nitrogen Oxides أكاسيد النتروجين 
Nitrogen Triflouride فلوريد النيتروجين الثالثي
Nitroglycerol نيتروغليسرول 
Nitrosomonas نتروسوموناز 
Nitrous Oxide أكسيد نتروجيني 
No - Load الحمل
No - Observed - Adverse - Effect 
Level 

مستوى عدم مالحظة تأثير عكسي

No Power Warning القدرة(إنذار باختفاء االستطاعة(
Noble Gas غاز ضعيف التفاعل 
Noble Metals معادن ثمينة نبيلة 
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Nodal Line خط نودل 
Node عقدة
Nodular Iron  ّحديد ُعَقيدي 
Nodular Or Ductile Cast Iron  لسحبقابل ل/ حديد صب ُعَقيدي
Noise ضوضاء 
Noise Equivalent Power قدرة الضوضاء المكافئة 
Noise Limiter ضابط تشويش 
Nomex نوميكس 
Nomex Photo عالمة تجارية لمادة ليفّية مضادة لالشتعال الصورة: نوميكس
Nominal إسمي
Nominal Cell Voltage خاليا فولتية اسمية 
Nominal Output خرج اسمي 
Nominal Reference Voltage فولتّية مرجعّية تشغيلية 
Nominal Stress  ّإجهاد اسمي 
Nominal Voltage فولتية اسمية 
Nomograph مخطط للظواهر الطبيعية و المنطقية
Non - Calculator Mathematics رياضيات الحاسوبية 
Non - Complementary عدم التتام 
Non - Conventional ليديغير تق 
Non - Flow Energy Equation معادلة الطاقة الالجريانية
Non - In Situ Soil Pollution Control تحكم في التربة الغير موضعي
Non - Inverting Amplifier مضخم التحويلي 
Non - Linear Device جهاز الخطي 
Non - Linear Optics بصريات غير خطية 
Non - Mechanical ميكانيكيغير 
Non - Proteinogenic Amino Acids أحماض أمينية غير مولدة للبروتينات
Non - Repudiation عدم إنكار التواصل 
Non - Standard Pathway طريق القياسي 
Non - Stationary Wavefunction دالة موجّية غير مستقّرة/تابع
Non - Stoichiometric س الكميغير قابل للحساب أو القيا
Non - Technically Recoverable  ًغير قابل لالسترداد تقنيا
Non - Utility Generators مولدات غير تابعة للمؤسسة العامة
Non - Wovens غير منسوجة 
Non Interlaced Scanning مسح غير متشابك 
Non Linear Rectification 
Characteristic 

خاّصية تقويمّية ال خطّية
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Non Radiating Solt شق غير مشع 
Non Return Valve صمام ال رجعي 
Non Volatile غير متطاير 
Nonadhesive Coatings طالءات مانعة لاللتصاق
Nonalignment With Coordinate 
Directions 

انزياح بالنسبة التجاهات اإلحداثيات

Nonalignment With Coordinate 
Rections 

ة مع محاور التفاعالتعدم االتجاهي

Noncarbonated Hardness  عسر الماء المسبب بأيونات غير الكربونات - عسر ال كاربوني
Nonconductive Materials مواد غير ناقلة 
Noncontact Measurement قياس غير مالمس 
Nonconventional Fossil Fuels وقود أحفوري غير تقليدي
Noncovalent التساهمية 
Nondestructive ال إتالفية 
Nondestructive Evaluation تقييم ال إتالفي 
Nondestructive Examination فحص الإتالفي 
Nondestructive Inspection معاين ال إتالفي/تفّحص
Nondestructive Testing اختبار ال إتالفي 
Nondeterministic غير حتمي 
Nonenergetic Consumption تهالك غير طاقياس 
Nonequilibrium ال توازن 
Nonferrous Metals معادن ال حديدّية 
Nonglycosylated ال يحوي الغاليكوزيد 
Nongovernmental Organizations منظمات غير حكومّية 
Nonimpact غير صادم 
Noninterference  عدم التشويش -عدم التدخل
Noninverting غير قابلة للعكس 
Noninverting Amplifiers مضخمات غير عاكسة 
Nonlinear ال خطي 
Nonlinear Behavior سلوك غير خطي 
Nonlinear Taper In Potentiometers مجهاد مستدق الحظي 
Nonmagnetic غير مغنطيسي 
Nonmarket Valuation تقييم غير معتمد على السوق
Nonmetallic  ّغير معدني 
Nonmetals عادنال م 
Nonoxide Ceramics مواد سيراميكّية ال أكسيدّية
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Nonparametric Tests اختبارات غير معلمية 
Nonpoint Source Pollution تلوث ذو منشأ خارجي 
Nonpolar Molecule جزيء غير قطبي 
Nonpolar Substances مواد غير قطبية 
Nonpolarized غير المستقطبة 
Nonpolarized Electrolytic Capacitors متسعات الكتروليتية غير مستقطبة
Nonpolled Network شبكة غير منتخبة 
Nonreactive System  منظومة التفاعلية -جملة التفاعلية
Nonrechargable ال يعاد شحنها 
Nonreciprocal التبادلية 
Nonreciprocal Phase Shifter مزيح طور الترددي 
Nonreciprocal Quarter Wave Plates صفائح ربع موجية الترددية
Nonrenewable Resources موارد غير متجددة 
Nonreturn To Zero  إلى الصفر –عدم العودة)NRZ(
Nonreturn To Zero Inverted  الصفر المعكوس –إلى  –عدم العودة)NRZI(
Nonseptate غير مفصل 
Nonservoed  ازرةغير مزّودة باآللية المؤ
Nonsingular غير فردية 
Nonsinusoidal موجات الجيبية 
Nonstress - Graded  ًخشب مُصنَّف ال إجهادّيا
Nonstrucrural Adhesives لواصق ال إنشائية 
Nonstructural  غير إنشائّية -غير بنيوية
Nonsymmetric Laminate صفيحة طبقية غير متناظرة
Nontoxic Metals ير سامةفلزات غ 
Nonvolatile Memories ذاكرات غير متالشية 
Nonvolatile RAMs الرامات غير-ذاكرات الدخول العشوائي غير المتالشية

 المتطايرة
NOR Gate بوابة نفي االختيار 
Norite نوريت
Norm انموذج:معيار 
Normal - Defined  ُمعرَّف -عمودي 
Normal Force قوة ناظمة 
Normal Lapse Rate معدل االنقضاء الطبيعي
Normal Operation عمليه طبيعية 
Normal Stress  ّإجهاد ناظمي 
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Normalization استنظام 
Normalize تطبيع
Normalizing معاَلجة حرارّية للسبائك:تطبيع
Normally Off Structure بنية في حالة اطفاء بشكل طبيعي
Normally On Structure ية في حالة تشغيل بشكل طبيعيبن
North - South Question أسئلة حول العالقة بين الشمال و الجنوب
North Pole قطب شمالي 
Northern Blot وصمة نورثرن 
Nose - Down إمالة مقدمة الطائرة نحو األسفل
Nose - Up إمالة مقدمة الطائرة نحو األعلى
Not - For - Profit ال ربحية 
Not Gate بوابة النفي 
Notarization توثيق
Notation  ترميز -تدوين بعالمات
Notations تنويتات -مدونات  -دالالت
Notch / Notches حزوز -أثالم /ثلمة 
Notch Filter مرشِّح َثْلِمي 
Notched Impact خدش بالصدم 
Notched Wing جناح محزز 
Notebook Computer Specifications خصائص الكمبيوترات الكتابّية المحمولة
Notebook Computers كومبيوترات دفترية 
Notebook Personal Computers كمبيوترات المذّكرة الشخصّية
Novasomes نوفازومات 
Nozzle فتحة المنفث -المنفث 
NPN Junction Transistors بةترانزستورات الوصلة السالبة ـ الموجبة ـ السال
Nuclear نووي
Nuclear Decay  اضمحالل نووي -تحلل نووي
Nuclear Explosion انفجار نووي 
Nuclear Fallout  متساقط نووي -غبار نووي
Nuclear Fission انشطار نووي 
Nuclear Force قوة نووية 
Nuclear Fuel وقود نووي 
Nuclear Fusion  انصهار نووي - اندماج نووي
Nuclear Magnetic Resonance رنين مغنطيسي نووي 
Nuclear Magnetic Resonance 
Imaging 

تصوير بالمرنان المغنطيسي الذري
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Nuclear Mass كتلة نووية 
Nuclear Non - Proliferation Treaty معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
Nuclear Physicists فيزيائيون نووّيون 
Nuclear Power قوة نووية/رةقد 
Nuclear Reactor مفاعل نووي 
Nuclear Regulatory Commission وكالة التنظيم النووي 
Nuclear Stability استقرار نووي 
Nuclear Waste نفايات نووية 
Nuclear Weapon سالح نووي 
Nuclear Winter  مطر نووي -شتاء نووي
Nuclease نيوكلياز 
Nucleaside دنيكليوزاي 
Nucleate  يتنوى -يأخذ شكل نواة
Nucleating النوى/ تشكل/تنوية 
Nucleation تنّوي
Nuclei نوى
Nucleic Acid حمض نووي 
Nucleic And Probes مسابر األحماض النووية
Nucleocapsid قفيصة نووية 
Nucleoid شبه نواة -نيكلويد 
Nucleolus نويَّة
Nucleon نيوكليون 
Nucleophilic محبة للنواة 
Nucleophilic Displacement 
Polymerization 

بلمرة باإلزاحة النيوكليوفيلية

Nucleophilic Substitution 
Polycondensation 

بلمرة باإلستبدال النيوكليوفيلية

Nucleosides نيوكليوزيدات 
Nucleosynthesis  اصطناع نووي-تركيب نووي - توليف نيوكليوني
Nucleotidases أنزيمات تفكيك النيوكليوتيدات
Nucleotide نيوكليوتيد 
Nucleotide Mimetics تقليد النيوكليتيدات 
Nucleotides نيوكليوتيدات 
Nucleus نواة
Nucleus - Standard Notation ترميز معياري-نواة 
Nuisance Disconnects حاالت الفصل المزعجة 
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Nuisance Tripping حالة االعتاق المزعج 
Null Condition حالة صفرية 
Null Cycle دورة صفرية 
Null Detection Principle مفهوم تحديد الحالة الصفرية
Null Detector كاشف صفري 
Null Hypothesis فرضية العدم 
Number Of Moles عدد الموالت 
Number Of Moles Of Constituent A  ِّن عدد موالت المكوA 
Number Of Poles عدد األقطاب 
Number Of Quanta عدد الكّمات 
Number Systems أنظمة رقمية 
Numbering System For نظام الترقيم من أجل 
Numbers أعداد-أرقام 
Numerator بسط الكسر 
Numerical عددية
Numerical Aperture  فتحة رقمية -فتحة عددية
Numerical Data Entry Into a Digital 
System 

إدخال معلومات عددية في نظام رقمي

Numerical Keypad رفادة مفاتيح رقمّية 
Numerical Quantities كّمّيات رقمية 
Nursery مكان يتم فيه أعداد الغراس والشتول وبيعها:مشتل
Nusselt Number  علىوهو حاصل تقسيم قيمة تحويل الحرارة الكلي(رقم نسيلت

 )قيمة تحويل الحرارة الموصلة
Nut صمولة -عزقة 
Nutrients مغذيات 
Nutrition تغذية
Nyquist Frequency تردد نيكويست 
Nyquist Rate معّدل نيكويست 
Nyquist Theorm فرضية نيكويست 
Nystatin نيستاتين 
Object كائن
Object - Oriented كائني التوجه 
Object - Relational Mapping مطابقة ذات عالقات كائنية
Object Beam شعاع خاص بالشيء 
Object Constraint Language لغة قيود الكائن 
Object Diagrams مخططات الكائن 
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Object Management Group مجموعة إدارة الكائنات 
Object Program رمز هدف -برنامج 
Object Reflectivity مانعكاسية الجس 
Objectionable بغيض -قبيح -كريه 
Objective شيئية
Objective Data معطيات موضوعّية 
Objective Lense/Microsope ميكروسكوب/عدسة شيئية
Objectives Of Inspection أهداف التفتيش 
Obligate مقيَّد
Observable قابل للمالحظة/يمكن مالحظته -مالحظ
Observation ةمالحظ 
Observer Pattern نمط المراقب 
Occupancy إشغال
Occupational Safety And Health 
Administration 

إدارة األمان والصحة المهنية

Occupied مأهول
Ocean (Seawater) Disposal تصريف في المحيط 
Ocean Discharge تصريف في المحيط 
Ocean Thermal طاقة حرارية للمحيطات 
Oceanography علم المحيطات 
Octal ثمانية
Octanol 1-أوكتانول 
Octaves اوكتافات 
Octet Rule قاعدة الثمانية 
Odd فردية
Odd Oxygen أكسجين فردي 
Odor Control ضبط الرائحة 
Odorous Compounds مركبات أريجية 
OECD منظمة التعاون والتطوير االقتصادي
Of A Couple مزدوجة ما(زدوجة عزم الم(
Of A Force  قوة ما(عزم القوة( 
Of A Sector مساحة قطاع دائري 
Of A Triangle مساحة مثلث 
Of Attack  زاوية مواجهة الريح -زاوية الهجوم
Of Ceramics - Photo  صورة -مواد سيراميكية
Of Complete Aircraft للطائرة ككل 
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Of Continuity  ارمعادلة االستمر 
Of Depression  الهبوط(زاوية االنخفاض(
Of Elevation  الصعود(زاوية االرتفاع(
Of Events تواتر األحداث 
Of First Degree معادلة من الدرجة االولى
Of Fluids ديناميك الموائع 
Of Free Space ُمجاوزية الفراغ الحر 
Of Incidence الورود/زاوية السقوط 
Of Integration ثابت التكامل 
Of Module واجهة الوحدة 
Of Motion للَتَحرُّك/قوانين نيوتن للحركة
Of Nickel من النيكل 
Of Optoelectronic Transmission 
Systems 

لمنظومات االرسال اإللكتروضوئية

Of Proportionality ثابت التناسب 
Of Reflection زاوية االنعكاس 
Of Selective االختيار-االصطفاء (النتقاء عبر ا(
Of Service واجهة الخدمة 
Of Twist  الفتل(زاوية االلتواء( 
Of Units And Conversions للواحدات و التحويالت 
Of Wing At Zero Lift للجناح عند انعدام الرفع
Off في حالة إطفاء 
Off - Axis Illumination إضاءة خارج المحور 
Off - Boresight  ًكشف الهدف راداريا 
Off - Current تيار جانبي 
Off - The - Shelf Components مكونات جاهزة لالستخدام.
Off - The - Shelf Materials تقليدية/مواد متوفرة 
Off - The - Shelf Multiplier/Divider مقسمات منفردة تباع جاهزة/ مضخمات
Off - The - Shelf Programmes جيات جاهزةبرم 
Off Chip EPROM رقاقة مضمنة ذات ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح خارج الرقاقة
Off Chip Memory ذاكرة الرقاقة الضمنّية 
Off The Shelf Microprocessors معالجات ميكروّية جاهزة تجارّية
Office Equipments معّدات مكتبّية 
Office High - Rises  متعددة الطوابق مخصصة بشكل أساسيمكاتب في أبنية

 .الستخدامها كمكاتب
Office Lighting إضاءة مكتبّية 
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Office Lighting Using Fiber Optics إضاءة مكتبية باستخدام ليف بصري
Office Mail Delivery إرسال البريد المكتبي 
Offset Voltage Errors أخطاء مرور الفولتية 
Offset Yield Strength للَبَدل/مقاومة الخضوع التعويضّية
OGP منتجو النفط والغاز 
Ohm وحدة قياس المقاومة الكهربائية:اوم
Ohm’s Law قانون اوم 
Ohmic اومّي
Ohmic Resistance Loss فقد المقاوم االومي 
Ohmmeter مقياس أومي أمبيري - أوميتر
Oid - The Suffix  اِبُهُمشَ  -الحقة بمعنى َشِبْيٌه
Oil بترول/نفط 
Oil - In - Water Emulsifier مستحِلب للزيت في الماء
Oil - Loving شره للنفط/محب 
Oil And Grease زيت و شحم 
Oil Drillings حفر عن النفط 
Oil Field Units وحدات حقول النفط 
Oil Imports كميات مستوردة من النفط
Oil Industry صناعة نفطّية 
Oil Market سوق النفط 
Oil Peak ذروة إنتاج النفط 
Oil Price سعر النفط 
Oil Retention  المحافظة على النفط/استبقاء/ تخزين -احتجاز النفط
Oil Sands رمال نفطية 
Oil Shales طفل نفطي صفحي 
Oil Wet مرطب بالنفط 
Oilfield Units - Darcy’s Law دارسيوحدات حقل النفط في قانون
Oil-in-Water Emulsifier مستحِلب للزيت في الماء
Oils - Lubricants - And Fluids مزلِّقات وسوائل موائع -زيوت
Olefins مرّكبات هدروكربونّية غير مشبعة: اوليفينات
Oleic Acid حمض االوليك 
Oleo Struts مخمد الدعامات 
Oleophyllic زيتّي
Oligo قلة -وص قليل صغير منق
Oligomer اوليغومر 
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Oligomeric مزائج مع أليغوميرات 
Oligomeric Isocyanates  عديد االيزوسيانات-ايزوسيانات اوليغوميرية
Oligomers قليالت الوحدات 
Oligonucleotides اوليغونيكليوتيدات 
Oligosacchafrides  منسكريات تتكون جزيئاتها من عدد قليل(عديدات السكر

 )السكريات األحادية
Oligotrophic جسم مائي فقير نسبيًا بمغذيات النبات ويكون غنيًا باألكسجين

 بازدياد العمق
Olivine أليفين
OMEGA أوميجا
Omnidirectional Trackpad إشارات في عدة جهات 
Omnipotent كلية القدرة 
Omnipotent Stem Cells كانخاليا جذعية موجودة في كل م
On في حالة اإلشتغال 
On – Hook حالة تعليق 
On - Line فوري: خط مباشر 
On - Off Commands  فتح –اوامر غلق 
On - Off Modulation Of Light تشغيل تعديل الضوء/مفتاح غلق
On a Conductor قوة مطبقة على الموصل
On a Smooth Plane توازن على سطح أملس 
On And Off Cycles دورات فتح وٕاغالق 
On Chip Analog رقاقة رئيسّية تماثلّية 
On Chip Codec ُمرّمز الرقاقة الرئيسّية 
On Chip Ram رقاقة رئيسّية ذات ذاكرة عشوائّية انتقائّية
On Chip Rom رقاقة مباشرة لذاكرة قراءة فقط/شريحة
On Off Commands  فتح –اوامر غلق 
On Power Line Pylons طاقة مستمرة لبرج األسالك
On/Off Switch مفتاح وصل وفصل 
Oncogene جين ورمي 
Oncomouse فأر االورام 
One - Dimensional Electron System نظام الكترون أحادي البعد
One - Dimensional Transport نقل أحادي البعد 
One - Dimensional Wavevector دشعاع موجة احادي البع
One - Particle Wavefunction تابع موجي أحادي الجسيم
One - Piece Edge Connector وصالت حافة القطعة الواحدة
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One - Praticle Wavefunction دالة موجّية أحادّية الجسيم
One Decade  ٍعقٍد واحد 
One Time Events أحداث منفردة 
One Work Times تكرارية اإلجراء الواحد 
Online Service Or Internet خدمات االنترنت 
Onnes اسم عاِلم هولندي مكتشف الناقلية الفائقة
Onset Of Inversion بداية االنقالب 
Ontology علم التوصيف 
Oocyst ييضة متكيسة غير ناضجة
Opacity الشفافية 
Opal اوبال
Opaline اوباالنية 
Opaque ظليل-عاتم 
OPEC منظمة الدول المصدرة للنفط - ة اوبك منظم
Open - Cell Polymers بوليميرات ذات خاليا مفتوحة
Open - Cell Polystyrene Foam رغوة بوليستيرينّي مفتوح الخاليا/اسفنج
Open - Circuit Voltage جهد الدارة المفتوحة 
Open - Cycle دورة مفتوحة 
Open - Frame Assembly فتوحمجمع إطار م 
Open - Hole حفرة مفتوحة 
Open - Loop ذا حلقة مفتوحة 
Open - Loop Control تحكم الحلقة المفتوحة 
Open - Loop Control Systems أنظمة التحّكم بالحلقة المفتوحة
Open - Loop Voltage Gain ربح فولتي في حلقة مفتوحة
Open - Versus Closed - Section ء مقطع مفتوحمقطع مغلق إزا
Open - Versus Closed - Section 
Stiffeners 

دعامات مفتوحة المقطع إزاء دعامات مغلقة المقطع

Open - World Software برمجيات العالم المفتوح 
Open Channel Flow Mutters هدير انسياب القنوات المفتوحة
Open Channels قنوات مفتوحة 
Open Dipole Antenna ئي ثنائي القطب المفتوحهوا
Open Frame Assembly مجمع إطار مفتوح 
Open Frame Package ترزيم اإلطار المفتوح 
Open Frame Structures هيئات إطار مفتوح 
Open Fuel Tanks خزانات الوقود المفتوحة 
Open Grid Service Architecture هيكلية خدمات الشبكية المفتوحة
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Open Loop قة مفتوحةحل 
Open Mesh ثقوب مفتوحة 
Open Mold Process تقنية القاَلب المفتوح 
Open Optical Resonators أجهزة التجاوب الضوئي المفتوحة
Open Porosity مسامّية مفتوحة 
Open Reading Frame إطار القراءة المفتوح 
Open Reed Relays مرّحالت قصبّية مفتوحة
Open Source Software برمجية ذات مصدر مفتوح
Open Standards Interconnect ربط بيني مفتوح المعايير
Open Switch مفتاح التشغيل 
Open System منظومة مفتوحة 
Open System Interconnection ترابط المنظومات المفتوحة
Operand معمول/ُمعامل 
Operating Frequency نطاق ترّدد التشغيل 
Operating Margin هامش تشغيلي 
Operating Speed سرعة العمل 
Operating System نظام تشغيل 
Operating Temperature درجة حرارة التشغيل 
Operation عملّية
Operation And Control عملية ومراقبة 
Operation And Maintenance استثمار وصيانة 
Operation Methods طرائق التشغيل 
Operation Of تشغيل
Operational تشغيلية 
Operational Amplifier م عمليات  مضخِّ
Operational Amplifier ICs دارات المضخم التشغيلي المتكاملة
Operational Amplifier Integrator مكامل تضخيم تشغيلي 
Operational Amplifiers مضخمات تشغيلية 
Operational Control اتيضبط عملي 
Operational Modes أنماط التشغيل 
Operational Problems عملياتية/مشاكل تشغيلّية
Operational Relationship عالقة تشغيلية 
Operator  مشغِّل -مؤثِّر  -عامل تشغيل
Operon  اوبيرون - مشغل حيوي
Opposite Corners أركان متقابلة 
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Opposite Phases أطوار معاكسة 
Opposite Side ضلع مقابل/جانب 
Opposite Wall جهة معاكسة 
Optic بصري 
Optic Air Fibreless Transmission إنتقال بصري هوائي الليفي
Optic Connection Panel لوحة التوصيل البصرية 
Optical بصري 
Optical – Electrical – Optical بصرية –كهربائية  –بصرية
Optical Amplifier مضخم بصري 
Optical Anisotropy  ضوئي)ال تماثل في المناحي(ال تناحي
Optical Axis محور ضوئي 
Optical Bass Speakers مكبرات جهرية بصرية 
Optical Birefringence انكسار بصري ثنائي 
Optical Cable كبل بصري 
Optical Carriages حوامل بصرية 
Optical Data Bus Systems أنظمة نقل البيانات البصرية
Optical Data Storage  ًحفظ المعطيات بصريا 
Optical Density كثافة ضوئية 
Optical Domain مجال ضوئي 
Optical Encoders مرمزات بصرية/ُمشفرات
Optical Excitation تحريض ضوئي 
Optical Eyepiece عدسة عينية بصرية 
Optical Fault Locator الخطأ البصريمحدد 
Optical Feed تغذية بصرية 
Optical Feedback Sensitivity تحسس بصري راجع 
Optical Fiber ليف بصري 
Optical Fiber Coupler مقرن الليف البصري 
Optical Fiber Market سوق األلياف البصرية 
Optical Fiber Waveguide دليل موجة ليف بصري 
Optical Fibers - Data Transmission نقل البيانات عبر األلياف البصرية
Optical Fibers Advantages مزايا األلياف البصرية 
Optical Fibres ألياف بصرية 
Optical Fibres - Data Transmission إرسال البيانات باأللياف البصرية
Optical Filter /A Polarizer  مستقِطب/مرشِّح ضوئي
Optical Filter A Polarizer مرشِّح ضوئي مستقِطب 
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Optical Filters مرشحات ضوئية 
Optical Fluorescence فلورة بصرية 
Optical Gyros جيروسكوبات بصرية 
Optical Interferometry تداخلية بصرية 
Optical Interrupters مقاطعات بصرية 
Optical Lens Systems نظم العدسة البصرّية 
Optical Lever عتلة بصرية 
Optical Lever Readout مستخرج العتلة البصرية
Optical Link رابط بصري 
Optical Lithography ليثوغرافية بصرية 
Optical Microscopy مجهرية ضوئية 
Optical Network شبكة بصرية 
Optical Nonlinearity  الخطية بصرية -الخطية ضوئية
Optical Notch Filters مرشحات مثلمة بصرية 
Optical Power Density شدة الطاقة البصرية 
Optical Power Loss فقد في القدرة البصرية 
Optical Power Referenced To 1 
Microwatt 

ميكرواط1طاقة بصرية وتقاس نسبة إلى

Optical Power Referenced To 1 
Milliwatt 

ميليواط1قدرة بصرية وتقاس نسبة إلى الـ

Optical Properties خواّص ضوئية 
Optical Proximity تقارب بصري 
Optical Proximity Correction تصحيح بالتقارب البصري
Optical Read - Only Memory ذاكرة قراءة فقط ضوئّية 
Optical Receiver Modules وحدات االستقبال البصرية
Optical Reflection انعكاس بصري 
Optical Stepper Lenses عدسات المسرع البصرية
Optical Storage Technology تكنولوجيا الخزن البصري
Optical Susceptilbilities متأثِّريات بصرية 
Optical Switch محول بصري 
Optical Telescope تلسكوب بصري 
Optical Time Domain Reflectometer البصريمقياس اإلنعكاس لحقل الزمن
Optical Transmittance نفاذية بصرية 
Optical Transmitter Modules وحدات االرسال البصرية
Optical Types أنواع بصرية 
Optical Waveguide دليل الموجة البصرية 
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Optical Window نافذة بصرية 
Optically - Pumped  ًمضخة بصرية 
Optimal  الُمثلى(قدرة ممكن إحرازها(
Optimization استمثال 
Optimization Of Test Case 
Execution 

استفادة أمثل من تنفيذ حالة االختبار

Optimum معدل وسطي 
Optimum Angle Of Attack زاوية هجوم ُمثلى 
Optimum Design تصميم أمثلي 
Optocoupler Packaging ترزيم المقرن البصري 
Optocouplers مقرنات بصرية 
Optoelectrical Converter محول كهربائي بصري 
Optoelectronic Couplers مقرنات ألكترونية بصرية
Optoelectronic Device Cases حاويات أجهزة االلكترونيات البصرية
Optoelectronic Devices أدوات الكترونّية ضوئّية 
Optoelectronic Display Technology لكتروبصريتكنولوجيا العرض اال
Optoelectronic Properties خصائص إلكترونية بصرية
Optoelectronic Switches مفاتيح ألكتروبصرية 
Optoelectronics إلكترونيات بصرية 
Optoelectronics Components مكونات اإللكترونيات البصرية
Optoelectronics Components And 
Communication 

إلكترونيات بصريةإتصاالت ومكونات 

Optoelectronics Research Center مركز بحوث األلكترونيات البصرية
Optoelectronics Sensing And 
Communication 

تحسس إلكتروني بصري

Optointerruptor قاطع بصري 
Optoisolators عوازل بصرية 
Optoreflector عاكس بصري 
OR Array مصفوفة إختيار 
OR Gate وابة االختيارب 
Oracles مشاورات 
Oral Vaccination تلقيح فموي 
Orbit مدار اإللكترون 
Orbital مداري
Orbital Angular Momentum زخم زاوي مداري 
Orbital Filling  ِّملء مداري 
Orbiter - Space Shuttle  مّكوك فضاء -حائم مدارّي



 1160

Orchestrated متناغم/ متناسق 
Orchestratedchoreography 
Languages 

 لغات التصميم التزامني

Orchestration تنسيق
Order رتبة
Order Of Magnitude مرتبة ِكَبر 
Ordered Substitutional Solid 
Solution 

محلول صلب استبدالّي ُمنظَّم

Ordinances قوانين
Ordinate  العينات/محور التراتيب
Ore معدن خام 
Organic عضوّي 
Organic Acids أحماض عضوية 
Organic Acids Analysis تحليل األحماض الغضوية
Organic Aerogels هالمات هوائية عضوية 
Organic Chemicals مواد كيميائية عضوية 
Organic Chemistry كيمياء عضوية 
Organic Compounds مركبات عضوية 
Organic Food طعام عضوي 
Organic Light - Emitting Diode صّمام ثنائي عضوي ُمصدر للضوء/ديود
Organic Matter مادة عضوّية 
Organic Optoelectronic الكترونية بصرية عضوية
Organic Solar Cells Coatings طالءات للخاليا الشمسية العضوية
Organic Solvents مذيبات عضوية 
Organic Vapors تحليل أبخرة كيميائية 
Organic Vapors Sensors محّسات لألبخرة العضوية
Organization Of Petroleum 
Exporting Countries 

منظمة الدول المصدرة للبترول

Organophosphate فوسفات عضوي 
Orient توجيه
Orientation توّجه -اّتجاه 
Orientation Polarization  ّاستقطاب اّتجاهي 
Orientation Temperature درجة حرارة التوجيه 
Orientation Test اختبار التموقع 
Oriented Polymer ه  بوليمر موجَّ
Oriented Polymer Fibers هة  ألياف بوليميرّية ُموجَّ
Orifice التحكم بتشغيل اآللة/فتحة في آلة يتم عبرها تخفيف الضغط
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Original Design  ّتصميم أصلي 
Original Format أصليتشكل 
Original Pseudorandom Binary Pulse 
Train 

تسلسل النبضة الثنائية ذات العشوائية االولية األصلية

Original Waveform شكل الموجة األصلي 
Ornithologists علماء الطيور 
Orom ذاكرة ضوئية قابلة للقراءة فقط: او روم
Orthoclase اورتوكالز 
Orthodox Theory رثوذكسيةنظرية أ" 
Orthogrid شبكة التعامد 
Orthopedic Casting - Vitallium خليطة من الكروم:الفيتاليوم-سكب لألغراض العظمية/صّب

 والكوبالت
Orthorhombic  موشور قائم بقاعدة مستطيلة -متوازي المستطيالت
Orthotropic ثالثي المناحي 
Orthotropic Lamina يرقاقة ثالثية المناح 
Orthotropic Material مادة متعامدة-مواد ذات محور متقاعد طولي
Orthotropic Modulus Ratio نسبة المعامل ثالثي المناحي
Orthotropy ثالثي المناحي 
Oscillating Feed Hoppers وسائل إدخال ترددية قافزة
Oscillating Water Column Pump مضخة العمود المائي االهتزازية
Oscillation حالة التذبذب -ذبذبة 
Oscillator مذبذب 
Oscillator Power Amplifier Chain سلسلة مضخمات القدرة الترددية
Oscillator Tank Circuits دارات تخزين ذبذبية 
Oscillatory Motion حركة تذبذبية 
Oscilloscope  كاشف ذبذبات -أوسيلوسكوب
Osmole اوزمول 
Osmolysis  ًتحلًال تناضحيا 
Osmosis نفوذية -تنضاح 
Osmotic Force قوة تناضحية 
Osmotic Pressure ضغط تناضحي 
Osmotic Shock صدمة تناضحية 
Osteogenesis تكوين العظام 
Osteolysis ترقق العظام 
Osteoporoses مرض يتسم بخسارة عامة في كثافة العظام: هشاشة العظام

 هيكليمتسببًا بضعف 
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Ostwald Ripening نضوج اوستفالد 
OTEC تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات
Otto - Cycle Engines محركات تعمل على دورة اوتو
Otto Cycle دورة ُأوّتو 
Ouabain  وابين -سم السهم 
Out - Time الزمن الذي تتعّرض خالله الصفائح الُمشَبعة: زمن خارج البراد

 رجة حرارة البيئة المحيطةمسبقًا إلى د
Out Of Phase Feed تغذية من خارج النطاق 
Outboard خارجي بعيد عن جسم الطائرة
Outdoor Displays عروض خارجية 
Outer Bark  ِّلحاء خارجي 
Outer Core النواة الخارجية - قلب خارجي /لب
Outfall Sewer  مصب مجرور في جسم مائي/ مصب نهر
Outflow ريان الى الخارجج 
Outgassing طرد الغازات/ تخلية من الغازات
Outgoing بيانات صادرة 
Outlet مقَبس
Outlet Index دليل الخرج 
Outline  ملخص -صورة اجمالية
Outlook استشراف 
Output خرج
Output Circuits دارات الخرج 
Output Current Rating معّدل تّيار الخرج 
Output Discriminator ُممّيز الخرج 
Output End نهاية ُمخرج 
Output Inducer حاث الخرج 
Output Load حمل الخرج 
Output Of Microwave Generator خرج مولد موجات ميكروية
Output Of Resistor Bridge مة/ُمخرج قنطرة مق 
Output Of Rotor Coils خرج ملفات الدّوار 
Output Pin الخرجدبوس 
Output Pulse نبضة مخرجة 
Output Resistance مقاومة الخرج 
Output Response استجابة ناتجة 
Output Terminals مخرجات طرفية 
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Output Tolerance خرج مسموح به 
Output Transistors ترانزيستورات الخرج 
Output Voltage فولتية الخرج 
Outside Terminals  ّةمرابط خارجي 
Outsourcing استعانة بمصادر خارجية
Over - Aging تقادم مفرط 
Over - Designed Parts أجزاء مصممة فوق المطلوب
Over Heating تسخين مفرط 
Over Shooting فوق ما بعد نقطة الهدف
Over Voltage جهد/فرط فولتية 
Overange فوق النطاق 
Overburden محّمل فوق طاقته(ُمثقل(
Overcapacity طاقة فائضة 
Overcompensate يعوِّض بزيادة 
Overcurrent فيض تيار 
Overdamped فوق اإلخماد 
Overdesign افراط بالتصميم 
Overdraft سحب جائر للمياه الجوفية يفوق ما تسمح به الموازنة المائية
Overfertilization تسميد جائر ألرض زراعية يفوق احتياج التربة
Overflow فْيض
Overflow Pipe  طفاحة -انبوب طفح 
Overflow Rate معدل الغمر 
Overflow Spring  صمام اخراج -مصراع
Overflowing Water ماء طافح 
Overglass زجاج زائد 
Overhang  سطح أمامي قبل خط مفصل -جزء متدلي
Overhual صيانة دورية - تعمير 
Overlap Molding تقنية للحام القطع اللدائنية ذات السماكات -بالتداخل قولبة

 المختلفة براتنج منصهر
Overlay Coating طالء تغطية 
Overload فوق الحمل 
Overload Protection حماية فرط تحمل 
Overmodulation إفراٌط في التضمين 
Overprinting طباعة مكررة 
Overshoot تجاوز الهدف 
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Oversize أكبرحجم 
Overspecified عالي التحديد 
Overvoltage Protection Devices أجهزة الحماية من الفولتية المفرطة
Overwriting استبدال المعلومات 
Owen Bridge اوين –قنطرة 
Oxalate حمَّاضات 
Oxalic Acid حمض االوكزاليك 
Oxaloacetic Acid أوكسالواستيك 
Oxidation أكسدة
Oxidation and Reduction أكسدة وٕارجاع 
Oxidation Ditch قنوات أكسدة 
Oxidation Numbers أعداد األكسدة 
Oxidation Ponds برك أكسدة 
Oxidation Promoters  محسنات األكسدة - معززات األكسدة
Oxidation Reduction Potential جبهةفرق جهد كهربائي ناتج عن وجود: كمون األكسدة اإلرجاع

 أكسدة إرجاع
Oxidation State حالة األكسدة 
Oxidative Bacteria بكتيريا مؤكِسدة 
Oxidative Biocatalysis تحفيز حيوي مؤكسد 
Oxidative Coupling تقارن مؤكسد/قرن 
Oxidative Crosslinking تشبيك مؤكسد 
Oxidative Decarboxylation عملية نزع كربون تأكسدية
Oxidative Defects عيوب مؤكسدة 
Oxidative Dimerization اصطناع اثناني مؤكسد 
Oxidative Matrix Polymerization بلمرة مؤكسدة ضمن حاضنة
Oxidative Polymerization بلمرة مؤكسدة 
Oxidative Stabilizers مثيتات تجاه األكسدة 
Oxide أكسيد
Oxide Ceramics  ّةمواد سيراميكّية أكسيدي 
Oxide Films أغشية من أكاسيد 
Oxide Mask بصمة األكسيد 
Oxide Stripe شريط أكسيدي 
Oxidoreductases أنزيمات األكسدة واالختزال
Oxisol اوكسيسول 
Oxoglutarate اوكسوغلوتارات 
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Oxygen أكسجين 
Oxygen Bottle Trolley حامل متحرك ألسطوانات األوكسجين
Oxygen Depletion استنزاف األكسجين 
Oxygen Free High Conductivity موصلية عالية خالية من األكسجين
Oxygen Radicals جذور االوكسيجين الحرة
Oxygen Transfer نقل االكسيجين 
Oxygen Transfer Rate معدل نقل األكسيجين 
Oxygen Uptake Rate معدل استهالك األكسيجين
Oxygenation ناء باألكسجينإغ: أكسجة
Oxynitrases أوكسينيتراز 
Oxytetracycline أوكسيتتراسايكلين 
Ozonation اوزنة
Ozone أوزون
Ozone Depletion Potential قرينة استنزاف االوزون 
P - Phosphorous موجب-فوسفوروز 
P - Surface موجب –سطح 
P - Type  من النوعP 
P - Type Dopant وع ترسب منشط نP 
P - Type Doping تذميم نوع الثقوب الحرة 
P - Type Material/ Positively 
Charged 

 ماّدة من النوع الموجب

P - Type Wafer وافرات موجبة الّنمط 
P Channel Jfet وصلة قناة موجبة 
P Type Base قاعدة نوع موجب 
P Type Dopant  منشط نوعP 
P Type Material/Positively Charged مشحونة بشحنة موجبة/ ماّدة من النوع الموجب
P Type Silicon سيليكون موجب 
P Type Wafer وافرات موجبة الّنمط 
P/M Powdered Metals معادن مسحوقة 
Pacemaker  منظم ضربات القلب -ميقاع القلب
Pack علبة قدرة 
Package Diagrams مخططات الحزمة 
Package Flange ه الرزمةمشف 
Packaging عملية رزم 
Packaging Style And Form Factor طريقة الترزيم وعامل الشكل
Packed - Tower Decarbonator مزيل فحم برجي مرصوف بحشوات
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Packed Bed مهد محشو 
Packed Tower برج معبأ 
Packet رزمة
Packet Data رزم البيانات 
Packet Networks شبكات الرزم 
Packet Sniffer تلصص على كتل المعلومات
Packet Sniffing اكتشاف الرزم 
Packet Switched Public Data 
Network 

التحويل–شبكات البيانات العامة ذات رزمة

Packet Switching ابتدال الرزم 
Packets ّرزم
Packing احتشاء -حشوة 
Packing Factor عامل التراص 
Packplane لك اللوحة الخلفيةس 
Pactinases أنزيمات البكتينياز 
Padding Up تبطين -حشو 
Paddle مجداف لتحريك السوائل في أحواض التهوية بمحطة معالجة
Paddle Flocculators مخثرات مجذافية 
Pads  وسادات-رفادات - سّنادات تثبيت
Page Mode نمط التصفح 
Pager  أجهزة النداء اآللي-داءوسائط الن - منادي آلي
Paging تصحيف 
Paging Signal إشارة التصّفح 
Paint Spraying Heads روبوتات رؤوس الرش 
Painting طالء
Pair Annihilation  إبادة الزوج -فناء الزوج
Pair of Rotor زوج دّوار 
Pair Production إنتاج الزوج 
Pair Programming برمجة ثنائية 
Paired المقترنة زوجياً  -زوجي
Paired Electrons متزاوجة-مقترنة زوجيًا/إلكترونات ُمزَدَوجة
Paired Wire Cable كبل السلك الزوجي 
Palindrome Sequence تسلسالت متناظرة 
Palladium حّفازات من البالديوم 
Palmtop كمبيوترات صغيرة 
Palmtop Computers دكمبيوترات راحة الي 
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Palmtop Personal Computers كمبيوترات راحة اليد الشخصّية
Pancake Motors محركات مسّطحة 
Panel Capacitance معاوقة اللوحة 
Panel or Volume Control 
Potentiometer 

 مجهاد ضابط الجهارة

Panel Switches مفاتيح اللوحة 
Panels ألواح
Pangaea خمةقارة افتراضية ض(بانجيا(
Panspermia  بذور كونية-)نظرية نشوء الحياة على سطح االرض(بانسبيرميا
Papain باباين
Papaya بابايا
Paper Making صنع الورق 
Papillary طبقة ُحليمية 
Papilloma Virus فيروس البابيلوما 
Parabola قطع مكافئ 
Parabolic Antennas هوائيات إهليلجية 
Parabolic Band Approximation نطاق القطع المكافئ التقريبي
Parabolic Cylindrical Reflector عاكس إهليلجي أسطواني
Parabolic Mirror مرآة اهليلجية 
Parabolic Navigation Systems أنظمة مالحة القطع المكافئ
Parabolic Reflectors عكاس إهليلجي 
Paradigm  الصيغ الحرفية-نموذج األم -نموذج أصلي
Paraelectric  ًقابل لالستقطاب كهربائيا
Paraelectricity  استقطابك كهربي)Paraelectricity:(وخاصة-قابلية المادة

لالستقطاب الكهربائي حين تطبيق حقل  -البلورات السيراميكية 
 .كهربائي عليها

Paraffin برافين
Parallam ندسيًا من قشرات خشبّية متوّضعةاسم للخشب المصنوع ه:پاراالم

 بشكل متواٍز ومرتبطة ببعضها البعض عبر لواصق
Parallax Errors أخطاء التوازي 
Parallel متوازي 
Parallel - Plate Capacitor مكثف الصفائح المتوازية
Parallel Beam شعاع متوازي 
Parallel Computing حوسبة متوازية 
Parallel Conductors وصالت متوازيةم 
Parallel Files ملفات متوازية 
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Parallel In Parallel Out Registers مسجالت الدخل والخرج المتوازيين
Parallel In Serial Out Registers مسجالت الدخل المتوازي والخرج المتسلسل
Parallel Ports منافذ متوازية 
Parallel Resistance Bridge  المتوازيةقنطرة المقاومة 
Parallel To Serial Converters محوالت من المتوازي ـ إلى المتسلسل
Parallel Transmission إرسال متوازي 
Parallelogram متوازي األضالع 
Parallelogram Law Of Vector 
Addition 

قانون متوازي األضالع لجمع األشعة

Paralytic شلل األطفال 
Paramagnetic Resonance رنين مغنطيسي 
Paramagnetism  مسايرة(مغنطيسية مؤقتة(
Parameter بارامتر- ُمعامل  -موسط
Parameters - Five Main  خمس رئيسّية -بارامترات
Parameters - Five Main For 
Materials 

خمس بارامترات رئيسّية-وسطاء/عوامل متغّيرة -بارامترات 
 للمواد

Parametric تريةبارام 
Parametric Amplification تضخيم موسطي 
Parametric Resonance رنين موسطي 
Parametric Tests فحوص موسطية 
Paraplegia شلل نصفي سفلي 
Parasite طفيلي
Parasitic Arrays مصفوفات طفيلية 
Parasitic Capacitance سعة طفيلية 
Parasitic Elements عناصر طفيلية 
Parasitic End Fire Array مصفوفة بث نهائي طفيلية
Parasitic Reflectors عاكس طفيلي 
Parathyroid Hormone هرمون الغّدة جنب درقية
Parawing  جناح روغالو -جناح مرن
Paraxylylene Coatings طالءات الباراكزيلين 
Parent Material مادة أم 
Parenterally ويغير مع/عن طريق غير الفم
Parity مساواة
Parity Bit رقم التطابق 
Parking Guidance With A Rear End 
Distance Measuring System 

نهاية المسافة–إرشاد َرْكن السّيارة باعتماد نظام قياس عمق
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Parkinson Disease مرض باركنسون 
Parnas Law  قانون بارناسParnas 
Parnas Theory  نظرية بارناسParnas
Parshall Flume قناة/قناة صنعية مفتوحة تركب في خندق: قناة بارشال الصنعية

التدفق الخارج من محطة / لحساب سرعة انسياب مياه الصرف 
 مياه الري/المعالجة

Part Number رقم الجزء 
Partial Flow Diagram مخطط انسياب جزئي 
Partial Fractions كسور جزئية 
Partial Pressure ضغط جزئي 
Partially Aromatic PA Fibers ألياف من البولي أميد عطرية جزئيا
Partially Cured Laminate مصفح جزئي المعالجة 
Partially Depleted  ًناضب جزئيا 
Partially Hydrolyzed  ًمتحللة جزئيا 
Partially Overlapping Coverage جزئية التغطية التراكبّية 
Partially Stabilized Zirconia أكسيد الزركونيوم المستقّر جزئيًا
Partially Threaded Shells  ًغلفة ملولبة جزئيا 
Particle دقيقة -جسيم  -حبيبة 
Particle - Reinforced Steel 
Composite 

مادة مرّكبة فوالذّية مقّواة حبيبّيًا

Particle Accelerator معجل جسيمات 
Particle Composite مادة مرّكبة ذات حبيبات
Particle Decay  تحلل الجسيمات -اضمحالل الجسيم
Particle Filters مرشحات جسيمية 
Particle Zoo حديقة جسيمات 
Particleboard لوح من الخشب المضغوط
Particles دقائق
Particular Potential Profile وصف كمون خاص 
Particulate بيباتذو ح -حبيبي 
Particulate Composite Materials مواد مرّكبة حبيبّية 
Particulate Composites  جسيمّية/مواد مرّكبة حبيبّية
Particulate Deposition  جسيميّ (توّضع حبيبّي(
Particulate Matter مادة حبيبية 
Particulate Reinforcement تقوية دقائقية 
Particulates واد مؤلفة من جسيماتم:جسيمائيات
Partition تجزئة
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Partition Effects تأثيرات التجزئة 
Partition Noise تجزئة الضوضاء 
Partnership For New Generation Of 
Vehicles 

شراكة لعربات الجيل الجديد

Parts Inspection المراقبة/أجزاء التفتيش 
Parts Per Million جزء من المليون 
Pascal باسكال 
Pascal - Definition تعريف باسكال 
Pass - Transistor Q1  1ترانزيستور التمريرQ 
Pass Band ِنطاق َتمرير 
Passband Filter مرشح نطاق ذبذبي 
Passenger Dna DNA المسافر 
Passenger Pigeons حمام مسافر 
Passivation تخميل
Passive  غير فعال -غير نِشط 
Passive - Technique غير فعالة(تقنية سلبية( 
Passive Component Formation تشكيل المكونات السالبة
Passive Coupler مزدوج غير فعال/مقرن 
Passive Electronic Components مكونات الكترونية غير فعالة
Passive Filter مرّشح غير فعال 
Passive Immunization تمنيع سلبي 
Passive Ir Seeking Circuits دارات سلبية باحثة عن الحرارة
Passive Matrix LCDs  شاشاتLCD الماتريكس السلبي
Passive Night Vision أنظمة الرؤية الليلية السلبية
Passive Optical Sensors مجسات بصرية غير الفعالة
Passive Oxidation غير فّعالة/أكسدة خاملة 
Passive Reflectors إشارة مرتدة سلبية 
Passive Ring حلقة سلبية 
Passive Solar طاقة شمسية سلبية 
Passive Solar Technology غير فعالة/تقانة شمسية سلبية/تكنلوجيا
Passive Sonar سونار سلبي 
Passive Star Coupler مقرن نجمي سلبي 
Passive Triangulation  طنم-نموذج -نقشة  -تثليث سلبي
Passivity عدم فعالية -خمول 
Password كلمة المرور/كلمة السر 
Password Controls ضوابط كلمة المرور 
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Password Sharing مشاركة كلمة المرور 
Pasteurization بسترة
Pasteurization - of Milk تعقيم الحليب/بسترة 
Patch Cord سلك الربط 
Patch Panel لوحة الربط 
Patch Repair تصليح الرقع 
Patches ترقيعات 
Patella صابونة الركبة(رضفة( 
Patenting ترخيص براءة 
Patents براءات االختراع 
Path Coverage تغطية المسار 
Path Integral  مسار تكاملي -تكامل المسار
Pathogen Removal إزالة الكائنات الممرضة 
Pathogen Removal From Wastewater إزالة الكائنات الممرضة من مياه الصرف
Pathogenic Microorganisms كائنات مجهرية ممرضة
Pathogenicity إمراضية 
Pathogens كائنات ممرضة 
Paths مسارات 
Pathways مسارات 
Pattern نمط -نموذج  -نقشة 
Pattern Masks بصمات منمطة 
Pattern Plating Process سيرورة طلي النمط/ ع ثم انقش سيرورة إطب
Pattern Recognition تمييز األنماط 
Patterning تنميط
Patterning Technology  تكوين النموذج/ تكنولوجيا التنميط
Patterns أنماط
Pauli Exclusion Principle قاعدة باولي لالستثناء 
Pauling Electronegativity Scale ولينغسلم الكهرسلبية لـپا 
Payment By Comsumption دفع بحسب االستهالك 
PC Board Monitor لوحة جهاز الكمبيوتر 
PC Board Mounting للتركيب على لوحة أجهزة الكمبيوتر الشخصي
PC Bus معبر الكمبيوتر الشخصي
PC Compatible كمبيوترات شخصّية موائمة
Peak ذروة
Peak - Load Service قصى ُحمولتهاخدمة في أ
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Peak - To - Peak Value قيمة من ذروة إلى ذروة 
Peak - To - Valley Ratio نسبة قّمة الى وادي 
Peak Broadening توسع القمة 
Peak Demand متطلبات الذروة 
Peak Hold Circuitry دارة تثبيت الذروة 
Peak Hourly Rate معدل الذروة الساعي 
Peak Lasing Wavelength طول موجة الذروة القائمة
Peak Oil ذروة انتاج النفط 
Peak Operating Temperature ذروة حرارة التشغيل 
Peak Power  قدرة الذروة/ قّمة القدرة 
Peak Pulse Power ذروة القدرة النبضية 
Peak Pumpage ضخ الذروة 
Peak Repetitive Forward Surge 
Current 

ألمامية المتكررة عند االرتفاع المفاجئ للتّيارفولتية الذروة ا

Peak Repetitive Reverse Voltage فولتية الذروة االنعكاسّية المتكررة
Peak To Peak ذروة لذروة 
Peak Voltage ذروة الفولتية 
Peak Watt وحدة قياس استطاعة الذروة: واط ِذروي
Peak Wavelength طول موجي ذروي 
Pearlite بنية فوالذية صفائحية من الفّريّت وكربيد الحديد: يرليتب
Pearlitic Malleable  قابل للطرق/بيرليتي طروق
Peat خث
Pectate بيكتات 
Pectin بكتين
Pedal دواسة
Pedologists علماء التربة 
Peds عقاقير محسنة لألداء 
Peek قّمة
Peeling تقشير
Peen Forming مطرقةتشكيل حّد ال 
Peening تقسية سطحية 
Peer - To - Peer نظير –نظير 
PEG بولي إيثلين غاليكول 
Pellet شعاع ضيق أشبه بالقلم 
Pelletization تجمع حبيبات ناعمة مع بعضها بعضًا لتأخذ شكل كريات:تكور

 كثيفة متراصة حجمها بضعة ميلمترات
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Pellicle قشيرة رقيقة 
Penam Bicyclic Ring Structure ُبنية بينام ثنائية الحلقة 
Penams بينام
Pencil Beam شعاع قلمي 
Pendulum بندول -نواس 
Penetrant مختِرق - متغلِغل 
Penetration of a Particle تغلغل جسيم 
Penetrometer أداة لقياس قساوة مادة عير قياس عمق او: مقايس االختراق

 إبرة بتأثير قوة محددةمعدل اختراق قضيب مدبب او 
Penetron CRT أنبوب أشعة الكاثود بينيترون
Penicillin بنسلين 
Penstock بوابة ضبط المياه-)أنبوب لضبط تدفق المياه(َبرَبخ
Pentavalent Atoms ذّرات خماسّية التكافؤ 
Pentavalent Impurity شائبة خماسية التكافؤ 
Pentium Microprocessor ج بانتيوم الميكرويمعال 
Pentium Processor معالج بانتيوم 
Pentosan بنتوزان 
Pentose سكر خماسي 
Pentose Phosphate Pathway مسار فوسفات السكر الخماسي
Pepstatin بيبستاتين 
Peptide ببتيدات 
Peptidyl Transferase بيبتيديل ترانسفيراز 
Peptizers ُمشتِّتات لحالٍة غروية 
Peptone ببتون
Per - Unit Regulation ضبط لكل وحدة 
Per - Unit Slip تفويت انزالقي لكل وحدة
Percent Elongation استطالة بالمئة 
Percent Humidity نسبة الرطوبة المئوية 
Percent Overange Condition فوق النطاق المحّدد 
Percent Reduction In Area Ductility 
Measurement 

قياس النسبة المئوية لنقصان السطح وقابلية التشكيل والسحب

Percent Saturation تشبع نسبي مئوي 
Percentage Of Haze نسبة مئوية لفقدان الوضوح
Percentage Of Material Lost التالفة/نسبة مئوية للمواد المفقودة الضائعة
Percentage Slip قينسبة مئوية للتفويت اإلنزال
Percentages نسب مئوية 
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Percolation تخلُّل
Percolation Threshold عتبة تخّلل 
Percussion Drilling حفر بالدق 
Percutaneous Surgery جراحة تنظيرية 
Perfect Gas غاز مثالي 
Perfect Inductor دمحاثات مثالّية 
Perfluorinated فلوريد عضوي 
Perforated مشقق -مثقب 
Perforated Thin Metal Shadow Mask قناع معدني ظلي رقيق مثقب
Perform تأدية
Performance أداء
Performance Characteristics خصائص األداء 
Performance Comparisons مقارنات األداء 
Performance Evaluation تقويم االداء 
Performance Evaluation Of 
Wastewater Plants 

تقويم أداء محطات مياه الصرف

Perfusion إشباع -تروية 
Perfusion Cultures مزارع التروية 
Pericardities  شغاف القلب -التهاب تأمور
Perimeter Drain محيطي/مصرف حوطي
Period مدة-دور 
Periodic دوري
Periodic Law قانون دوري 
Periodic Motion حركة دورية 
Periodic Peaks ذروات دورية 
Periodic Properties خصائص دورّية 
Periodic Properties Of Elements خصائص دورية للعناصر
Periodic System of the Elements for 
Ferrous Metallurgists 

جدول دوري للعناصر من أجل المختصين في تعدين الحديد

Periodic Table  ّجدول َدوري 
Periodic Table Of Elements جدول دوري للعناصر 
Periodic Time زمن دوري 
Periodically طرف خارجي مساعد 
Periodicals For Materials مجّالت دورّية عن المواد
Periodicity دورية
Periods  فترة فترات زمنية -دور أدوار



 1175

Periost Flap سديلة سمحاقية 
Peripheral طرف خارجي 
Peripheral Component Interface 
(PCI) Bus 

 طرفيات

Peripheral Water Flooding دفق الماء المحيطي 
Periplasmic Space فراغ محيط بالغشاء البالزمي
Peristaltic Pumps مضخات تموجية 
Peritectic بيريتكتي 
Permafrost جمد سرمدي 
Permalloy برمالوي 
Permanent Bonds روابط دائمة 
Permanent Magnet مغنطيس دائم 
Permanent Magnet (PM) 
microphones 

ميكروفونات المغنطيس الدائمي

Permanent Magnet Dc Motors ُمحّركات التيار المستمر ذات المغنطيس الدائم
Permanent Magnet Electric Motors محركات كهربائية ذات مغنطيس دائم
Permanent Magnet Generator مولد ذو مغنطيس دائم 
Permanent Magnet Headphones سماعات دائمة مغنطيسّية
Permanent Magnet Hybrid مغنطيس دائم هجين 
Permanent Magnet Moving Coil 
Meter Movement 

حركة عداد الملف المتحرك للمغنطيس الدائم

Permanent Magnet Rotor دّوار المغنطيس الدائمي
Permanent Magnet Speakers مجهارات المغنطيس الدائمي
Permanent Magnets مغانط دائمة 
Permanent Mold Casting في قاَلب دائم/صّب 
Permanent Set تشوه دائم 
Permanent Versus Erasable 
Programmed Memory 

ذاكرة مبرمجة بشكل دائم مقابل ذاكرة مبرمجة قابلة للمحو

Permeability فاذّيةن
Permeability - Electric نفاذية كهربية 
Permeable َنفوذ
Permeable Banks نضوحة/جنبات نفاذة 
Permeation تغلغل
Permian برمي
Permit Program برنامج مسموح 
Permittivity سماحية 
Permittivity Constant Of Free Space ثابت السماحّية للفضاء الخالي
Permittivity Electric سماحية كهربائية 
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Permnent - Magnet PM Microphones ميكروفونات المغنطيس الدائمي
Permutations تبادل
Pernicious Animia أنيميا مميتة 
Pernitric Acid حمض فوق النتريك 
Perovskite معدن من تيتانات الباريوم: پيروڥسكايت
Perovskite Structure سكايتبنية پيروڥ 
Peroxidases بيروكسيداز 
Peroxide فوق أكسيد 
Peroxides پيروكسيدات 
Peroxismes بيروكسيسومات 
Peroxisomes بيروكسيزوم 
Peroxyacetic Nitric Anhydride أنهيدرايد نيتريك فوق أكسيد الخل
Perpendicular Height ارتفاع عمودي 
Perpendicular Recording تسجيل عمودي 
Perpetual Resources موارد أبدية 
Persian Gulf Region العربي(منطقة الخليج الفارسي(
Persistent Length طول استمراري 
Persistent Substance مواد دائمة 
Personal Communications Devices أجهزة التواصل الشخصي
Personal Communicator مواصل شخصي 
Personal Computer اسوب شخصيح 
Personal Computer Systems نظام الكمبيوتر الشخصي
Personal Digital Assistant مساعد رقمي شخصي 
Perspectives مناظير 
Persulfate بيرسلفات 
Pervaporation  آلية لفصل:نفاذ بخاري-تغلغل بخاري -تبخر خارج الغشاء

 غشاءمزيج من عدة سوائل عبر تبخير جزئي من خالل 
Pervaporation Membranes  أغشية لفصل:أغشية النفاذ البخاري-أغشية التغلغل البخاري

 مزيج من عدة سوائل عبر التبخير الجزئي وعي ذات خرج بخاري
Pervious قابل لالختراق-نفوذ 
Pervious Concrete خرسانة بيتون نفوذ 
Pest Control جعله
Pesticide مبيد حشرات 
Pesticide Persistence مقاومة المبيدات 
Pesticides نباتية/مبيدات حشرية 
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Pet Products منتجات الحيوانات المدجنة
Petresciblity قابلية للتعفن 
Petroleum النفط -مواد بترولية  -بترول
Petroleum Systems انظمة النفط 
Pewter سبائك من رصاص و قصدير(بيوتر(
PFU الصفائح الُمدِمرة وحدة تشكل
PGAL فوسفات سكري 
pH الرقم الهيدروجيني 
pH Buffer محلول منظم لألس الهيدروجيني
pH Relationship عالقة درجة الحموضة 
Ph Scale مقياس األس الهيدروجيني المدرج
Ph Sensitive Sensors محّسات حساسة للحموضة
Ph Steel - Precipitation Hardened 
Steel 

 فوالذ مقسَّى بالترسيب

Ph Values  مستوى الحمضّية:الكمون الهدروجيني -قيم الباهاء
Ph/Ise Meter جهاز قياس درجة الحموضة
Phage Display Library مكتبة عاثيات البكتيريا العارضة للجينات
Phage Vectors نواقل عاثيات 
Phagemids ن بالزميد يضم أرومةوهو عبارة ع) بالزميد العاثية(فاجميد

 التضاعف العائد لعاثية وحيد الجديلة
Phages عاثيات 
Phagocytic بلعمي
Pharmaceuticals صيدالنيات 
Pharmacogenomics استخدام الجينوم في الصناعات الصيدالنية
Pharmacology علم األدوية 
Phase حالة -طور 
Phase - Change Process لةطريقة تغيير الحا 
Phase - Locked Loop دارة تثبيت الطور 
Phase Advance تقدُّم الطور 
Phase Alteranation Line - European 
TV Format 

)نظام التلفزيون االوروبي(خط تناوب الصور 

Phase Alternation Line (PAL) 
System 

منظومة خط تبادل الطور

Phase Alternation Line AC System تناوب الحالة نظام خط 
Phase Angle Difference فروقات زاوية الطور 
Phase Change Recording تسجيل بتغير الحالة 
Phase Changes - 
Congruent/Incongruent 

التوافقّية/توافقية -تبّدالت طورّية 
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Phase Coherence ترابط الحالة 
Phase Conductor موصل طوري 
Phase Contrast Microscopy مجهرية تغاير الطور 
Phase Detector كاشف طور 
Phase Diagram /Equilibrium 
Diagrams For Metallic Systems 

مخّططات التوازن للجمل المعدنية/مخّططات األطوار 

Phase Diagrams مخططات األطوار 
Phase Diagrams Equilibrium 
Diagrams For Metallic Systems 

ر مخّططات التوازن للنظم المعدنيةمخّططات األطوا

Phase Locked Loop حلقة قفل الحالة 
Phase Locked Loop (PLL) Circuits دارات حلقة قفل الحالة 
Phase Modulation تضمين الطور 
Phase Response استجابة الطور 
Phase Seperation Method 
Polymerization 

بلمرة بطريقة فصل األطوار

Phase Shift تحول الحالة 
Phase Shift Mask أقنعة انزياح الطور 
Phase Shift Oscillator مذبذبات إزاحة الطور 
Phase Shifter  محوالت الحالة/ مغير حالة
Phase Shifters مزيحات الطور 
Phase Shifting نقل الحالة/إزاحة الطور 
Phase Time زمن الطور 
Phase Transfer Catalysts محفزات انتقال الطور 
Phase Transformation طوري) تحول(انتقال 
Phase Transition تحول الطور 
Phase Velocity سرعة الطور 
Phased Array Antennas هوائيات مصفوفة الطور
Phased Array Radar الطورية/رادار المصفوفة الممرحلة
Phased Array Radar Antennas  المصفوفة الطوريةهوائيات رادار
Phased Array Radar Systems أنظمة المصفوفة الطورية للرادار
Phased Electrodes إلكترودات ذات طور 
Phases أطوار
Phasor Beam شعاع طوري 
Phasor Diagram الِمطوار/مخطط الُمطاور
Phenantrene فينانترين 
Phenix Reactors مفاعالت عنقائية 
Phenocryst بّلورة بركانية 
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Phenol فينول
Phenol - Resorcinol - Formaldehyde فورم ألدهيد -ريزوسينول  -فينول
Phenol Chemicals مواد كيميائية فينولّية 
Phenol Formaldehyde فينول فورمالدهيد 
Phenol Oxidase فينول أوكسداز 
Phenolic مواد فينولّية 
Phenolic Neoprene ن فينولينيوبري 
Phenolic Resin راتينج فينولي 
Phenotype نمط ظاهري 
Phenoxazinone فينوكسازينون 
Phenylacetic Acid حمض فينيل الخل 
Phenylalanine فينيل أالنين 
Phenylethynyl Group Crosslinking تشبيك بزمر فنيل إتنيل 
Pheresis فصادة الدم 
Philic أليف
Philosophy ةفلسف
Phlogiston الهوب 
Phobic نفور
Phone Answering Machines مجيب هاتفي آلي 
Phonocardiograph آلة تسجيل لصوت القلب
Phonon / Phonons كّمات اهتزازات شبكة: فونونات/ فونون
Phosphatases أنزيمات تفكيك الفوسفات
Phosphates فوسفات 
Phosphinothricine فوسفينوثريسين 
Phosphoamidite فوسفوأميديت 
Phosphodiester ثنائي استر الفوسفور 
Phosphoenol Pyrovate فوسفوٕاينول بيروفات 
Phosphoimager ُمَصوِّر الفوسفور 
Phospholipid شحوم فوسفورية 
Phosphonic Acid=Phosphorous Acid حمض الفوسفور 
Phosphor فوسفور 
Phosphor Dots  ريةنقاط فوسفو 
Phosphorescence  خاّصّية إصدار ضوء بعد تعّرض لإلشعاع: وميض فوسفورّي
Phosphorus فوسفور 
Phosphorus Analysis تحليل الفوسفور 
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Phosphorus In Wastewater فوسفور في مياه صرف 
Phosphorus Removal From 
Wastewater 

إزالة الفوسفور من مياه الصرف

Phosphorylation سفرةف
Phosphosilicate Glass فوسفوسليكات زجاجية 
Phosphothionates فوسفاثيونات 
Photo صورة
Photo - Bleaching تقصير بصري 
Photo - Carrier Screening حاملة بصرية حاجبة 
Photo - Mode Recording تسجيل بالنمط الضوئي 
Photo - Responsivity استجابة ضوئية 
Photo - Schmitt Trigger IC Coupler مقرنIc المنطلق بواسطة ضوء شميت
Photo Acid Generators  مركبات توّلد حموضا تحت تأثير:مولدات حموض ضوئيا

 اإلشعاع الضوئي
Photo Crosslinking تشبيك ضوئي 
Photo Darlington Couplers مقرنات دارلينغتون الضوئية
Photo Detector كاشف ضوئي 
Photo Emitter  ًباعثًا ضوئيا 
Photo Initiator  مبادر ضوئي -بادىء ضوئي
Photo Of Crack Pattern  ّصدع/صورة لـنموذج شق
Photo Of Fractured صورة لـ كائن منكسر 
Photo Polymerization بلمرة ضوئية 
Photo Schmitt Trigger IC Coupler مقرنIC المنطلق بواسطة ضوء شميت
Photo Stress إجهاد ضوئي 
Photo Voltaic Panel لوح فوتوفولطائي 
Photoacoustic Effect  تأثيرسمعي بصري-مفعول الصوت الضوئي
Photoamplyfier مضخم ضوئي 
Photobioreactors مفاعالت حيوية ضوئية 
Photocathode كاثود ضوئي 
Photocell خلية كهروضوئية 
Photochemical Oxidants ضوئية -سيدات كيميائية مؤك
Photochemical Reactions تفاعالت كيميائية ضوئية
Photochemical Smog ضبخان كيميائي ضوئي
Photochromic Polymers  ًبوليميرات متلّونة ضوئيا
Photoconduction  ّنقل ضوئي 
Photoconductive توصيل ضوئي 
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Photoconductive Cells خاليا التوصيل الضوئي
Photoconductive Copolymers بوليميرات مشتركة ناقلة ضوئيا
Photoconductive Devices عناصر نقل ضوئي 
Photoconductive Resistor مقاومة ذات موصلية ضوئية
Photoconductive Targets أهداف ضوئية موصلة 
Photoconductivity ناقلّية ضوئية 
Photocuring إنضاج بالضوء 
Photocurrent تيار بصري 
Photocycle دورة ضوئية 
Photodarlington Output Devices أجهزة خرج دارلنغتون الضوئية
Photodetective Cells خاليا كاشفة للضوء 
Photodetector كاشف ضوئي 
Photodiode  صمام ثنائي ضوئي -ديود ضوئي
Photodiode Design تصميم الديود الضوئي 
Photodiode Detectors كواشف الدايود الضوئي 
Photodiode Sensors كواشف الديودات الضوئية/حّساسات
Photodynamic Therapy عالج ضوئي ديناميكي 
Photoelastic ضوئي المرونة 
Photoelastic Plastic مواد بالستيكّية ذات مرونة ضوئية
Photoelasticity مرونة ضوئية 
Photoelectric Colorimeter مقياس لوني ضوئي كهربائي يعتمد على قياس الجسيمات

 المشحونة المنطلقة من مادة نتيجة امتصاصها طاقة إشعاعية
Photoelectric Effect  ظاهرة كهروضوئية -تأثير كهروضوئي
Photoelectrons إلكترونات ضوئية 
Photoemission Spectroscopy مطيافية االنبعاث الضوئي
Photoemissive Devices عناصر إصدار ضوئي 
Photoetching نقش ضوئي 
Photofet Drain Current تيار النضوب الضوئي 
Photofets ترانزيستورات ضوئية للتحكم بالتوصيل
Photographic Films  أغشية فوتوغرافية -أفالم فوتوغرافية
Photographic Flash Lamps مصابيح ومضية للتصوير
Photographic Masks بصمات فوتوغرافية 
Photography تصوير فوتوغرافي 
Photohormone هرمون ضوئي 
Photoinitiation مبادرة بالضوء 
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Photolithographic تصوير ليثوغرافي 
Photolithographic Photomask 
Preparation Process 

سيرورة تحضير البصمة البصرية الليثوغرافية

Photolithography  ئي ليثوغرافيضو 
Photoluminescence ضيائية ضوئية 
Photolysis ضوئي) تحليل(تفكيك 
Photomask بصمة بصرية 
Photomask Preparation Process سيرورة تحضير البصمة البصرية
Photometric قياس ضوئي 
Photomicrograph صورة مجهرية ضوئية 
Photomicroscopy فحص بمجهر ضوئي 
Photomultiplier مضاعف ضوئي 
Photomultiplier Tube أنبوب مضاعف ضوئي
Photomultiplier Tubes أنابيب ُمَضاَعَفُة للضوء 
Photon / Photons فوتونات/وحدة الكم الضوئي/فوتون
Photon Energy طاقة الفوتون 
Photon Resonance رنين فوتوني 
Photon’S Density كثافة الفوتونات 
Photonic Crystals بلورات فوتونية 
Photonics  خصائص كوانتا الضوء(علم الفوتونيك(
Photophone تلفون ضوئي 
Photopolymers بوليميرات ضوئية 
Photoreduced  ًُتصغر ضوئيا 
Photorefractive  متغيرقرينة االنكسار ضوئيا:ضوئي االنكسار) ِمْلوان(كروموفور
Photorefractive Polymers بوليميرات متغيرة قرينة االنكسار:بوليميرات ضوئية االنكسارية

 ضوئيا
Photorefractivity  تغير قرنية االنكسار ضوئيا:ضوئية االنكسارية
Photoresist معقد بصري 
Photoresist Masks  قناع مقاوم للضوء - بصمة مقاومة للضوء
Photoresistive Doped Silicon المأشوب/ليكون الُمذّمممقاوم ضغطي من السي
Photoresistivity مقاومية ضغطية 
Photoresistors مقاومات بصرية 
Photoresists - Negative  سالبة -مقاومة ضوئية 
Photoresists - Positive  موجبة -مقاومة ضوئية
Photos صور
Photosensetive Coatings طالءات حساسة ضوئيا
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Photosensetive Field Effect 
Transistor 

ترانزيستور حساس للضوء للتحكم بالتوصيل

Photosensitive  ًحّساس ضوئيا 
Photosphere  كرة الضوء -فوتوسفير 
Photostability ثباتية ضوئية 
Photosynthesis تمثيل ضوئي 
Phototransistors ترانزيستورات ضوئية 
Phototransitions انتقاالت ضوئّية 
Phototriac Couplers مقرنات فوتوتروتية 
Phototroph ضوئية التغذية 
Phototrophic Growth نمو بالتغذية الضوئية 
Photovoltaic  فولتضوئّية -فولتية ضوئية
Photovoltaic Cell  فولتضوئية-فوتوفولطائية/خلية كهرضوئية
Photovoltaic Cell Solar ولتضوئية شمسيةف-خلية كهرضوئية فوتوفولطائية شمسية
Photovoltaic Conversion Efficiency كفاءة تحويل فولتضوئي
Photovoltaic Devices تجهيزات فولتضوئية 
Photovoltaic Diode دايود فولتضوئية 
Photovoltaic Effect تأثير فولتضوئي 
Photovoltaics  الظاهرة الكهروضوئية - خاليا كهرضوئية
PHP  لغة البرمجةPHP 
Phreatic جوفي
Phreatic Zone منطقة المياه الجوفية 
Phugoid  حركة اهتزازية طوالنية(فيفوئيدي(
Phugoid Motion حركة دورية طولية 
Physical Adsorption إدمصاص فيزيائي 
Physical And Mechanical Properties خواّص فيزيائية وميكانيكّية
Physical Bonds روابط فيزيائية 
Physical Change تغير فيزيائي 
Physical Characteristics خواص فيزيائية 
Physical Layer طبقة عتاديات االتصال 
Physical Statistics احصاء فيزيائي 
Physical Vapor Deposition توّضع فيزيائي للبخار 
Physical Vapor Synthesis  ًتحضير األبخرة فيزيائيا 
Physical Weathering تجوية فيزيائية 
Physics علم الفيزياء 
Physiology علم الوظائف 
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Physisorption امتزاز فيزيائي 
Phytomastigophora ماستيقوفورا نباتية 
Phytoplankton بالنكتونات نباتية 
Phytoremediation معالجة بالنباتات 
Phytotoxic سام للنبات 
Pi - Network شبكةPi 
Pi - Section Filter  فلتر ذو المقطعPi 
Pick And Place Operation إلقط وضع في المكان 
Picking Up Speed تسارعت وتيرة السرعة 
Pickup التقاط
Pico بيكو
Picofarads Per Foot بيكوفاراد للقدم الواحد 
Picofarads Pf بيكوفاراد 
Picojoules Pj بيكوجولز 
Picture Carrier لصورةحامل ا 
Pierce بيرس
Pierce Oscillator مذبذات بيرس 
Piezoceramic سيراميك كهرضغطي 
Piezoelectric كهروضغطي 
Piezoelectric Accelerometers مقاييس التعجيل االلكهروضغطية
Piezoelectric Cell خلية كهرضغطّية 
Piezoelectric Ceramics مواد سيراميكية كهرضغطية
Piezoelectric Composites مواد مرّكبة كهرضغطية 
Piezoelectric Devices  أجهزة إجهاد كهربائي -أجهزة كهروضغطية
Piezoelectric Inkjet Printers  طابعاتInkjet الكهرضغطية
Piezoelectric Materials مواد كهرضغطية 
Piezoelectric Pressure Sensors مجسات الضغط الكهرضغطية
Piezoelectric Sensors مجّسات كهرضغطية 
Piezoelectric Transducer محول طاقة كهرضغطي
Piezoelectricity كهرضغطية 
Piezoelectrics مواد كهرضغطية 
Piezometer مقياس الضغط 
Piezometric Level يسبب ضغط الماء الناتج عن(مستوى الماء الجوفي الضغطي

 )فرق االرتفاع
Piezoresistive مقاوم ضغطي 
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Pig Iron حديد ناتج عن الفرن العالي
Piggy - Back ُتحَمل على الظهر 
Pigmenters نات  ملوِّ
Pigments مساحيق ملّونة 
Pigtail سلك التوصيل 
Pili Of Hair Cells  جزء ملحق ببصيالت الشعر يتسبب بجعل: بيلي شعر الخاليا

 الشعر عموديًا على البشرة
Pillbox Antennas هوائي علبة الحبوب 
Pilot قبطان-طّيار  -دليل  -مرشد
Pilot - In - The - Loop طيار ضمن حلقة 
Pilot Pen قلم دليلي 
Pilot Studies دراسات تجريبية استطالعية
Pilot Valve صمام تحكم 
Pimaricin بيماريسين 
Pin - Fet - Pin - Field Effect 
Transistor 

لتحكم بالتوصيل ذات وصلة ثالثيةترانزيستر ل

Pin - Grid Array (PGA) Packages  رصف شبكة دبابيس ُمتسامتة/ علب رزم
Pin - Grid Arrays مصفوفات شبكة المشابك
Pin - Positive Intrinsic Negative 
Photodiode 

صمام ضوئي ثالثي الوصلة

Pin / Pins مشابك-مسامير/مسمار -دبوس  - مشبك
Pin Diodes  مشبكية/ديودات دبوسية - صمامات ثالثية
Pin Package رزم مشبكية 
Pin Photodiodes  ديودات ضوئبة مشبكية -مفاتيح ثالثية
Pin Pitch ثغرة المشبك 
Pin Switches نهايات أبرية 
Pin Terminations دوالب النار 
Pin Wheel َقِطع
Pinch Off تطعيق -يسرق -خلع -خْنق
Pinch Off Value فولتية التخّصر 
Pings نبضات الصوت 
Pinholes ثقوب
Pinning Field مجال مثبِّت 
Pint وحدة لقياس السوائل تعادل نصف لتر تقريبًا
Pipe أنبوب
Pipe Installation تركيب األنبوب 
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Pipe Networks شبكة األنابيب 
Pipelining تبطين األنبوب 
Pipette / Pipettes ماّصات/ ماصة  -َمَمّص
Piston مكبس
Piston Rings حلقات مفتوحة في نهايتها لتأمين سداد اإلحكام: حلقات المكبس

 في المكبس
Piston Valve صمام كباسي 
Pit حفرة
Pit Latrine حفرة مرحاضية 
Pit Pattern نمط حفري 
Pitch قطران-قار 
Pitch - Up تسلق
Pitch Angle التسّلق/زاوية االنحدار 
Pitch Angle Definition تعريف زاوية االنحداراوالتسلق
Pitch Attitude Command Loop عروة أمر وضع االنحدار
Pitch Rate النسّلق/معدل االنحدار 
Pitch Rate Command Control التسلق/تحكم بأمرسرعة االنحدار
Pitch Rate Manoeuvre Command معّدل التسّلق/ناورة معدل االنحدارأمر م
Pitch Response - Basic Aircraft  التسّلق للطائرة العادية/استجابة االنحدار
Pitchblende  معدن أسود المع - اوكسيد اليورانيوم
Pitches Lead حفر الرصاص 
Pitching تسلق/انحدار 
Pitching Attitude Command Loop  التسّلق/االنحدارأنشوطة التحكم بموقف
Pitching Moment تسلقي/عزم انحداري 
Pitching Moment Coefficient التسلقي/معامل العزم االنحداري
Pitching Moment Coefficient Of 
Complete Aircraft 

التسّلق للطائرة كاملة/معامل عزم االنحدار

Pitching Moment Coefficient Of 
Wing At Zero Lift 

التسّلق للجناح عند انعدام الرفع/ل عزم االنحدارمعام

Pitching Rate التسلق/معّدل االنحدار 
Pitchup غوص لألعلى 
Pitot Gauge جهاز لقياس سرعة انسياب الموائع في مختلف: قائس بيتوت

نسبة للفرنسي بيتوت في القرن (االوساط الطبيعية والصناعية 
 ).القرن التاسع عشر الثامن عشر ثم طّور من قبل دارسي

Pitted Spiral Track مجرى لولبي محفور 
Pitting تنّقر
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Pitting Corrosion الحفرة/ التجويف/تآكل التوّهد
PIUS Reactor مفاعل بيوس 
Pivot نقطة ارتكاز 
Pivot Bearing مسند مفصلي 
Pivot Pin مسمار المحور 
Pivot Point نقطة دوران 
Pivoting Core Relays مرحالت الجوف المحوري
Pixel مأخوذة من خلية صورة(بكسلPicture Cell(
Pixel Address Information معلومات تعريف البكسل
Placement توضيع 
Plain - Linked ربط مفصلي بالمستوي 
Plain Carbon جّلي/كربون منبسط 
Plain Sedimentation ترسيب بسيط وواضح 
Plamar Bowlus Flume باولز-قناة صنعية من طراز بالمار
Plan - Position - Indicator مؤشر خارطة موقع 
Plan and Profile مسقط أفقي و مقطع جانبي
Plan Position Indicator كاشف موقع الخارطة 
Plan View منظر علوي لمخطط 
Planar مستوي 
Planar Flow Casting لمستويطريقة الصّب مع التدّفق ا
Planar Process سيرورة مستوية 
Planar Transistor ترانزستور ُمستوي 
Planar Waveguide دليل موجة مستوي 
Planck’s Constant ثابت بالنك 
Planck’s Constant - Reduced ثابت بالنك المختزل 
Plane Mirror مرآة مستوية 
Plane Sheet Reflector عاكس الرقاقة المسطحة
Plane Stress إجهاد مستوي 
Plane Stress - Orthotropic ثالثي المناحي/إجهاد مستوي
Plane Stress State حالة اإلجهاد المستوية 
Plane Wave موجة مستوية 
Plane Wave Expansion Method طريقة تمدد الموجة المستوية
Planer ُمسّوي -قاشط 
Planes Of Reference يةمستويات مرجع 
Planetary Ball Milling طحن كوكبي بالكرات 
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Planetary Formation تشكيل الكوكب 
Planetary Lander مركبة فضائيةاوروبوت فضائي
Planetary Model نموذج كوكبي 
Planetary Model Of Atom نموذج كواكبي للذّرة 
Planetesimal كويكبات 
Planetesimal Defined تعريفه -كويكب 
Planets كواكب المجموعة الشمسية
Planform  مسقط من األعلى -سطح الجسم والجناح
Plankton  العوالق -بالنكتون 
Planktonic بالنكتوني 
Planning - Organizing - 
Implementing - Measuring 

تخطيط و تنظيم و تنفيذ و قياس

Plant Nutrients مغذيات النبات 
Plant Safety للمصنعأمان 
Plantibodies أجسام مضادة نباتية 
Plaque  منطقة شفافة على سطح المزرعة البكتيرية -صفيحة خلية مدمرة

 تؤشر إصابة فيروسية
Plasma بالزما
Plasma - Arc Spray  ترذيذ بقوس بالسما - بّخ بقوس بالسما
Plasma - Assisted Evaporation تبخير بمساعدة بالسما 
Plasma Coating طالء بالبالزما 
Plasma Display Panels لوحات العرض البالزمية
Plasma Membrane غشاء البالزما 
Plasma Polymerization بلمرة باستخدام البالزما 
Plasma Spray  ترذيذ بالبالسما -بّخ بالسما
Plasma Surface Engineering هندسة السطح بالبالسما
Plasma Treatment تحسين االلتصاق بالمعالجة بالبالزما
Plasma Treatment Fibers معالجة األلياف بالبالزما
Plasmatron بالزماترون 
Plasmic Membranes أغشية سيتوبالزمية 
Plasmid بالزميد 
Plasmid Profile سيماء البالزميد 
Plasmogamy اندماج بالزمي 
Plasmon بالزمون 
Plaster Of Paris جبس جّص باريس 
Plastering وضع طبقة جص او اسمنت-درز
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Plastic بالستيكي 
Plastic - Based Laminates صفائح ذات أساس دائم
Plastic - Clad Silica Fiber Optic 
Cable 

كابل ليف بصري من السيليكا ذو تصفيح بالستيكي

Plastic - Film Capacitors ةمتسعات األغشية البالستيكي
Plastic (Inelastic) Collision تصادم لدن 
Plastic Alloys - Polymer Blends  مزائج البوليميرات/خالئط بالستيكية
Plastic And Building Construction 
Technology 

لدنة وتقانة البناء واإلنشاء/مواد بالستيكية

Plastic Blisters بثور البالستيك 
Plastic Clad Silica اج ذات تصفيح بالستيكيزج
Plastic Container - Five Layers  خمس طبقات - حاوية بالستيكية
Plastic Deformation تشّوه لدن 
Plastic Deformations تشّوهات لدنة 
Plastic Fiber Optic Cable كابل ليف البصري بالستيكي
Plastic Film غشاء بالستيكي 
Plastic Film Capacitors سعات األغشية البالستيكيةمت
Plastic Flow سيولة لدنة 
Plastic Materials Data Digest قاعدة معطيات للمواد البالستيكية
Plastic Membrane غشاء بالستيكي 
Plastic Mesh شبكة بالستيكية 
Plastic Optical Fiber ليف ضوئي بالستيكي 
Plastic Optical Fiber Amplifier ي بصري بالستيكيمضخم ليف
Plastic Opto - Chips رقاقات بالستيكية بصرية
Plastic Pipe أنبوب بالستيكي 
Plastic Processing معالجة المواد البالستيكية
Plastic Region مجال لدن 
Plastic Slip انزالق لدن 
Plastic Strain تشّوه نسبي لدن 
Plastic Yielding خضوع لدن 
Plasticity لدانة
Plasticization تلدين
Plasticizer / Plasticizers ملدِّنات/ملدِّن 
Plastics مواد بالستيكية 
Plastics - Ablation سحل المواد البالستيكية 
Plastics Properties خواص المواد البالستيكية
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Plastisol رقائق بوليميرات پي ڥي سي لتغطية األرضيات: بالستيسول
Plate صفيحة زجاجّية 
Plate - And - Frame Filter Press ضاغط مرشح مسطح و إطارّي
Plate Aspect Ratio نسبة باعية للطبقة 
Plate Boundary Conditions شروط حدود الطبقة 
Plate Buckling Equations معادالت انبعاج الطبقة 
Plate Equilibrium Equations معادالت اتزان الطبقة 
Plate Glass زجاج مسّطح 
Plate Movement  حركة الصفيح التكتوني -حركة صفيحة
Plate Tectonics صفائح تكتونية 
Plate Vibration Equations معادالت اهتزاز الطبقة 
Plated – Through Holes  ًثقوب مطلية عمقا 
Platelets صفيحات الدم 
Plates - Laminated صفائح ُمطرقة/ألواح 
Platform منصة بترولية 
Platform Axes محاور المنصة 
Platform Technology تكنولوجيا ممنهجة 
Plating طلي
Plating Trimming And Marking طلي و قالمة و تأشير 
Platinum عنصر البالتين 
Platter سدر
Play تشغيل
Playback إعادة التشغيل 
Players مشغالت 
Pleistocene توسينيبلس 
Plenum بلينيوم
Plenum Cable سلك حيزي 
Pleura غشاء الجنب 
Pliability  ّقابلية الطي 
Plinth وطيدة
Plot مخطط بياني 
Plotters رسامات آلية 
Plow حرث -جرافة  -جرف 
Plug فيش -قابس 
Plug - In Computer يوصل بشكل مباشر في الجهاز
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Plug - In Daq Boards ح استحواذ البيانات القابلة للقبسألوا
Plug - In Daughter Card بطاقة دوائر بنت في وحدة ربط
Plug - In Software Modules وحدة البرمجيات مباشرة الوصل
Plug Aileron  تتحرك فقط لألعلى –دفة دحرجة سدية
Plug And Play قبس وتشغيل 
Plug Flow انسياب ساد 
Plug In قبس
Plug in computer يوصل بشكل مباشر في الجهاز
Plug Valve  ّصمام ساد 
Plumbing Stack انبوب تنفيس في شبكة األنابيب
Plumbism تسّمم بالرصاص 
Plume  ريشة -أسطوانة مائية 
Plunge سقوط -هبوط 
Plunger محراك
Plutonium بلوتونيوم 
Plutonium Economy اقتصاديات البلوتونيوم 
Ply درجة ثخونة -طّية  -ثنية  -طبقة
PLY drops قطرات رقيقة 
PLY failure load جهد الفشل للرقيقة االولى
Plywood خشب رقائقى 
PM Stepper Motor وصلة موجبة ـ سالبة 
P-N Junction P-N وصلة 
PN Junction Diode صمام ثنائي ذو وصلة موجبة ـ سالبة
PN Semiconductor موجبة سالبة شبه موصلةوصلة
Pneumatic غازي -هوائي 
Pneumatic Actuators ُمشّغالت تعمل بالهواء المضغوط
Pneumatic Cylinders اسطوانات تعمل بالهواء المضغوط
Pneumoconiosis تغّبر الرئة(ُسحار( 
PNP Junction Transistors ترانزستورات الوصولة الموجبة السالبة الموجبة
Poaching In انتهاك حرمات أراضي اآلخرين
Pocket - Sized Radio Receiver مستقبل راديوي بحجم الجيب
Pocket Calculators آالت حاسبة جيبّية 
Pockets تجاويف - فتحات 
Pockets Cell Driver سواق خلية جيبية 
Pod حجرة - غالف 
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Podzol - Type Soils تربة من النوع بودزل 
Point نقطي -نقطة 
Point - Contact Photodiodes صمامات ثنائية ضوئية متجانسة نقطيًا
Point - Focus نقطية) تركيز(بؤرة 
Point Charge شحنة نقطية 
Point Contact Photodiodes دايودات ضوئية تعمل بالتالمس النقطي
Point Defects عيوب نقطية 
Point Load ِحمل ُمَركَّز 
Point Particle جسيم نقطي 
Point Source Pollution تلّوث نقطة المصدر 
Point Symmetry تناظر نقطي 
Point To Point نقطة إلى نقطة 
Point To Point Links روابط نقطة إلى نقطة 
Point To Point Microwave Systems أنظمة الموجة الميكروية لإلتصال من نقطة إلى نقطة
Point To Point Network  نقطة –إلى  –شبكة نقطة
Point To Point Relay Links روابط مرحل نقطة إلى نقطة
Point To Point Wiring تسليك من نقطة إلى أخرى
Pointing Stick عصا التوجيه 
Points نقاط
Points Of Carbon - Alloying  سبائكّي-)في الفوالذ(درجات الكربون
Poise P اللزوجة بوازواحدة 
Poisoning تسميم
Poisson's Ratio بواسون) عاِمل(نسبة 
Polar - Coordinate Presentation عارض إحداثي قطبي 
Polar Body جسم قطبي 
Polar Compound مركَّب مستقِطب كهربائيا
Polar Coordinate Presentation عرض إحداثي قطبي 
Polar Co-ordinates طبيةاحداثيات ق 
Polar Covalent Bonding ارتباط مشترك قطبي 
Polar Diagram مخطط االستقطاب 
Polar Fraction - F كسر قطبي 
Polar Lakes بحيرات قطبية 
Polar Molecule جزيء قطبي 
Polar Moment Of Inertia عزم عطالة قطبي 
Polar Second Moment Of Area عزم المساحة القطبي الثاني
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Polar Substance مواد قطبية 
Polarity قطبية
Polarity Meter مقياس قطبية 
Polarization استقطاب 
Polarization Charge شحنة استقطاب 
Polarization Of Light استقطاب الضوء 
Polarization Of Light In Fiber Optics استقطاب الضوء في األلياف البصرية
Polarization Pattern نموذج استقطاب 
Polarization Stability استقرارية االستقطاب 
Polarized مستقَطب 
Polarized Antennas هوائيات مستقطبة 
Polarized Relays مرحالت مستقطبة 
Polarizer مستقطب 
Polaron مقطاب 
Pole قطب
Poles North - South  جنوبّية -أقطاب شمالّية
Poling Process االستقطابسيرورة 
Polio شلل األطفال 
Polishing صقل
Polishing Pond برك تصفية المحاليل بتركها فيها لفترة زمنية محددة
Poll / Select Protocol اختيار/ بروتوكول انتخاب
Poll/Polling انتخاب 
Polled Network شبكة مقترعة 
Polled Synchronous Terminals نةأطراف ُمقترعة متزام 
Pollute يلوث
Pollution تلوث
Pollution Impacts آثار التلوث 
Poly Vinyl Chloride بوليمير عضوي مكون من معالجة مونومير: بولي فينيل كلوريد

 فينيل كلوريد ببيروكسايد
Poly(Amide Imide) Isocyanates البولي أميد إيميد االيزوسيانات
Poly(Ethylene Naphthalate) 
Crystallization 

تبلور نفتاالت البولي ايثلين

Poly(Ethylene Naphthalate) Fibers ألياف بولي نفتاالت االيثيلن
Poly(Imide) Foams رغويات البولي ايميد 
Poly(Imide) Isocyanates تحضير البولي إيميد ابتداء من االيزوسيانات
Poly(Isocyanate) بولي ايزوسيانات 
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Poly(P - Phenylene Vinylene) 
Nanotubes 

أنابيب نانوية من البولي بارا فنيلين فينيلن

Polyacrylamide بولي أكريالمايد 
Polyaromatic عديدة الحلقات العطرية 
Polyaromatic Hydrocarbons هيدروكربونات أروماتية متعددة الحلقات
Polyatomic Ions شوارد متعّددة الذّرات 
Polybenzimidazole بوليمير بولي البنزيميدازول
Polybutadiene بولي بوتاديين 
Polycarbonate  الكربونات) متعّدد(بوليمير بولي
Polyclonal Antibodies أجسام مضادة عديدة النسيلة
Polycondensation بلمرة بالتكاثف 
Polycrystalline متعدِّد البّلورات 
Polycrystalline Cubic Boron - 
Nitride 

نيتريد البور المكّعب متعّدد البّلورات

Polycrystalline Diamond ألماس متعّدد البّلورات 
Polycrystalline Silicon سيليسيوم متعّدد البّلورات
Polycrystalline Structure بنية متعّددة البّلورات 
Polycyclic متعددة الدورات 
Polycythemia راءفرط كريات الدم الحم
Polydisperse متعدِّد الوزن الجزيئي 
Polydispersity التشتية البوليميرية:تشتتّية مقاسات البوليمير
Polyelectrochromic Materials مواد ذات تلّون كهربائي متعدد
Polyelectrolyte متعدد اإللكتروليت 
Polyene Antibiotics مضادات البوليين الحيوية
Polyester إستربولي 
Polyester Film غشاء بوليستيري 
Polyester Resin راتنج بولي إستر 
Polyether بولي إيثر 
Polyethylene  وهو نوع من مادة بالستيكية ُتستخدم لصنع أغلفة -أثيلين متعدد

 أسالك
Polyethylene Glycol بولي إيتيلين غليكول 
Polyethylene Plastic بالستيكيةمادة البولي إيتيلين ال
Polyethylene Polymers بوليميرات البولي إيتيلين
Polyethylene Terephthalate مادة تريفثاالت األثيلين المتعدد
Polyethyleneoxide أكسيد بولي إيتيلين 
Polygenic عديدة المورث 
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Polygon مضلع
Polyhedrin بولي هيدرين 
Polyhedron متعدد األوجه 
Polyhydroxybutyric متعدد الهيدروكسي بيوتيريك
Polyhydroxylated Peptide ببتيد متعدد الهيدروكسيل
Polyimide أميد متعدد 
Polyisoprene بولي إيزوبرين 
Polyketide بولي كيتايد 
Polylactic Acid حمض متعدد اللبن 
Polylactic Acid Resin راتنج حمض اللبن 
Polylactides بنمتعدد حمض الل 
Polylacton بولي الكتون 
Polymath Methacrylate ميثا اكلريليت البوليماث 
Polymer / Polymers بوليميرات) /كثير الجزيئات(بوليمر
Polymer and Auxiliary Systems أنظمة البلمرة و األنظمة المساعدة
Polymer Batteries  بوليميرّية) بّطارّيات(مّدخرات
Polymer Blends مزائج بوليميرات 
Polymer Chemists كيميائيو البوليميرات 
Polymer Fume Fever بوليمير ذو أبخرة مسببة للحمى
Polymer Latexes عصارات لبنية بوليمرية 
Polymer Matrix Composites مواد مركبة ذات رابط بوليميري
Polymer Matrix Materials مواد ذات رابط بوليميري
Polymer Nanocomposites مواد مرّكبة بوليميرّية نانومترية
Polymer Resettable Fuses فواصم متعددة االستخدام من بلمرية
Polymer Resin راتينجات بلمرّية 
Polymer Resins Operating 
Temperatures 

درجات حرارة عمل الراتنجات البوليميرّية

Polymer Structure Sketch ة البوليميرترسيم بني 
Polymerase Chain Reaction تفاعل البلمرة التسلسلي 
Polymeric بوليميري 
Polymeric UV Absorbers مواد بوليميرية ماصة لألشعة فوق البنفسجية
Polymerics Materials مواد بوليميرّية 
Polymerizable UV Absorbers  ةمواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية قابلة للبلمر
Polymerization بلمرة
Polymethylmethacrylate ميتأكريليتمثيل المتعدد 
Polymorphic متعدد أشكال 
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Polymorphism تعّدد األشكال البّلورّية 
Polymycines بولي مايسين 
Polynomial كثير حدود 
Polyolefin بولي أليفينات 
Polyoses عديدات السكر 
Polypeptides بوليببتيدات 
Polyphenolics بولي فينوالت 
Polyphenylcne Terephthalate بولي فينيلين تيريفتاالت 
Polyphenylene Sulfide بولي فينيلين الكبريت 
Polypropylene بولي بروبيلين 
Polyrod بوليرود 
Polysaccharides عديدات الساكاريد 
Polystyrene بولي ستايرين 
Polystyrene Domains مناطق بولي ستايرين/قاتنطا
Polysulfone بولي سفون 
Polytetra Fluoro Ethylene بولي تترافلوروايثيلين 
Polythylene تايلين متعدد 
Polytropic Process عملية بوليتروبية 
Polyurethane يوريثان المتعدد 
Polyurethane (PUR) foams إسفنج بولي يوريتان 
Polyvinyl Acetate ات بولي فينيلأسيت 
Polyvinyl Acetatei بولي فينيل أسيتات 
Polyvinyl Chloride كلوريدات متعددة الفنيل 
Polyvinylidene Chloride Film غشاء بولي فينيلدين كلورايد/رقاقة
Polyvinyls بولي فينيالت 
Pond Habitat بيئة البركة 
Pond Succession تعاقب البركة 
Ponds ضأحوا-برك 
Pop Culture ثقافة دارجة 
Poplar شجر ينمو في نصف الكرة الشمالي قصير العمر نسبيًا:حور-

 يستخدم في الصناعات الخشبية وصناعة الورق
Population كثافة سكانية 
Population Control تحكم بالكثافة السكانّية 
Population Control Of Growth تحّكم بالنمو السكاني 
Population Dynamics  حركية السكان/ ديناميكا السكان
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Population Equivalents مكافىء عدد السكان 
Population Growth نمو سكاني 
Population Inversion قلب الشاغلين 
Population Model نموذج سكاني 
Population Number عدد السكان 
Popup Maneuver  تنفذها الطائرة لغاية تحرير القنبلةمناورة التي -مناورة منبثقة
Porcelain Enameling طالء بميناء بورسلين 
Pore Volume حجم مسامي 
Porosimertry قياس المسامية 
Porosity مسامّية 
Porous Medium وسط مسامي 
Porous Membranes أغشية مسامية 
Porous Silicon سيليكون مسامي 
Porpoising تموج
Port فذمن
Port Contention Unit وحدة تنافر المنفذ 
Port Selectors منتقيات المنفذ 
Port Sharing Units وحدات المشاركة بالمنافذ
Portability قابلية الحمل 
Portable Tape Recorders ُمسجالت الكاسيت الممغنط المحمولة
Portland بورتالندي 
Portland Cement اسمنت بورتالندي 
Position موقع
Position - Control System نظم التحكم بالوضعّية 
Position Emission Tomography طوموغرافية االنبعاث الموقعي
Position Finding محدد الموقع 
Position Sensitive Detector جهاز حساس للكشف عن الموقع
Position Vector شعاع الموقع 
Positive - Charge ة موجبةشحن 
Positive - Displacement Water Meter عداد مياه اإلزاحة اإليجابية
Positive Bias انحياز إيجابي أو موجب
Positive Edge Clamping قمط الحافة الموجبة 
Positive Edge Clipping َقصُّ الحافة الموجبة 
Positive Feedback تغذية مرتدة موجبة 
Positive Fractions سور موجبةك 
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Positive Integers أعداد صحيحة موجبة 
Positive Peak قمة إيجابية 
Positive Ramp ُمْنَحَدر موجب 
Positive Resist مقاومة موجبة 
Positive Temperature Coefficients معامالت حرارية إيجابية
Positive Voltage فولتية موجبة 
Positively Charged Holes ت شحنة موجبةثقوب ذا
Positively Doped P منطقة ُمنشطة موجبة 
Positron بوزيترون 
Positron Emission Tomography تصوير طبقي باإلشعاع البوزيتروني
Positrons بوزيترونات 
Post - Condition شرط الحق 
Post - Heat Treatment معالجة حرارية الحقة 
Post - Nuclear - Accident د حادث نوويمابع 
Post - Processing بعد المعالجة 
Post - Translation Modifications تعديالت ما بعد الترجمة
Post and Box Connector وصلة العمود والصندوق
Postal Telegraph and Telephone تلغراف برقي و هاتف 
Postcuring Shapes Of Laminates المعالجة/د التسخين والشيأشكال الصفائح الطبقية ما بع
Postmortem Investigation استقصاء تحليل ما بعد الحدث
Pot Life Or Working Life  فترة حياة العبوة(فترة التخزين - فترة العمل(
Potable Water  ماء الشرب - مياه الشفة
Potassium Hydroxide  سيومهيدروكسيد البوتا-البوتاسيوم) ماءات(هيدروكسيد
Potassium Pyrosulfite بيروسلفيت البوتاسيوم 
Potential إمكانية -كمون 
Potential - Effect Transistors ترانزستورات األثر الكموني
Potential Difference فرق الجهد 
Potential Divider ُمَقسِّم الجهد 
Potential Energy طاقة كامنة 
Potential Hydrogeneration وليد مائي كامنت 
Potential in the Economy إمكانية كامنة للمصونية في إقتصاد
Potential Segment قطعة الكمون 
Potentiometer مقياس الجهد - مجهاد 
Potted استيعاء 
Pound Per Square Inch Absolute باوند لإلنش المربع مطلق
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Pound Per Square Inch Gauge ربع ُمقاسباوند لإلنش الم
Poundal پاوندال 
Powder مسحوق 
Powder - Amorphous  بال شكل-غير متبلور(مسحوق زجاجي البنية(
Powder Coatings طالءات مكونة من مسحوق
Powder Metallurgy علم تعدين المساحيق 
Powder Processing معالجة المسحوق 
Powdered Activated Carbon مسحوق فحم نباتي المنشأ معالج:لمنشطمسحوق الكربون ا

 كيميائيًا لتحسين خصائصه االمتزازية
Powdered Metals معادن مسحوقة 
Powdered Silver Palladuim مكّون من مسحوق البالديوم الفّضي
Power استطاعة 
Power - LCR series circuit  قدرة دائرة التواليLCR 
Power - Steam - Generated  ة متولدة بالبخارقدر 
Power Amplifiers Output Stages مراحل خرج مضخم القدرة
Power and Attenuation Measurement قياسات القدرة و التوهين
Power and Efficiency قدرة و كفاءة 
Power Budget ميزانية القدرة 
Power Cell خلّية طاقة 
Power Coefficient معامل القدرة 
Power Density شدة الطاقة 
Power Dissipation تبديد القدرة 
Power Drivers سواقات القدرة 
Power Factor عامل االستطاعة 
Power Gain كسب القدرة 
Power Handling Ability قابلية التعاطي مع القدرة
Power IC دارة قدرة متكاملة 
Power IC Packing ترزيمIC القدرة 
Power Integrated Circuits دارات القدرة المتكاملة 
Power LCR Series Circuit  طاقة دارةLRC التسلسلية
Power Limitations قيود القدرة 
Power Line خط القدرة 
Power Meter  عّداد القدرة - مقياس القدرة
Power or Receptacle Outlet  قدرة/ مخرج مقابس 
Power PC Microprocessors لجات مكروّية لكمبيوترات القدرةمعا
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Power PCs كمبيوترات القدرة 
Power Planes سطوح وصل قدرة 
Power Plant  الكهربائية(محّطة توليد الطاقة(
Power Plant - Fossil - Fired  تعمل بوقود أحفوري - محطة توليد طاقة
Power Rating قدرة تشغيلية 
Power Relays مرحالت القدرة 
Power Semiconductors أنصاف موصالت القدرة
Power Solid State Relays مرحالت الحالة الصلبة للقدرة
Power Source مصدر القدرة 
Power Steam Generated طاقة مولدة بالبخار 
Power Supplies مغذيات القدرة الكهربائية
Power Supply Filters مرشحات تغذية القدرة 
Power Supply Packaging ترزيم مجهز القدرة 
Power Switches مفاتيح قدرة 
Power Transformer محوالت القدرة 
Power Transistors ترانزستورات القدرة 
Power Tube أنبوب قدرة 
Power Tube Oscillator مذبذبات انبوب قدرة 
Power Warning إنذار طاقة أرضي 
Power Wirewound Resistor قدرة ملفوفةمة/مق 
Power Zoom Lens عدسات قدرة التقريب واألبعاد
Powerstrokes أشواط القدرة 
Powertrain آلية توليد ونقل الحركة 
Poynting Vector متجه بوينتنغ 
Pozolans  رماد بركاني(بوزوالن( 
Practical Adhesions التصاقات عملّية 
Practical Applications تطبيقات عملية 
Practical Limits حدود عملية 
Praseodymium - Doped Fluoride 
Fiberamplifier 

مضخم ليفي من الفلوريد المنشط بالراسوديميوم

Pre - Amp مضخم متقدم 
Pre - Condition شرط مسبق 
Pre - Injected Epoxy االيبوكسي مسبق الحقن
Pre - Injected Epoxy For Jointing 
Fibers 

كسي المسبق الحقن لربط األليافايبو 

Prearranged Binary Pulse Trains قاطرات النبضة الثنائّية المبّيتة
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Precast Concrete خرسانة سبق صّبها 
Precast Segment Of Concrete Slab قطع خرسانة سبق صبها
Precedence Law  األولوية/قانون األسبقية
Precession مبادرة-سبق 
Precharge Time زمن سابق للشحن 
Prechlorination كلورة مسبقة 
Precipitate يرسب
Precipitation ترسيب 
Precipitation Hardening تقسية بالترسيب 
Precipitation Hardening Heat 
Treatment 

معالجة حرارية للتقسية بالترسيب

Precipitation Polymerization بلمرة بالترسيب 
Precipitation Softeneing تقليل الترسيب 
Precipitation Strengthening/Age 
Hardening 

تقسية بالتعتيق/تقوية بالترسيب

Precipitator مرسِّب
Precise Position موقٍع دقيق 
Precise Positioning Service خدمة التموقع الدقيق 
Precise Rotational حركة دقيقة دورانّية 
Precise Sharp Heterojunctions  وحاّدة–وصالت ُمتغايرة دقيقة
Precise Thickness سماكات عالية الدقة 
Precision دقة
Precision Potentiometer مجهاد الدقة 
Precision Pots مجاهيد الدقة 
Preclinical Phase مرحلة ما قبل سريرية 
Precursor سلف
Predator Prey لح لكائنات تتغذى على كائنات أخرىمصط: مفترس و ضحية
Preemphasis تفخيم قبلي 
Preferential تفضيلي 
Preferential Corrosion تآكل تفضيلي 
Prefix / Prefixes باِدئات/ُوضع في المقدمًة -َحدََّد مقدمًا  -بادىء
Preform خامة تشكيل 
Preformed Copper Traces آثار نحاس غير مشكل 
Preforms أشكال أولّية 
Prefusing صهر مسبق 
Pregnenolone بريغنينولون 
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Pregrooved Tracks أخاديد مسارات معدة سلفًا
Preheat Stage مرحلة ما قبل التسخين 
Preimplantation Diagnostics تشخيصات ما بعد الغرس
Preimpregnated قْبلي التشريب 
Preimpregnation إشباع –تشّرب 
Preliminary أولي -ابتدائي 
Preliminary Design تصميم أولي 
Preliminary Design - Analysis تحليل التصميم األولي 
Preliminary Treatment معالجة ما قبل أولّية 
Premair نوع من الطالء 
Premature  مبكر -خديج  -قبل أوانه
Preparation إعداد
Preparation Utensils تحضيرأطباق 
Prephenic Acid حمض البريفينيك 
Prepolymer / Prepolymers  بوليميرات أولية/ بوليمر أولي
Prepreg ألياف ُمشَبعة مسبقًا/ صفائح
Prepreg Material مادة تقوية أولّية 
Preproalbumen بشكل بادئات ألبومين أولي
Preproinsuline بادئات إنسولين أولية 
Preprotein بروتين أولي 
Prescaler موازن َقبلي 
Preseal Inspection معاينة قبل الختم 
Presedimentation ما قبل الترسيب 
Presence - Absence Technique  تقانة تستخدم لتحديد وجود عضويات: الغياب - تقنية الوجود

 بأعداد محددة تؤشِّر على وجود تلوث
Presentation Layer مطبقة التقدي 
Preservatives حاِفظات -واقيات 
Preset اختيار مسبق 
Preset Level مستوى إعادة التضبيط 
Preset Resistor مقاومة ُأعيد ضبطها 
Preset Values  ًقيم محّددة ُمسبقا 
Prespooling لّف ُمسَبق لشريط معدني متعدد الطبقات
Pressure ضغط
Pressure Altitude ضغط االرتفاع 
Pressure Altitude - Computation حوسبة ضغط االرتفاع 
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Pressure Altitude Relationship عالقة الضغط باالرتفاع
Pressure Casting صّب تحت الضغط/سكب
Pressure Cycle دورة الضغط الثابت 
Pressure Error خطأ الضغط 
Pressure Filtration ترشيح بالضغط 
Pressure Gauge أحد أدوات قياس الضغط: الضغطمقايس
Pressure Gradient Force قوة ميل الضغط 
Pressure Head  مقياس سرعة التيار(ضغط رأسي(
Pressure Process عملية ثبوت الضغط 
Pressure Ratio Relationship عالقته مع نسبة الضغط
Pressure Reducing تخفيف الضغط 
Pressure Reducing Valves مات تخفيف الضغطصما
Pressure Sensors محّسات للضغط 
Pressure Sensors - ‘Solid State’ 
Capsule 

مستشِعرات الضغط ذات كبسولة الحالة الصلبة

Pressure Sensors - Requirements متطلبات مستشعرات الضغط
Pressure Sintering تلبيد تحت الضغط 
Pressure Tight  للضغطعازل  -كاتم للضغط
Pressure Vacuum Breaker أداة تمنع ارتداد المياه الملوثة إلى مياه: فاِصل إخالء ضغط

 الشرب
Pressure Velocity Head 
Relationships 

 ضغط الطاقة السرعية

Pressure Water Filter مرشح مياه تحت الضغط
Pressureless - Molten - Metal - 
Infiltration Process 

تسّرب المعدن المنصهر دون ضغط/ندخال عملية ا

Pressure–Temperature Relationship عالقة بين ضغط ودرجة حرارة
Pressure–Volume Relationship عالقة بين ضغط و حجم
Pressurized Water Reactor ُمفاعل يعمل بالماء المضغوط
Prestressed ُمسَبق اإلجهاد 
Prestressing دُمسَبق اإلجها 
Price سعر
Price - Anderson Act تشريع أندرسون لألسعار/مرسوم
Primary أولي -رئيسي 
Primary - Rate Interface  أولي بيني –وصلة معّدل
Primary Air Pollutants ملوثات الهواء الرئيسية 
Primary Air Standards معايير الهواء الرئيسية 
Primary Aircraft Bond Structure Test اختبار أّولّي اللتصاق هيكل الطائرة
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Primary Apertures فتحات أولية 
Primary Battery بطارية غير قابلة للشحن
Primary Bonding  رابطة أولية -ارتباط أولي
Primary Carbon كربون أحادي 
Primary Cells خاليا أولية 
Primary Circuit دارة أولية 
Primary Clarifiers منقيات أولية 
Primary Coating طالء أّولي 
Primary Consumers مستهلكين رئيسين 
Primary Electrochemical Systems أنظمة كهروكيميائية أولية
Primary Excitation Voltage محّرض الفولتّية األولي 
Primary Exposure Pathways مساقات التعرض الرئيسية
Primary Flight Displays شاشات الرحلة األساسية
Primary Metabolism أساسي/أيض ابتدائي 
Primary Rate Interface  أولي بيني –وصلة معّدل
Primary Standards معايير أولية 
Primary Treatment معالجة رئيسية 
Primary Winding P لف أولي/تلفيف 
Prime Function دالة أساسية 
Prime Meridian خط الزوال األولي 
Prime Mover  ناقل الحركة أولي -محرك رئيس أولي
Primer بادئ
Primese® ماركة مسجلة: برايميز 
Primex ماركة مسجلة: برايِمكس
Priming اعداد لالطالق -شحن
Primitive Cell خلّية بدائّية 
Primitive Translation Vectors متجهات انسحاب بدائّية
Primordial Earth أرض بدائية 
Primordial Energy طاقة بدائية 
Principal Axis محور رئيسي 
Principal Focus بؤرة رئيسية 
Principal Material Coordinates محاور المواد األساسّية 
Principal Material Directions اتجاهات رئيسّية للمادة 
Principal or Main Diagonal of ة أو قطر رئيسيقاعد 
Principal Quantum Number عدد كمومي أساسي 
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Principle مبدأ
Principle of Archimedes قاعدة ارخميدس 
Principle of Conservation of Energy مبدأ حفظ الطاقة 
Principle Of Minimum 
Complementary Energy 

أساس الطاقة التكميلية الصغرى

Principle Of Moments مبدأ العزوم 
Principle Of Stationary Potential 
Energy 

 أساس الطاقة الساكنة

Print Head Switching ICs دارات الرأس المطبوع المتكاملة
Printed – Resist Process سيرورة طباعة المعقد 
Printed Circuit دارة مطبوعة 
Printed Circuit Armature Motor ارة المطبوعةمحّركات محور الد
Printed Circuit Board لوحة الدارة المطبوعة 
Printed Wiring Board لوحات التسليك المطبوعة
Printers طابعات 
Printheads رؤس طابعة 
Printing عملية الطباعة 
Prion شبه فيروس:برايون 
Prism موشور 
Prismatic Binocular منظار موشوري 
Privacy خصوصية 
Private Automatic Branch Exchange بدالة الفرع االوتوماتيكي الخاص
Private Branch Exchange تبادل الفرع الخاص 
Private Funding تمويل قطاع خاص 
Private Investors مستثمرين قطاع خاص 
Private Laboratories مخابر خاّصة 
Private Versus Switched Access لمفهوم الدخول ال خاص ضّد الدخول المحوَّ
Pro - Electron System وجهة النظر المؤيدة للمنظومة اإللكترونية
Probabilistic Design إحصائي/تصميم احتمالي
Probability احتمال 
Probable محتمل 
Probalisitic احتمالي 
Probe مسبار - مجس 
Problem Report تقرير عن مشكلة 
Procedure سيرورة العمل -طريقة 
Proceeding محاضر جلسات 



 1206

Procelain  نوع من أنواع سيراميك أساسه كاؤولين(بورسلين(
Process عملية -إجرائية 
Process Anneal عملية معالجة حرارية وتبريد بطيء
Process Calculus حسابات العملية 
Process Control  عملية السيطرة -سيرورة التحّكم
Process Design تصميم العمليات 
Process Examination السيرورة/فحص العملّية 
Process Holders معوقات السيرورة 
Processability المعالجة/قابلية التصنيع 
Processing معاَلجة 
Processing Plant مصنع معالجة البوليميرات
Processing Plant Photo  رةمصنع معالجة البوليميرات في الصو
Processing Power قدرة معالجة 
Processing Properties  خواّص التصنيع - خواص المعالجة
Processive مضطرد 
Processivity اضطراد 
Processor / Processors معاِلجات/ معالج 
Processor/Controller متحكم -معالج 
Procurement اقتناء
Procuring إمداد
Producers منتجون 
Producing Drive Pulses إنتاج نبضات سواقة 
Product Company شركة منتج 
Product Control Group مجموعة مراقبة المنتج 
Product Design تصميم الُمنَتج 
Product Liability مسؤولية المنَتج 
Product Line Architecture هيكلية خط اإلنتاج 
Product Manager مدير االنتاج 
Product Planning Process عملية تخطيط المنتج 
Product Reliability  الُمنَتج) وثوقية(اعتمادية
Production إنتاج
Production Plant مصنع إنتاج 
Production Process عملية إنتاجية 
Production Rate معّدل االنتاج 
Production Strains سالالت إنتاج 
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Productivity يةإنتاج 
Products منتجات 
Professional Recognition إقرار مهني 
Profile هيئة
Profit Margin هامش ربحي 
Profitability ربحية
Profundal Zone طبقة مائية معتمة 
Progesterone بروجيستيرون 
Progestins بروجيستينات 
Program Complexity مستوى تعقد البرنامج 
Program Counter عّداد البرنامج 
Program Evaluation & Review 
Technique 

تقنية تقويم ومراجعة البرنامج

Program Memory ذاكرة البرنامج 
Program Understanding فهم البرنامج 
Programmable قابل للبرمجة 
Programmable Array Logic مصفوفة منطقية قابلة للبرمجة
Programmable Controller متحّكم قابل للبرمجة 
Programmable Fuse فاصمة قابلة للبرمجة 
Programmable Input/Output خرج قابلين للبرمجة/دخل
Programmable Logic Controller Or 
Power Line Communications 

اتصاالت خط الطاقة/متحكم منطقي قابل للبرمجة

Programmable Logic Devices قابلة للبرمجة أجهزة منطقية
Programmable Read - Only Memory ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة
Programmed Control تحكم مبرمج 
Programmed Input Pulses نبضات دخل مبرمجة 
Programmed Task مهّمة مبرمجة 
Programming برمجة
Programming and Software برمجة و برمجيات 
Progressing Cavity فجوة تقّدم 
Progressing Cavity Pump مضخة تقدم فجوية 
Progressive تصاعدي -متدّرج  -متواٍل
Progressive Oxidation أكسدة متدرجة 
Project Control System نظام مراقبة البرنامج 
Project Investigation تحقق من مشروع 
Project Management إدارة المشاريع 
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Project Manager مدير المشروع 
Project Plan خطة المشروع 
Projected Large Flat Panel Displays شاشات اللوحات المسقطة المسطحة الكبيرة
Projection إسقاط
Projection TV Receiver  جهاز عرض مستقبل التلفاز -شاشة كبيرة
Prokaryote  ليةكائنات أو -بدائية النواة -بروكاريوت
Prokaryotes بدائيات النوى 
Prokaryotics كائنات بدائية النواة 
Proline برولين
Promises Of وعود
Promises Of Modernity وعود الحداثة 
Promoter محضض 
Promotion ترقية -تعزيز 
Prompt فورّية
Prompt Criticality حّراجة فورية 
Proof Stress إجهاد الصمود 
Proof Tested  ًُمخَتَبر وقائيا 
Propagation انتشار
Propagation Constant ثابت االنتشار 
Propagation Delay تأخير اإلنتشار 
Propellant دافع
Propelling دفع لألمام دسر لألمام 
Properties خواّص 
Properties - Figure خواّص في الشكل 
Properties and Selections of Metals  اختيار المعادن/خواص وانتقاء
Properties of Air خواص الهواء 
Propionate بروبيونات 
Propionic Acid  حمض البروبان(حمض بروبيوني(
Propogation إنتشار
Proportion تناسب -نسبة 
Proportional - Integration تكامل متناسب 
Proportional Amplifier مضخم متناسب 
Proportional Controller تحكم متناسب 
Proportional Electrical Output ُمخرج كهربائي تناسبي 
Proportional Gain كسب متناسب 
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Proportional Meters عدادات نسبية 
Proportional Plus Derivative نسبية و مشتقة 
Proportional Plus Derivative Control تحكم مشتق تناسبي زائد
Proportional Plus Integral تكامل تناسبي زائد 
Proportional Plus Integral Control تحكُّم التناسب زائًدا التكامل
Proportionate Bar Chart مخطط األعمدة المتناسب
Proprietary  مخصَّص-متخصِّص -ملكية خاصة
Propulsive Thrust قوة الدفع 
Prostaglandin بروستاغالندين 
Prosthesis زرع األعضاء 
Prosthetic عضو صناعي 
Prosthetics جراحات ترقيعية 
Protease أنزيم البروتياز 
Protecting - Versus Conservation حماية مقابل الصيانة 
Protection حماية
Protective محافظ 
Protective Clamping قمط حمائي 
Protective Coatings طالءات حماية 
Protective Garments ألبسة واقية 
Protective Insulation عزل حمائي 
Protective Plating تصفيح حماية 
Protector Armature  أرومتشور-حافظة المغنطيس -محور حامي
Protein بروتين 
Protein Fragments شدف بروتينية 
Protein Gap  فجوة بروتينية -خلل بروتيني
Protein Liquid Chromatography كروماتوغرافيا سائلة سريعة للبروتينات
Protein Polymer بوليمير بروتيني 
Protein Polymer Battery مّدخرة بّطارّية بوليميرّية بروتينّية
Proteins بروتينات 
Proteogenic Amino Acids أحماض أمينية مولدة للبروتينات
Proteolysis ركبات أبسطتحلل بروتيني إلى م
Proteolytic Enzymes أنزيمات مفككة للبروتين
Proteome بروتيوم 
Proteomics دراسة البروتيوم 
Prothrombin بروثرومبين 
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Protocols بروتوكوالت 
Protolysis تحلُّل بروتوني 
Proton - Protons بروتونات -بروتون 
Proton Emissions إصدارات البروتون 
Proton Exchange Membrane غشاء التبادل البروتوني 
Protonation إضافة بروتون -برتنة 
Protoplast بروتوبالست 
Prototype نموذج أولي 
Protozoa حيوانات وحيدة الخلية -أوليات
Proved Reserve احتياطي ُمثبت 
Proven مؤكد
Provider مجّهز
Provision احترازي/تدبير وقائي 
Provisional International Civil 
Aviation Organization 

المؤقتة-منظمة الطيران المدني الدولية

Proximal أدنى
Proximity متاخمة - تقارب 
Proximity Alignment اصطفاف تقاربي 
Pseseudo Gap شبه فجوة 
Pseudo First Order شبه المرتبة األولى 
Pseudocrystalline زائف البلورة 
Pseudomorphic Heterostructures بنى متعددة كاذبة 
Pseudoplastic  مطاوعة زائفة -شبه لدن
Pseudopodia ذوات األقدام الكاذبة 
Psychoda  سيكودا -ذباب المرشح
Psychrophile أليف للبرودة 
Psycotropic محبة للبرودة 
Public عام
Public Domain  مشاعال -حق االقتراع والتأليف
Public Dual Up Telephone Lines خطوط هواتف التزويل العمومية
Public Key Infrastructure بنية تحتية رئيسة عامة 
Public Networks شبكات عامة 
Public Perception إدراك الجمهور 
Public Switched Telephone Network خطوط شبكة هاتف تزويل عمومية
Public Telephone Network شبكة الهاتف العاّمة 
Public Utility Carrier Circuits دارات تحميل االستخدام العام
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Public Utility Commissions وكاالت المرافق العامة 
Public Utility Regulatory Policy Act السياسة التنظيمية للمرافق) تشريع(مرسوم
Publish - Subscribe Systems  شتراكا –نظم نشر 
Puddled Clay  مسّوط(طين مفخور( 
Pudle Clay مالط
Pull - Up Transistors ترانزيستوري السحب لألعلى
Pull Down تغميز
Pull Up  ارتفع-تسّلق  -وقوف فجائي
Pull Up Transistors ترانزيستور كبح 
Pullers عناصر ساحبة 
Pulley بكرة
Pulling جذب
Pullout انسحاب 
Pullulan بوالن
Pullulanases بولوالناز 
Pulmonary رئوي
Pulp عجينة الورق 
Pulsar ُبلستار
Pulse نبض
Pulse - Code Modulation  بالنبضتضمين الشيفرة -تضمين كود النبضة
Pulse - Compression Filter مرشح انتقائي لنبضات مضغوطة
Pulse - Forming تشكيل النبضات 
Pulse - Forming Modulator ُمضمن تكوين النبضة 
Pulse - Forming Network شبكة تكوين النبضة 
Pulse - Power Magnetron مغنيترون القدرة النبضية
Pulse - Width Modulation  تضمين عرض النبضة- تضمين اتساع النبضة
Pulse Amplitude Modulation تضمين سعة النبضة 
Pulse Broadening In Optical Fibres اتساع النبضة في األلياف البصرية/توسعة
Pulse Carrier Waveform حامل النبضة على شكل موجة
Pulse Compression Technique تقنية ضغط النبضة 
Pulse Count مجموع النبضات 
Pulse Dispersion تشتت النبضة 
Pulse Doppler Radars رادارات الدوبلر النبضي 
Pulse Forming Modulator ُمضمن تكوين النبضة 
Pulse Length طول النبضة 
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Pulse Modulated  ًمضمنة نبضيا 
Pulse Modulated CW Carrier  حامل موجةCW مضمنة نبضية
Pulse Modulation تضمين نبضي 
Pulse Modulator مضّمن نبضي 
Pulse Power قدرة النبض 
Pulse Repetition Frequency تكرار التردد في النبضات
Pulse Spreading انتشار النبضة 
Pulse Train نبضات متتابعة 
Pulse Transformers محّوالت نبضّية 
Pulse Width Modulator مضمن عرض النبضة 
Pulsed Laser Deposition ترسب بالليزر النبضي 
Pulsed Laser Vaporization تبخير بالليزر النبضي 
Pulsed Magnetic Treatment معالجة مغنطيسّية نبضّية
Pulsed Magnetron مغنيترون نابض 
Pulsed Radar System منظومة الرادار النبضية
Pultruded  ّمتشكل بالبثق المستمر 
Pultruded Fiberglass ألياف زجاجية متشّكلة بالبثق المستمر
Pultrusion بثق مستمر 
Pumice خفَّان
Pump مضّخة 
Pump Bowl تجويف المضخة 
Pump Head رأس المضخة 
Pump Head Discharge Curves منحنيات تصريف ضاغط المضخة
Pumped - Hydro Storage مخزون مضخات مائية 
Pumper من/غاز ما من مكان آلخر/الهواء/أداة تقوم بضخ الماء: ضخاخ

 منسوب آلخر
Pumping ضخ
Pumping Capacity استطاعة مضخة على ضخ كميات محددة من سائل: قدرة الضخ
Pumping Laser ضخ الليزر 
Pumping Power قّوة الضخ 
Pumping Signal إشارة الضخ 
Pumping Stations محطات الضخ 
Pumping Test ساعة بال توقف72ضخ الماء من بئر جديدة لمدة: تجربة ضخ

 للماء في البئر ومراقبة هبوط المنسوب الستاتيكي
Pumping Well System نظام ضخ البئر 
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Pumps Peristaltic مضخات تموجية متعاقبة
Pumps Pneumatic Ejector مضخات نافورية غازية 
Punch Card بطاقات مثقبة وفق ترتيب معين لبرمجة الحواسيب: بطاقة مثقبة

 القديمة
Punched Coil Process سيرورة الملف المثّقب 
Punctuated Equilibrium  توازن متقطع -توازن حدي
Pure Capacitor مّتسعة نقية 
Pure Flying نابض/طيران َصرف دون مخدم
Pure Metallic Coatings طالءات معدنية نقّية 
Pure Substance مواد نقية 
Purification تنقية
Purine بيورين
Purity Law قانون النقاوة 
Purpose Of الغرض من 
Push – Fit Joints وصالت تتداخل بالدفع 
Push – Pull  أطوار متعاكسة -دفع سحب
Push - Pull Amplifier م دفع وجذب  مضخِّ
Push Button زر ضغط 
Push Pull Regulator منظم أطوار متعاكسة 
Pushing Force قوة دفع 
Pushover مهمة سهلة 
Pushrod قضيب شد و دفع 
Pylon بنية تعليق المحرك على الجناح
Pyramidal Horn بوق هرمي 
Pyramidal Pits حفر هرمية 
Pyranometer بيرانوميتر 
Pyrimidine بايريميدين 
Pyrite بيريت
Pyrocarbon كربون حراري 
Pyrolized ُمعرَّض للحرق 
Pyrolsis  تفكيك حراري -تحلل حراري
Pyrolytic تحلل حراري 
Pyrolytically Deposited مرسب بالحرارة 
Pyrometallurgic عمليات التعدين الحراري
Pyrotechinic Squib انفجار بيروتكنيكي 
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Pyrotechnic مصادر نارية 
Pyrotechnic Composition مركبات ناشرة للحرارة نتيجة تفاعل كيميائي ذاتّي:مكونات نارّية

 االستمرار
Pyruvate بيروفات 
Pyruvic Acid  حمض البايروفيك-حمض الحصرم الناري
Pythagoras Theorem فيثاغوروس) نظرية(ُمَبرَهَنة
Q - Factor معاملQ 
Q - Point - Operating Point - 
Quiescent Point 

 نقطة العمل

QFE – Ground Pressure ضغط األرضية 
QNE - Mean Sea Level Pressure لبحرمتوسط الضغط عند سطح ا)QNE(
Quad أربعة
Quad - PSDs متحسس للكشف عن الموقع رباعية
Quad - Quadrillion BTUs وحدة قياس طاقة تساوي كمية(بي تي يو) 1015(كوادرليون

الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة رطل إنكليزي من الماء درجة 
 )حريرة 251وتكافىء تقريبًا -فهرنهايت واحدة 

Quad Flatpack رزمة مسطحة ربعية 
Quadrant ربعية
Quadratic تربيعية 
Quadratic Equation معادلة تربيعية 
Quadratic Growth نمو تربيعي 
Quadrature تربيع
Quadricep عضلة رباعية النهايات 
Quadriplegia شلل كلي 
Quadruplex Redundancy تكرار رباعي 
Quadruplex Systems اعيةمنظومات رب 
Quadrupole Mass Spectrometer مقياس الطيف الكتلي الرباعي األقطاب
Quadrupole Symmetry تناضر رباعي 
Qualifications تأهيل-مؤهل  - كفاءة  -أهلية
Qualitative وصفي -نوعي  -كيفي
Qualitative Characterization توصيف نوعي 
Quality نوعية -جودة 
Quality and Performance جودة و أداء 
Quality Assurance ضمان الجودة 
Quality Attribute Workshop ورشة عمل حول سمات الجودة
Quality Control سيطرة نوعية 
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Quality Control Factors عوامل السيطرة النوعّية 
Quality Factor معامل النوعّية 
Quality Function Deployment  وظيفة الجودةنشر وتوزيع
Quality Management إدارة الجودة 
Quality Of Life نوعية الحياة 
Quality Regulation النوع/نظام الجودة 
Quality Standards مقاييس الجودة 
Quanta كّمات( كوانتا( 
Quanti - Tray طريقة سهلة وسريعة ودقيقة إلحصاء قولونيات: صينية كوانتي

 ياإليشيريشيا كول
Quantitation تكميم
Quantitative كّمي
Quantitative Characterization  كّمي) تمييز(توصيف 
Quantitative Structure - Activity 
Relationships 

عالقات كمية بين البنية والفعالية

Quantity Threshold Level مستوى عتبة الكمية 
Quantization استكمام 
Quantization Of Electron Motion تكميم حركة االلكترون 
Quantized ُتجزء
Quantized Energy ُمكّممة/طاقة كمية 
Quantum طاقة(َكمَّة( 
Quantum - Interference Transistor ترانزستور التدخل الكمومي
Quantum Algorithms خوارزميات كمومية 
Quantum Ballistic Transport Regime لقذائف الكمومينظام نقل ا
Quantum Ballistics حركة القذائف الكمومي 
Quantum Bell جرس كمومي 
Quantum Bits بيتات كمومية 
Quantum Boxes صناديق كمومية 
Quantum Chromodynamics  تحريك لوني كمومي-كروموديناميك كمومي
Quantum Computation حوسبة كمومية 
Quantum Confinement كموميحصر 
Quantum Dot نقطة كمومية 
Quantum Dot Composite مركب نقطة الكم 
Quantum Dot Infrared Photodetector محس ضوئي لألشعة تحت الحمراء نقطة كمومية
Quantum Efficiency  كفاءة الكم -فعالية كمية
Quantum Energy كمية/مكماة/ طاقة كمومية
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Quantum Entanglement بك كميتشا 
Quantum Mechanical Effect تأثير كموم ميكانيكي 
Quantum Mechanics ميكانيكا كمومية 
Quantum Noise Of Light ضوضاء الكم للضوء 
Quantum Number / Quantum 
Numbers 

أعداد كمومية/ عدد كّمي 

Quantum Of Electromagnetic Energy طاقة كمية كهرومغنطيسية
Quantum Physics فيزياء الكم 
Quantum Point Contact نقطة تماس كمومية 
Quantum Regimes Of Transport نظم كمومية للنقل 
Quantum Size Effects آثار الحجم الكمومي 
Quantum States حاالت كمومية 
Quantum Well بئر كمومية 
Quantum Wire سلك كمومي 
Quantum Yield إنتاجية كمومية 
Quarantine  ّالحيوانات المشتبه بإصابتهم/احتجاز األشخاص: حجر ِصحِّي

 بمرض معٍد حتى التثبت من خلوهم منه
Quark مكون دون ذريّ  -كوارك
Quarter Wave Extension امتداد ربع موجي 
Quarter Wave Plates صفائح ربع موجية 
Quarter Wave Stubs أرومة ربع موجية 
Quartz  تزكوار
Quartz Crystal بلورة كوارتز 
Quartz Crystal Oscillators مذبذبات بلورة كوارتز 
Quartzite رمل كوارتزي 
Quasi - Discrete شبه منفصلة 
Quasi - Felmi Levels شبه مستويات يرمي 
Quasi - Isotropic  ًمتماثل المناحي تقريبا 
Quasiballistic مشابه لحركة القذائف 
Quasielectric شبه كهربائي 
Quasiparticle شبه جسيم 
Quaternary رباعية
Quaternary Carbon كربون رباعي 
Quaternion رباعية
Quaternions رباعيات 
Quench يبّرد سريعاً ( -يسقي( 
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Quenched And Tempering إسقاء ومعالجة حرارية 
Quenching تبريد سريع(إسقاء( 
Quick Connect وصيل سريعت 
Quick Fix إصالح سريع 
Quiescent ساكن
Quiescent Point نقطة ساكنة 
Quiescent State  ساكنة(حالة السكون( 
R - Bar  عارضة على شكلR 
R Group  زمرة عضويةR 
R Phase طورR 
R.M.S. Value قيمةR.M.S 
Rabies Virus فيروس داء الكَلب 
Racemase راسيماز 
Racemic راسمي
Racism تمييز عنصري 
Rack منصب 
Rack And Panel رفوف و لوحات 
Racquets مضارب 
Rad راد
Radar رادار
Radar Antennas هوائيات الرادار 
Radar Clutter بلبلة رادارية 
Radar Displays شاشات الرادار 
Radar Frequency Bands أنطقة ترددات الرادار 
Radar Noise  ضاء الرادارضو 
Radar Receivers مستقبالت الرادار 
Radar Return Analysis تحليل االرتداد الراداري 
Radar Returns موقع الموجة الرادارية المرتدة
Radar Seeking Missiles صواريخ باحثة عن الرادارات
Radar Systems أنظمة الرادار 
Radar Transmitter Magnetron رسال الراداريمغنترون اإل
Radar Transmitters مرسالت الرادار 
Radial - Leaded Assembly تجميع وصلتين شعاعيتين
Radial - Leaded Molded Plastic 
Packages 

رزم بالستك ملصقة بطرف شعاعي

Radial Artery  الشريان الكعبري(شريان الُرُسغ(
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Radial Beam شعاع قطري 
Radial Leadframe طار الربط الشعاعيإ 
Radial Scanning مسح شعاعي 
Radial Temperature حرارة شعاعية 
Radial Velocities سرع شعاعية 
Radially بشكل شعاعي 
Radially Symmetric Function  ًتابع متناظر قطرّيا 
Radian راديان
Radiance  وهج/تألق -إشعاعية 
Radiance Pattern نمط إشعاعي 
Radiant إشعاعية 
Radiant Sensors مجسات اإلشعاع 
Radiated Power قدرة مرسلة 
Radiated Pulse Width عرض النبضة المنبعثة 
Radiation إشعاع
Radiation Dose ُجرعة إشعاع 
Radiation Efficiency فعالية اإلشعاع 
Radiation Pattern نمط اإلرسال اإلشعاعي
Radiation Resistance مقاومة إشعاعية 
Radiation Sterilization تعقيم باالشعاع 
Radiative Decay انحالل إشعاعي 
Radiative Forcing احتجاز األشعة 
Radiative Inversions انقالبات إشعاعية 
Radiative Recombination تجّمع مشع 
Radiator مشعة
Radical جذور
Radical Initiator  ادر جذريمب -بادىء جذري
Radical Polymerization بلمرة جذرية 
Radical Scavenger مركبات صّيادة للجذور 
Radio راديو
Radio Beacon System نظام البيكون الراديوي 
Radio Broadcasting and Receiving إرسال وٕاستقبال راديوي 
Radio Communication اتصال السلكي 
Radio Detection and Ranging Radar تحري راديوي وتحديد مدى
Radio Direction Finders ُمحددات االتجاه الراديوية
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Radio Frequency ترددات راديوية 
Radio Frequency Bands أنطقة التردد 
Radio Frequency Interference تداخل الترددات الراديوية
Radio Frequency Signal Generators  مولدات إشاراتRF 
Radio Frequency Transponders  التردد الراديوي) ترانسبوندرات(متلقيات
Radio Horizon أفق راديوي 
Radio Navigation Aids أدوات المالحة الراديوية 
Radio Noise تشوش راديوي 
Radio Receivers مستقبالت الراديو 
Radio Signal Propagation إنتشار اإلشارات الراديوّية
Radio Telescopes تلسكوبات راديوية 
Radio Transceiver جهاز استقبال وٕارسال راديوي
Radio Transmitters And Receivers مرسالت ومستقبالت راديوية
Radio Wave موجة الراديو 
Radioactive نشاط اشعاعي 
Radioactive Dating عاعيًاتحديد العمر إش-تأريخ بواسطة النشاط االشعاعي
Radioactive Decay  اضمحالل النشاط االشعاعي -تحلل اشعاعي
Radioactive Isotope  ّنظير ُمِشع 
Radioactive Markers واسمات مشعة 
Radioactive Materials مواد ذات نشاط إشعاعي
Radioactive Sheilding حماية من المواد ذات النشاط اإلشعاعي
Radioactive Traces فات نشطة إشعاعياً مخل 
Radioactive Waste نفايات إشعاعية 
Radiogram صور األشعة 
Radiographic Testing اختبار التصوير اإلشعاعي
Radioimmunoassay معايرة مناعية اشعاعية 
Radiology علم األشعة 
Radionuclides نويدات مشّعة 
Radiosonde مسبار السلكي 
Radius نصف القطر 
Radius of Gyration نصف قطر الحركة التدويمية
Radome  رادوم-قّبة الرادار-مخروط مقّدمة الصاروخ
Raffinose رافينوز 
RAFT Polymerization بلمرة عكوسة عبر انتقال السلسلة باالضافة والتجزيء
Rail Shear Test اختبار قص السكة 
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Rain Forests غابات المطر 
Rain Storm فة مطريةعاص 
Rain Water مياه األمطار 
Rain Water Catchment  مستجمع أمطار –حصيلة مطرية
Rainbow Cable كبل قوس قزحي 
Rainfall Duration مدة استمرار الهطول المطري وتقاس: مدة الهطول المطري

 بالدقائق وغالبًا بالساعات
Rainfall Intensity وتقاس-هطول المطريغزارة ال: كثافة الهطول المطري

 بالميليمتر
Rainout غسل مطري 
Raked Debris عشب مجمع بالخرماشة
Raking Assembly مجموعة من المعدات تقوم بتجريف الرواسب: مجموعة تجريف

 من قيعان األحواض في محطات المعالجة
Ram كباش
Ram Air Turbine  ّتوربين هوائي ِضغاطي 
Raman رامان
Raman Shift إزاحة رامان 
Raman Spectroscopy مطيافية رامان 
Rambus DRAM ذاكراتDRAM نوع رامبوس
Rammed Graphite Castings مسكوبات مكبوسة في الغرافيت
Rammers معدات متنوعة يتسبب فيها سطح مستوي من الحديد: رجاجات

 لقياس اندماجها وتصلبها - القاسي يضرب التربة بشكل متكرر 
Ramp رامب جزء المرتفع من موجة سن المنشار
Ramping تغّير تدريجي -ازدياد 
Random Access نفاذ عشوائي 
Random Access Memory ذاكرة الدخول العشوائي 
Random Access Versus Serial 
Access 

دخول عشوائي مقابل دخول تسلسلي

Random Arrangement ترتيب عشوائي 
Random Copolymers بوليميرات مشتركة عشوائبة
Random Play Modes أنماط تشغيل عشوائية 
Range فترة الخدمة - مدى  -مجال
Range Convention For مجال االتفاق 
Range Counter عداد مدى 
Range Of Coordinates مدى االحداثّيات 
Range of momenta مدى العزوم 
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Range Setting  مدى المحدد -تضبيط المدى
Ranges امداء
Ranges At Room Temperature Table جدول المجال في درجة الحرارة العادية
Ranging تحديد المدى 
Rankine Cycle دورة رانكاين 
Rankine Scale رانكين) تدريج(ِمقياس 
Rapid Accelerated بشكل تصاعدي وسريع 
Rapid Cooling تبريد سريع 
Rapid Mixing مزج سريع 
Rapid Prototyping تصنيع سريع للنموذج 
Rapid Reversal سريعة انقالب 
Rapid Solidification Processing عملّية التصّلب السريع 
Rare Earth أرضية نادرة 
Rare Earth Doped Optical Fibers ألياف بصرّية مذممة بتربة نادرة
Rare Earth Iron Magnets يد واألتربة النادرةمغانط الحد
Rarefaction تخلخل 
Rasmussen Report تقرير راسموسين 
Raster راستر - مفراس 
Raster Display Generation توليد شاشة شبكة خطوط المسح
Raster Overlay Display Generation إنتاج شاشة تراُكب شبكة خطوط المسح
Raster Scan  خطوط-مط خطوط المسحماسح ن - مسح الهدف مجاليًا

 المسح
Raster Scanned Liquid Crystal 
Display 

 شاشة راسم بلور سائل

Raster Scanning مسح تمشيطي 
Ratchet سقاطة
Ratcheting تصعيد 
Rate معدَّل
Rate – Turn Signal إشارة معدل دوران 
Rate Crystallization معّدل البلورة 
Rate Of Angular Momentum معدَّل الزخم الزاوي 
Rate Of Change معدل التغير 
Rate Of Charge معدَّل الشحنة 
Rate Of Electrical Energy معدَّل الطاقة الكهربائية 
Rate Of Electrical Energy Consumed معدَّل الطاقة الكهربائية المستهلكة
Rate Of Electrical Energy Generated لكهربائية المولَّدةمعدَّل الطاقة ا
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Rate Of Enthalpy معدَّل المحتوى الحراري 
Rate Of Extensive Property معدَّل الخاصية التوسعية
Rate Of Flow Work معدَّل العمل المتدفِّق 
Rate Of Heat معدَّل الحرارة 
Rate Of Internal Energy معدَّل الطاقة الداخلية 
Rate Of Kinetic Energy معدَّل الطاقة الحركية 
Rate Of Linear Momentum معدَّل الزخم الخطي 
Rate Of Potential Energy معدَّل الطاقة الكامنة 
Rate Of Reaction معدَّل التفاعل 
Rate Of Total Energy معدَّل الطاقة الكلية 
Rate Of Work معدَّل العمل 
Rate Output Signal ةمعدل اإلشارة المخرج 
Rated Capacity سعة مقاسة 
Rated Optical Power قدرة بصرية مخمنة 
Rates معّدالت سرعات 
Rates Table  سرعات -جدول معدَّالت
Rating  القدرة المقننة -تقدير القدرة
Rating Scale مقياس تقدير القيمة 
Ratio نسبة
Ratio Of Specific Heats نسب الحرارات النوعية 
Rational Number عدد ُمْنَطق 
Rational Protein Design تصميم البروتيني المنطقي
Rational Unified Process عملية موحدة منطقية 
Raubasine وهو عقار لعالج إرتفاع الضغط الشرياني يستخرج من:روباسين

 )Catharanthus roseusنبات 
Ravine طريق ضيقة -خانق  - مجرى
Raw DC Output  سالسة خرج التّيارDC
Raw Materials  خام(مواد أولّية( 
Ray Diagram مخطط شعاعي 
Rayleigh - Ritz Method  ريتز -طريقة رايلي 
Rayleigh Backscattering تشتت رايلي الراجع 
Rayleigh Jeans Formula جينز -صيغة رايلي / معادلة
Rayleigh Scattering  ة الضوءمبدأ رايليه الستطار
Rayon حرير صناعي 
Rays أشعة
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Re - Entry Drilling إعادة دخول الحفر 
Reactance َرديَّة
Reactance LCR Series Circuit مفاعلة دارة /تحريض-LCRالتسلسلية
Reactance Loss فقد المفاعلة 
Reactants مواد متفاعلة 
Reaction تفاعل
Reaction - Bonded Silicon Carbide كربيد السيليسيوم المرتبط تفاعليًا
Reaction Bonding التصاق تفاعلي-ربط 
Reaction Heat حرارة التفاعل 
Reaction Injection Molding قولبة بالحقن التفاعلي 
Reaction Quotient حصيلة التفاعل 
Reaction Rate معدَّل التفاعل 
Reaction Rate Control علضبط معدل التفا 
Reaction Spinning غزل أثناء التفاعل 
Reaction Turbine توربين ارتكاسي 
Reactive تفاعلي 
Reactive - Ion Etching حفر برد فعل شوارد 
Reactive Diluents  فّعالة) ممّددات(ُمخففات
Reactive Ion Etching تنميش باأليون المتفاعل
Reactive Melt Infiltration مصهور تفاعلي) تغلغل(تسّرب
Reactive Melt Polymerization بلمرة الصهارة النشطة 
Reactive Molding Condensation  بالتكاثف/قولبة تفاعلية 
Reactive Sites مواقع تفاعلية 
Reactive Substances مواد متفاعلة 
Reactive System منظومة تفاعلية 
Reactive Tension توّتر تفاعلي 
Reactivity فعالية/ استجابة 
Reactor مفاعل
Reactor Core لب المفاعل 
Reactor Core Meltdown انصهار لب المفاعل 
Read Cycle دورة قراءة 
Read Only Memories ذاكرات القراءة فقط 
Read Only Memory ذاكرة قراءة فقط 
Read Time زمن القراءة 
Read/ Write Heads الكتابة/ رؤوس القراءة 
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Read/Write Memories الكتابة/ ذاكرات القراءة 
Readout Instrument جهاز القراءة 
Ready جاهز
Ready Availability إتاحّية فورية 
Reagents كواشف 
Real - Time Object - Oriented 
Modeling 

نمذجة الكائن المضمن ذو الزمن الحقيقي

Real Estate عقار ثابت 
Real Inductor محاثات حقيقية 
Real Numbers اعداد حقيقية 
Real Options خيارات حقيقية 
Real Time زمن حقيقي 
Real Time Feedback تغذية رجعية في الزمن الحقيقي
Real Wander انزياح ومضي حقيقي 
Realizations تحقيقات 
Rear Speakers مكبرين خلفيين 
Rear Surround Sound Speakers ُمكبرات الصوت المجسم الخلفية
Rear View Mirror مرآة للرؤية الخلفية 
Rebar قضبان فوالذّية لتقوية االسمنت
Recapitulation خالصة-القرائن/إعادة مختصرة للنقاط األساسية
Receive Only Terminal طرف استقبال فقط 
Receiver مستقبل 
Receiver Sensitivity ُمستقبلحساسية ال 
Receiver Thermal Noise مستقبل الضوضاء الحرارية
Receivers مستقبالت 
Receiving Tubes صمامات االستقبال 
Receptacle مستلم
Receptacles مستلمات 
Receptor مستقبل 
Recessed End نهاية معزولة في شبكة أنابيب
Recession كساد -ركود 
Recessive Gene جين متنحي 
Rechargable  قابلة للشحن -يعاد شحنها
Recharge إعادة شحن -تغذية 
Recharge Area منطقة إعادة الشحن 
Reciprocal تبادلية/ترددية 
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Reciprocal Action فعل تبادلي 
Reciprocal Device جهاز تبادلي 
Reciprocal Relations عالقات عكسية 
Reciprocal Relations Generalized 
Betti's Law 

عالقات معكوسة مولدة لقانون بيتي

Reciprocally تبادليًا
Reciprocating ترددي
Reciprocating Engines محركات تبادلية 
Reciprocating Piston Hand Pump مضخة يدوية مكبسية ترددية
Reciprocating Pumps مضخات ترددية 
Recirculation And Transfer Pumps ت إعادة التكرير والنقلمضخا
Reclamation تحويل أراٍض بور إلى أراض مستثمرة زراعيًا: استصالح
Recognition Sequence تسلسالت التمييز 
Recognize تمييز
Recombinant مأشوب 
Recombination  تخليق توافقات جينية جديدة إما في-التأشيب  -إعادة اتحاد

 الطبيعة أو في ظروف المخبر
Recombine أعاد االتحاد 
Reconaissance رصد
Reconfigurable قابلية إعادة التشكيل 
Reconstituted Panels لوحات معاٌد تكوينها 
Reconstruction إعادة إعمار 
Record Players ُمشّغالت التسجيل 
Recordable قابلة للتسجيل 
Recordable CDs أقراص مدمجة 
Recordable Locking Device  قفل قابلة للتسجيل) أدوات(عناصر
Recording تسجيل 
Recordkeeping مسك سجالت 
Recover يستعيد 
Recoverable - Economically  اقتصاديًا-قابل لالسترداد وللتعافي
Recovered مستعاد 
Recovery شفاء -رجوعّية  - استعادة
Recovery And Post - Recovery 
Processing 

معالجة االسترجاع وما بعد االسترجاع

Recovery Current تّيار االستعادة 
Recovery Efficiency كفاءة االسترجاع 
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Recovery Factor عامل االسترداد 
Recovery Time زمن االستعادة 
Recrystallization إعادة تبلور 
Rectal شرجي
Rectangular مستطيل الشكل 
Rectangular Co-ordinates  قائمة(إحداثيات متعامدة(
Rectangular Molded Cases حاويات متوازنة االضالع ُملحمة
Rectangular Multipin وصالت مستطيلة متعددة المشابك
Rectangular Trimmer Potentiometer مجهاد مشّذب مستطيل 
Rectangular Vanes مستطيلة) رياش(عنفات
Rectification تقويم
Rectification Of Vibration تصحيح االهتزاز 
Rectification Of Vibration - 
Accelerometers 

مقاييس تسارع تقويم االهتزاز

Rectification Ratio نسبة تقويم 
Rectified AC تّيار متناوب مقّوم 
Rectifier م مقوِّ
Rectifier Bridges قناطر مقوّمة 
Rectifier Circuits مدارات  المقوِّ
Rectifier Diodes دايودات مقّومة 
Recuperator مسترد حرارة 
Recycle إعادة التدوير 
Recycled Plastic  ُأعيد تصنيعها(مواد بالستيكّية مدوَّرة(
Recycled Water Use استخدام المياه المدورة 
Recycler's World صنيعإعادة االستعمال والت(عاَلم العاملين في التدوير(
Recycling تدوير
Recycling Aluminum  أعيد تصنيعه(ألمنيوم مدوَّر(
Recycling Criteria معايير التدوير 
Recycling Infrastructure  إلعادة تصنيع(بنية تحتية للتدوير(
Recycling Options خيارات التدوير وٕاعادة التصنيع
Recycling Plastics المواد البالستيكيةإعادة تصنيع  -تدوير
Recycling Programs For PMCS برنامج التدوير وٕاعادة التصنيع للمواد المرّكبة البوليميرّية
Recycling/Disposal/Reuse  إعادة-التصّرف بـ-التخّلص من- تدوير وٕاعادة التصنيع

 االستعمال
Red - Shift إزاحة األحمر 
Redistribution Reaction عادة التوزيعتفاعل ا 
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Redox إختزال -إرجاع /أكسدة 
Redox Biocatalisi مختزل/ تحفيز حيوي مؤكسد
Redox Potential  اإلختزال -كمون األكسدة
Redox Reaction  خزلدة-إختزال  -تفاعل أكسدة
Reduce - Pressure - Principle 
Backflow Preventer 

مانع رجوع رئيس مخفف للضغط

Reduced ختَزلم 
Reduced - Pressure - Principle 
Device 

جهاز أساسي للضغط المنخفض

Reduced Bending Stiffness جساءة االنعطاف المختَزلة
Reduced Bending Stiffness 
Approximation 

 تقليل جساءة االنحناء

Reduced Instruction Set Computers أجهزة الكمبيوتر بتوجيهات منخفضة
Reduced Stiffness جساءة مختزلة 
Reducing Agent عامل مختزل 
Reducing Solar Heat Gain إنقاص الربح الحراري الشمسّي
Reduction تخفيض-إرجاع - خفض  -اختزال
Reduction Factor عامل التخفيض 
Reductions Feature Size تقّلص حجم الشكل 
Reductive Amination إلختزاليةمجموعة األمين ا
Redundancy احتياط -فيض  -تكرار
Redundancy And Failure Survival تكرار وتجاوز الفشل 
Redundancy Systems نظم احتياطية 
Reed – Switch Relays مرحالت المفتاح القصبي
Reed Switch مفتاح قصبي 
Reengineering إعادة التصميم 
Reentrant Cavity Vanes دخل الفجوةأرياش م 
Reentry Vehicles َمركبات عائدة 
Refactoring تغيير تصميم البرنامج دون التأثير على النتائج
Reference اسانيد الدواسة -مرجع 
Reference Architectures هكيلية مرجعية 
Reference Coordinates إحداثيات مرجعية 
Reference Density كثافة مرجعية 
Reference Diode دايود مرجعي 
Reference Dose جرعة مرجعية 
Reference Junction  موصل مرجعي(وصلة مرجعية(
Reference Phasor ُمطاِور مرجعي 
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Reference Voltage فولتية مرجعية 
Refill ردم-يردم 
Reflectance انعكاسية 
Reflected - Light Bright - Field 
Microscopy 

طع والضوء المنعكسمجهر الحقل السا

Reflected Component مكّونة منعكسة 
Reflected Sound صوت منعكس 
Reflected Waves أمواج منعكسة 
Reflection انعكاس 
Reflection And Refraction إنعكاس و إنكسار 
Reflection Electron Diffraction عكس االنكسار االلكتروني
Reflection Losses عن اإلنعكاس فقد ناتج 
Reflection Microscope مجهر االنعكاس 
Reflective - Type Cell  االنعكاسّي)النوع(خلّية من النموذج
Reflective Layers طبقات عاكسة 
Reflective Surface سطح القرص العاكس 
Reflective Type LCD  شاشة بلورات سائلةLCDمن النموذج النوع االنعكاسّي
Reflectivity انعكاسّية 
Reflector Voltage فولتية عاكسة 
Reflectors عاكسات 
Reflex Klystron كليسترون عاكس 
Reflow – Solder Processes عمليات التلحيم 
Reflow Characteristics خصائص السيولة 
Reflow Soldering  تقانة لحام تعتمد على(اللحام بالسيولة -لصق بإعادة الدفق

تخدام عجينة لربط القطع بداية ثّم التسخين لتحقيق اللحام اس
 )النهائي

Refluxing تكثف راجع 
Reforestation إعادة التحريج 
Reformate وبالتالي مضاّد(وقود بترولي سائل ذو رقم أوكتان عالي

ناجم عن إعادة ترتيب الجزيئات الهيدروكربونية في ) لالنفجار
 النفط

Refracted Ray عاع منكسرش 
Refraction انكسار 
Refraction Synchronization 
Communications 

اّتصاالت التواقت االنكساري

Refractive Effect تأثيرعملية االنكسار 
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Refractive Index معامل االنكسار-مؤشر االنكسار /دليل
Refractory مادة مقاومة للصهر 
Refractory Composites ة مقاومة للصهرمواد مرّكب
Refractory Material مادة مقاومة للصهر 
Refractory Metals معادن مقاومة للصهر 
Refresh إعادة ضبط 
Refresh Amplifier مضخم اإلنعاش 
Refresh Rate معدل التجديد 
Refrigerant مواد كيمائية تستخدم إلحداث التبريد عبر تحولها من: مبردات

 طور إلى طور
Refrigeration تبريد
Refrigeration System تبريد) مجموعة(نظام 
Refuse Piles أكوام النفايات 
Regenerate إعادة تكوين 
Regeneration Of Co - Factors إعادة تشكيل العوامل المساعدة
Regenerative متجددة 
Regenerative Repeater مكرر إعادة التوليد 
Regenerator وليدإعادة الت 
Reggie Spencer Phase Shifters مزيحات طور ريغيا سبنسر
Region - N منطقة- N 
Region - P منطقة- P 
Regioselectivity إنتقائية من حيث الموقع
Registered In The U.S. Patent And 
Trademark Office By Carnegie 
Mellon University 

ت والعالمات التجارية فيعالمتان تجاريتان لمكتب البراءا
 الواليات المتحدة المسؤولة عنه جامعة كارنيغي ميللون

Registered Trademark of IBM Corp عالمة تجارية مسجلة لشركةIBM
Regression ارتداد
Regular انتظام
Regular Antisymmetric Angle - Ply 
Laminate 

زاوية عدم التجانس الصفائحي

Regular Laminate صفيحة طبقية منتظمة 
Regular Symmetric Angle - Ply 
Laminate 

صفيحة طبقية منتظمة متناظرة ذات رقاقات مائلة

Regular Symmetric Cross - Ply 
Laminate 

صفيحة طبقية منتظمة متناظرة ذات رقاقات متصالبة

Regulated Limit حدود مقّرة و محددة بتشريعات و قوانين
Regulation قوانين-نواظم -تشريعات  -قواعد
Regulation Of Sewer Use قانون استخدام مياه المجاري
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Regulation Of Use نظام االستخدام 
Regulations تعليمات/أنظمة 
Regulator منظم
Regulatory تنظيمي 
Regulatory Basis for MCLs أساس تنظيمي للMCLs
Regulatory Requirements For 
Sewage Sludge Disposal 

متطلبات منظمة لطرح حمأة المجارير

Rehabilitate إعادة منشأة أو ما شابهها إلى أدائها السابق: إعادة تأهيل
Rehabilitation اعادة تأهيل 
Reheating إعادة التسخين 
Reinforced Aluminum ألمنيوم مقّوى 
Reinforced Concrete خرسانة مقواة 
Reinforced Membranes أغشية مقواة 
Reinforced Reaction Injection 
Molding 

سبك بالحقن التفاعلّي المقّوى/قولبة

Reinforcement تعزيز
Reinforcement Fibers تقوية باأللياف 
Reinforcement In MMC مادة تقوية في المواد المركبة ذات الرابط المعدني
Reinforcements يات-دعامات-مدعِّمات  -وية مواد تق مقوِّ
Reinforcing Fibers ألياف تقوية 
Reissner Variational Theorem نظرية ريسنير المتغّيرة 
Rejected منبوذة
Rejected Water مياه منبوذة غير قابلة لالستهالك
Rejector Circuit دارة رافضة 
Relation To Stiffnesses For 
Orthotropic Materials 

عالقة معامالت جساءة المواد ثالثية المناحي

Relative Altitude ارتفاع نسبي 
Relative Average Atomic Mass كتلة ذرّية وسطّية نسبية 
Relative Density كثافة نسبية 
Relative Humidity رطوبة نسبية 
Relative Mismatch عدم تطابق نسبي 
Relative Motion يةحركة نسب 
Relative Permeability نفاذية نسبية 
Relative Permittivity سماحية نسبية 
Relative Positions مواضع نسبّية 
Relative Saturation تشبع نسبي 
Relative Time  زمن نسبي -وقت نسبي
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Relativistic Path Integral تكامل المسار النسبوي-معادلة المسار النسبية التكاملية
Relativistic Quantum Theory نظرية الكم النسبية 
Relativity نسبية
Relaxation Rates معدالت إسترخاء 
Relaxation Time زمن االسترخاء 
Relay / Relays مرحالت/ مرّحل 
Relay Back ُمرحِّل رجعي 
Relay Coils ملّفات المرحل 
Relay Towers أبراج الترحيل 
Release إصدار 
Release Agent  عاِمل تحرير -مانع التصاق
Release History Database قاعدة بيانات اإلصدارات السابقة
Release Plan خطة اإلصدار 
Release Step عتبة التفريغ 
Reliability اعتمادية -وثوقية 
Reliability Shake - Down Testing اختبار تجريبي للوثوقية 
Relief Valve ام تخفيفصم 
Reluctance مغنطيسية(ممانعة( 
Remaining Reserves احتياطي متبقي 
Remaining Undiscovered الزالت غير ُمكتشفة بعد
Remanence دفق مغنطيسي متخّلف 
Remanent Flux Density كثافة تدفقّية للمغنطة المتبقّية
Remanufactured إعادة تصنيع 
Remote Controller مات عن ُبعدمتحّك 
Remote Data Concentrator ُمركَّز البيانات البعيد 
Remote Method Invocation تنفيذ الطريقة عن ُبعد 
Remote Procedure Call  بنمط اتصال إجرائي عن بعد-استدعاء إجراء عن بعد
Remote Shaft Angle زاوية العمود البعيد 
Removable Contacts  لةنقاط تماس منقو 
Removable Memory Card بطاقة ذاكرة الصور المتحركة
Removable Storage Media وسائط الحفظ القابلة للنقل
Removal إزالة
Removal Of Dissolved Salts إزالة األمالح الذائبة 
Rems وحدة جرعة تعرض إشعاعية مكافئة ِلرونتجن في االنسان:ريم
Renal كلوي
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Renal Artery ريان كلويش 
Renal Pelvis تجويف كلوي 
Renal Vein وريد كلوي 
Renewable قابل للتجّدد 
Renewable Energy طاقة متجددة 
Renewable Resources  الموارد المتجددة-قابلة للتجّدد) منابع(مصادر
Rennet رينيت
Rennins  الرينين –منفحة التجبين
Rental Divx Disks أقراصDivx الُمستأجرة
Rental Video Tape Cassette كاسيت شريط الفيديو المستأجر
Reorientation معاد تموضعها 
Repair إصالح 
Repeater / Repeaters  مكررات/ أجهزة ُمكررة 
Repeater And Regenerator Spacing مكرر و إعادة توليد فضاءات
Repetition Frequency تردد التكرار 
Repetition Rates معدالت تكرار 
Repetitive Nature طبيعة متكّررة 
Repetitive Order ترتيب متكّرر 
Replication تكرار التجربة 
Replication Fork التضاعف) تفرع(مفترق
Reply إجابة
Reporter Gene جين ُمخِبر 
Reporter Groups مجموعات مبلِّغة 
Repowered Power Plants وليد طاقة ُأعيد تزويدها طاقيًامحطات ت
Reprecipitation إعادة ترسيب 
Representative ممثـِّل
Representative Samples عينات ممثلة 
Representative Volume Element  عناصر التمدد الحجمي-عنصر التمثيل الحجمي
Reprocessed Fuel وقود ُأعيدت ُمعالجُته 
Reproduce إنتاج
Reproduction  عمليات تقوم عبرها العضويات:توالد -تكاثر  -اعادة انتاج

 بتكرار ذاتها ضمانًا الستمرارها وديموميتها
Reprogrammable إعادة البرمجة 
Reptation Model نموذج ثعباني 
Request To Send Signals أمر بإرسال اإلشارة 
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Required Tasks مهام مطلوبة 
Requirements باتمتطل 
Requirements Engineering هندسة المتطلبات 
Reradiate إعادة إرسال 
Rerecemization إعادة راسيمية 
Rescue Of Wastewater استرداد مياه الصرف 
Research بحث
Research & Development بحث و تطوير 
Reserve احتياطي 
Reserve Batteries خازنة/بطاريات احتياط 
Reserve Cells احتياط/خاليا خازنة 
Reserve Growth نمو االحتياطي 
Reserves احتياطات 
Reservoir حامل مائي مكون من طبقة-حوض - مستودع  -خّزان

 تتصف بمسامية ونفوذية تمكنها من خزن الماء
Reservoir Capacitor مكثف احتياطي 
Reservoir Factors  تياطياالح/عوامل الخزن -عوامل المكمن
Reservoir Management إدارة المكمن-االحتياطي /إدارة الخزن
Reservoir Simulators  محاكيات االحتياطي -محاكاة المكمن
Reservoir Species جنس خازن 
Reset خفض
Reset Functions إعادة ضبط الوظائف 
Reset Set (RS) Flip Flop قالب الضبط إعادة الضبطRs
Resettable  يعاد ضبطها -يعاد تنضيدها
Reshape Pulses إعادة توقيت وتشكيل النبضات الرقمّية
Residence - Time Distribution توزيع زمن المكوث 
Residence Time أي/الحمأة/الزمن الذي يبقى فيه مياه الصرف: زمن المكوث

 محلول في قسم معين من وحدات المعالجة
Residential Use ستخدام المناطق السكنيةا
Residential/Commercial Sector منطقة تجارية وآهلة بالسكان
Residual متبقي
Residual Clay غضار متبّقي 
Residual Inductance حث متخلف 
Residual Magnetism مغنطة متبقّية 
Residual Oil نفط متبقي 
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Residual Oil Saturation تشّبع النفط المتبقي 
Residual Stresses إجهادات متبقّية 
Residual Tensile Stresses إجهادات شّد متبّقّية 
Residualization متبقيات 
Residuals Of Resistors بقايا المقاومات 
Resilience طاقة التشّوه المرن في واحدة الحجم
Resilient ثنيهاصفة العودة إلى الوضع االولي لمادة بعد: مطاطي-مرن

 او مطها او ضغطها
Resin راتنج
Resin Impregnated Fibers ألياف ُمشَبعة بالراتنج 
Resin Transfer Molding قولبة بانتقال الراتنج 
Resist Creep مقاوم للزحف 
Resist Masks بصمة مقاومة 
Resistance مقاومة 
Resistance Capacitance مقاومة سعوية 
Resistance Path مسار المقاومة 
Resistance Range نطاق المقاومة 
Resistance Temperature Detectors  درجة الحرارة –كواشف المقاومة
Resistance Tolerance احتمال المقاومة 
Resistive مقاومي 
Resistive Capacitive Circuits دارة سعة مقاومة 
Resistive Heating يةحرارة المقاومة الكهربائ
Resistive Strip شريط مقاوم 
Resistive Tolerance تحملية المقاومة 
Resistive Value قيمة مقاومة 
Resistivity مقاومّية 
Resistivity - Volume Resistivity  مقاومية حجمية -مقاومية
Resistor مقاوم
Resistor Formation تشكيل المقاوم 
Resistor Networks اوماتشبكات المق 
Resistor Transistor Logic منطق مقاوم ـ ترانزستور
Resistors مقومات 
Resolution استبانة -تبيان 
Resolution Bandwidth عرض نطاق التبيين 
Resolution Of Forces تحليل القوى 
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Resolver محّلل
Resolver - To - Digital Convertor مقوم إلى رقمي/محّول محلل
Resolvers  محلالت -مستبينات 
Resolvers For Measuring Position ُمحلالت قياس الوضعّية
Resolving Power الفصل) قدرة(قوة 
Resonance رنين
Resonant - Tunneling Process عملّية العبور النفقي المتجاوب
Resonant Antennas هوائيات مرنانة 
Resonant Dipoles رنانةقطبية ثنائية م 
Resonate ترّن
Resonator رّنان -مرنان 
Resonator Gap ثغرة المرنان 
Resorption إعادة امتصاص 
Resource مورد -منبع  -مصدر 
Resource Conservation And 
Recovery Act 

وثيقة الحفاظ على الموارد وتعافيها

Resource Description Framework إطار عمل وصف المصادر
Resources موارد
Respiration تنفُّس
Respiratory Chain سلسلة تنفسية 
Respiratory Quotient نسبة التنفس 
Response استجابة 
Response Fiber استجابة الليف 
Response Time زمن اإلستجابة 
Responsive Phases أطوار استجابية 
Responsiveness استجابة 
Rest Position سكونيموقع 
Restoration استرجاع 
Restoring Force قوة االستعادة 
Restrained Joint وصلة مقيدة الحركة 
Restriction Enzymes أنزيمات الحصر 
Restriction Fragment Length 
Polymorphism 

طول شدفة الحصر الناتجة عن تعدد أشكال الجينات

Restrictions قيود
Restrictions On Micromechanical 
Behavior 

المايكروميكانيكي/المجهري/قيد على التصرف الميكانيكي الدقيق

Restrictions On Theory قيود على المفهوم 
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Restructuring إعادة هيكلة 
Resultant Force  قوة محصلة -قوة مواِزنة
Resulting Moment عزم ناتج 
Resulting Sum حاصل الجمع 
RET  تحسين االستبانةتكنولوجيا
Retardants Crystallization مؤخرات البلورة 
Retarders  معواقات -ُمؤخِّرات 
Retarding Phase مرحلة التعويق 
Retention Time أي/الحمأة/الزمن الذي يبقى فيه مياه الصرف: زمن االحتجاز

 محلول في قسم محدد من وحدات المعالجة
Retentivity على المغنطة بعد زوال التأثير الُمَمغِنط قدرة الحفاظ
Reteplase ريتيبالز 
Reticular Layer طبقة شبكية 
Reticules شبيكات 
Retime توقيت
Retort إنبيق
Retrace حافة ساقطة ُمرجع 
Retractable Arc قوس قابل للسحب 
Retrieval Time زمن االستخراج 
Retrogradation تسلسل تراجعي 
Retrograde - Doped اشابة ُمتراجعة 
Retrospective Investigation استقصاء بأثر رجعي 
Retrotransposons عوامل وراثية متنقلة قهقرية
Retroviruses فيروسات قهقرية 
Return On Equity مردود على األسهم 
Return On Investment  الريع االستثماري -مردود على االستثمار
Reusable قابل إلعادة االستعمال 
Reuse إعادة استخدام 
Reuter Matrix مصفوفة رويتر 
Revealed Preference Valuation تقييم ظاهر للتفضيل 
Revenue Bonds مؤسسات/الحكومات/سندات تصدرها البلديات: سندات العوائد

 أهلية مفوضة بإحداث مرافق خدمات كمنشأت المياه والصرف
Reverberation ترجيع
Reverence توقير
Reversal Laws For قوانين عكسية 
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Reversal Parameter ُموِسط العكس 
Reverse عكسي 
Reverse - Biased  ًمنحاز عكسيا 
Reverse - Biased Junction مفصل تحيز معكوس 
Reverse Bias انحياز عكسي 
Reverse Biased Junction مفصل تحيز عكسي 
Reverse Breakdown Voltage فولتية االنهيار العكسي 
Reverse Counter عداد عكسي 
Reverse Current تّيارات انعكاسّية 
Reverse Engineering هندسة عكسية 
Reverse Genetics وراثة عكوسة 
Reverse Osmosis تناضح عكسي 
Reverse Saturation Current تيار اإلشباع العكسي 
Reverse Torque Of The Motor عزم دوران المحّرك العكسي
Reverse Transcriptase إنزيم(ناسخ عكسي( 
Reverse Voltage فولتية إنعكاسية 
Reversed Micelles ُمْذَيالت معكوسة 
Reversible عكوسة 
Reversible Adiabatic Process عملية أدياباتية عكوسة 
Reversible Process عملية عكوسة 
Reversible System تحكم الطيار مربوط مباشرة مع سطح التحكم
Reversible/Irreversible Processes  غيرعكوسة/إجرائيات عكوسة/عملّيات
Revision Control System نظام انعكاس 
Revisited تفتيش
Revolution ثورة
Revolutionary ثوري
Revolving Carousel Drawer واريرخزانة دوارة من ج 
Rewiring إعادة التوصيالت السلكّية
Rewritable (Erasable) CDs أقراص مدمجة تعاد الكتابة عليها
Reynolds Number  حاصل قسمة قوة العطالة على قوة اللزوجة(عدد رينولدز(
RF Amplifier مضخم الترددات الراديوية
RF Applications تطبيقات الترددات الراديوية
RF Circuits دارات الترددات الراديوّية
RF Energy طاقة التردد الراديوي 
RF Energy Propagation  إنشار طاقةRF  - توليد طاقةRF
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RF Interference ترددات راديوية متداخلة 
RF Pickup Probe القط الترددات الراديوية 
RF Power قدرة التردد الراديوي 
RF Relays الراديوّية مرحالت الترددات
RF Shelter علبة حماية الترددات الراديوية
Rhamnose رامنوز
Rheology علم دراسة سيولة انسياب المادة تحت إجهاد: ريولوجيا
Rheology Modifiers ُمعدالت ريولوجية 
Rheumatoid Arthritis التهاب المفاصل الريثاني
Rhizosphere نطاق الجذور 
Rhodamine نرودامي 
Rhodium عنصر الروديوم 
Rhodopsin رودوبسين 
Rhombic Antenna هوائي معيني الشكل 
Rhombohedral معيَّني
RI - Reflective Index معامل عاكس 
Ribbon شريط
Ribbon Cable  كبل متعدد أسالك -كبل شريطي
Riboflavin رايبوفالفين 
Ribonucleic Acid حمض نووي ريبي 
Ribosome ريبوسوم 
Rickettsia ركتيسيا 
Ridge - And - Furrow Method متون و أخاديد 
Ridges أحياد
Rifampicin ريفامبيسين 
Rifamycin ريفامايسين 
Rig Angle زاوية التعادل 
Rig Motion حركة الالقط 
Rigging حباسة-قيد 
Right - Angled Triangle  مثلث قائم(مثلث قائم الزاوية(
Right - Hand Grip Rule قاعدة مسكة اليد اليمنى 
Right - Hand Rule قاعدة اليد اليمنى 
Right Circular Cylinder أسطوانة دائرية قائمة 
Right Shift Register مسجالت اإلزاحة اليمينية
Rigid صلبة
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Rigid Foam صلب) رغوة(اسفنج 
Rigid Glass Fiber Disks  الزجاج الليفيأقراص صلبة من
Rigid Laminates  صلبة(صفائح طبقية جسيئة(
Rigid Spacer مباعد صلب 
Rigidity صالبة - جساءة 
Rime Ice جليد ُحبيبي 
Ring حلقة دائرية 
Ring - Opening Polymerization بلمرة بفتح السلسلة 
Ring Laser Gyro جيرو الليزر الحَلقي 
Ring Laser Gyros - Fiber Optic 
Gyros 

جايروات الليف البصري-جيروسكوبات الليزر الحلقي

Ring Network شبكة حلقية 
Ring Nut عزقة حلقية 
Ring Resonator Fibre Optic Gyro جيرو الليف البصري ذو الِمرنان الحَلقي
Ring Resonator Type نوع من مرنان حلقي 
Ring Signal إشارة نغمّية 
Ring Tempering معالجة حرارية حلقية دائرية
Ring Wire دائري/سلك حلقي 
Rinse يشطف يغسل 
Ripple متموجة -متناوبة 
Ripple Counter عداد التمّوج 
Rise Time  وقت النهوض -زمن االرتفاع
Riser فتحة عمودية -ناهض 
Riser Pipe أنبوب رفع 
Rising Edge حافة مرتفعة 
Rising Main  ئيسي صاعدمأخذ ر 
Risk مخاطرة 
Risk - Cost - Benefit Analysis  المخاطرة -الكلفة  -تحليل الربح
Risk Analysis تحليل المخاطر 
Risk Assessment  تقييم مجازفة -تقييم المخاطرة
Risk Assessment Process عملية تقييم المخاطرة/سيرورة
Risk Characterization تشخيص الخاطر 
Risk Group مجموعة الخطورة 
Risk Identification تعريف المخاطرة 
Risk Management Model نموذج إدارة المخاطرة 
Risk Management Success نجاح إدارة المخاطرة 
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Risk Premium مكافأة المخاطرة 
Risks And Threats مخاطر و تهديدات 
River Clean Zone منطقة النهر النظيفة 
River Rapids منطقة التيارات النهرية السريعة
River Recovery Zone منطقة تعافي النهر 
River Self - Purification تنقية النهر الذاتية 
River Septic Zone منطقة النهر نتنة 
River Zone Of Recent Pollution منطقة التلوث الحديث في النهر
Rivers And Harbors Act نهار و المرافىءقانون األ
Rivet تبشيمة(برشامة( 
RNA حمض نووي ريبوزي 
Rna Subunit 23S وحدة الـRNA  23الفرعيةSالرايبوزومية
Road Signs Using Fiber إشارات الطرق باستخدام الليف
Robertson - Walker Metric  ووكر - مترية روبرتسون
Robot روبوت 
Robot Classifications ات الروبوتتصنيف 
Robot Controllers متحّكمات الروبوت 
Robot Envelope غالف الروبوت 
Robot Manipulators Or Arms األذرع/ُمديرات الروبوت 
Robotic Waterknife مائية مؤتمتة -مدية /سّكين
Robotics  علم الفواعل اآللّية -علم الروبوت
Robots روبوتات 
Rochelle Salt لملح روشي 
Rock صخرة
Rock Embanment Dam سد ضفي صخري 
Rocker Covers أغطية الصمامات الهزازة
Rocker Switch مفتاح هّزاز 
Rockers Buttons مفاتيح هّزازة 
Rockwell Hardness Number عدد قساوة روكويل 
Rockwell Hardness Test اختبار ُركِوّل للقساوة 
Rod قضيب 
Rod - Like Structure بنية ذات شكل قضيبي 
Rod Joint وصلة قضيب الحفر 
Rodent Protection حماية من القوارض 
Rodent Protection Of Ducted Cable حماية األسالك النفقية من القوارض
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Roentgen رونتجن 
Roll - Forming تشكيل الدحرجة 
Roll Rate معدل الدحرجة 
Roll Rate Command Control الدحرجة(االلتفاف/حكم بأمر سرعة الدورانت(
Roll Response - Basic Aircraft استجابة الدحرجة للطائرة العادية
Roller حصى/أداة ثقيلة تحدث بحركتها رص حبيبات التربة:مدحلة

 الطرقات قبل تعبيدها
Roller Bars من القماش/قضيب مع موصلة خشبية
Roller Flasks  جيةدوارق دحر 
Rolling دلفنة -دحرجة 
Rolling Fatigue تعب الدحرجة 
Rolling Moment عزم الدحرجة 
Rolloff خروج من الدحرجة 
Rollout تدحرج
ROMP Polymerization بلمرة مناقلة بفتح السلسلة
Roof Overhang سقف متّدلي/معلق بالسقف
Roofing Paper ورق السقف 
Roofing Sheets تسقيفألواح 
Room غرفة-حّيز 
Room Temperature درجة حرارة الغرفة 
Root – Mean – Square مربع متوسط الجذر 
Root Loci توضعات الجذور 
Root Mean Square جذر القيمة التربيعية الوسطى
Rope and washer مضخة الحبل والفلكة 
Rope Thread حبل ناظم 
Roquefort واع الُجبناسم تجاري الحد أن
Rot تفّسخ-إنتان  -تسّوس  -تعّفن
Rotary Balance إنتاج حركة تشبه المخروط عند زاوية هجوم ثابتة:موازن دوار-

 ودوران حول شعاع السرعة
Rotary Balance Rig رافعة الموازن الدوار 
Rotary Dials تزويل دّوار 
Rotary Drilling  ثقب دوراني -حفر دوار
Rotary Feeder ملّقم دّوار 
Rotary Knob مقبض دّوار 
Rotary Solenoids سولينويدات دّوارة 
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Rotary Switches مفاتيح دّوارة 
Rotary Trimmer Potentiometers مجهاد مشّذب دّوار 
Rotary Vane Attenuators عاكس دّوار على شكل مروحة
Rotating - Cylinder Wear Test ذو االسطوانة الدّوارة اختبار االهتراء
Rotating Bending انحناء دوار 
Rotating Bit لقمة دوارة 
Rotating Fanlike Reflector عاكس دّوار على شكل مروحة
Rotating Phasor ُمطاِور َدّوار 
Rotating Scanning Prism Mirror مرآة منشور ماسح دوار 
Rotating Table منصة دوارة 
Rotation Rate معدل الدوران 
Rotational Frequency تردد دوراني 
Rotational Life عمر الدوران 
Rotavirus فيروس معوي يصيب الرضع متسببًا بإسهال حاد: روتافيروس.
Rotifer يتراوح طوله-حيوان مجهري طافي ذو تجويف كاذب:دوالبي

 .مم ينتشر في المياه العذبة 0.5إلى  0.1مابين 
Rotodynamic مضخة ديناميكية دوارة 
Rotor رقاس-داسر-دوار  -مروحة  -عنفة
Roughing تدشين - تخشين 
Roughness Coefficient مقاومة قاع قناة النسياب الماء فيها: معامل الخشونة
Round Permanent Magnets مغنطيس دائري دائم 
Roundoff تنعيم -دحرجة 
Route هيوجّ  -مسلك  -طريق
Route Planning أنظمة التوجيه واإلرشاد والتخطيط
Routed موّجهة 
Router ه ُمَوجِّ
Routing of Optical Fiber Cables تسليك كبالت الليف البصري/توجيه
Routing Techniques تقنيات توجيه 
Roving حزمة األلياف المستمرة 
Rower Pump مضخة مجدافية 
Royal Aeronautical Society الجمعية الملكية للطيران
Royal Corps of Signals قوات ملكية لإلشارات 
RST Flip Flop قالبات الدارات القالبة لقدح التضبيط وٕاعادة التضبيط
Rubber Crosslinking تشبيك المطاط 
Rubber Isostatic Pressing كبس متساوي الضغط في المطاط
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Rubber Net Work ّيةشبكة مّطاط 
Rubber Ring Gasket العزل/حشوة حلقية مطاطية إلحكام اإلطباق
Rubber/Rubbers مطاطيات/مّطاط 
Rubbing حك بالمسح 
Ruby ياقوت
Ruby Lasers اليزرات الياقوت 
Ruby Rod Lasing Structure بنية مالزرة قضيب ياقوت
Ruby Spheres كرات ياقوت 
Rudder  ه فة االتجاهد -دفة الُمَوجِّ
Rudder Function وظيفة الدفة 
Rugate Dielectric Coatings طالء مجعد عازل للكهرباء
Rugate Dielectric Coatings - Hud 
Combiners 

عازلة كهربائيًا على ُمجمِّعات شاشة الرأس» روجيت«َطلالئات 
 المرتفع

Ruggedised أكثر متانة 
Rule Of Eight قاعدة الثمانية 
Rule Of Mixtures قاعدة المزائج 
Rule Of Thumb  قياس تقريبي-حكم مبني على التجربة
Rules For Usage And Sample 
Problems 

ومشاكل العّينة)التطبيق(قواعد االستعمال 

Rum شراب ُمسكر 
Run سلسلة اختبارات 
Run Off ماء المطر الجاري فوق سطح األرض
Run Time ذفترة التنفي 
Runaway Reactor مفاعل خارج عن السيطرة
Runge - Kutta Algorithms خوارزميات رنجه وكوّتا 
Runner System مجرى الصب 
Runoff  صرف -جريان سطحي
Runtime  مدة المسار -فترة تشغيل
Runway Visual Range مدى رؤية الَمْدَرج 
Rupture تقّطع -انكسار /كسر 
Rural ويقر  -ريفي 
Rust's a Must Poem قصيدة واجبة عند اإلصابة بالصدأ
Ruthenium - Cermet خليط مسحوق سرمت روثينيوم
Rx - Receiver مستقبل 
Rye أحد أنواع الحبوب انتشر من أمريكا الجنوبية إلى اوربا: جاودار

وآسيا وأمريكا الشمالية يستخدم إلعداد خبز خاص ومشروبات 
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لفًا للماشيةوكذلك ع -مختلفة
Rye Meal طحين الزؤان او الجاودار
S - Band Frequencies  حزمة التردداتS 
S - Glass زجاج- S 
S - N Diagram مخّططS - N 
Saccharification عمليات تحويل النشاء إلى سكر
Saccharomyces فطر سكري 
Saccharomyces cerevisiae  خميرة الخبز(خميرة فطر السكر(
Sacrificial مهدور -ذوَّاب 
Sacrificial Anode مصعد مهدور 
Sacrificial Material مادة قربانية 
Safe Drinking Water مياه شرب مأمونة 
Safe Drinking Water Act تشريع مياه الشرب اآلمنة-قانون ماء الشرب النظيف
Safe Operating Area منطقة التشغيل اآلمن 
Safe Stress إجهاد آمن 
Safeguards  وسائل صيانة -إجراءات وقاية
Safety أمان
Safety And Integrity Requirements متطلبات األمان والسالمة
Safety Glass حماية/زجاج وقاية 
Safety Goals For Nuclear Power 
Plants 

أهداف الوقاية في محطات الطاقة النووية

Safety Margin مانهامش األ 
Sag إنحل/مال - انحرف 
SAGD مساهمة البخار في التصريف الثقالي
Sagnac Effect اثر ساكناك 
Sagnac Interferometer مقياس التداخل الخاص بساكناك
Sagnac Phase Shift انزياح الطور الخاص بساكناك
Sailplane طائرة شراعية بدون محرك
Sake مشروب ياباني -ساكي
Saking جنفاص -خيش 
Saline ماء مالح يحوي بشكل أساسي على كلوريد الصوديوم وأمالح

 المغنزيوم
Saline Soils تربة مالحة 
Salinity ملوحة
Salt ملح
Salt Bridge Junction وصلة جسر مالحة 
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Salt Spreading نشر الملح 
Salt Treatment معالجة بالملح 
Salynomycin سالينومايسين 
Sample And Hold Amplifier مضخم إعتان وَتَمسك 
Sample And Hold Circuit  اعتان واحفظ -دارة المعاينة والحفظ
Sample Mode نمط أعتان 
Sample Problems مشاكل العّينة 
Sampled Data بيانات معتانة 
Sampling أخذ كمية صغيرة ممثلة للمادة التي أخذت منها بهدف: اعتيان

 لها ودراستها وتعميم النتائج على المادة ككلتحلي
Sampling Order ترتيب االعتيان 
Sampling Rate ُمعّدالت االعتيان 
Sampling Theorem  أخذ العينات(نظرية التقطيع(
Sampling Time Constant ثابت زمن االعتياني 
Sand رمل
Sand Dam سد رملي 
Sandpaper  ورق جلخ(ورق رملي( 
Sandwich Core  الساندويش(قلب الشطيرة(
Sandwiched Materials مواد شطيرّية 
Sandwiches طبقات بينّية 
Sanitary Landfills مكبات القمامة الصحية 
Sanitary Sewers مجارير صحّية 
Sanitary Wastewater مياه الصرف الصحي 
Sankey Diagrams مخططات سانكي 
Saphenous Vein وريد الساق الزائد(صافن(
Sapphire ياقوت أزرق -معدن نفيس -زفير
Saprophytes رماميات 
Sapwood  نوع من الخشب):خشب الُعصارة(خشب النسغ
Saran Wraptm ماركة تجارية(رقاقة ساران  - غالف(
Sarcodina أميبيا الساركودينا 
Satellite ساتل
Satellite Communications ت عبر الساتلاتصاال 
Satellite Digital TV Receiver System نظام مستقبل التلفاز الرقمي عن طريق الساتل
Satellite DNA DNA تابع 
Satellite Master Antenna Television تلفزيون هوائي الساتل الرئيس
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Satellite Microwave Links روابط موجة الساتل الميكروية
Satellite Transponders ترانسبوندرات السواتل 
Saturated Hydrocarbons مرّكبات هيدروكربونية مشبعة
Saturated Vapor Pressure ضغط البخار المشبع 
Saturated Zone منطقة مشبعة 
Saturation إشباع
Saturation Current تيار اإلشباع 
Saturation Magnetization تمغنط إشباعي 
Saturation Resistances مقاومات إشباع 
Saturation Values قيم االشباع 
Saturation Zone النطاق العلوي من تربة تكون فيه كافة المسام: نطاق اإلشباع

 مملوءة بالماء نتيجة الري او المطر
Sauekraut َّطعام ُمعد من ملفوف مخمر
Saw منشار
Saw Filter مناشيربَراد-مرشح الموجة الصوتّية السطحية
Sawing نشر
Sawing Effects آثار النشر 
Sawtooth Waveform موجة مشابهة ألسنان المنشار
SC - A Connector Type ويستعمل بشكل أساسي مع-وهو نوع من انواع الموصالت

 األلياف مفردة النمط
SCADA سكادا
Scaffold سقالة
Scalability تدرجية 
Scalar سلمي
Scalar Potential  جهد قياسي-جهد عددي -متجه عددي
Scalar Product جداء سلمي 
Scalding البخار/شطف بالماء المغلي
Scale سلَّم
Scale - Forming Water مياه حاوية على أمالح كالسيوم ومغنزيوم: مياه مرسبة للقشور

مذابة يؤدي ترسبها إلى تشكل قشور عند وصالت األنابيب او 
 بيرالصنا

Scale – Up تحجيم
Scales - Comparisons Table  مقاَرنات جدول -ساللم قياسات
Scaling تقشر
Scaling Up زيادة في -تضخيم 
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Scan Rate معّدل المسح 
Scanned - Probe مجس ماسح 
Scanned Code كود ممسوح 
Scanners ماسحات 
Scannig Tunneling Microscopy الماسحة مجهرية النفقية 
Scanning - Thermal  ّماِسح حراري 
Scanning Electron إلكترون ماِسح 
Scanning Electron Microscope SEM  مجهر إلكتروني ماِسح)SEM(
Scanning Electron Microscopy مجهرية المسح اإللكتروني
Scanning Force Microscope مجهر القوة المسحي 
Scanning Probe Lithography ليثوغرافيا المجس الماسح
Scanning Probe Microscope  الماِسح)المسبار(مجهر المجّس
Scanning Rate معدل المسح 
Scanning Superconducting Quantum 
Interference Device Squid 

)SQUID(عنصر جهاز التداخل الكمومي فائق الناقلية والماِسح

Scanning Thermal Microscopy مجهرية المِسح الحراري 
Scanning Tunneling ماسح نفقي 
Scanning Tunneling Microscope مجهر نفقّي ماِسح 
Scanning Tunneling Spectroscopy مطيافية المسح النفقي 
Scattered متبعثر 
Scattering االستطارة -تشتت /تناثر/بعثرة
Scattering Losses فقد االستطارة 
Scavenger  المغذيات ليقتات/باحث عن فضالت الطعام -مركبات صّيادة

وكيميائيًا هي مادة تتفاعل وتزيل جزيئات أو  -ويعيش عليها 
 جذور حّرة

Scavenger Elements صائدة/ُمزيلة/عناصر صائدة
Scavenging كسح
Scenarios سيناريوهات 
Scene Matching Area Correlation  في مطابقة الَمشاهدتالزم المساحات
Schedule جدول زمني 
Scheduling Products منتوجات الجدولة 
Schematic تخطيطيّ  -شكلّي 
Schemes مخططات 
Schering Bridge قنطرة شيرنغ 
Schiff Base قاعدة شيف 
Schizophrenia  فصام -شيزوفرينيا 
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Schmitt Trigger Circuit دارة قدح شمدت 
Schmitt Trigger Inverters دارات قدح شميت العاكسة
Schottky - Gate Structures بنى بوابة شوتكي 
Schottky Barrier حاجز شوتكي 
Schottky Barrier Diode دايود شوتكي الحاجز 
Schottky Clamped Transistors ترانزستورات شوتكي القامطة
Schottky Depletion Region منطقة نضوب شوتكي 
Schottky Diode صمام شوتكي 
Schottky Rectifiers مقومات شوتكي 
Schottky TTL أجهزة)TTL (شوتكي النموذجية
Schottky Voltage شوتكي) جهد(فولتية 
Schr¨Odinger Wave Equation معادلة أمواج شرودنغر 
Schroedinger Equation معادلة شرودنغر 
Schroedinger's Cat دينغرهرة شروي/قطة 
Schuler شولر
Schuler Pendulum بندول شولر 
Schuler Period فترة شولر 
Schuler Tuning توليف شولر 
Scientic and Medical Instrumentation أجهزة ومعدات علمية وطبية
Scientific علمّية
Scientific Age  العصر العلمي(عصر العلم(
Scientific Creativity ميابداع عل 
Scientific Method منهج علمي 
Scientific Principle مبدأ علمي 
Scintillator وّماض 
Scission قّص
Scleroglucan سكليروغلوكان 
Scleroscope جهاز سكليروسكوب لقياس القساوة
Sclerosis تصلب األنسجة المتعدد 
Scouring Velocity صقل/سرعة فرك تنظيف
Scrambled Signals إشارات مخلطة 
Scrape فرك-خدش  -قشر  -كشط
Scratchpad Memories ذاكرة الخزن المؤقت 
Screen شاشة-حاجب -حاجز  -غربال
Screen Grids شبكات الحجب 
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Screen Reflector شاشة عاكسة 
Screened مغربلة
Screened Twisted Pair سلك زوجي ملتوي معزول
Screened Water َصفىماء ُم 
Screening For Novel Biocatalists مسح استقصائي بحثًا عن حفازات حيوية رائدة
Screens اوساط-حجاب سلكي لتنقية الماء
Screens And Shedders حجاب سلكي لتنقية الماء وطارد لالوساخ
Screw لولب
Screw Cap غطاء حلزوني 
Screw Dislocation انخالع لولبي 
Screw Jack مرفاع لولبي 
Screw Penetrating إيالج المسمار 
Screw Press ضاغط لولبي 
Screw Pump مضخة لولبية 
Screwed Connector وصيلة ملولبة 
Scribe - And - Break انسخ واكسر 
Scribe and Break Method طريقة الخدش والكسر 
Scriber ناسخ
Scribing خدش
Scrim نسيج تقوية رخيص 
Scroll حلزوني 
Scrolls لفائف
Scrubber جهاز يستخدم الماء أو محاليل أخرى لتنقية: جهاز غسل الغاز

 الغازات واألبخرة
Scrubbers أجهزة غسل الغاز 
Scum طبقة من الزبد واالوساخ تطفو على سطح سائل أو محلول:زبد
Scumboard لوح الغشاء 
Scurvy االسقربوط-ةتلف للجلد واألوعية الدموي
Seabrook Plant محطة سيبروك األسترالية
Seafloor Spreading  انتشار على سطح البحر - امتداد قاع البحر
Seal  إطار إحكام -مانع تسرب
Sealants مواد ختم وٕاغالق -ساّدات
Sealed محكم اإلغالق 
Sealed Lead Acid Batteries  إلغالقالحمض محكمة ا –بطاريات الرصاص
Sealing Ring طوق إحكام 
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Seals سادات إحكام 
Seam لحام
Seamless  عديم الوصالت -غير ملحوم
Search Radars رادارات البحث 
Seasonal Variation فصلية/التغيرات الموسمية
Seasoned موسمي 
Seat - Belt Tensioner حزام المقعد 
Seawater مياه البحر 
Seawater Intrusion دخول مياه البحر المالحة إلى حامل مائي: اقتحام مياه البحر

 على تماس معها
Seawater Quality جودة مياه البحر 
Secchi Disk قرص سكي 
Second - Phase Reinforcement تقوية بطور ثانوي 
Second Harmonic Generation توليد توفيقي ثاني 
Second Law قانون ثاني 
Second Order System منظومات الدرجة الثانية
Secondary ثانوية
Secondary Air Pollutants ملوثات الهواء الثانوية 
Secondary Air Standards معايير الهواء الثانوية 
Secondary Apertures فتحات ثانوية 
Secondary Battery Systems أنظمة البطاريات الثانوية
Secondary Bonding رابطة ثانوية -رتباط ثانويا
Secondary Bonds روابط ثانوية 
Secondary Carbon كربون ثنائي 
Secondary Cell خلية ثانوية 
Secondary Circuit دارة ثانوية 
Secondary Drinking Water Air 
Standards 

معايير الهواء الثانوية لمياه الشرب

Secondary Emission إنبعاث ثانوي 
Secondary Emission Current 
Amplifier 

مضخم تيار ذو إنبعاث ثانوي

Secondary Exposure Pathways مساقات التعرض الثانوية
Secondary Metabolism أيض ثانوي 
Secondary Metabolites مستقلبات ثانوية 
Secondary Processes عملّيات ثانوية 
Secondary Standards معايير ثانوية 
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Secondary Surveillance Radars رادارات االستطالع الثانوية
Secondary Treatment معالجة ثانوية 
Secondary Valence Bonds روابط تكافؤ ثانوية 
Seconds Of Arc ثواني قوسية 
Secretion Vectors نواقل اإلفراز 
Section مقطع
Sector / Sectors قطاعات/ قطاع 
Sector Energy Conservation حفظ الطاقة ضمن قطاع
Secure Landfills مكبات القمامة اآلمنة 
Securing Bracket دعامة أمان 
Securities سندات مالية 
Securities Offices مكاتب األمن والحماية 
Security أمن
Security and Alarm Control تحّكم بجهاز إنذار و حماية
Security Architectures بنى أمنية 
Security Audit تدقيق األمن 
Security Checks تحّقق و حماية 
Security Clearance موافقة أمنية 
Security Enclave جيب أمني 
Security Failures فشل الحماية 
Security Incident Reporting إبالغ عن حادث متعلق باألمن
Security Infrastructure  لألمنبنية تحتية 
Security Mechanism آلية الحماية 
Security Policies سياسات الحماية 
Security Program Management إدارة برنامج الحماية 
Security Standards معايير الحماية 
Security Strategies اسراتيجيات الحماية 
Security Systems أنظمة الحماية 
Securus نوع من األلياف 
Sedimentary Clays غضار رسوبي 
Sedimentary Rocks صخور رسوبية 
Sedimentation ترقيد -ترسيب 
Sedimentation Chamber حجرة تركيد 
Sedimentation Tank صهريج تركيد/خزان 
Sediments رسوبيات 
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Seed بذرة
Seed Crystals  بذور بّلورّية -بّلورات بذرّية
Seed Investment مار تأسيسياستث 
Seed Layer طبقة بذرية 
Seeded يتم إمدادها غالبًا-بنية توالدية في النبات تحوي جنين: مستزرع

 بالمغذيات
Seep يرتشح-يكّنز 
Seepage من/تربة زراعية/ارتشاح سائل من طبقة صخرية/ تسرب

 حوض
Seesaw أرجوحة 
Segment فلقة -قطعة 
Segmented Memory Systems نظام الذاكرة المجزأة 
Segmented Polymers بوليمرات مقطعة 
SEGS نظام توليد الكهرباء الشمسية
Segway Transport جهاز حركة وتنّقل 
Seismic سيزمي - زلزالي 
Seismic Scanning مسح زلزالي 
Seizing اهتراء المعادن باالحتكاك و بالتأكل بوجود الماء
Selected Materials Table جدول مواد مختارة 
Selection انتقاء -اختيار 
Selection And Screening 
Recombinants 

اختيار ومسح المتعضيات المأشوبة

Selection Factors عوامل االختيار 
Selection Of Elastomers انتقاء المّطاطّيات/اختيار
Selection Of Materials انتقاء المواد/اختيار 
Selection Of Processes اختبار السيرورات 
Selection: Database قاعدة معطيات: اختيار 
Selective Filters مرشحات إنتقائية 
Selective Laser ليزر انتقائي 
Selective Laser Sintering تلبيد انتقائي بالليزر 
Selective Leaching انحالل انتقائي 
Selective Power Meter القدرة االختياريعّداد 
Selective Vapor Deposition توّضع أبخرة انتقائي 
Selectively Chemically Etching تنميش كيميائي مختار 
Selenite سيلينيت 
Selenium عنصر السيلينيوم 
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Self - Aspiring Agitators محركات هز ذاتية الحركة
Self - Assemble ذاتي التجميع 
Self - Assemled Monolayers تجميع ذاتي لطبقات أحادية
Self - Certification شهادة ذاتية 
Self - Consistency Problem مشكلة االنسجام مع الذات
Self - Consistent Model  نموذج الثوابت الذاتّية-نموذج التماسك الذاتي
Self - Healing  ذاتي اإللتئام -ُتعّدل ذاتيًا
Self - Inductance ُمحارضة ذاتية/ُمحاثة 
Self - Organization تنظيم ذاتي 
Self - Pollination  تلقيح ذاتي - تأبير ذاتي
Self - Powered ذاتّي القدرة 
Self - Priming Pumps مضخات ذاتية اإلقالع 
Self - Propagating High Temperature 
Synthesis 

ات الحرارة العاليةذاتّي االنتشار في درج) تحضير(اصطناع 

Self - Propagating Thermolysis تحلل حراري ذاتّي االنتشار
Self - Propelled Transport ناقل ذاتي الدفع 
Self - Quenching ذاتّي اإلسقاء 
Self - Starter بادئ حركة ذاتي 
Self - Starter Pathway مجاز بادئ حركة ذاتي 
Self - Sufficiency اتياكتفاء ذ 
Self - Synchronous Alternating - 
Current Machine 

آلة صغيرة ذات تزامن ذاتي للتّيار المترّدد المتناوب

Self Discharge تفريغ ذاتي للبطارية 
Self Generating  ذاتي التوليد -توليد ذاتي
Self Isolation فصل ذاتي 
Self Lubricating Coating طالء ذاتّي التزليق 
Semantic Grid شبكة داللية 
Semantic Web موقع داللي 
Semantic Web Service خدمات الويب الداللي 
Semi - Conductor Laser Diodes صمامات ثنائية ليزرية شبه موصلة
Semi - Inverse Method طريقة شبه االنعكاس 
Semi - Permeable Membrane أغشية شبه منفذة 
Semi Liquid Gelled Electrolyte الكتروليت جيالتيني شبه سائل
Semi Log نصف لوغاريتمي 
Semi Permeable  غشاء يسمح بمرور مواد محددة:نصف ناضح -نصف نفوذة

 من خالله
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Semicircular Polar Chart رسم بياني نصف دائري
Semiclassical Transit Time زمن العبور نصف التقليدي
Semiconductor نصف ناقل-شبه موصل -موصل نصف
Semiconductor Device مكون نصف موصل 
Semiconductor Device Packaging رزم أجهزة أنصاف الموصالت
Semiconductor Diode Phase Shifters مزيحات الطور ذات الصمام الثنائي شبه الموصل
Semiconductor Junction وصلة نصف موصلة 
Semiconductor Laser ليزر شبه موصل 
Semiconductor Memories ذاكرات نصف الموصل 
Semiconductor Memory Devices أجهزة الذاكرة نصف الموصلة
Semiconductor Memory Families أصناف الذاكرة نصف الموصلة
Semiconductor Optical Amplifier مضخم ضوئي شبه موصل
Semiconductor Optical Amplifiers مضخمات بصرية نصف موصلة
Semiconductor Temperature Sensors مجسات حرارية نصف موصلة
Semiconductor Wafers وافرات أنصاف الموصالت
Semiconductors أنصاف النواقل 
Semiconductors In Optoelectronics أشباه الموصالت في األلكترونيات البصرية
Semicrystalline Thermoplastics مواد بالستيكّية ذات تلّدن حراري متبلورة جزئيًا
Semimetal شبه معدن 
Semimetal = Metalloid شبيه المعدن 
Semipassive نصف سلبية 
Semisolid نصف صلب/شبه 
Semisolid Forged Aluminum  متصّلب جزئيًا) مقلَّد(ألمنيوم مطروق
Semisolid Material ياً مادة متصّلبة جزئ 
Semisynthetic شبه مصنع 
Sender/Receivers مستقبلين/مرسل 
Senescent مسن
Sense Amplifier Termination إنهاء مضّخم المجس 
Senses Position تحّسس الموقع 
Sensible Heat حرارة محسوسة 
Sensible Heat Storage  ُمعتبر/ تخزين حراري ملموس
Sensing تحسس 
Sensing Device جهاز االستشعار 
Sensing Junction مفصل تحسس 
Sensitive Antennas هوائّيات حساسة 
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Sensitive Relays مرّحالت حساسة 
Sensitivity حساسية 
Sensitivity Studies دراسات الحساسية 
Sensitizer / Chromofore  ُمحّسس) ِمْلوان(كروموفور
Sensor Tracking Errors المجسات اخطاء تعقب 
Sensors  حاسات-مجسات  -متحسسات
Sensors - Artificial  اصطناعّية/صنعّية -حّساسات
Separate Cabinet كابينيت منفصلة 
Separate Handset سّماعة يدوية منفصلة 
Separation فصل
Separation By Implantation Of 
Oxygen 

 فصل بزرع األكسجين

Separation Of Concerns فصل االهتمامات 
Separation Of Variables فصل المتغيرات 
Separator فاصل/فارز 
Sephem Bicyclic Ring Structure ُبنية سيفيم ثنائية الحلقة 
Sept صرف صحي 
Septate Hyphae خيوط فطرية مفصلة 
Septic Shock صدمة إنتانية 
Septic Tank خزان صرف 
Septic Tank Drainage Field الموقع الذي يتجمع فيه مياه:حقل صرف الحفر الصحية

 الصرف القادمة من عدد من الحفر الصحية
Septum جدار فاصل 
Sequence Data بيانات متسلسلة 
Sequence Diagrams مخططات التتابع 
Sequence Of Step Index Motions حركات متسلسلة متدّرجة
Sequence Promoters االنتساخ المورثاتي(تالية محسنات المت(
Sequencing َسلَسلة
Sequential متعاقب 
Sequential Color With Memory 
(Secam) System 

نظام الّلون التعاقبي مع الذاكرة

Sequential Logic منطق متسلسل 
Sequential Tunneling عبور نفقي تتابعي 
Sequentially Accessed Memory 
Locations 

ع الذاكرة ذات الدخول المتسلسلمواق

Sequestering عزل -تنحية 
Sequestration حاجز-عازل  -فاصل  -تنحية
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Serial - To - Parallel Converters محوالت من المتسلسل ـ إلى ـ المتوازي
Serial Access Memory ذاكرة اإلدخال التسلسلي 
Serial Binary Output خرج ثنائي متسلسل 
Serial In Parallel Out Registers مسجالت الدخل المتسلسل والخرج المتوازي
Serial In Serial Out (SISO) Shift 
Register 

مسجل اإلزاحة ذو الدخل والخرج التسلسليين

Serial Line Internet Protocol بروتول إنترنت الخط التسلسلي
Serial Ports منافذ متسلسلة 
Serial Registers مسّجالت متسلسلة 
Serial To Parallel Converters محوالت من المتسلسل ـ إلى ـ المتوازي
Serial Transmission  بث متسلسل -إنتقال متسلسل
Series مجموعة 
Series - Pass - Regulator منظم تمرير تسلسلي 
Series - Wound DC Motor محركDC ذو ملفوف توالي
Series Ac Circuit  دارة تواليAC 
Series Capacitors مكثفات التوالي 
Series Circuits دارات التوالي 
Series Networks شبكات متوالية 
Series Pass Regulator منظم تمرير تسلسلي 
Series R-C Circuit  دارة تواليR-C 
Series Resistance Bridge قنطرة المقاومة المتسلسلة
Series Resistance Losses فقد في المقاوم على التسلسل
Series Resistors مقاومات التوالي 
Series R–L Circuit  دارة تواليR-L 
Series R–L–C Circuit  دارة تواليR-L-C 
Series Wound ملفوف توالي 
Series–Parallel AC Circuit  توازي  -دارة تواليAC
Serif فخط ُينهي به أعلى الحر :ذنابة
Serine سيرين
Serological الفحص التشخيصي لمصل الدم/الدراسة العلمية : مصلي
Serpentine نمط أفعواني 
Serpentine Interdigitated Line  ًخطًا رقميًا بينيًا أفعوانيا 
Service - Oriented Architecture هيكلية خدمية التوجه-هيكلة ذات توجه خدماتي
Service - Oriented Computing برمجة خدمية توجه 
Service - Oriented Middleware وسيط خدمي التوجه 
Service - Oriented Software تطوير البرمجيات خدمية التوجه
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Development 
Service - Oriented Software 
Engineering 

هندسة البرمجيات ذات التوجه الخدماتي

Service Connections دمةوصالت الخ 
Service Level Agreements اتفاقيات مستوى الخدمة 
Service Lives فترات حياة الخدمة 
Service Networks خدمة الشبكات 
Service Request خدمة مطلوبة 
Service Set Identifier معرف مجموعة الخدمات
Service/Services خدمات/خدمة 
Serviceability قابلية التخديم الخدمة 
Servo آلية مؤازرة 
Servo Actuator مشغِّل المؤاِزر اآللي 
Servo Controlled Machine Tools آلّيات المؤازرة والتحّكم 
Servo Controlled System نظم تحّكم آلية مؤازرة 
Servo Tab سطح موازن مؤازر 
Servomechanisms آليات مؤازرة 
Servosystem نظام اآللّية المؤازرة 
Servosystem Bandwidth عرض نطاق نظام اآللية المؤازرة
Servosystem Control أنظمة سيطرة اآللية المؤازرة
Session Layer طبقة الجلسة 
Set تقسى -تصلب 
Set - Top Boxes أجهزة استقبال وتوزيع الّشحنة
Set and Forget أضبط واترك 
Set Reset Trigger (SRT) Flip Flop قدح التضبيط وٕاعادة التضبيطقالب
Seta Or Setae شعيرات قاسية(شعيرة( 
Setting  تضبيط -توضيب 
Setting and Hardening تصّلب وتقوية تقسية 
Settleability قابلية الترسب 
Settling انفصال المواد الصلبة او المذابة إلى األسفل لدى توفر: ترسيب

 شروط مناسبة
Settling Time االستقرارزمن 
Setup إعداد
Seven Sisters  مجموعة شركات نفط(أخوات سبعة(
Severe Combined Immunodeficiency َعَوز مناعي مْشَتَرٌك َوخيم
Sewage مياه المجاري 



 1258

Sewage Sludge حمأة مجاري 
Sewer Capacity سعة المجرور 
Sewer Cleaning تنظيف المجرور 
Sewer Code روررمز المج 
Sewer Ordinance قانون الصرف 
Sewer Pipe أنبوب مجرور 
Sewer Profile مقطع في المجرور 
Sewer System نظام المجرور 
Sewer Use Ordinance قانون استخدام المجارير
Sewers أقنية تحت األرض لنقل مياه الصرف والنفايات: مجارير
Shaded مظلل
Shaded Pole قطب ُمَحجَّب 
Shaded Pole Motor محرك ُمَحجَّب القطب 
Shading تظليل
Shading Coil ملف َحْجب 
Shadow خيال-ظّل 
Shadow - Mask CRTs أنابيب أشعة الكاثود ذات قناع الظل
Shadow Evaporation Techniques تقانيات ظل التبخير 
Shadow Mask  ّقناع ظل 
Shaft  عمود-مركبة/ود في آلةاسطوانة العم -عمود المحرك/

 محور/ قضيب
Shaft Angle Enconder مرمزات زاوية المحور الحركي
Shaft Angle Optical Encoders مرمزات بصرية لتعيين زاوية المحور الحركي
Shaft Motion حركة العمود 
Shaft Mounted Disk قرص ُمرّكب على المحور
Shaft -Nonflow- Work  غير متدفق-عمل اآللة
Shale صخر طيني 
Shale Gas  صخري/غاز حجري-غاز زيت حجري -غاز سجيلي
Shale Oil نفط صخري - سجيلي /زيت حجري
Shallow Dig حفر ضحل 
Shallow Hydrogenic Impurity شائبة هيدروجينية ضحلة
Shallow Tank صهريج واطئ الموقع 
Shape شكل
Shape - Changing لشكلتغيير ا 
Shape - Limited Synthesis اصطناع محدد الشكل 
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Shape - Memory Polymers بوليميرات ذاكرة للشكل 
Shape Forming تشكيل الشكل 
Shape Memory Alloy خليطة تذكُّر الشكل(ختش(
Shape Memory Alloy Hybrid 
Composites 

مواد مرّكبة هجينة لخالئط ذاكرة للشكل

Shaper لُمشك
Share Holders مساهمين 
Shared Eleclron - Pair زوج الكتروني تشاركي 
Shared Electron - Pair Bonding رابطة التشارك بزوج من اإللكترونات
Shared Inbound Channel قناة الوارد المشتركة 
Shareholder Wealth ثروة المساهم 
Shareholders حملة أسهم 
Shares Of Stock همأس
Sharp حاد
Sharp – Edge Notch سن حاد/ثلمة 
Sharp Reverse Knees ركب عكسّية حاّدة 
Sharply Sweep Wing جناح متراجع بحدة 
Shear قص-جز 
Shear - Extension تمدد -قصر 
Shear - Extension Coupling  القّص  -تزاوج االستطالة
Shear - Shear Coupling قص - قرن قص /مزدوج
Shear Deformation  تشّوه القّص 
Shear Deformation Theory نظرية تشوه القص 
Shear Effect تأثير القص 
Shear Extension Coupling قرن امتداد القص 
Shear Fields مجاالت القص 
Shear Force قوة القص 
Shear Mode  نموذج قّص -شكل متعلق بقوة قطع
Shear Modulus ل القّص ُمعاِم 
Shear Modulus - Use Of  استخدام معامل القّص 
Shear Rate معدل القص 
Shear Spinning - Shear Forming تشكيل دوراني انزالقي 
Shear Stiffness قساوة القص 
Shear Strain انفعال القص 
Shear Strength قوة القص 
Shear Stress إجهاد القص 
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Shear Thinning ترقُّق ناجم-ريولوجيا-تخفيف القوام بالقص -ّص ترقق بالق
 عن القص

Shearing Test  اختبار القّص 
Sheath بنية في األنسجة الحية تحيط عن كثب: كيس -غمد  - غالف

 ببنية أخرى
Shed سقيفة
Sheet صفيحة 
Sheet Concentration Of Electrons تركيز لوحي لأللكترونات
Sheet Hydroformed صفائح مائية التشكيل 
Sheet Metal Formability قابلية تشكيل صفائح المعدن
Sheet Molding تشكيل الصفيحة/قولبة 
Sheet Molding Compound SMC  مرّكب قولبة صفيحةSMC
Sheet Piling تدعيم بركائز عريضة 
Sheet Steel صفائح الفوالذ 
Sheeting من القماش/ غطاء خشبي  -كسوة
Shelf Life عمر سوقي 
Shell الجزء الصلب لحيوان رخوي يؤمن له الدفاع عن النفس:قوقعة-

 مبنى غير منجز - هيكل 
Shell - Type Dc Motors ُمحّركات التيار المباشر الصدفي النوع
Shell Bit لقمة حفر مجوفة 
Shells قشريات 
Shells Laminated أغلفة صفائحية 
Sherman Antitrust Act شيرمان لمحاربة االحتكار) تشريع(مرسوم
Shield درع - حماية  -حجاب 
Shielded Flat Cable كبل مسطح مدرع 
Shielding تدريع للوقاية 
Shift إزاحة(تحوُّل( 
Shift Register سجل إزاحة 
Shift Ring Read Only Memories ذاكره اإلزاحة الحلقية للقراءة فقط
Shigellosis  بكتريا ممرضة-اصابة بشيغلال
Shikimic Acid حمض الشيكميك 
Shikonin شيكونين 
Shimmed ومضات 
Ship Board Batteries بطاريات محمولة على سطح السفن والطائرات
Shipboard Electronics الكترونيات ظهر السفينة
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Shock صدمة
Shock Loads خل إلى وحدة في منشآةكمية كبيرة من مادة تد: حموالت صدمة

 لمعالجتها تتسبب بتوقف سير العملية لفرط الكمية
Shocks صدمات 
Shop Air Compressor مكبس الهواء 
Shore - Water Intake مناهل مياه شاطئّية 
Shoreham Nuclear Plant محطة شورهام النووية 
Short - Range Order قصير المدى) ترتيب(نظام
Short - Range Radio Link رابطة راديوّية قصيرة المدى
Short - Range Solid - State Radars رادارات الحالة الصلبة القصيرة المدى
Short - Travel Keyboards لوحات المفاتيح ذات المدى القصير
Short Circuit دارة ِقَصر 
Short Circuiting تقصير دارة 
Short Haul مسافة قصيرة 
Short Haul Transmission نقل قريب المدى 
Short Interspersed Nuclear Elements عناصر نووية قصيرة اإلنتشار
Short Or Full Travel طويلة وقصيرة األمد 
Short Out إفراغ
Short Period And Long Period 
Motion 

حركة المدة القصيرة وحركة المدة الطويلة

Short Period Motion ة الدور القصيرحرك 
Short Period Motion In Pitch Plane حركة الفترة القصيرة في مستوى االنحدار
Short Period Motion In Yaw Plane حركة الفترة القصيرة في مستوى االنعراج
Short Period Oscillation حركة إهتزازية قصيرة األمد
Short Stretches  سافات قصيرةم-تمديدات قصيرة -وصيالت
Short Wavelength طول موجي قصير 
Shortcuts اختصارات فرعّية 
Shot حقنة-رمية 
Shot Noise  ضجيج طلقة -ضوضاء طلقية
Shot Peening عمل ميكانيكي للمعادن من خالل رمي سطوحها بطلقات–

 جسيمات ذات سرعات كبيرة لخلق تشّوهات لدنة فيها
Shot Travel Ac Full Size Keyboards ألواح مفاتيح المدى القصير والحجم المتكامل
Shotgun Cloning كلونة بالقسرية 
Shredder وأوسع-آلة تقوم بتقطيع مادة إلى قطع صغيرة:تالفة

 استخداماتها في إتالف الوثائق الورقية
Shredders مجذذات 
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Shunt تحويلة
Shunt Regulator  تحويلي/ فولتية تسلسلي
Shunt Resistor مقاوم تحويل 
Shunt Resonant Tank خزان رنين تحويلي 
Shunt Wound ملف التفرع 
Shunting Resistance مقاومة القصر 
Shunts وصالت التحويل 
Shut - Ins أنهار مغلقة 
Shutoff إغالق
Shutoff Head االرتفاع الذي يتوقف سير عملية محددة/ العلو : علو اإليقاف

 عند الوصول إليه
Shutoff Valves صّمامات قطع 
Shutter مصراع 
Shuttering  إنشاء هيكل مؤقت لدعم الخرسانة المصبوبة/ هيكل ساند مؤقت
Shutters مصاريع 
Shuttle Movement حركة مكوكية 
Shuttle Or Bifunctional Vectors مّكوك أو نواقل ثنائية الوظيفة
Shuttle Vectors  اقل مكوكيةنو 
SI base units وحدات القياس األساسية في النظامSI-نظام الوحدات العالمي
SI unit  وحدة القياس في النظامSI-وحدةSI)النظام العالمي(
Si02 - Ai203 Phase  طور أكسيد السيليسيومAi203
Siboramic SiBN3C  ألياف سيباروميك)SiBN3C(
Side Force  ّةقوة جاذبي 
Side Lobe Level الفص الجانبي(مستوى جبهة كرة اإلرسال(
Side Looking Sonars سونارات الرؤية الجانبية
Side Slip - Use Of Rudder استخدام الدفة لتنفيذ االنزالق الجانبي
Sidebands AC انطقةAC جانبية 
Siderochromes سايدوروكروم 
Sideslip انزالق جانبي 
Sidestick عصا على يمين الطيار
Sidewash انحراف الجريان الجانبي
Siding Wear  ّاهتراء جانبي 
Siemens سيمنس 
Siemens Corporate Research - Inc معهد أبحاث شركة سيمينز
Sifam Fiber Optics ألياف سيفام البصرية 
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Sight Well ية في إحدىحفرة يتم من خاللها مراقبة سير العمل: حفرة اإلطالع
 محطة معالجة المياه/ وحدات منشأة 

Sign عالمة
Signal إشارة
Signal - To - Noise Ratio نسبة اإلشارة الى الضوضاء
Signal Detection Circuit  دارة كشف اإلشارات - دارة تحديد اإلشارات
Signal Dividers ُمقسم إشارة 
Signal Gain  كسب شحني -كسب اإلشارة
Signal Generator مولد اإلشارة 
Signal Level Transistors ترانزستورات مستوية اإلشارة
Signal Noise ضجيج االشارة 
Signal Pickup إلتقاط اإلشارة 
Signal Pitch سمت اإلشارة 
Signal Quality نوعّية وجودة اإلشارة 
Signal to Noise Ratio - Usually 
expressed in dB 

ويعبر عنها عادة بالدسيبل-اإلشارة إلى الضوضاءنسبوية

Signal Transduction انتقال اإلشارات 
Signal’s Information Content إشارة المحتوى المعلوماتي
Signaling تبادل إشارات 
Signatures توقيع
Significant Figure رقم معنوي 
Sikorsky Ch - 53 Crash تحّطم طائرة سيكورسكي
Sikorsky Ch - 53E 53-طائرة سيكورسكي سي إتشE
Silage علف متخمر للماشية -سيالج
Silage Liquor شراب العلف شبه المتخمر
Silane – Oxide سيالن –أكسيد 
Silent Zone منطقة صامتة 
Silica سليكا
Silica Glass زجاج السيليكا 
Silica Glass 96%  96زجاج السيليس% 
Silica Nanoparticles جسيمات نانوية من السيليكا
Silicates سيليكات 
Silicic Acid حمض السليسيك 
Silicon سيليكون 
Silicon - On - Insulator سيليسيوم على عازل 
Silicon - On - Sapphire Processes معالجة الزفير بالسليكون
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Silicon Carbide كاربيد السليكون 
Silicon Collector Substrate ركيزة المجّمع السليكوني
Silicon Controlled Rectifiers مقوم التحكم بالسليكون-متحكم بالمقّوم السليكوني
Silicon Controlled Switches محوالت متحكم بها بواسطة السليكون
Silicon Dioxide ثاني أكسيد السليكون 
Silicon Doped إشابة السليكون 
Silicon Germanium جرمانيوم السليكون 
Silicon Micromachines آالت مكروية سليكونية 
Silicon On Insulator  ٍسليكون فوق عازل 
Silicon On Sapphire Processes  عمليات السيليكون على الزفير(معالجة الزفير بالسليكون(
Silicon Photodetector كاشف السليكون الضوئي
Silicon Technology السيليكون) تكنولوجيا(تقانة
Silicon Wafer رقاقة سليكون 
Silicone Coatings طالءات السليكون 
Silicones سليكونات 
Silk Screen قماش من الحرير 
Sill Cock صنبور فيه وسيلة إليقاف وانسياب السائل: صنبور كروي
Silly Putty معجون سليكوني معجون يسهل التأثير عليه
Silos مخازن الغّالت 
Silt غرين
Silurian عصر سيلوري 
Silver عنصر الفّضة 
Silver - Magnesium  الفضة -مغنيسيوم 
Silver Alloy سبيكة من الفضة 
Silver Filled Powdered Glass Frit فرط زجاج مسحوق مليء بالفضة
Silver Magnesium مغنيسيوم الفضة 
Silver Nanoparticles جسيمات نانوية من الفضة
Silver Palladium فّضة الباالديوم 
Simple Beam جاِئز بسيط 
Simple Center Fed Half Wavelength 
Antenna 

هوائي نصف طول الموجة وسطي التغذية بسيط

Simple Cubic مكعب بسيط 
Simple Cubic Crystal System جملة بّلورّية مكّعبة بسيطة
Simple Cubic Crystal Unit Cell خلّية عنصرية بّلورّية مكّعبة بسيطة
Simple Gear Train رتل المسننات البسيط 
Simple Harmonic Motion حركة توافقية بسيطة 
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Simple Living معيشة بسيطة 
Simple Mail Transfer Protocol بروتوكول نقل البريد البسيط
Simple Mixture Law لبسيطقانون المزيج ا 
Simple Open Access Protocol بروتوكول الوصول المفتوح البسيط
Simple Pendulum نواس بسيط 
Simple Pulleys بكرات بسيطة 
Simple Relay Ladder Diagram مخطط المرحل البسيط اُلسلَّمي
Simple Supported Beam - Simple 
Beam 

 جائز بسيط محمول

Simple Supports  بسيطةدعامات 
Simplex منفرد االرسال 
Simplex Cable سلك بسيط 
Simplex Mode نمط بسيط 
Simplex Transmission بث بسيط 
Simplified Design Space فضاء التصميم المبّسط 
Simulation محاكاة 
Simulators محاكيات 
Simultaneous متزامن 
Simultaneous Engineering هندسة آنية 
Simultaneous Equation معادلة آنية 
Simultaneous Switching تحويل متزامن 
Simultaneous Transmission إرسال تزامني 
Sine جيب
Sine Function تابع جيبي 
Sine Method طريقة الجيب 
Sine Ratio نسبة الجيوب 
Sine Rule قاعدة الجيوب 
Sine Wave موجة جيبية 
Sine Wave Oscillator مذبذب الموجة الجيبية 
Sine Wave Shaper ُمشكل الموجة الجيبية 
Sine Waves موجات جيبية 
Single وحيد -انفرادي 
Single - Acing Sequence Valve صمام تسلسلي أحادي الفاعلية
Single - Bolus بجرعة واحدة 
Single - Cavity Oscillator مذبذب ذو فجوة واحدة 
Single - Crystal Castings مصبوبات بلورة أحادية 
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Single - Crystal Materials مواد أحادية البّلورات 
Single - Degenerate انفرادي –ُمنحل 
Single - Diffused Hometaxial إنتشار منفرد متجانس 
Single - Disk Automotive Units مشغالت قرص فردي اوتوماتيكية للسّيارة
Single - Edge Notched Beam جائز ذو ثلمة من طرف واحد
Single - Electron Devices أجهزة أحادّية االلكترون 
Single - Electron Pump مضخة أحادّية االلكترون
Single - Electron Transistor ترانزستور أحادّية االلكترون
Single - Electron Transport نقل أحادي االلكترون 
Single - Layer Disk قرص ذو طبقة واحدة 
Single - Mode مفردة النمط 
Single - Mode Fiber ليف مفرد النمط 
Single - Peak Insuline إنسولين نقي 
Single - Phase AC Excitation Source مصدر إثارة التّيار المتناوب أو المترّدد
Single - phase AC generator مولدAC أحادي الطور
Single - Phase Induction Motor محرك َحّثي أحادي الطور
Single - Phase Supply منبع أحادي الطور 
Single - Sided Board لوحة الوجه الواحد 
Single - Stage Digestion هضم ال هوائي أحادي المرحلة
Single - Stage Image Tube أنبوب التكثيف احادي المرحلة
Single - Strength Glass زجاج أحادي المقاومة 
Single - Use Products منتجات أحادية االستعمال
Single - Walled Nanotube أنبوب نانوي أحادي الجدار
Single - Wire Antenna هوائي أحادي السلك 
Single - Wire Dipoles قطب ثنائي ذو سلك واحد
Single Board Computers ةكمبيوترات احادية اللوح
Single Buried Sacrificial Layer طبقة وحيدة قربانية مطمورة
Single Carrier Signals إشارات حامل احادي 
Single Cavity Oscillator مذبذب فجوة واحدة 
Single Cell Protein بروتين الخاليا المنفردة 
Single Chain أحادية السلسلة 
Single Clock Period واحدة فترة ساعة مفردة 
Single Conductor موصل فردي 
Single Crystal بلورة أحادية 
Single Digital Transmission Network شبكة اتصال رقمّية فردّية
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Single Disk Automotive Units مشغالت قرص فردي اوتوماتيكية للسّيارة
Single DNA Strands جديالت الـDNA المنفردة
Single Electron Charging Effects تأثيرات شحن اإللكترون المنفرد
Single Hetero Structure تركيب غير متجانس أحادي
Single In Line Package رزمة أحادية التراصف 
Single Instruction Cycle دورة التعليمات الوحيدة 
Single Layer Disk قرص الطبقة الواحدة 
Single Layered Diamond Tools  ات ألماس أحادّية الطبقةأدو
Single Major Lobe فص أو كرة مفردة رئيسة
Single Mode نمط مفرد 
Single Mode Fibers ألياف الطور الواحدة 
Single Mode Optical Fibers ألياف بصرية مفردة النمط
Single Nucleotide Polymorphism تعدد األشكال بنيوكليوتيد مفرد
Single Or Double Sided Boards  مزدوجة الجانب/ لوحات أحادية
Single Phase AC Excitation Source مصدر إثارة التّيار المتناوباو المترّدد
Single Phase Solution محلول أحادي الطور 
Single Photon Emission Computed 
Tomography 

توموغراف محسوب النبعاث فوتون مفرد

Single Pole Single Throw قطب أحادي مفرد التحويل
Single Sideband مجال جانبي مفرد 
Single Sided Disk قرص أحادي الجانب 
Single Silicon Chip رقاقة سليكونّية فردّية 
Single Stage Image Intensifier مكثف صورة أحادي المرحلة
Single Stage Image Tube أنبوب تكثيف احادي المرحلة
Single Stranded Phage/Phagmids 
Vectors 

عاثية أحادية الجديلة أو نواقل بالزميدات العاثية

Single Strength  
Glass 

 زجاج ذو مقاومة مفردة

Single Throw Units وحدات أحادية التحويل 
Single Transistor Emitter - Follower 
Circuit 

دارة الترانزستور الفردي الباعث التابع

Single Turn  مجاهيد الدقة ذات الدورة الواحدة -دورة واحدة
Single Vertical Trace إشارة أثر عمودية منفردة
Single Wall Carbon Nanotubes أنابيب الكربون النانوية األحادية الجدار
Single Windings لّفات فردّية 
Single Wire سلك فردي 
Single Wire Antenna السلك هوائي أحادي 
Single Wire Dipoles قطب ثنائي وبسلك واحد
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Singlet Oxygen أكسجين واحدي 
Singular مفرد
Singularities الوحدانيات -تميُّزات 
Sinks بالوعات 
Sintered ُمسخَّن لدرجة تنقص قليًال عن درجة االنصهار من أجل:ُملبَّد

 زيادة كثافة المادة
Sintered Aluminum Powder مسحوق ألمنيوم ُملبَّد 
Sintered Metals معادن ملبدة 
Sintering التسخين لدرجة تنقص قليًال عن درجة االنصهار من أجل:تلبيد

 زيادة كثافة المادة
Sinusoidal مثلثات(جيبي( 
Sinusoidal Driving Force قوة حافزة جيبية 
Sinusoidal Voltage فولتية جيبية 
Sinusoidally بشكل جيبي 
Sip رزمة أحادية التراصف 
Siphon  سيفون -أنبوب شفط تثاقلي
Siren  صفارة -جهاز توليد صوت
Sisomicin سيسوميسين 
Site - Direct Mutagenesis تطفير موجه في موقع 
Sites مواقع
Size حجم
Size - Exclusion استبعاد الحجم 
Sizing  تغرية -مواد غروية 
Sizing Digesters مهضمات غروية ال هوائية
Skew Plates مفهوم تنعيم الشريط 
Skid لوح خشبي يوضع بشكل مائل ليتم نقل معدات: زالقة -زالجة

 ثقيلة عليه
Skidding انزالق
Skilled Worker Pathway مجاز العامل الماهر 
Skim قربه بسرعة/انزالق فوق السطح - الزبد /إزالة الرغوة
Skin - Human and Animal إنساني وحيواني(جلد( 
Skin Friction Drag مقاومة االحتكاك السطحي
Skin Laminate قشرة صفيحة طبقية-جلد
Skip Distance مسافة التفويت 
Sky Wave / Sky Waves  موجات فضائية) /إيونوسفيرية(موجة سماوية
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Slab بالطة-لوح 
Slag َخَبث
Slag - Iron Silicate سيليكات الحديد(َخَبث( 
Slaker Slake مطفئ الجير 
Slant Culture مزارع مائلة 
Slat/Slats شريحة في ُمقدمة الجناح-)قدات(قدة) / جمع ُسْدَفة(ُسْدفات
Slave Stations محطات الخدمة 
Sleeve Antenna هوائي ُكمي 
Sleeves لحمايتهاقطع تركب عند وصالت األنابيب:أكمام
Slender Fuselage جسم رشيق 
Slew Rate معدل االنفتال 
Slick صقيل -َزِلق  -أملس 
Slide Switch مفتاح انزالقي 
Slider ِمْزَلقة
Sliding Applications تطبيقات االنزالق 
Sliding Contact مالمس منزلق 
Sliding Element مكونة منزلقة 
Sliding Friction انزالقياحتكاك 
Sliding Part Of A Machine جزء منزلق من آلة 
Slight Under Damping تحت اإلخماد الخفيف 
Slime وحل طين غروي زلق 
Slime Layer طبقة الوحل الزلق 
Slip Casting معلَّق) سكب(صّب 
Slip Planes مستويات انزالق 
Slip Ring حلقة انزالق 
Slits فتحات طبقة 
Slope الزاوية التي يصنعها سطح ما مع مستوي أفقي: يل او انحدارم

 الظل -وهمي 
Slope Winds رياح المنحدر 
Slosh تدفق
Sloshing مصدود 
Slot - Lip Spoiler شق كابح بشفة 
Slot / Slots شقوق/شق 
Slot Antenna هوائي شَّقي 
Slot Cut خارج َشق 
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Slot Radiators مشعات َشّقية 
Sloth كسالن 
Slotted ُمشقق -ُمثقب 
Slotted Core قلب ُمحزز 
Slotted Core Cables كبالت القلب المحزز 
Slotted Flap قالبة مشقوقة 
Slotted Laminations صفائح مشّقيه 
Slotted Plate مشققة/ألواح مثقبة 
Slotted Sections أجزاء َشقيَّة 
Sloughed  نبية موحلةقناة جا - حمأة وحل منبوذ
Slow بطيئة
Slow Blow بطيئة االنفجار 
Slow Operate Slow Release  واإلعتاق البطيء–وحدات التشغيل البطيء
Slow Release إعتاق بطيء 
Slow Speed Lines خطوط السرعة البطيئة 
Sludge حمأة - رسابة 
Sludge Age عمر الحمأة 
Sludge Bulking  حيل الزائد للكدرة ما ينتج عنه تشغيل غيرالتر  - تضخم الحمأة

 كفؤ
Sludge Dewatering إزالة ماء الحمأة 
Sludge Processing معالجة الحمأة 
Sludge Pumps مضخات حمأة 
Sludger Method طريقة الحمأة 
Sludging ترسيب الحمأة 
Slug - 1kg m/s2=1slug ft/s2 وحدة الكتلة 
Sluggishness بطء
Slurries طين مائع -ردغات 
Slurry ُمعلَّق
Slurry - Wire Saw منشار السلك ـ المالط 
Slurry Coating طلي طيني 
Slurry Walls جدران الطين السائل 
SMA - A Connector Type that was 
the Predecessor of the ST Connector 

STوهو نوع من أنواع الموصالت تم تطويره قبل موصالت الـ

Small - Outlined Sore Integrated 
Circuit (SOIC) Packages 

ُرزم الدارات المتكاملة الكفافية الصغيرة

Small - Scale على نطاق صغير 
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Small - Scale Integration تكامل على المستوى الصغير
Small - Signal صغيرة اإلشارة 
Small - Signal Diodes دايودات اإلشارة الصغيرة
Small - Signal Region منطقة اإلشارة الصغيرة 
Small Company Support Schemes برامج دعم الشركات الصغيرة
Small Craft Radars رادارات الطائرات الصغيرة
Small Hydro مائي صغير 
Small Loop Antenna هوائيات األنشوطة الصغيرة
Small Signal Region رةمنطقة اإلشارة الصغي 
Smapled ُمعتان
Smart ذكية
Smart Battery مدخرة ذكية 
Smart Bombs قنابل ذكية 
Smart Fibers ألياف ذكّية 
Smart Materials مواد ذكية 
Smart Windows نوافذ ذكّية 
SmartdeckR أرضية ذكّية 
Smearing تشحيط 
Smectic Mesophase طور متوّسط للبّلورة السائلة
Smectic Phase  َصْفَحُة َتراُصِف ُجَزْيَئاِت -طور بّلوري سائل
Smectite سمكتيت 
Smelting استخراج المعدن من الخام(صهر(
Smocks سماقات 
Smog  ضبخان -ضباب دخاني
Smoke Detectors أجهزة استشعار الدخان 
Smooth Voltage فولتية متصلة 
Snap Fit Coupling جّماع ذاتي األطباق - جّماع سريع األطباق
Snap In Bezels تام/إطباق مباشر 
Snap In Clip تثبيت أطباقي 
Snap On Terminals  طرفيات ذاتية األطباق-طرفيات أطباق خارجي
Snapup خطف
Snell’s Law  ْقانون ْسِنل 
Sniffer متلصص 
Sniperscope ناظور القناص 
Snooperscope  ناظور تلُصْص 
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Soackage System نظام نقع 
Soak Away  التصريف باالرتشاح -حفرة التشرب
Soak Away Pit حفرة تشرب 
Soak Away Trench خندق تشرب 
Soak Pit التشرب/حفرة التشبع 
Soapston  طَّلق -حجر صابوني 
Social Network Analysis تحليل الشبكة االجتماعية
Society of Automotive Engineers عية مهندسي األتمتةجم 
Society of The Plastics Industry جمعّية صناعة المواد البالستيكّية
Sockets مقابس/أباريز 
Soda - Lime Silica Glass زجاج سيليكات كلس الصودا
Soda Ash رماد الصودا 
Sodium صوديوم 
Sodium - Atomic Spectrum  ّطيف الصوديوم الذّري 
Sodium Sulfite سلفيت الصوديوم 
Soesterberg Principles مبادئ سوستربيرغ 
Soft  ّزجاج طري 
Soft - Drawn Annealed سلك ناعم ملدن 
Soft - Magnetic Materials مواد مغنطيسية طرّية 
Soft Ferrites طرّية) مواد فّريتّية(فّريتات
Soft Glasses مواد زجاجية طرّية 
Soft Path Policies السهل(اسات المسار اللّينسي(
Soft Segments قطع طرّية 
Soft Soldering Processes اللحام الناعم/سيرورات اللصق
Softener ملطف
Softening إزالة العسرة 
Softening Strip Concept مفهوم تلّدن الشريطة 
Softening Water إزالة عسرة المياه 
Software برمجيات 
Software - Intensive Applications  المكثّفة -تطبيقات البرمجّيات
Software Algorithms لوغوراثمية البرمجيات 
Software Architecture / Software 
Architectures 

هيكليات برمجية/ هيكلية البرمجية 

Software Components مكونات برمجية 
Software Composition تركيب البرمجية 
Software Configuration Management إدارة إعداد البرمجيات 
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Software Costs تكاليف البرمجية 
Software Development Life Cycle دورة حياة تطوير البرمجيات
Software Development Plan خطة تطوير البرمجيات 
Software Development Process عملية تطوير البرمجية 
Software Engineering Institute معهد هندسة البرمجيات 
Software Engineering Laboratory مختبر هندسة البرمجيات
Software Engineering Process Group مجموعة عمليات هندسة البرمجيات
Software Evolution تطور البرمجيات 
Software Flight Control برمجيات التحكم بالرحلة
Software Installation تنصيب البرمجيات 
Software Management Servers خوادم إدارة البرمجيات 
Software Patches تصحيحات البرنامج 
Software Problem Report تقرير مشاكل البرمجية 
Software Process عملية برمجية 
Software Product Families عائالت المنتج البرمجية
Software Product Lines  خطوط المنتج البرمجي-خطوط إنتاج البرمجيات
Software Publishers ناشرو البرمجّيات 
Software Quality Engineering هندسة برمجيات الجودة 
Software Risk Evaluation تقويم مخاطر البرمجية 
Software Visualization تصّور البرمجية 
Softwood خشب الشجر إبرّي االوراق
Soil تربة
Soil Auger مسبار التربة 
Soil Boring سبر التربة 
Soil Characteristics مميزات التربة 
Soil Depth عمق التربة 
Soil Embankment سواد ترابي 
Soil Environmental Factors عوامل بيئية للتربة 
Soil Factors عوامل التربة 
Soil Fertility خصوبة التربة 
Soil Forming Process عمليات تكوين التربة 
Soil Horizons آفاق التربة 
Soil Management Factors عوامل إدارة التربة 
Soil Microbial Community مجتمع األحياء الدقيقة في التربة
Soil Moisture المحتوي المائي الموجود في مسام التربة وهو: رطوبة التربة
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 يتباين يوميًا وشهرياً 
Soil pH األس الهيدروجيني للتربة
Soil Pollution تلوث التربة 
Soil Porosity مسامية التربة 
Soil Profile مقطع التربة 
Soil Removing System  تحريك التربة/ نظام رفع
Soil Sampling أخذعينات من التربة 
Soil Texture قوام التربة 
Soil Tilth تركيب مثالي للتربة 
Soil Washing غسيل التربة 
Soil Water Content محتوي التربة المائي 
Sol معّلق غروي 
Sol - Gel  وهي تقانة-تقانة المحلول الهالمي: هالم - معّلق غروي

كيميائية رطبة لتصنيع المواد تبتدئ بمعلق غروي يحتوي على 
 -دقائق غروّية تتكاثف فتشكل هالمًا يحتوي على طوٍر سائٍل 

 - M - Oذلك وْصٌل للمراكز المعدنية بجسور من األكسيد  يلي
M  / األكسيد المائيM - OH - M  مكّونًا بوليميرات أكسيد- 

 .معدن في المحلول -أكسيد مائي / معدن 
Solar شمسي 
Solar Array Panels ألواح المصفوفة الشمسية
Solar Batteries مّدخرات شمسّية 
Solar Cell خلية شمسّية 
Solar Cells Photovoltaic فولتضوئية/خاليا شمسية كهرضوئية
Solar Collector  القط شمسي-مجّمع شمسي-مستقبل الطاقة الشمسية
Solar Constant  ثابت شمسي -طاقة شمسية ثابتة
Solar Electric  كهروشمسي -كهرباء شمسية
Solar Energy طاقة شمسية 
Solar Energy Converter محول الطاقة الشمسية 
Solar Facades واجهات شمسية 
Solar Flux  فيض األشعة الشمسية -دفق شمسي
Solar Fusion اندماج شمسي/انصهار 
Solar Generator مولِّد شمسي 
Solar Grade Silicon  شمسي"سليكون صنف"
Solar Heat Collector ُمجمِّع حراري شمسي 
Solar Intensity الشّدة الشمسّية -الطاقة الشمسية كثافة
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Solar Irradiance أشعة شمسية 
Solar Module منظومة شمسية 
Solar Power  الطاقة الشمسية -قدرة شمسية
Solar Power Electrolyzer محلل كهربائي لقدرة الطاقة الشمسية
Solar Radiation إشعاع شمسي 
Solar Sails أشرعة شمسّية 
Solar Solution ذوبان شمسي 
Solar Water Pasteurization بسترة الماء باألشعة الشمسية
Solder تلحيم
Solder Bumps حدبات الالصق 
Solder Friendly مزائج مواتية للحام 
Solder Powders Coatings طالءات مساحيق اللحام
Solder Resist مانع الالصق 
Solderability  صوقيةالل -إمكانية اللحام
Soldering Resistance مقاومة اللحام 
Sole واحد -َعِقب 
Solenoid  صمام لف لولبى-ملف لولبي  -سولينويد
Solenoid Coil ملف سيلونويد 
Solenoid Pilot مرشد سولينويد 
Solenoid Pilot Valves صمامات تحكم لولبّية 
Solenoid Switches مفاتيح السولينويدات 
Solenoid Wound ملف لولبي 
Solid صلب
Solid – Anode Chip Tantalum 
Capacitors 

متسعات أنود رقاقة التنتاليوم الصلبة

Solid – State Circuitry دارات الحالة الصلبة 
Solid - State Lasers ليزرات الحالة الصلبة 
Solid - State Logic  الصلبة -منطق الحالة 
Solid - State Masers ميزر الحالة الصلبة 
Solid - State Microwave Sources مصادر الموجة الميكروية للحالة الصلبة
Solid - State Relays مرحالت الحالة الصلبة 
Solid - State Transmitters مرسالت الحالة الصلبة 
Solid Anode أنود صلب 
Solid Bowel Centrifuges منبذات الجفنة الصلبة 
Solid Bowl تجويف مصمت ضمن آلة
Solid Ceramic Tools أدوات سيراميكّية صلبة 
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Solid Imaging تصوير صلب 
Solid Phase Region منطقة الطور الصلب 
Solid Solubility  الحالة الصلبة) انحالل(قابلية ذوبان
Solid Solution / Solid Solutions  محاليل صلبة/ محلول صلب
Solid State حالة صلبة 
Solid State Capsule Types  الحاة الصلبة"نوع كبسولة"
Solid State Circuits مرسالت الحالة الصلبة 
Solid State Filter ُمرشح الحالة الصلبة 
Solid State Lasers ليزرات الحالة الصلبة 
Solid State Logic منطق الحالة الصلبة 
Solid State Masers الصلبة ميزر الحالة 
Solid State Material مواد الحالة الصلبة 
Solid State Microwave Sources مصادر الموجة الميكروية للحالة الصلبة
Solid State Polymerization بلمرة الطور الصلب 
Solid State Relay مرّحل الحالة الصلبة 
Solid State Ring Laser Gyros مواد حالة صلبةجيروسكوب حلقة ليزرية من
Solid States Filter مرشح حاالت الصالبة 
Solid Waste فضالت صلبة 
Solid Waste Stream تيار الفضالت الصلبة 
Solidification تصّلب 
Solids أجسام صلبة 
Solids Analyses تحليل المواد الصلبة 
Solids Contact Units وحدات اتصال القطع الصلبة
Solidus ني التصّلبمنح 
Solidus Line خّط منحني التصّلب 
Solitron  سولترون - موجة وحيدة
Solitron Pulses ذبذبات سولترون 
Solubilised مذاب
Solubility ذوبان
Solubility Curves  الذوبانية -منحنيات االنحاللّية
Solubility Product ناتج االنحالل 
Solute  ُمذاب -مادة منحّلة 
Solution محلول 
Solution of Equations حل المعادالت 
Solution of Linear Equations حل المعادالت الخطية 



 1277

Solution Of Navigation Equations حل معادالت المالحة 
Solution Techniques تقنيات المحلول 
Solution to Gel Conversion تحويل محلول إلى هالم(هالم  -محلول(
Solution Treatment معالجة محلول 
Solution Uses In Fiber Optics Pulses استخدام المحاليل في ذبذبات الليف الضوئي
Solvated متذاوب 
Solvation ذوبانّية 
Solvation Forces قوى التذاوب 
Solvent مذيب
Solvus Lines خطوط االنحالل 
Somatic جسدي 
Somatic Cell خلية جسمية 
Somatic Embryogenesis تشكل أجنة من خاليا جسمية
Somatogravic  فقد الجاذبية -تخطيط الجسم
Somatotropin سوماتوتروبين 
Sonar صوتي تحت مائي - سونار
Sonar Systems أنظمة السونار 
Sonar Transducer محول الطاقة الصوتية 
Sonication صوتنة 
Sonograph سونوغراف 
Sookaway حفرة تشرب لتصريف الماء باالرتشاح
Soot سخام
Sophisticated مصقول-رفيع الُمستوى  -متنوقة
Sorb يمتز -يمَتص 
Sorbitol سوربيتول 
Sorption إمتزاز
Sort يفرز
Sound Beam شعاع صوتي 
Sound Card بطاقة صوتية 
Sound Intensity شدة الصوت 
Sound Navigation ة صوتيةمالح 
Sound Recordings تسجيالت صوتّية 
Sound Transmission بث صوتي 
Sound Wave موجة الصوت 
Sour Gas غاز فاسد 
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Sour Milk لبن حامض 
Source منبع -مصدر 
Source Code Control System نظام التحكم بالشيفرة المصدرية
Source Contact تالمس المنبع 
Source Follower ابع منبعيت 
Source Language لغة المصدر 
Source Program برنامج المصدر 
Source Viewer 3D عارض مصدري ثالثي األبعاد
Sources Rocks صخور مصدرية 
Sourdough عجين متخمر 
South جنوب
South Latitude خّط العرض الجنوبي 
South Pole قطب جنوبي 
Southampton Photonics ت ساوثمبتونضوئيا 
Southern Blot وصمة ساوثيرن 
Soybean Flour طحين فول الصويا 
Space فضاء
Space - Age Materials مواد عصر الفضاء 
Space - Charge Region منطقة فراغ الشحنة 
Space - Grown Composites  ًمواد مرّكبة ُمنّماة فضائيا
Space - Time Event نحدث في المكان والزم
Space - Time Yields عطاءات زمكانية 
Space (Crystal) Lattice فراغية) بّلورات(شبكة 
Space Age عصر الفضاء 
Space Crystal Lattice شبكة بّلورات فراغية 
Space Diagram مخطط الفضاء 
Space Domain Multiplexing مضاعفة المجال المكاني
Space Limited حدودةمساحات مشغولة م
Space Shuttle مّكوك فضائي 
Space Wave موجة فضائية 
Spacer فاصل مسافة -عازل 
Spacer Layer طبقة فاصلة 
Spacers مباعدات 
Spaceship Ethics  المالحة الفضائية) آداب(أخالقّيات
Spacetime  زمكان- زمان و مكان 
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Spallation تشظي
Spalling ألحجامتشظي إلى قطع متفاوتة ا
Spalling and Delamination تْشِظية وتطّبق 
Span -Wing باع الجناح 
Spanwise مايتعّلق بباع الجناح 
Spargers مرذذات مرطبة للهواء 
Spark Plug شمعة إشعال 
Sparkling تألق
Spatial Charge Distribution حيز توزيع الشحنات 
Spatial Radiation Distribution فضائي لالشعاعتوزيع 
Spatial Separation تباعد فضائي 
Spatula أداة مزج كالملعقة -ِمْلَوق
Speaker مكّبر صوت -مجهار 
Speaker Crossover عبور مذياعي 
Special - Purpose Functional 
Register 

مسجل وظيفي لالستخدام الخاص

Special Antennas هوائيات خاصة 
Special Cases For حاالت خاصة من أجل 
Special Interface Circuits دارات بينية خاصة 
Special Machines آالت متخصصة 
Special Orthotropic Laminates صفائح طبقية ثالثية المناحي خاّصة
Special Purpose Functional Register مسجل وظيفي لالستخدام الخاص
Special Purpose Nonlinear Functions وظائف غير خطية خاصة
Special Purpose Vectors نواقل ذات هدف خاص 
Special Relativity نسبية خاصة 
Special Switches مفاتيح خاّصة 
Specializations تخصصات 
Specialized Machine آلة مختّصة 
Specialized Vacuum Tubes أنابيب التفريغ الخاصة 
Specially Orthotropic Lamina رقاقة ثالثية المناحي خاّصة
Specially Orthotropic Laminates مصفحات متعامدة بصورة خاصة
Specially Orthotropic Material مادة ثالثية المناحي خاّصة
Specialties تخصصيات 
Specialty Glasses زجاج تخصصي 
Speciation  نشوء نوع جديد -اصطفاء نوعي
Specie جنس
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Species - Specific Lactate Racemase انزيم راسيماز الالكتات الخاص بالنوع
Specific نوعي
Specific - Energy Parameter بارامتر الطاقة النوعّية 
Specific - Power Parameter  النوعّية)القدرة(بارامتر االستطاعة
Specific Conductivity ناقلّية محدودة 
Specific Design Considerations اعتبارات تصميم محددة 
Specific Energy طاقة نوعية 
Specific Enthalpy محتوى حراري نوعي 
Specific Force قوة خاصة 
Specific Gravity وزن نوعي 
Specific Gravity - Gas ثقل نوعي للغاز/وزن 
Specific Gravity - Oil ثقل نوعي للنفط/وزن 
Specific Growth Rate معدل النمو المحدد 
Specific Heat حرارة نوعية 
Specific Heat Of A Substance  سعة حرارية لمادةCp 
Specific Heat Of Air حرارة نوعية للهواء 
Specific Heat of Air at Constant 
Pressure 

حرارة نوعية للهواء عند ثبوت ضغط

Specific Heat of Air at Constant 
Volume 

حرارة نوعية للهواء عند ثبوت حجم

Specific Internal Energy طاقة داخلية نوعية 
Specific Kinetic Energy طاقة حركية نوعية 
Specific Mass Balance Equations معادالت موازنة الكتلة المحددة
Specific Memory Locations مواقع ذاكرة محّددة-تقنيات قائمة على المواصفات
Specific Potential Energy طاقة كامنة نوعية 
Specific Resistance مقاومة نوعية 
Specific Retention احتجاز نوعي يتعلق بطبيعة المادة المحتجزة
Specific Stiffness جساءة نوعية 
Specific Strength مقاومة نوعية 
Specific Strength Tables جداول مقاومة نوعية 
Specific Substrate سطح االستنبات النوعي
Specific Tensile Strength مقاومة الشّد النوعية 
Specific Volume حجم نوعي 
Specification مواصفة 
Specification - Based Techniques مواقع ذاكرة محّددة 
Specification - Existing  موجودة -مواصفات 
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Specifications مواصفات 
Specificity  نوعية -خصوصية 
Specified Level مستوى محّدد 
Specified Rectilinear Area مساحة ذات خطوط مستقيمة
Specimen Preparation تحضير عّينة 
Spectra أطياف 
Spectral طيفي
Spectral Attenuation توهين طيفي 
Spectral Bandwidth  السعة الطيفية-عرض النطاق الطيفي
Spectral Efficiency كفاءة طيفية 
Spectral Notation  ترميز طيفي -تدوين طيفي
Spectral Response إستجابة طيفية 
Spectral Sensitivity حساسية طيفية 
Spectral Width عرض طيفي 
Spectrometer مطياف 
Spectrometers - Or Spectroscope أجهزة المطيافية 
Spectrophotometer مقياس الطيف الضوئي-منظار التحليل الطيفي/ يافمط:

جهاز يقيس كثافة الضوء في جزء محدد من الطيف وبخاصة 
 المنبثق من مادة ما/ الضوء المرسل 

Spectroscopic Gap فجوة مطيافية 
Spectroscopy مطيافية 
Spectrum طيف
Spectrum Analysis تحليل طيفي 
Spectrum Analyzers ت الطيفُمحلال 
Specular Layers طبقات مراوية 
Speech Recognition and 
Compression 

تمييز النطق الكالم والضغط

Speed سرعة
Speed - Power Graph الرسم البياني للقدرة مقابل السرعة
Speed Limitation حدود سرعة 
Speed Of Light سرعة الضوء 
Speed Of Sound سرعة الصوت 
Speed Of Sound - Derivation اشتقاق سرعة الصوت 
Speed Of Sound - Variation With 
Altitude 

تغيُّر سرعة الصوت مع االرتفاع

Speed Power Product ناتج سرعة القدرة 
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Spent Fuel وقود ُمستهَلك 
Sperry’s Rule قاعدة ْسِبرِّي 
Sphalerite  توتياء -سفاليريت 
Sphere كرة
Spherical Functions توابع كروّية 
Spherical Harmonics توافقيات كروية 
Spherical Mirror مرآة كروية 
Spherical Shell  قشرة كروية -صهريج كروي
Spherical Structure بنية كروية 
Spheroidal Dendrites  شبه كروية) تغّصنات(شجيرات
Spheroidite كرّية
Spheroidization تكوير
Spheroidized Pearlite مزيج فوالذي صفائحي من الفّريّت وكربيد: بيرليت شبه كروي

 الحديد كروّي الشكل
Spheroidizing Anneal معالجة حرارية للحصول على بنية كروية
Spherulites  أحد أشكال البلورات في البوليميرات:متكّورات
Spidermite سوس العنكبوت 
Spidermite Photo  س العنكبوت صورةسو 
Spillage انسكابات 
Spillovers إراقة وسكب زائد 
Spilt Water مياه آسنة 
Spin تدويم-غزل 
Spin - Coating طلي دوامي 
Spin - Flip قلب-غزل 
Spin - Orbit Interaction  مدار - تأثير متبادل لف
Spin - Polarized مستقطب-غزل 
Spin - Stabilized Satellites تدور السواتل المتوازنة بالتدويم
Spin Angular Momentum زخم زاوي غزلي 
Spin Casting صّب دوامي 
Spin Momentum غزلي/زخم تدويمي 
Spin Number عدد اللفات 
Spin Valve صمام غزلي 
Spindle مغزل
Spines مجموعة امتدادات 
Spinner Flasks دوارق غازلة 
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Spinning تشكيل دوراني-غزل 
Spinning Fibers غزل األلياف 
Spinodally سبينودالي 
Spintronic  إلكترونيات دوامة(غزلترونيات -غزلترونيك(
Spiral المنهجية الحلزونية-زنبرك -حلزون  -لولب
Spiral - Wound Module  وحدات مكررة من الحزوز اللولبّية-وحدة الملفاف المغزلي
Spiral Divergence تباعد حلزوني 
Spiral Instability الاستقرارية لولبّية 
Spiramycin سبيرامايسين 
Spirdroins سبايدروينات 
Spirilla بكتيريا حلزونية 
Spirit Of Columbus غّواصة روح كولمبوس 
Spirituality روحانية 
Spirochaetae شكل من أشكال البكتريا -ملتويات /حلزونيات
Spirodilactams سبيروالكتام(طائفة مركبات اثناني الالكتام الحلزوني(
Spirometer مقياس التنفس 
Spironolactone سبيرونوالكتون 
Splat  عالمة من/لطخٌة ناتجة عن قذف قطرات -ُصفيحة صغيرة

 مادة سائلة وتبريدها على السطح
Splat Quenching حةتبريد سريع بقذف السائل على صفي
Splice وصلة
Splice Box صندوق الوصلة 
Splice Closure علبة احتواء الوصلة 
Splice Losses فقد بالتجديل 
Splice Losses In Jointing Fibers فقد الوصل بالجدل في ربط األلياف
Splicing عملية القطع والوصل-َجِدل
Splicing Of Fibers توصيل األلياف بالجدل 
Splining تشكيل المنحنيات 
Split - Coupling أنبوبين وتبقى منفصلة/تربط بين قطعتين: أداة ربط منفصلة

 عنهما بمسافة محددة
Split - Gate Technique تقنية البوابة المنقسمة 
Split - Off Valence Band حزام التكافؤ المنقسم 
Split Aileron مشطورة/دفة دحرجة مشقوقة
Split Flap بة مشطورةقال 
Split Pin  دبوس خابوري -تيلة مشقوقة
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Split Spoon Sample عينة الملعقة المشقوقة 
Split Treatment Softening إزالة العسرة بمعالجة منفصلة
Splitter - Plate صفيحة المينيوم للدعم مع أضالع
Splitter Box  ثمحلول حي/جزء من آلة يدخل فيه سائل -صندوق توزيع

 يوزع إلى عدد من االنسيابات الفرعية
Splitting انفصام -فصم 
Spodosol سبودوسول 
Spoil يفسد
Spoiler كابح
Spoilers Ailerons دفات دحرجة كابحية 
Spoils Piles أنقاض/أكوام نفايات 
Spoken Languages لغات محكّية 
Spontaneous آني
Spontaneous Emission of a Photon إصدار فوري لفوتون 
Spontaneous Generation ذاتي/تولُّد تلقائي 
Spoofing خداع
Sporangiospores أبواغ المكيسات 
Spores أبواغ
Sporozoa بوغيات 
Sporozoite طور من حلقة حياة السبوروزايت مشابهة لألبواغ: أحياء بوغية
Spot نقطة-بقعة 
Spotter جهاز وضع البقع 
Spray - Up Molding Using Contact 
Molding 

قولبة بالبّخ باستعمال قولبة بالتماّس

Spray Atomization  عملية التجزئة إلى قطيرات: ترذيذ -ترذيذ بالبخ
Spray Drying تجفيف بالرذاذ 
Spray Formed Alloy سبيكة متشكِّلة بالبّخ/خليطة
Spray Formed Aluminum Alloy ألمنيوم ُمشكَّلة بالبّخخليطة /سبيكة
Spray Forming  ّتشكيل بالبخ 
Spraying بخ-رّش 
Spread Sheet Preparation جداول الكترونّية 
Spread Sheets جداول الرواتب أو الموازنة
Spread Spectrum Signal  انتشار -إشارة طيف 
Spreader أداة لنشر مادة ما كالسماد مثًال
Spreading رانتشا
Spreading Deicing Salts نشر األمالح المذيبة للثلج
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Spring جدول -منهل  -ينبوع 
Spring - Loaded مضغوطة بلوالب 
Spring - Loaded Check Valve صمام قطع محمل على نابض
Spring - Loaded Key مفتاح لولب الحمل 
Spring - Wound Mechanical Players لفوف الميكانيكيُمشّغالت النابض الم
Spring Box صندوق نابضي 
Spring Loaded مضغوطة بلوالب 
Spring Loaded Axial Shaft عمود محوري بلولب حمل
Spring Loaded Shutter غالق مكوك بنابض 
Spring Pressure ضغط اللولب 
Spring Restrained Pendulous بندول مقيد بزنبرك 
Spring System ابضمجموعة الن 
Spring Tab جنيح خيط نابضي 
Spring Wound Mechanical Players ُمشّغالت النابض الملفوف الميكانيكي
Springback ارتداد فعل النابض 
Spring–Mass System  كتلة -مجموعة نابض 
Sprint فترة زمنية شهرية 
Sprocket  ترس ُمسّنن في آلة -ِسّن عجلة
Spruce راتنجية 
Sputtering ترذيذ-رش 
Sputtering Action فعل القذف 
Square مربع
Square Array  مصفوفة رباعية -تنظيم رباعي
Square Low القانون التربيعي 
Square Mils ألف من اإلنش المربع 
Square Roots جذور تربيعية 
Square Wave Comparator مقارن الموجة المربعة 
Squirrel Cage نجابقفص الس 
ß - Lactam الكتام-بيتا 
ß - Lactamase Inhibitors  الكتاماز -مثبطات أنزيم بيتا
St. Petersburg Irrigation ري سانت بيترسبورغ 
Stability استقرارية 
Stability Axes محاور االستقرار 
Stability Reference Line استقرار الخط المرجعي 
Stabilization تثبيت - استقرار 
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Stabilization - Stabilizing موازنة -استقرار  -ثبات
Stabilization Image موازن الصورة 
Stabilization Of Water ثبات الماء 
Stabilization Ponds برك استقرار 
Stabilized مستقر
Stabilizer مثّبت -موازن 
Stabilizers - Plastics مواد بالستيكّية -مثبِّتات
Stabilizes موازنة
Stable مستقّر
Stable Platform Systems أنظمة المنصة المستقرة 
Stable Platforms منصات مستقرة 
Stable Voltage References مرجعّيات ُمستقّرة للفولتّية
Stack كدس
Stack Pointing تأشير الُكُدس 
Stacked Arrays مصفوفات مكدسة 
Stacked Assembling مجموعات ُمتراّصة ُمتراكمة
Stacking  تكديس مواد -رصف الطبقات
Stacking Fault تصدُّع طبقي 
Stacking Faults أخطاء تنضيد 
Stacking Sequence تتابع تكديس 
Stage مرحلة -طور 
Stage Upgrading تغذية مرحلية 
Stages Of Technological Evolution التقني(وجيمراحل التطّور التكنول(
Staggered Square Array  ترتيب المربع المتمايل -تنظيم رباعي متعرج
Staggering  مستمر في العمل على نحو غير مؤكد -أداء متقطع
Stagnation Point نقطة الركود 
Staining تلوين مادة بصبغة لتمييزها وتسهيل كشفها
Stainless Steel  قابل للصدأفوالذ غير - فوالذ الصدوء
Stainless Steel Closure Slip On غطاء من الفوالذ غير القابل للصدأ ينزلق على فوهة األنبوب
Stake Holders أصحاب المصلحة 
Stalactite ُحليمات ُعليا -هوابط 
Stall Point نقطة االنهواء 
Stamping دمغ -ختم  -تطبيع 
Stanag 3910 Data Bus  المتماشي مع إتفاق توحيد المعاييرالتابع للناتومعبر المعلومات

 3910رقم 
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Stanag Data Bus  ناقل البياناتSTANAG
Stand - Alone  ّقائم بحّد ذاته مستقل 
Stand - Alone Microprocessors معالجات ميكروّية قائمة بحّد ذاتها
Stand – Alone Modems مودمات منفردة 
Stand Alone LCD Monitors  شاشاتLCD الشاخصة
Stand By جهوزية احتياطية 
Stand Off Voltage فولتية مباعدة 
Stand Pipe شاقولية/أنابيب قائمة -ماسورة قائمة /انبوب
Stand Point محطة توزيع 
Stand Post نقطة توزيع المياه 
Standard معياري -قياسي 
Standard Atmosphere معياري/جو قياسي 
Standard Atmospheric Pressure ضغط جوي قياسي 
Standard Bus Structures هيكلّية المعابر القياسية 
Standard Candle شمعة معيارية 
Standard Cells خاليا نموذجية 
Standard Coliform Counts إحصائيات قولونيات عيارية
Standard Conditions ظروف قياسية 
Standard Derivatives قات نظاميةمشت 
Standard Deviation انحراف معياري 
Standard Equation Of Torsion معادلة نظامية للفتل 
Standard For Materials  للمواد) معيار(مواصفة 
Standard Form  صيغة نموذجية -نمط قياسي
Standard Integrals تكامالت نظامية 
Standard Logic Families وذجيةأصناف منطقية نم
Standard Logic ICs دارات منطقية نموذجية متكاملة
Standard Notation ترميز نظامي 
Standard Observer Curve منحنى المراقب القياسي 
Standard Oil Company شركة النفط المعياري 
Standard Play أسلوب معياري 
Standard Positioning Service خدمة التموقع القياسي 
Standard Reaction Heat حرارة تفاعل قياسية 
Standard Solutions محاليل قياسّية 
Standard Telecommunications 
Laboratories 

مختبرات قياسية لالتصاالت بعيدة المدى

Standard Telephone and Cable تلفون و كبل قياسي 
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Standard Temperature And Pressure ط المعيارياندرجة الحرارة والضغ
Standard Test Conditions شروط التجربة القياسية 
Standard Tree Terminal رزم شجرية الطرف قياسية
Standard Zener Diode صمام زنر الثنائي القياسي
Standardized Bus Connection ناقلة مشتركة -معبر قياسي /رابطة
Standardized Security Processes األمن المعيارية عمليات
Standards  معايير -مواصفات 
Standards Developing Organizations منّظمات تطوير المواصفات
Standards IEC معاييرIEC 
Standards ISO معاييرISO 
Standards Of Water Works معايير منشآت مائية 
Standby تأهب/استعداد 
Standby Display Instruments البديلة/ت العرض االحتياطيةآال
Standby Display Instruments - Solid 
State 

أجهزة عرض احتياطية حالة صلبة

Standing Waves  معطلة/ واقفة / موجات مستقرة
Stands For يمثل
Staple ُخْرزة
Staple Fibers ألياف متقّطعة قصيرة 
Star نجم
Star Coupler مقرن نجمي 
Star Network شبكة النجمة 
Star Point نقطة التفرع النجمي 
Starch نشاء
Stark Effect أثر ستارك 
Starlight Scope ناظور ضوء النجوم 
Start - Track Scanning Method  المسار -أسلوب المسح المائل
Start - Up بدء الهضم الالهوائي 
Start Bit بت البداية 
Start Thread ولببداية سن الل 
Start Track Scanning Method أسلوب مسح بداية المسار
Starter بادئة
Starter - Generator مولد-مقلع 
Starter Culture مزرعة بادئة 
Starting إقالع
Startor بادئ
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Starved Electrolyte الكتروليت صائم 
State حالة
State - Based Behavior Of الةسلوك معتمد على الح
State – Filling ملء-حالة 
State - Of - The - Art Instruments أجهزة ذات تكنولوجيا عالية
State Analyzer محلل حالة 
State Coefficient Matrix مصفوفات معامل الحالة
State Of California Regional Water 
Quality Control Board 

يمية لوالية كاليفورنيامجلس التحكم بنوعية المياه اإلقل

State Regulatory Agency الوكالة التشريعية للوالية 
State Variables متغيرات الحالة 
State Vector متجهة الحالة 
State Vector Matrix مصفوفات متجه الحالة 
Statecharts مخططات الحالة 
States حاالت 
States Of Matter حاالت المادة 
Static سكوني -ثابت  -تقرمس
Static - Renewal Tests  اختبارات لتحديد توقف نشاط عملية:تجددية - اختبارات سكونية

 ما وتجدد نشاطها مرة أخرى
Static Air Temperature حرارة الهواء المستقر أو السكوني
Static Air Temperature - 
Computation 

حوسبة درجة حرارة الهواء الساكن

Static Air Temperature - Mach 
Number Relationship 

حرارة الهواء المستقر وعالقتها بالماخ

Static Data سكونية/بيانات ساكنة 
Static Discharger مفرغ سكوني 
Static Drive سواقة مستقرة 
Static Electricity كهرباء ساكنة 
Static Equilibrium توازن سكوني 
Static Friction حتكاك ساكنا 
Static Interference تداخل سكوني 
Static Level مستوي سكوني 
Static Margin هامش االستقرار 
Static Pressure استقراري/ضغط مستقر 
Static Ram ذاكرة تداول إنتقائي إستاتيكية
Static Stability استقرار سكوني 
Static Testing اختبار ساكن 
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Static Type Of ثابت/كرة دخول عشوائي إستاتيكيةذا
Static Versus Dynamic  المستقرةRam  مقابلRamالمتحركة
Statics سكونيات 
Station محطة
Stationary - State Case حالة االستقرار 
Stationary Laser Bar Code Reader ماسح الضوء الليزري الثابت-قارئ الباركود الليزري المستقر
Stationary Laser Scanners ماسحات ضوئّية ليزرّية ثابتة
Stationary Phase  مرحلة الركود -طور مستقر
Stationary Phases Analysis تحليل األطوار المستقرة 
Stationary Potential Energy طاقة كامنة ُمستقَرة 
Stationary Sources Of Air Pollution قَرةمصادر التلوث الهوائي اُمست
Stationary States حاالت مستقّرة 
Stationary Wavefunction  ّتابع موجي مستقر 
Statistical Approaches طرق إحصائية 
Statistical Copolymer بوليمير مشترك إحصائي
Statistical Interpretation تفسير إحصائي 
Statistical Measurement قياس إحصائي 
Statistical Methods طرائق إحصائية 
Statistical Multiplexes مضممات إحصائّية 
Statistical Process Control مراقبة العمليات اإلحصائية
Statistical Process Control Spc مراقبة العمليات اإلحصائيةSpc
Statistical Sample عّينة إحصائية 
Statistics علم االحصاء 
Stator  اء ساكنةأعض - جزء ساكن
Stator And Rotor Teeth أسنان ُمتحركة وساكنة 
Stator Baffles أداة ثابتة تستخدم لكبح انسياب مائع: مصدات ساكنة
Stature قوام
Status حالة -وضعّية 
Status Register حالة التسجيل 
Statute  نظام أساسي -قانون أساسي
Steady - State  مستقرةحالة  -حالة االستقرار
Steady Flow Energy Equation معادلة طاقة الجريان المستقر
Steady State System  منظومة ثابتة - جملة ثابتة
Stealth ِخفّية - استراق 
Stealth Liposomes ليبوزومات انساللية 
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Steam بخارّي
Steam Chambers غرف البخار 
Steam Engine محّرك بخاري 
Steam Flooding تدفق البخار 
Steam Sterilizable Membranes أغشية قابلة للتعقيم بالبخار
Steam Sterilization تعقيم بالبخار 
Stearic Acid  الحمض االستياري -حمض الدهن
Steatite  سيليكات مغنزيوم(فلز ستيتايت(
Steel فوالذ
Steel - Plastic - Steel مادة بالستيكّية-فوالذ 
Steel Making Flowline  صنع الفوالذ) سيولة(خّط تدّفق
Steel Martensite فوالذ مارتنسيتي 
Steep شديدة االنحدار 
Steep Subthreshold Slope ميل انحداري دون العتبة
Steepness شّدة االنحدار 
Steerable قابل للتوجيه 
Steerable Castering نظام عجلة قابل للتوجيه
Steering Information  توجيه/ معلومات تسييرية
Stefan - Boltzmann Constant  بولتزمان -ثابت إستيفان
Stefan - Boltzmann Law  بولتزمان - قانون إستيفان
Stefan's Law قانون ستيفان 
Stellar Evolution نشوء نجمي 
Stellar Formation تشكُّل نجمي 
Stellar Interior باطن النجم 
Stem زند-ساق 
Stem Cells خاليا جذعية 
Stenciling روَسمَّه 
Stenosis تضيُّق االوعية الدموية 
Stenotic متضيِّق 
Step - Up Transformer محول رفع 
Step Aeration  مرحلّية - تهوية متدرجة
Step And Repeat Process طريقة اخطو ثم ارجع 
Step Command أمر درجي 
Step Command Response استجابة األمر الدرجي 
Step- Down Transformer محّول خافض الفولتّية 
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Step Function دالة درجّية 
Step Index  مؤشر خطوة -دليل خطوي
Step Index Fiber ليف بمعامل انكسار 
Step Index Optical Fiber ليف بصري بدليل 
Step Index Plastic Fiber Optic Cable لك الليف البصري البالستيكي بمعامل انكسارس
Step Index Profile معامل االنكسار 
Step Motor محرك ذو خطوات 
Step Pulse  خطوية(نبضة متدّرجة(
Step Reaction Polymerization تفاعل بلمرة مرحلية 
Stepped Core قلب خطوي 
Stepper راقصة - مسرعة  -متدّرج
Stepper Motor خطوية/ّركات متدرجةمح
Stepping Switch مفتاح تدّرجي 
Steps  درجات -تدرجات 
Steradian ستيراديان 
Stereo  ستيريو -صوت مجسم
Stereo Audio ستيريو سمعي 
Stereo Centers مراكز فراغية 
Stereo Channel قناة ستيريوية 
Stereo High Fidelity VCR  راقية –ستيريو نوعية صوت
Stereo System’s Speaker  النظام الستيريوي-مجهار النظام الستيريوي
Stereo TV Set جهاز تلفزيوني ستيريوي
Stereoisomers متماكبات فراغّية 
Stereolithography تقنية تصنيعّية سريعة ودقيقة باستخدام: طباعة حجرّية فراغّية

 يزر متحّركةبوليميرات سائلة تتقّسى عند تماّسها مع حزمة ل
Stereophonic  مجّسمة -مجّسم للصوت
Stereoselective إنتقائية من حيث الفراغية
Steric Forces قوى ترتيب الذرات 
Steric Hindrance عائق حيزي 
Sterilant معقِّم
Sterilization تعقيم
Sterling Silver فّضة استرلينّية 
Steroids ستيرويد 
Sterols ستيروالت 
Stick and Turn لصق و برم 
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Stick and Turn Connectors موصالت لصق و برم 
Stick Force/g قوة العصا/g 
Stick Framed  بدعامات(ُمؤطَّر بعصي(
Stick Free وضع العصا الحيادي حيث عزم المفصل لسطح التحكم يساوي

 صفرًا
Stick Shaker عصا مرتجفة 
Sticking Temperature حرارة االلتصاقدرجة 
Stickleback سمك نحيل بال حراشف يتميز بوجود أشواك: سمك أبو شوكة

 يعيش في المياه العذبة والمالحة المعتدلة -على ظهره 
Sticky دبق-لزج 
Sticky Ends نهايات لزجة 
Stiction احتكاك سكوني 
Stiction - Friction and Sticktion احتكاك التصاقي 
Stiff Rodlike Segment قسم صلب شبيه بقضيب
Stiff Wire سلك صلد 
Stiffened Structures هياكل مقساة 
Stiffener Design تصميم الدعامة 
Stiffeners دعامات 
Stiffening Strip Concept مفهوم الشريطة الداعمة 
Stiffness جساءة 
Stiffness - Critical حرجة-قساوة  -حرجة  -متانة
Stiffness - Sensitive Structures هياكل حساسة للنقاوة 
Stiffness In Arbitrary قساوة في التحكم 
Stiffness In Arbitrary Coordinates اعتباطية(جساءة في إحداثيات كيفية(
Stiffness In Fiber Direction جساءة وفق اّتجاه ليف 
Stiffness Ratio نسبة الجساءة 
Stiffness Tensor موّتر الجساءة 
Stiffness Transverse To Fiber 
Direction 

جساءة عرضانية بالنسبة التجاه الليف

Stigma وصمة
Stigmasterol ستيغماستيرول 
Still Bottoms بواقي
Stilling Well بئر ساكنة هادئة 
Stimulated Emission  إصدار محاكى - إنبعاث محفز
Stimuli حافزات 
Stirred Tank خزان مزود بخفاق 
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Stitched Dry Preform شكل أولي جاف مدروز
Stochastic عشوائية 
Stochastic Effect تأثير عشوائي 
Stochastic Motion حركة عشوائية 
Stock and Sod Farms مزرعة تربية ورعي الماشية
Stock Market and Biotechnology سوق المال والتقانة الحيوية
Stockpiles أكوام التخزين 
Stocks Shift انزياح ستوكس 
Stoichiometric اتحاد عنصري كيميائي مقيس-صحيح أمثال التفاعل الكيميائي
Stoichiometric coefficient of a 
compound 

معامل نسبة التفاعل لمركَّب

Stoichiometric Number عدد التكافوء 
Stoichiometry  قياس االتحاد العنصري-الكيميائي أمثال التفاعل
Stokes Shift انزياح ستوكس 
Stone حجر
Stone Age عصر حجري 
Stone Media وسط حجري 
Stop وقف -توقيف 
Stop Band فجوة صادة 
Stop Bits بتات نهاية 
Stop Gate بوابة توقف 
Storabifity قابلية التخزين 
Storage الحفظ/الخزن  -تخزين
Storage Battery بطارية التخزين 
Storage Target AC  خزان الهدفAc 
Store Signal إشارة تخزين 
Storm Runoff جريان سطحي لمياه العواصف
Storm Sewers مجارير مياه العواصف 
Stormwater ماء العاصفة 
Stout جعة قوية داكنة 
Stoving Lacquers  عالجة حراريةيحتاج الى م(لكر منّضج حراريًا(
Straight Line Graph مخطط الخطوط المستقيمة
Straight Line Law قانون الخط المستقيم 
Straightening Treatment معالجة تقويم 
Strain  تشوُّه-انفعال-استطالة -توتر  -تغير باألبعاد
Strain - Displacement Relations  االنزياح -عالقات التشّوه
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Strain - Energy - Release Rate معدل اطالق طاقة االجهاد
Strain - Induced Crystallization بلورة محّرضة باالنفعال 
Strain And Stress Variation تباين االجهاد و التمدد 
Strain Assumptions فرضّيات االجهاد 
Strain Distribution توّزع التشّوه 
Strain Energy  ّهطاقة التشو 
Strain Gage مقياس إجهاد 
Strain Gage Bridges قناطر عداد اإلجهاد 
Strain Gages  مقاييس االنفعال - عدادات اإلجهاد
Strain Hardening تقسية باإلجهاد 
Strain Improvement تحسين الساللة 
Strain Member  عنصر اإلجهاد -عضو االجهاد
Strain Profile انفعال جانبي 
Strain Relief تحرير الكبل من االجهاد-تحرير الكبل من الضغوط
Strain Tensor التشّوه) موّتر(تنسور 
Strainer غربال-أداة شد - مصفاة  -راووق
Strains تشّوهات نسبية 
Strake سطح صغير يركب في جناح الطائرة لتغيير جريان الهواء
Strand شريط-خيط 
Stranded  شكل شريطيب -محجوز
Stranded Wire سلك شريطي 
Stranding تجنيح
Strands جدائل
Straning Unat  حشية انفعالية - حشية مضغوطة
Strap طوق-حلقة 
Strap - Down نظام عطالي غير مؤطر
Strap - Down Equivalent Stable 
Platform 

منصة مستقرة مكافئة ُمحَكمة التثبيت

Strap - Down Systems منظومات مثبتة-منظومات محكمة التثبيت
Strap Down System Computing حساب المنظومات المحكمة التثبيت
Straps  أحزمة -حلقات نحاسية
Strategy استراتيجية 
Strategy Pattern نمط االستراتيجية 
Stratigraphic Trap  فخ سترتغرافي -مصيدة طبقاتية
Stratopause  بوزاستراتو 
Stratosphere  الغالف الجوي الطبقي(استراتوسفير(
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Stratospheric Ozone اوزون طبقة الستراتوسفير
Straw Man رجل القش - مخادع 
Stray Capacitance سعة شاردة 
Stray Fields مجاالت شاردة 
Streak Plate Method طريقة األطباق المخطوطة
Stream Flow تدفق المجرى 
Stream Tube  المجرى -أنبوب الجدول
Streamflow جريان الجدول 
Streaming Potential كمون دفقي 
Streamline Domes قبب انسيابية 
Streamline Flow جريان انسيابي 
Streamlines خطوط الجريان 
Streamlining َمشق
Streams and Rivers جداول و أنهار 
Streamwise في اتجاه الجريان 
Street Inlets مداخل الشارع 
Strength مقاومة 
Strength - Critical حرجة -متانة /حرجة-قوة
Strength - Endurance Strength مقاومة القدرة على التحّمل-مقاومة التحّمل (مقاومة(
Strength - Flexural Strength مقاومة االنعطاف -مقاومة
Strength In Fiber Direction مقاومة وفق اتجاه الليف
Strength Member  عنصر التقوية-عضو القوة -عامل القوة
Strength Tensor المقاومة) تنسور(موّتر 
Strength To Weight Ratio نسبة المقاومة للوزن 
Strength Transverse To Fiber 
Direction 

مقاومة عرضانية بالنسبة التجاه الليف

Streptavidin ربتافيدينست 
Streptomycin ستربتومايسين 
Stress شد -إجهاد 
Stress - Concentrators مركزات اإلجهاد 
Stress - Cracking  شرخ باالجهاد -تصدع باالجهاد
Stress - Graded  ًخشب ُمصنَّف إجهادّيا 
Stress - Intensity Factors عوامل شّدة تركيز اإلجهاد
Stress - Intensiy Factors عوامل شّدة الشد 
Stress - Strain Diagrams  اإلجهاد - مخّططات التشّوه
Stress - Strain Relations  التجاور-اإلستطالة أوعالقات االمتداد - عالقات اإلجهاد
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Stress Cells خاليا إجهاد 
Stress Concentration تركيز اإلجهاد 
Stress Concentration Factor ز اإلجهادعامل تركي 
Stress Concentrations تركيز اإلجهاد/تراكيز 
Stress Concentrations and Fracture 
Toughness Crack Propagation 

تركيز اإلجهاد ومتانة او مقاومة انتشار الكسر

Stress Distribution توّزع اإلجهاد 
Stress Relaxation استرخاء اإلجهاد 
Stress Relief Anneal الجة حرارية لتحرير اإلجهادمع
Stress Relieving تحرير اإلجهاد 
Stress Reversal اإلجهاد) َقْلب(َعْكس 
Stress Strain تشوُّه نسبي -إجهاد 
Stress/ Strain Diagram تشوه/مخطط اإلجهاد 
Stressed - Skin بشرة خاضعة إلجهاد-جلد
Stretch Blow Molding قولبة النفخ بالمط 
Stretched ُيَمط
Stretching Beam عارضة ممتدة 
Stretching Vibration اهتزازات االمتطاط 
Strictly Anaerobic الهوائية ُمجبرة 
Stringent متشدد -حازم 
Stringer صارمة 
Stringy ليفيّ  -خيطّي 
Stripe Geometry هندسة الشريط 
Stripeheight ارتفاع الشريط 
Stripline Module وحدة قطعة طولية 
Stripper ُمعري
Stripping نزع مادة من تجمع-الَقِشر/التمزق-التعرية /التجريد -هيكلي

 فك آلة -مواد 
Stripping Tool أداة تعرية 
Stroke سكتة دماغية 
Stroke Volume حجم الدفقة 
Strom Drain صرف مياه العواصف 
Stroma  اللحمة -نسيج حامل 
Strong Acid حمض قوي 
Strong Base قاعدة قوية 
Strong Design Drivers موّجهات التصميم القوي
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Strong Force قوة شديدة 
Strong Interaction تفاعل قوي 
Structural هيكلي -بنيوي /إنشائي 
Structural Acrylic أكريليك إنشائي 
Structural Adhesives لواصق إنشائية 
Structural Biology بيولوجيا بنيوية 
Structural Bonding Tape شريط رابط إنشائي 
Structural Clay غضار إنشائي 
Structural Configuration تشكيل إنشائي 
Structural Defects عيوب بنيوية 
Structural Design Process البنيوي/إجرائية التصميم اإلنشائي
Structural Efficiency انشائيمردود 
Structural Optimization أْمَثلة إنشائية 
Structural Optimization Techniques تقنيات األْمَثلة اإلنشائية 
Structural Plastics مواد بالستيكية إنشائية 
Structural Polymers بوليميرات إنشائية 
Structural Reconfiguration البنيوي/إعادة التشكيل اإلنشائي
Structural Resonance Modes أنماط الرنين البنيوي 
Structural Response Parameters متغيرات االستجابة التركيبية
Structural Steel فوالذ إنشائي 
Structural Trap  انشائي/فخ بنيوي-مصيدة تركيبية -مصيدة بنيوية
Structure and Functions بنية و وظائف 
Structure and Properties  بنية وخواّص 
Structure Figure بنية شكل 
Structured Query Language لغة االستعالم الموحدة 
Structures بنى
Strut دعامة
Stubby Wings أجنحة قصيرة 
Stubs  ألسنة-أرومة  - نهاية مفتوحة
Stueckelberg Equation معادلة ستايكلبرغ 
Stuff  ّمادة خام 
Stylolite محزز-إبرّي 
Stylus قلم
Styrene مادة كيميائية تستخدم في صناعة المواد البالستيكية: (ستايرين(
Styrene - Isoprene Styrene  مادة سائلة ُتستخَدم في:اإليزوبرين(ستايرين -ستايرين إيزوبرين
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 )صناعة المطاط
Styrene Butadiene Rubber  غاز عديم اللون وقابل:نالبوتادي(مّطاط ستايرين بوتادين

 )لالشتعال ُيستخدم في صناعة المّطاط والطالء
Styrene Butadiene Styrene  ستايرين - ستايرين بوتادين
Styrofoam صلبة وبيضاء اللون ُتستخَدم للعزل:مادة بولي ستايرين رغوية

 الحراري
Sub - Multiple قاسم صحيح 
Sub Multiple Assembly  مجمع متعددي ثانوي -ي متعدد تجميع ثانو
Sub Multiple Assembly Connectors توصيالت المجمع التعددي الثانوي
Subadiabatic تحت أديباتيكي 
Subatomic  ّدون ذّري 
Subatomic Parts أجزاء دون ذرية 
Subclass  مشتق من رئيسي(نوع فرعي(
Subclavian تحت ترقوي 
Subcutaneous تحت الجلد 
Subduction  في طبقات االرض(اندساس(
Subjective فاعلّي-غير موضوعي -ذاتّي
Sublimation تحّول مباشر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية(تسامي(
Sublingual تحت لساني 
Submarine Decoys شرك الغواصات 
Submarine Launched Acoustic - 
Homing Torpedo 

يتبع الصوتطوربيد غواصة 

Submarine Sonar سونار الغواصة 
Submerged Vegetation Zones مناطق النباتات المغمورة
Submersible Electric Pump مضخة كهربائية غاطسة
Submersibles غواصات عميقة الغوص
Submicron دون مكروي 
Subminiature  الصغيرة جدًا -شديدة الصغر
Subnote Computers مبيوترات شبه كتابّيةك 
Subnotebook Personal 
Communication 

اتصاالت المذكرات الشخصّية المصّغرة

Subnotebook Size حجم الجيب 
Subroutine - Subroutines  جزئية/وتائر ثانوّية -ثانوّية /وتيرة جزئّية
Subscriber Loop  أنشوطة المشترك -حلقة المشترك
Subscriber’s Receivers مستقبل الُمشَتِرك 
Subscription إشتراك 
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Subsea Urban Planning تخطيط متحضر لتحت البحر
Subsidence Inversion إنقالب إنخسافي 
Subsoil  تحت تربة -تربة تحتية
Subsonic Airflow جريان تحت صوتي للهواء
Substantially Stable  مستقّر بشكل ملموس -مستقّر نسبّيًا
Substitute Fuel احتياطي/وقود بديل 
Substitutes بدائل
Substitutes - Direct/Indirect غير مباشرة/مباشرة -بدائل
Substitutional Solid Solution محلول صلب استبدالي 
Substrate مادة أولّية -ركيزة 
Subsurface Remediation معالجة تحت سطحية 
Subterminal Oxidation كسدة قبل نهائيةأ 
Subthreshold دون العتبة 
Subtraction طرح
Subtraction Of Fractions طرح الكسور 
Subtractive Patterns – Plating 
Process 

سيرورة اإلنقاص/سيرورة طلي األنماط المنقوصة

Subtractive Process  سيرورة االنقاص - سيرورة التنقيص
Subunit RNA 23S لـوحدة اRNA  23الفرعيةSالرايبوزومية
Subunits وحدات فرعية 
Successive - Approximation Register مسجل التقريب المتتالي 
Successive Approximation تقريب متتالي 
Successive Approximation 
Converters 

محوالت التقريب المتتالي

Succinoyl Coa سكسينايل كوA 
Sucrose سكروز 
Suction Analogy شفط متجانس 
Suction Cups أقداح االمتصاص 
Suction Hose خرطوم مص 
Suction Limit حدود المص 
Suction Pump مضخة امتصاص 
Suffix الحقة ُتضاف إلى الكلمات
Sugar - Cube - Sized Cases علب بأحجام مكّعبات السّكر
Sulfate كبريتات 
Sulfation تكْبُرت
Sulfide كبريتيد 
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Sulfite كبريتيت 
Sulfonated مسلفنة 
Sulfonated Membranes أغشية مسلفنة 
Sulfonated Polysterene بوليسترين مسلفن 
Sulfonation إضافة الكبريت 
Sulfonic Acid حمض السلفونيك 
Sulfoxide سلفوكسيد 
Sulfur Cycle دورة الكبريت 
Sulfur Dioxide كبريتثاني أكسيد ال 
Sulfuric Acid حمض الكبريت 
Sulfurization معالجة بالكبريت 
Sulfurous Smog ضبخان كبريتي 
Sullivan Process تقنية َسليفان  -عملية)CMCs(
Sulphydryl Group مجموعة السلفيدريل 
Sum مجموع 
Summation Convention For جمع الُمتفق عليه 
Summer Stagnation فيركود صي 
Summing Amplifier مضخم جامع 
Summing Point نقطة الجمع 
Sump حوض 
Sump Pipe  قبل دخول الماء الخزان-أنبوب تجميع الشوائب
Sunflower Oil زيت عباد الشمس 
Sunglasses نظارات شمسية 
Sunlight ضوء الشمس 
Super - High - Fidelity Sound صوت ذو نوعية فوق العالية
Super - Tough Nylons Zytel - 
Dupont 

ديپونغ-بوليمير نيلون فائق المتانة ماركة زيتيل

Super Deep اعماق سحيقة 
Super Heterodyne مزج ترددي 
Super Lattice Thin Film Technology تقنية طبقة الشبكة الرقيقة الممتازة
Super Olefin Polymer بوليمير اوليفينّي فائق 
Super Strong Alloys فائقة المقاومة) خالئط(سبائك
Super Trunks أسالك خاصة 
Super Turnstile Antenna هوائي رباعي األذرع المتعامدة الفائق
Super Twisted الحلزنة/متطرف االلتواء 
Super Video Graphics Adapter مهايئ الرسوم السوبر فيديوي القياسي
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Superabrasives فائقة/اّتة كاشطةمواد ح 
Superabundant Sources فائقة الوفرة والغزارة) منابع(مصادر
Superadiabatic فوق أديباتيكي 
Superalloys فائقة) خالئط(سبائك 
Superclass نوع رئيسي 
Supercomputers كمبيوترات عمالقة 
Superconducling Magnets مغانط فائقة الناقلّية 
Superconducting Generator مولِّد فائق الناقلّية 
Superconducting Quantum 
Interference Device 

جهاز تداخل كمومي فائق التوصيل

Superconducting Transmission فائقية التوصيل-فائق الناقلّية) إرسال(انتقال
Superconductivity ناقلّية فائقة 
Superconductor Magnets ناقلّيةمغانط فائقة ال 
Superconductors نواقل فائقة 
Supercooling Undercooling تبريد السائل لما دون درجة التجّمد دون تبلور: فرط تبريد-فوق

 تحت تبريد
Supercritical Carbon Dioxide ثاني أكسيد الكربون في الحالة فائقة الحرج
Supercritical Fluids سوائل فائقة 
Supercurrent ار فائقتي 
Superelasticity مرونة فائقة 
Superfund Law قانون الدعم الفائق 
Superglue / Superglues  لواصق فائقة/ الصق فائق
Superhalo Implant زرع فوق هالة 
Superheated Plasma بالسما فوق ساخنة فائقة الحرارة
Superheaters مسخنات فائقة 
Superheterodyne Receiver ستقبل التغاير الفوقيم 
Superhybrids مواد هجينة فائقة 
Superimposed متراكب -متداخل 
Superimposition التطبيق التقيلي للبصمات -تراكب
Superior Computer Technology  الحاسوب الفائقة) تقانة(تكنولوجيا
Superlattice شبكة فائقة 
Supermolecular Double Helix لزوني فوق جزيئيمزدوج ح
Supernatant طافي
Supernova  النجم األعظم المستعر(سوبر نوفا(
Superovulation إباضة فائقة 
Superoxide أكسيد فائق 
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Superplastic  بالستيك - فائق اللدانة 
Superplastic Forming/Diffusion 
Bonding 

التصاق باالنتثار/ تشكيل فائق اللدونة

Superplasticity لدونة فائقة 
Superplasticity Forming تشكيل بواسطة اللدونة الفائقة
Superposition تراكب
Superposition Principle مبدأ التراكب 
Supersaturated  فوق مشبع -فائق التشبع
Supersaturated K Phase طورкفائق اإلشباع 
Supersaturated Solid Solution اإلشباع محلول صلب فائق
Supersaturated Solution محلول فائق اإلشباع 
Supplementary Units وحدات تكميلية 
Supplier Manager مدير التزويد 
Supply  دارة إلكترونية لتقويم التيار -منبع قدرة
Supply Chain سلسلة التزويد 
Support دعم
Support Beam مسند شعاعي 
Support Organizations منظمات الدعم 
Support Structure بنية الدعم 
Supported Catalysts حّفازات محمولة 
Supporting Brackets مثبتات ومساند 
Suppressors كابحة
Supramolecular فوق الجزيئية 
Supramolecule جزيء ضخم 
Surface سطح
Surface - Emitting Configuration تشكيلة اصدار السطح 
Surface - Emitting Laser ليزر اصدار السطح 
Surface – Mount ملصوقة سطح 
Surface – Mount Circuit Boards لوحات الدارات الملصقة سطحيًا
Surface – Mount PC Boards لوحاتPC ذات اللصق السطحي
Surface - Mount Technology تقانة التجميع السطحي 
Surface - Water Disinfection تعقيم المياه السطحّية 
Surface - Water Intake منهل مياه سطحّية 
Surface - Water Standards معايير المياه السطحّية 
Surface - Water Treatment معالجة المياه السطحّية 
Surface Acoustic Wave موجة صوتّية سطحية 
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Surface Acoustic Wave Filters صوتّية السطحيةمرشحات الموجة ال
Surface Area مساحة السطح 
Surface Clutter  بلبلة سطحية -اضطراب سطحي
Surface Coatings Techniques تقانات طالء السطوح 
Surface Compression Toughening 
Technique 

تقوية السطوح بالضغط) تقانة(تقنية

Surface Condenser مكثف سطحي 
Surface Emitting Diode دايود السطح الباعث-صمام ثنائي باعث للضوء من السطح
Surface Energy طاقة السطح 
Surface Engineering هندسة السطوح 
Surface Evanescent Waves موجات زائلة سريعًا عند السطح
Surface Force قوة سطحية 
Surface Hardening and Surface 
Modification 

 لسطحتقسية وتغيير ا

Surface Hardover سطح تحكم بحالة عطل
Surface Impoundments ضبط السطح 
Surface Micromachining تشغيل مكني ميكروي سطحي
Surface Mining Control And 
Reclamation Act 

مرسوم االستصالح والتحّكم في المناجم السطحية

Surface Modification تغيير السطح 
Surface Mount لصق سطحي -تلحيم 
Surface Mount Assembly تجميع التركيب السطحي
Surface Mount Technology تكنولوجيا اللصق السطحي
Surface Mounting تركيب سطحي 
Surface Mounting Technology تقانة التركيب على السطح
Surface Passivity السطح) ال فعالّية(خمول
Surface Reconstruction إعادة بناء السطح 
Surface Roughness خشونة السطح 
Surface Science And Engineering علم وهندسة السطوح 
Surface Tension توتر سطحي 
Surface Treatment معالجة السطوح 
Surface Water مياه سطحية 
Surface Water Treatment Rule قانون معالجة المياه السطحية
Surface Waves موجات سطحّية 
Surfacing معالجة السطح 
Surfactant خافض التوتر السطحي 
Surge Chamber حجرة الفورة 
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Surge Current  فورة التيار -) المَّور(تيار الفورة
Surge Plunger محقنة دافعة 
Surge Protector حماية ضد الفورة 
Surge Strip شريط الفورة 
Surge Suppressor كابحات الفورة 
Surge Voltage Protectors حافظات ضد فورة الفولتية
Surging انتفاخ - ازدياد  - جيشان
Surveillance رصد - مراقبة  -إشراف
Surveillance Radars رادارات استطالعية 
Survey مسح
Susceptance مطاوعة 
Susceptibility حساسية -تأثرية 
Susceptor الركيزة صحن تسخين 
Suspended Gutter ميزاب معلق 
Suspended Propeller مروحة دافعة معلقة 
Suspended Solids عوالق صلبة 
Suspended Solids Removal إزالة العوالق الصلبة 
Suspension عالق
Suspension Polymerization بلمرة المعّلق 
Sustainable ةقابل للحيا-قابل للتحمل  -يتحمل
Sustainable Design - Green  أخضر(تصميم مستدام(
Sustainable Development تنمية مستدامة 
Sustainable Environmental 
Technologies 

 تقانات بيئية مستدامة

Sustainable Society مجتمع مستدام 
Suzuki Coupling تقارن سوزوكي 
Swaging تخصير 
Swallow طائر السنونو 
Swap مقايضة 
Sweep تكُنس
Sweep Circuit دارة كنس 
Sweep Feature سمة انزياحية 
Sweep Generator  مولد انزياح -إشارة اكتساحية
Sweep Spectrum طيف االنزياح 
Sweep Time زمن االنزياح 
Sweepback Angle زاوية تراجع الجناح 
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Sweet Spot بقعة حلوة 
Swept Spectrum Analyzers محلالت طيف االنزياح 
Swept Wing جناح متراجع 
Switch ُمّحول مفتاحي -مبدل  -مفتاح
Switch Contact Arrangement تنظيمات التالمس المفتاحي
Switch Mode  مفتاحي -نمط إبدالي 
Switch Off إطفاء
Switch On تشغيل
Switchable Privacy Glass يلزجاج الخصوصّية القابل للتبد
Switched - Mode Power Supply منبع الطاقة من نوع المبدلة
Switched Capacitor Filters مرشحات متسعة تحويلية
Switches تحويل/أجهزة تبديل -مفاتيح
Switching ابتدال
Switching – Regulated Power 
Supplies 

مجهزات القدرة بالتحويل

Switching Cycles دورات التحويل 
Switching Facilities مسهالت التحويل 
Switching Fuel تغييريّ /وقود تبديلي 
Switching Mode نمط التحويل 
Switching Period فترة التحويل 
Switching Power Supplies  مولدات قدرة تحويل/ مغذيات تبديلية للطاقة
Switching Rate معدل التحويل 
Switching Regulated Ps هز منتظم بالتحويلمج 
Switching Regulator Topologies تكوينات المنظم بالتحويل
Switching Section جزء تحويلي 
Switching Speed سرعة التبديل 
Switching Time زمن التبديل 
Swivel  مرور -وصلة متراوحة 
Swivel Bolt مسمار رفع دوار 
Swivel Joint ي جهةمفصل يدور من جهة وثابت ف
Sycamore شجرة منتشرة في كافة القارات تتميز: الدلب الغربي -جميز

 صنع منها الفراعنة توابيت مومياءاتهم - بصالبة أخشابها 
Symbiosis تكافل
Symbiotic  تكافلي -تعايشي 
Symbiotic Cycle حلقة يتعايش فيها عدد من الكائنات يسدي فيها كل: حلقة تكافلية

 آلخرمنها خدمة ل
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Symbol Generation توليد الرموز 
Symbol generation - HUDs  شاشات الرأس المرفوع -توليد الرموزHUDs
Symbols رموز
Symbols Of The Elements And Their 
Atomic Numbers And Weights 

رموز العناصر وأعدادها واوزانها الذرية

Symmetric Angle - Ply زاوية التناظر 
Symmetric Angle - Ply Laminates مصفحات رقائق زاوية متماثلة
Symmetrical متناظر -تماثلي 
Symmetrical and Asymmetrical تناظر و الالتناظر 
Symmetrical Bilateral Characteristics خواص متماثلة ثنائية الجانب
Symmetrical Clipping قمط متناظر 
Symmetrical Structure بنية متماثلة 
Symmetry تناظر
Sympathetic Nervous System  منظومة عصبية ودية -جملة عصبية ودية
Synapse وصلة عصبونية 
Synch To Digital Converters محوالت متزامن إلى رقمي
Synchro تزامني اإلرسال/جهاز المحافظة على التزامن
Synchro Control Transmitter سيطرة المتزامنمرسل ال 
Synchro Systems أنظمة متزامنة 
Synchro To Digital محول من متزامن إلى رقمي
Synchronized Passing Electrons إلكترونات مارة متزامنة 
Synchronizing مزامنة
Synchronous Counter عداد متزامن 
Synchronous Data Transmission إرسال البيانات المتزامنة
Synchronous Detection Circuits دارات الكشف المتزامنة 
Synchronous Digital Hierarchy تراتبية رقمية متزامنة 
Synchronous Dynamic Random – 
Access Memory 

ذاكرة الدخول العشوائي-ذاكرة قراءة فقط بتزامن ديناميكي
 المتحركة والمتزامنة

Synchronous Motor نمحرك متزام 
Synchronous Optical Network شبكة بصرية متزامنة 
Synchronous Time Division 
Multiplexing 

تضميم متزامن بتقسيم زمن

Synchronous Transfer Mode نمط التناقل التزامني 
Synchronous Transmission  بث تزامني -إرسال متزامن
Synchronous/ Isochronous Encoding متساوي التردد/زامنتشفير مت
Synchros متزامنات 
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Synchrosystems التوقيتي/أنظمة التشغيل التزامني
Synchrotron سينكروترون/مسرع إلكترونات تزامني
Syndiotactic متماكب متناوب 
Synergy طاقة العمل الجماعي: تضافر
Synethetic Crude Oil نفط خام مصّنع 
Synfuels وقود اصطناعي 
Synfuels - Coal - Based  أساسه من الفحم -وقود صنعي
Syntactic مفصلّية 
Syntactic Core Material مادة بالستيكية رغوية مقواة بكريات صغرية
Syntactic Foam مادة رغوية مقواة بكريات صغرية
Synthesis اصطناع 
Synthesis Of Chemicals تصنيع الكيماويات 
Synthesis Reactions تفاعالت االصطناع 
Synthesized Speech Warnings تحذير صوتي اصطناعي
Synthetic تأليفّي-تركيبّي-تخليقّي -اصطناعّي  -صنعي
Synthetic Antiferromagnetic تركيبي مضاد المغنطيسية
Synthetic Diamonds ألماس صنعي 
Synthetic Fiber تركيبي/ليف صنعي 
Synthetic Fibers  صناعية - ألياف تركيبية
Synthetic Fuels  مرّكب(وقود صنعي( 
Synthetic Fuels Act الوقود الصنعي) تشريع(مرسوم
Synthetic Materials مواد صنعية 
Synthetic Media وسط صناعي 
Synthetic Mimics محاكاة تركيبية 
Synthetic Nitrogen نيتروجين تركيبي 
Synthetic Organic Chemicals صناعّية/مواد كيميائية عضوّية تركيبّية
Synthetic Organic Chemicals 
Removal 

صناعّية/إزالة مواد كيميائية عضوّية تركيبّية

Synthetic Organic Compounds مركبات عضوية صناعية
Synthetic Polyisoprene بولي ايزوبرين صنعي 
Synthetic Polymers نعيةبوليميرات ص 
Synthetic Rubber  اصطناعي/مّطاط صنعي
Synthetic Theory Of Evolution  نظرية النشوء اصطناعي-النظرية التركيبية للتطور
Synthetics Organic Chemicals مواد عضوية تركيبية 
Synthons سينثونات 
System - Wide Attacks هجمات واسعة على النظام
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System Characteristics خصائص النظام 
System Integration مكاملة النظام 
System Loss Budget ميزانية فقد النظام 
System Programs برامج النظام 
System Requirements Specification مواصفات متطلبات النظام
System Resources موارد النظام 
System Software برمجيات النظام 
System Throughput تحسين نظام اإلنتاجّية 
System Troubleshooting نظام تحديد األعطال وحّلها
Systematic Evolution of Ligands by 
Exponential Enrichment 

تطور منظومي للربائط بواسطة اإلغناء المطرد

Systematic Screening غربلة منهجية 
Système Internationale نظام دولي 
Systems منظومات-ظمُن 
Systems - Summary Table نظم جدول/ خالصة منظومات
Systems Approach مقاربة منظومية 
Systems Biology علم أحياء النظم/بيولوجيا
Systems On A Chip أنظمة على الرقاقة 
Systolic  طور انقباض القلب -انقباضي
Systolic Pressure ضغط انقباضي 
T - Cell Independent B - Cell 
Response 

استجابة الخاليا البائية بمعزل عن الخاليا التائية

T - Cells خاليا التائية 
T - Flip Flop قالبT 
T - Section Filter  فلتر مقطعT 
T - Type Telegraph  تلغراف نوعT 
T Antennas الهوائيات التائية بشكل الحرفT
T Beam  جائز على شكل حرفT
T Siding طرف على شكل حرف تي
T1 - Carrier System  نظام حاملT1 
T1 - Signal إشارةT1 
T1 Carrier حاملT1 
Tab  عروة السين-المعايرة / جنيح الضبط
Table جدول
Table Of Chemical Elements جدول العناصر الكيميائية
Table Salt  كلور الصوديوم(ملح المائدة(
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TACAN مالحة جوية تكتيكية 
Tachometer عّداد الدوران 
Tachycardia تسرُّع القلب 
Tactile خاص باللمس -لمسية 
Tactile Control Panels ألواح تحكُّم لمسية 
Tactile Response إستجابة لمسية 
Tactile Vibrations اهتزازات حّسّية 
Tadpole  بلعوط -شرغوف 
Tag عالمة - لصيقة 
Tagging وضع عالمات 
Tail - Last  الذيل الوحيد -ذيل الخير
Tail Plane طائرة ُمذّنبة 
Taildog مسار الكلب 
Taileron  دفة رفع تعمل أيضًا كدفة دحرجة) (تيليرون(دحرجة  –دفة رفع(
Tailings نفايات
Tailored Blanks صفائح خاّم اّولّية معدنية مضبوطة األبعاد
Tailoring تفصيل -نسج  - خياطة
Tailoring Of ضبط
Tailoring Of Composite Materials ضبط المواد المرّكبة 
Tailplane Contribution إسهام الطائرات الُمذنبة 
Tailplane Efficiency Factor عامل كفاءة سطح الذيل
Tailplane Volume حجم سطح الذيل 
Take Over/Acquisition  استحواذ -طرة سي -اكتساب
Talc  سيليكات مغنيزيوم(فلز التلك(
Tall Smoke Stacks حزم دخانّية طويلة 
Tallahasse Irrigation ري تالهاسيسي 
Tally Chart خريطة الترقيم 
Tandem  جلوس ترادفي -شيئان متماثالن
Tangent ظل الزاوية -مماس 
Tangent Method  اويةطريقة ظل الز  -طريقة المماس
Tangent Ratio نسبة الظل 
Tangent To A Circle مماس الدائرة 
Tangential Flow تدفق مماسي 
Tank  خازنة - خزان  -صهريج
Tannic Acid حمض القصدير 
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Tantalum تانتاليوم 
Tantalum - Nitride نتريد التانتاليوم 
Tantalum Electrolytic Capacitors أللكتروليتّيةمتسعات التانتاليوم ا
Tap Density كثافة المادة المرصوصة
Tap Loss  فقد السدادة - فقد المأخذ
Tap Port فوهة المأخذ 
Tape شريط
Tape Automated Bonding ربط الشريط المؤتمت 
Tape Casting صب الشريط 
Tape Laying توسيد الشريط 
Tape Recorders ُمسجالت الكاسيت الشريطي
Tape Winding لف الشريط 
Taper Ratio نسبة النحولة 
Tapered مستدقة -مدببة 
Tapped Coil ملف مفرع 
Tapping تثقيب بتسنين لولبي لتثبيت وصل األنابيب مع بعضها
Tapping Mode Operation سيرورة وضعية النقر 
Tapping Of Mains صنابير المياه الرئيسة 
Taq Man تاكمان 
Taq Polymerase تاك بوليمراز 
Tar Sand  رمال القار-)رمال قطرانّية(رمال القطران
Target Detection تحديد الهدف 
Tariffs تجارية(تعرفة( 
Taste And Odor Control ضبط الطعم و الرائحة 
Taut Band System نظام الشريط المتوتر 
Taxes ضرائب 
Taxonomy  علم التصنيف -تصنيف حيوي
Taxonomy - Figure  دراسة مبادئ التصنيف العلمي -تصنيف
T-Cells خاليا تائية 
TDM Synchronous تضميم بتقسيم الزمن المتزامن
Tear Strength مقاومة التقشر التمّزق 
Technic تقانة
Technical تقني
Technical Brief موجز تقني 
Technical Ceramics مواد سيراميكية تقانية 
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Technical Nutrients ُمغذِّيات تقنية 
Technical Societies جمعيات تقانية 
Technically Obsolete  لم يعد ُمطبقًا أو ُمستخدمًا تقنيًا -مستهلك تقنيًا
Technically Recoverable  ًقابل لالسترداد تقنيا 
Technician تقني-فني 
Technician’s Shorthand اختزال الفني 
Technique طريقة-تقنية 
Technological Feasibility قابلّية التنفيذ التقنّية 
Technological Platform لوحة تكنولوجية 
Technologically Literate  ًمؤهل تقانيا 
Technology ACT تقانةACT 
Technology Of Fiber Optics تقانة األلياف البصرية 
Technology Of Fiber Optics 
Advantages 

مزايا تقانة األلياف البصرية

Technology Transfer Schemes برامج نقل التقانة 
Technology/Technologies تقانات/تقانة 
Technosphere  ِتكنوْسِفير-كرة التقانة -محيط تقانّي
Tectonics تكتونية 
Tedlar تيدلر
Tee Coupler  مزدوج تي-مقرن ذو ثالثة مآخذ -مقرن ذو مرفق
Tees وصالت أنابيب لها شكل حرفT
Teflon تفلون
Tekuila تيكيال(عصير الصبار األمريكي(
Telechelic Monomers ذات زمرتين طرفيتين-مونوميرات ثنائية الزمر الطرفية

 وظيفيتين
Telecommunication إتصات سلكية والسلكية 
Telecommunication Protocols  الت االتصاالت البعيدةبروتوكو
Telecommunication System نظام اتصاالت 
Telecommunication Systems منظومات االتصاالت بعيدة المدى
Telecommunications االتصاالت عن ُبعد-اتصاالت سلكية والسلكية
Telecommunications Technology تكنولوجيا االتصاالت عن بعد
Telegraph تلغراف 
Telehelic Monomers Copolymers بوليميرات مشتركة ذات مونوميرات وظيفية
Telemetry مقايسات 
Telephon – Type Relays  التلفوني –مرحالت النوع
Telephone - Line Modem مودم خّط الهاتف 
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Telephone Control Signals إشارات التحكم بالهاتف 
Telephone Networks فونشبكات التل 
Telephone Systems أنظمة الهاتف 
Telephone Type Relay مرّحل تلفوني 
Telephone Voice صوت تلفوني 
Telephoto View منظر تصوير بعيد 
Telescope تلسكوب -مقراب 
Television Broadcasting And 
Receiving Technology 

بث تلفزيوني وتكنولوجيا تلقي

Television Inspection فحص وتحري تلفزيوني 
Television Inspection Of Sewers فحص و تحري تلفزيوني للمجارير
Telluride Fiber Amplifier مضخم ليفي تلوريدي 
Temperature درجة الحرارة 
Temperature - Dependent Properties خواص معتمدة على درجة حرارة
Temperature Coefficient رارةمعامل درجة الح 
Temperature Coefficient Of 
Resistance 

معامل درجة الحرارة الخاص بـِالمقاومة

Temperature Crystallization درجة حرارة التبلور 
Temperature Effect / Temperature 
Effects 

آثار درجة الحرارة/ أثر الحرارة 

Temperature Effect On Reaction 
Rate 

ى معّدل التفاعلتأثير الحرارة عل

Temperature Gradient تدرج حراري 
Temperature Inversions إنقالب درجة الحرارة 
Temperature Measurement قياس درجة الحرارة 
Temperature Monitor Using Optical 
Fiber 

مراقبة درجة الحرارة باستخدام الليف البصري

Temperature Scales رةمقاييس درجة الحرا 
Temperature Sensitivity حساسية درجة الحرارة 
Temperature Sensors مجسات حرارية 
Temperature Shock صدمة حرارية 
Temperatures درجات الحرارة 
Tempered Glass زجاج مقسى 
Tempered Hardboard لوحة مقساة 
Tempering تطبيع
Template - Templates قوالب -قالب 
Temporal Logic Specifications مواصفات منطقية مؤقتة
Temporalis Muscle عضلة صدغية 
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Tenacity ِدنير/غرام ثقلي -الخيط /متانة الليف
Tendon وتر
Tendonitis التهاب الوتر 
Tennis  الّتنس(لعبة كرة المضرب(
Tensile شّديّ -شّد 
Tensile Load حمل الشد 
Tensile Modulus عامل الشدم 
Tensile Strength  أكبر إجهاد شد تتحمله:مقاومة الشد - قوة الشد  -قوة توترية

 المادة دون أن تتمزق أو تنقطع أو تنهار
Tensile Strength For Selected 
Plastics 

مقاومة الشد لمواد بالستيكية مختارة

Tensile Strength Of Cables قوة الشد للكبل 
Tensile Stress إجهاد الشد 
Tensile Test اختبار الشد 
Tension شّد
Tension Failures انهيارات فشل الشد 
Tension Test اختبار الشد 
Tension Wood  ّخشب الشد 
Tensor تانسور -موِتر 
Tensor Shear Strain تشّوه القص) تنسور(موّتر
Tenting Frame Process  قنية في تشكيل األغشية تسمحت-إجرائية التأطير الخيمي

 بالتوجيه االثناني للغشاء وتحسين خواصه الفيزيائية
Teratgenic تشوهي 
Terbium عنصر التربيوم 
Terminal طرفية
Terminal Apex طرف نهائي 
Terminal Lakes بحيرات طرفية 
Terminal Oxidase أوكسيداز طرفي 
Terminal Phases أطوار أخيرة 
Terminal Solid Solution محلول صلب أخير 
Terminals Form شكل األطراف 
Terminate Cables كبالت إنهاء 
Terminates يوقف
Ternary ثالثي
Ternary Alloy سبيكة ثالثية العناصر 
Ternary Alloys سبائك ثالثية 
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Ternary Phase Diagrams مخّططات األطوار الثالثية
Terpene تيربين
Terpolymerization بلمرة ثالثية 
Terpolymers  مشّكل من ثالث مونيمرات مختلفة(بوليميرمشترك ثالثي(
Terrain Characteristic Matching مطابقة خصائص التضاريس
Terrain Contour Navigation ِمالحة جبهة التضاريس 
Terrain Following Autopilot طيار آلي متتبع للتضاريس
Terrain Reference Navigation مالحة معتمدة على التضاريس
Terrestrial أرضي
Terrestrial Microwave 
Communication 

اتصاالت أرضية بالموجات الميكروية

Terrestrial Microwaves موجات أرضية ميكروية
Terrestrial Radio Relay Station محّطة ترحيل راديوّية أرضية
Tertiary ثالث
Tertiary Carbon كربون ثالثي 
Tertiary Filtration ترشيح ثالث 
Tertiary Structures بنيات ثالثية 
Tesla تسال
Test اختبار
Test - Driven Development تطوير البرمجيات المحدد باالختبارات
Test – Probe Wire سلك مجس الفحص 
Test Activities أنشطة اختبار 
Test Case سيناريو اختبار 
Test Equipments  االختبار/معّدات الفحص
Test Kit عدة الفحص 
Test Outputs اختبارات الناتج 
Test Release إصدار خاص لالختبار 
Test Suites مجموعات اختبار 
Tested يختبر يفحص 
Tester جهاز قياس 
Testers & Penetrators قأجهزة االختبار و أجهزة االخترا
Testing - Standards - And Inspection وتفتيش -مواصفات  -اختبار
Testing Machine Photo آلة االختبار الصورة 
Testing Of Materials اختبار المواد 
Testing Optoelectronics إختبار األلكترونيات البصرية
Tet - Proteins بروتينات تيت 
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Tetanus Toxoid Injections ن تيتانوس توكسايدحق 
Tetracycline تتراسيكلين 
Tetrads تحليل الرباعيات 
Tetragonal رباعي الوجوه 
Tetragonal Crystal Lattice شبكة بلورية رباعية 
Tetragonal Crystal System جملة بلورية رباعية 
Tetramere رباعي األقسام 
Textile Preform شكل اولي نسيجي 
Textile Structural Composites مواد مركبة إنشائية نسيجية
Texture نسيج -بنيان 
Thai حقن الهواء من األمام إلى الخلف
Thallus ثالوس
Thatch قصب واغصان نباتات -غماء
The Bow Tie Dipole أربة فراشية ثنائية قطب 
The Talking Dash Board لوحة القيادة المتكّلمة 
The Vertical Deflection Section جزء االنعكاس العمودي 
Theorem مبرهنة
Theorem Of Pythagoras نظرية فيثاغوروس 
Theorems of a Circle نظريات الدائرة 
Theoretical Antenna هوائي نظري 
Theoretical Density كثافة نظرية 
Theory نظرية
Theory of Everything نظرية كل شيء 
Therapeutic عالجي 
Thermal حراري
Thermal Barrier عازل حراري 
Thermal Barrier Coatings طالءات حرارية حاجبة فاصلة
Thermal Battery بطارية حرارية 
Thermal Circuit Protectors حاميات الدارة الحرارية 
Thermal Conductivity ناقلّية حرارّية 
Thermal Conversion تحويل حراري 
Thermal Coupling قرن حراري 
Thermal Crosslinking تشبيك حراري 
Thermal Crystallization تبلور حراري 
Thermal Cycling  تسخين وتبريد متناوب(دورات حرارّية(
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Thermal Degradation تفكك حراري 
Thermal Diffusion انتشار حراري 
Thermal Diffusivity انتشارية حرارية 
Thermal Effeciency كفاءة حرارية 
Thermal Emission إنبعاث حراري 
Thermal Emissivity انبعاثية حرارية 
Thermal Energy طاقة حرارية 
Thermal Expansion  ّتمّدد حراري 
Thermal Fatigue Resistance مقاومة التعب الحراري 
Thermal Forces قوى حرارية 
Thermal Hopping ريقفز حرا 
Thermal Insulation عزل حراري 
Thermal Interdiffusion انتثار تبادلي حراري 
Thermal Inversion إنقالب حراري 
Thermal Loss فقد حراري 
Thermal Noise ضوضاء حراري 
Thermal Paper ورق حساس للحرارة 
Thermal Pixels بيكسالت حرارية 
Thermal Pollution تلوث حراري 
Thermal Pollution Treatment معالجة التلوث الحراري 
Thermal Printers طابعات حرارية 
Thermal Processing Near 
Equilibrium Conditions 

معالجة حرارية بجوار شروط التوازن

Thermal Processing Or Heat 
Treating 

 معالجة حرارية

Thermal Properties خواص حرارية 
Thermal Protection Systems أنظمة الحماية الحرارية 
Thermal Radiation إشعاع حراري 
Thermal Resistance مقاومة حرارية 
Thermal Runaway فلتان حراري 
Thermal Sensors  محّسات لدرجة الحرارة -مجسات حرارية
Thermal Shock صدمة حرارية 
Thermal Shock Index قرينة الصدمة الحرارية 
Thermal Shock Resistance مقاومة الصدمة الحرارية
Thermal Spray Coating طالء بالبخ الحراري 
Thermal Spraying بّخ حراري 
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Thermal Stability استقرارية حرارية 
Thermal Stratification تطبق حراري 
Thermal Stresses إجهادات حرارية 
Thermal Time Constant الحراري ثابت الزمن 
Thermal Treatment معالجة حرارية 
Thermal Treatment Processes عمليات المعالجة الحرارية
Thermally - Assisted Recording تسجيل بالحرارة المرافقة 
Thermally Sensitive Resistor مقاوم حساس للحرارة 
Thermionic Emission إصدار إيوني حراري 
Thermistor  ثرمستور -م حراري مقاو
Thermistor Thermometer ِترمومتر ِترِمستوري 
Thermo Compression عملية الربط باالحتراق الحراري
Thermochemical كيميائي حراري 
Thermocline  الميالن الحراري - ثرموكالين
Thermocompression احتراق حراري 
Thermocouple Sensor مجس القرن الحراري 
Thermocouples  قرن حراري - مزدوجات حرارية
Thermode ثرمود
Thermodynamic  ترموديناميك -ديناميكا حرارية
Thermodynamic Laws قوانين الديناميكا الحرارية
Thermoelastic حراري المرونة 
Thermoforming تشكيل حراري 
Thermography تصوير حراري 
Thermogravimetric وزنيةحرارية 
Thermogravimetry تحليل حراري وزني 
Thermolysin ثيرمواليزين 
Thermolysis  تحليل حراري -تحطيم حراري
Thermomagnetic  حرارية –مغنطيسية 
Thermometer  مقياس درجة الحرارة(ِترمومتر(
Thermonuclear Properties خواص حرارية نووية 
Thermophile ليةأليف للحرارة العا 
Thermophilic محب للحرارة 
Thermophilic Digestion هضم محب للحرارة 
Thermophoresis تهجير حراري 
Thermopiles  أجهزة لقياس التغّير في درجة:أعمدة الحرارة -خاليا حرارية



 1319

الحرارة
Thermoplastic متلّدن بالحرارة 
Thermoplastic - Matrix Materials شكيل الحرمصفوفة مواد الت
Thermoplastic Composites مواد مركبة ذات تلدن حراري
Thermoplastic Plastics مواد بالستيكية ذات تلدن حراري
Thermoplastic Resin راتنج أكريل بوتاديين ستايرين بالستيكي ذو تلّدن حراري
Thermopower قدرة حرارية 
Thermoset  د الحراريبوليميرات التصّل -حراري التصلد
Thermoset - Matrix Materials مواد ذات رابط متصّلب حراريًا
Thermosetting تصلد حراري 
Thermosetting Plastics/Thermosets مواد بالستيكية ذات تصلب حراري اوثيرموسيتات
Thermosetting Polymer Sketch ترسيم البوليمير ذي التصّلب الحراري
Thermosetting Polymers بوليميرات التصلب الحراري
Thermosetting Resins راتنجات التصّلد الحراري
Thermosonic طاقة صوتية حرارية 
Thermosonic Bonding ربط صوتي حراري 
Thermosphere  الطبقة الحرارية من الغالف الجوي(ترموسفير(
Thermostable  ًمستقر حراريا 
Thermostat  م حراريمنظ -ثرموستات
Thermoswitches مفاتيح حرارّية 
Thiazine ثايزين
Thick - Film Device عنصر الغشاء السميك 
Thick - Films Printing طبع اغشية سميكة 
Thickening Of Sludge تثخين الحمأة 
Thigh فخذ
Thin - Film Deposition توضع الغشاء الرقيق 
Thin - Film Devices اء الرقيقعناصر الغش 
Thin - Film Microscopy فحص مجهرّي للغشاء الرقيق
Thin Film غشاء رقيق 
Thin Film Circuits دارات األغشية الرقيقة 
Thin Film Transistor Active Matrix 
Lads 

الماتريكس الفعال ذات ترانزيستور الغشاء الرقيق LCDشاشات 

Thin Quad Flatpack  نحيفةرزمة مسطحة ربعية
Thin Spherical - With Rugate 
Coating 

طالء مجعد رقيق و كروي

Thinning ترقيق/ترقق 
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Thioglycollate ثايوجااليكوالت 
Thiol Bond رابطة ثيول 
Third Order رتبة ثالثة 
Third Quadrant الربع الثالث 
Thirty Two 32 Bit Floating Point  بت 32فاصلة طليقة ذات
Thixomolding قولبة تيكسوتروبية 
Thixotropic  تيكسوتروبي(تميُّع بالرج(
Thixotropic Magnesium Injection 
Molding 

قولبة المغنيزيوم بالحقن التيكسوتروبي

Thixotropic Metals معادن تيكسوتروبية 
Thompson تومبسون 
Thomson Bridge قنطرة ثومبسون 
Thoria - Disbursed Td Nickel نيكل ذو ثوريا أكسيد الثوريوم متناثرة ومتوّزعة في أرجائه
Thorium Isotopes نظائر الثوريوم 
Thread خيط
Threaded تسنين -ملولبة 
Threaded Bushing  ِمَحوية/ جلبات لولبّية 
Threaded Coupling َقِرن ملولب/ ُمجَمع 
Threaded Coupling Segments قطع جماع ملولب 
Threaded Couplings جّماعات ملولبة 
Threading Tool أداة فتح السن في طرف أنبوب لوصله مع أنبوب آخر
Three - Phase ثالثي الطور 
Three - Phase Electric Power طاقة كهربائّية بأطوار ثالثة
Three - State Inverting Buffers صادات ذات الحالة الثالثية القابلة للعكس
Three - State Noninverting Buffers صادات غير قابلة للعكس
Three - Terminal Transfer Molded 
Case 

حاوية ثالثية الطرف المنقولة

Three - Terminals Transistor Case علبة ترانزستور ثالثية األطراف
Three - Way Catalyst محفز ثالثي المفعول 
Three - Way Catalytic System منظومة تحفيز ثالثية 
Three - Wire Circuit دارة ثالثّية األسالك 
Three Dimensional Printing طباعة ثالثية األبعاد 
Three Dimensional Reflector عاكس ثالثي األبعاد 
Three Mile Island جزيرة ثري مايل 
Three Mile Island Accident حادثة جزيرة األميال الثالثة
Three Thermal Effects ثالثة آثار حرارية 
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Three Way Valve  المسارات/صمام ثالثي الوضعيات
Three Wire Rotor Terminals أطراف دّوار ثالثي األسالك
Three Wire Stator Terminals أطراف ساكن ثالثّي األسالك
Threonine ثريونين 
Threshold  رياضية/لقيمة فيزيائيةحد:درجة -عتبة  - عتبة التحّمل/

 محدد مسبقاً 
Threshold Current عتبة الحركة/ عتبة التيار
Threshold Frequency تواتر العتبة 
Threshold Level مستوى العتبة 
Threshold Of Effect عتبة التأثير 
Threshold Reporting Quantity كمية عتبة التبليغ 
Threshold Value ةقيمة العتب 
Threshold Values Of Risk قيم عتبة المخاطرة 
Thresholding Circuit دارة العتبة 
Thresholding Function دالة عتبية 
Thrombin Inhibitors  مضادات تخّثر الدم(مثبطات ثرومبين(
Thrombolytic Agents عوامل حالة للخثرة 
Thrombosis جلطة-خثرة 
Throttle  عتلة التحكم بسرعة المحرك - لخانق ا -فتحة وقود
Throttle Control ضبط دواسة الوقود 
Throttling Valve صمام خانق 
Through - Put  مردود - طاقة إنتاجية 
Through Hardening  تقسية مقطعّية(تقسية عبر السطح(
Through Holes Mounting لصق خالل ثقوب 
Throughout History خالل التاريخ 
Throughput إنتاجية 
Throughput Loss فقد داخلي 
Thrust ضاغطة-دفع 
Thumb Actuated Wheel إطار مشغَّل باإلبهام 
Thumbwheel Switch مفتاح يدار باإلبهام 
Thylakoid جرابي
Thymidine ثايميدين 
Thymocytes خاليا توتية 
Thymus غدة صعترية –تيموس 
Thyriod غدة درقية 
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Thyristor ثيريستور 
Tibia عظم الساق الكبير 
Tick إشارة فاصلة 
Tidal جزري -مد (تناوبي( 
Tidal Energy  الطاقة المدية(طاقة المد و الجزر(
Tide مد
Tie ربطة -عقدة 
Tie - Line خط الترابط 
Tight Buffer صاد محكم 
Tight Buffered Cables كبالت ذات عزل وثيق 
Tight Gas غاز مضغوط 
Tight Seal ختم منيع 
Tiles قرميد
Tilling  قلب وخلخلة التربة عبر حفر أخاديد فيها بالحراثة: حرث التربة
Timber خشب بناء 
Time زمن
Time – Multiplexing تقابلي متعدد–زمن 
Time - Phase Synchronized  الطور –متزامنة الوقت 
Time - Shared Transmission إرسال زمني مشترك 
Time Constant ثابت الزمن 
Time Delay تعويق زمني 
Time Delay Magnetic Hydraulic 
Circuit Protectors 

حاميات الدارة الهيدروليكية المغنطيسية الُمؤِخرة

Time Delay Relays مرّحالت التأخير الزمني
Time Difference اختالف زمني 
Time Division سيم الوقتتق 
Time Division Multiple Access دخول متعدد بتقسيم الزمن
Time Division Multiplexers مضممات بتقسيم الزمن 
Time Domain الزمن) حيز(فسحة 
Time History سجل زمني 
Time Phase Shift توقيت إزاحة الطور 
Time Phase Synchronized  الطور –متزامنة الوقت 
Time Scales Of Technology 
Adoption 

مقاييس زمنّية العتماد التكنلوجيا

Time Sharing محاصصة زمنية 
Time Slots فسحات زمنية 
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Time Warner Telecom زمن وارنر االتصالي 
Time Zero بدء زمن حدوث ظاهرة ما-زمن محدد لبدة عملية: زمن الصفر
Timebase أساس زمني 
Timebase Circuit دارة األساس الزمني 
Timing توقيت
Tin قصدير 
Tin - Free Steel فوالذ خاٍل من القصدير 
Tip طرف
Tip Wire طرف السلك 
Tire Cords أسالك اإلطارات 
Tire Disposal مقلب اإلطارات 
Tire Production إنتاج اإلطارات 
Tire Production Diagram إنتاج إطارات مخطط 
Tissue Engineering هندسة النسج 
Titanate Fibers ألياف أساسها مركبات التيتانات
Titanium تيتانيوم 
Titanium Alloys خالئط تيتانيوم 
Titanium Carbon Nitride نيتريد كربون التيتانيوم 
Titanium Matrix Composite مادة مركبة ذات رابط من التيتانيوم
Titanium Nitride تيتانيومنيتريد ال 
Titrate َسِحح -عاير 
Titration تقدير حجم مضاف من مادة كيميائية تضاف: معايرة - تْسِحيح

 إلى مادة تتفاعل معها حتى انتهاء التفاعل
Titration Burette سحاحة معايرة حجمّية 
TMDL Rule قاعدةTMDL 
TMDLs مجموع الحموالت القصوى اليومية
To Offset موازنة
Tobramycin توبراميسين 
Toggle  مسمار العقدة -وصلة مفصلّية
Toggle Flip Flop قالب المفصل 
Toggle Switch  مفتاح الفصل الكهربائي-مبدل التردد -مفتاح مفصلي
Tokamak Fusion Reactor مفاعل يستعمل في بحوث االندماج(مفاعل توكاماك االندماجي

 )سيًاالنووي يحتجز البالسما مغنطي
Token ُتوِكن
Token Ring حلقة العّالم 
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Token Ring Network شبكة توكن الحلقية 
Tokomak مفاعل توكوماك 
Tolerability تحمل
Tolerance سماح - احتمال  -تحمل
Tolerant متحمل 
Toll Calling Model نموذج المكالمات المدفوعة
Toluene تولوين
Tomography طبقي/ي تصوير مقطع 
Tone نغمة
Tone Control IC دارات تحكم بالتناغم 
Tone Dialing تزويل بالنغمة 
Tone Ringer جرس منغم 
Tongue - And - Groove  مكون في آلة وأخدود/نتوء بارز على قطعة -لِّساِن وُأْخُدود

موجود في قطعة أخرى لتأمين وصلهما ببعض بشكل صحيح 
 ومحكم

Tonic  يتوتُّر
Tonometry  قياس التوتر -قياس ضغط العين
Tool أداة
Tool Holder حامل األداة 
Tool Wear Vs. Time  بمرور الزمن/اهتراء األداة
Tools أدوات
Tools and Inserts أدوات وُمقَحمات 
Tools Company شركة ادوات 
Top - Down أسفل–قمة 
Top - Loaded Short - Monopole 
Antennas 

هوائيات أحادية القطب القصيرة محملة القمة

Top Down نزولي
Top Soil تربة فوقية 
Topinambur نبات الخرشوف 
Topography طبغرافيا 
Topoisomerase  وهو أنزيم يؤخذ من فيروس(أنزيم توبوأيزوميرازVacciniaوهو

 DNAـ يقوم بدورين مختلفين األول كأنزيم تقييد وكأنزيم الصق ل
في الطبيعة يميز هذا األنزيم تسلسًال نيوكليوتيديًا خماسيًا ويقوم . 

مباشرة بعد هذا الموقع مما يؤدي  DNAبقطع جديلة مفردة من 
وفي مرحلة الحقة يعمل هذا  - لحلزونه المزدوج  DNAإلى فقدان 

 .)ببعضها DNAاألنزيم على لصق أجزاء 
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Topologies ُبنيات
Topple جئانقالب مفا 
Torodial Doughnut Shaped Pattern نمط حلقي شبيه بكعكة العيد
Torodial Permanent Magnet مغنطيس الملف الحلقي 
Toroid شبيه بحلقة المرساة -حلقي
Toroidal Bobbins بكرات حلقية 
Toroidal Coils  بشكل كعكة مجّوفة(وشائع طارّية(
Toroidal Phase Shifters لطور الحلقيةُمزيحات ا 
Toroidal Transformers محّوالت حلقّية 
Torque عزم التدوير 
Torque - Twist Diagram  عزم الفتل -مخطط زاوية الفتل
Torque Balance Pendulous بندول موزون بعزم فتل 
Torque-Speed Characteristics السرعة-منحني الخصائص العزم
Torr وحدة ضغط (تور =mm Hg(
Torsion فتل
Torsion - Test Machine آلة اختبار فتل 
Torsion - Tube Test  األنبوب) فتل(اختبار التواء
Torsional انفتالي 
Torsional Modulus Of Elasticity  ُّمعاِمل المرونة الفتلي 
Torsional Paddle زعنقة انفتالية 
Torsional Strength مقاومة الفتل 
Torsional Yield Strength مقاومة خضوع الفتل 
Total كّلي
Total - Systems Cost كلفة األنظمة الشاملة 
Total Air Temperature درجة حرارة الهواء الكلية
Total Axial محوري كّلي 
Total Axial Deformation تشوه محوري شامل 
Total Bandwidth سعة موجية كلية 
Total Coliforn Rule انون القولونيات الكليةق 
Total Daily Maximum Load حمولة قصوى يومّية كلّية
Total Dissolved Solids مواد صلبة ذائبة كلّية 
Total Energy طاقة كلّية 
Total Field Of View مجال الرؤية الكلي 
Total Heat Transfer تحويل الحرارة الكلي 
Total Internal Reflection داخلي كلي سانعكا 
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Total Kjeldahl Nitrogen كمية النتروجين المحسوبة وفق طريقة: نتروجين كيلدال الكلي
 العالم كيلدال

Total Lateral جانبي كّلي 
Total Lateral Deformation تشوه جانبي شامل 
Total Organic Carbon كربون عضوي كلي 
Total Potential Energy طاقة كامنة كلية 
Total Pressure ضغط كلي 
Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة 
Total Solids مجموع المواد الصلبة 
Total Temperature Sensor مجسات الحرارة الكلية 
Total Turnover Number رقم التدوير الكلي 
Totalizer آلة تجميع 
Touch Screen شاشة اللمس 
Touch Tone Keypad مفاتيح التزويل-رفادة مفاتيح تعمل باللمس
Touchpad رفادة لمس 
Toughened Ceramics مواد سيراميكية مقّواة 
Toughened Graphite غرافيت مقوى 
Toughness متانة
Toughness and Impact Strength متانة ومقاومة الصدم 
Toughness Test اختبار المتانة 
Tow ّسحب-جّر 
Tower برج
Tower Intakes مناهل برجّية 
Toxic Metals معادن سامة 
Toxic Substance Removal إزالة المواد الساّمة 
Toxicity سمية
Toxicity Characteristics Leaching 
Procedure 

طريقة الترشيح المميزة للسمية

Toxicological Evaluation تقييم السمية 
Toxicology علم السموم 
Toxin سم
Tr Switches  اإلستقبال -مفاتيح اإلرسال
Trace أثر
Trace Element عنصر ضئيل األثر 
Trace Metal Analysis تحليل معدن ضئيل الكمية
Trace Metals معادن أثر 
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Trace Organic Analyses تحاليل األثر العضوي 
Trace Organics متعضيات أثر 
Tracer متعقِّب 
Tracer Bullets اطالقات تعقبية 
Tracers استعالم 
Trachea رغامى
Tracing تقفي
Track مجرى
Track And Hold Amplifier مضخم تقصى وتمسك 
Trackball كرة السبيل - التعقب / كرة المالحقة
Tracking موالفة آنّية 
Tracking Radars رادارات التقفي 
Tracks  مسالك -مسارات 
Trackwidth عرض المسلك 
Tractable قابل للسحب 
Traction سحب
Traction Control وسائل السحب االلكترونية
Traction Control Systems  نظم التحّكم بالقّوة العطالّية -نظم التحّكم بالسحب
Trade - Off  تنازل عن أمر ما مقابل أمٍر آخر: مبادلة - مفاضلة
Trade Balance Of Trade زان تجاريمي 
Trade Barriers عوائق تجارية 
Trade Deficit عجز تجاري 
Trade Winds رياح تجارية 
Trademark عالمة تجارية 
Tradeoff مبادلة
Traditional تقليدي
Traditional Cements اسمنت تقليدي 
Traditional Ceramics مواد سيراميكية تقليدية 
Traditional Low - Dimensional 
Structures 

بنى تقليدّية صغيرة األبعاد

Traditional Materials مواد تقليدية 
Traditional Processing معالجة تقليدية 
Traditional Silicate سيليكات تقليدية 
Traffic  التزاحم-ازدحام اإلشارات -حركة المرور
Traffic Collision And Avoidance 
System 

الصطدام الجوينظام تفادي ا
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Traffic Control Transponder المستجيب الخاص بحركة(مستجيب تحكم مرور الطائرات
 )الطيران

Trailing Edge حافة خلفية 
Training تدريب
Training Pathways مجازات التدريب 
Trajectories مسارات منحنية 
Tran Missive Mixer مازج إنتقالي 
Trans - Conductance  الموصلية - ناقلية العبور
Transaction معاملة-مراجعة -اتفاق  -صفقة
Transaction Bus ِمَعبر تعامالت 
Transactylase ترانسأسيتيالز 
Transamidation أميدة متبادلة 
Transamidization أيميدة متبادلة 
Transboundary Pollution Convention دوداتفاقّية التلّوث العابر لح
Transceivers أجهزة إرسال وٕاستقبال 
Transconductance ما وراء الموصلية 
Transcutaneous عبر الجلد 
Transduce تحويل
Transducer محول الطاقة -محوال 
Transducer - Piezoelectric  كهرضغطي -محول طاقة
Transducer Array مصفوفة محول الطاقة 
Transducers طاقةمحوالت ال 
Transduction تحويل
Transesterification أْسَترة تبادلية 
Transesterification Copolymers بوليميرات مشتركة باألسترة التبادلية
Transesterification Polycondensation بلمرة تكاثف باألسترة التبادلية
Transfection تعداء
Transfer ارسال
Transfer Characteristics خصائص التحويل 
Transfer Curve منحنى محوَّل 
Transfer Focal Point  نقطة تحّول مركزّية-)نقطة مهمة(انتقال البؤرة
Transfer Function دالة االنتقال 
Transfer In Wastewater منقول بمياه الصرف 
Transfer Mechanisms آلية االنتقال 
Transfer Molding تقالقولبة باالن 
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Transferase إنزيم ناقل 
Transferred منقولة
Transferred Electron Diode دايود اإللكترونات المتنقلة
Transferred Electron Oscillator مذبذب اإللكترون المنتقل
Transformation نقل -تحويل 
Transformation - Temperature - 
Time 

)تي تي تي(زمن  -حرارة  -تحّول

Transformation Equations معادالت االنتقال 
Transformation Of Coordinates تحويل اإلحداثيات 
Transformation Of Stiffnesses تحّوالت معامالت الجساءة
Transformation Of Stresses تحويل اإلجهادات 
Transformation Temperature درجة حرارة التحّول 
Transformation Toughening - 
Toughening Technique 

تقنية التقوية-التمتين بالتحّول  -تقوية

Transformation Zone مجال التحّول 
Transformed Reduced محّول مختَزل 
Transformed Reduced Stiffnesses معامالت الجساءة المتحّولة والمختَزلة
Transformer محوِّل
Transformer Coupling المحولقرن 
Transformer Regulation تعيير المحول 
Transgenic  ًمحور وراثيا 
Transgenic Animals  ًحيوانات محورة وراثيا 
Transgenic Plants  ًنباتات محورة وراثيا 
Transient عابر
Transient Charges شحنات عابرة 
Transient Protection حماية عابرة 
Transient Response ابة عابرةاستج 
Transient State حالة عابرة 
Transient Voltage Spikes واخزات الفولتية المنتقلة 
Transient Voltage Suppressors كابحات الفولتّية العابرة 
Transimpedence Amplifier محول من تيار إلى فولتية
Transistor ترانزستور 
Transistor – Transistor Logic الترانزيستور -رانزيستور منطق الت
Transistor Amplifier مضّخم ترانزستوري 
Transistor Chip ترانزستور) ُرقاقة(جذاذة
Transistor Emitter باعث الترانزيستور 
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Transistor Fabrication تصنيع الترانزستور 
Transistor Formation تشكيل الترانزستور 
Transistor Saturation ترانزستورتشبع ال 
Transistor Switching تبديل الترانزستور 
Transistor Symbols رموز الترانِزستور 
Transistorized Flip Flop قالب مجهز بالترانزستورات
Transit - Time Mode طور االنتقال الزمني 
Transit Time  فترة الترجمة-زمن العبور - زمن انتقال اإلشارات
Transit Time Diode صمام نقل زمني 
Transition انتقالية 
Transition Coverage تغطية االنتقال 
Transition Elements عناصر التحول 
Transition Matrix مصفوفة االنتقال 
Transition Matrix - Use In Attitude 
Integration 

استخدام مصفوفة االنتقال في تكامل الوضع

Transition Matrix - Use In In System 
Error Model 

استخدام مصفوفة االنتقال في نموذج خطأ نظام المالحة
 بالقصور الذاتي

Transition Metals معادن انتقالية 
Transition Phase طور إنتقالي 
Transition Point نقطة االنتقال 
Transition Temperature  االنتقال/ درجة حرارة التحول
Transition Temperature Range  االنتقال/ مجال حرارة التحول
Translation انتقال
Translation Machinery مكننة الترجمة 
Translational Symmetry تناظر انسحابي 
Translucent Materials مواد شاّفة 
Transmission عملية تحويل السرعات 
Transmission Coefficient معامل االنتقال 
Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol 

بروتوكول التحكُّم في اإلرسال وبروتوكول اإلنترنت

Transmission Electron Microscope  (االلكتروني) التمرير(مجهر النفوذTEM(
Transmission Line  االنتقال/خط النقل -خط إرسال
Transmission Loss فقد اإلرسال 
Transmission Media وسط اإلرسال 
Transmission Mode نمط االرسال 
Transmission Spectrum طيف االنتقال 
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Transmission System نظام النقل 
Transmissive or Reflective Mode نظام المرسل و العاكس 
Transmissivity نفوذية
Transmit - Receive Tubes إستقبال/سالصمامات إر -اإلستقبال/أنابيب اإلرسال
Transmit Clock ساعة اإلرسال 
Transmit Only Terminal طرف إرسال فقط 
Transmit Receive Switches مفاتيح إرسال-اإلستقبال/محوالت مفاتيح تحويل اإلرسال–

 استقبال
Transmittance نفاذية
Transmitted منتقلة
Transmitted By A Torque زمقدرة منتقلة بواسطة ع
Transmitter مرسل
Transmittive - Type Cell خلية نفوذة 
Transnational Corporations تعاونات دولّية 
Transnational Effects  شاملة لعّدة دول(آثار فوق وطنية(
Transonic  ًحد تحت صوتي تماما 
Transparency شفافية
Transparent شّفاف
Transparent Latches  شفافةمغالقات 
Transpiration  عرق النبات -نتح نباتي
Transplantation إزدراع
Transponders محطات المتلقيات-إعادة البث/محطات التقوية
Transport انتقالية 
Transport Layer طبقة النقل 
Transport Receptors مستقبالت النقل 
Transportability قابلية النقل 
Transportation Sector Energy Use استخدام طاقة قطاع النقل
Transpose تغيير المكان 
Transposing قفز -إبدال 
Transposition Of Formulae مناقلة الصيغ 
Transposons عوامل وراثية قافزة 
Transverse مستعرض 
Transverse Classical Size Effects آثار الحجم التقليدي المستعرض
Transverse Effective Masses كتل فعلية مستعرضة 
Transverse Electric كهربائي مستعرض 
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Transverse Load حمولة عرضانية 
Transverse Magnetic مغنطيسي مستعرض 
Transverse Mode مستعرض/نمط عرضاني
Transverse Plane مستوي مستعرض 
Transverse Shearing Effects آثار القص العرضاني 
Transverse Shearing Stresses إجهادات القص العرضاني
Transverse Strength مقاومة عرضانية 
Transverse To Fiber Direction تقاطع مع اتجاه األلياف
Transverse Wave َموجة مسَتعِرضة 
Transversely Isotropic المناحي عرضانيًا) موّحد(متماثل
Trap Door باب مفخخ 
TRAPATT Diodes  صماماتTrapatt الثنائية
Trapped Plasma Avalanche Transit 
Time 

)TRAPATT(زمن انتقال تيهور البالزما المحتجزة

Trapped Space Charge Plasma شحنة بالزما في فضاء احتجاز
Trash Rack  أداة معدنية مرتفعة كمنصب ترمي-منصب مشطي للنفايات

 االنفايات عليها لفرزه
Travel سفر -شوط 
Travel Agencies وكاالت الطيران والسفر 
Travel Organizers’ Licensing الرحالت الجوية(ترخيص منظمي السفر الجوي(
Travel Time الزمن المستغرق لمادة لتنتقل من نقطة إلى أخرى: زمن المرور

 ضمن نظام
Traveling – Wave Dielectrophoresis ة لثنائي الهجرة الكهربائيةموجات موقوف
Traveling Plane Waves أمواج متنقلة مستوية 
Traveling Wave موجات متنقلة 
Traveling Wave Tube صمام موجي مرتحل/أنبوب
Traveling Wave Tube Amplifiers مضخمات أنبوب الموجة المرتحلة
Travelling Rake منصب متحرك قابل للنقل من مكن آلخر
Travelling Screens غربال متحرك قابل للنقل من مكن آلخر
Treadle Pump مضخة تحرك بالقدم 
Treatment معالجة 
Treatment Technique تقنّية المعالجة 
Tree Coupler  مقرن ذات محور متفرع -مقرن شجيري
Trehalose تريهالوز 
Trehalose Tetraesters تريهالوز رباعي اإلستر 
Trench خندق
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Trench Method طريقة الخندق 
Trenching تخندق
Trenchless Sewer Installation تركيب مجرور دون فتح خندق
Trespassing انتهاك حرمة ملكية أو تجاوز حدود وقيم معينة: تجاوز - انتهاك

 موضوعة من قبل السلطات المعنية
Tri - N - Octylphosphide ثالثي- N -  سفيداوستيلو
Tri - State ثالثي الحاالت 
Triac ترياك
Triads تريادات - ثالثيات  -ثلوث
Trial Program برنامج تجريبي 
Trial Wavefunctions توابع موّجة تجريبّية 
Trialability In Technology Adoption  عند اعتماد التكنولوجيا)قابلية خضوع لالختبار(اختبارّية
Trialkylphosphate فوسفات ثالثي أاللكيل 
Triangle مثلث
Triangle Law Of Vector Addition قانون المثلث لجمع السرعات
Triangle Wave موجة مثلثة 
Triangulation تثليث
Triaxial ثالثية المحور 
Triazole Based Corrosion Inhibitors مثبطات ّتآكل أساسها التري آزول
Triblock Copolymers بوليميرات مشتركة ثالثية التعاقب
Triblock Polymer بوليمير ثالثي الكتلة 
Tribology علم االحتكاك والتزليق 
Tricarboxylic Acid Cycle حلقة حمض ثالثي الكربوكسيل
Trickle ُيقّطر -مجرى هزيل  -وشل
Trickling Filters مراشح الجريان المتقطع 
Trickling Filtration محلول ضمن وسط المرشح ببطء/مرور سائل: رشح تقطري

 وخروجه منه على شكل قطرات
Tricuspid Valve صمام ثالثي 
Trifurcation ثالثي الشعب 
Trigger قدح-طلق 
Trigger Circuit دارات قدح 
Trigger Section اإلطالق/جزء القدح 
Trigger Signal إشارة قدح 
Triggering َقْدح
Triglycerides ثالثي الغليسيريد/ شحوم ثالثية
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Trigonal ثالثية التناظر 
Trigonometric Function دالة مثلثية 
Trigonometric Identities متطابقات مثلثية 
Trigonometric Ratios نسب مثلثية 
Trigonometry علم المثلثات 
Trihalomethane  انتريهالوميث-ميثان ثالثي الهالوجين
Trilauoyl Glycerol غليسيرول ثالثي اللورويل
Trilauryl Amine امين ثالثي اللورويل 
Trim تعيير-تفاعل/تخفيض مقدار جرعة مادة تضاف إلى عملية

 ضبط -الموازنة 
Trim Angle Of Incidence زاوية ضبط السقوط 
Trim Elements  على طرفي السيارة(عناصر زينة وحماية(
Trim Tab ُسطيح تعديل الموازنة 
Trimmer ُمشّذب
Trimmer Capacitor متسعة مشّذبة 
Trimmer Pot مشّذب المجهاد 
Trimmer Potentiometer مجهاد مشّذب 
Trinitrotoluene Tnt  أمين ثالثي لوريل)TNT(
Trinomial ثالثي الحدود 
Triod Structure تركيب ترايودي 
Triode Vacuum Tube صمام مفرغ ثالثي األطراف
Triose ترايوز
Triple Covalent مشاركة ثالثية 
Triple Covalent Bond رابطة ثالثية مشتركة 
Triple Diffused Mesa and Planar منهجيةTropos - اإلنتشار الثالثي ميزا ومستوي
Triple Point نقطة ثالثية 
Tripler ُمضاِعف ثالثي 
Triplex Redundancy تكرار ثالثي 
Tripod حامل ثالثي االرجل 
Tritium تريتيوم 
Tritium Breeding For Fusion 
Reactors 

تكاثر الترتيوم في المفاعالت االندماجية

Trivalent Impurity شائبة ثالثية التكافؤ 
Trojan Horses  نوع من أنواع فيروسات الكمبيوتر -حصان طروادة
Trophic غذائي
Trophic Level مستوى غذائي 
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Trophozite مجترات في الطور االولي من التكاثر الالجنسي ناشطة
Trophozoites طور البروتوزوا النشط 
Tropopause  منطقة حدود العالف الجوي السفلي -تروپوپاوز
Troposphere تروبوسفير 
Troubleshooting عملّية تحديد األغالط واألعطال وتصحيحها
Trowel مالج
True Airspeed سرعة جوية حقيقية 
True Color لون حقيقي 
True Power  حقيقية) قدرة(استطاعة 
Truncated مبتور
Truncated Versions نسخ مقتطعة 
Trunk Line خّط االتصال الرئيسي 
Trunk Sewer مجرور اتصال تبادلي 
Trust ثقة
Trusted Partners شركاء موثوقين 
Trusted Systems نظم موثوقة 
Truth Table جدول الحقيقة 
Trypsin تريبسين 
Tryptophan تريبتوفان 
Tsai - Hill Criterion  هل -قاعدة تساي 
Tsai - Hill Failure Criterion معيار فشل تساي هيل 
Tsai - Wo Criterion  وو -قاعدة تساي 
Tsai - Wu Tensor Failure Criterion وو-معيار ظاهرة فشل تسايمقياس
Tsai’s Laminate Ranking Procedure إجرائية تساي لترتيب الصفائح الطبقية
Tsal's Laminate Ranking تصفف التصفح التسالي
Tube Circuits دارت أنبوبية 
Tube Hydroforming تشكيل األنبوب المائي 
Tube Of Flow أنبوب الجريان 
Tube Sockets بس أنبوبيةمقا 
Tube Structure - Unconventional 
Composites 

مواد مركبة غير تقليدية - بنية أنبوبية 

Tuberculation تشكل درنات على السطوح الداخلية لألنابيب تعطيها:تدرن
 تضاريسًا محدبة

Tuberculosis مرض السل 
Tubifix تيوبفكس 
Tubilin تيوبيلين 
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Tubular أنبوبي
Tubule أنبوب صغير: ُأَنْيبوب 
Tuck كسر
Tukon Microhardness Tester مقياسTukon )للقساوة الميكروية)تيوكون
Tumour Suppressor Genes جينات كابحة للورم 
Tunability قابلية التوليف 
Tunability Spectra أطياف قابلة للتوليف 
Tunable Filter Channel مقناة مرشح قابل للتنغي 
Tunable Lasers ليزرات قابلة للتناغم 
Tunable Lasers In Fiber Optics تناغم ليزري في األلياف البصرية
Tune توليف -تنغيم 
Tuned Collector جامع منّغم 
Tuned Emitter باعث منّغم 
Tuned Oscillators  مذبذب مُنغمYIG 
Tuned Radio Frequency ترددات الراديو المنغمة 
Tungsten تنجستين 
Tungsten Carbide كربيد التنغستين 
Tungsten Carbide Powders مسحوق كربيد التنغستين
Tuning توليف
Tuning Capacitors  المتسعات الضابطة-متسعات ضبط التنغيم
Tuning Radio Frequencies توليف الترددات الراديوية
Tunnel Channel قناة النفق 
Tunnel Diodes صمام ثنائي قنوي 
Tunnel Junction وصلة نفقية 
Tunneling انشاء أنفاق/حفر 
Tunneling Current  التيار النفقي-قائمة مكونات –نظم حيز
Tunneling Effect أثر نفقي 
Tunneling Electric Current تّيار كهربائي نفقي 
Tunneling Magnetoresistance Read 
Heads 

قارئة ذات مقاومة مغنطيسية نفقيةرؤوس

Tunneling Spectroscopy مطيافية نفقية 
Tuple - Space قائمة مكونات–حيز 
Turbidimeter  مقياس العكورة(جهاز قياس العكورة(
Turbidity تكدر الماء بسبب وجود مواد فتاتية ناعمة تتراوح أبعادها:عكورة

 مم 0.002حول 
Turbidity Factors عوامل العكورة 
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Turbidity Removal إزالة العكورة 
Turbidostat نظم باالعتماد على مستوى العكر
Turbine عنفة(توربين( 
Turbine - Type Water Meter التوربيني/عّداد ماء من النمط النفاث
Turbine Pumps مضخات نفاثة 
Turbocharger ضاغط هواء محرك االحتراق الداخلي
Turbocharger Rotors  ّعنفات الشاحن التوربيني
Turbogenerator عنفيّ /موّلد توربيني 
Turbotest 400 Noynes  نوفينس( 400فحص التوربو(
Turbulence اضطراب 
Turbulent Flow دفق مضطرب/جريان/تدفق
Turn Over Rate معدل تحويل 
Turnaround Line قلب خّط االتصال 
Turnbuckle إحكام معدنيةحلقة 
Turnover  تقليب -حجم العمل التجاري
Turnover Time  إجمالي الدوران/ زمن معدل الدوران
Turns - Per - Volt لفة لكل ڥولت 
Turnstile دوار
Turnstile Antennas هوائيات رباعية األذرع المتعامدة
Turnstile Operation عملية دوارة 
TV Camera Tubes  كاميرات التلفزيونصمامات
TV Monitor مرقاب تلفازي 
TV Receiver Channel قناة المستقبل التلفزيوني 
TV Receivers مستقبالت التلفاز 
Tweeter تويتر
Twin Leads طرفين توأمين 
Twin Screw Extruders باثق ثنائي اللولب 
Twist فتل
Twisted Nematic Device تجهيز نيماتيكي مفتول 
Twisted Nematic Field – Effect تأثير المجال الخيطي الملتوي للبلور السائل
Twisted Pair زوج ملتوي 
Twisted Pair Of Wires زوجين ملتويين من األسالك
Twisted Pair Wire سلك مزدوج مبروم 
Twisted Wire Pairs أزواج سلكّية ملتّفة 
Two - Cavity Klystron جوتينكليسترون الف 
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Two - Dimensional ثنائي األبعاد 
Two - Dimensional Electron 
Concentration 

تركيز األلكترونات ثنائي األبعاد

Two - Part Mix Adhesives الصق من جزأين 
Two - Part Mixes خالئط ذات جزأين 
Two - Phase AC Generator مولدAC ثنائي الطور 
Two - Phase Alloys من طورين) خالئط(ئكسبا
Two - Phase Induction Motor محرك حثي ثنائي الطور
Two - Phase Mixture مزيج من طورين 
Two – Piece Printed – Circuit Board 
Connectors 

موصالت لوحة الدارات المطبوعة ثنائية القطعة

Two - Stage Condensation تكاثف على مرحلتين 
Two - Stage Digestion هضم ال هوائي ثنائي المرحلة
Two - Stage Multivibrator Circuit دارة مذبذب هزاز من مرحلتين
Two - Transistors Flip Flop قالب من ترانزيستورين إثنين
Two - Ways اتجاهين 
Two - Wire Cable كبل ذو سلكين 
Two - Wire Circuit دارة بسلكين 
Two - Wire Pairs  اج سلكيةأزو 
Two Cavity Klystron كليسترون الفجوتين 
Two Conductor Transmission Line خط إرسال ذو موصلين
Two Data Buses معبري بيانات 
Two Data Memories ذاكرتي بيانات 
Two Half Adders نصفي َجّماع 
Two Input Nand Gate بوابات نفي الضم ذات الدخلين
Two Liquid Phase Bioconversion تحويل حيوي ذو طورين سائلين
Two Operands Required نقل معاملين مطلوبين 
Two Phase Region منطقة من طورين 
Two Piece Box Style PC Connector قطعتين من نوع موصالتPCالصندوقية
Two Possible Polarizations Of The 
Electromagnetic Wave 

نان للموجة الكهرومغنطيسيةاستقطابان ممك

Two Step Process طريقة ثنائية الخطوات 
Two Terminals جهاز ذو طرفين 
Two Trains Of Gears قطارين من الترس 
Tx - Transmitter مرسل
Tyco Electronics الكترونيات تايكو 
Tylosine تايلوسين 
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Type - I Heterostructures  بنى متعددة من النوع - I-
Type - II Heterostructure  بنى متعددة من النوع - II-
Type Endorsements  إجازة نوع -موافقة على
Types أنماط
Types Available متاحة/أنواع متوفرة 
Types Figure نماذج البوليميرات في الشكل
Typhus تيفوس
Typical Elements عناصر نمطّية 
Typical Fixed Point Multiplier 
Accumulator 

بتواتر عمليات الضرب ذات النقطة الثابتة النمطي –مراكم

Typical Internal Memory الذاكرات الداخلّية النموذجّية
Typical Processes  إجرائّيات شائعة/عمليات
Tyrocidin تيروسيدين 
Tyrosinase تايروزيناز 
Tyrosine تايروزين 
™Nicom مة تجاريةعال:نيكوم 
U - Tube Manometer  مانومتر األنبوبU )المانومتر األنبوبي شكلU(
U.S. Defense Advanced Research 
Projects 

وكالة مشاريع ابحاث الدفاع األميركية المتقدمة

Ubiquinone يبيكوينون 
Udder Epithelium ظهارة ضرع 
UDP Muramyl Pentapeptide ماسيببتيد المورامل الخ 
UHF Technology ذاكرات داخلّية نموذجّية 
Uk Advisory Council On Sience And 
Technology 

مجلس استشاري للعلوم و التكنولوجيا في المملكة
 ACOSTالمتحدة

Ulcerative Colitis التهاب القولون التقرحي 
Ullmann Reaction تفاعل اولمان 
Ultimate Load أقصى حمل 
Ultimate Recoverable قابلة لالسترداد بالشكل األقصى
Ultimate Sheer Strength مقاومة القص القصوى 
Ultimate Strength مقاومة قصوى 
Ultimate Strength Or Tensile 
Strength 

مقاومة الشد -مقاومة قصوى 

Ultimate Tensile Stress مقاومة الشد القصوى 
Ultimate Torsional Strength مقاومة الفتل القصوى 
Ultra - High (Quantum) Frequencies  كمومّية(ترددات عالية جدأ(
Ultra - High Frequency ترددات فائقة العلو 
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Ultra Deep Water  سحيقة(مياه عميقة جدًا(
Ultra High عالي القيمة-فائق 
Ultra High - Molecular - Weight 
Polyethylene 

ي إيتيلين فائق الوزن الجزيئيبوليمير بول

Ultra High Frequency تردد فوق العالي جدا 
Ultra Short Pulses نبضات فائقة القصر 
Ultra Thin Packages  ًُرزم نحيفة جدا 
Ultracapacitors ذات كثافة طاقّية عالية/مكثفات فائقة
Ultrafast Or Superfast Recovery 
Rectifiers 

السريعة جدًا/عادة مفرطة السرعةمقّومات االست

Ultrafiltration ترشيح فائق 
Ultrafiltration Membranes أغشية التنقية الفائقة 
Ultrahigh - Strength Steel فوالذ ذو مقاومة عالية جدًا
Ultralight Steel Autobody ألساب(هيكل سيارة فوالذي خفيف جدًا(
Ultrapure Water اوةماء فائق النق 
Ultrasonic فوق صوتية 
Ultrasonic Consolidation تقوية بأمواج فوق الصوتية
Ultrasonic Disrupters مخلخالت فوق صوتية 
Ultrasonic Impact Grinding جلخ بالصدمة فوق الصوتية
Ultrasonic Testing يو تي(اختبار بأمواج فوق صوتية(
Ultrasonic Wire Bonding  فوق سمعيربط سلكي 
Ultrasonication أمواج فوق صوتية 
Ultrasound  فوتي(فوق صوتي( 
Ultrasound Mapping رسم الخريطة باألمواج فوق الصوتية
Ultraviolet أشعة فوق بنفسجية 
Ultraviolet (UV) Light ضوء االشعة فوق البنفسجية
Ultraviolet Absorbers مواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية
Ultraviolet Catastrophe كارثة فوق بنفسجية 
Ultraviolet Disinfection تعقيم باألشعة فوق البنفسجّية
Ultraviolet Erasable قابلة لإلزالة باألشعة فوق البنفسجية
Ultraviolet Region Of The Spectrum مجال األشعة فوق البنفسجية في الطيف
Ultraviolet Stabilizers ات تؤمن الثباتية تجاه االشعة فوق البنفسجيةإضاف
Unaerobic Ammonia Oxidation أكسدة األمونيا الالهوائية
Unaerobic Treatment Of Wastewater معالجة ماء الصرف الصحي الهوائيًا
Unary Phase Diagram مخطط أطوار وحيد المكوَّن
Unary Phase Diagram For Water األحادية للماء مخّطط األطوار
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Unattended Operation مهاتفات آلية غير مصحوبة
Unbalanced Network شبكة غير متوازنة 
Uncertainty مشكوكية 
Uncertainty Principle مبدأ عدم اليقين 
Uncertainty Relation عالقة الشك 
Unconditioned Leased Lines خطوط مستأجرة غير مشروطة
Unconfined Aquifer حاجز مائي غير محصور
Unconsolidated Strata طبقات جيولوجية غير مدمجة
Uncontrolled غير متحّكم به 
Uncontrolled Oscillation تذبذٍب غير متحّكم به 
Unconventional غير تقليدي 
Unconventional Composite Tube 
Structures 

بنى أنبوبية مركبة غير تقليدية

Unconventional Resource غير تقليدي)منبع(مصدر
Uncorrected Errors أخطاء غير ُمصححة 
Uncoupling  القرن(فصل االقتران( 
Uncured غير المعالجة 
Uncured Fiber ألياف الزجاج غير المعالجة
Undamped Natural Frequency تردد طبيعي غير مخمد 
Undefined Logic Arrays قية غير معّرفةمصفوفات منط
Undeformed غير مشوَّه 
Undeformed Crystal بلورة غير مشّوهة 
Under A Curve  ٍمساحة تحت منحن 
Under Apartheid تحت سياسة التمييز العنصري
Under Drain ارتشاح ماء وتجمعه في حوض موجود تحت: ارتشاح سفلي

 مرشح
Under Writers Laboratories ين والضمانمختبرات التأم
Undercut قص أسفلي 
Underdamped تحت االخماد 
Underdesign  ناقص/تصميم غير مكتمل -قيد التصميم
Underdrains Filter مرشحات صرف فرعي 
Underfed شخص مصاب بنقص تغذية
Underground Storage Tanks خزانات أرضية 
Undersea Cables كبالت تحت البحار 
Undershoot دون نقطة الهدف -حت التصويب ت
Underside وجه داخلي 
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Underspecified منخفض التحديد 
Underwater Communicator مواصل تحت بحري 
Underwater Laser Systems منظومات الليزر تحت الماء
Undesirable Fringing Effects تأثيرات حافة غير مرغوب فيها
Undiscovered Resources  د غير مكتشفةموار 
Unequal In Tension and 
Compression 

غير متساٍو في الشد والضغط

Ungated Heterostructures بنى متعددة بدون بوابة 
Uniaxial Tension Test فحص الشدة الوحيد االتجاه
Unicellular Organisms كائنات وحيدة الخلية 
Unidirectional  ة الموحدةلغة النمذج -أحادي االتجاه
Unidirectional Flow انسياب أحادّي اإلتجاه 
Unidirectionally Reinforced  ًمقّوى محوريا 
Unidirectionally Reinforced Lamina  ًرقاقة مقّواة محوريا 
Unified Modeling Language لغة النمذجة الموحدة 
Unified Numbering System نظام الترقيم الموحد 
Unified Process مورد موحد 
Uniform متماِثل -منتَظم 
Uniform Acceleration تسارع منتظم 
Uniform Corrosion تآكل منتظم 
Uniform Fine – Grained Soil تربة حبيبية ناعمة ومنتظمة
Uniform Granular Soil تربة حبيبية منتظمة 
Uniform Horizontal Beam جائز أفقي متجانس 
Uniform Resource أحادي االتجاه 
Uniform Strain تشوه نسبي منتظم 
Uniformity تجانس 
Uniformly Distributed Load  موزع بانتظام(حمل منتظم التوزيع(
Unijunction Transistors ترانزستورات أحادّية الوصلة
Unimodal Data معطيات ُأحادية النمط 
Unipolar أحادّي القطب 
Unipolar Device أداة أحادّية القطبّية 
Unipolar Intersubband Quantum - 
Cascade Laser 

ليزر ثنائي كمومي بين الحزم أحادي القطبّية

Unit وحدة
Unit Axial Strain واحدّي(تشوه نسبي محوري عنصري(
Unit Cell  واحدّية( خلية عنصرية(
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Unit Deformation  ةتشّوه الوحد -تشّوه عنصرّي
Unit For Expressing وحدة قياس متانة الكسر
Unit Length وحدة طول 
Unit Of Measurement وحدة القياس 
Unit Trains قطارات واحدّية 
Unitary أحادية -وحدية 
United Kingdom المملكة متحدة 
United Nations األمم متحدة 
United States Council For 
Automotive Research 

)يوسكار(المجلس األمريكي لبحوث وسائط النقل

Units وحدات 
Univalent أحادي التكافؤ 
Universal عالمي - شامل -عام 
Universal (Ruggedised) Ducted 
Cable 

 ممتن/كبل مقنون شامل

Universal Asynchronous Receiver 
Transmitters 

مرسل مستقبل غير متزامن عام

Universal Bridge قنطرة تقليدية 
Universal Description - Discovery 
And Integration 

وصف عام واكتشاف وتكامل

Universal Product Code كود المنتج العالمي 
Universal Receiver - Transmitters أجهزة االرسال المستقبلة العامة
Universal Record Locator إلنترنتعنوان الموقع اإللكتروني على ا
Universal Serial Bus معبر متسلسل عام 
Universal Solvent مذيب شامل 
Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter 

مرسل مستقبل متزامن و المتزامن عام

Universal Synchronous Receiver - 
Transmitters 

مرسل مستقبل متزامن عام

Universal Testing Machine آلة اختبارات عامة 
Unmagnetized غير ممغنط 
Unmanned Air Vehicles َمرَكبات جوية بدون طيار
Unmanned Aircraft طائرات غير مأهولة 
Unoccupied غير مأهول 
Unoccupied Molecular Orbitals مدارات جزيئية غير مأهولة
Unpolarized Light ضوء غير مستقطب 
Unproven ير مؤكدغ 
Unrecoverable غير قابل لالستخراج 
Unrestricted غير مقيدة 
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Unrestricted Channel قناة غير مقيدة 
Unrolled يبسط
Unsaturated Hydrocarbons مركبات هيدروكربونية غير مشبعة
Unsaturated Poly(Ester) Resins راتنجات البولي إستر غير المشبعة
Unsaturated Zone منطقة غير مشبعة 
Unshielded Twisted Pair سلك زوجي ملتوي غير مدرع
Unsoldered غير ُملَّحم 
Unstable Atmosphere جو غير مستقر 
Unsupported غير مدعم 
Unsupported Cable  كبل غير مدعم -كبل غير مسند
Unsustainable ال يطاق 
Unsymmetric عدم التناظر 
Unsymmetric Cross - Ply تقاطع عدم التناظر 
Unsymmetric Cross - Ply Laminates صفائح طبقية ال متناظرة ذات رقاقات متصالبة
Unsymmetric Laminate صفيحة طبقية ال متناظرة
Untangling فك
Unwanted غير مرجّوة 
Unwanted High Input Voltage فولتّية دخل عالية وغير مرجّوة
Up - Date حيينت
Up - Going تسلق
Up Counter عداٌد تصاعدي 
Up Down Counter عداد تصاعدي ـ تنازلي 
Up Link Signals إشارات وصلة الصعود 
Up Wash إجِتراف علوي 
Update تحديث 
Upflow Clarifiers منقيات انسياب صاعد 
Upfront Engineering Costs كلفة الواجهة الهندسّية 
Upgrade ديثتح 
Upgraded محسَّن
Upgrading تحسين أداء آلة أو استطاعتها
Uplink  وصلة صعود -وصل علوي
Upper Cut - Off Frequency قطع أعلى)تردد(تواتر-أعلى للقطع) تردد(تواتر
Upper Limit حد أعلى 
Upper Underdamped Response استجابة تحت اإلخماد العلوّية
Upright قائم
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Upstream أعظمي 
Upstroke حركة باتجاه االعلى 
Uptake امتصاص مغذيات أو مواد أخرى
Uptake Rate Of Non - Limiting 
Substrates 

معدل استهالك مواد غير محددة للنمو

Upwash انحراف الجريان نحو األعلى
Uranium Isotopes نظائر اليورانيوم 
Uranum يورانيوم 
Urban Irrigation ري في المدن 
Urban Irrigation And Reuse ري المدن و إعادة استخدام الماء
Urea يوريا/بولة 
Urea - Formaldehyde فورم ألدهيد -بولة /يوريا
Urease أنزيم اليورياز 
Uremia  بول في الدم(تَبوُلن الدم(
Ureter حالب
Urethane يوريثان 
Urethane Adhesives اليورايتانلواصق 
Urethra إحليل
US Resources مصادر الواليات المتحدة
US T1 Digital Standard  معيار رقميT1 سيناريو استخدام-أميركي
US Weather Bureau مكتب الطقس األمريكي 
US. Army Research Office مكتب أبحاث الجيش األميركي
Usability قابلية االستخدام 
Use ماستخدا 
Use By Pilot استعمالها من قبل الطيار
Use In Attitude Computation استعمالها في حسابات المواقف
Use In Attitude Integration استعمالها في تكامل المواقف
Use In In System Error Model استعمالها في نموذج أخطاء المنظومات العطالية
Use Of Existing Biocatalyst استخدام الحفازات المعروفة
Use Of Optical Fibres استعمال األلياف البصرية
Useful Work عمل مفيد 
User Interface واجهة المستخدم 
User Stories سجل مهام االستخدام 
User’S Data Bursts بيانات المستخدم الفائضة
User’S Vessel قطعة الُمستخدم البحرية 
Uses Dependency اعتمادية االستخدام 
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Uses Of LCI Life Cycle Inventory 
Results 

بيانات فترة الحياة LCIاستخدامات نتائج 

USGS هيئة المسح الجيولوجي األميركي
Utilitarian Concepts مفاهيم منفعّية 
Uuncertainty Principle مبدأ عدم اليقين 
UV - Resistant Cable  ق البنفسجيةكبل مقاوم لألشعة فو
UV Absorbers مواد ماصة لألشعة فوق البنفسجية
UV adhesive الصق باألشعة فوق البنفسجية
V - Antennas  هوائيات الـV 
V - Groove Splicer توصيل مجدل ذو محززV)مجدل خندقي شبيه حرف-V(
V - Notch  ثلمة بشكل الحرفv 
V Antennas  هوائيات الـV 
V Array صفوفة الـ مV 
V/STOL عمودي/طائرات ذات إقالع و هبوط قصير
Vacancy  موقع ذري شاغر - فجوة ذرية
Vacant Sites مواقع فارغة 
Vaccination تلقيح
Vaccines لقاحات 
Vacuoles حويصلة 
Vacuum فراغ -خالء 
Vacuum - Fluorescent Displays شاشات الفلورة التفريغية 
Vacuum - Tube Circuitry دارات أنابيب تفريغ 
Vacuum Assisted Resin Transfer 
Molding 

قولبة بانتقال الراتنج بمساعدة الخالء

Vacuum Breakers كسارات بالتفريغ 
Vacuum Core لّب مفرغ/قْلب 
Vacuum Deposition توضيع تحت الخالء أو بالتفريغ
Vacuum Envelope غالف مفرغ من الهواء 
Vacuum Furnace Brazing فرن لحام فضة تحت الخالء
Vacuum Holder ماسك تفريغ 
Vacuum Level مستوى الخالء 
Vacuum Plasma Spray رذاذ بالسما الخالء-ترذيذ بالبالسما تحت الخالء
Vacuum Process خالئي/اجراء فراغي 
Vacuum Sublimation تسامي فراغي 
Vacuum Tube Circuits دارات صمام تفريغ 
Vacuum Tubes  صمامات تفريغ -أنابيب تفريغ
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Vadose تسرب - ارتشاح 
Vadose Water ماء الفادوز 
Vadose Zone منطقة فادوز 
Valance Band  نطاق التكافوء-قطاع التكافؤ -حزمة التكافؤ
Valence تكافؤ
Valence - Mismatched Bonds فؤروابط غير متوافقة التكا
Valence Electron الكترون التكافؤ 
Valence Energy طاقة التكافؤ 
Valence Shells طبقات التكافؤ 
Vali And Shorthill فالي وشورتهيل 
Validate تفّحص 
Validation and Verification مصادقة و تحقق 
Validity صالحية 
Valinomycin فالينومايسين 
Valley / Valleys ديانو /غور 
Valley Winds رياح الوادي 
Value - Added Ceramics مواد سيراميكية ذات قيمة مضافة
Value - Added Reseller موزع القيمة المضافة 
Value Added قيمة مضافة 
Value Added Tax ضريبة القيمة المضافة 
Values قَيم
Valve مصراع -صمام 
Valve Altitude سطح األرض ارتفاع الصمام عن
Valve Blow Off صمام تشغيل 
Valve Controlled Check صمام قاطع 
Valve Diaphragm صمام غشائي 
Valve Gate صمام بوابة 
Valve Globe صمام كروي 
Valve Maintenance صيانة الصمامات 
Valve Pilot صمام موجه 
Valve Rotary صمام دوراني 
Valve Shutoff صمام توقف 
Valve Sleeve صمام أنبوبي ذو كم 
Valve Sphere صمام نجمي 
Valve Stop صمام توقف 
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Valve Surge Relief صمام تخفيف الجيشان 
Valve Swing صمام هزاز 
Valve Vertical Lift Disk صمام قرص رفع شاقولي
Valving فتح وٕاغالق الصمامات 
Van Der Waals Attraction قوة فاندرفالس 
Van Der Waals Bonds روابط فان دير فالز 
Van Der Waals Forces قوى فانرفالس 
Vancomycin فانكومايسين 
Vane مرياش 
Vane Motors موتورات بزعانف تبريد داخلّية
Vanishes معدوم
Vanzetti Systems نظم فانزتي 
Vapor - Deposition Process تقانة توضع البخار/عملية
Vapor – Phase Reflow انحسار حالة البخار 
Vapor Axial Deposition ترسيب البخار المحوري 
Vapor Phase Deposition ترسيب طور بخاري 
Vapor Pressure ضغط بخار -ضغط 
Vapor Processing معالجة بالتبخير 
Vaporization تحويل المادة من طور سائل أو طور صلب إلى طور:تبخير

 الغليان غازي عبر
Vaporization Curve منحني التبخر 
Vapour - Phase Epitoxy بلورة بخارية و بلورة تقيبلية
Vapour Axial Deposition In 
Manufacturing 

ترسيب محوري بالبخار في التصنيع

Varactor  مواسع متغير(ڥاراكتور(
Varactor Diodes دايودات ڥاراكتور 
Variable متغيير 
Variable - Depth Sonars سونارات العمق المتغير 
Variable - Frequency Oscillator مذبذبات ذات ترددات المتقلبة
Variable - Reluctance Stepper Motor محّركات متدّرجة ذات ممانعة ُمتغّيرة
Variable - Speed Pumps مضخات سرعات متغّيرة
Variable Attenuator موهن متغير 
Variable Capacitor متسعة متغايرة 
Variable Inductor محاثة متغيرة 
Variable Numbers Of Tendem 
Repeats 

أعداد مختلفة من اإلعادات العشوائية
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Variable Optical Attenuators موِهنات بصرية متغيِّرة 
Variable Reluctance ممانعة ُمتغّيرة 
Variable Resistive Card Attenuator موهن مقاومة متغّيرة يعمل بالبطاقة
Variable Resistor مقاومة متغيرة 
Variable Speed سرعة متغيرة 
Variance تحالف-تغاير 
Variance Pulse Generating Circuit دارة توليد نبضة متغّيرة 
Variation Method طريقة التغيير 
Variation Of Junction Capacitance ة الوصلةتغّير سع 
Variation With Altitude اختالف مع ارتفاع 
Variational Principle مبدأ تغييري 
Variational Techniques تقنيات متغّيرة 
Variations In Displacements  االنسحابات-االنتقاالت(تغّيرات في االنزياحات(
Various Control Lines  متنّوعة/ خطوط ضبط مختلفة
Varistors مقاومات متغيرة 
Vascularization تكوين األوعية الدموية 
Vasectomized مستئصل األسهر 
Vasoactive  ًنِشط وعائيا 
Vasodilator موسِّع االوعية الدموية 
Vector  ناقل عدوى - شعاع  -اتجاهي
Vector Data Bases - Maps خرائط-بنوك معلومات المتجهات
Vector Potential متجه الكمون 
Vector Product جداء شعاعي-ناتج 
Vector Quantity مقدار شعاعي 
Vector Sums جمع الِمتجهات 
Vectored Thrust دفع توجيهي 
Vectorially بشكل اتجاهي 
Vectoring طريقة رياضية مشكلة من أشعة وأسس هندسية: نظام أشعة
Vectors ة العدوى بالمرضبكتيريا مسبب/حشرة ناقلة لفيروس
Vee Screen غربالV غربال مصنوع من أسالك لها شكل حرفV
Vee Tab  جنيح نابضي دون تحميل –جنيح مرن
Vegetarianism نباتية
Vegetatively نمو نباتي 
Vehicle َمركبة
Vehicle Rate Correction Terms حدود تصحيح سرعة الَمرَكبة
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Velocity سرعة
Velocity - Control Systems نظم التحكم بالسرعة 
Velocity - Modulation Transistor ترانزستور تغير السرعة 
Velocity Control Systems نظم التحكم بالسرعة 
Velocity Gradient تدرج السرعة 
Velocity Loss Coefficient معامل فقد السرعة 
Velocity Of Propagation سرعة االنتشار 
Velocity Overshoot تجاوز السرعة 
Velocity Profile  سرعة محّددة السيماء -سيماء السرعة
Velocity Ribbon Microphones ميكروفونات السرعة ذات الشريط
Velocity Vector متجه السرعة 
Velocity–Time Graph  الزمن -مخطط السرعة
Vena Cava وريد أجوف 
Veneer شبّيةقشرة خ -) سني(وجه
Venetian Blind  التحقق من صحة -ستارة معدنية
Vent Fittings تركيبات على فتحات التصريف والتنفيس
Ventilation Perfusion Ratio نسبة التهوئة إلى التروية
Ventricle ُبَطين
Venture Capitalists رأسماليون مغامرون 
Venturi Effect مفعول فينتوري 
Venturi Meter مقياس فينتوري 
Venturi Tube أنبوب ِڥنتوري 
Venule  ُوَرْيد -وريد دقيق 
Verification ستارة معدنية 
Verification and Validation تحقق و مصادقة 
Vermiculite فرميكوليت 
Vernier Dials أقراص ورنية 
Versioning ترقيم اإلصدارات 
Vertex زاوية تقاطع خطين 
Vertex Angle  زاوية َسِمتها -زاوية السمت
Vertical شاقولي 
Vertical - Type Soils تربة من نوع أفقي 
Vertical Axis عمودي/محور شاقولي 
Vertical Cavity Semiconductor Laser ليزر السطح العمودي شبه الموصل
Vertical Cavity Surface Emitting 
Laser 

العموديةليزر باعث للضوء من سطح الفجوة
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Vertical Cavity Surface Emitting 
Laser Diodes 

ديودات ليزرية باعثة لسطح فجوة عمودية

Vertical Cavity Surface Emitting 
Lasers 

ليزرات السطح الباعث للفجوة الشاقولية

Vertical Component Of A Force عمودية لقوة/مركبة شاقولية
Vertical Dipole  عموديثنائي قطب 
Vertical Dropoff جزء شاقولي هابط 
Vertical End Fed Antenna هوائي تغذية نهائية عمودي
Vertical Fan Shaped Beam شعاع عمودي مروحي الشكل
Vertical Flight Path Control تحكم بمسار عمودي للرحلة
Vertical Force قوة عمودية 
Vertical Geometry هندسة شاقولية 
Vertical Monitoring مراقبة عمودية 
Vertical Ordinate إحداثي شاقولي 
Vertical Polar Diagram مخطط استقطابي عمودي
Vertical Reference مرجع عمودي 
Vertical Risers رافعات عمودية 
Vertical Slope ميل شاقولي 
Vertical Speed سرعة عمودية 
Vertical Topology يةبنية شاقول 
Vertical Turbine توربين شاقولي 
Vertical Turbine Pumps مضخات التوربين الشاقولي
Vertical Voltage Amplitude Bands أنطقة سعة فولتية عمودية
Vertical Well بئر عمودي 
Vertically Aligned LCD شاشات البلورات السائلة الموجهة شاقوليا
Vertices قمم
Vertisol  تيسولِفر 
Very High Flux Density  ًكثافة فيضّية عالية جّدا 
Very High Frequency تردد عال جدا 
Very High Frequency (VOR) 
Omnidirection Range 

مدى التردد العالي جدًا والمتعدد االتجاهات

Very Large Scale Integrated (VLSI) 
Circuit 

دارة متكاملة بمستوًى كبير جدًا

Very Large Scale Integration تكامل عالي الدرجة 
Very Low Frequency (VLF) Band حزمة الترددات المنخفضة جدّا
Very Low Frequency Multipliers مضاعفات الترددات الضئيلة جدًا
Very Low Inertia قصور ذاتي ضئيل 
Vesicle Encapsulators مغلفات حويصلية 
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Vesicles حويصالت 
VHF communications  اتصاالت الـVHF 
Viability  قابلية التطبيق -قابلية الحياة والنمو
Vias  في الدارات االلكترونية(ثقب توصيل(
Vibrating Pressure Sensors مجسات ضغط االهتزاز
Vibrating Type نوع هزاز 
Vibration اهتزاز
Vibration Induced Errors هتزازأخطاء مستحثة با 
Vibration Of Laminated Plates اهتزاز الصفائح متعددة الطبقات
Vickers شركة/فيكرز 
Vickers Hardness قساوة فيكرز 
Vickers Hardness Numbers عدد فيكرز للقساوة 
Vickers Hardness Test اختبار خدش مكروي يستخدم هرما ألماسيا: اختبار فيكَّرز للقساوة

. كأداة خدش تحت حمل متغير 136ْس تساوي ذا زاوية رأ
 .ُيستخدم هذا االختبار عادة لتحديد قساوة األغشية الرقيقة

Victimization Of جعله ضحّية 
Video فيديوية/صورة مرئية 
Video Bandwidth عرض الموجة الفيديوية 
Video Cable كبل الفيديو 
Video Card Add Ons بطاقة الفيديو المضافة 
Video Display Terminals طرفيات العرض الفيديوي
Video Drams ذاكرات تداول إنتقائي حركي للمرئيات
Video Dynamic Random Access 
Memory 

ذاكرات دخول عشوائي حركي للمرئيات

Video Graphic Adapter مهايئ الرسوم الفيديوي 
Video Graphics Cards بطاقات الفيديو الغرافيكية
Video IC دارة متكاملة للفيديو 
Video Memory ذاكرة الفيديو 
Video Random Access Memory ذاكرة الدخول العشوائي الفيديوية
Video Signal Processing معالجة االشارة الفيديوية
Video Signals إشارات الفيديو 
Video Slices لتكوين صور لمقاطع فيديوية
Video Tapes فيديوأشرطة 
Video Technology تكنولوجيا الفيديو 
Video Text نص فيديوي 
Video Tube صمام فيديوي/أنبوب 
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Videocassette Recorders VCRs مسجالت الكاسيت الفيديوي
Videophone هاتف مزود بجهاز فيديو
Videotape كاسيت فيديوي شريطي 
Vidicon صمامات التصوير التلفزيونية
Vidicon Tubes الفيديوكوت(صمامات التصوير التلفزيونية(
Vidicon Tubes VT صمامات التصوير التلفزيونية
View Finder باحث صوري 
Viewing Angle زاوية النظر 
Views طريقة عرض 
Vinyl جذر فينيلي 
Vinyl Ester استر الفينول 
Violence عنف
Viral فيروسي 
Viral DNA  سيحمض نووي فيرو 
Viral Encephalitis التهاب دماغي فيروسي 
Virgin Material مادة عذراء 
Virgin Soil Diseases أمراض التربة الطاهرة 
Virginiamycin فيرجينامايسين 
Virtual افتراضي 
Virtual - Crystal Approximation تقريب البلور الوهمي 
Virtual Channel Identifier Codes  ّف القناة االفتراضيكودات معر
Virtual Circuit  وهمية - تخيلية (دارة افتراضية(
Virtual Cockpits قمرات القيادة االفتراضية
Virtual Control Panel Displays لوحة السيطرة االفتراضية
Virtual Image صورة افتراضية 
Virtual Instrument Panel لوحة عدادات افتراضية 
Virtual Instrumentation آلّيات افتراضية 
Virtual Memory ذاكرة افتراضية 
Virtual Particle  جزيء وهمي -جسيمات افتراضية
Virtual Path مسار افتراضي 
Virtual Private Network شبكة افتراضية خاصة 
Virtual Reality  واقع افتراضي -واقعية فعلية
Virtual Test Instrument  أداة فحص افتراضية -ؤية قابلية الر
Virulence االمراضية -خبث 
Virus فيروس 
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Virus Removal إزالة فيروسات 
Viscoelastic مرونة لزجة 
Viscoelastic Behavior سلوك مرن لزج 
Viscoelasticity مرونة لزجة 
Viscosity لزوجة
Viscous Damping تضاؤول لزج 
Viscous Flow تدفق لزج 
Viscous Force قوة لزجة 
Visibility رؤية
Visibility Categories فئات الرؤية 
Visible And Infrared Energy طاقة األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء
Visible Light ضوء مرئي 
Visible Region منطقة مرئية 
Visual Fault Finder مكتشف الخطأ البصري 
Visual Fault Locator د الخطأ البصريمحد 
Visual Null Indicator مؤشر مرئي صفري 
Visual Ponds برك بصرية 
Visual Processing Steps معالجة بصرية تدرجّية 
Visualization تصّور
Vitallium سبيكة الفيتاليوم 
Vitreous State حالة زجاجية 
Vitrification تزجج
Vitrified Clay فخار صلصال مزجج 
Vitrified Clay Pipe خزفي/أنبوب طيني مزجج
Voice - Grade Channel  صوت -قناة عيار 
Voice - Grade Trunks الدرجي–خطوط اتصال الصوت الرئيسي
Voice Call نداء صوتي 
Voice Coil Actuator  صوتي –مشغل ملف 
Voice Data Private Branch 
Exchanges 

ة الخاّصةفرع تبادالت البيانات الصوتّي

Voice Frequency Channels قنوات الترّدد الصوتي 
Voice Grade Channel قناة عيار صوت 
Voice Grade Lines خطوط عيار الصوت 
Voice Links روابط صوتية 
Voice Mail بريد صوتي 
Void / Voids فراغات -فجوات /فجوة
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Voids Fraction نسبة الفجوات 
Volatile قابل للتبخُّر -طيار 
Volatile Fatty Acid ذرات6حمض دهني يحوي سلسلة من: حمض دسم طيار

 كربون أو أقل
Volatile Memory المتواصل/ذاكرة الخزن العميس
Volatile Organic Compounds مركبات عضوية متطايرة
Volatile Solids مركبات صلبة طيارة 
Volatile Versus Non Volatile متالشية مقابل ذاكرة غير متالشيةذاكرة
Volatility قابلية التطاير 
Volatilization تبخر -تطاير 
Volcanic Lakes بحيرات بركانية 
Volcano بركان
Volt فولت
Voltage جهد كهربائي 
Voltage - Controlled Devices أدوات محكومة بالجهد 
Voltage - Operated يعمل على الفولتّية 
Voltage - To –Frequency 
Converterss 

تردد -إلى  -محوالت فولتية 

Voltage - Variable Capacitors مّتسعات ذات فولتية متغّيرة
Voltage Clamping قمط الفولتية 
Voltage Conditions شروط الفولتّية 
Voltage Controlled Oscillators مذبذبات محكومة بالفولتية
Voltage Discharge تفريغ الفولتية 
Voltage Divider مجزِّئ فولتية 
Voltage Drop  انحدار الفولتية -فولتية هابطة
Voltage Follower تابع الجهد 
Voltage Gradient  تدرُّج جهد الڤلطّية -تدرج فرق الكمون
Voltage Multiplier Circuit دارة مضاعف فولتية 
Voltage Operated الفولتّية يعمل على 
Voltage Or Charge Distribution 
Curve 

الشحنة/ منحنى توزيع الفولتية 

Voltage Plane لوحة الفولتية 
Voltage Regulators ُمنِظمات الفولتية 
Voltage Summing Amplification التضخيم بتجميع الفولتية
Voltage Summing Amplifier مضخم تجميع الفولتية 
Voltage To Frequency Converters محوالت فولتية إلى تردد
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Voltage Transient تذبذب فولتية ونقالتها -عابرة /فولتية منتقله
Voltage Variable Capacitors مّتسعات فولتية متغّيرة 
Voltaic Cell خلية فولطائية 
Voltmeter  عداد فولتية(فولتميتر( 
Volts فولت
Volume حجم
Volume Clutter  بلبلة حجمية -حجمًا تشويشيًا
Volume Controls متحّكمات بالحجم 
Volume Flow Rate معدل التدفق الحجمي 
Volume Fraction نسبة حجمية 
Volume Process عملية ثبوت الحجم 
Volume Resistivity مقاومة حجمية 
Volume-Space Yield  اغعطاء من المنتج بالنسبة للحجم والفر
Volumetric And Specific Rates معدالت حجمية و محددة
Volumetric Efficiency كفاءة حجمّية 
Volumetric Flow Rate معدَّل التدفُّق الحجمي 
Volumetric Oxygen Transfer 
Coefficient 

معامل نقل األكسيجين حجميًا

Volumetric Reaction Rate معدل التفاعل الحجمي 
Volumetric Strain تشّوه حجمي 
Voluntary Simplicity بساطة ارادّية 
Volute حلزوني 
Volute Centrifugal Pump مضخة نابذة حلزونية 
Vondalism تخريب متعمد للملكية العامة
VOR راديو النطاق الكروي ذو التردد العالي جدا
Vortex دوامة
Vortex Bursting دوامة منفجرة 
Vortex Drier مجفف دوَّام 
Vortex Lattice Method طريقة شبكة الدوامة 
Vortex Shed جريان الدوامة 
Vortices - Vortex دوامة(دوامات( 
Vorticity سرعة دوران الدوامة 
Vortillon حاجز نحيل يركب أسفل الجناح يعمل على توليد دوامات في

 أعلى الجناح
Voting Algorithms صويتخوارزميات الت 
Vref إشارة الَدِخل المرجعِية 
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Vs. Competing Materials مقابل المواد المنافسة 
Vs. Inspection مقابل تفتيش 
Vs. Metal مقابل المعادن 
Vs. Traditional مقابل التقليدية 
Vulcanization Or Vulcanizes المطاط بالكبريت-يقّسي/تقسية: يفلكن -فلكنة
Vulcanized Rubber  ُمقسَّى بالكبريت/ مّطاط ُمَفلَكن
Vulnerabilities ثغرات
Vulnerability ضعف 
Vulnerability Assessment تقييم الضعف 
W - Watt واط
Wafer رقاقة -ُشراحة -وافر 
Wafer Fabrication تصنيع الوافر 
Wafer Preparation تحضير الوافر 
Wafer Processing رمعالجة الواف 
Wafer Sorting انتقاء الوافر 
Waisted Water- Wastewater  مهدورة -مياه عادمة 
Waisting خط الخصر 
Wake أثر موجة الجر 
Waling لوح ربط افقي 
Wall - Mounted ُمعّلق على حائط 
Wall Mounting Picture Frames لشاشات حائط 
Wand  قارئ العصا-عصا الساحر - صولجان
Wander انزياح َوْمضي 
War Dialing حرب بالهاتف 
War Driving حرب بالسيارة 
Ware بلى
Warm Electrons ألكترونات دافئة 
Warm Front جبهة دافئة 
Warning Alarms Systems أدوات التنبية واالنذار 
Warp َسداة
Warp Interlocks متشابكات األسدية 
Warping انفتال -التواء 
Wash - Out Filter مرشح الَجْرف 
Washer حلقة لمنع االرتشاح -فلكة  -) رنديلة(َفْلكة
Washout انجراف 
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Washout Pipe انبوب تصريف 
Washout Valve  تصريف/ صمام تفريغ 
Waste نفايات
Waste Disposal تخّلص من النفايات الزجاجّية
Waste Heat حرارة ضائعة 
Waste Minimization تقليل الفضالت 
Waste Piles أكوام الفضالت 
Waste Sludge Disposal طرح نفايات الحمأة 
Waste Water Aeration تهوية مياه الصرف 
Waste Water Collection جمع مياه الصرف 
Waste Water Processing معالجة مياه الصرف 
Wastewater مياه الصرف 
Wastewater Effluent Standards معايير دفق مياه الصرف
Wastewater Reuse إعادة استخدام مياه الصرف
Wastewater Sludge حمأة مياه الصرف 
Wastewater Systems أنظمة مياه الصرف 
Wastewater Toxicity سمية مياه الصرف 
Water - Demand Management إدارة االحتياج للمياه 
Water - Holding Capacity ل الماءسعة حم 
Water - Level Recorders مسجالت منسوب الماء 
Water - Loving شره للماء/محب 
Water - Supply Management إدارة التجهيز بالماء 
Water Absorption Resistance مقاومة امتصاص الماء 
Water Activity نشاط مائي 
Water Analysis تحليل الماء 
Water Availability ر الماءتوف 
Water Color لون الماء 
Water Column عمود ماء 
Water Conservation محافظة على الماء 
Water Consumption استهالك الماء 
Water Cycle دورة الماء 
Water Demands احتياجات مائية 
Water Distribution System نظام توزيع الماء 
Water Gas غاز الماء 
Water Hammer جيشان الضغط نتيجة إجبار االنسياب على التوقف: مطرقة مائية
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أو تغيير اتجاهه فجأة بسبب إغالق صمام في نهاية األنبوب
األمر الذي يؤدي إلى انتشار موجة ضغط في  -بشٍك مفاجئ 

 األنبوب
Water Hardness عسر الماء 
Water Head ارتفاعالضغط المتولد عن وجود جسم مائي على: علو الماء

 معين
Water Mains خطوط المياه الرئيسة 
Water Meters عّداد الماء 
Water Molecule جزيء الماء 
Water Odor رائحة الماء 
Water Pipes أنابيب الماء 
Water Pollutants ملوثات الماء 
Water Pollution Control Act تشريع مراقبة تلوث المياه
Water Pressure اءضغط الم 
Water Protection حماية الماء 
Water Protection Of Ducted Cable حماية ضد الماء من الكبالت المقنونة
Water Quality جودة المياه 
Water Rates معدالت الماء 
Water Recharge اعادة شحن 
Water Reuse إعادة استخدام الماء 
Water Rights حقوق مائية 
Water Screens اب سلكي لتنقية المياهحج
Water Service Connections وصالت خدمة المياه 
Water Soluble Catalysts حّفازات حلولة في الماء-حّفازات قابلة لالنحالل في الماء
Water Stabilization استقرار المياه 
Water Storage خزن المياه 
Water Supply  تجهيز بالماء -امداد بالماء
Water Systems أنظمة مائية 
Water Table مستوى المياه الجوفية 
Water Taste طعم الماء 
Water Tight سدود للماء -محكم 
Water Treatment معالجة المياه 
Water Treatment Residuals 
Centrifugation 

 نبذ بقايا معالجة المياه

Water Use استخدام المياه 
Water Utility منشأة عامة تقوم بتأمين إيصال المياه النظيفة إلى: مائيةمنشأة
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مختلف المناطق والفعاليات
Water Vapor بخار الماء 
Waterborne منقول بالماء 
Waterborne Diseases أمراض منقولة بالمياه 
Waterborne Pathogens عوامل ممرضة منقولة بواسطة الماء
Waterfall منهجية الشالل 
Waterintakes مناهل الماء 
Waterjet Cutting قص بواسطة نفث الماء
Waterjet Machining Of Composites تشغيل المواد المركبة بواسطة نفث الماء
Watershed  حد فصل مائي تنساب عنده المياه -مستجمع األمطار

 باتجاهات مختلفة لتتجمع في مناطق مناسبة
Watertable  سطح الماء الجوفي-وب الماءمنس - مستوي الماء
Watertight Well بئر َمسيك 
Waterworks منشآت مائية 
Wateworks Operations عمليات المنشآت المائية
Wateworks Security أمن المنشآت المائية 
Watt واط
Watt Hours واط ساعة 
Wattage Rating  ربائيةُمعايرة االالستطاعة الكه -ُمعايرة الواِطيَّة
Wattmeter مقياس الواط 
Wave موجة
Wave - Particle Duality  موجة-ثنوية جسيم/الجسيم - ازدواجية الموجة
Wave - Soldering Process سيرورة اللصق بالموجة 
Wave Energy طاقة موجية 
Wave Equation معادلة موجية 
Wave Function دالة موجية 
Wave Function Mapping رسم التابع الموجي 
Wave Guide دليل موجي 
Wave Impedance ممانعة الموجة 
Wave Intensity شدة الموجة 
Wave Interference تداخل األمواج 
Wave Length طول موجي 
Wave Mechanics ميكانيك موجي 
Wave Number رقم الموجة 
Wave Particle Duality  موجة -ثنوية جسيم 
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Wave Propagation تقدم الموجة 
Wave Soldering لحام موجي 
Wave Surfaces سطوح موجّية 
Waveform  الشكل الموجّي -شكل الموجة
Waveform Generation توليد شكل الموجة 
Wavefront جبهة الموجة 
Wavefunction تابع موجي 
Waveguide دليل الموجة 
Waveguide Coatings  جةطالءات دليل المو 
Waveguide Coupling and Matching قرن ومطابقة دليل الموجة
Waveguide Delay Line خط تأخر دليل موجي 
Waveguide Dispersion تشتت دليل الموجة 
Waveguide Dispersion - Optical 
Fibers 

تشتت مسبب في موجه موجات و ألياف بصرية

Waveguide Fiber ليف موجه الموجة 
Waveguide Irises قزحيات دليل الموجة 
Waveguide Parameter ُمعاِمل دليل الموجة 
Waveguide Parameter - Optical 
Fibers 

وسيط موجه الموجات و األلياف البصرية

Waveguide Posts حوامل دليل الموجة 
Waveguide Transmission Modes الموجةإرسال عبر دليل-أنماط اإلرسال عبر دليل الموجة
Waveguide Tuning Screws مسامير تعيير دليل الموجة
Wavelength – To – Frequency 
Conversion 

تحويل من طول موجة إلى تردد

Wavelength Dependence اعتمادية على طول موجة
Wavelength Division تقسيم طول الموجة 
Wavelength Division Multiplexing قسيم طول الموجةتنضيد متعدد لت
Wavelength Independent Coupler مقرن ال يعتمد على طول الموجة عند تركيبه
Wavelengths أطوال األمواج 
Wavenumber عدد موجي 
Waveoff إعادة محاولة الهبوط 
Wavetraps مصائد ألموجات 
Wavevector شعاع الموجة 
Wavevector of the Electron لكترونشعاع الموجة لال
WC Tungsten Carbide WC كربيد التنغستين 
Weak Acid حمض ضعيف 
Weak Atomic Bonds روابط ذرية ضعيفة 
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Weak Base أساس ضعيف 
Weak Force بالذرة/قوة ضعيفة 
Weak Interaction تفاعل ضعيف 
Weak Inversion انقالب ضعيف 
Weak Phase Object Approximation ضعيف التقريبيطور الجسم ال
Weapon Aiming And Fire Control تسديد وتحكم بالنار 
Weapons - Grade Materials مواد صالحة لصنع أسلحة نووية
Wear اهتراء
Wear On Mechanical Components اهتراء في مكّونات ميكانيكّية
Wear Rates For Various Materials ةمعّدالت االهتراء لمواد متنّوع
Wear Resistance مقاومة االهتراء 
Weather جو
Weather Alarm Radios راديوات إنذار الطقس 
Weather Radar رادار الطقس 
Weatherability تقادم جوي - تجوية 
Weathercock أداة ميكانيكية تستخدم لمعرفة اتجاه الريح
Weathercock Stability استقرار دّوار الرياح 
Weathering تجوية -تعرية 
Weathervane أداة ميكانيكية تستخدم لمعرفة اتجاه الريح
Weave نسيج
Web أطر عمل تطبيقات الويب
Web Application تطبيق الويب 
Web Application Framework أطرعمل تطبيقات الويب
Web Engineering هندسة الويب 
Web Hypertext Application 
Technology Working Group - 
WHATWG 

تطبيقات النصوص المتشعبة الخاصة بالويب

Web Ontology Language لغة توصيف الويب 
Web Portals بوابات الدخول لشبكة االنترنت
Web Service Architecture هيكلية خدمات الويب 
Web Service Definition Language لغة تعريف خدمة الويب
Web Service Modeling Framework أطار عمل نمذجة خدمة الويب
Web Service Modeling Ontology توصيف نمذجة خدمة الويب
Web Service Resource Framework إطار عمل مصدر خدمة الويب
Web Services خدمات الويب 
Web Services Architecture هيكلية خدمات الويب 
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Web Services Description Language لغة وصف خدمات الويب
Weber ألَوحَدُة العملية للفيض المغنطيسي-ِوْيَبر
Weber Per Amper Meter  متر -ويبر لكل أمبير 
Weber Per Meter Square وحدة قياس التدّفق المغنطيسي في المتر المربَّع-ويبر
Websites مواقع شبكة انترنت 
Wedge وتد
Wedge – Wire Screen حاجز معدني اسفيني 
Wedge Bonding ربط باإلسفين 
Weed عشبة ضارة تنافس المحاصيل الزراعية على الماء والمغذيات

 والضوء
Weft قماش -لُّحمة 
Weibul Distribution توّزع وايبول 
Weibull وايُبل
Weibull Modulus معامل وايبول 
Weibull Plot مخطط وايبول 
Weight وزن
Weight - Gearing Effect تأثير الكسب على الوزن
Weight - Sensitive Structures هياكل حساسة للوزن 
Weight And Balance وزن الطائرة وموازنتها 
Weight Fraction جزء الوزن 
Weight Percent نسبة وزنية 
Weight Savings/Photo صورة/موفورات الوزن 
Weight/Weights أوزان/وزن 
Weighting Matrix مصفوفة التوزين 
Wein Bridge قنطرة فاين 
Weir سد في وحدة من وحدات محطة المعالجة يقوم بصد انسياب

 محلول او حمأة وتوجيههما وجهة مختارة
Weld Bonding ارتباط باللحام 
Weldability قابلية اللحام 
Weldability Process عملية اللحام 
Welding تلحيم
Welding Rod Holders حامالت قضيب اللحام 
Welding Torches مشاعل اللحام 
Well بئر
Well - To - Wheels من البئر إلى النقل 
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Well Construction تركيب البئر 
Well Point انبوب تجفيف 
Well Pumps توضع في البئر لسحب المياه لألعلى: مضخات بئرية
Well Structures ب بئريةبنيات تراكي 
WEO دورية استشراف مستقبل الطاقة العالمية
West Nile Virus فيروس غرب النيل 
Western Blot وصمة وسترن 
Wet – Anode Tantalum Capacitors متسعات أنود التنتاليوم الرطب
Wet - Out للخارج -ابتالل 
Wet - Weather Design Flow انسياب تصميم المناخ الرطب
Wet Anode أنود رطب 
Wet Cell خلية سائلة 
Wet Foil رقاقة رطبة 
Wet Foil Tantalum Capacitors متسعات رقاقة التنتاليوم الرطبة
Wet Layer طبقة رطبة 
Wet Layup توضع الطبقات الرطب 
Wet Scrubbers  جهازغسل غاز رطب -منقيات رطبة
Wet Spinning غزل رطب 
Wetlands أراضي رطبة 
Wettability قابلية االبتالل 
Wetting ابتالل
Wheat Concrete ِمالط الحبوب 
Wheatstone's Bridge قنطرة هويتستون أو واطستون/جسر
Wheel مقود -دوالب  -عجلة 
Wheel Speed Sensors مجسات سرعة العجالت
Wheel Throw  عجلة بدواسة/فك التعشيق
Wheelbarrows ربة يد ذات دوالب واحد او أكثرع: عجلة اليد
Whirling التفاف
Whisker شعيرة
Whisker Reinforced مقّوًى بالشُّعيرات 
White Cast صب أبيض 
White Cast Iron حديد صب أبيض 
White Goods معدات كهربائية منزلية 
White Metals معادن بيضاء غير ملونة
Whiteware أواني بيضاء 
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Whole Effluent Toxicity سمية الصبيب الكلية 
Wholesalers and Retailers بائعو الجملة وبائعو المفّرق
Whooping Cough سعال ديكي 
Why Use سبب االستعمال 
Wi - Fi  العالمة التجارية لتحالف واي فاي للمنتجات التي -واي فاي

 لتشغيل الشبكات الالسكية IEEE 802.11تعمل على معايير 
Wi - Fi Protected Access دخول إلى شبكة واي فاي الالسلكية المحمي
Wide - Bandgap Semiconductors أنصاف النواقل ذات فجوة طاقية عريضة
Wide - Mouthed Frog Protocol برتوكول الضفدع ذو الفم الواسع
Wide Angle View منظر عريض الزاوية 
Wide Area Augmentation System ظام تعزيز المساحة الواسعةن
Wide Area Network شبكة المساحة الواسعة 
Wide Bandwidth عرض نطاق واسع 
Wide Frequency Bands حزمات عريضة من الترددات
Wide Optimum Design تصميم أمثلي عريض 
Wide Transmission Bandwidth انتقال واسع لعرض الحزمة
Wideband Receiver م نطاق عريضمستل 
Width َعرض
Wien Bridge قنطرة فاين 
Wiki Systems نظم الويكي 
Williamson Synthesis اصطناع ويليامسون 
Willow صفصاف 
Winch ونش -مرفاع  -رافعة 
Wind Angle زاوية اللف 
Wind Chill Factor عامل تبريد الريح 
Wind Energy طاقة الرياح 
Wind Farm رياحمزرعة ال 
Wind Generator توليد الطاقة بواسطة الرياح-توربين يعمل بقّوة الهواء/ُمحّرك
Wind Mills مطاحن ريحية 
Wind Park حديقة الرياح 
Wind –Powered Pump مضخة مدارة بقوة الرياح
Wind Tunnels أنفاق الهواء 
Wind Turbine  توربين رياح -عنفات ريحية
Winding لفائف المجال المغنطيسي -لمجال لفيفة ا
Winding Problems مشاكل اللف 
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Windlass بكرة -مرفاع 
Windmills طواحين الهواء 
Window نافذة
Window Layer طبقة النافذة 
Windows ثغرات - فتحات 
Windows System نظام وندوز 
Windscreen ِمَصدَّة الريح 
Windshields ميةلوحة الزجاج األما 
Wing - Pivot Fitting تثبيت مرتكز الجناح 
Wing Leveler  موازن الجناح -نظام الجناح األفقي
Wing Sweep تراجع الجناح 
Wing Tip طرف الجناح 
Wing Tip Stall انهيار طرف الجناح 
Wing Warping جناح مجدول 
Wings - Level Flight طيران أفقي 
Winnett قاطعة مونتانامدينة وينيت في م
Winter Kill Of Fish نفوق األسماك الشتوي 
Winter Stratification تطبق شتوي 
Wiper مّساحة 
Wire سلك
Wire Attachment ملحق سدي 
Wire Bonded Chip رقاقة السلك المرتبط 
Wire Bonding ربط السلك 
Wire Bonds روابط سلكية 
Wire Coating طالء األسالك 
Wire Enamels  مادة متزججة-طالء األسالك بالميناء
Wire Fabric هيكل سلكي 
Wire Inoculating Loop أنشوطة تطعيم سلكية 
Wire Loop أنشوطة سلكية 
Wire Radiator مشعات سلكية 
Wire Rope حبل سلكي 
Wire Wrap Boards لوحات السلك المغلف 
Wire Wrapped تغليف سلكي 
Wired Equivalent Privacy خصوصية مكافية سلكية
Wireless Application Protocol بروتوكول التطبيقات 
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Wireless Base Stations محطات األساس الالسلكي
Wireless Encryption Protocol بروتوكول التشفير الالسلكي
Wireless Information Security أمن المعلومات الالسلكية
Wireless Local Area Network شبكة المنطقة المحلية الالسلكية
Wireless Wall جدار السلكي 
Wirewound Potentiometer َبِتْنسيومتر سلكي ملفوف
Wirewound Resistors  ً مقاومات سلكّية ملفوفة 
Wiring توصيل -تسليك 
Wiring Posts أعمدة تسليك 
Wittig Reaction تفاعل فيتيغ 
Wobble تترنح
Wollastonite Fibers  ميتا سيليكات الكالسيوم:فلز معدني(ألياف الوالستونيت(
Wood خشب
Wood - Based Fiber ليف خشبي 
Wood As An Engineering Material خشب كمادة هندسية 
Wood Floor طحين الخشب/ مسحوق
Wood Fuel وقود خشبي 
Wood Handbook كتاب الخشب 
Wood Rays الخشبأشعة 
Woofer ووفر
Word 8Bit  بتات 8كلمة من 
Word Lengths طول الكلمة 
Word Processing معالجة الكلمات 
Woreked Example On Attitude 
Algorithms 

مثال محلول على خوارزميات المواقف

Work عمل
Work Function  وظيفة العمل -دالة العمل
Work Hardening  التطريق-تقسية بالعمل 
Work Of Fracture طاقة الكسر 
Work Shop مشغل
Work Station ورش العمل 
Work Strain Hardening بالتشوه/تقسية بالتطريق 
Workability قابلية التشغيل 
Worked Example مثال محلول 
Workflow Management System نظام إدارة سير العمل 
Working Life /Pot Life فترة الحياة/ الستخداممدة ا
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Working Life For Life فترة الحياة فترة الحياة ضمن العبوة/ مدة االستخدام
Working Margin المعالجة/هامش العمل 
Working Qualities جودة التشغيل 
Working Qualities - Of Wood ميزات االستخدام للخشب
Working Stress إجهاد العمل 
Working Substance  ًمادة مفيدة عمليا 
Workload عبئ العمل 
Workmanship جودة العمل براعة مهارة-براعة في العمل - صنعة
Workstation  المحطة الطرفية -محطة عمل
World Resources مصادر العالم 
World Trade Center مركزالتجارة العاَلمي 
World Trade Organization المّيةمنظمة التجارة الع 
World Wide Web شبكة اإلنترنت العالمية 
Worldwide Telephone Network شبكة الهاتف العالمّية 
Worm Gear مسنن دودي 
Worm Micelle مذيل دودي 
Worms ديدان
Wort نقيع الملت 
Wound ملفاف
Wound Field Stators حقل للسواكن ذات اللفافة
Wound Rotor ذو لفائف قلب دوار/ُعضو
Wound Stator جزء ساكن ملفوف 
Woven Copper Wire Braid جديلة النحاس المغزول 
Woven Fabrics نسيج ُمحاك 
Woven Lamina رقاقة محيكة 
Woven Ribbon Cable كبل الشريط المنسوج 
Woven Roving خيوط منسوجة 
Wrap دثار-سداة 
Wrapper منفذ الطي 
Wrapping طي
Wrapping Angle زاوية االلتفاف 
Wrapping Vector شعاع االلتفاف 
Wright Flyer طائرة األخوين رايت االولى
Wrist معصم
Write نقش -كتابة 
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Write Time  زمن الكتابة -محور السينات
Wrought ُمطرَّق
Wrought Stainless فوالذ ُمطرَّق غير قابل للصدأ
Wrought Steel رَّقفوالذ مط 
Wyeconnected Field ُشعبتين ملتفتين حول نفسيها
X - Axis أشعة سينية 
X - Ordinate إحداثي سيني 
X - Ray أشعة سينية 
X - Ray Diffraction انعراج األشعة السينية 
X - Ray Diffractometry قياس انعراج األشعة السينية
X - Ray Emission انبعاث األشعة السينية 
X - Ray Laser Holograms هولوغرام اليزر األشعة السينية
X - Ray Lasers ليزرات األشعة السينية 
X - Ray Lithography  ليثوغرافية أشعة– X 
X - Ray Plotter  راسم أشعةX 
X - Ray Proximity أشعة سينية قريبة 
X - Ray Radiography تصوير باألشعة السينية 
X - Ray Tub أشعة سينيةمنبع 
X Band Frequencies  حزمة التردداتX 
X Cut قطع وفق المحور إكس 
X25 Packet Network Service  25خدمة شبكة الُرزمةX
Xanthan Gums صموغ الكزانثان 
Xenobiotics  دخيلة/ مواد غريبة 
Xenoimmunisation تمنيع بين األجناس 
Xenon غاز الزينون 
Xenotransplantation زرع غريب 
Xerographic Copying Methods حزمة الترددات-طريقة االستنساخ الزيروغرافيX
XMP كزانثوزين أحادي الفوسفات
XP Development Process  عملية التطوير بمنهجيةXP-األساليب السريعة
Xydar نوع من البوليميرات البّلورّية السائلة: كزايدار
Y - Axis الصاداتمحور 
Yagi - Uda Antenna  اودا -هوائي ياغي 
Yamamoto Coupling تقارن ياماموتو 
Yamamoto Polymerization بلمرة بتقارن ياماموتو 
Yamazaki Reaction تفاعل يامازاكي 
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Yard Tap باحة المنزل/صنبور فناء
Yarn خيط غْزل -نسيج 
Yarns كبب من الغزل 
Yaw  نعراجا -إزاحة زاوية 
Yaw - Adjustable Cross - Wind 
Landing Gear 

نظام ضبط زاوية اتجاه الهبوط بوجود ريح عرضية

Yaw Angle زاوية االنعراج 
Yaw Angle Definition تعريف زاوية االنعراج 
Yaw Damper مخمد االنعراج 
Yawing Moment عزم االنعراج 
Yeast Artificial Chromosome ناعية خميريةصبغيات اصط
Yeast Dough عجينة الخمير 
Yeast Episomal Plasmid بالزميدات الخميرة اإليبيزومية
Yeast Integrating Plasmid بالزميدات الخميرة المندمجة
Yellow – Green أخضر ُمصفَّر 
Yield خضوع-مطاوعة-طراوة-حصيلة - إنتاجية  - عطاء
Yield Point نقطة الخضوع 
Yield Point Strain تشوه نسبّي لنقطة خضوع
Yield Strength مقاومة الخضوع 
Yield Stress جهد ناتج 
Yields Coefficients مكافئات العطاء 
Yoke قبضة ثنائية اليد لمقود الطائرة
Young’s Moduli معامالت يونغ 
Ytterbium عنصر فلزي نادر االتربيوم
Ytterbium Iron Garent تربيوم ـ حديد ـ وغارنتإ 
Ytteria أكسيد اإليتريوم 
Ytteria - Doped Tetragonal Zirconi 
Polycrystas (Y - IZP) Ceramics 

سيراميك متعّدد البّلورات ألكسيد الزركونيوم الرباعي المشوب
 بأكسيد اإليتريوم

Yttrium Aluminium Garnet عقيق-ألمنيوم  -إيتريوم :ياع
Yukawa Potential جهد يوكاوا 
Z - Axis محور– Z 
Z Mathematical Language  لغة رياضيةZ 
Z Mathematical Language - Formal 
Methods 

لغة الرياضيات البرمجية وأساليبها الرسمية

Zener Diode  دايود زنر -صمام زنر الثنائي
Zener Regulator منظم ِزَنر 
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Zenith اوج -سمت 
Zeolites زيوليتات 
Zepp Antenna هوائي زيب 
Zero - Dimensional بال بعد 
Zero - Dimensional System نظام بال بعد 
Zero - Point Vibrations اهتزازات بال بعد 
Zero Crossing تقاطع نقطة االنعدام 
Zero Level مستوى الصفر 
Zero Reference مرجع صفري 
Zeta Potential جهد زيتا 
Ziegler - Natta  ناتا -حّفازات زيغلر 
Ziegler - Natta Catalysts  ناتا -محفزات زيغلر 
Ziegler - Natta Initiator  ناتا-مبادر زيغلر -ناتا  -بادىء زيغلر
Ziegler - Natta Polymerization  ناتا -بلمرة زيغلر 
Zigzag شكل متعرج 
Zinc زنك
Zinc - Air (Zn/O2)Cells  الحالة التي يكون فيها معدل تفاعل األنزيم: كية الترتيب صفرحر

 مستقل عن تركيزه في الطبقة التي تدنوه
Zinc - Carbon Cell  الكربون-الخاَرصين/الزِّنك -خلية التوتياء
Zinc – Chloride كلوريد الزنك 
Zinc - Silver Oxide (Zn/Ago) Cells  أكسيد الفضة –خاليا الزنك
Zinc Coated Steel فوالذ مطلي بالزنك 
Zinc Dichromate ثنائي كرومات الزنك 
Zircaloy سبيكة زركونيوم 
Zircon سيليكات زركونيوم - زيركن
Zirconium زركونيوم 
Zirconium Dye Lake قرمزي صبغة الزركونيوم
Zirconium Oxide أكسيد الزركونيوم 
Zona Pellucida باحة صاِفية 
Zone Figure في الرسم التوضيحي -منطقة
Zone Of Initial Dilution نطاق التخفيف االولي 
Zoom تقريب
Zoom In آلية التقريب 
Zoom Lenses  تبعيد –عدسات تقريب 
Zoom Out آلية التبعيد 
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Zooplankton عوالق حيوانية 
Zygote زيجوت 
Zymogen زايموجين 
α - acetolactate decarboxylase أسيتوالكتات دي كاربوكسيالز-ألفا
α1-antitrypsin  1مضاد التريبسين ألفا 
β-galactosidase غاالكتوزيداز-بيتا 
β-glucanase غلوكاناز-بيتا 
β-interferon  بيتا -إنترفيرون 
β-subunit بوحدة بيتا الفرعية 
 

  
  
  
  
  
 

  

  
 

  
  

  
  


