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abiotic                        ال حيوي  
abiotic stresses  ، حيوية الكروب اجهادات الحيوية  
ablation استئصال  
abnormal شاذ  
abortive infection   اصابة مجهضة  
abortion اجهاض  
abortive transduction   تنبيغ مجهض  
abscesses خراجات  
absolute filters  مرشحات مطلقة   
absolute poverty  عوز مطلق 

absolute viscosity  لزوجة مطلقة 

absorbance   امتصاصية  
absorbency                االمتصاصيةصفة   
absorption امتصاص  
absorption maxima      قمة االمتصاص  
abuse سوء استعمال 

academic  strains   سالالت أكاديمية  
accelerated death phase طور الموت المتسارع 

acceleration phase        ، متسارع  طورطور تعجيلي  
acceptor مستقبل  
accessor chronosome  كروموسوم مساعد  
acclimatization  اقلمة  
accumulation  تكديس ،تراكم   
accumulative effect     تأثير تراكمي  
acellular الخلوي 
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acetate                      خالت  
acetator مخمر الخل 
acetfying stocks  ليل المخزونة خلقاحات الت  
acetic acid bacteria  بكتريا الخل  
acetic acid production   انتاج حامض الخل  
acetification تخليل 
acetogenesis   توليد حامض الخل / توليد الخل  
acetous خلي 
acetous fermentation   تخمر خلي  
acetum خل 
acetyl phosphate           فوسفات االستيل  
acetyl radical            ر االستيل ذج  
acetylation استلة  
achlohydria نقص افراز حامض المعدة 

acholia نقص عصارة الصفراء 
acid   foods اغذية حامضية 
acid  detergents منظفات حامضية 
acid break  ثغرة الحامض  
acid curd خثره حامضية 
acid fast bacteria   بكتريا مقاومة للقصر بالحامض  
acid proteases  حامضية   بروتيزات  
acid rain   مطر حامضي  
acid resistance   مقاومة الحامض  
acid shock proteins  بروتينات الصدمة الحامضية  
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acid sterilizing agents عوامل معقمة حامضية 
acid stress  ، كرب الحامضاجهاد الحامض  
acid tolerance   تحمل الحامض  
acidic amino acids  حوامض أمينية حامضية  
acidic peptone بيبتون حامضي  
acidification تحميض  
acidifaciens لوثات حامضية م  
acidification power  ة التحميض قطا  
acidity  امضية ، حموضة ح  
acidmeter  مقياس الحامض  
acidogenic processes  عمليات توليد الحوامض  
acidophiles  حبة للحموضةمأحياء  
acidophilus milk حليب اسيدوفيلي 
acidophily   تكيف للحامضية  
acidosis حمضية 
acidulants   محمضات  
acidulation تحميض 
aciduric  للحامض مقاومة احياء  
acoria  عدم الشبع 
acrid الذع ، حريق 
acridine dyes  صبغات االكريدين  
actin cytoskeleton  هيكل اكتيني  
actinomyces  ت اكتينوميستا  
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actinomycetals  ت رتبة االكتينوميستا  
actinophages االكتينومايسيتاتعاثيات  
activated sludge  حمأ منشط  
activated sludge process عملية الحمأ المنشط 
activation energy  طاقة التنشيط  
activators  منشطات  
active bud  برعم نشط  
active dry yeast  خميرة جافة نشطة  
active site  موقع فعال  
active transport   عال فنقل  
activitate charcoal فحم منشط  
activity  فعالية  
activity coefficient معامل النشاط ،  معامل الفغالية  
activity test   فحص الفعالية  
actyl transferase انزيم نقل االسيتل  
acute حاد  
ad libitum (ad lib) قدر الحاجة 
adaptation تكيف ، تطبيع  
adaptation phase  ، التطبعطور طور التكيف   
adapted growth media   وسط نمو مكيف  
adaptive control  سيطرة تطبيعية  
adaptive stress response  استجابة تأقلمية للكروب  
adaptors  مكيفات ،وصالت   
additives   مضافات  
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adeno associated viruses أرتباطية  غديةفيروسات   
adeno viruses غدية فايروسات  
adenoids غدد  
adenylation  إضافة االدنين  
adhesins  الصقات  
adhesion sites   مواقع االلتصاق  
adhesiveness تالصق 
adipogenous هندم 
adipolysis تحلل الدهون 
adipopexia تراكم الدهون 
adipose tissues انسجة دهنية 

adipositis التهاب االنسجة الدهنية 
adiposity تجمع الدهون 
adiposogenital dystrophy سمنة الجنس 

adipsy غياب العطش 
adjunct starters   بوادئ مساعدة  
adolescence مراهقة 
adsorable organic halogens   قيمة الهالوجين الممتز  
adsorption  امتزاز  
adulterated food غذاء مغشوش  
adulteration غش 
aerated fermenter مخمر هوائي  
aerated pile systems  مهواة ذات الانظمة االكوام   
aeration  تهوية  
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aeration number التهوية رقم   
aerial mycelium  مايسليا هوائية  
aerobactin   خالب الحديد الهوائي  
aerobes كائنات حية هوائية  
aerobic هوائي  
aerobic biofilters   مرشحات هوائية حيوية  
aerobic bioreactions   تفاعالت حيوية هوائية  
aerobic conditions   ظروف هوائية  
aerobic decomposition تحلل هوائي 
aerobic fermentations   تخمرات هوائية  
aerobic microoganisms   احياء مجهرية هوائية  
aerobic processing of wastes  لة الفضالت الهوائية ممعا  
aerobic respiration  تنفس هوائي  
aerobiosis وف تهويةظر 

aerocoly انتفاخ القولون  
aerophobic   كارهة للهواء  
aerosol هباء  
aerotaxis   انجذاب للهواء  
aerotolerant  متحملة للهواء  
aerotolerant anaerobes   ال هوائية -متحملة للهواء   
aetiology مسبب 
affinitins متآلفات  
affinity لفةآ  
affinity chromatography   لفة أكروماتوغرافيا  
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afla toxins سموم أفال  
after fermentation       تخمر تلوي ،رتأخمتخمر   
after-taste بعد المذاق  
agar اكار  
agarophyte  منتجات االكر  
agarose gel هالم االكاروز  
ageustia فقدان حاسة الذوق  
agglomeration  ، تكتل تكبيب  
agglutinins  نات ملز  
agglutination   تالزن  
agglutination  acidic ، حامضيتراص  تكتل بالحامض   
aggregation   تجمع ، تكتل  
agitated fermenter  مخمر مخلوط  
agitation تقليب ، رج  
agricultural biotechnology   تقنية حيوية زراعية  
agrobacteria (Agrobacterium)   بكتريا المحاصيل  
agrobacterium transformation   تحوالت بكتريا المحاصيل  
agrochemicals   كيمياويات زراعية  
agronomic biotechnology   تقنيات المحاصيل الحيوية  
air filter  مرشح هواء 
air lift fermenters  غازية  مخمرات  
air –lift loop fermenters   مخمرات غازية حلقية  
air pollution   تلوث الهواء  
air sparger مرشة هواء  
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air sterilization   تعقيم الهواء  
akinetes   سابتات ،ثوابت   
alarmones نذرات م  
albinsim بهق  
albumin البومين 
alcohol كحول  
alcohol moiety   شطر كحولي  
alcohol’s syndrome اعتالل كحولي  
alcohol’s test فحص الكحول  
alcoholic fermentation تخمر كحولي  
alcoholism ادمان الكحول  
alcoholuria  درار الفي اكحول  
algal polyssharides  رات سكرية طحلبية ثمكو  
algae طحالب  
algaization  تطحلب  
algal  toxins   سموم طحلبية  
algal anti- cancer polysaccharides دة للسرطاناتمكوثرات سكرية طحلبية مضا  

algal anti -inflammatory conpounds   مضادات االلتهاب الطحلبية  

algal anti parasitic antibiotics مضادات الطفيليات الطحلبية  
algal antibiotics   مضادات حيوية طحلبية  
algal biomass كتلة حيوية طحلبية  
algal bloom                                   عنفوان الطحالب ،ازدهار الطحالب   
algal demineralization  إزالة المعادن بالطحالب  
algal development  تطوير الطحالب  
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algal disinfection  تطهير طحلبي  
algal extracts  خالصة الطحالب  
algal flakes رقائق الطحالب  
algal hydrocarbons  هيدروكاربونات طحلبية  
algal lecithins  طحلبيةلسيثينات  
algal liquid fuel  وقود طحلبي سائل  
algal oil  طحلبي    نفط  
algal paste   معجون الطحالب  
algal pigments  طحلبية تصبغا   
algal powder   مسحوق الطحالب  
algal soil  conditioners   مكيفات التربة الطحلبية  
algal insectisides   حشرية طحلبية مبيدات  
algal sterols   ستيروالت طحلبية  
algal vitamins   فيتامينات الطحالب  
algal waxes  شموع الطحالب  
algicides   قاتالت الطحالب  
alible مغذي  
alien غريب  
aliment غذاء  
alimentary غذائي  
aliphatic compounds  مستقيمة مركبات  
alkali neutralizers يات التعادل قلو  
alkaline lysis تحلل قاعدي  
alkaline oxidation  value   قيمة األكسدة القاعدية  
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alkaline phosphatase أنزيم إزالة الفوسفات القاعدي  
alkaline proteases   بروتيزات قاعدية  
alkalinity  قلوية  
alkalis قلويات  
alkalograph   مقياس الكحول  
alkaloids قلويدات ، القلوياتباه اش   
alkalophiles  للقلويةاحياء محبة   
alkalophilic bacteria  بكتريا محبة للقلوية  
alkalophily  تكيف قلوي  
alkalosis زيادة القلوية  
alkalotic tetany تشنج  قلوي  
alkaptonuria بيلة قاعدي  
alkylating agents  عوامل مؤلكلة  
alkylation  الكلة  
alleles ليالتأ  
allochthonous  خارجي  
alloenzymes انزيمات متماثلة  
allolactose لوالكتوزأ  
allosteric لوستيريأ  
allosteric enzymes   لوستيرية أأنزيمات  
allosteric proteins بروتينات ألوسيترية  
allosteric site  لوستيري أموقع  
allosteric inhibition  الفتثبيط مخ  
alternative respiration  بديل تنفس  
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alveoli حويصالت رئوية 
amasesis صعوبة المضغ  
Ames  test  سيمفحص ا  
amidines  اميدنات  
amines امينات  
amino acid catabolism هدم االحماض النووية  
amino acids pool الحوامض األمينية مجمع   
amino group (-NH2) مين مجموعة األ  
amino sugars سكريات امينية  
ammonia monooxygenase انزيم اكسدة االمونيا  
ammonification  نشدرة  
amniotic fluid   النخطسائل  
amoebiasis امراض االميبا  
amoebic dysentery زحار اميبي  
amphibolic pathways سارات حيوية مزدوجة م  
amphiphatic molecules زدوجة الصفات جزئية م  
ampholytic surface active agents  منظفات متذبذبة  
amphoteric  مذبذب  
amphoterism  ، امفوتيريةتذبذب  
amplicon  مضخم  
amplification  تضخيم  
amylases  أنزيمات محللة للنشأ  
amylolytic activity  فعالية تحليل النشأ  
amyloplasts                             بالستيدات نشوية  
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anabiosis سبات 
anabolic pathways  بنائيةمسارات   
anabolism بناء الخلوي  
anaerabic jar الهوائية حافظة  
anaerobic  fermentions خمرات الهوائية ت  
anaerobic conditions  ظروف الهوائية  
anaerobic digestion  هضم الهوائي  
anaerobic microoganisms  احياء مجهرية الهوائية  
anaerobic respiration   تنفس الهوائي  
anaerobiosis ظروف الهوائية 
analog مضاهي  
analogy  تشابه جزيئي، مضاهاة 
analytes نواضح  
anapleortic reactions  تفاعالت تعويضية  
anastomasis  التحام ،تفاغر   
anatoxin ذوفان  
anchorage – dependent cells محتاجة الى مساند ياخال   
androphages ذكرية  ياتثعا  
anemia فقر الدم  
aneuploidy   الكروموسوماتاضطراب  
angular stomatitis التهاب زوايا الشفاه  
angular velocity  سرعة زاوية  
anhydrobiosis  تجفيف حيوي  
animal antibiotics  مضادات حيوية حيوانية  



  AAAA    

 

 

13

animal biotechnology  تقنية حيوية حيوانية  
animal cell fermenters  مخمرات الخاليا الحيوانية  
animal cell immobilization  تقيد الخاليا الحيوانية  
animal cells cultures  مزارع الخاليا الحيوانية  
animal drugs ادوية الحيوان  
animal fats دهون الحيوان  
animal genetics وراثة حيوانية  
anionic base  قاعدة صاعدة  
anisotropy  تباين الصفات  
annealing temperature درجة حرارة  االلتئام  
anorexia ، قهم  سدامة  
anorexia nervosa سدامة عصبية  
anosmia فقدان حاسة الشم  
anoxic conditions  ظروف نقص االوكسجين  
anoxic environments  بيئات الهوائية  
anoxygenic photosynthesis  تخليق ضوئي غير مولد لالوكسجين  
antagonism تضاد  
anthrax جمرة خبيثة  
anthropogenic toxin compounds  مركبات سامة لالنسان  
anti – proliferative compounds  مركبات مضادة للتكاثر  
anti –apotptosis genes   للموت المبرمجمورثات مضادة  
anti- bacterial agents عوامل مضادات البكتريا  
anti cancer agents   ضادة للسرطانات معوامل  
anti- carcinogens مضادات السرطان  
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anti –freeze peptides   بيبتدات مضادة لالنجماد  
anti oxidant defense     دفاع ضد األكسدة  
anti oxidant genes  ضادة لألكسدة جينات م  
anti- port  نقل معاكس  
anti –sense genes  جينات مقلوبة ،جينات غير الحاسة   
anti- sense RNA غير حاسة  رناجزيئات   
anti- tumor agents  عوامل مضادة لالورام  
Anti -tumor antibiotics  حيوية االوراممضادات   
anti –tumor genes  جينات مضادة لالورام  
anti –zymotic agents  عوامل مضادة للخمائر  
antibacterial antibiotics  للبكتريامضادات حيوية   
antibactetrial  agents  مضادات بكتيرية عوامل  
antibiosis تضاد حيوي  
antibiotic resistance مقاومة المضادات الحيوية  
antibiotic therapy yoghurt  لمضادات الحيويةلبن لعالج اضطرابات ا  

antibiotics  مضادات حيوية  
antibodies  أجسام مضادة  
anticaking  agents مانعات التكتل  
anticoagulants مضادات التخثر 
anticodon شفرة مضادة  
Antidesiccation  معاكسة الجفاف  
antidiuretic hormone هرمون مضاد االدرار  
antienzymes مضادات االنزيمات    
antifoam agents  الرغوةةمضادعوامل   
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antifouling  مضاد التعفن  
antifungal antibiotics للفطريات مضادات حيوية  
antigen deletion   شطب المستضدات  
antigen gain   كسب المستضدات  
antigenic characters  صفات المستضدات  
antigens determinats محددات مستضدية  
Antiisotypic مضادات األنماط المتماثلة  
antimetabolites مضادات االيض  
antimicrobial agents  لجراثيمل ةمضادعوامل  

antimicrobial proteins                 بروتينات مضادة للجراثيم  
antimutagens  مضادات المطفرات  
antimycotic compounds  مركبات مضادة للفطريات  
antioxidants مضادات االكسدة  
antipapin مضاد البابين  
antiparallel  متعاكسة  
antiport   نقل متعاكس  
antisense strand  حساس غيرشريط   
antisepsis   تطهير  
antiseptic مطهر 

antisera مصول مضادة  
antitoxins   مضادات السم  
antitumor agents  عوامل مضادة لالورام  
antivitamines مضادات الفيتامينات  
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antizymosis  ابادة الخمائر  
anuresis انحباس البول  
anuria توقف تكوين االدرار  
aosmic  عديم الرائحة  
apastia صوم غير طبيعي  
apenteric(abenteric) خارج االمعاء  
apepsia توقف الهضم  
apepsinia غياب الببسين  
aperient ملين  
aplastic anemia فقر الدم البطىء  
apoenzyme صميم االنزيم  
apoinducer  محرض كامل  
apoprotein  بروتين رئيسي  
apoptosis  موت مبرمج للخاليا  
apoptotic bodies  اجسام الموت المبرمج  
aporepressor كابح اولي  
aposia غياب العطش  
apparent viscosity  لزوجة ظاهرية 
appertiziatin ب تعلي  
appetite شهية  
aquaculture  زراعة مائية  
aqueous biolistics  قصف حيوي مائي  
arabinose  عربينوز  
archaea  آراكيا  
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archaebacteria بكتريا قديمة  
architectures  أطر  
aroma رائحة  
aromatic amion acids  أو عطريةحوامض أمينية حلقية    
arthrospores ابواغ مفصلية  
artifacts خوادع  
artificial flavors   نكهات صناعية  
artificial log culture  مزارع لوغارتيمية اصطناعية  
artificial media  صناعيغذائي وسط  
artificial seads  بذور اصطناعية  
artificial skin                                  بشرة صناعية  
artificial sweeteners محليات صناعية  
ascites استسقاء  
ascocarp ثمرة كيسية  
ascomycetes فطريات كيسية  
ascorbic acid (vitamin C)  حامض االسكوربيك  
ascospores ابواغ كيسية 
asepsis تطهير ، منع تلوث    
aseptic معقم  
aseptic techniques  طرق معقمة  
asexual reproduction تكاثر الجنسي  
aspect ratio نسبة باعية  
asporogenous غير مكون لالبواغ 
asporogenous yeasts  خمائر غير متكيسة  



  AAAA    

 

 

18

assay تقدير  
assembly sites  مواقع التجميع  
assimilation  تمثيل  
assimilatory nitrate reduction  اختزال النترات التمثيلي  
assimilatory sulfate reduction كبريتات التمثيلياختزال ال  
astringency طعم قابض  
atherosclerosis تصلب الشرايين  
atomic absorption امتصاص ذري  
attenuated starters   بؤادي مضعفة  
attenuation توهين  
attenuator موهن  
attractants  مواد جاذبة  
atypical النمطي  
audible sound   صوت مسموع  
auditory ossicl عظيمات السمع  
auricle حيوان  
auto- flocculation  تلبد ذاتي  
auto inducer   حاث ذاتي  
auto lysins  محلالت ذاتية  
auto lysis  تحلل ذاتي  
auto lytic mutants  طفرات التحلل الذاتي  
auto lytic systems    أنظمة التحلل الذاتي  
auto proteolysis  تحلل بروتيني ذاتي  
auto toxic products  نواتج ذاتية سامة  
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autoagglutination تكتل ذاتي  
autobiocounter  عداد حيوي آلي  
autochthonous factors  عوامل داخلية  
autochthonous organisms  أحياء أصلية  
autoclave صدةؤم  
autocrine صمي ذاتي  
autodigestion هضم ذاتي  
autoflotation تي طفو ذا  
autoimmunity مناعة ذاتية  
autoinduction  حث ذاتي  
autoinhibitor مثبط ذاتي  
autolysates                                 ذاتيةمتحلالت   
autolysins محلالت ذاتية  
autolysis تحلل ذاتي  
autolytic enzymes ًأنزيمات محللة ذاتيا  
autolytic mutants  الذاتي طفرات التحلل  
autolytic systems أنظمة التحلل الذاتي  
automated methods  طرق آلية  
autophagic death   موت التهامي  
autophagy   التهام ذاتي  
autophosphasylation  رة ذاتية سف ف  
autoradiography تصوير إشعاعي ذاتي  
autoregulation factors  عوامل منظمة ذاتية  
autotrophic denitrification  ازالة النترات الذاتية  
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autotrophic nitrification ذاتيةةتنتر    
autotrophs التغذيةةاحياء ذاتي   
autotrophy  تغذية ذاتية  
auxanography  تعين العوز الغذائي  
auxiliary مساعد  
auxin   نباتي هرمون نمو(اوكسين (   
auxotrophic mutants وز الغذائي العتاطفر  
auxotrophy عوز غذائي  
auxotrrophic mutant طفرة عوز غذائي  
avaibility جاهزية  
available water ماء جاهز  
avoidance  اجتناب  
axenic cultures                                  نقيةمزارع  
axial filament  خيط محوري  
azotemia ةزيادة مواد الدم النتروجيني  
azotenesis فرط النتروجين  
azotin سماد بكتري 
azotobacterin   سماد االزوترباكتر  
azotorrhea فرط المواد النتروجينية  
azoturia النتروجين في االدرارفرط   
azymia غياب االنزيمات  
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bacillary dysentery زحار عصوي  
bacilli  عصيات  
back mutation  طفرات راجعة  
back slopping   تلقيح رجعي  
backbone عمود فقري  
bacteria بكتريا  
bacteriaemia  تعفن الدم البكتري  
bacterial agglutinins ملزنات البكتريا 
bacterial antagonism تضاد بكتري 
bacterial chromosome  كرموسوم بكتري  
bacterial culture  مزروع بكتري  
bacterial cysts  اكياس بكترية  
bacterial lawn  مرج بكتري 
bacterial leaching أستخالص بكتري  
bacterial proteinases بروتينيزات بكتري 
bacterial resistance  مقاومة البكتريا  
bacterial sexuality  في البكتريا الجنس  
bacterial soft rot طري بكتريتعفن  
bacterial toxins سموم بكترية 
bactericidal قاتل البكتريا  
bactericide  مبيد البكتريا  
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bacteriochlorophyll  يخضور بكتري  
bacteriocin  بكتريوسين  
bacteriocin induced lysis ل بالبكتريوسيناتلتح  
bacteriods بكتريا متطاولةات ، عصواني 
bacteriolytic حال البكتريا  
bacteriophage عاثي بكتري  
bacteriophage resistance مقاومة العاثيات البكترية  
bacteriostatic كابح البكتريا  
bacterophage insensitivity عدم الحساسية للعاثيات البكترية  
bactofug   جهاز الطرد المركزي البكتري  
bactogen  هزوز مناظم حيوي  
bacterial agglutinins   ملزنات البكتريا  
baffled flasks   دوارق مزعنفة  
baffles   زعانف  
bag cultures  مزارع االكياس  
baker's yeast خميرة الخبز  
balanced diet غذاء متوازن 
balanced growth نمو متوازن  
balanced parasitism  تطفل متوازن  
balanced phase  طور متوازن  
ballistic transformation تحول قذائفي  
band حزمة  
bark لفق  
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barophilic  محبة لضغط عال  
barophily  تكيف للضغوط العالية  
barophobic كارهة لضغط عال  
barotolerant  متحملة لضغط عال  
basal body   جسم قاعدي  
basal metabolism ايض اساس 
base analogues مضاهيات القواعد 
base case production حالة انتاج اساسية 
base pair (bp) ةزوج قاعد  
basal level expression تعبير طبيعي  
basic dyes  صبغات قاعدية  
basic fuchsine   فوكسين قاعدي  
basidiomycetes فطريات بازيدية 
basidiospores ابواغ بازيدية 
basidium بازيدة 
basting تطرية 
batch culture الواحدة الوجبة ةمزرع   
batch fermentation تخمر الوجبة الواحدة 
batch replenishment تجديد التخمرات المغلقة 
batchwise sterilization  تعقيم موضعي  
batter مخيض 
battery method  طريقة النضائد  
bayanus yeasts  خمائر بانياس  
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bee honey عسل النحل 
beet pulp لب البنجر 
Beet tops شذب البنجر 
benign tumor ورم حميد  
bidirectional replication تضاعف ثنائي االتجاه  
bilayers   طبقات ثنائية  
bile acids metabolism ايض احماض الصفراء 
bile duct قناة الصفراء  
bile salt metabolism الصفراءايض امالح  
biliproteins بروتينات صفراء  
bilirubinemia بليروبين الدم 
bilirubinuria فرط بليروبين االدرار 
binary fission انشطار ثنائي 
binders مواد رابطة 
binding agent عامل رابط  
binding constant ثابت االرتباط  
binding proteins  رابطة  بروتينات  
bio – catalysts  عوامل محفزة حيوية  
bio - polishing صقل حيوي حيوي ، جلي   
bio- adnesines ات حيوية قالص  
bio- availability  جاهزية حيوية  
bio- ballistic  قصف حيوي  
bio- bleaching  قصر حيوي  
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bio- catalysis  حفز حيوي  
bio- chelators حيوية خالبات   
bio- dehalogenation لوجينات الحيويالهاالة از  
bio- deterioration  تفسخ حيوي  
bio- emulsifiers  مستحلبات حيوية  
bio- alcohol  كحول حيوي  
bio insecticides مبيدات حشرية حيوية 
bio products نواتج حيوية 
bioaccumulation تراكم حيوي ، حيوي  تكدس  
bioaccumulators ات حيوية ركمم  
bioactivation تنشيط حيوي 
bioassay تقدير حيوي 
biochemical change تغيرات كيموحيوية  
biochemical fuel cells  حيوية كيموخاليا وقود  
biochemical mutation طفرات كيموحيوية  
biochemical prophage 
induction assay 

  العاثي االولي لحثفحص كيموحيوي

biochemical reactions حيوية وكيم التتفاع  
biochemical reagents حيوية وكواشف كيم  
biochips  رقائق  حيوية  
biocidal fluids موائع قاتلة لالحياء  
biocides حيوية قاتالت  ، مبيدات حيوية 
biocides metabolism تلة القا المواد أيض  
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biocomputer حاسوب حيوي 
biocontrol agents  عوامل سيطرة حيوية  
biocrimes   جرائم حيوية  
biodegradable organics مواد عضوية قابلة للتحلل 
biodegradation تحلل حيوي ، تفكك حيوي    
biodeteriogens تلفات حيوية م  
biodeterioration تلف حيوي 
biodiesel oil  زيت ديزل حيوي  
biodispersants  مشتتات حيوية  
biodiversity تنوع حيوي 
biodrinks وبات حيوية مشر  
bioeconomic  اقتصاد حيوي  
bioelectrical fuel cells  خاليا وقود كهربائية حيوية  
bioelectricity حيوية ءكهربا   
bioelectrochemistry  كيمياء كهربائية حيوية  
bioelectronic devices ةوسائل الكترونية حيوي   
bioelements  عناصر حيوية  
bioemulsifiers  مستحبات حيوية  
bioemulsifying yeasts  خمائر مستحلبة  
bioenergetics  توليد الطاقة الحيوي ،الطاقة الحيويةتحوالت   
bioethanol حيوي  اثيليكحول   
bioextraction  استخالص حيوي  
biofactory مصنع حيوي 
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bio films  أغشية حيوية  
biofilters حيوية  رشحاتم  
bioflocculants  ملبدات حيوية  
bioflocculation تلبد حيوي 
bioflotation تعويم حيوي 
biofuel  وقود حيوي  
biofungicides  مبيدات فطرية حيوية  
biogas  غاز حيوي  
biogas fertilizers ات الغاز الحيوي بمخص 
biogenic amines ًامينات مولدة حيويا  
biogenic toxins  حيويا سموم مولدة  
biogeography  جغرافية حيوية  
bioglycerol حيوي  كليسرول  
biohazards   أخطار حيوية  
bioherbicides  حيوية العشاب االمبيدات  
biohydrometallurgy استخالص المعادن الحيوي  
bioindicators كواشف حيوية 
bioindustry  صناعة حيوية  
bioinformatics حيويةةيمعلومات  
bioinsecticides  مبيدات حشرية حيوية  
biolabeled compounds  مواد معلمة حيوية  
biolacton صحي ةعالبن رض   
bioleaching  تصفية حيوية  
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biolipids دهون حيوية 
biolistics  قصف حيوي  
biological additives  مضافات حيوية  
biological aerated filters  مرشحات حيوية هوائية  
biological assays  حيويتقدير  
biological concentration تركيز حيوي 
biological containment الحيوي حتواءا   
biological control سيطرة حيوية  
biological delignification   حيويالخشب الإزالة  
biological detergents منظفات حيوية  
biological detoxification  سم حيوية ازالة  
biological environments  بيئات حيوية  
biological hazards مخاطر حيوية 
biological herbicides  حيويةمبيدات اعشاب   
biological nitrogen cycle  دورة نتروجين حيوية  
biological oxygen demand احتياج االوكسجين الحيوي 
biological phenol 
metabolism 

  الحيويالت لفينواتأيض 

biological response 
modifiers 

  مكيفات استجابة حيوية 

biological stress  ، كرب حيوياجهاد حيوي 
biological sulphur cycle   دورة كبريت حيوية  
biological systems  أنظمة حيوية  
biological treatments  معامالت حيوية  
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biological value  قيمة حيوية  
biologically active 
molecules 

  جزيئات حيوية فعالة 

biologics  مستحضرات حيوية  
bioluminescence   وميض حيوي  
biomarkers  واسمات حيوية  
biomass  كتلة حيوية  
biomechanical pulping  حيوي آلينزع لب   
biomedical products  منتجات طبية حيوية  
biomagnification حيويتضخم  
biometer مقياس حيوي  
biomethanation  انتاج حيوي للميثان  
biomineralization معدنة حيوية  
biometery  قياس حيوي 
biomining تعدين حيوي  
bioorganic chemistry  كيمياء عضوية حيوية  
biopesticides الحيوية  الهواممبيدات   
biopharm animals  حيوانات حقل حيوية  
biopharmaceuticals  مواد صيدالنية حيوية  
biopiling  الحيويةمعاملة االكوام  
biorevolution حيوية ثورة   
bioplastics (biopol)  لدائن حيوية  
biopolymers  مكوثرات حيوية  
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biopreservation  حفظ حيوي  
bioprobes  مجسات حيوية  
bioprocesses ية حيوية ععمليات تصني  
bioproduction  انتاج حيوي  
bioprospecting                 حيويقصاءاست   
bioprotectans واقيات حيوية 
biopsy  خزعة  
biopulp fibers ًالياف منزوعة حيويا  
bioreactor  مفاعل حيوي  
bioreclamation  إصالح حيوي  
bioremediation كنس حيوي  
biorestoration  ترميم حيوي  
biorisks  أخطار حيوية  
bios  عوامل النمو (حيويات(  
biosafety  سالمة حيوية  
bioscrubbing  كشط حيوية  
biosensors مجسات حيوية  ، مستحسات حيوية   
bioseparation  فصل حيوي  
bioslurry reactors  مفاعالت طين حيوية  
biosorbent yeasts  خمائر ممتزة  
biosorbents ة ممتزات حيوي  
biosorption  امتزاز حيوي  
biosparging حيوي رش   
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biosphere عالم حيوي  
biostat  ناظم حيوي  
biosteroids  ستيرويدات حيوية  
biostress  ، كرب حيوياجهاد حيوي 
biosubstrates مواد اساسية حيوية 
biosurfactants  خافضات شد سطحي حيوية  
biosynthesis  تخليق حيوي  
biosynthetic precursors  طالئع التخليق الحيوي  
biotechnology  تقنية حيوية  
bioterrorism ارهاب حيوي 
biotherapeutic agents عوامل عالجية حيوية  
biotherapeutic yeasts خمائر عالجية  
biotherapy  عالج حيوي  
biothreats تهديدات حيوية  
biotic drugs  أدوية حيوية  
biotic factors  عوامل حيوية  
biotoxification تسمم حيوي 
biotransformation  تحول حيوي  
biotreatments معامالت حيوية 
biotroph تغذية حيوية  
biotrophic parasitism  تطفل حيوي  
biotype نمط حيوي  
biotyping تنميط حيوي  
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bioventing  تنفيس حيوي  
biooxidation  أكسدة حيوية  
bitter taste طعم مر 
bitterness مرارة 
bivalent ثنائي التكافؤ  
black broth  مرق اسود  
blank ءكفي   
blastospore بوغ برعمي 
bleaching قصر 
blender خالط  
bloater تلف المخلالت  
blocked mutants طفرات محصرة  
blocking groups  غالقةمجاميع  
blood meal مسحوق الدم 
blowing spores ابواغ منتفخة 
blue- green algae  طحالب خضر مزرقة  
blue mold عفن ازرق 
blue proteins  بروتينات زرقاء  
blue stain rot  تعفن صبغي ازرق  
blunt ends نهايات مستوية 
body جسمقوام ،  
body mass index مؤشر كتلة الجسم 
boiler مرجل بخاري  
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boiling springs ينابيع غليانية  
bomb calorimeter مسعر انفجاري 
bona fide flora نبيت حقيقي  
bone marrow مظنخاع الع  
bone taint فساد العظام 
borate buffer  منظم البورات  
botanical thickeners  نباتيةمثخنات  
botrycoccenes  نفط طحلبي  
bottom fermentation تخمر قاعي 
bottom yeasts  خمائر القعر  
botulinum therapy عالج وشيفي 
botulism تسمم وشيفي 
bound water ماء مرتبط  
bovine farcy رعام بقري  
bovine somatotropin بقري هرمون نمو   
bran نخالة  
branching enzymes  أنزيمات التفرع  
breast feeding رضاعة الثدي 
brittleness هشاشة 
broad host range plasmids بالزميدات ذات مدى مضيفي واسع  
broad spectrum antibiotics واسعة  المدى  حيويةمضادات   
broiling شي 
bromine    بروم  
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bronchitis قصباتالتهاب   
bronchopneumonia  ذات الرئة القصبي  
broth مرق 
browning reactions تفاعل االسمرار  
burst size االنفجارحجم   
bud برعم 
bud birth  منشأ البرعم  
bud scar بة البرعم ند  
budding  تبرعم  
budding fission تبرعم وانشطار  
budding genes  جينات تبرعم  
budding index معامل التبرعم 
buffers   منظمات ، دوارى  
bulimia ضور ، نهم 
bulk culture مزرعة كبيرة 
bulk fermentations كبيرة تخمرات  
bulk starters  لقاحات كبيرة  
bulking agents  مواد مالئة  
buoyancy  طفوية  
buoyant density كثافة عائمة ، كثافة طافية  
burning foot syndrome القدمقةمتالزمة حر  
butyrous زبدي  
by products نواتج عرضية 
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ca’ak كعك 
catabolic repression  كظم او كبح بمواد الهدم 
calibration  يريتع  
calibration curve  يرعيمنحنى الت  
callus كالس 
calorie سعرة 
camouflage خداع 
canbon sinks مغاطس كاربون 
cancer markers واسمات السرطان 
cannibalism regulations  لحوم البشر اكلتشريعات  
canonical sequence  تسلسل معترف بهتسلسل قياسي ،  
capsid  قفيصة 
capsule  ة ، محفظةعلب  
carotenoids   كاروتينات،مركبات الجزرين  
carbohydratases انزيمات محللة للكربوهيدرات 
carbohydrate antibiotics مضادات حيوية كربوهيدراتية 
carbon dioxide  بونثنائي اوكسيد الكار  
carbon monoxide  احادي اوكسيد الكاربون 
carbon repressable enzymes نانزيمات مكبوتة بالكاربو  
carbonation كبرنة 
carboxybacteria لكاربونل مثبتة بكتريا  
carboxy terminal  نهاية كاربوكسيلية 
carboxyl group  مجموعة الكاربوكسيل 
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carboxylations كاربوكسيلاضافة مجموعة ال  
carboxyphiles ي اوكسيد الكاربونئاناحياء محبة لث  
carboxysomes أجسام كاربوكسيلية 
carcinogen مسرطن 
carcinogenesis تسرطن 
carcinogenic agents عوامل مولدة للسرطانات 
carcinoma سرطان االنسجة الطالئية 
cardinal temperatures ةيدرجات حرارية رئيس  
carmelization كرملة 
carotenogenesis تخليق الكاروتينات 
carrier  حامل 
carrier proteins  حاملة بروتينات  
carrying capacity سعة التحمل 
cascade systems انظمة الشالالت 
Casson body كازونقوام  
catabolic pathways   ، تقوضيةمسارات مسارات هدمية  
catabolic repression  بح هدميك  
catabolism هدم 
catabolite inactivation ميدتثبيط ه  
catabolite repression كبح تقويضي،مي دكبح ه  
catabolite repressible enzymes انزيمات قابلة للتثبيط بمنتجاتها 
catabolites مدمواد اله  
catalase  كاتيلز 



  C 

 38

catalyst حفازعامل مساعد ،  
catheter قسطرة 
cathode depolarization ازالة االستقطاب الكاثودي 
cation أيون موجب 
cation  exchnger مبادل موجب 
cavitation  تكهف 
cavity   ، جوفكهف  
cell aggregation تجمع الخاليا 
cell cultures مزارع خلوية 
cell disintegration ق الخالياحس  
cell distruption تحطيم الخاليا 
cell division cycle  قسام الخليةندورة ا  
cell envelope  غالف الخلية 
cell fusion اندماج الخاليا 
cell growth stresses  كروب نمو الخاليااجهادات أو  
cell immobilization تقييد الخاليا 
cell lines خطوط الخاليا 
cell mass  كتلة خلوية 
cell membrane غشاء الخلية 
cell recycling تدوير الخاليا 
cell retention time اء الخاليابقوقت است  
cell wall mutants  الجدار الخلويطفرات  
cellular aging هرم خلوي 
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cellular death  خلويموت  
cellular homeostatis اتزان ايوني خلوي 
cellulase complex معقد انزيم السليليز 
cellulases يمات محللة للسليلوزانزات،سليليز  
cellulitis التهاب النسيج الخلوي 
cellulolytic enzymes انزيمات محللة للسليلوز 
cellulose degradation تفكك السليلوز 
cellulose fibers الياف السليلوز 
cellulosomes اجسام سليلوزية 
central  مركزي 
central protoplasmic core  لب جبلي مركزي 
centrifugal force قوة النبذ المركزي 
centrifugation طرد مركزي 
centrifuge جهاز طرد مركزي ، منبذة  
centripetal region  استوائية ، منطقة جابذة منطقة وسطية  
cephalopoda  األرجلةرأسي  
chain termination method طريقة انهاء السلسلة 
chaperones تا وصيف، معدلةوتينات بر  
chaperoning تعديل البروتينات 
chaperonins وصيفات 
charging   ، تحميلشحن  
check points نقاط السيطرة 
chelat – forming peptide 
antibiotics 

خالبةتدية بمضادات حيوية بي  
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chelating agents   خالبات،مواد ساحبة االيونات  
chelators خالبات 
chemical clarification رويق كيمياويت  
chemical crosslinkings أواصر كيمياوية عرضية 
chemical defined media  كيمياوية معرفةغذائية أوساط  
chemical environment بيئة كيمياوية 
chemical immobilization تقييد كيمياوي 
chemical inhibitors مثبطات كيمياوية 
chemical modifications مياويةتحويرات كي  
chemical oxygen demand طلب كيمياوي لألوكسجين 
chemical potential  جهد كيمياوي 
chemical sterilization تعقيم كيمياوي 
chemical stress  ، كيمياوي كرباجهاد كيمياوي  
chemiosmotic  تنافذ كيمياوي 
chemoattractants جاذبات كيمياوية 
chemoautotrophs ية  كيمياوية التغذيةأحياء ذات  
chemoautotrophy  تغذية كيمياوية ذاتية 
chemoeffectors منفذات كيمياوية 
chemoflocculation  كيمياويتلبد  
chemolithotrophs أحياء كيمياوية صخرية التغذية 
chemolithotrophic fermentations تخمرات كيمياوية صخرية 
chemolithotrophy  ة صخريةتغذية كيمياوي  
chemoorganotroph أحياء كيمياوية عضوية التغذية 
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chemoorganotrophy  تغذية كيمياوية عضوية 
chemoreceptors  مستلمات  كيمياوية 
chemorepellents رات كيمياويةفمن  
chemostat  ناظم كيمياوي 
chemostat ناظم كيمياوي 
chemostat selection  ي الناظم الكيمياوفيانتخاب  
chemotaxis  انجذاب كيمياوي 
chemotaxonomy تصنيف كيمياوي 
chemotheropeutic agents عوامل عالجية كيمياوية 
chemotherapy  ، عالج كيمياويتداوي كيمياوي  
chemotrophy  تغذية كيمياوية 
chemotropism انتحاء كيمياوي 
chesse like concentation نبتركيز شبيه بالج  
chimaera , chimera خرافة ، كايميرا 
chinese hamester  قداد صيني 
chitinases أنزيمات محللة للكايتين 
chitinolytic systems أنظمة تحليل الكاتين 
chlamydospores عمالقةابواغ  
chlorine  كلور 
chlorosomes أجسام خضر 
chlrophyll كلوروفيليخضور ،  
choanala tresia  نف الوالديالاانسداد  
cholera toxin  سم الكوليرا 
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cholestrol free yoghurt لبن خالي من الكوليسترول 
cholestroleatoma تورم شحمي كوليسترولي 
chrionic somatotrophin  هرمون النمو المشيمي 
christmas factor  الكرسماسعامل  
chromatography  ، استشرابكروماتوكرافي  
chromatophores حامالت الصبغات 
chromogenic assay  تقدير لوني 
chromopeptide antibiotics حيوية ملونةبيبتدية مضادات  
chromophore حامل الصبغة 
chromosomal aberrations تشوهات كروموسومية 
chromosomal environment بيئة كروموسومية 
chromosome walking سير الكروموسوم 
chromosomes  صبغيات،كروموسومات  
chromphore production انتاج االلوان 
chronic مزمن 
chymosine كيموسين 
cilia اهداب 
circular wobbling  دائريةمراوغة  
circularization تحلق 
circulating carriers  حوامل دائرة 
citrate  سترات ، ليمونات 
citric acid  ريك حامض الست،حامض الليمون  
clarifying ترويق 
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classification  تصنيف, تقسيم  
clean single mutation  طفرة واضحة المعالم 
clean fermentation     conditions ظروف تخمر نظيفة

clean fermentations تخمرات نظيفة
clean mutation طفرة واضحة ،طفرة نظيفة 

clean plants نباتات نظيفة 
cleared lysate محلول رائق 
cleavage sites مواقع الفلق 
clone نسيلة 
clinical سريري 

cloned microbial coagulants مهندسة وراثيامخثرات ميكروبية  
cloning   ، تفصيصاستنسال ، كلونة  
cloning site موقع االستنسال 
cloning vectors  ، نواقل استنسالنواقل كلونة  
closed cultures  مزارع مغلقة  
clove قرنفل 
clover  برسيم 
clover -  leaf  ورقة البرسيم الثالثي 
clusters  تجمعات، عناقيد  
co - substrate  مادة أساس مشابه 
co - transduction  تنبيغ مشترك 
co – transport نقل مشترك 
co- factor عامل مرافق 
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co-mutation طفرات مرافقة 
co- regulation  تنظيم مشترك 
co- transcription انتساخ مشترك 
coagulant مخثر 
coagulase انزيم التخثر 
coagulation تخثر 
coagulation – flocculation aids مساعدات التخثر والتلبد 
coagulum خثرة 
coarse hairs شعيرات خشنة 
coat  غالف 
cocci (coccus)  ،  كروية مكورات  
co-culture model systems انظمة مزارع مختلطة 
code  ، يشفرشفرة  
coding sectors مقاطع مشفرة 
codon شفرة 
codon recognition site  موقع شفرة التعرف 
coenocyte مدمج خلوي 
coenzyme  انزيمي مرافق  
cofactor  متمم األنزيم 
cofactor immobihization تقييد متممات االنزيمات 
cofiguration توزيع 
coherence اتساق  ، هتشاك  
cohesin protein  صقاللبروتين  
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cohesive ends نهايات الصقة 
cohesive site موقع اللصق 
cold – osmotic shock  تنافذية باردة صدمة  
cold fermenting yeasts خمائر التخمر البارد  
cold shock proteins بر وتينات الصدمة الباردة  
cold shock response استجابة الصدمة الباردة  
colibacillosis  مرض العصيات القولونية  
colicins   سموم بكتريا القولون

  كوليسنات
coliphages  عاثيات قولونية  
collapse  وهط  
collateral sensitivity حساسية مصاحبة  
collumella عويميد  
colonization استعمار 
colony forming unit ( 
CFU ) 

  وحدة تكوين مستعمرات

colony hybridization تهجين المستعمرة  
colored cotton قطن ملون  
colorimeter قياس اللونم  
colony growth نمو المستعمرات  

col-plasmids بالزميدات الكولسين  
combination توليف  
commensalism تعايش  
commercial 
sterilization  

يتعقيم تجار  
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commercialization تسويق تجاري 
commitment  حجز 
common arm ذراع اعتيادي 
compatibility توافق 
compatible متوافق 
compatible ends نهايات متوافقة 
compatible plasmids  بالزميدات متوافقة 
compatible solutes مذابات متوافقة 
competence  تأهيل ، أهلية 
competence factors  عوامل التأهيل 
competent yeasts  كفؤةخمائر  
competitvie inhibition  تنافسي تثبيط  
complement system نظام متمم 
complementary DNA دنا مكمل 
complementary  مكمل ، تميمي 
competent cells خاليا كفؤءة 
complete medium كامل غذائيوسط  
complete transduction  تنبيغ تام 
complex media   معقدةغذائية أوساط  
composting كمر 
compressed yeast خميرة مضغوطة 
concentration gradient  تدرج  التركيز 
concerted feed back inhibition  منسجم رجعي تثبيط  
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condensation  تكثيف 
condenser مكثف 
conditional lethal mutants مميتةطفرات شرطية  
conditional mutants  طفرة شرطية 
conductance   ، ايصاليةسعة  
conductivity  قابلية التوصيل الكهربائي 
conductor  موصلناقل ،  
configuration  مجسمترتيب ، شكل  
confluent متالقي 
confluent growth نمو متداخل 
conformation هيئة تركيبية 
conformational changes  شكلية تغيرات  
conformational theory  نظرية التغير  الشكلي 
conical مخروطي 
conical fermenters مخمرات مخروطية 
conidia كونديا 
conidiogenesis يديانتوليد الكو  
conjugability قابلية اقترانية 
conjugal transfer  نقل اقتراني 
conjugate acid مقترن مضحا  
conjugated مقترن 
conjugated proteins  بروتينات مقترنة 
conjugation  اقتران 
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conjugative plasmids  اقترانية بالزميدات  
conjugative transposons جينات قافزة اقترانية 
consensus sequences  عليهاتسلسل متفق  
conserved thymine  ثايمين محافظة 
consistency coefficient لتناسقمعامل ا  
constitutive compounds اصلية مركبات  
constitutive enzymes انزيمات اصلية 
constriction تخصر 
consumed sugar سكر مستهلك 
contact  ، تماستالمس  
contact inhibition تثبيط التالمس 
containment vectors  نواقل محددة 
contamination from inside تلوث داخلي 
continous cultures مزارع مستمرة 
continous fermentations تخمرات مستمرة 
continous flow cultures مزارع مستمرة االنسياب 
continous production unit وحدة االنتاج المستمر 
continous sterilization تعقيم مستمر 
continous stirred tank reactor  الخلطمخمر مستمر  
continous yoghurt production انتاج اللبن الرائب المستمر 
controllability قابلية التحكم 
cooking effect تأثير الطبخ 
cooperative melting  انصهارتعاوني 



  C 

 49

coordinated  متناسق 
coordination complexes    متناسقةمعقدات  
copiotrophic غزارة التغذية 
copper toxicity نحاسسمية ال  
copy number عدد النسخ 
core  لب 
core enzyme لب االنزيم 
core membrane  غشاء اللب 
core particles  جزيئيات مركزية لبية 
core wall  جدار اللب 
corepression كبح مواكب 
corepressor  مساعد الكابح 
cork (phellen) فلين 
corn steep liquor نقيع الذرة 
correlation coefficient (r)  معامل االرتباط 
correlation factor  عامل االرتباط 
corrosion تأكل 
corrosive  كالآ  
cortex  شرةق  
cosmetics مواد التجميل 
cosmic rays كونية أشعة  
cosmopolitan orgamism احياء عالمية االنتشار 
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cost effectiveness تكاليف مؤثرة 
co-transfer  افقمرنقل  
co-transfer index دالة النقل المشترك 
co-transformation  مرافقتحول  
cotton biotechnology تقنية القطن الحيوية 
coulter counter عداد الخاليا 
counter stain صبغة معاكسة 
counter transport نقل متعاكس 
counting chambers شرائح العد 
counter effect Pasteur أثير معاكس لتأثير باستورت  
coupling hypothesis  نظرية االزدواج 
coustic soda صودا كاوية 
covalent تساهمي 
covalently closed circular (ccc)molecules اجزيئية دائرية مغلقة تساهمي  
cow peas لوبيا 
Crabtree's   effect تأثير كرابتري 
cream yeast  مركزةخميرة  
criteria   ، معاييرمؤشرات  
criteria of purity شرات النقاوةؤم  
critical cell size حجم الخاليا الحرج 
critical concentration تركيز حرج 
critical dilution rate معدل التخفيف الحرج 
critical oxygen concentation تركيز األوكسجين الحرج 
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crop protectants حاميات المحاصيل 
cross – flow filteration ترشيح مماسي 
cross contamination تلوث متداخل 
cross feeding تغذية متداخلةتغذية متقاطعة ،  
cross linking  ارتباطات عرضية 
cross reactivity   متداخلةفعالية متقاطعة أو  
cross resistance مقاومة متداخلة 
cross wall عرضية جدران  
crown gall disease مرض الورم التاجي 
crude media اوساط غذائية خام 
crude oil زيت خام 
crushing سحق 
cryophytes أحياء ثلجية 
cryopreservation حفظ بالتبريد 
cryoprotectants مواد حامية من البرودة 
cryoprotective agents عوامل حماية من البرودة 
crypitc plasmids ات خفيةبالزميد  
cryptic خفي 
cryptic mutants خفية طفرات  
crypticity تخفي 
cryptobiosis  سبات 
crystal violet صبغة الكريستال البنفسجية 
crystallization تبلور 
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crystalloids مواد بلورية 
culturable قابلة للزرع 
cultural conditions ظروف التنمية 
culture مزروع ، مزرعة 
culture mangments اداريات المزارع 
culture media اتأوساط زرعية ، مستنبت  
culture preservation حفظ المزرعة 
cummulative inhibition تثبيط تراكمي 
curing  ، تقديدطردتحييد ،  
currency  عملة أوشكل متداول 
Custers effect تأثير كوسترس 
cutaneous جلدي 
cutting- sticking technology  التقطيع واللصقتقنيات  
cyanobacteria مزرقةاءبكتريا خضر  
cyanobacterial biofertilizers مخصبات حيوية طحلبية 
cyanophages عاثيات البكتريا الخضراء المزرقة 
cyanophyta طحالب خضر مزرقةشعبة ال  
cybrids هجائن سايتوبالزمية 
cyclic حلقي 
cyclic fermenters مخمرات حلقية 
cyclic peptide antibiotics مضادات حيوية بيتدية حلقية 
cyclins حلقيات 
cycloalkalnes الكانات حلقية 
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cyclodextrins دكسيرينات حلقية 
cyclolysins محلالت حلقية 
cyclone fermenters حلزونيةمخمرات  
cyclopropane برويان حلقي 
cyloplasm  خلويةجبلة  
cyst كيس ، كيسة 
cystic fibrosis تليف حوصلي 
cysts أكياس 
cytochalasins سموم فطرية خلوية 
cytochromes سايتوكرومات 
cytoduction  خلط ، دمج السايتوبالزم

 السايتوبالزم
cytogenetics وراثة خلوية 
cytokines سايتوكاينات 
cytokinesis  لخاليا حقيقية  افيانقسام السايتوبالزم

واةنال  

cytokinins ( Kinins) سيتوكيننات 
cytology علم الخلية 
cytolysis تحلل خلوي 
cytolytic  حلل خلويم  
cytoplasm جلبة خلوية،سايتوبالزم  
cytoplasmic membrane غشاء سايتوبالزمي 
cytosol  محلول خلوي 
cytotaxonomy تصنيف خلوي 



  C 

 54

cytotoxic agents مل سامة للخالياعوا  
cytotoxic compounds مواد سامة للخاليا 
cytotoxic T cells سامة تائيةخاليا  
cytotoxins سموم خلوية 
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D- cycloserine سيرين حلقي 

damping ترطيب 
dark - reaction  تفاعل الظالم 
dark repair   اصالح الظالم 
daughter strand خيط بنوي 
de - differentiation مايزازالة الت  
de- emulsifying surfactants  منظفات مزيلة لالستحالب 
de- lignification ازالة اللكنين 
de novo synthesis تخليق جديدتخليق استئنافي ،   
de-acidification ازالة الحموضة 
deactivation  ، اهمادتعطيل  
deamination إزالة مجموعة األمين 
death curve منحنى الموت 
death genes  جينات الموت 
death phase  طور الموت 
death rate معدل الموت 
death signals موتاشارات ال  
debranching enzymes انزيمات مزيلة للتفرع 
deca - peptides دات عشرية بيبتي  
decaffeination  ازالة الكافئين 
decanter قمصف  
decarboxylation  ربوكسيل الكاازالة ثاني اوكسيد الكاربون ، نزع  

decay biocontrol  التفكك على  حيويةسيطرة  
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decay -time وقت التالشي  
decceleration phase طور التباطىء 
dechlorination ازالة الكلور 
decline phase   طور االنحدار 
decolorization  إزالة اللون ،قصر  
decomposition تفكك 
decontamination ازالة التلوث 
deep – jet fermenters مخمرات النافورة 
deep shaft fermenters  مخمرات عميقة 
deficiency نقص 
deficient diet غذاء ناقص 
defined media اوساط غذائية محددة 
defoaming رغوةازالة ال  
deformation  تشوه 
deformylase انزيم ازالة الفورميل 
defrosting ازالة الثلج 
degassing ازالة الغاز 
degradative operons اوبيرونات التفكك 
degradative plasmids بالزميدات التفكك 
degree of isomerization درجة التناظر او التجازؤ 
dehydration    إزالة الماء 
dehydrogenases  انزيمات نزع الهيدروجين 
dehydrogenation    نزع الهيدروجين 
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deionized ماء ال ايوني 
deletion ، شطبحذف ، خبن  
deletion mutations   طفرات الحذف 
denaturation    مسخ ، تمسخ 
denaturative action   فعل ماسخ 
dengue fever حمى الضنك 
denitrification  ازالة النترات 
denitrifying bacteria بكتريا ازالة النترات 
densimetry قياس الكثافة 
density gradient centrifugation  متدرج كثافة  طرد مركزي  
deodorization ازالة الروائح 
deodorizers اجهزة ازالة الروائح 
deoxy ribonucleic acid (DNA) دنا 
deoxyribose منقوص االوكسجينرايبوز  
depolymerization ةازالة الكوثر  
deposphorylation  إزالة الفوسفات 
depurintion ازالة البيورين 
derepression إزالة الكبح 
dermatosis جالد 
dermonecrotic مقرن للجلد 
dermoreaction تفاعل جلدي 
desalting  ازالة االمالح 
descending chromatography كروماتوكروفي النزول 
desiccation  ، تجفيفجفاف  
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desensitization  إزالة التحسس 
desiccator مجفف 
designer foods اغذية مصممة 
designer polysaccharides ات مكوثرة مكيفة سكري  
desprption  المتزازافك  
destructive  ، ربمخمدمر   
destructive parasitism  تطفل مدمر 
detection كشف 
detection time وقت الكشف 
detergents منظفات 
deterioration تدهور ،فساد  
determinants  محددات 
detoxification  ازلة السمية 
detoxifying   تخلص من السمية 
developed acidity  تطورة محموضة  
developing solvent مذيب مطور 
development تطوير 
dew detting طين رطب عت  
dextranases نانزيمات تحلل الدكسترا  
dextrin دكتسرين 
dextrose equivalent مكافئ الدكستروز 
diabetes insipidus داء البول غير الحلو 
diabetes mellitus داء السكري 
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diabetic retinopathy مرض الشبكية السكري 
diacetyl  ثنائي االستيل 
diagnosis تشخيص 
diagnostic products  شخصية تمنتجات  
dialant media متمددة  غذائيةاوساط  
dialator موسع 
dialysis ، نضح غشائي ميز غشائي  
dialysis culture systems نظمة مزارع النضح الغشائيا  
dialysis sac الغشائي حكيس النض  
dialysis tubes انابيب النضح الغشائي 
diarrheal factor عامل اإلسهال 
diatomes دايوتومات 
diatomic elements  عناصر ثنائية الذرة 
diauxy, diauxie  نمو ثنائي متتالي 
diazotroph تغذية نتروجينية 
dichromes ثنائية اللون 
dielectric constant    الكهربائيثابت العزل  
diet  طعام, غذاء  
diet pyramid هرم غذائي 
dietary fibers الياف غذائية 
dietary standards معايير غذائية 
dietetic yoghurt  لبن عالجي 
differential centifugation طرد مركزي تفاضلي 
differential media  تفريقية غذائية اوساط  
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differential stain تفريقية صبغة  
differentiated cultures  مزارع متمايزة 
differentiation  ، تمايز   تخصص  
diffused intercalation   اقحام منتشر 
diffusion انتشار 
digestibility coefficient  الهضممعامل  
digestible energy ة قابلية الهضمطاق  
digestive aids  مساعدات الهضم 
dihaploids ت مضاعفة نياافرد  
dikaryon ثنائي النواة 
dilatant materials مواد متمددة 
dilatometery مقياس التمدد 
diluent مخفف 
dilution rate معدل تخفيف 
dimensional stability ثباتية االبعاد 
dimer  ، مزدوج ثنائي  
dimorphic anemia فقرالدم مزدوج الشكل 
dimorphism تشكل ثنائي 
dip - slide  شريحة مغمورة 
dipeptide ببتيد ثنائي 
diphtheria خناق 
diploid ثنائي المجموعة الكروموسومية 
diplo-  مزدوجات ثنائية 
diplococci كرويات مزدوجة 
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diploidy  ازدواجيةحالة ثنائية ،  
dipoles ثنائية األقطاب 
direct acidified yoghurt  لبن محمض مباشرة 
direct bacterial leaching  تصفية بكترية مباشرة 
direct fermentations  تخمرات مباشرة 
direct function   دالة مباشرة 
direct halogenation   هلجنة مباشرة 
direct microbial conversion مباشر ويل ميكروبي حت  
direct microscopic count عد مجهري مباشر 
direct mutagensis  تطفير مباشر 
direct to vat starters  لقاحات مباشرة 
directed biosynthesis  موجهتخليق حيوي  
directed fermentations تخمرات موجه 
directed mutagenesis تطفير موجه 
disarmed plasmids مجردةبالزميدات  
discoloration تغير اللون 
discontinous genes مورثات غير مستمرة 
disease مرض 
disinfectants  مطهرات 
disinfection تطهير 
disintegration    تالشي 
disorganization   بعثرة 
dispensable enzymes  ضرورية  أنزيمات غير  
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dispersion تشتيت 
displacement ازاحة 
disposable   منبوذ ، نبوذ 
disruption اخالل 
dissociation تفارق 
dissolved oxygen  اوكسجين مذاب 
distillation تقطير 
distillet yeasts خمائر التقطير 
distortion   ، انفتال  تشويه  
distribution coefficient معامل التوزيع 
distribution ratio  نسبة التوزيع 
disulfide bridges  جسور كبريتيد ثنائية 
disulphide   كبريتدات ثنائية 
dite  ، قوت غذاء  
diurnal light cycle  دورات اضاءة ثنائية 
diverget operons   مفرقة اوبيرونات  
diverticula اكياس االمعاء 
diverticulitis التهاب اكياس االمعاء 
diverticulosis تكيس االمعاء 
division proteins   بروتينات االنقسام 
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DNA دنا 
DNA fingerprinting طبعة الدنا  
DNA ligase  الحم الدناانزيم  
DNA manipulation تطويع الدنا 
DNA polymerase    الدناكوثرةانزيم  
DNA probes الدنا مجسات   
DNA sequencing تحديد تتابع نيوكليدات الدنا 
DNA shuffling الدناادالف   
DNA-DNA hybridization دنا-تهجين دنا  
DNA-RNA hybridization رنا-تهجين دنا  
dockerin بروتين مرسي 
docking chain سلسلة االرساء 
domain  ، امبرواطوريةمركز الثقلجزء ،  
donnan equilibria تعادل 
donor  ، مانح ، معطيواهب  
donor cells معطية   خاليا ،واهبة  خاليا  
dormancy    هجوع  
dormancy phase  الهجوعطور  
dormant هاجع 
dosage تقدير الجرعات 
dose جرعة 
dot blot مة النقطةصو  
doubl immunodiffusion انتشار مناعي مزدوج  
double blockade    إحصار  مزدوج 
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double freezing تجميد مزدوج 
double helix  ن مزدوج حلزو  
double mutants    طفرة مضاعفة 
double-headed inhibitor  مثبط ثنائي الراس 
doubling time زمن التضاعف 
dough raising power قابلية نفش العجين 
down shock  صدمة تنافذية تنازلية 
down streaming يسار الموقع،استخالص وتنقية  
down time  وقت ضائع 
dried yeast  مجففةخميرة  
drip سائل ناضح 
drop method طريقة القطرة 
droplet    قطيرة 
drought tolerance تحمل الجفاف 
drugs ادوية عقاقير ،  
dry cleaning تنظيف جاف 
dry curing تقديد جاف 
dry distillation تقطير جاف 
dry salting  تمليح جاف 
dry wreight وزن جاف 
drying تجفيف 
drying storage خزن بالتجفيف 
dual fermentations  زدوجة متخمرات  
dual role   دور مزدوج 
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dual standard test اختبار مزدوج قياسي 
duplex مزدوج 
duplicated mutants طفرات متضاعفة 
Durham tube انبوب درهام 
dwarfism قزامة 
dye biodegradation  صبغات تفكك حيوي لل  
dryer مجففة 
dyes  ، الصباغات    صبغات  
dyneins  داينميكيةبروتينات  
dysgeusia  قصور التذوق 
dysglycemia قصور ايض سكر الدم 
dyspepsia قصورالهضم 
dystrophy قصور غذائي ايضي 
dyszoomylia قصور تكوين الكاليكوجين 
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ear drum طبلة االذن  
ear barotraumas اذى ضغطي لالذن  

early mRNA مبكر مراسلنا ر   
eco- technology اقتصاديةتقنية   
ecological genetics وراثة بيئية 
ecology     علم البيئة  
ecosystems   أنظمة بيئية  
ectohormone  هرمون خارجي  
eczema نملة 
edema  ، وذمةخزب ورم ،   
edema factor  عامل توليد الورم  
edible biomass  كتلة حيوية مأكولة  
edible bioreactors مأكولةمفاعالت حيوية    
expression vectors نواقل التعبير  
effective dose   ED50  جرعة مؤثرة  
effective rhizobia رايزوبيا فعالة  
effectiveness factors ثير أعوامل الت  
effectors  ، مستفعالت   منفذات  
effluent  فقتدم  
effluent treatment معاملة الدفق  
efflux  دفق  
effusion انصباب 
equilibrium phase   طور التوازن  
electric gradient   تدرج كهربائي  
electrical fusion دمج كهربائي  
electrical impedance  مقاومة كهربائية  
electrical stress  ، كرب كهربائي اجهاد كهربائي  
electropotential  جهد كهربائي  
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electrostatic forces  قوى الكهرباء المستقرة  
electrochemical potential  جهد كهربائي كيمياوي  
electrodes اقطاب  
electrodialysis كهربائينضح   
electroelution into troughts استخالص كهربائي في الحفر  
electroflotation تطويف كهربائي  
electrofusion دمج كهربائي  
electrogenic  مولد الكهربائية  
electrolytes     كهارل 
electromagnetic waves   كهرومغناطيسية  أمواج  
electron acceptor    مستلم االلكترونات  
electron carriers   حامالت االلكترونات  
electron donor   اللكترونات معطي ا  
electron sinks  مغاطس االلكترونات  
electron transpont chain  سلسلة نقل االلكترونات  
electron transport  نقل االلكترونات  
electron transport phosphorylation    فسفرة مرافقة لنقل االلكترونات  
electronegative  كهربائي سلبي  
electronic nose وني انف الكتر  
electronic particle counters    عد الجزيئات االلكتروني  
electronicaly exicited state    حالة التهيج االلكتروني  
electropermeabilization  تحفيز النضوحية الكهربائي  
electrophile محب لاللكترونات 
electrophoresis   ، كهربائي ترحيلهجرة كهربائية   
electrostatic interactions   تدخالت كهربائية مستقرة  
electrostimulation تحفيز كهربائي  
elicitors هيجات م  
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elongation    استطالة  
elute  ، سائل مستردسائل الشطف  
elution  استرداد، شطف  
emerging yeast pathogens  منبعثةخمائر مرضية   
emetic toxin  سم مقيء  
emission انبعاث  
emulsans  مستحلبات  
emulsifers اتمستحلب   
emulsification  استحالب  
embryonic stem cells  خاليا جذعية جنينية  
encapsulation  تحوصلتكوين الحويصالت ،  
encystment   تكيس  
endemic متوطن  
endergonic    مستهلك للطاقة  
endergonic processes  عمليات محتاجة للطاقة  
endo acting enzymes  الداخلية التأثيرإنزيمات   
endoase أنزيم داخلي  
endocarditis التهاب شغاف القلب  
endocellular enzymes انزيمات خلوية داخلية  
endocrine   صمي داخلي  
endocytosis  خلويالتهام   
endoenzymes   أنزيمات داخلية  
endogenous amylases اميليزات داخلية  
endogenous contamination  تلوث داخلي  
endogenous flora نبيت طبيعي داخلي  
endogenous inocula داخلية  لقاحات  
endogenous spores داخلية المنشأابواغ   
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endonuclease انزيم القطع الداخلي  
endoparasitic fungi ًفطريات متطفلة داخليا  
endophytic  متطفالت النبات  
endorphins بيبتيدات شبيه باالفيون  
endosomes  اجسام داخلية  
endosperm سويداء 
endospores داخلية ابواغ   
endothelial  بطاني  
endotoxic shock  صدمة السموم الداخلية  
endotoxin     سم داخلي ، ذيفان داخلي  
energized membrane state   حالة شحن األغشية بالطاقة  
energized state   بالطاقةالتهيجحالة    
energy crisis  أزمة  الطاقة  
energy crops  محاصيل الطاقة  
energy currency molecules  جزيئات الطاقة المتداولة  
engineered enzymes  هندسة مأنزيمات  
engulfment   ابتالع  
enhanced oil recovery تحسين استرجاع النفط  
enolization   الينول تكوين ا  
enriched cultures مزارع االغناء  
enrichment cultures مزارع اإلغناء  
ensilage  سيلجة  
ent. plasmids                             بالزميدات معوية  
enteric bacteria    بكتريا معوية  
enterobacteriaceae  المعوية البكتريا عائلة   
enterochelins ات معوية بخال  
enteroinvasive organisms   أحياء غازية لألمعاء  
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enteropathogenes organisms   أحياء مرضية معوية  
enterotoxigenic  مولدة للسموم المعوية  
enterotoxin  سم معوي  
entomopathogenic fungi  فطريات ممرضة للحشرات  
entrainers  مدخالت  
entrapment اقتناص  
entrapping ، حجز قنص  
environmental biotechnology تقنية حيوية بيئية  
environmental pollution بيئي  تلوث  
environmental time profile  بيئيوقتي  مخطط  
environments     بيئات  
enzymatic photoreactivation    تصليح أنزيمي ضوئي  
enzymation  انزمة  
enzyme bioreactors  مفاعالت حيوية انزيمية  
enzyme combustion  حرق انزيمي  
enzyme excretion  افراز األنزيمات  
enzyme immobilization  تقييد األنزيمات  
enzyme inhibitors  مثبطات األنزيمات  
enzyme production  انتاج االنزيمات  
enzyme stabilization  تثبيت االنزيمات  
enzyme thermostabilization  ثباتية حرارية لالنزيمات  
enzyme unit    وحدة األنزيم  
epidemic وبائي  
epigenetic effects  تأثيرات جيني متعددة  
epiglotiitis التهاب لسان المزمار  
epilithon  احياء مستقرة  
epiphyseal plate  صفيحة غضروفية  
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epiphytes احياء سطحية  
episomal vectors وافل الكروموسومية ن  
episome جسم خارجي  
epoxidation فوق االكسدة 
equilibrium    توازن  
ergot alkaloids يةتقلويدات اركو  
ergotism  تسمم باالركوت  
erosion كل آت  
eruption طفح 
erythrocyte  كرية حمراء  
erythrogenic production انتاج السم االحمراري  
erythropoeitin منظم كريات الدم الحمراء  
essential amino acids index  معامل الحوامض االمينية االساسية  
essential metabolism ايض اساسي  
essential oils  زيوت اساسية  
ester fuel وقود استري  
ester value قيمة االستر  
esterase  أنزيم حال لالصرة االسترية  
ethanoate خالت   
ethanoic acid حامض الخليك  
ethanol   كحول اثيلي  
ethanol intolerance  الكحول االثيليعدم تحمل  
ethanol oxidation  الكحول االثيليأكسدة   
ethanol producing yeasts خمائر منتخبة للكحول  
ethanol stress الكحول االثيليكرب اجهاد أو   
ethanol stress protection الكحول االثيليرب حماية من ك   
ethanol stress proteins االثيليبروتينات كرب الكحول    
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ethanol tolerance  الكحول االثيليتحمل  
ethanol tolerance modulators  الكحول االثيليمحورات تحمل  
ethanol toxicity  الكحول االثيليسمية   
ether linkage   رابطة ايثرية  
eubacteria حقيقيةبكتريا   
eugenic تحسين النسل  
eukaryotes   حقيقية النواة  
eukaryotic cell  خاليا حقيقية النواة  
eukaryotic glycoconjugates  لحقيقية النواةسكريةبروتينات   
euphotic zone منطقة اضاءة جيدة 
eurythermal  مدى حراري واسع  
Eustachian tube قناة اوستاكي  
eutrophic environments  غنية بيئات   
eutrophication  ، اثراء غذائياغناء  
evaporation تبخير  
ex   stiu treatment  خارج الموضعمعاملة  
ex vivo خارج الكائن الحي  
Excimer laser  ليزر االكسايمر  
excision استئصال  
excision repair تصليح استئصالي  
excisionase  أنزيم االستئصال  
excitation  ، استفزازاثارة ، تهيج 
excited singlet state   االحاديةالتهيجحالة   
excited triplet state  حالة التهيج الثالثية  
exergonic    منتج للطاقة ، مطلق للطاقة  
exfoliation تقشر 
exoacting enzymes   انزيمات التأثير الخارجي  
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exo- inhibitors ة مثبطات خارجي  
exoantigens  مستضدات خارجية  
exocellular enzymes خارجية  خلويةأنزيمات   
exoenzymes     أنزيمات خارجية  
exfoliative  toxin  سم تقشيري  
exogenous proteases  بروتيزات خارجية  
exogenous spores خارجية المنشأابواغ   
exolytic enzymes  انزيمات التحلل الخارجية  
exon shuffling الف االكسوناتدا  
exonuclease انزيم القطع الخارجي  
exopolysaccharides  سكريات مكوثرة خارجية  
exospores خارجية ابواغ   
exosporium  بوغيةعلب   
exothermic reaction تفاعل باعث للحرارة 
exotic  ، غريبدخيل  
exotic habitats  بيئات متطرفة  
exotic products  ، نواتج  متطرفة نواتج نادرة  
exotoxin  سم خارجي  
explant رعدمز  
exponential growth   نمو تزايدي  
expression تعبير  
expression profile نسق التعبير  
expression vectors  نواقل التعبير  
exteins  قطع خارجية  
extened fermentations  تخمرات طويلة  
external auditory canal قناة سمعية خارجية  
external ear اذن خارجية  
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extinction انقضاء  
extine   طبقة خارجية للكيس  
extracellular enzymes  انزيمات خارج خلوية  
extracellular acidification  تحميض خارج الخاليا  
extracellular metabolites  نواتج ايض خارجية  
extracellular oxidation  اكسدة خارج الخاليا  
extracellutar domain  جزء خارج الخلية  
extractant  مستخلص  
extraction  استخالص  
extractives  مواد مستخلصة  
extracytoplasmic oxidation اكسدة حيوية خارج السايتوبالزم  
extreme conditions  ظروف متطرفة  
extreme  halophiles حة المتطرفة محبة للملو  
extreme habitats   بيئات متطرفة  
extremophiles متطرفات  
eye spot  بقعة عينية  
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faciliated diffusion    انتشار ميسر  
fabricated foods اغذية مصنعة  
factor عامل  
faculative psychrophiles  محبة للبرودة اختيارية  
facultative اختيار 
facultative - fermentative 
anaerobes  

   مخمرة -الهوائية اختيارية 

facultative - oxidative anaerobes  مؤكسدة -ختيارية الهوائية ا   
facultative acidophiles   محبة للحامضية اختيارية  
facultative anaerobes كائنات الهوئية اختيارية 
facultative halophiles   محبة للملوحة اختيارية  
facultative methylotrophs    متغذية على الميثان اختيارية  
facultative thermopiles  اختياريةمحبة للحرارة  
faecal coliform test  فحص بكتريا القولون 

falling number  رقم السقوط 
false feedback inhibition    تثبيط رجعي كاذب  
false yeasts  خمائر كاذبة 
familial hypercholestrolemia ارتفاع الكوليسترول العائلي 

    family                              حدة تصنيف  و،عائلة  
family surveys مسوحات عائلية 
faraday   constant        ياثابت فراد  
farmer’s lung disease مرض رئة الفالح 
fast lysing strains سالالت سريعة التحلل 
fastidious microorganisms كائنات مجهرية كثيرة المتطلبات الغذائية 

fat دهن 
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fat producing microorganisms احياء منتجة للدهون 
fat storage تخزين الدهن 
fatal مميت 
fatty acids                       حوامض دهنية  
fatty alcohols كحوالت دهنية 
fatty liver كبد دهني 
favism داء الفول ، داء البقول 
fed batch cultures مزارع التغذية المتقطعة 
feedback fermentations تخمرات التغذية الرجعية 
feedback inhibition تثبيط رجعي 
female   انثى  ، انثوية خلية  
fermentation تخمر 
fermentation capacity سعة التخمر 
fermentation economics اقتصاديات التخمر 
fermentation test فحص التخمر 
fermentative bacteria   بكتريا مخمرة  
fermentation stimulats محفزات التخمر 
fermented milk حليب محمر 
fermented pickles طرشي مخمر 
fermented sausages نقانق مخمرة 
fermenter, fermentor مخمر 
fermenter design تصميم المخمر 
fermenter geometry قياسات ابعاد المخمر 
fertile خصب  
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fertility factor ( F- factor)  عامل الخصوبة  
fertility plasmid  بالزميد الخصوبة 
fertilizers مخصبات 
fever حمى  
fiber ليف  
fibrils  لييفيات  
fibrinogen  لليفين امولد  
fibrinolysin  لليفينسم حال    
fibrinolysis تحلل االلياف 
fibroblast ارومة ليفية 
fibrosis  تليف  
fibrous capsule يفية محفظة ل  
fibrous proteins بروتينات ليفية 
filamentation  
filamentous fungi فطريات خيطية 
filamentous proteins بروتينات خيطية 
fill- draw systems انظمة الملىء والتفريغ 
filler مادة مالئة 
film  غشاء رقيق   
film yeasts  خمائر غشائية 
filter aids حمساعدات الترشي 
filter blinding انغالق المرشحات 
filter cake قشرة الترشيح 
filter voidage مسامية المرشحات 
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filteration ترشيح  
filters مرشحات 
filth test فحص الشوائب 
fimbriae  خمل  
firming agents عوامل التصلب 
first order reaction تفاعالت احادية الرتبة 
fish eye spoilage تلف عين السمك 
fission انشطار 
fixed bed reactor   مفاعل العمود الثابت  
flagella (flagellum)    اسواط ، سياط  
flagellin   ، بروتين السوط سوطين  
flash point درجة التوهج 
flask دورق  
flat flavor نكهة باهتة 
flat sour حموضة باهتة 
flatworms مسطحة ديدان 
flavin enzymes أنزيمات الفالفين 

flavor componds مركبات النكهة 
flavor enhancers مبرزات النكهة 
flavor nucleotides نيوكلوتيدات النكهة 
flavor reversion ارتداد النكهة 
flavored yoghurt منكه رائبلبن  
flavoring agents  النكهةعوامل 
flavorings   منكهات 
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F-like plasmid   بالزميد الخصوبة  
floatable  substances مواد طافية 
floater تلف المخلالت 
flocculant  متلبد  
flocculating agents عومل ملبدة 
flocculation تلبد  
flocculins ملبدات 
flocs لبد 
flora  نبيت  
floatation تعويم 
flow rate معدل االنسياب 
flow sheet االنتاجمخطط لمراحل  
flower sterility تعقيم االزهار 
flowmeter مقياس االنسياب 
flow-rate  معدل االنسياب  
fluid state  السائل  حالة المائع ، حالة  
fluidity    ميوعة  
fluidized bed driers مجففات الموائع 
fluidized bed reactor  مفاعالت مسييل ، مخمرات الموائع  
fluorescence    تألق  
fluorescent متالق   
fluorescent componds   مواد متألقة  
fluorescent markers لقةأواسمات مت  
fluorescent spectrum طيف التألق  
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fluorochromes   صبغات متألقة  
fluorophores  حامالت متألقة  
fluorosis فلوريدي تسمم 
flush ends نهايات مستوية 
foam بد  ، رغوةز 
foam capacity سعة الرغوة 
foam probes  مجسات الرغوةمجسات الزبد ،  
foam texture نسجة الرغوة 
foam treatments  معالجات الرغوة 
foam treatments معالجات الرغوة 
focusing تبئير  
fodder yeasts خمائر العلف 
fogging  تضبيب، تكوين الضباب  
folk medicine طب شعبي 
food acceptability   تقبل الطعام  
food additives مضافات غذائية 
food allergy غذائيةحساسية  ، حساسية لألغذية  
food amines امينات غذائية 
food borne diseases امراض  منقولة بالغذاء  
food chains سالسل غذائية 
food complementation إكمال الغذاء 
food consistency تناسق الغذاء 
food contamination تلوث األغذية 
food control رقابة غذائية 
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food cultism تراث األغذية 
food deterioration تلف الغذاء 
food drip ناضح الغذاء 
food faddism بدعة غذائية 
food fallacy مغالطة غذائية 
food fortification تعديل االغذية 
food hazards مخاطر غذائية 
food hygiene صحة الغذاء 
food infection عدوى بالغذاء 
food intake غذاء متناول 
food intoxication تسمم بالغذاء 
food irradiation تشعيع الغذاء 
food pigments صبغات االغذية 
food poisoning  تسمم غذائي  
food preservation حفظ االغذية 
food processing تصنيع االغذية 
food quackery دجل غذائي ، شعوذة غذائية 
food restoration االغذيةاسترجاع  
food safety of trangenic organisms وراثياسالمة االغذية المحضرة من االحياء المحورة    

food sanitation صحة الغذاء 
food security أمن غذائي 
food spoilage فساد االغذية 
food standardization تعيير االغذية 

food supplementation تدعيم الغذاء 
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food supply يتجهيز غذائ 
food taboo حظر االغذية 
food unconvential أغذية غير تقليدية 
food web اشتباك غذائي 
footprinting technique تقنية طبع القدم 
fore spore أول بوغ  
foreign DNA نا غريبةد 
forensic tests فحوص شرعية 
forest biotechnology تقنيات الغابات الحيوية 
fork  شوكة  
fortification تدعيم 
forward mutation طفرة امامية  
fossil energy طاقة حفرية 
foster mother ام مرضعة 
fraction collector جامع االجزاء  
fractional distillation تجزيئيتقطير  
fractionation تجزئة  
fragile mutants طفرات هشة 
frame shift mutation  النسقطفرة ازاحة   
free cell culture   الحرة الخاليامزرعة  
free energy   طاقة حرة  
free fatty acids حوامض دهنية حرة 
free spores   أبواغ حرة  
freeze burn حرقة التجميد 



   

 83

freeze drying تجفيف الجامد 
frequency تردد 
frontal sinus جيب جبهي  
frost tolerance تحمل االنجماد  
frozen starter  بادئ مجمد 
fructosemia تراكم فركتوز الدم 
fuel ethanol الوقودايثانول   
fumarate reductase  الفيوميرات انزيم اختزال   
fumarate respiration  ميراتالفيوتنفس  
fumigants معفرات  
fumigation تعفير  
fauna حيوانات التربة 
function  ، وظيفةدالة  
functional foods  اغذية فعالة  
fungal amylases اميلزات فطرية  
fungal biopulping  نزع اللب بالفطريات  
fungal biotechnology تقنية حيوية فطرية  
fungal cellulases  سليلزات فطرية  
fungal inocula  لقاحات فطرية  
fungal insecticides مبيدات حشرية فطرية  
fungal metabolites مواد ايض فطرية  
fungal proteases بروتيزات فطرية  
fungi  فطريات  
fungi imperfecti فطريات ناقصة 
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fungicide مبيد الفطريات 
fungicole ممرضات الفطريات  
fungistasis طريركود ف 
fungivorous insects  كلة للفطريات آحشرات  
fusel alcohol كهةنكحوالت ال  
fusel oil زيت كحولي  
fusel products النكهة نواتج 
fusion agents  الدمجعوامل  

fusion proteins بروتينات الدمج  
fused proteins بروتينات مدمجة  
fusogens مدمجات  
fusion vector  دماجناقل االن  
futile cycle دورة غير مجدية 

 
 
 

 



gas phase طور غازي 
galvanitropic اء كهربائيحانت  
galvanotaxis  للكهرباءانجذاب  
gametes امشاج 
gamma radiation اشعاع كاما 
gangrene موت غازي 
gas chromatography  ، استشراب كروماتوكرافي غازي

 غازي
gas constant ثابت الغاز 
gas liquid chromatography اب غازي تشرسافي غازي سائل ، كروماتوكرا

 سائل

gas plasma بالزما الغاز 
gas vacuole فجوة غازية 
gas vesicle حويصلة غازية 
gassing power قابلية النفش 
gel هالم 
gel electrophoresis ترحيل كهربائي هالمي 
gel enclosure غلق بالهالم 
gel filteration ترشيح هالمي 
gel permeation نفوذ هالمي 
gel strength قوة الهالم 
gellan جيالن 
gelling تهلم 
gelling  agents عوامل تكوين الهالم 
gene  مورثجين ،  
gene amplification تضخيم الجين 
gene bank بنك الجينات 
gene cloning استنسال الجينات 
gene clusters عناقيد جينية 



gene dosage جرعة الجين 
gene dose جرعة الجين 
gene expression  تعبير عن الجين، تعبير جيني  
gene gun مدفع الجينات 
gene library مكتبة الجينات 
gene manipulation تطويع الجين 
gene probes مجسات الجينات 
gene regulation تنظيم جيني 
gene regulatory proteins بروتينات منظمة  للجينات 
gene technology تقنية الجينات 
gene therapy عالج جيني 
gene transfer نقل اجلينات 
general acid حامض عام 
general base قاعدة عامة 
generalistic yeasts خمائر عامة 
generalized pili عامة شعيرات  
generalized transduction تنبيغ عام 
generation توليد ،  جيل 
generation time وقت الجيل 
genetic وراثي 
genetic  instability عدم استقرار وراثي 
genetic  mutation طفرة وراثية 
genetic adaptation تكيف وراثي 
genetic block غلق وراثي 
genetic codes شفرات او الرامزات الوراثية 
genetic complementation تكامل وراثي 
genetic discrimination متييز وراثي 
genetic engineering هندسة وراثية 



genetic engineered 
microbes 

"جراثيم مهندسة وراثيا  

genetic informations معلومات وراثية 
genetic map خارطة وراثية 
genetic markers واسمات وراثية 
genetic parasitism تطفل وراثي 
genetic recombination اعادة الترتيب الوراثي 
genetic segment قطعة وراثية 
genetic stability ثباتية وراثية 
genetic vaccination متنيع وراثي 
genetic vaccines لقاحات وقائية وراثية 
genetic variations تغايرات وراثية 
genetically modified 
organisms (GMO) 

 أحياء محورة وراثياً

genetics وراثة 
genome  مجموع جيني،مجين، بنية وراثية  
genome rearrangement  البنية الوراثيةاعادة ترتيب  
genomic fragment قطعة جينية 
genophore حامل اجلينات 
genosomes اجسام جينية 
genotoxicty سمية وراثية 
genotype نمط وراثي 
genotyping تنميط وراثي 
genus جنس 
geometric specificity خاصية هندسية او جتسيمية 
geovar ضرب جغرافي 
germ cell gene therapy  مشاجلالعالج جيني  
germ cell wall جدار اخللية اجلرثومي 
germ cells خاليا جنسية 
germ line خط جرثومي 



germicide مبيد للجراثيم 
germinal zone منطقة اإلنبات 
germinants  ، مواد منبتةمنبتات  
germination انبات 
gesmmte konzentraction 
(Gk) 

 تركيز كلي

giontism عملقة 
glass beads كرات زجاجية 
glazing تزجيج 
gliding movement حركة انزالقية 
globular proteins بروتينات كروية 
glucogenesis توليد السكريات 
glucose effect كوزتأثير الكلو  
glucose poisoning تسمم بالكلوكوز 
glucose sensitive yeasts خمائر حساسة للكلوكوز 
glucose sensors الكلوكوزمتحسسات  
gluten كلوتين 
glycan كاليكان 
glycerol كلسيرول 
glycobiology بايولوجيا سكرية 
glycobiotechnalogy تقنية حيوية سكرية 
glycocalyx يكاس مخاط  
glycoconjugates مركبات مقترنة سكرية 
glycogen   كاليكوجين،نشا حيواني  
glycogen degradation تفكك الكاليكوجين 
glycolipids سكريةدهون  
glycolysis تحلل السكر 
glycophiles محبة للسكريات 



glycoproteins بر وتينات سكرية 
glycosylation اضافة السكريات 
good competitor منافس جيد 
grade درجة 
Gram  stain  ملون غرام،صبغة كرام  
Gram negative كرام لصبغةسالبة  
Gram positive  كراملصبغة موجبة  
Gram variable متغيرة لصبغة كرام 
granulomatous ورم حبيبي 
grating زمحز 
gratuitous proteins بروتينات مجانية 
gravimatric الثقل النوعيقياس  
gravimetric methods طرق وزنية 
gravitational stresses  كروب وزنيةاجهادات أو  
gravitational potential جهد اجلاذبية 
grazing رعي 
grazing food chains` سالسل غذائية مائية 
green bacteria بكتريا خضراء 
green foods  خضرأغذية  
green house effect أثير البيت الزجاجيت  
green house gases غازات البيوت الزجاجية 
green malt مالت اخضر 
green petrol بترول أخضر 
green plants نباتات سليمة 
green revolution ثورة خضراء 
green spot بقعة خضراء 
green technology تقنية خضراء 
grittiness  ، مظهر رمليرملية  



 gross production انتاج اجمالي 
ground state حالة الهمود 
ground waters مياه جوفية 
group translocation ازفاء ، نقل المواد بعد تحويرها 

 المجموعة
grown gall disease مرض السرطان التاجي 
growth cycle دورة النمو 
growth enhancers محسنات النمو 
growth factors عوامل النمو 
growth hormone gene جين هرمون النمو 
growth hormone releasing 
hormone 

 هرمون محرر لهرمون النمو

growth phases اطوار النمو 
growth promoters محفزات النمو 
growth rate معدل النمو 
growth rate constant ثابت معدل النمو 
growth retardants روادع النمو 
growth stimulants  ، منشطات النمومنبهات النمو  
growth yield  ، حاصل النموريع النمو  
gum arabic صمغ عربي 
gummy   مخاطية،صمغية  
gut معي 
gynecology علم االمراض النسائية 



 

 92

H-acceptors مستلمات الهيدروجين  
haem  هيم  
haemglobulin   هيموغلوبينيحمور ،  
haemocytometer عداد الكريات الدموية  
haemolysin  سم التحلل الدموي  
haemolysis  تحلل الدم  
haemorrhagia نزف الدم  
haevy chain  سلسلة ثقيلة  
hair pin loop  دبوس الشعرحلقة  
half - reaction  نصف التفاعل  
half- maximum velocity  مىظمنتصف السرعة الع  
half order kinetics  الرتبةحركيات نصفية  
half-life عمر النصف 
halo alkaliphilic-bacteria  القلويةلفة للملوحة آبكتريا  
halogenation  هلجنة  
halogens  هالوجينات  
haloperoxidases بيروكسيدات ملحية  
halophiles  محبة للملوحة  
halophilic bacteria بكتريا محبة للملح  
halophilism   لملح ، األلفة للملحامحبة  
halophytes  نباتات ملحية  
halotolerance genes جينات تحمل الملوحة  
halotolerant متحملة للملوحة  

handling تداول 
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hanging-drop method طريقة القطرة المعلقة 
haploids دانياتفر  
haploid cell cultures مزارع الخاليا الفردانية  
haptotropism اء تالمسيحانت  
hardness صالبة  
hay fever حمى القش 
Hayflic limit ة هايفليكيمحدود  
H- bonds  أواصر هيدروجينية  
H- donors معطيات الهيدروجين  
head space فراغ رأسي  
healthly foods يةصح أغذية  
heap leaching تصفية االكوام  
heat shock response استجابة للصدمة الحرارية  
heat stable toxin  سم ثابت بالحرارة  
heat labile toxin   للحرارةحساسسم   
heat shock elements عناصر الصدمة الحرارية  
heat shock proteins بروتينات الصدمة الحرارية  
heat shock response الصدمة الحراريةاستجابة   
heat shock transcription factor عامل انتساخ الصدمة الحرارية  
heat stable ثابت حراريا  
heat sterilzation تعقيم حراري  
heavy metal compounds مركبات معدنية ثقيلة  
helical cylinder  اسطوانة حلزونية  
helically  حلزوني  
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helicase juice ير القواقععص  
helper cells  خاليا مساعدة  
hemicellulases انزيمات محللة الشباه السليلوزية  
hemicelluloses اشباه السليلوز  
hemolysin  الدمسم تحليل   
hemolysis تحلل الدم  
hemolytic محلل الدم 
hepatictomy  استئصال جزء من الكبد  
hepatitis التهاب الكبد 
herbicide resistance مقاومة مبيدات االدغال  
heterologus  genes جينات غريبة  
heterocaryosis  ، اختالف االنويةتباين االنوية  
heterocysts  متباينةاكياس  
heterodimers ثنائي متباين ، مزدوجات متباينة  
heterofermentation   متباينتخمر  
heterofermentative lactic acid  
bacteria 

   التخمرمتباينةبكتريا حامض اللبن 

heterogenicity تباينيةتباين ،   
heterogenous systems  متباينةانظمة  
heterokaryons متباين االنوية  
heterolactic fermentation  متباينتخمر لبني  
heterologus proteins  متباينة المنشأبروتينات  
heteropolymers  متباينةمكوثرات  
heteropolysaccharides   متباينة مكوثرةسكريات  
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heterotroph  التغذيةمتباينة   
heterotrophy  متباينةتغذية  
heterotrophic bacteria بكتريا متباينة التغذية  
hexoses  سكريات سداسية  
H-gradient  تدرج تركيز أيون الهدروجين  
high alcohols كحوالت عالية  
high cell density fermentations العالية الخلويةتخمرات الكثافة   
high dielectric molecules  جزيئات ذات قطبية مزدوجة عالية  
high energy compounds مركبات الطاقة العالية  
high gravity  media  مركزةغذائية اوساط  
high osmolarity glycerol pathway تخليق الكيسرول التنافذي  
high pressure stress  كرب ارتفاع الضغطاجهاد أو  
high producivity انتاجية عالية  
high salt media عالية الملوحة غذائيةاوساط   
high technology تقنية متطورة  
high temperature stress  كرب الحرارة العاليةاجهاد أو  
hirudin مانع التخثر الطفيلي  
histocompatibility  توافق نسيجي  
histons هستونات  
hitchhiking transposon  جين قافز متطفل  
holdfast  مواد الصقة  
holoenzyme  أنزيم كلي  
homeostatis الكائن الحيفياتزان العناصر   
homestatic response استجابة لتغير التراكيز  
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homofermentation  تخمر متجانس  
homogenous systems انظمة موحدة  
homogenously mixed bioreactors مفاعالت حيوية متجانسة  
homogonizer جنسم  
homolatic fermentations ةتخمرات حامض اللبن المتجانس  
homopolymers مكوثرات متجانسة  
homopolysaccharides  سكريات مكوثرة متجانسة  
homothalic احياء خنثى  
homothalisim نثتخ  
hook  شص  
hormone هرمون  
hormone replacement therapy  عالج الهرمون االستبدالي  
horse radish peroxidase بيروكسيد الفجل  
host مضيف  
host range مدى مضيفي  
host special toxins المضايفسموم متخصصة   
host strain ساللة مضيفة  
hot fertilizers ساخنة مخصبات  
hulls سبوسقشور ،  
humaline  مهندس وراثيابشريانسولين   
human genetics وراثة بشرية  
human immune deficiency virus فايروس نقص المناعة المكتسبة  
humanized cultured milk حليب االم المخمر  
humidity رطوبة  
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humoral immunity  مناعة خلطية  
humus دبال 
hybrid antibiotic  وي هجينحيمضاد  
hybrid cells يا هجينةخال  
hybrid molecule جزيئة هجينة 
hybrid plasmid  بالزميد هجين  
hybridization تهجين  
hybridoma خاليا هجينةهايبردوما ،  
hydration ابتاللتميؤ ،  
hydrocarbon fermentation تخمرات الهيدروكاربونات  
hydrocolloids غرويات مائية  
hydrodynamic  fermenters  ضغط السائلمخمرات  
hydrodynamic injection  حقن معتمد على الضغط المائي  
hydrogenation هدرجة 
hydrol متحلل الموالس  
hydrolysis  تحلل مائي  
hydrolytic enzymes  أنزيمات التحلل المائي  
hydrometer  مقياس الماء  
hydrophilic  آلفة للماء ، محبة للماء  
hydrophobic bonds  ارهة للماءأواصر ك  
hydrophobic chains سالسل كارهة للماء  
hydrophobic lipid protein للماءهبروتين دهني كار   
hydrophobic proteins بروتينات كارهة للماء  
hydrophobicity   ، صفة كراهة الماءكراهية  
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hydroscopic properties  االحتفاظ بالماءصفات   
hydrostatic pressure  ئيضغط ما  
hydrostatic stress   الماءكرب ضغط اجهاد أو  
hydroxylation هدركسلة، اضافة مجموعة الهيدروكسيل  

hygiene صحة ، صحي  
hygrometer   ، مقياس الرطوبةمرطاب  
hygroscopacity الرطوبةامتصاص   
hygroscopic ماص الرطوبة 
hylaine spot  بقعة زجاجية  
hyper parasitism اكمتطفل متر  
hypertrophy فرط الضمور 
hypercatabolism فرط الهدم 
hyperfilteration ترشيح عالي  
hyperglycemia فرط سكر الدم  
hyperglycosylation تسكر فائق  
hyperosmotic shock صدمة تنافذية عالية  
hyperoxic conditions روف تهوية فائقةظ  
hyperproducing strains  االنتاجسالالت فرطة  
hyperproduction   ، زيادة االنتاجفرط االنتاج  
hypersensitivity فرط الحساسية  
hyperthermophiles محبة لحرارة فائقة  
hypertonic  عالي التوتر  
hypervariable  شديد التغير  
hyperviability عيوشية فائقة  
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hypha(e) هايفات  
hyphal bodies اجسام هايفية  
hyphal tip culturing  الهايفاتزراعة نهاية  
hypocholestrolemia خفض الكولستيرول  
hypoosmotic shock صدمة التنافذ الواطى  
hypotonicity انخفاض الضغط التنافذي  
hypoxic conditions ظروف الهوائية فائقة  
dialysis culture systems غشائيحمزارع نض   
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 ice bath حمام ثلجي  
ice- nucleation bacteria  بكتريا البلورات الثلجية  
ideal solutions محاليل مثالية  
identification تشخيص  
idiolites مواد االيض الثانوي  
idiophase طور االنتاج  
illegilimate recombination غير شرعيأو تجمع وراثي شاذ   
imitation foods أغذية مقلدة 
imitation meat قلدلحم م 
imitation milk حليب مقلد 
immature cysts   أكياس غير ناضجة  
immediate precursors   مواد سابقة مباشرة  
immiscible غير قابلة لالمتزاج  
immobile cili syndrome   متالزمة االهداب غير المتحركة  
immobile phase طور غير متحرك  
immobilization matrix التقييدمادة   
immobilized cell fermenters مخمرات الخاليا المقيدة  
immobilized enzymes انزيمات مقيدة 
immolilization تقييد  
immortalized cell lines  خاليا دائمةخطوط  
immunity مناعة 
immunization  ع ، توليد المناعة يتمن  
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immuno precipitation   ترسيب مناعي  
immuno adsorption        امتزاز مناعي  
immunoassay تقدير مناعي  
immunochemical methods طرق كيماوية مناعية 
immunoelectrophoresis ترحيل كهربائي مناعي 
immunogenic   مولد للمناعة  
immunoglobulins كلوبيولينات مناعية 
immunology  علم المناعة  
immunosupression  كبت مناعي  
impedance  مقاومة  
impedance monitoring  الكهربائيةتسجيل المقاومة  
impellers خالطات  
impermeability   عدم النفاذية  
impetigo قوباء 
improved case production حالة انتاجية محسنة  
improvers محسنات  
in container foods اغذية جاهزة  
in situ في الموقع 
in situ leaching تصفية موضعية  
in vitro   خارج الحي ، في الزجاج  
in vitro mutagenesis  الزجاجفي تطفير 

in vivo   داخل الحي  
inactivation    تعطيل  
inactive  مقتول, غير فعال  
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inborn errors of metabolism اخطاء خلقية ايضية 
inborn والدي 
inbreeding زواج األقارب 
inclusion bodies اجسام اشتماليةاجسام ضمنية ،  
incompatible  groups  مجا ميع غير متوافقة  
incompatible plasmids    بالزميدات متنافرة  ، غير متوافقةبالزميدات   

incompelet oxidation اكسدة غير تامة  
incorporation  ، انجبال   اندماج  
incubation حضن  
incubation period مدة الحضانة ، دور الحضانة 
incubator  حاضنة 
index  ، معامل كشاف  
indicator organisms  أحياء دالة  
indicator paper  ورق الدليل  
indirect fermentation تخمر غير مباشر  
indispensable enzymes   أنزيمات ضرورية  
indole test لفحص أال ندو 
induced mutations طفرات مستحثة  
induced thermotolerance تحمل حراري مستحث  
inducer  محرض  اث ،ح  
inducer expulsion  ، طرد المحرض طرد الحاث  
inducible enzymes   أنزيمات مستحثة  
induction  ، تحريض حث  
industrial foods اغذية صناعية  
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industrial microbiology    علم األحياء المجهرية الصناعي  
inert surfaces   سطوح خاملة  
infant botulism تسمم وشيقي للرضع 
infection خمج ، ، عدوى اصابة  
infiltration ارتشاح 
inflammation التهاب 
influent  دفق داخل  

 information carriers  حامالت المعلومات  
infrared ray    أشعة تحت الحمراء  
infrared spectroscopy طبف االشعة تحت الحمراء 
infraspecies انواع ثانوية  
infusion mashing هرس بالنقع 
inhibition zone  منطقة التثبيط  
inhibitor  مثبط  
inhibitory salts امالح مثبطة 
inimical agents  عوامل مؤذية  
initial rate   االولي أومعدل التفاعل البدائي   
initial velocity   سرعة بدائيةاولية ، سرعة  
initiation codon شفرة بدء 
initiation complex   معقد البدء  
initiation factor   عامل البدء  
initiation of replication بدء  التضاعف  
initiator protein   بروتين مبدىء  
injury  اذى  
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inner coat   غالف داخلي  
inoculation زرع  تلقيح ،  
inoculum  لقح   قاح ،ل  
inoculum media غذائيةاوساط لقاح    
inorganic fermentations تخمرات المواد الالعضوية  
insecticide residues الحشريةبقايا المبيدات  
insertion elements   ، عناصر االقحامعناصر الغرس  
insertion elements  عناصر الغرس  
insertion mutants  طفرات الغرس،  طفرات االقحام 
insertion sequence   تسلسل االقحام ، تتابع الغرس  
insertion site موقع الغرس 

insertion vectors نواقل الغرس 
insertional inactivation تثبيط بالغرس  
insertional mutants طفرات  الغرس  
instant yeast خميرة فورية 
insulin انسولين 

integral  proteins   بر وتينات أساسية  
integrase انزيم دامج  
integration دمج   
intense  ، شديدحاد  
interact  يتداخل  
interaction   تداخل  
interadermally  ، داخل االدمة داخل الجلد  
intercalating agents عوامل الحشر ، عوامل االقحام 
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intercalation  حشرإقحام ،   
interconversion حويل متبادلت  
interference  ، تالقيتداخلتصادم ،   
interfering agents عوامل مداخلة 
intergenic sequences تتابع بيني 
intermediate metabolism ايض وسطي 
intermittent sterilization تعقيم متقطع 
interrupted mating  اتصال متقطع  
interspecific protoplast fusion البروتوبالستات المتباعدةدمج   
interval  مدة  
inverting sequences تتابعات مقلوبة 

intoxication تسمم بالذيفان 
intracellular داخل الخلية  
intracellular antibodies  اجسام مضادة داخل الخاليا  
intracellular enzymes  ل الخليةأنزيمات داخ   
intracllular domain  ل الخليةجزء داخ  
intragastric  داخل المعدة  
intravenously  داخل الوريد  
intrinisically   داخلية  
intrinsic viscosity ذاتية لزوجة 
intrinsic volume حجم بيني 

introns   مناطق غير مشفرة، انترونات  
invaginations   انبعاجات    
inversion انقالب 



 

 106

invertase انزيم االنقالب 
inverted repeats  تتابعات مقلوبة  
inverted sequence  تسلسل معكوس  
iodine number رقم اليود 
iodine value قيمة اليود  
iodophores حامالت اليود 
ion - pump  مضخة االيونات  
ion exchange تبادل ايوني  
ion exchange chromatography   يونياستشراب التبادل االكروماتوكرافي أو  

ion exchanger  مبادل سالب  
ionic nutrients   مواد غذائية مشحونة  
ionizing radations   اشعاعات مأينة  
ionophores   حامالت االيونات  
ionophoresis ترحيل ايوني 
iron – sulphur proteins  الكبريتو بروتينات الحديد   
iron deficiency anemia فقردم نقص الحديد 
iron metabolism ايض الحديد 
ironophores  حامالت الحديد  
irreversible  العكوس  غير قابل للرجوع ،  
irreversible damage  تخريب غير قابل للرجوع  
irreversible inactivation  تعطيل غير قابل للرجوع  
irreversible inhibition تثبيط غير راجع 
island  جزيرة  
isoaccepting receptors  مستلمات متماثلة  
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isoamylase نظير االميليز 
isobolgram منحنى تداخل المضادات الميكروبية  
isoelectric focusing  تبئر التعادل الكهربائي  
isoelectric point   نقطة التعادل الكهربائي  
isoenzymes  ، انزيميةمشابهات متناظرات انزيمية 
isolation عزل  
isomerization مزامرة 
isomers   مناظرات ، متشابهات  
isopiestic technique  تقنية تساوى الضغط  
isoschizomers   متفرقات متماثلة  
isotonic متساوي التركيز 

isotope نظير  
 

(J) 
jaundice  يرقان 
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kaliemia الدممبوتاسيو   
kefir كفير 
Krebs cycle دورة كربس 
keto acids يةحوامض كيتون 
ketoacidosis الكيتونية الحوامضتراكم  
ketogenesis توليد الكيتون 
ketogenic diet غذاء كيتوني 
ketone bodies اجسام كيتونية 
 ketonization  تكوين الكيتون  
key enzym   رئيسيانزيم  
kidney   كلية  
killing gen   جين قاتل  
 kilo calorie    كيلو سعرة  
kilobase pair كيلو زوج قاعدي  
kinetics حركيات 
kinky hair disease مرض الشعر المفتول 
kinky steely hair syndrome متالزمة الشعر المفتول الفوالذي 
kiolonychia تشوه االظافر 
kishk كشك  
Kjeldahl method طريقة كلداهل 
Klenow fragment كلينو قطعة  
Kluyver’s effect تأثير كليفر 
knallgas bacteria بكتريا الهيدروجين 

L 
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labeled  ، معلمموسوم  
labeling تعليم ،توسيم   
laboratory fermenter مخمر مختبري  
lactam    الكتام   
lactate  ، لبنات   الكتات  
lactation ، رضاعةدر اللبن  
lactic acid  كتيكالالحامض 
lactic acid bacteria الكتيكبكتريا حامض ال 
lactic acid fermentation تخمر الكتيكي  
lactic heterofermentative متباينة التخمر الالكتيكي 
lactic homofermentative  الالكتيكيالتخمرمتجانسة  

lactics االحياء المكونة لحامض الالكتيك 
lactobacilli عصيات لبنية 
lactococci مكورات لبنية 
lactogenic hormone  هرمون مولد للحليب   
lactophilic احياء محبة لالكتات 

lactose intolerance عدم تحمل الالكتوز 
lactose maldigesion   أعتالل هضم الالكتوز   
lactose pyrolysis حل حراري لالكتوز 
lactotherapy عالج لبني 
lactovegetarian نباتي لبني 

lag phase  أقلم طور التلكؤ، طور الت  
lagging daughter strand خيط بنوي متباطئ  
lagging strand  ، سلسلة متاخرةشريط متباطيء  
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lambda   عاثي(  لمدا (  
lamellar structures  حية  ئ تراكيب طبقية ، تراكيب صفا  
lantibiotics  مضادات حيوية لبنية   
laryngotracheitis  التهاب الحنجرة الرغامي  
laser  ر ليز  
laser chromosome micro surgery  جراحة ليزرية مجهرية للكروموسومات  

laser micro injection  قن مجهري ليزريح  
laser micro irradiation  تشعيع مجهري ليزري  
laser scissor  مقص ليزري  
laser tweezers  مالقط ليزرية  
late gas blowing انتفاخ غازي متأخر 
late gene ين متأخرج 
latent heat حرارة كامنة 
latent infection اصابة كامنة 

latex  حليب نباتي  
lathyrism مرض الجلبان 
leaching    تصفية   
leader chain  سلسلة مرشدة   
leading strand شريط  قائد  
leaky   سربة ، ناضحة   
leaky mutant  طفرة سربة  
leavening  نفش العجين 

lecithin  محين،ليسيثين  
lectin   لكتين   
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lectionology  م دراسة اللكتينات لع  
legal standards مقاييس قانونية 
leghaemoglobin   هيموغلوبين بقولي   
leprosy جذام 
lesion  اذىاصابة ، 
lethal mutation طفرة مميتة 
lethal rate  ، معدل الهالكمعدل الموت 
lethal synthesis ليق مميتتخ 
lethal zygosis اقتران مميت  
leucocytes   كريات الدم البيض  
leukemia ابيضاض الدم 

 L- shape , L-forms أجسام ليستر  
lichens اشنات 
licorice نبات السوس 
life – death cycle   الموت – دورة الحياة   
ligands   ، ربائط مجاميع مرتبطة   
ligase recognition site  موقع التعرف لألنزيم الالحم   
light - emitting molecule  جزئية باعثة للضوء   
light - reaction  تفاعل ضوئي   
light chain  سلسلة خفيفة   
light emission  انبعاث الضوء   
light intensity شدة ضوئية 
light microscope  مجهر ضوئي   
lightness value درجة االضاءة 
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lignin  ، لكنينخشبين 
liming  بالكلسمعاملة 
limiting amino acid حامض اميني محدد 
linear ، مستقيم خطي 
linear pathway مسار ايضي مستقيم 
linear plasmids بالزميدات مستقيمة 
linker رابطة،وصلة 
linker molecule جزيئة رابطة 
linkgae  ارتباط   
lipases  للدهون  تحلل انزيمات  
lipid carrier  حامل دهني   
lipid cysts  اكياس دهنية   
lipids دهون 
lipoamino acids  حوامض أمينية دهنية   
lipolysis تحلل الدهون 
lipolytic microorganisms احياء مجهرية محللة للدهون 

lipophilic  محبة للدهون   
lipophobic كارهة للدهون   
lipopolysaccharides سكريات مكوثرة دهنية 
lipoproteins  بروتينات دهنية ، بروتينات شحمية   
liposomes  أجسام دهنية ، جسيمات شحمية   
lipotropic factors ناقالت الدهون 
liquefaction اسالة، اماعة  
liquefying enzymes   انزيمات تسيل  
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liquid scintillation  وميض السوائل   
liquid sugar سكر سائل 
liquid surface fermentation  السائلتخمر سطح  
listerosis تسمم ليستيري 
litmus indicator  دليل اللتموس 
litotripsy  تفتيت حصى المرارة  
loading buffer  التحميلءدارى   
loading processes  عمليات التحميل  
local موضعي  
locus موقع 
logarithmic phase   طور لورغاتيمي  
loop full  ، الناقل لىءمملىء العروة   
lophotrichous  حزمية االسواط  
low temperature stresses   كروب انخفاض الحرارة اجهادات أو  
lucerne  نبات القضب   
luciferase ز ليوسفري   
luciferin  ليوسفرين   
lumina propria  صفيحة وسطى   
luminescence توهج 
lymph nodes  عقد لمفاوية   
lymphatic tissues  أنسجة لمفاوية  
lymphomas  سرطان العقد اللمفاوية  
lyophilization تجفيد  
lysate حاللةمتحلل ،  
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lysogenic infection اصابة محللة 
lysin ، حال  سم سم محلل   
lysine  حامض اميني ( اليسين (   
lysis تحلل، حل 
lysogen ستذاب م  
lysogeniation  االستذابةعملية 
lysogenic  conversion تحول االستذابة  
lysogenic phage عاثي محلل 
lysogeny   استذابة   
lysosomes اجسام حالة 
lysozyme  ، اليسوزايمانزيم حال 

lytic action  فعل انحاللي ، حال   
lytic cycle   دورة التحلل   
lytic enzymes يمات محللة  أنز  
lytic response استجابة التحلل  
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machinery  مكائن ، مكنات   
macroblast أرومة كبيرة 
macrocapsule  كبيرةمحفظة   
macrolesion  ضرر كبير  
macromolecules  كبيرة جزيئات  
macronutrients  مواد تحتاجها الخاليا بكميات كبيرة  
magnetotaxis  ال المغناطيسيمجانجذاب لل  
magnophiles  محبة للمغنيسيوم  
maintenance energy  طاقة اإلدامة ، طاقة الصيانة  
maintenance phase طور االدامة  
major DNA دنا رئيسي  
major histocompatibility complex  مجمع التوافق النسيجي الكبير  
male cell   كريةذخاليا  
malignant tumor ورم خبيث  
mills مطاحن  
Malta fever حمى مالطا 
maltose lag التوزتلكؤ الم  
mammary ثديي 
mammary glands  غدد لبنية  
manganese peroxide المنغنيزبيروكسديز  
manipulation تطويع 
mannosylation اضافة سكر المنان  
manometer  مقياس الضغط  
mariculture بحرية زراعة  
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marker frequency analysis  تكرارالتحليل  
massenger RNA (mRNA)   مراسلرنا  
mastoiditis التهاب الخشاء  
mating تزاوج  
mating sterility عقم التزاوج  
maturation  نضج  
maturation zone  منطقة النضوج  
mature protein بروتين ناضج  
maxicells خاليا كبيرة  
maxillary فكية  
maximum temperature مىظدرجة الحرارة الع  
meal مسحوق 
meat tenderization تطرية اللحم  
mechanical damage  تدمير آلي  
mechanical shearing  ليآقص  
mechanical stresses  ، آليةكروباجهادات آلية   
mechanism  آلية  
median lethal dose جرعة قاتلة متوسطة  
medical genetic وراثة طبية  
medium  غذائيوسط  
medium energy compounds  الطاقةمركبات متوسطة  
mega plasmid بالزميد كبير  
megalocyte خلية ضخمة 
meiosis  انقسام اختزالي  
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melting point نقطة االنصهار  
membrane biogenesis تخليق اغشية  
membrane bound carriers  حوامل مرتبطة باألغشية  
membrane filters  مرشحات غشائية  
membrane potential  جهد الغشاء  
membrane trafficking  غشيةاالتوجيه  
membrane vesicles  غشائية حويصالت  
meningitis التهاب السحايا 
mesophiles  متوسطةأحياء محبة لحرارة  
mesosome  أجسام وسطية  
mesotrophy توسط في التغذية الذاتية  
metabolic engineering هندسة العمليات االيضية  
metabolic oscillation تأرجح ايضي  
metabolic pathways  مسارات ايضية  
metabolic transition  تحول ايضي  
metabolism  فعاليات ايضية ، ايض  
metabolites  مواد االيض  
metachromasia  تلون متبدل  
metal respone element  االستجابة للمعادنعناصر   
metalloenzymes  أنزيمات حاوية على المعادن  
metalloproteins  بر وتينات حاوية على المعادن  

metallothionein  ثايونين معدني  
methan production إنتاج الميثان  
methanobacteria بكتريا الميثان  
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methanogenic  للميثان مولد  
methanogenic bacteria  ولدة للميثانمبكتريا  
methanogens أحياء مولدة للميثان  
methanogensis  د الميثانتولي  
methanol  كحول مثيلي  
methanol dehydrogenase  أنزيم نزع الهيدروجين الكحول المثيلي  
methemoglobinemia مرض االزرقاق  
methylotroph متغذية على الميثان  
microbial genetic وراثة االحياء المجهرية  
microcolonies مستعمرات صغيرة  
microaerophiles  من الهواءمحبة لقليل  
microbial endemism توطن ميكروبي  
microinjection حقن دقيق  

microbial fermentations تخمرات مايكروبية  
microbial inocula  لقاحات ميكروبية  
microbial interactions تداخالت األحياء المجهرية  
microbial load حمل ميكروبي 

microbial polymers يةمكوثرات ميكروب  
microbial instecticides مبيدات حشرية ميكروبية 

microbiocidal وباتالميكر لقات  
microbiostat موقفات الميكروبات  
microbodies اجسام صغيرة  
microcapsule  صغيرةمحفظة   
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microcells خاليا دقيقة صناعية  
microcolorimetry  الدقيق قياس السعرات  
microcycle  ةدورة  مختصر  
microemulsions مستحلبات دقيقة  
microenvironments  بيئات موضعية  
microfilaments خيوط دقيقة  
microfungi فطريات صغيرة  
micromanipulator  مطواع مجهري  
micrometer (µM)  وحدة قياس طول ( مايكروميتر(  
micronutrients مغذيات نزرةغذيات صغيرةم ،   
micropyle نقير  
microsomes اجسام كيسية صغيرة  
microtubules انابيب دقيقة  
middle ear اذن وسطى  
midpoint potential  جهد متوسط  
migration  هجرة  
milieu interieur  وسط داخلي  
milk natural inhibitors مثبطات الحليب الطبيعية  
millivolt  وحدة قياس الجهد الكهربائي (ملي فولت(  

mimetica حاكياتم  
mineral yeasts خمائر المعادن  
mineralization  معدنةتمعدن ،  
mini cells mutants طفرات الخاليا الصغيرة  
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miniature chemostat cultures مزارع صغيرة مستمرة  
minichromosomes كروموسومات صغيرة  
minimal inhibitory concentration اقل تركيز مثبط 
minimal medium وسط غذائي ادنى  
minimal water activity  نشاط مائي أدنى  
ministelliles توابع صغيرة  
minitubers درنات صغيرة  
mis – sense mutants  طفرة خاطئة  
mis- sense mutation طفرة خاطئة  
mitogens مشطرات ، حاثات االنقسام   
mitosis انقسام خيطي  
mixed  fermentation ط ، تخمر ممزوجتخمر مختل  
mixed acid fermentations تخمرات حامضية مختلطة  
mixed cultures مزارع مختلطة  
mixed inhibition تثبيط مختلط  
mixotrophy تغذية مختلطة  
mixo-unit وحدة خليطية  
mobilizable  محركة  
mobilization تحريك  
model طراز  
mode-locking  يغةاقفال الص،تثبيت النمط  
moderate environments بيئات معتدلة  
moderate halophiles  معتدلةمحبة لملوحة  
modification enzymes انزيمات التحوير  
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modified starch نشأ محور 
moiety جزء 
moisture رطوبة 
molar موالري( مولي( 
mole fraction  جزء مولي  
molecular chaperones وصفيات جزيئية  
molecular conjugants  جزيئيةمقترنات   
molecular farming زراعة جزيئية  
molecular genetic وراثة جزيئية  
molecular hybridization تهجين جزيئي  
molecular marker  واسم جزيئي  
monocistronic  وحيد الرسالة  
monoclonal antibodies   نسيلةالأجسام مضادة وحيدة  
monocyclic-lactam ةقلحالكتام وحيد ال  
monocytes خاليا وحيدة النواة  
monomer  أحادي التركيب  
monomorphic  أحادي الطراز  
monotrichous احادية االسواط 
mordant مثبت ، مرسخ  
morpho-genes جينات مظهرية  
morphogenesis تخلق شكل ،ت  
morphology علم الشكل الخارجي  
morter هاون  
most probable number ًالعدد األكثر احتماال  
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motile متحرك  
motor proteins بروتينات التحريك  
mucilage هالم نباتي  
mucoid مخاطي  
mucoproteins بروتينات مخاطية  
mucous memberanes اغشية مخاطية  
multichain  سلسلة متعددة  
multienzyme systems أنظمة متعددة األنزيمات  
multigeneration feeding إطعام لعدة أجيال  
multimeric  متعدد الوحدات  
multimutation  طفرة متعددة  
multiphase media أوساط غذائية متعددة األطوار  
multiple replication forks شوكات تضاعف متعددة  
multiple resistance مقاومة متعددة  
multityping تنميط متعدد  
mumps نكاف 
murine جرذي ، فأري 
mushroom  عرهون ، فطر ، عيش الغراب  
mushroom flavor نكهة العرهون  
mustard خردل 
mutagen  مطفر  
mutagenecity قابلية تطفيرية  
mutants طفرات  
mutation frequency تكرار الطفرة  
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mutational biosymthesis تخليق حيوي للطفرات  
mutational complementation تكامل الطفرات  
mutator phage (Mu-phage) عاثي مطفر  
mutual cultivation زراعة تعايشية  
mutualism تبادل المنفعة  
mycelium مايسليوم  
mycobiont مشارك فطري  
mycoherbicides مبيدات االدغال الفطرية  
mycology علم الفطريات  
mycoparasitism تطفل فطري  
mycoplasma طورةفم كتريا عارية من الجدران ،ب  
mycoproteins فطرية بروتينات  
mycorrhizal association عالقة مايكورايزا  
mycostatic agents عوامل موقفة للفطريات  
mycotoxingenic  مولدة للسموم الفطرية  
mycotoxins سموم فطرية  
myeloma ورم لبي  
myxobacteria بكتريا هالمية 
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N 
nail head spoilage تلف مساري  
naked DNA  دنا عاري  
nasal cavity  تجويف انفي  
nasal ducts  قنوات انفية  
nasopharyngitis   التهاب البلعوم االنفي  
nasopharynx   بلعوم انفي  
natural acidity حموضة طبيعية  
natural additives مضافات طبيعية  
natural auxotrophy ئي طبيعيعوز غذا  
natural carbonation كبرنة طبيعية  
natural deficiency   نقص طبيعي  
natural ecosystems  أنظمة بيئية طبيعية  
natural fermentations  تخمرات طبيعية  
natural flotation  طفو طبيعي  
natural gums صموغ طبيعية  
natural inhibitors  مثبطات طبيعية  
natural killer cells خاليا قاتلة طبيعية  
natural media  أوساط غذائية طبيعية  
natural yoghurt لبن طبيعي  
necrosis  نخر  
necrotoxin   سم ناخر  
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necrotrophic mycoparasitism تطفل فطري مميت  
necrotrophic parasitism تطفل مدمر  
necrotrophs متغذية على االموات  
negative control   سيطرة سالبة  
negative staining   تصبيغ سالب  
nematicidal antibiotics مضادات الديدان الحيوية  
nematicides مواد سامة للديدان  
nematode trapping مصائد الديدان  
nematophogous fungi فطريات ملتهمة للديدان  
nemtode trapping fungi فطريات مقتنصة للديدان  
neoplasia تكوين الورم 
neoplastic  ورمي  
nephelometer   قياس الكدر  
nephylometry  الكدر مقياس   
nerve gases detoxification تعطيل غاز االعصاب  
Nesslerization    نسلرة  
net protein utilization صافي استهالك البروتين  
neurotoxin  سم األعصاب  
neurotransmitters  نواقل عصبية  
neutral proteases بروتيزات متعادلة  
neutral sugars   سكريات متعادلة  
neutralized inactivated cultures مزارع مثبطة بالتعادل  
neutrophils   عدالت  
new /modern biotechnology  تقنية حيوية حديثة  
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Newtonian fluids موائع نيوتينة  
nick  – translation الثلم ترجمة 
nitrate leaching  ، جرف النتراتتصفية النترات  
nitrate reductase   مختزل النترات انزيم  
nitrate respiration تنفس النترات  
nitrification نترنة 
nitrifying bacteria  بكتريا منترتة  
nitrite reductase   النتريت اختزالانزيم   
nitrogen fixation تثبيت النتروجين  
nitrogenase نظام تثبيت النتروجين  
nitroglycerin explosives متفجرات الكليسرين النتروجينية  
nocardiosis   داء النوكادريا  
nodulation   تكوين العقد الجذرية ، عقادة  
nodules عقد  
nodulins بروتينات العقد  
non - immunogenic  غير مولد للمناعة  
non – sulphur bacteria  بكتريا غير معتمدة على الكبريت  
non agronomic biotechnology تقنية حيوية لغير المحاصيل  
non- biogenic toxins  سموم الحيوية  
non coding sectors مقاطع غير مشفرة 
non- competitive inhibition  تثبيط غير تنافسي  
non conjugative plasmids  بالزميدات غير االقترانية  
non- cyclic reaction  تفاعل مفتوح  
non -essential غير أساسي  
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non- genetic adaptation  تطبع الوراثي  
non- haem iron proteins الالتساهمي بروتينات حاوية على الحديد  
non- halophiles  غير محبة للملوحة  
non- permissive cells خاليا غير مباحة  
non- protected fermentation         تخمرات غير محمية  
non- sense mutants  تافهة اتطفر   
non- sense mutations  طفرات تافهة  
non- sense proteins  بروتينات تافهة  
non- sense strands  أشرطة غير حساسة  
non sporulated   غير مكون لالبواغ  
non-aciduric bacteria وامضبكتريا غير مقاومة للح  
non-bacteriocin inhibitors يةمثبطات غير بكتريوسين  
non-convential yeasts خمائر غير تقليدية  
non-denaturing  غير ماسخ  
non-fermentative yeasts خمائر غير مخمرة  
non-lantibiotics مضادات حيوية غير لبنية  
non-protected fermentations تخمرات غير محمية  
non-ribosomal biosynthesis تخليق غير رايبوزومي  
non-traditional fermented milks متخمرات الحليب غير التقليدية  
notch ، حز  ثلم  
nuclear magnatic resonance (NMR)  رنين نووي مغناطيسي  
nuclear material  وريةنمادة  
nucleases انزيمات القطع  
nucleic acids hybridization  تهجين االحماض النووية  
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nucleosome نوويجسيم   
nucleoproteins  بروتينات نووية  
nucleotid kinase كاينز النيوكلوتيد  
nucleotide interconversions تحوالت النيوكلوتيد  
numerical methods طرق عددية  
nutrient agar اكار مغذي  
nutrient broth مرق مغذي  
nutrient stress  ، كرب الغذاء اجهاد الغذاء  
nutrition تغذية  
nutritional mutation طفرة غذائية  
nutritional quality   نوعية غذائية  
nutritional requirements غذائيةاحتياجات   
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O 
obesity سمنة  بدانة ،   
obligate مجبر اجباري ،    
obligate acidophiles   محبة للحامضية مجبرة  
obligate aerobes  هوائيات مجبرة  
obligate anaerobes  الهوائيات مجبرة  
obligate autotrophy   تغذية ذاتية اجبارية  
obligate fermentative  ، مجبرة التخمر اجبارية التخمر  
obligate intermediates   مركبات وسطية اجبارية  
obligate methylotroph   مجبرة لامتغذية على الميثان  
obligate osmophiles  مجبرة على التنافذ العالي  
obligate psychrophiles  محبة للبرودة المجبرة  
obligate thermophiles   محبة للحرارة اجبارية  
occasional auxotrophy عوز غذائي اقتضائي  
off- line measurments  قياسات غير مباشرة  
oil plants نباتات الزيت  
oil pollution تلوث زيتي  
oil recovery استخالص الزيت او النفط  
oilgomers  ، مكوثرات صغيرةبضعيات  
Okazaki fragments قطع اوكازاكي 
oleaginous أو الزيوت توليد الدهون    
oleaginous yeasts  خمائر مولدة للدهون  
oleasomes  أجسام دهنية  
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oligemia قلة الدم 
oligomeric enzymes انزيمات بضعية الوحدات الفرعية 
oligomeric proteins بروتينات بضعية العدد 
oligonucleotides بضعيات نيوكليوتيدية  
oligopeptides  بضعيةات بيبتد  
oligosaccharides   التكوثر بضعيةسكريات   
oligotrophic environments  بيئات فقيرة  
oligotrophs لتغذية أحياء محدودة ا  
oncogenes جينات السرطان  
oncogenesis تكون السرطان 
oncogenic viruses   الفيروسات المولدة لالورام  
oncosis نخر مميت  
on-line measruments باشرة  مقياسات  
opacity  عتمة 
open cultures مزارع مفتوحة  
open promoter  ممهد مفتوح  
open reading frames  راءات مفتوحة نسق ق  
operating gene جين مشغل  
operator مشغل 
operon  وحدة التشغيل ، اوبيرون   
opiates مخدرات  
opsonisation طهي 
optical density الكثافة الضوئية 
optical isomer   نظير بصري  
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optimum  ، امثلمثالي    
optimum pH  اس هيدروجيني امثل  
optimum temperature  جة الحرارة المثلى در  
optimum water activity  نشاط مائي أمثل  
optoporation   تثقيب ضوئي 
orbital دوار ،مدار   
organelles عضيات 
organic farming  زراعة عضوية  
organic immobilizers مقيدات عضوية  
organic micro pollutants ملوثات عضوية دقيقة  
organic plants عضويةنباتات   
organogenesis تخليق االعضاء  
organoleptic characters صفات حسية  
organoleptic compounds مركبات حسية  
organoleptic evaluation  حسيتقويم   
organophosphorus   مركبات الفسفور العضوية  
organopollutants ملوثات عضوية  
organotrophy عضوية  تغذية  
orphan drugs ادوية يتيمة  
orphan genes جينات يتيمة  
oscillatory metabolism أيض متذبذب ،  ايض تأرجحي  
osmoduric ةغوط التنافذيضأحياء صامدة لل   
osmolytes تنافذيات  
osmophilic  غط تنافذي عاليضمحبة ل  
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osmoprotectants تنافذية  حاميات  
osmoregulation تنظيم تنافذي  
osmoregulatory carbohydrates  كربوهيدرات تنافذية  
osmosensors  متحسسات التنافذ  
osmosenstive organisms   غوط التنافذية ضساسة للحأحياء  
osmosis  تنافذ  
osmostress response استجابة للكرب الضغط التنافذي 
osmotic balance  تعادل تنافذي  
osmotic effectors  منفذات التنافذ  
osmotic equilibrium  توازن تنافذي  
osmotic lysis  تحلل تنافذي  
osmotic pressure  ضغط تنافذي  
osmoticum حامي  محلول  
osmotolerant متحملة للضغوط التنافذية  
osmotroph تغذية تنافذية  
otitis  التهاب االذن  
otitis external  التهاب االذن الخارجية  
otitis media  الوسطى اب االذنالته  
out growth   نمو خارجي  
outer layers   طبقات خارجية  
outer membrane   غشاء خارجي  
outer orbital  مدار خارجي  
oven   فرن  
over expression  تعبير مفرط  
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over glycosalyation تسكر مفرط  
over growth   نمو مفرط  
over night culture مزروع ليلي  
over oxidation  اكسدة مفرطة  
over production  إنتاج مفرط ، فرط اإلنتاج  
overlapping تداخل  
overweight فرط الوزن 
ovule cultures مزارع البيوض  
oxdized كسدأمؤكسد ، مت  
Oxford strains اكسفوردتسالال   
oxidant  عامل مؤكسد  
oxidases  أنزيمات محللة لالكا سيد  
oxidative phosphorylation فسفرة تأكسدية  
oxidation اكسدة  
oxidation – reduction kinetics   حركيات األكسدة واالختزال  
oxidation – reduction reactions  تفاعالت األكسدة واالختزال  
oxidation reduction potential  جهد أكسدة واختزال  
oxidation stress  ، ةكرب االكسد اجهاد االكسدة  
oxidation value قيمة االكسدة  
oxidative damage ضرر تأكسدي 
oxidative dealkylation   إزالة مجاميع االلكيل التأكسدية  
oxidative deamination نزع االمين التأكسدي 
oxidative decarboxylation  التأكسدي  كسيلالكاربو نزع  
oxidative phosphorylation  فسفرة تأكسدية 
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oxidative rancidity اكسدة تزنخية 
oxidative stress كرب تأكسدي 
oxidative yeasts مؤكسدةخمائر  
oxidizable substrates   ألكسدةل قابلة مواد أساس  
oxygen debt اوكسجين معوض 
oxygen probes مجسات االوكسجين  
oxygen scavenger systems انظمة كسح االوكسجين  
oxygen supply تجهيز االوكسجين  
oxygen tension  شد اوكسجيني  
oxygen transfer rates معدالت نقل االوكسجين  
oxygenation factor (Of) ةجمعامل األكس  
ozone   اوزون  
overweight فرط الوزن 
ovule cultures مزارع البيوض  
oxdized كسدأمؤكسد ، مت  
oxford strains اكسفوردتسالال   
oxidant  عامل مؤكسد  
oxidases  أنزيمات محللة لالكا سيد  
oxidative phosphorylation فسفرة تأكسدية  
oxidation اكسدة  
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pacemaker  ، قدوةرئيسي  
packaged in vitro ترزم خارجيا  
packed cell volume حجم الخاليا المضغوط  
packing interactions  اصالترتداخالت  
palindromic sequence  تسلسل متعاكس  
pandemic  وبائي  
papain  أنزيم البابين  
paracrine  صمي مجاور  
parameters  مؤشرات  
parasexual cycles دورات جنسية شاذة  
parasites طفيليات  
parasitism  تطفل  
parent strand شريط ابوي 
partial substitution جزئيتعويض   
particle gun مدفع الجزيئات  
particles  جسيمات  
particulate  جزيئيجسيماني ،   
particulate enzymes  أنزيمات غير ذائبة  
particulate substrates مواد اساس جزيئية  
passive diffusion  انتشار بسيط  
passive immunity مناعة مفعلة 

passively  منفعل تأثري  ،غير فعال ،  
Pasteur effect تأثير باستور  
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pasteurized pickels طرشي مبستر  
pathogenicity  امراضية  
pathogens ممرضات  
pathway مسار  
peat cultures مزارع الخُث  
perfusion systems غشائيحانظمة نض   
peletons هايفات ملتوية  
pellets مستعمرات كروية  
pellicles جليدات  
penetrometer  ، مقواممقياس القوام  
penicillinases انزيم محلل للبنسلين  
pentose cycle  دورة السكر الخماسي  
pentoses  سكريات خماسية ، بنتوزات  
peptidases  تداتبيمات محللة للبيأنز  
peptide antibiotics مضادات حيوية بيبتدية  
peptide bonds  أواصر بيبتدية  
peptide nucleic acids  الحماض النوويةبا ةشبيهبيبتيدات  
peptidoglycan  كاليكانوبيبتيد  
peptone  بيبتونهضمون ،   
peremable  ناضح  
peripheral   ، محيطيطرفي  
periphytes اتات محيطيةنب  
periphytons ترسبات طحلبية  
periplasm  فسحة محيطية  
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peritoneal خلبي 
peritonsillar مجاور اللوزتين  
peritrichous محيطية االسواط 
permanganate value قيمة البرمنغنات  
permeability   ، نفوذيةنضوحية  
permeability barrier حواجز النضوحية  
permeability mutants حطفرات نضو  
permeases   ، بيرميزانزيم نقل  
permeates نواضح  
permissive cells خاليا مباحة 
peroxide  ، فوق االوكسيد بيروكسيد  
peroxisomes اجسام بيروكسيمية ، بروكسيمات  
persistant pesticdes مبيدات عصية  
pesticides  الهواماتمبيدات ، مبيد   
pesticides biodegradation حيوي للمبيداتتفكك   
petite colonies مستعمرات قزمة  
Petri film  غشاء بترى  
petrochemicals كيمياويات نفطية  
Petri dish طبق بتري  
petrol tree شجرة البترول  
petroproteins بروتينات نفطية  
plaque forming unit ( pfu ) وحدة تكوين اللوحات الفيروسية  
pH probes  الهيدروجينيالرقم مجسات   
phage  عاثي  
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phage conversions تحوالت العاثي  
phage inhibitory media العاثياتلتثبيط  غذائية اوساط   
phage insenstive strains سالالت غير حساسة للعاثيات  
phage plaques لوحات العاثي  
phage resistance مقاومة العاثيات  
phage resistance media ومة العاثياتلمقا  غذائية اوساط  
phage resistant starters بوادئ مقاومة للعاثيات  
phage sensitivity حساسية للعاثيات  
phage tolerant strains سالالت متحملة للعاثيات  
phagocytic cells  خاليا بلعمية  
phagocytosis  عملية االبتالع ، بلعمة  
phagolysosome جسام حالةا  
phagosome جسم االبتالع  
phagotroph  ميةالتهاتغذية 
pharma colthes لبسة عالجيةأ  
pharma foods اغذية عالجية  
pharmaceutical yeasts خمائر عالجية  
pharyngitis التهاب البلعوم  
phase طور  
phase contrast microscope مجهر متباين االطوار 
phaseolin نفاصولي  
phasing cultures مزارع االطوار  
phenol coefficient معامل الفينول 
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phenotypic adaptation  تكيف ظاهري او الوراثي  
phenotypic expression  تعبير ظاهري  
phermones فرمونات  
phosphatases  أنزيمات حالة للفوسفات  
phosphobacterin البكتريمخصب الفوسفات   
phosphodiester bonds  أواصر فوسفاتية ثنائية االستر  
phospholipids  دهون فوسفاتية  
phosphorlysis  تحلل فسفوري  
phosphoroclastic reactions   نشطار الفوسفاتيةاالتفاعالت  
phosphorylation  فسفرة  
phostosynthates نواتج التخليق الضوئي  
photic zone  منطقة ضوئية  
photo bacteria  ا معتمدة على الضوءبكتري  
photo cell  خلية ضوئية  
photoassimilation  ضوئي تمثيل  
photoatic separation فصل ضوئي  
photoautorphy تغذية ذاتية ضوئية  
photobioreactors مفاعالت حيوية ضوئية  
photochemical transformations  تحوالت ضوئية كيمياوية  
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photodynamic treatment داينميكيةة ضوئيةمعامل   
photoinhibition تثبيط ضوئي  
photolithotrophy  تغذية ضوئية صخرية  
photolithotrophs احياء ضوئية صخرية التغذية  
photolyase نظام اصالح ضوئي  
photometer مقياس الضوء  
photon  فوتون  
photoorganotroph احياء ضوئية عضوية التغذية  
photophosphorylation  فسفرة ضوئية  
photoreactivation  تنشيط ضوئي  
photoreactivation light  ضوء منشط  
photosensitization تحسس ضوئي  
photosensitive متحسس للضوء  
photosensitizers محسسات ضوئية  
photosynthesis  تخليق ضوئي  
photosynthetic apparatus  أجهزة التخليق الضوئي  
photosynthetic bacteria  بكتريا التخليق الضوئي  
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photosynthetic cycle  دورة التخليق الضوئي  
photosynthetic pigments  صبغات التخليق الضوئي  
photosystem  نظام التخليق الضوئي  
phototaxis   لضوءلانجذاب  
phototrophic bacteria بكتريا ضوئية التغذية  
phototropism انتحاء ضوئي  
phycobiliproteins ملونة طحلبيةبروتينات   
phycobiont شريك طحلبي  
phycoerythrin  الطحلبيةحمر االصبغة  
phycotoxins سموم طحلبية  
phylogenetic  عالقة تطورية  
physical containments  قيود مكانية  
physical environment بيئة فيزياوية  
physical stresses  يةكروب فيزياواجهادات أو  
physicochemical effect  تأثير فيزياوي كيمياوي  
physiological salin محلول ملحي فسلجي  
physiology   ، ائفظعلم الوعلم الفسلجة  
phytoalexins دواحر نباتية  
phytoantibodies اجسام مضادة نباتية  
phytochelatins ات نباتيةبخال  
phytoflavin  فالفين نباتي  



   

 142

phytohaemagglutinin الدم النباتيةملزنات   
phytohormones هرمونات نباتية  
phytokinins كاينينات نباتية  
phytol كحول طحلبي  
phytoncides قاتالت نباتية  
phytopathogenic elicitor 
proteins 

  بروتينات مثيرة لالمراض النباتية

phytophosphorylation نباتيةفرة ضوئيةسف   
phytoplanktons هائمات نباتية  
phytoremedation  نباتيكنس  
phytotoxins سموم نباتية 

pigmented mycelium مايسليوم ملون  
pigments  صبغات  
pili(pilus)  شعيرات  
pilin بروتين الشعيرات  
pilot fermenters مخمرات ريادية  
pinocytosis احتساء خلوي  
pinosomes حويصالت االحتساء الخلوي  
piolt production انتاج ريادي  
pisatin بازلين  
pisiculture تربية االسماك  
pitch خندقمسافة بين لفتين ،   
pituitary gland غدة نخامية  
placebo عالج غفل 
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placenta ، سخد   مشيمة 
plain yoghurt لبن رائب عادي  
plaminogen مولد البالزمين  
planktons هائمات  
plant acids حوامض نباتية  
plant antibiotics تالنبا  من مضادات حيوية  
plant anti-yeast 
compounds 

  مضادات الخمائر النباتية

plant bioplastics لدائن حيوية نباتية  
plant biotechnology تقنية حيوية نباتية  
plant cell fermenters مخمرات الخاليا النباتية  
plant cell immobilization تقييد الخاليا النباتية  
plant flavors نكهات نباتية  
plant genetic وراثة نباتية  
plant growth regulators منظمات نمو النباتات  
plant hydrocarobons هيدروكاربونات النبات  
plant immunotechnology تقنيات المناعة النباتية  
plant metabolites يةمواد االيض النبات  
plant phyotoxic 
compounds 

  مركبات سامة نباتية

plant secondary 
metabolites 

  مواد االيض النبات الثانوية

plant tumor cells خاليا الورم النباتية  
plaque  ، بقعةلويحة  
plasma membarane 
depolarization 

  ازالة قطبية الغشاء البالزمي
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plasma membrane  غشاء بالزمي  
plasmid amplification تضخيم البالزميد  
plasmid porne genes  جينات بالزميدية  
plasmid typing تنميط بالزميدي  
plasmids بالزميدات  
plasmin بالزمين  
plasmogamy  بالزمياندماج  
plasmogenes  بالزميةجينات  
plasmolysates نواتج االنكماش  
plasmolysis انكماش  
plasmoptysis انتفاخ  
plasticity  مرونة  
plastome جينوم بالستيدي  
plate count method طريقة العد باالطباق  
plateau مرحلة االستقرار، هضبة  
pleiotropic mutations طفرات متعددة الصفات  
pleomorphism تعدد األشكال  
pluripotential  متعدد القابليات  
pnemonia ذات الرئة  
pneumatic fermenters مخمرات غازية  
pneumococci مكورات ذات الرئة  
point mutation موضعية طفرة  
polar قطبية  
polarimeter مقطاب 
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polarographic electrods ودات استقطابالكتر  
pollution control  التلوثسيطرة على  
polymorphic enzymes أنزيمات متعدد األشكال  
poly breeding بية متكررةتر  
poly peptides  مكوثرةببتيدات  
polysaccharides  مكوثرةسكريات  
polyamines امينات مكوثرة،    أمينات متعددة  
polyauxotrophic طفرات عوز غذائي متعددة  
polychlorinated biphenyl مركبات فينولية متعددة الكلور  
polycistronic  متعدد الرسالة  
polyenes االواصر المزدوجةمتعددة   
polylactids مكوثرات حامض اللبن  
polymer  ، مكوثرمتعدد  
polymeric  متعدد الوحداتمكوثر الوحدات ،   
polymerization تكوثر ، تعدد ، كوثرة  
polymersase chain 
reaction 

  تفاعل الكوثرة المتسلسل

polymorphic  تعدد االشكال  
polymorphic changes  مظهريةتغيرات  
polymorphonuclear متعددة االنوية  
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polyol كحوالت مكوثرة  
polyploid متعددة الكروموسومات  
polysomes مجمعات الرايبوزومات  
polytroph احياء واسعة التغذية  
pool جمع م ،جميعة  
population سكان ، عشيرة  
population genetic وراثة عشائر  
porfile نسق  
porins قنواتتينات الثقوب ، برو  
portal vein  وريد بابي كبدي  
porters  بوابات  
position effect تأثير موضعي  
positional signals اشارات الموقع  
post growth biocatalysis تفاعالت بعد النمو  
post Pasteurization 
contamination 

  تلوث بعد البسترة

post-transcriptional 
modifications 

  تحويرات بعد االنتساخ

post-translational 
modifications 

  تحويرات بعد الترجمة

potato liquor نقيع البطاطا  
potent carecinogens  مسرطنات فعالة  
potentiometeric titration  الجهد الكهربائيبربط التسحيح  
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pour plate method طريقة صب االطباق  
power number رةعدد القد  
pectinases انزيمات محللة للبكتينات  
prebiotics الحيويمساعدات العالج   
preconditioning تهيئة  
precursors سابقة ، طالئع مواد  
predaceous fungi فطريات مفترسة 
predation افتراس  
predators مفترسات  
predicting count  عدد متوقع  
prefilter  قبل المرشح  
pregrowth نمو اولي  
preincubation  حضن أولي  
premature قبل النضوج ، خديج  
premature death موت قبل النضوج  
prenatal diagnosis تشخيص قبل الوالدة  
pre-plasmolysis انكماش اولي  
preproenzyme مولد االنزيم االولي  
preservatives ةظمواد حاف  
prespore  سابقبوغ   
prestaltic pump مضخة نقل  
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prestarvation factors عوامل المخمصة، عوامل المجاعة  
prestarvation genes جينات المخمصة، جينات الجوع  
prestarvation responses استجابة المجاعة  
presumpitive test فحص احتمالي 
pretreatments معامالت اولية  
prey-predator 
interrelationships 

  عالقات االفتراس

primary degradation تفكك اولي  
primary cells خاليا اولية  
primary ciliary dyskinesia ضعف حركة االهداب االولي  
primary metabolism فعالية االيض األولية  
primary metabolites مواد ايض اولي  
primary oxygenation أوليةةأكسج   
primary production نتاج اوليا  
primary stock cultures مزارع خزنية اولية  
primary structure اولي تركيب  
primate  ثدييات متقدمة  
primer  قطعة البدء، بادئ  
probes  مسابرمجسات ،   
probiotics احياء عالجية  
procarcinogens مسرطن اولي  
procaryotae ,  
prokaryotae 

  مملكة بدائية النواة

procaryotic cells  خاليا بدائية النواة  
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processed genes جينات جاهزة  
products recovery استخالص النواتج  
production fermenters مخمرات االنتاج  
production phase  طور اإلنتاج  
productivity أنتاجية  
productstat  ناظم النوتج  
proenzyme انزيم اولي  
programned cell death موت الخاليا المبرمج  
proinsulin سابق االنسولين  
prokaryotic 
glycoconjugates 

   لبدائية النواةمقترنة اتسكري

prolactine  هرمون الحليب  
promoter ممهد  
promotor opening فتح الممهد  
promotor region مهدةم منطقة  
pronuclei انوية اولية 

propagules  طرية الفتكاثروحدة  
propeller داسر الماكنة  
prophage  عاثي بدائي  
prophylaxis منع االمراض  
propionics احياء مولدة لحامض البروبيونيك 

proportionality constant  ثابت التناسب  
proproteins بروتينات اولية  
prosthetic groups ضميمة استبدالية ، مجاميع مجاميع  
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protease inhibitors مثبطات البروتيز  
proteases بروتيزات، انزيمات محللة للبروتينات  
proteasomes  البروتيناتاجسام حل  
protected fermentations تخمرات محمية  
protective agents عوامل حماية  
protein blotting البروتينوصمة   
protein efficiency ratio نسبة كفاءة البروتين  
protein engineering هندسة البروتينات  
protein in protein بروتين في بروتين  
protein kinases انزيمات فسفرة البروتينات  
proton pumps مضخات البروتونات  
protein signiature امضاء البروتين  
protein targeting استهداف البروتينات  
proteolytic activity  فعالية تحليل البروتينات  
proteolytic enzymes انزيمات محللة للبروتين  
proteome analysis دراسة البروتينات  
proteomics معلومات بروتينية  
protista  مملكة الطليعياتكائنات أولية ، 
protists اوليات  
protocol  بروتوكول،  خطة   
proton motive force قوة البروتون الدافعة  
proton translocation فاء البروتوناز  
protonated مرتبط بالبروتونات  
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protooncogenes  االوليةجينات السرطان  
protoplasm  ، جبلةبروتوبالزم 
protoplast cultures مزارع البروتبالستات، مزارع الجبل العارية  

protoplast fusion اندماج البروتوبالستات  
protoplasts برتوبالستات، جبل عارية  
prototrophy تغذية بدائية  
prototype  نمط بدائي  
prototypic porters  بوابات بدائية  
protozoa بتدائياتا 
protues متقلبات 
provitamin سلف الفيتامين 
pruteen برتين  
pseudobase كاذبة عدة قا  
pseudocapsule محفظة كاذبة  
pseudohyphal growth نمو الهايفات الكاذب  
pseudolysogeny  استذابة كاذبة  
pseudomicrobes خاليا شبيه بالميكروبات  
pseudomonas زوائف 
pseudomycelium مايسليوم كاذب  
pseudoplastic fluids لدائنية كاذبةموائع   
pseudorespiration تنفس كاذب  
pseudosolubilized ذائب كاذب  
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pseudostationay phase طور الركود الكاذب  
pseudosuspended cells معلق الخاليا الكاذب  
pseudovegetable oils زيوت شبيه بالنباتية  
psychrometer  مرطاب  
psychrophiles محبة للبرودة  
psychrophily تكيف للبرودة  
psychrotroph محبة للبرودة اختيارية  
pure cultures مزارع نقية  
purification تنقية  
purity equivalent افئ النقاوةمك  
purpule bacteria بكتريا ارجوانية  
purulent قيحي  
putative mutant طفرة مفترضة  
putrefaction تفسخ 
pyocin type نمط البايوسين 
pyramid of energy هرم الطاقة  
pyrexia ،سخونة حمى 
pyrogenicty  الحمى ، توليد السخونةتوليد  
pyrphosphate فوسفات ثنائية  
pyruvate transferase انزيم نقل البايروفات  
pyruvylation البايروفاتاضافة   
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Q-fever حمى الربع 
quality control سيطرة نوعية 
quality index دليل النوعية 

quality standards مقاييس النوعية 
quantitative كمي 
quaternary structure    رابعي أو رباعيتركيب   

quenchers مخمدات  
quick freezing تجميد سريع 

quick vinegar process عملية انتاج الخل السريعة  
quorum sensing  النصاب، تحسستحسس االزدحام   
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racemic رازيمي 
radiation    اشعاع  
radiation mutations االشعاعطفرات    
radiation sensitizing compounds   مركبات محسسة لألشعاع  
radiation stress  ، كرب االشعاعاجهاد االشعاع  
radio waves  راديوية موجات   
radioisotops  نظائر مشعة  
radiomerty  قياس اإلشعاع  
radionuclides  نويدات مشعة  
radiorespirometry   االشعاعيقياس التنفس  
random cloning   استنسال عشوائي  
random screening مسح عشوائي  
random walk مشي عشوائي  
rape bioplastis لدائن السلجم الحيوية  
rate product formation معدل تكوين النواتج  
raw materials  خاممواد  
reaction center   مركز التفاعل  
reactive form   منشط شكل  
reading frame نسق القراءة  
ready to eat foods  اغذية جاهزة  
reagent yeasts  ، خمائر التقديرخمائر الكشف  
reagents كواشف  
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recalcitrant compounds مركبات عصية  
receptors  تمستلمات ، مستقبال    
recipient cells   ، مستقبلة  خالياخاليا مستلمة  
reciprocal مقلوبمعكوس ،   
recognition  تعرف ، تمييز  
recognition codon    رامزة أو شفرة التعرف  
recombinant DNA technology شبأتقنية الدنا المت  
recombinant insuline انسولين مهندس وراثيا  
recombination   ترابط ، تأشب  
recombinnant plasmids  ةببالزميدات متأش  
recovery  حصيلة ،استرجاع  
recycling تدوير  
re-differentiation اعادة التمايز  
redi-set starters بوادئ جاهزة  
redox balance موازنة االخسدة  
redox pair   زوج اكسدة واختزالاخسدةزوج ،   
redox pigments صبغات االخسدة  
redox polential (Eh) جهد االخسدة  
reduced flavins   فالفينات مختزلة  
reducing agent  عامل مختزل  
reducing power compounds مركبات قوى االختزال  
reducing sugars   سكريات مختزلة  
reductant  عامل مختزل  
reductase   أنزيم االختزال  
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reduction    أختزال  
reducing equivalents  مكافئات مختزلة  
reference strains ساللة مرجعية  
refermentation اعادة التخمرات  
reflux distillation  تقطير عكسي  
refractive index مل االنكسارمعا 
refractory عصي 
refractory organics مواد عضوية عصية  
regenerated generations اجيال مولدة  
regeneration اعادة التخليق ، اخالف ، تجديد  
region  ناحية ،منطقة   
regulatory phenomena ظواهر التنظيم  
regorwth  استئناف النمو  
regulation    تنظيم  
regulatory circuits دوائر التنظيم  
regulatory control   سيطرة التنظيم  
regulatory enzymes انزيمات التنظيم  
regulatory genes  جينات منظمة  
regulatory mutants طفرات تنظيمية  
regulatory proteins بروتينات  التنظيم  
regulons منظمات  
rejection of dissolving 
substances 

  فض المواد المذابةر

relative front ( Rf   )    مسافة نسبية للهجرة  
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relative mobility حركة نسبية  
relax مسترخي  
relaxed dependence   اعتماد راخي  
relaxed plasmids بالزميدات مسترخية  
renaturation   ازالة المسخ  
renewable adhesives لواصق متجددة  
renewable energy طاقة متجددة  
renin بروتين الرنين  
rennet  منفحة  
rennin انزيم الرنين  
repair اصالح  
replacement  استبدالإحالل ،    
replica plating طبع االطباق  
replicase انزيم التضاعف  
replication   تضاعف  
replication fork شوكة التضاعف 
replicative deactivation والنمومنع االنقسام   
replicative factor  عامل متضاعف  
replicon  متضاعف  
reporter genes  عالنالاجينات  
repressible enzyme أو الكبتانزيمات قابلة للكبح   
repressible gene جين قابل للكبت  
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repression  كبح  
repressor كابح  
reproducibility   إمكانية االستعادة بنتائج مطابقة  
reproduction لداتكاثر، تو  
residence time وقت االقامة  
residual متبق  
residue  بقاياثمالة ،   
resin راتنج  
resistance factor (R-factor)  عامل المقاومة  
resistance transfer factor عامل نقل المقاومة  
re-sorption  ، ارتشافاعادة االمتصاص 
respiration تنفس  
respiratory capacity سعة تنفسية  
respiratory chains سالسل تنفسية  
respiratory protection حماية التنفس  
respiratory quotient عامل التنفس  
respirofermentation تخمر تنفسي  
respirometer مقياس التنفس  
resposne regulator منظم االستجابة  
resting cells خاليا هاجعة  
resting spore هاجعغ وب  
restriction endonucleases النوويةالقطع الداخلية أنزيمات  
restriction enzymes  انزيمات قاطعة ، انزيمات تقيد  
restriction fragment قطع تقييد 
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restriction maps  خرائط التقييد  
restriction modifications   لتحديـــداتحـــويرات ، 

    تحويرات التقيد
restrictive host مضيف محدد 
resucitation media إلنعاشل  غذائيةأوساط  
retenatate متبقيات  
reticuloendothelial system  جهاز شبكي بطاني  
retinol ريتينول  
retro vectorology يةتتحضير النواقل الفيروسية االرتدا  
retrotansposons قافزات ارتدادية  
retrovirus   تداديارفايروس 
retroviral vectors  نواقل الفيروسات االرتدادية  
retting تعطين  
reversal معكوس 
reverse electhon 
transport 

  روناتتنقل عكسي لاللك

reverse osmosis تنافذ عكسي  
reversible عكسي ، معاكس 
reversible inhibition  عكسيتثبيط   
revertants راجعات  
revese transcirptase انزيم النسخ العكسي  
rheograms مخططات الصفات الريولوجية  
rheological characters صفات ريولوجية  
rheology test  اختبار الريولوجة 
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rhizobacteria بكتريا الجذور  
rhizodes اشباه الجذور 
rhizogenic pathway  تكوين الجذورمسار  
rhizosphere competence طقة الجذريةكفاءة المن  
rhizosphere محيط الجذر  
rhodogel صمغ احمر  
rhumatism رثية 
rhytidome قلف  
ribonucleic acid   حامض نووي رايبوزي  
ribosomes   ، اترايبوزومبيوت تخليق البروتينات  

ribosomoal RNA ميورنا رايبوز  
ribotyping   وميزتنميط رايبو  
rice bran الرزلةنخالة الرز ، سحا  
ricin بروتين الخروع السام  
rigid  صلد  
RNA splicing  نارخياطة ال  
robotic system  ربوت ، إنسان آلي  
root exudates افرازات الجذور  
ropy bread بز لزجخ  
ropy sauerkraut لهانة مخمرة لزجة  
rotameter مقياس الدوران  
rotary shaker هزاز دوراني  
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rotating drum composting كمر دائري  
rotating drum fermenter مخمر دوار  
rough cells خاليا خشنة 
rubber مطاط  
 rubella حصبة المانية 
rumen bacteria بكتريا الكرش  
rumen ecosystem نظام الكرش البيئي  
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saccharification تسكير،انتاج السكر من النشأ ، تفكك السكريات 

saccharifying   تحول الى سكر  
saccharimeter مقياس السكر  
saccharin  سكارين 
saccharolytic احياء محللة للسكريات  
safety regulations قواعد السالمة  
salinity   ملوحة  
salinity dependent buoyancy معتمدة على الملوحةطفوية   
salmonelosis  داء السالمونيالت  
salometer مقياس الملوحة  
salt stock محلول خزين الملح  
salt stress كرب الملح 
salt tolerance  تحمل الملح  
saltiness ملوحة 
salting تمليح 
salting-in of protein تمليح داخلي للبروتينات 
salting-out of proteins تمليح خارجي للبروتينات 
salty taste طعم مالح 
sample  ، عينةنموذج 
sampling اعتيان ، نمذجة 
sandy texture   رمليةنسجة 
saponification تصبن 
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saponin صابونين  
saprotrophs رميات  
sapstain biocontrol سيطرة حيوية للفطريات الملونة  
sarcoma  الضامةسرطان االنسجة   
satellite RNA technology الرنا التابعةتقنية   
satiety شبع 
sauerkraut ملفوف مخمر لهانة مخمرة ،  
scalding سمط 
scaling – up توسيع  
scanner  مفراس  
scarlet fever حمى قرمزية 
sclerotia اجسام حجرية  
schmoo بروز التزاوج  
scientific sterilization تعقيم علمي 
scientific strains سالالت علمية 
scission   ، حزقص  
scleroproteins قرنيةتبروتينيا  
secondary fermentations تخمرات ثانوية  
scrape discharge ازالة بالقشط  
screen harvesting حصد بالمناخل  
screening غربلة مسح ،  
screening tests كشوف المسح  
screens  ، يلغرابمسوحات 
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scurvy بثع ، أسقربوط 
sea weeds ادغال بحرية 
seborrheic dermatitis التهاب الجلد والغدد الدهنية 
second messenger مراسل ثاني  
secondary carotenoids كاروتينات ثانوية  
secondary cells خاليا ثانوية  
secondary flora نبيت طبيعي ثانوي 
secondary metabolism  اليات ايضية ثانوية فع  
secondary polycythemia فرط ثانوي لكريات الدم الحمر 
secondary structure تركيب ثانوي 
secondary metaboilsm ايض ثانوي  
secondary products نواتج ثانوية  
secondary screening مسح او غربلة ثانوية  
secondary metaboliles مواد االيض الثانوي  
secretion sequence سلسلة االفراز  
secretory heat – shock 
proteins 

  بروتينات الصدمة الحرارية المفرزة

sediment test فحص الرواسب  
sedimentation coefficient معامل الترسيب 
sedimentation velocity سرعة الترسيب  
seggregation   انعزالعزل ،    
selectable markers ت االنتخابواسما  
selective agents عوامل انتخابية  
selection انتخاب ، انتقاء  
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selective media   أوساط غذائية انتخابية  
selective premeable    ، نفاذ أنتخابيناضح انتخابي  
selective pressure  ضغط انتخابي  
selective screening  انتقائيةغربلة انتخابي ، مسح  
selective toxicity   انتخابية سمية  ،سمية انتقائية   
self replication  تضاعف ذاتي  
self sterilization تعقيم ذاتي  
self assembly  ذاتي  تجميع  
self destruction تدمير ذاتي  
self immobilization تقييد ذاتي  
self inflicted death موجه ذاتيموت   
self protection حماية ذاتية  
self purification تنقية ذاتية  
self requlating systems انظمة تنظيم لذاتي  
self transmissible plasmids بالزميدات ذاتية االنتقال 
self cloning استنسال ذاتي،  كلونة ذاتية   
selfish DNA  نانيأدنا  
semi – synthetic media شبه تركيبية غذائيةاوساط   
semi direct starters بوادئ شبه جاهزة  
semi preserved products منتجات شبه محفوظة 
semiconductor devices وسائل شبه موصلة  
semiconservative replication  تضاعف شبه محافظ 
semiessential amino acids حوامض امينية شبه اساسية 
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semiochemicals مؤثرات كيمياوية  
semisynthetic antibiotics مضادات حيوية شبه تركيبية  
senescence  ، هرمشيخوخة  
senescent cultures مزارع هرمة  
sense strand شريط حساس  
sensible heat حرارة محسوسة 
sensitive  حساس  
sensitive sequences  حساسةتتابعات 
sensitivity coefficient معامل الحساسية  
sensitization  تحسيس  
sensory proteins بروتينات االحساس  
separate hydrolysis- 
fermentation 

  تحلل ثم تخمر

separation فصل  
septic shock صدمة سامة  
septic tank خزان المجاري 
septins فاصالت  
septum حاجز عرضي 
sequencing  تعيين التتابعتحديد التسلسل ، 
sequestration حجز 
sequential feed back inhibition  رجعي متتالي  تثبيط  
sequential induction   حث متتالي  
serine pathway   مسار السيرين  
serine proteases بروتييزات السيرين 
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serotype نمط مصلي  
serotyping  تنميط مصلي  
settling تركيد  
sewage   ، قاذورات فضالت المجاري  
sewage treatment  جاريالممعاملة مياه 
sewer gas غاز المجاري  
sex factor  جنسالعامل  
sex pili  جنسية  شعيرات  
sexual PCR في تقنية تفاعل الكوثرة المتسلسل  تضخيم مختلط   
sexual reproduction تكاثر جنسي 
shaked flasks ق مهزوزةردوا  
shear stress  ، كرب القصاجهاد القص  
sheath غمد 
shelf life ة الصالحيةفتر  
shelf stability ثباتية الخزن  
shigellosis   داء الشيكالت  
shock movement حركة مفاجأة  
short incubation method طرق حضن قصيرة  
short term fermentations تخمرات قصيرة األمد  
shotgun cloning  ، كلونة بالقصفاستنسال بالقصف  
shrimp روبيان 
sickle cell anemia فقرالدم المنجلي 
sideroblastic anemia فقرالدم غير الناضج 
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siderochroms خالبات ملونة  
siderophores حامالت الخالبات  
signal fragment   ، شظية اإلشارةقطعة االشارة  
signal peptide  االشارةببتيد  
signal sequences تتابع االشارة 
silage سايلج  
silent mutants  صامتةاتطفر   
silent mutations  صامتة  طفرات  
silica bacteria بكتريا السليكا  
silica gel هالم السيلكا  
silicosis تسمم سليكوني 
silo صومعة 
simmering طبخ رطب 
simple diffusion  انتشار بسيط  
simple proteins بروتينات بسيطة 
simple sythetic media كيبية بسيطةاوساط غذائية تر  
simultaneous saccharification 
fermentations 

  تخمرات مرافقة لتحلل السكريات
singal transduction pathways حث االشاراتمسارات   
single cell oil زيت الخلية الواحدة  
single cell protein   بروتين الخلية الواحدة  
single radial 
immunodiffusion 

 عي شعاعيانتشار منا

single strain cultures مزارع مفردة  
single strand شريط مفرد 
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singlet state    حالة انفرادية  
sinuoidal potential  قدرة متموجة  
site specific mutagenesis تطفير موقعي متخصص 
sieves  مناخل 
size grading تدريج حجمي 
skeletal muscles عضالت هيكلية 
skim milk حليب فرز 
skin fold thickness سمك طية الجلد 
slant cultures مزارع مائلة  
slime layers  لزجة طبقات  ، طبقات مخاطية   
slimes مخاطيات  
slimicides مضادات المخاطيات  
slip coat غالف زلق 
slope leaching تصفية مائلة  
slope ratio assay تقدير نسبة االنحدار 
slopping back تلقيح رجعي  
slow freezing  تجميد بطئ 
slow perishable foods اغذية بطيئة الفساد 
sluge حمأ 
small pox  جدرى  
smear مسحة 
smog   ضباب ودخان ( ضخان (  
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smoked yoghurt  مدخنرائب لبن  
smoking تدخين 
smooth muscles عضالت ملساء 
sodium motive force  افعة الد وديوملصاقوة  
soft cheese جبن طري 
soft rot تعفن طري  
soft swell انتفاخ طري 
soft woods اخشاب طرية  
softness طراوة 
soil cultures  مزارع التربة  
soil fauna حيوانات التربة  
solanine poisoning تسمم بالسوالنين 
solar cells خاليا شمسية 
solar energy يةطاقة شمس  
solar fermenters مخمرات شمسية  
solid substrate fermentations تخمرات المواد الصلبة  
soluble casein كازين ذائب 
solute  مذاب  
solvent exraction استخالص بالمذيبات  
solvent fermentation تخمر المذيبات  
solvent fractionation  بالمذيباتتجزئة 
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solvent recovery استرجاع المذيبات  
somatic cell  خلية جسمية  
somatic cell gene therapy عالج جيني جسمي  
somatic hybridization تهجين الخاليا الجسمية  
somatic plant cell cultures مزارع الخاليا النباتية الجسمية  
somatoliberin هرمون محرر  
somatostatin  لهرمون النمو هرمون مثبط   
somatotrophin هرمون النمو  
sonicator جهاز االمواج الصوتية  
sorption   اشتراب،امتصاص  
save our souls ( SOS ) system االغاثةنظام اصالح   
sour taste طعم حامضي 
sourdough bread خبز العجين الحامضي  
souring تحميض 
sourness حموضة 
soy proteins بروتينات الصويا 
soya bean   فول الصويا  
soya meal مسحوق الصويا  
soybean milk حليب الصويا 
spawns لقاحات العرهون 
specialized transduction تنبيغ متخصص 
species   نوع  
specific activity نوعيةفعالية  
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specific gravity وزن نوعي 
specific heat حرارة نوعية 
spectrophotometer  ئي طياف ضوم  
spectrum  مدى طيف ،  
speific growth rate معدل النمو الخاص  
sperms حيامن  
sphaerosomes اجسام كروية  
spheroplast جبلة كروية 
spicy توابلي 
spillage energy طاقة مهدورة  
Spining   حركة مغزلية دورا نية  
spiral form   شكل حلزوني  
spiral plate count  عد األطباق الحلزوني  
spiral plater   الحلزونيجهاز الطبق  
spirillium حلزوني 
spirocheta لولبي 
spirometer مقياس التنفس 
splicesomes  اجسام الخياطة  
splicing complex  معقد الخياطة  
splicing point   نقطة الخياطة  
split genes جينات منشطرة 
spontaneous  ئيذاتي ، تلقا  
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spontaneous fermentations تخمرات ذاتية  
spontaneous generation توالد ذاتي 
spontaneous mutation   طفرة ذاتية   
spontaneous synchrony تزامن ذاتي  
sporangiospores ابواغ علبية  
sporangium علب االبواغ  
spore coats   أغطية البوغ  
spore cortex   البوغقشرة  
spore inocula  بوغيةلقاحات  
spore yield   االبواغحاصل   
sporeformer   لالبواغمكونة  
sporicide قاتل االبواغ  
sporogenesis   االبواغتوليد  
sporont مكون االبواغ  
sporophore حامل االبواغ  
sporualtion   تكوين االبواغ ، تبوغ  
spreader فارشة  
sprout mycelium ميمايسليوم برع  
sprouting تبرعم  
stabbing طعن  
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stabilizers مثبتات  
stable strains سالالت ثابتة  
stain fungi فطريات ملونة  
staling تجلد الطعام ، بيات 
standard redox  جهد أكسدة قياسي  
standard solution  محلول قياسي   
staphylococcal food 
poisoning 

 تسمم غذائي عنقودي

staphylococci   مكورات عنقودية  
starch انش  
starch into protein نشأ في البروتين  
starter لقاح بادئ ،  
starter cultures مزارع البادئ  
starvation  مخمصة  ،حرمان،  مجاعة   
stately fashion   نمط ثابت  
static cultures مزارع راكدة 

static filteration ترشيح راكد  
stationary phase  ، الثباتطور  طور الركود   
steady state حالة االستقرار 
steeping نقع 
steered fermentations تخمرات موجه  
sterilization audit سجل التعقيم  
stenothermal   مدى حراري ضيق  
stepwise تدريجي  
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stereo-  فراغيمجسم ، 
steric specificity  خاصية فراغية أو تجسمية   
sterilants معقمات  
sterilization تعقيم 
sterols ستيروالت  
stewing طهي بالغلي البطئ 
sticky ends نهاية لزجة 
stimulants  ، منبهاتمحفزات 
stimulation   ، تحفيزتنبيه  
stimulatory growth factors    عوامل النمو المحفزة  
stimulon بروتين محفز  
stirrer  ، اكمحرمحرك  
stock cultures مزارع مخزونة  
stoichiemetry  رياضيات كيمياوية  
stoichiometry titration  حيح كيمياويست  
stomachuer خالط عينات 
stop codon فشفرة الوق   
stop signal  إشارة وقف  
storage life عمر خزني 
storage materials مواد مخزونة  
storage phase طور الخزن  
stormy fermentations  صفيةعاتخمرات 
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stormy growth نمو عاصفي  
straight peptide antibiotics بيبتدية مستقيمة حيويةمضادات   
strain   ساللة ، ذرية  
strain storage خزن السالالت  
strain variation تغاير السالالت  
strains degeneration تالشي السالالت 

strand invasion  و األشرطة غز  
streaking تخطيط 

stringent factor عامل المجاعة  
strepto- مسبحي ، سلسلي  
streptobacilli مسبحيةعصيات  

streptococcal food poisoning تسمم غذائي مسبحي 

streptococci مكورات مسبحية 

streptococcosis االصابة بالمسبحيات 
stress  ، كرباجهاد  
stress damaging proteins  المدمرة االجهادبروتينات  
stress defence proteins الدفاعية  االجهاد بروتينات   
stress genes  ، جينات الكربجينات االجهاد  
stress metabolism  ، ايض الكروبايض االجهاد  
stress metabolites مواد ايض الكروب  
stress protectant compounds ضد الكروبمركبات الحماية   
stress response elements عناصر االستجابة للكروب  
stress sensitivity  ، حساسية للكروبحساسية لالجهادات  
stresses tolerance  ، تحمل الكروبتحمل االجهادات  
strict aerobes ًمجبرة هوائيا  
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strict anaerobes  مجبرة ال هوائية  
stringent response لمجاعةاستجابة ل  
stringent dependence اعتماد صارم  
stringent plasmids بالزميدات متشددة 
stringy  دبق  
stripped off  نزع  
structural gene  ، جين بنائيجين تركيبي  
structural 
homopolysaccharides 

 ت مكوثرة تركيبية متجانسة ياسكر

stuck fermentation تخمر متعثر  
sub  standard materials مواد قليلة الجودة 

sub- oplimal condtions ظروف دون المثلى  
sub set  مجموعة فرعية  

 sub- standard  القياسيدون 
subculturing اعادة الزرع 
subcutaneous  تحت الجلد  
sublethal  دون المميت  
sublimation تسامي 
submerged acetification الغاطسة انتاج الخل بالطرق  
submerged cultivation زراعة غاطسة 
subpolar  قرب القطب  
sub populations مجموعات ثانوية  
substitution  استبدال ، ابدال  
substrate  مادة أساس ، ركيزة  
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substrate level 
phosphorylation 

 فسفرة بمستوى مواد االساس

substrate site موقع المادة االساس 
substrate specificity تخصص مادة االساس 
subterminal  شبه طرفي  
subterminal oxidation  أكسدة المجاميع قبل الطرفية  
subunit   وحدة فرعية  
subunit vaccines لقاحات التراكيب الثانوية  
sub-zero frozen starters جدابوادئ مجمدة   
suicide inhibition  تثبيط االنتحار  
sucrase انزيم تحلل السكروز  
sugar acids حوامض سكرية 
sugar alcohols كحوالت سكرية 
sugar beet بنجر سكري 
sugar cane قصب سكري 
sugar crystallization بلورة السكر 

sugar palm نخيل السكر 
sugar substitutes ئل السكرابد 
suicide cells خاليا منتحرة  
suicide vectors قل انتحاريةنوا 
sulfite liquor  كبريتيسائل 

sulfite yeasts خمائر الكبريتيت  
sulphate reducing bacteria بكتريا مختزلة للكبريتات   
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sulphate respiration تنفس الكبريتات  
sulphide كبريتيد   
sulphite waste liquor فضالت كبريتيتية  
sulphonation كبرتة  
sulphur كبريت  
sulphur bacteria بكتريا الكبريت  
sulphur compounds مركبات الكبريت  
sulplite pulping ب بالكبريتيدشازالة لب الخ  
summer spores ابواغ صيفية  
surface film growth نمو غشائي سطحي  
super - dormancy  فائقهجوع   
super chilling تبريد فائق 
super critical fluid extraction ع حرجئاستخالص موا  
super genes جينات خارقة  
super helix  ، حلزون فائقمفرط التحلزن 
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super human انسان خارق  
super induction حث خارق  
super mouse قفأر خار  
super oxide dismutase انزيم تدمير ايونات االوكسجين  
super yoghurt لبن خارق  
superantigens خارقةمستضدات   
superbugs ميكروبات خارقة  
superchloronation  كلورة فائقة  
supercoil  مفرط االلتفاف  
superinfection immunity مناعة ضد االصابة المفرطة  
supernatant  ، طافيرائق  
superoxide  فوق االوكسيد  
supersecreters مفرزات خارقة  
supersonic أمواج فوق الصوتية  
supperssor mutations مخمدة  طفرات   
supplementation تدعيم  
suppression   ، كبتكبح  
supra maximal growth 
temperature 

  درجة حرارة النمو المثالية جداً

suppressed mutant   خامدةطفرة   
suppressor  ، كابتكابح  
sure strains سالالت اكيدة  
surface active agents ة سطحياعوامل فعال 
surface cooler مبرد سطحي 
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surface cultures مزارع سطحية  
surface taint تلطخ سطحي 

surface tension  ، شد سطحيتوتر سطحي 

surface tension depressants الشد السطحيمشتتات   
surfactants مواد الشد السطحي  
surrogate بديل ، مستعار  
surrogate genetics ديلةوراثة ب 

surrogate mothers امهات مستعارات  
survival curves منحنيات البقاء  
survival genes جينات البقاء  
suspended cell fermenters مخمرات الخاليا العالقة  
suspension معلق  
Svedberg unit وحدة سويدبرجوحدة الترسيب ،  

swab test فحص المسحة 

swallen spore بوغ منتفخ  
swarming سباحة  
sweet acidophilus milk حليب االسيدوفيلي حلو  
sweeteners محليات  
sweetening agents عوامل محلية 

sweetness حالوة 
sweetzyme انزيم الحالوة  
symbionts متكافالت  
symbiosis  تكافل، تعايش  
symbiotic nitrogen fixation تثبيت النتروجين تكافليا  
symmetrical متناظر 
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symport    نقل موحد، نقل متوافق  
synbiotic تأزر العالج الحيوي  
synchronization  تزامن  
synchronous cultures مزارع متزامنة  
synchronous growth نمو متزامن 
syncytium مدمج خلوي  
syneresis نضوح  
synergism تعاونتآزر ،  
synergistic antioxidants ضادات االكسدة التعاونيةم 
synkaryons نوى متحدة  
synthesis تخليق  
synthetase   التخليقأنزيم  
synthetic antibiotics  مصنعةمضادات حيوية  
synthetic media تركيبية غذائيةاوساط  
syntrophism test اختبار التغذية المآزرة 
system  نظام ، جهاز  
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T 
tabtoxins سموم التبغ  
tachometer مقياس الخلط  
tandem ترادفي  
tangential filteration ترشيح مماسي  
tannic acid    حامض العفص  
tannins عفصيات  
target cell خلية الهدف خلية مستهدفة ،  
target theory   نظرية الهدف  
taxa مجاميع تصنيفية  
taxis انجذاب  
taxon  مجموعة تصنيفيةتصفيةوحدة ،   
telemetery  البعد عن قياس   
teleomeres نهاية الكروموسومات  
tembles   تقلبات  
temperate  ، خاملمعتدل  
temperate phage عاثي معتدل 
temperature cofficient  حراري معامل   
temperature sensitive mutant طفرات حساسة للحرارة  

temperature stress  كرب درجة الحرارةاجهاد أو  
template  مرصاف  ،قالب   
template binding ارتباط القالب  
tentative identification   تجريبيتشخيص   
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teratogenesis توليد التشوهات  
terminal   طرفي ، نهائي  
terminal codons   رامزات خاتمة خاتمة ، شفرات   
terminal electron acceptor االلكترونات النهائيمستلم   
termination  إنهاء ، ختم  
terminator  منهي، خاتم  
tertiary fission انشطار ثالثي  
tertiary structure   ، تركيب ثالثي تركيب ثالثي  
tertiary treatments معامالت ثالثية  
test organisms ارباحياء االخت  
tetrads رباعيات 
therapeutic bioproducts نواتج حيوية عالجية  
therapeutic index معامل العالج  
therapeutic proteins بروتينات عالجية  
therapeutic yoghurt  عالجيرائب لبن  
thermal damage تدمير حراري  
thermal death point نقطة الموت الحراري  
thermal death time وقت الموت الحراري  
thermal denaturation حراريمسخ   
thermal melting انصهار حراري 
thermal stability  ت حراريوثب  
thermoacidophiles  محبة للحرارة والحموضة  
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thermocouples مزدوجات حرارية  
thermoduric للحرارةصامدة   
thermodynamic   داينمكينات حرارية  
thermogenesis توليد الحرارة  
thermograms   مخططات حرارية  
thermoinducible lysis تحلل متسحث بالحرارة  
thermolytic mutants طفرات متحللة بالحرارة  
thermolytic responses  لتحلل الحراريااستجابات  
thermolytic variants ًضروب تتحلل حراريا  
thermophiles احياء محبة للحرارة  
thermophily   تكييف حراري  
thermoprobes ريةمجسات حرا  
thermoprotectants ت من الحرارةمياحا  
thermostabilization ثبات حراري 
thermostat منظم حراري 
thermotaxis  حراريانجذاب    
thermotolerance تحمل حراري  
thermotransistors مقاومات حرارية  
thermotropic changes   تغيرات االنتحاء الحراري  
thickening agents التثخينعوامل   
thickening process  التثخينعملية  
thigmotropism انتحاء حسي متعرج  
thin layer gel هالم الطبقة الرقيقة  
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thiobacilli   عصيات الكبريت  
thiol groups   مجاميع الكبريت  
thioredoxins مختزالت كبريتية  
thiosulfate  ثايوسلفات  
three phase fermentation systems تخمرات ثالثية االطوار  
threshold level   مستوى حرجمستوى العتبة ،   
threshold potential  جهد حرج ، جهد العتبة  
thylakoids اغشية الطحالب  
thymine dimers مزدوجات الثايمين  
thymus   التوتةغدة صعترية ، غدة  
thyroid hormone recepter  يةقمستقبل هرمون الدر  
Ti – plasmid بالزميد الورم النباتي  
tissue cultures مزارع نسيجية  
tolerance   تحمل  
top fermentations تخمرات السطح  
top yeasts خمائر سطحية  
topotaxis انجذاب موضعي  
total cell count  ي كلعدد الخاليا ال  
total concentration تركيز كلي  
total viable count   لي الحيعدد الخاليا الك  
tower fermenters مخمرات برجية  
toxemia تسمم الدم 
toxic extractants مستخلصات سامة  
toxic gases   غازات سامة  



   

 186

toxicity سمية  
toxigenic strains سالالت مولدة للسموم  
toxigenicity  توليد السموم  
toxin   سم ، ذيفان  
toxoids سموم مضعفة 
toxoplasma مقوسات 
toxoplasmosis داء المقوسات 
trace elements   معادن نادرة ، عناصر نزرة  
tracking microscopes   مجاهر مقتفية األثر  
traditional biotechnology حيوية تقليديةتقنية   
traditional cultures مزارع تقليدية  
train fermenters قطار المخمرات  
transformation تحول  
trans - complementation  تكامل عبوري  
trans – immortalization ديمومة منقولة  
transaldolase  أنزيم ناقل لمجموعة االلديهايد  
transaminases   أنزيمات ناقلة لمجموعة األمين  
transamination   نقل مجموعة األمين  
transcojugate محولة باالقتران  
transcription  انتساخ،  استنساخ  
transcription complex  معقد االنتساخ  
transductant   منبغةخاليا   
transduction   تنبيغ  
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transestrification استرة تحويلية  
transfection   ي ثتحول بالعا، تحول الخاليا الحيوانية  
transfer genes جينات النقل 
transfer RNA (tRNA)  ناقل رنا   
transferases  ة أنزيمات ناقل  
transferrins ناقالت الحديد  
transformable cells   خاليا قابلة للتحول  
transformation    تحول  
transformation fermentations رات التحويلخمت  
transformed cells خاليا محولة  
transgene rescue انقاذ الجين المنقول  
transgenes جينات منقولة  
transgenic animals وانات محورة وراثياًحي  
transgenic haemoglobin  محور وراثياهيموغلوبين  
transgenic insects ًحشرات محورة وراثيا  
transgenic milk ًحليب محور وراثيا  
transgenic organisms ًاحياء محورة وراثيا  
transgenic parasites ًطفيليات محورة وراثيا  
transgenic plants ورة وراثياًنباتات مح  
transgenic plastomes ًبالستيدات محورة وراثيا  
transgenic technoolgy تقنيات التحوير الوراثي  
transgenic trees ار محورة وراثياًجاش  
transient acceleration phase طور تعجيلي عابر  
transient repression   كبح أو كظم عابر  
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transiently   مؤقت ، عابر  
transition elements   عناصر انتقالية  
transition metals  فلزات انتقالية  
transition peroide  االنتقال مدة   
transition state inhibition   حالة تثبيط عابرة  
transketolase  ون تأنزيم ناقل لمجموعة الكي  
translation   ترجمة  
translocation   انتقال ، ازفاء  
transmembrane domain  جزء عبر الغشاء  
transmembrane pressure ضغط عبر االغشية  
transmembranous proteins   ألغشية الخلوية ل مستعرضة بروتينات  
transmissible انتقالي  
transmissible genetic elements   أو ساريةانتقاليةعناصر وراثية    
transmissible plasmids  أو ساريةتقال بالزميدات قابلة لالن   
transmission   انتقال  
transomic متحول  
Transplantation ( organs) زرع االعضاء 
transport   نقل  
transposable phages  عاثيات قافزة  
transposition   قفز  
transposon   ، قافزجين قافز  
transverse fission انشطارمستعرض 
transversion mutation عرضةطفرات مست   
transducing particles   جزيئات تنبيغ  



   

 189

tray fermenters مخمرات الصواني  
treponema لولبيات 
treponematosis داء اللولبيات 
tricarboxylic acid cycle دورة االحماض ثالثية الكاربوكسيل  
trichome ترخوم  
trickleing fillers مرشحات الوشل  
trigger  حقد  
trilaminar structure   تركيب ثالثي الطبقات  
trimers   شكل ثالثي  
triplet  وحدة ثالثية  
triplet ground state   حالة االستقرار الثالثية  
terminase انزيم الختم او االنهاء  
trocken beerenauslese yeasts خمائر الكحول  
trophic level مستوى غذائي  
trophophase طور التغذية  
truffles أكم  
trypsin – like proteases بروتيزات مشابهة للتربسين  
trypsinization  هضم بالتربسين  
tuberculin سلين 
tuberculosis  تدرنسل ،   
tubular   أنبوبي  
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tumor – suppressor genes  جينات مخمدة لالورام  
tumorgenicity توليد االورام  
tunnel composting كمر نفقي  
tunnelling تكوين االنفاق  
turbidiostat   جهاز ناظم العكر  
turbidity   عكر  
turbidostat   ناظم عتمة  
turbulence اضطراب  
turgor pressure  ضغط انتفاخي  
turn over  تقلبات  تحوالت ،  
Tyndallization   تعقيم متقطعتندلة ،  
type  نمط  
typical fermentation تخمر نموذجي  
typical media اوساط غذائية مثالية  
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(U) 

ubiquifination تدمير  
ubiquitin مدمر  
ulceration   تقرح  
ultimate biodegradation تفكك كامل  
ultimate energy طاقة مطلقة  
ultra centrifugation نبذ فائق ، طرد مركزي فائق  
ultra filteration ترشيح فائق  
ultra Pasteurization ترة  فائقةبس 
ultra violet light ضوء فوق البنفسجي  
ultra violet raditation   فوق البنفسجي اشعاع   
ultrasonic sterilization تعقيم باالمواج فوق الصوتية  
ultrasonic stress كرب االمواج الصوتية  
ultra violet ray أشعة فوق البنفسجية 
unavailable carbohydrates يدرات غير جاهزةكربوه  
unbalanced growth نمو غير متوازن 

unbranched   غير متفرع  
uncharged   غير محمل  
uncompetitive inhibition تثبيط غير تنافسي 
uncouplers  لالزدواج اتمفرقات االزدواج ، مانع   
undefined starters بوادئ غير محددة  
undifferentiated cell   ايزةمتمخاليا غير   
undulate fever حمى متموجة 
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unicellular   أحادى الخلية ، وحيد الخلية  
unidirectional  اتجاه واحد  
uniform   متسق   
uniport   موحدنقل  
unit membrane   وحدة الغشاء  
unsaponifiable matters مواد غير متصوبنة 
unsaturated fatty acid حوامض دهنية غير مشبعة 
unsaturated sugars سكريات غير مشبعة 
unstable end  نهاية غير مستقرة  
unusual codons شفرات شاذة 
unwinding proteins ُلةبروتينات فا  
up shock صدمة تنافذية  
upstream   ضد التيار، يسار ، إعداد  
uptake   نقل المواد إلى داخل الخلية ، قبط  
uracil dimer  مزدوجات اليوراسيل   
uranium bioleaching تصفية حيوية لليورانيوم  
uranium biomining تعدين حيوي لليورانيوم  
usable energy طاقة قابلة لالستعمال  
utility فائدة  
utilization استغاللاستهالك ،   
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V 
vaccinatio  تلقيح وقائي  

vaccine dilvery vehicles وسائل ادخال اللقاح الوقائي  
vaccines لقاحات وقائية  
vacuol فجوة 
vacuum oven فرن تفريغ 
valency  تكافؤ  
vapor pressure  ضغط البخار  
variants ضروب  

vat fermentations تخمرات العربة  
vat leaching تصفية العربة  
vector  ناقل  

vectorization تحضير النواقل  
vegans نباتيون 

vegemite خالصة خميرة خاصة  
vegetarianism تغذية نباتية  
vegetarians نباتيون  
vegetative cel    خاليا خضرية  
vegetative growt  نمو خضري  
vegetative inocula لقاحات خضرية 

vegetative propagation تكاثر خضري  
vegetative tissues انسجة خضرية  
vena cava  وريد أجوف  
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venom سم االفاعي 
verdigris  ، مطفئزنجار  
vero cells  خاليا القرود الخضر  
verotoxin  الفيروسم   
vertical fermenters مخمرات عمودية  
very high cell density 
fermentations 

  تخمرات فائقة الكثافة الخلوية

vesicle   حويصالت  
viability   عيوشية  
viable count   عد عيوشي ،عدد الخاليا الحي   
vial  ، بالةقارورة  

vibrating fluidized bed method طريقة المساند المتذبذبة  
vinegar خل  
vinegar eel دود الخل 
vinegar mother ام الخل 

vinegator وعاء انتاج الخل  
viral vector  نواقل فيروسية  

virgin cells خاليا عذرية  
virogenes  فيروسية جينات  
virons  س ، جسم حموي وحدات الفايرو  

viropolasts بروتوبالستات النبات المصاب بالفيروس  

virosomes اجسام فيروسية  
virulence اوة ، فوعةضر  
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virulence factors عوامل الضراوة  
virulent ضاري ، فائع  

virulent phages عاثيات ضارية  
viruses فيروسات، حمات  
viscosifiers ، اللزوجةعوامل ملزجات  
viscostat  ناظم اللزوجة  
visible light   ضوء مرئي  
visible region منطقة مرئية 

vital metabolism ايض اساسي حيوي  
vital staining تصبيغ حيوي 

vitality حيوية  
vitamin assay  تقدير الفيتامين  
vitamins toxicity سمية الفيتامينات 
vitana youghurt  لبن مغذي  
void volume حجم ميت 
volatile disinfectants مطهرات طيارة  
volatile fatty acids حوامض دهنية طيارة  
volatile substances مواد متطايرة 
volume  حجم  
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W 
wall growth نمو جداري  
warts ثآليل 
washing out انجراف  
waste products    نواتج عرضية ، فضالت  
waste treatment ملة الفضالتمعا  
waste water treatment معالجة مياه الصرف 
water activity   نشاط مائي  
water potential  وسع الماء  
water radiolysis   ًتحلل الماء أشعاعيا  
water stress   ، مائي كرباجهاد الماء   
water stress sensitivity حساسية لكرب الماء  
wave lenght   طول موجي  
wave number عدد موجي  
waxes شموع  
wbeat bran yoghurt لبن نخالة الحنطة  
weak lipophilic  محب للدهون ضعيف  
wee mutants صغيرة طفرات   
wheat bran نخالة الحنطة  
whey شرش  
wide host range plasmids بالزميدات ذات مدى مضيفي واسع  
wild type  نمط بري طبيعي نمط ،  
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wildfire toxins سموم النار االغريقية  
winter spores ابواغ شتوية  
wobble hypothesis   ، فرضية التأرجحفرضية المراوغة  
wood composites مركبات الخشب  
wood electrical conductivity  الكهربائيةلخشب اايصالية   
wood preservatives مواد خشبية حافظة  
wood secondary metabolites مواد ايض ثانوي خشبية  
wood thermal conductivity  لخشب الحرارية اااليصالية  
wool degradation تفكك الصوف  
working stock cultures مزارع العمل  
working volume حجم مستغل  
wounding technique التجريحتقنية   
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X 
X- ray   أشعة سينية  
xanthan gum صمغ الزانثان 
xenobiotics  ، مركبات غريبةدخائل 
xenogenesis تناوب األجيال 
xeric environments بيئات جافة 
xeroderma جلد جاف 
xerograft زراعة االنسجة  
xerophiles احياء محبة للجفاف  
xerophytes احياء المناطق الجفافة  
xerotolerant  متحملة للجفاف  
xylanases انزيمات محللة للخشب  
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Y 
yeast – bacterial interactions تداخالت الخمائر مع البكتريا  
yeast – yeast interactions تداخالت الخمائر  
yeast antimicrobials  من الخمائرحيويةمضادات   
yeast artifical chromosome كروموسوم الخميرة الصناعي  
yeast autolysates متحلالت ذاتية للخميرة  
yeast biotechnology تقنية الخمائر الحيوية  
yeast chymosin كايموسين الخمائر  
yeast cytoskeleton هيكل سايتوبالزمي للخمائر  
yeast dehydration  فيف الخمائرجت  
yeast extract خالصة الخميرة  
yeast fermentations الخميرةاتتخمر  
yeast- fungal interactions  والخمائرتداخالت الفطريات  
yeast glycan كاليكان الخمائر  
yeast hydrolysates متحلالت الخمائر المائية  
yeast immobolization تقييد الخمائر  
yeast oxygen requirements احتياجات الخمائر لالوكسجين  
yeast plasmolysates نواتج انكماش الخمائر  
yeast replicative plasmids مائر المتضاعفةبالزميدات الخ 
yeast spots بقع الخمائر  
yeast streols  ستيروالت الخمائر  
yeasts خمائر  
yersinosis  رسيناتيداء ال  
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yield  ريعحاصل ،   
yield stress  ، كرب الحاصلاجهاد الحاصل  
yoghurt tablets الرائبحبوب اللبن   
yolk sac cells   المحيخاليا الكيس  
youth genes ات الشبابجين  
 

(Z) 
zabatera spoilage تلف الزابترا  
zeatin سايتوكاينين الذرة  
zerotolerant  محتملة لضغوط تنافذية عالية  
zeta potential جهد الزيتا  
zinc   خارصين ، زنك  
zinc finger اصبع الزنك  
zirconia اوكسيد الزركونيوم  
zooetic حيوي 
zonal centrifuge  مركزي طبقيجهاز طرد  
zonation توزيع المناطق  
zone منطقة 
zone pellucida  منطقة شفافة  
zoospores ابواغ متحركة  
zoonosis بين الحيوان واالنسانامراض مشتركة  

zooplanktons هائمات حيوانية  
zuckerpilz فطر السكريات  
zwitterions ايون ثنائي 
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zygot القحة 
zymophages خمائر الثياتعا 
zymocides مضادات الخمائر  
zymogen مولد االنزيم  
zymostatic موقفات الخمائر  
   
β- oxidation   بتا -أكسدة   
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