
 مصطلحات الحرب الكيماوية

 communicable disease  سار   مرض

 dehydration  جفاف

 activity  فّعالية

 alpha particles  الفا جسيمات

 altitude  ارتفاع

 antiseptic  مطهر

 atom  ذرة

 abscess  دمل

 acarid  قرادي

 active immunity  فعالة مناعة

 acute  حاد

 aerobe  حيهوائي

 aerosol  هوائية ُحاللة

 alkaline  قلوي

 alkaloid  قلوي شبه

 amoeba  أميبا

 anaerobe  الهوائي حي

 anorexia  الشهية )َقَهٌم( فقدان

 antibody  مضاد جسم

ميات مضاد  antitoxin  للسُّ

 arachnid  عنكبوتي

 arthropod  مفصلي

 attenuation  توهين

 blister agent  بثور عامل

 blood agent  الدم  في عامل

 boiling point  الغليان درجة

 boot  طويل الساق حذاء

 burst  انفجار

 biological agents  بيولوجية عوامل

 bacillus  عصية

 bacteremia  الدم بكترة

 bacteria  بكتيريا



 bacteriology  البكتيريا علم

 bacteriostasis  البكتيريا كبح

 canister  مرشحة علبة

 casualties  إصابات

 chemical operation  كيماوية عملية

 chemical biological nuclear  نووي بيولوجي كيميائي

 contaminate  ُيلَّوث

 cell  خلية

 chemical properties  كيماوية  خواص

 chemical reconnaissance  كيماوي استطالع

 chemical protective means  الكيماوية الوقاية وسائل

 chemotherapy  كيماوي عالج

 choking agents  خانقة عوامل

 classification  تصنيف

 collective protection  جماعية وقاية

 contamination  تلويث

 concentration  تركيز

 critical size  َحِرج حجم

 carrier  ناقل

 chronic  مزمن

 colitis  القولنج

 colloid  غروية شبه مادة

 contagious  ُمْعد  

 contagious disease  ُمْعد   مرض

 crustacea  القشريات

 culture medium  االستنبات بيئة

 cutaneous  جلدي

 clinical  سريري

 communicable  سار  

 chemical protective suit  الكيماوية الوقاية بدلة

 canister carrying sling  المرشحة العلبة حمالة

 cable assembly  كبول تجميعة

 gasket, exhaust  العادم طوق



 chemical protective gloves  كيماوية وقاية  قفازات

 decay  تعفن يتعفن

 dermatitis  الجلد التهاب

 detection  كشف

 disease  مرض

 dose  جرعة

 dose rate  الجرعة معدل

 downwind  الريح باتجاه

 debilitate  يوهن

 decontamination  تطهير

 defoliant agent  الشجر تجريد عامل

 dehydrate  يجفف

 disinfect  يعقم

 disinfectant  معقم

 diarhea  إسهال

 drop  قطر

 decontamination apparatus  تطهير جهاز

 detector kit, chemical agent  الكيميائي العامل  كشف طقم

 diaphragm valve  رقيق غشاء ذو صمام

 effect  تأثير

 energy  طاقة

 epidemic  وبائي

 estimation  تقدير

 ecology  البيئة علم

 epidermis  البشرة

 eruption  جلدي طفح

 enteric  معوي

 field chemical laboratory  الكيماوي الميدان مختبر

 fire ball  نار كرة

 first aid  األولي اإلسعاف

 fission  انشطار

 flame thrower  اللهب قاذفة

 fog oil  الضباب زيت



 freezing point  التجمد نقطة

 fusion  اندماج

 fever  حمى

 footwear cover, chemical  الكيماوية العوامل من واق   حذاء
protective 

 filter element  مرشحة

 gamma rays  جاما أشعة

 gas chamber  الغاز حجرة

 general effect agents  العام التأثير عوامل

 gloves  قفازات

 ground, zero  الصفر أرض

 half - life  النصف عمر

 half thickness  نصفي ُسمك

 hose, non metallic  معدني غير خرطوم

 headless straight pin  رأس بال مستقيم دبوس

 harness  أحزمة

 hood, protective mask  للرأس واق   غطاء

 incubation  حضانة

 infection  عدوى

 inflammation  التهاب

 inject  يحقن

 ionization  تأين

 irritant agents  مهيجة عوامل

 isotope  نظائر( )ج: نظيرة

 lethal dose  مميتة جرعة

 light protetive suit  خفيفة وقاية بدلة

 lather dressing, gas resistant  الغاز من للجلد واقية شحمة

 mass destruction weapons  الشامل التدمير أسلحة

 mucous  مخاطي

 micro - organisms  مجهرية  كائنات

 protective mask, tank  للدبابات وقاية قناع

 muffler exhaust  صوت كاتم

 natural  طبيعي

 nerve agents  األعصاب عوامل



 non - persistent  ثابت غير

 nuclear weapons  نووية أسلحة

 nitrogen cylinder ring  النيتروجين اسطوانة حلقة

 nozzel, fire hose  االطفاء خرطوم فوهة

 odour  رائحة

 orbit  مدار

 organic solvent  عضوي مذيب

 permeable  ُمنفِذ

 permissible dose  بها مسموح جرعة

 persistence  ثبات

 persistent  ثابت

 phosgene  الفوسجين

 physical properties  طبيعية  خواص

 protecting clothes  واقية  مالبس

 protective mask  واق   قناع

 pathogen  ممِرض باثوجين

 pathology  اإلمراض علم

 therapeutic  عالجي

 thermal  حراري

 thermo - nuclear weapons  نووية حرارية أسلحة

 tactical protection  تعبوية وقاية

 technical protection  فنية وقاية

 toxic  سام

 training agents  التدريب عوامل

 toxic effects  سامة  تأثيرات

 test paper  الفحص ورقة

 tube resuscitation  اإلنعاش أنبوب

 training set, aerial  االشعاعي الجوي  التدريب جهاز
radiological 

 vaccine  مصل

 vapour  بخار

 ventilated shelters  مهواة مالجيء

 vomiting agents  مقيئة عوامل

 ward  جناح



 bactirum  بكتيرة

 


