مصطلحات التمريض
abdomen

بطن

abdominal hernia

فتق بطني

abdominal operations

عمليات بطن َّية

abortion

إجهاض

abraded tissues

أنسجة مقشوطة

abrasions

ُ ُق
شوط

absorption

امتصاص

abuse

 سوء استعمال-يسيء استعمال

accidental haemorrhage

نزيف عارض

acetic acid

حمض الخليك

acetone

أسيتون

acetyl-salicylic acid

َح ْمض األستيل سلسيليك

acne

َحب الشباب

acquired immunity

مناعة مكتسبة

active immunity

مناعة إيجابية

acute bronchitis

التهاب القصبات الحاد

acute heart failure

قصور القلب الحاد

acute inflammation

التهاب حاد

acute liver infection

التهاب الكبد الحاد

acute pneumonia

ذات الرئة الحاد

acute tonsillitis

التهاب اللوزتين الحاد

addiction

إدمان

adipose connective tissue

نسيج ضام دهني

adolesence

مراهقة

adrenal gland

الغدة الكظرية

age

عمر

agranulocytosis

ندرة ال ُمح َّب َبات

airway

مجرى الهواء

albumin

زالل

albuminuria

زالل بولي

algae

طحالب

alimentary canal

قناة هضمية

allergic reaction

رد فعل َتحسسي

aminoacids

أحماض أمينية

ammonia

َ  ال َن-أمونيا
شادر

amnesia

فقدان الذاكرة

amniotic sac

 السال-كيس سلوي

amoebicides

قاتالت األميبا

amputation

بتر

anabolic

بنائي

anabolic hormones

هرمونات بنائية

anabolism

بناء

anaesthetist

طبيب تخدير

analgesics

مس ِّكنات

anatomical position

وضع تشريحي

anemia

فقر دم

anestheiologist

طبيب التخدير

anesthesia

تخدير

anesthetic

مخدِّر

angina pectoris

ذبحة صدرية

ankle

كاحل

anoxia

َع َوز األكسجين

antacids

مضادات الحموضة

antagonism

تضاد

ante - partum

قبل الوالدة

antenatal care

العناية بالحامل

anterior

أمامي

anterior repair of uterine
prolapse
anthelmintics

تصليح أمامي للرحم

anthrax

داء الجمرة

anti-microbial

مضاد لألحياء المجهرية

anti-partum haemorrhage

نزيف قبل الوالدة

anti-infective drugs

مضادات الخمج

anti-inflammatory

مضاد االلتهاب

anti epileptic

مضاد الصرع

مضادات الديدان

antiallergics

مضادات الحساس ّية

antibacteria

مضادات البكتيريا

antibiotics

مضادات حيوية

antibodies

 أجسام مضادة-أضداد

antidepressants

مضادات االكتئاب

antidiuretic hormone

هرمون مضاد لإلبالة

antidote

درياق

antifungal

مضاد الفطريات

antigen

مولّد المضاد

antihistaminics

مضادات الهستامين

antimalarial drugs

مضادات المالريا

antipruritic

مضاد للح َّكة

antipyretic

مخ ّفض للحرارة

antiseptic

ُمط ِّهر

antitoxin

مضاد للسم

anxiety

قلق

aortic stenosis

تضيق األبهر

Apgar scoring

مقياس أبجار

aphasia

ُحبسة

aplastic anemia

فقر الدم الال َت َنسجي

appendectomy

استئصال الزائدة

appendicitis

التهاب الزائدة الدودية

appetite

شهية

arm

ذراع

arteriosclerosis

تصلب الشرايين

artery

شريان

arthritis

التهاب المفاصل

ascaris

إسكارس

asepsis

خلو من الجراثيم

asthma

َر ْبو

astringent

قابض

ataxia

الر ْنح
َّ

atherosclerosis

تصلب الشرايين

autoclave

جهاز تعقيم

autonomic nervous system

الجهاز العصبي الذاتي

axial skeleton

هيكل عظمي محوري

axon

 مِحور الخلية-مِحوار

bacillary dysentry

زحار عصوي

bacillus

ُعص َّية

backache

ألم الظهر

bacterial infection

خمج بكتيري

bactericide

مبيد البكتيريا

bacteriology

علم البكتيريا

bacteriostatic

كابح البكتيريا

bandage

ضمادة

barbiturates

باربتيورات

basal metabolism

استقالب أساسي

belching

تجشؤ

benign tumour

ورم حميد

beri-beri

البِري ِ بِري

bile

الصفراء

bile ducts

قنوات الصفراء

birth canal

قناة الوالدة

bleeding

نزف

bleeding time

مدة النزف

blind

أعمى

blind loop

حلقه مغلقة

blood clotting

تجلط الدم

blood culture

زراعة الدم

blood diseases

أمراض الدم

blood grouping

تصنيف الدم

blood pressure

ضغط الدم

blood recipient

ُمتل ِّقي الدم

blood transfusion

نقل الدم

blood urea

بولينا الدم

blood vessel

وعاء دموي

body fluids

سوائل الجسم

boiling

غليان

bone marrow

نخاع العظم

bones

عظام

bowel (s)

)  أمعاء:معي (ج

brachial

عضدي

bradycardia

ُبطء القلب

brain

دماغ

breast abscess

خراج الثدي

breast feeding

إرضاع طبيعي

breathing

تنفس

broad spectrum antibiotic

مضاد حيوي واسع المفعول

broiling

شواء

bronchial asthma

ربو قصبي

bronchial tree

شعب قصبية

broncho pneumonia

التهاب قصبي رئوي

bruise

رض

bundle

حزمة

burns

حروق

buttocks

اإلليتان

caesarean section

عملية قيصرية

calcification

تكلّس

calculus

حصاة

calorie

سعر
ُ

candida albicans

ضة
َّ الفطريات ال ُم ْب َي

capillary

شعيرة

capsule

كبسولة

carbohydrates

نشويات

carcinoma of the breast

سرطان الثدي

carcinoma of uterus

سرطان الرحم

cardiogram

ُمخ َّطط القلب

cardiography

تخطيط القلب

cardiovascular diseases

أمراض القلب واألوعية الدموية

carotene

)جزرين (كاروتين

carotid artery

شريان سباتي

carrier, bacterial

ناقل البكتيريا

cartilage

غضروف

castor oil

زيت الخروع

catabolic

هدمي

cataract

ساد

cathartic

ُم ْسهل

catheterization

قسطرة

caustics

كاويات

cauterization of wounds

كي الجروح

cavities of the body

تجاويف الجسم

cavity

تجويف

cell

خلية

central nervous system [CNS]

الجهاز العصبي المركزي

cerebral

دماغي

cerebral palsy

الشلل الدماغي

cerebro spinal fluid

سائل النخاع الشوكي

cervical

ُعنقي

cervical biopsy

خ ِْز َعة عنق الرحم

cervical dilatation

توسيع عنق الرحم

cervical smear

مسحة عنق الرحم
َّ

cervical tumour

ورم عنق الرحم

cervicitis

التهاب عنق الرحم

chemotherapy

معالجة كيميائية

chicken pox

جدري الماء

cholecystitis

التهاب كيس المرارة

cholelithiasis

حصوات المرارة

cholera

الكوليرا

cholesterol

كولسترول

chronic

مزمن

chronic nephritis

التهاب كلوي مزمن

circulatory system

الجهاز الدوراني

cirrhosis

تشمع الكبد

climate

مناخ

clinic

عيادة

coagulation

تخثر

coccyx

عصعص

colic

مغص

colitis

التهاب القولون

collagen

مِغراء

colostomy

َف ْغر القولون

colostrum

لبأ

coma

غيبوبة

complete abortion

إجهاض تام

complications

مضاعفات

congenital dislocation of hip
joint
congestive

خلع مفصل الورك الخلقي

conjunctivitis

التهاب الملتحمة

constipation

إمساك

consultation

استشارة

contagious diseases

أمراض معدية

contraceptives

موانع الحمل

contraindications

موانع االستعمال

convalescence

نقاهة

convulsions

تشنجات

cornea

قرنية

cortex

قِشرة

cough

 سعال-يسعل

cramp

تقلص العضالت

cranial cavity

تجويف الجمجمة

criminal abortion

جرمي
إجهاض
ّ

crutches

عكازات

culture

زراعة

curative medicine

الطب العالجي

curet, curette

مجرفة

احتقاني

curettage

تجريف

cyanotic heart diseases

أمراض القلب ال ُزراقية

cystitis

التهاب المثانة

cystocele

القيلة المثانية

date of expiration

تاريخ الوفاة

deafness

صمم

deep X-ray

أشعة سينية عميقة

definition

تعريف

dehydration

جفاف

dendrites

تغصنات

dermatitis

التهاب الجلد

dermis

األدمة

dessert

)ال ُع ْقبة (ما يختم به الطعام

diabetes insipidus

السكري الكاذب
ّ

diabetes mellitus

سكري البول

diagnosis

تشخيص

diaphragm

حجاب حاجز

diarrhoea

إسهال

diet

غذاء منظم

digestion

هضم

digestive system

جهاز هضمي

digitalis

ديجتالس

digoxin
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dilator

سعة
ِّ مو

diphtheria

ُخ ّناق

disease

مرض

disinfectants

مانعات الخمج

dizziness

دُوار

donor

متبرع
ّ

dorsal

ظهري

dosage

جرعة

drugs

عقاقير

dry mouth

جفاف الفم

duodenal ulcer

قرحة االثني عشر

dysentry

ُزحار

dysmenorrhoea

عسر الطمث

dyspepsia

ُعسر الهضم

ear

أذن

eclampsia

تسمم الحمل

(E-coli) eschericia coli

اإلشريكية القولونية

ectopic pregnancy

حمل هاجر

edema, oedema

َو َذمة

effusion

انصباب

elastic tissues

أنسجة مرنة

elasticity of the skin

مرونة الجلد

electrocardiogram [ECG]

مخطط كهربائي للقلب

electrolyte

كهرل

emaciation

هزال

embolism

انصمام

embryo

جنين

emetic

مقيء
ِّ

emollients

مطريات
ّ

emphysema

نفاخ رئوي

encephalitis

التهاب الدماغ

endocrine gland

ُغدة صماء

endometrium

بطانة الرحم

endoscopy

تنظير داخلي

enema

حقنة شرجية

energy

طاقة

enzymes

أنزيمات

epidemiology

علم الوبائيات

epidermis

َ ب
شرة

epilepsy

صرع

episiotomy

شق الع َِجان

epithelial tissues

نسيج ظهاري

essential

أساسي

euphoria

نشوة

excision

استئصال

expectorant

ِّ ُمق
شع

extensor

باسط

external

خارجي

extracellular fluids

سوائل خارج الخلية

extract

ُخالصة

extravascular fluids

سوائل خارج األوعية الدموية

eyebrow

حاجب العين

eyelash

هُدب العين

eyelid

جفن العين

facial

وجهي

failure

فشل

fainting

إغماء

fallopian tube

بوق فالوب

family planning

تنظيم األسرة

fatal

مميت

fats

دهون

favism

فُوال

febrile

ُح ِّمي

feedback mechanism

آلية تغذية راجعة

feeding

إطعام

femoral

فخذي

femur

عظم الفخذ

fermentation

تخمر

fertility

خصوبة

fetus

جنين

fever

ُح ّمى

fibrin

ليفين

fibroid polyp

سليلة ليفانية

fibroma

ورم ليفي

fibrous

ليفي
ّ

first aid

إسعاف أولي

fit

نوبة

flat bones

عظام مسطحة

flat feet

َتبسط القدمين

flatulence

انتفاخ البطن

fluid

سائل

folic acid

حامض الفوليك

forceps

ملقط

fracture

كسر

frontal

جبهي

fundus

قاع

fungal infection

خمج فطري

fungicidal

مضاد الفطريات

fungicide

مبيد الفطر

galactosaemia

غالكتوزيمية

gall bladder

مرارة

gangrene

غرغرينا

gastrectomy

استئصال المعدة

gastric lavage

غسيل المعدة

gastritis

التهاب المعدة

general anaesthetics

ُم َب ِّنجات عامة

genetics

علم الوراثة

German measles

حصبة ألمانية

germicide

مبيد الجراثيم

germostatic

كابح تكاثر الجراثيم

giardia

مرض الجيارديا

gingivitis

التهاب اللثة

glaucoma

َ
الز َرق

gloves

قفازات

glucose saline solution

محلول ملحي غلوكوزي

glycogen

غاليكوغين

glycosuria

بيلة سكرية

goiter, goitre

دُراق

gonads

غدد تناسلية

gonococci

كورات ُبنية
َّ ُم

gonorrhea

السيالن

gout

ال ِّنقرس

gown

مريول

grades of placenta praevia

درجات المشيمة المنزاحة

gram positive bacteria

بكتيريا إيجابية الغرام

gross anatomy

تشريح وصفي

grouping

تعيين ال ُزمرة

growth hormone

هرمون النمو

gum

اللثة

gut

القناة الهضمية

gynaecological operations

عمليات نسائية

habitual abortion

إجهاض معتاد

habituation

تعود
ّ

hallucinergics

مهلوسات

head engagement

نزول الرأس

headache

صداع

heart burn

حرقة

heart diseases

أمراض القلب

heart failure

هبوط القلب

hematinics

قويات الدم
ِّ ُم

hemophilia

الناعور

hemorrhage

نزف

hemorrhoids

بواسير

hepatic cirrhosis

تشمع الكبد

hepatitis

التهاب الكبد

hernia

فتق

high-protein diet

نظام غذاء عالي البروتين

hind brain

الدماغ الخلفي

histology

علم األنسجة

Hodgkin's disease

مرض هوغن

hormones

هرمونات

human chorionic gonadotrophin

غونادوتروفين مشيمي بشري

human milk

حليب األم

hydramnios

استسقاء سلوي

hydrocephalic

استسقاء الدماغ

hygiene

علم حفظ الصحة

hypercalcaemia

فرط الكلسيميا

hyperemesis gravidarum

تقيؤ الحمل

hyperemia

احتقان

hypertension

ارتفاع ضغط الدم

hypnotics

نومات
ِّ ُم

hypochromic anemia

فقر الدم ناقص الصباغ

hypotension

هبوط ضغط الدم

hypovitaminosis

حالة نقص الفيتامين

hysterectomy

استئصال الرحم

ilium

عظم الحرقفة

illness

مرض

immunity

مناعة

impetigo

القوباء

incisional hernia

فتق جرحي

incomplete abortion

إجهاض غير مكتمل

individual immunity

مناعة شخصية

induction of labour

حث الوالدة

inevitable abortion

إجهاض حتمي

infantile eczema

أكزيما األطفال

infection

خمج

infective hepatitis

خمج الكبد المعدي

inferior

سفلي

infleunza, flu

إنفلونزا

inguinal hernia

بي
ّ الفتق األ ُ ْر

inhalation

استنشاق

injection

َز ْرق

intake & output

المرض والمخرج

intensive care unit [I.C.U]

وحدة العناية المكثفة

inter-atrial septal defect

فتحه بين األذينين

inter-ventricular septal defect

فتحة بين البطينين

internal ear

األذن الداخلية

internal version

تحويل داخلي

international unit

وحدة دولية

intracellular fluids

سوائل داخل الخلية

intrapartum

في أثناء الوالدة

intravascular fluids

سوائل وريدية

involuntary

ال إرادي

iris

قزحية

iron - deficiency anemia

فقر دم حديدي

ischium

عظم الورك

isotonic solution

محلول متساوي التوتر

jaundice

يرقان

jaw

فك

jejunum

معي صائم

joints

مفصل

kaolin

كاولين

keratin

كراتين

keratitis

التِهاب القرن َّية

keratolytic agent

مذيب الكراتين

keratosis

تقرن

ketosis

ُخالل

kidney

كلية

kidney diseases

أمراض الكلى

knee

ُركبة

kwashiorkor

كواشِ ْر ُكور

labour

مخاض

labyrinth

قوقعة األذن

lacrimal

دمعي

lactalbumin

بروتين حليب األم

lactation

إرضاع

lactogenic hormone

هرمون الحليب

lactose

سكر الحليب

large intestines

األمعاء الغليظة

laxatives

مل ّينات

leukaemia

سرطان الدم

ligaments

أربطة

light diet

غذاء خفيف

limb

طرف

liver

كبد

liver insuficiency

قُصور الكبد

locally acting drugs

أدوية مؤثرة موضعيا

long bones

عظام طويلة

lotion

دَهون

low-sodium diet

نظام غذائي قليل الملح

low birth weight infants

وليد متدني الوزن

low protein diet

وجبة متدنية البروتين

low socioeconomic classes

الطبقات االجتماعية المتدنية

lower extremities

أطراف سفلية

lung cancer

سرطان الرئة

lungs

رئتان

lymph

لِ ْمف

lymph nodes

عقد لمفاوية

major tranquilizers

ُمهدِّئات كبرى

malabsorption diseases

أمراض سوء االمتصاص

malaria

)المالريا (ال ُبرداء

male hormones

الهرمونات الذكرية

malignant tumours

أورام خبيثة

malnutrition

سوء التغذية

mandible

فك سفلي

mania

هوس

marasmus

س َغل
َ

mask

كمامة

massaging

تدليك

mastication

مضغ

meal

وجبة

measles

حصبة

Measles Mumps Rubella
Vaccine [M.M.R.]
medication

المطعوم الثالثي

medulla

نخاع

medulla oblongata

النخاع المستطيل

melanocyte

الخليه الميالنية

meninges

سحايا

meningitis

التهاب السحايا

menopause

سن اليأس

menstruation

حيض

mental

عقلي

mental confusion

اختالط عقلي

mental retardation

تخلف عقلي

metabolism

استقالب

microbiology

علم األحياء الدقيقة

microorganisms

أحياء دقيقة

middle ear

األذن الوسطى

midwife

قابلة

migraine

الشقيقة

mineral elements

عناصر معدنية

mineral salts

أمالح معدنية

minor tranquilizers

مهدئات صغرى

mitral stenosis

تضيق الصمام اإلكليلي

mixed feeding

تغذية متنوعة

mixture

خليط

mobile

متحرك

moniliasis

ضات
َّ داء الم ْب َي

morbidity

مرضية

morning sickness

غثيان الحمل

mouth gag

"كعام "فاتح الفكين

mucosa

الغشاء ال ُمخاطي

mucous membranes

أغشية مخاطية

mucous polyp

ساللة مخاطية

 عالج-مداواة

multiple pregnancy

حمل متعدد

mumps

ُنكاف

muscles

َعضالت

muscular

عضلي
ّ

muscular connective tissue

أنسجة عضلية ضامة

myocarditis

التهاب العضلة القلبية

nails

أظافر

napkin rash

طفح فوطي

narcotics

ُمخدرات

narcotics antidotes

مضادات ال ُمخدرات

narrow spectrum antibiotics

ُمضاد حيوي محدود المفعول

nasal

أنفي

natural immunity

مناعة طبيعية

nausea

غثيان

necrosis

موت األنسجة

needle

إبرة

negative pressure

سلبي
ضغط
ّ

nephritis

التهاب الكلية

nerves

أعصاب

nervous impulse

نبضة عصبية

nervous tension

توتر عصبي

neuron

)عصبون (خلية عصبية

niacin

نياسين

nightblindness

العشى الليلي

non organic

غير عضوي

nonpathogenic bacteria

بكتيريا غير إمراضية

normal meal planning

تخطيط الوجبة العادية

normal saline

محلول ملحي عادي

numbness

َن َمل

nursing care

عناية تمريضية

nutrient value

قيمة غذائية

nutrients

مغذيات

nutritional anemia

فقر دم تغذوي

nutritional drugs

أدوية تغذوية

nutritional macrocytic anemia

فقر دم كبير الخاليا التغذوي

obesity

سِ َمن

obsession

 وسواس-استحواذ

obstetric

توليدي

obstructive

 ُمسِ د-انسدادي

obstructive jaundice

يرقان انسدادي

occlusion

انسداد

oedema

 ورم-وذمة

oestrogen

)األستروجين (هرمون أنثوي

ointment

مرهم

olfactory nerve

عصب الشم

oliguria

شح البول

operation

عملية

ophthalmic

عيني

oral contraceptives

أقراص منع الحمل

oral suspension

معلق فموي

organic

عضوي

orthopedic surgery

جراحة العظام

otitis media

التهاب األذن الوسطى

otorrhea

سيالن أذني

outlet

مخرج

ovarian

مبيضي

ovarian tumours

أورام مبيضية

ovary

مبيض

ovulation

إباضة

pain

ألم

pain of labor

آالم المخاض

palpitation

خفقان

pancreas

بنكرياس

paralysis

شلل

parasympathomimetics

الودّي
ِ ُمن ّبهات العصب نظير

parathyroid gland

غدة جارة الدرقية

paratyphoid fever

حمى البارا تيفوئيد

passive immunity

مناعة سلبية

paste

معجون

pasteurization

البسترة

patent ductus arteriosus

القناة الشريانية السالكة

pathogenic bacteria

بكتيريا إمراضية

patient

مريض

pediculocides

مبيدات القمل

pelvis

حوض

peptic ulcer

قرحة معدية

pericarditis

التهاب التامور

pericardium

التامور

peripheral neuritis

التهاب األعصاب المحيطة

peripheral vasoconstriction

انقباض األوعية الدموية المحيطة

peritoneum

الصفاق

peritonitis

التهاب الصفاق

pernicious anemia

فقر الدم الخبيث

phagocytosis

بلعمة

pharmacology

علم العقاقير

pharynx

بلعوم

phobia

ُرهَاب

photophobia

ُرهاب الضوء

physician

طبيب

piles

بواسير

pin worm

دودة شعرية

pituitary gland

غدة نخامية

placenta

مشيمة

placenta previa

مشيمة منزاحة

placental extract

خالصة المشيمة

placental polyps

ساللة مشيمية

placental separation

انفصال المشيمة

plaster

شريط الصق

platelet

صفيحة
ُ

pleural

ي
ّ نبو
ِ َج

pneumonia

نزلة صدرية

poisoning

تسمم

poliomyelitis

شلل األطفال

polycythemia

كثرة الكريات الحمراء

polyuria

ُبوال

porntal circulation

الدورة الدموية البابية

portal of bacterial exit

مخرج البابي للبكتيريا

portal of bacterial entry

مدخل البابي للبكتيريا

position

وضع

post operative care

عناية بعد الجراحة

post partum

بعد الوالدة

posterior

خلفي
ّ

posterior repair uterus

إصالح خلفي للرحم

preeclamptic toxaemia

تسمم الحمل المبكر

pregnancy test

اختبار الحمل

premature

خديج

premedication

عالج تحضيري

prenatal

قبل الوالدة

preoperative care

عناية قبل العملية

presentation

 مجيء رأسي-)مجيء (في حالة الوالدة

progesteron

بروجستورون

prolapse of the uterus

هبوط الرحم

protectives

واقيات

proteus bacilli

بكتيريا متقلبة

prothrombin

بروثرومبين

provitamine

بروفيتامين

psychic stimulants

منشطات نفسية

psychological disturbances

اضطرابات نفسية

psychotropics

أدوية ُذهانية

puerperium

نفاس

pulmonary circulation

الدورة الدموية الصغرى

pulmonary infarction

احتشاء رئوي

pulse

نبض

puncture

بزل

pupil

بؤبؤ

purpura

فرفرية

pyelonephritis

التهاب حوض الكلية

rabies

داء الكلب

racial immunity

مناعة عرقية

radiation

إشعاع

radiography

تصوير شعاعي

radius

كعبرة

rash

طفح

recalcification

إعادة التكلس

recovery room

غرفة إنعاش

rectum

مستقيم

reflex

ُم ْن َع َكس

regular diet

غذاء عادي

relaxation

استرخاء

releasing factor

محرر
عامل
ِّ

relief

تفريج

renal failure

قصور الكلى

reproduction

توالد

resistance

مقاومة

respirator

جهاز التنفس

respiratory

تنفسي

retention

احتباس

reticular connective tissue

أنسجة ضا ّمة شبكية

retina

شبكية

rhesus factor

عامل ريزيس

rheumatic fever

حمى روماتيزمية

rhinitis

التهاب األنف

ribs

أضالع

rickets

كساح

right auricle

األذين األيمن

rigor

قُش َعريرة

rotation

دوران

round ligaments

أربطة مدورة

rubefacients

مح ّمرات

rubella

حصبة ألمانية

rupture

تمزق

salivary glands

غدد لعابية

scabicides

مضادات الجرب

scarlet fever

الحمى القرمزية

schizophrenia

انفصام الشخصية

scurvy

األسقربوط

sebaceous gland

غدة دهنية

secondary tumours

أورام ثانوية

sedatives

مهدئات

sensitivity test

اختبار الحساسية

septicemia

تسمم دموي

serum

مصل الدم

shock

صدمة

short bones

عظام قصيرة

sideeffects

تأثيرات جانبية

sinusitis

التهاب الجيوب األنفية

skin

الجلد

skull

جمجمة

small intestines

أمعاء دقيقة

smallpox

جدري

smear

مسحة زجاجية

smooth muscles

عضالت ملساء

solvent

مذيب

sore

قرحة جلدية

source of infection

مصدر العدوى

spasm

تشنج

specialist

اختصاصي

sphygmomanometer

مانومتر الدم

spinal anaesthesia

تخدير َقطني

spinal cord

الحبل الشوكي

spleen

الطحال

splint

جبيرة

spore(s)

) أبواغ:َب ْوغ (ج

squamous epithelial tissues

أنسجة ظهارية قشرية

staphylococci

عنقوديات

stenosis

تض ّيق

sterile

 عقيم،ُم َع َّقم

sterilizer

ُمع ِّقمة

sternum

عظم القص

steroid

)ستيرود (هرمون

stethoscope

سماعة طبيب

stillborn

مولود ميت

stimulate

ين ّبه

stomach

معدة

stomatitis

التهاب الفم

streptococci

ُع َق ِد ّيات

stroke

سكتة دماغية

structure

بنية

styptic

قابض

substitutes

بدائل

suction machine

آلة شفط

superior

علوي

supine

مستلق

suppuration

تقيح

suprarenal gland

)الغدة فوق الكلوية (ال ُكظر َّية

surgery

جراحة

suture

 غرزة-خياطة

swallowing

بلع

sympatholytic

الودِّي
ِ حال

sympathomimetic

محاكي الودِّي

symptoms

أعراض

symptoms and signs

األعراض والعالمات

syncope

ْ َغ
شي؛ غشيان

synergism

تآزر

synovial membrane

غشاء زليلي

synthetic

اصطناعي

syringe

زراقة
ّ

syrup

شراب

systole

انقباض

tablet

ح ّبة دواء

tachycardia

تسرع القلب

tapeworm taenia

الدودة الشريطية

taste

 ذوق-حاسة الذوق

teeth

أسنان

temper tantrum

مزاج غاضب

temperature

درجة حرارة

temporal

صدغي

testosterone

)تستيرون (هرمون ذكري
ْ ت ِْس

tetanus

الكزاز

tetralogy of Fallot

رباعية فالوت

therapeutic abortion

إجهاض عالجي

therapeutics

علم المداواة

thermometer

ميزان حرارة

thigh

فخذ

thoracic cavity

الجوف الصدري

thorax

صدر

threatened abortion

إجهاض ُمهدَّد

thrombophlebitis

التهاب الوريد الخثاري

thrombosis

ُخثار

thrush

. التهاب الفم الناتج عن فطريات-سالق
ُ

thymus gland

الغدَّة الزعترية

thyroid gland

الغدة الدرقية

tincture

صبغة

tissue

نسيج

toe

إصبع القدم

tongue

لسان

tonsillitis

التهاب اللوزتين

toxaemia of pregnancy

تسمم الحمل

tract

 قناة-مسلك

transfusion

نقل الدم

transplant

) غرس (األعضاء أو األنسجة-يغرس

transverse section

مقطع عرضي

traumatic surgery

طب الحوادث

trauma

 حادث- إصابة

treatment

عالج

tremor

رعاش

trunk

جذع

tubal ligation

ربط البوق

tuberculosis

سل
ُ -تدرن

tumor

ورم

turbid

ُم َع َّكر

twin

توأم

tympanic membrane

طبلة األذن

typhoid fever

حمى التيفوئيد

ulcer

قرحة

ultraviolet rays [UV]

أشعة فوق بنفسجية

umbilical cord

الحبل السري

umbilicus

س َّرة
ُ ال

unconscious

فاقد الوعي

underweight

نقصان الوزن

unessential

غير أساسي

urinary bladder

المثانة

urinary retention

حصر البول

urinary tract

المسالك البولية

urticaria

 ح ّكة-الشري

uterine fibroid

ورم ليفي رحمي

uterus

رحم

vaccination

تطعيم

valve

صمام

varicose veins

دوالي

vascular collapse

االنهيار الوعائي

vasocontriction

انقباض األوعية الدموية

vasodilatation

توسع األوعية الدموية

veins

أوردة

venereal diseases

أمراض تناسلية

ventilation

تهوية

ventricle

بطين

vertebra

فقرات؛ َف َقار

vertigo

دُوار

vesicular mole

حمل عنقودي

vial

قارورة

viral diseases

أمراض فيروسية

virus

فيروس

viscera

أحشاء

vision

بصر

vital signs

عالمات حيوية

vitamin B-complex

 المركب- فيتامين ب

voluntary

إرادي

vomiting

تقيؤ

ward

قاعة

wart

ثؤلول

water - soluble vitamin

فيتامين يذوب في الماء

weakness

ضعف

weaning

فطام

weight

وزن

whooping cough

السعال الديكي

withdrawal symptoms

أعراض االمتناع

wool fat

دهن الصوف

worms

ديدان

wounds

جروح

األشعة السينية

X - rays

جفاف الملتحمة

xerophthalmia

خميرة

yeast

