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األول ُيعني جزءين في معجم إصدار الله بحمد مت
فهو الثاني أماٹ اإلجنليزية, إلى العربية من بالترجمة
هذا من قصدت وقد العربية. إلى اإلجنليزية ترجمةٹمن
الغذاء حقل والعاملنيٹفي الباحثني حاجة أنٹيلبي املعجم
ومن عربية, بلغة اإلجنليزية يوفرٹكافةٹاملصطلحات لكي
بسهولة العربية املصطلحات هذه استخدام ميكنهم ثم
املستطاع. بقدر املصطلحاتٹاإلجنليزية عن عوضًا ويسر
لكتاب مدخالٹإما يكون أن هذاٹاملعجم ملثل وميكن
من االنتهاء وبعد املجال. ذات في ملوسوعة أو معلومات
األكادميي املجال في سواًء املعنيني دعوتٹكل املعجم هذا
في موسوعة لعمل لالنضمامٹإلّي الصناعي أوٹالبحثيٹأو
زهاء حتديدًاٹمنذ املشروع هذا بدأ وقد الغذاء, علمٹتقنية

عشرينٹسنة.
هذه إصدار من الهدفٹ كان هل :ٹ سُْئّلت وقد
فيٹالتعريبٹوأهميته به ُيحَتذى منوذجًا تكون أن املوسوعة
بأن وُأِجْبت العلوم? تعريب بصعوبة ينادي من على والرد
هذه إصدار أهدافٹ من أساسيًا هدفًا كان بالفعلٹ هذا
تطويع املقدور في يؤكدٹأنه دليالٹجليًا لتكون املوسوعة
فلغتنا العلوم, لكل وعاًء تكون لكي العربية اللغة
أن قاصرةٹعلى هي وال عصية ليست أسلفت كما العربية

العلوم. كافة تستوعب
جاء والذي املعجم تقدمي في املعنى هذا أوضحت وقد
والعالمٹفي محاضرته في :ٹ«فاألستاذ يليٹبالنص ما فيه
ألفا�ًا منهم كل يستخدم مصنعه في والصانع صومعته,
العلمية واملجالت والنشرات األجهزة مع إليه جاءت أعجمية
لَم ولكن... الستخداماته» يطوعها وبقريحته فهوٹبفطنته
تصلح ال اللغة هذه هل األصلية? لغته يستخدم ال لّم هذا?
هي هل ? غيرٹمطواعة فقيرة هي االستخدام?ٹهل لهذا
تاريخًا للعربية فإن أبدًا  .. والتعبيرات?ٹ العبارات قليلة

احلليم الدكتورٹعبد كتبٹاألستاذ متامًاٹفقد يثبتٹالعكس
والنشر للتعليم العامة الهيئة عن الصادر كتابه في منتصر
الدولة استقرت إن األوروبية):ٹما فيٹالنهضة العرب (أثر
إلى شرقًا مشارفٹالصني من اإلسالميةٹوامتدٹسلطانها
من ينهلون املسملون العلماء أخذ حتى غربًا فرنسا مشارف
الذخائر يترجمون فأخذوا وفنونه فروعه مبختلف العلم موارد
والرومان اإلغريق علوم العربية اللغة إلى وينقلون العلمية
والقبطية والفارسية اإلغريقية عن ترجموا والهنود... والفرس
وُأقيَمت القدمية املكتبات من الكتب ألوف وُنِقَلت والهندية

واملكتبات. الكتب دور
العربية كاتبًا:ٹ«وكانت العَالْمة األستاذ ويستطرد
صقع أي في الناس ليقرأها العلماء بها يكتب العلم لغة
حركة وازدهرت الكبير, اإلسالمي الوطن إصقاع من
التأليف على العلماءٹ أقبلٹ ثم ازدهار,ٹ أمياٹ الترجمةٹ
علومًا نقلوا املعرفةٹالعلمية. فروع مختلف في والكتابة
التي والنظريات منٹاآلراء وأضافواٹكثيرًا أخرى وابتكروا

إلىٹغيرهم». نسبت
سيما تعريبٹالعلومٹوال جدوى :ٹما يسألٹسائل وقد
بلغاتٹغير ينشر البحوث من األكبر الزخم أن نرى ونحن

العربية?
تعريبٹالعلوم إن السؤالٹفإنناٹنقول هذا لإلجابةٹعن
ضرورة شك ال وهي عربية علمية نهضة شأنهٹحتقيق من
بها. الالئقة احلضارية مكانتها العربية األمة تتبوأ لكي
منه ينهل موئالٹونبعًا العربي العلمي البحث نتاج ويكون
يتطلب ذلك حتقيق إن والشك مكان. كلٹ في الباحثونٹ
اإلرادة توفرت إن مستحيال ليس ولكنهٹ الوقت بعض
واإلخالص; واملثابرة بالصبر العرب الباحثون وتسلح
وهي أالٹ جوهرية حقيقة إدراك الباحثني هؤالء وعلى
عن عزوفهم البتة يعني ال األجنبية اللغات إتقانٹ أن

W�u�u*ا إ�bار �dJة
اللغةٹالعربيةٹتعيش وألن نفسها, لألمة وفكري ثقافي إذالل هو األمم من لغةٹأمة امتهان أن فيها الٹمراء حقيقة
اللغةٹالتي بهذه األمةٹالعربيةٹللنهوض أبناء كل جهود تضافر يتطلب فإنٹاألمر أبنائها أيدي الضعفٹعلى من عصرًا
أن جدال بال القول وأنهٹميكن حتى والفكرية اللغوية بوتقتها في وصهرتها األخرى األمم علوم مضي استوعبتٹفيما
إبان عنٹالعربية الترجمة في العلمية الصحوة واقعهٹإلى في اليومٹيرجع والغرب أوروبا به تنعم العلميٹالذي التقدم
والفارابي الهيثم العربٹكابنٹسيناٹوابن علماء من كوكبة أعمال لترجمة حيثٹشهدتٹحركةٹدؤوبًا الوسطى القرون حقبة
وأنها والتأليف, والتدريس للعلم طيعة العربيةٹواالجنليزية أنٹاللغات يؤكد مما العرب, عمالقة من وغيرهم خلدون وابن
العلمية والفرنسيةٹباملصطلحات واإلجنليزية العربية باللغات معجم إصدار فكرة هناٹكانت ومن التعبير. قادرةٹعلى

وتقنيةٹالغذاء. فيٹمجالٹعلم يتمٹتداولها التي
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العلوم عن التعبير فيٹ استخدامها وعدمٹ العربية اللغة
في سواًء مجالها في البحث أو بتدريسها يقومون التي
والدكتوراه, املاجستير أطروحات أو البحثية األوراق
هذا في واعدة إرهاصات وهناك املرجعية, الكتب أو
في سيعقد علمي ملؤمتر نشرة موخرًا قرأت فقد املجال
اللغة أن على فيها صراحة النص مت العربية البلدان أحد
أية تتم لن للمؤمترٹوأنه الوحيدة اللغة هي العربيةٹستكون
أنهٹينبغي شك وال أخرى. للغات ترجمةٹفورية عمليات

وتفعيله. وتعضيده االجتاه هذا تشجيع جميعًا علينا
W�u�u*ه اc� إ�bار XNوا� wت ا��U�IFا�

لهذه إعدادي أثناء جمة صعوبات واجهت لقد
خاللها وسافرت متصلة سنة عشرين مدى على املوسوعة
أنٹأحتدثٹعن استطيع املتحدةٹوال الواليات مراتٹإلى عدة
واجهتني التي الصعوبات إلى أتطرق الصعوباتٹوإمنا هذه
واقع وهيٹفي الغذاء وتقنية علم ملعجم إعدادي أثناء في
أوضاعنا �ل في علىٹأحد تخفى ال كثيرة صعوبات األمر
الوقت ذات في وهو األساسي السؤال كانٹ لقدٹ احلالية.
املعجم? لهذا يكونٹاملدخل كيف الصعوباتٹ: هذه إحدى
املعجم يشتمل أن على النهاية في رأيي استقر لقد
املداخل ترتيب مع اإلجنليزية وترجمتها املداخلٹالعربية على
اللغة ملجمع الوسيط املعجم اتبعه الذي للمنهج تبعًا العربية
كلمة عن الكشف عند فإنه ذلك وعلى بالقاهرة. العربية
بنائه إلىٹأصل فعال إنٹكانت ترد فإنها مصطلح) (أو
كان أو غيرهٹ من مشتقًا يكنٹ لم وإنٹ رباعيًا أو ثالثيًاٹ
املرة هي هذه كانت ورمبا أصوال. كلهاٹتعد معربًاٹفإنٹحروفه
معجم وتبويب لترتيب الطريقة هذه فيها تتبع التي األولى
املنهج علمي. وننوهٹفيٹهذاٹالسياقٹإلىٹأنٹاتباعٹهذا عربي
املصطلحات فجميع املزايا من عددًا اثبت قد التبويب في
أن كما معٹبعضها توجدٹمجتمعة معني مبوضوع اخلاصة
أن أمكن فقد منطقيًا. جاء قد املصطلحات هذه ترتيب
معٹبعضها معني مبوضوع اخلاصة املصطلحات جميع ُجتَمع
الغذاء أوٹالتجميدٹأو جميعٹمصطلحاتٹالتجفيف فمثال
متتابعةٹأبجديًا توجد أوٹاللونٹأوٹاملاء اللحم أو اللنب أو
األبجدي الترتيب اتبع لو أنه حني واحد,ٹفي موضوع في
باللغات واملعاجم القواميس في متبع هو كما الصرف
املختلفة. احلروف حتت املصطلحات هذه لتناثرت األجنبية
باب في واحد موضع في كلها ومجفف وجتفيف جف فمثال

: اجليمٹوالتاءٹوامليمٹمثال حتت مبعثرة وليست اجليم
الفرنسياإلجنليزيالعربي

مرحلتني على  Two stagesجتفيف
drying
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spray dryingجتفيفٹبالرش
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وفي t ,s ,dالـٹ حتت اإلجنليزيةٹتقع ففيٹالقواميس
.tu, te, s الـ حتت الفرنسية

املصطللحاتترتيبمنطقيفمثال: إنٹترتيبٹهذه -٢
الفرنسياإلجنليزيالعربي
to oxidizeoxyderأكسد
oxidationoxidationأكسدة

oxydaseoxydasإنزميٹأكسدة

العربية في ك أ, حتت لتقع هذهٹاألمثلة انتقاء ومع
الترتيب أن فنجد الفرنسية, أو اإلجنليزية في ox وحتت
احلفاز ثم االسم ثمٹ فالفعل العربية اللغةٹ فيٹ منطقيٹ
سيكون الفرنسية أو اإلجنليزية في فيٹحنيٹأنه (اإلنزمي)

: الترتيب
الفرنسياإلجنليزيالعربي

 oxidaseoxydaseإنزميٹأكسدة
 oxidationoxidationأكسدة
to oxidizeoxyderأكسد

ألن أكبر الفارق سيكون املعجم واقع في بأن علمًا
أو أخرىٹقليلة كلمات عدد بينهما كلٹكلمتنيٹسيكون

للظروف. تبعًا كثيرة
يعكس وغيره واالشتقاق النحت أن عن وناهيك
العلمي لالستعمال امتيازها بل العربية اللغة طواعيةٹ
الترجماتٹالعربية أنٹجميع اإلشارةٹإلى وجتدر والتقني.
املعاجم أو الوسيط املعجم من قدٹأخذت املعجم هذا في

عليها. املتعارف أو املتداولة األخرى
إصدار في الشروع أننيٹفيٹبداية إلى وجتدرٹاإلشارة
الثالث اللغات استخدمت الغذاء وتقنية علم معجم
مع التعامل بغرض وذلك والفرنسية واإلجنليزية العربية

متكامل. موسوعي مبنظور العلمية املصطلحات
؟ d�و� W�uN�� W�u�u*ه اc� s� اUH��ôدة sJ1 nO�

بكل املوسوعة من القصوى االستفادة تتحقق لكي
القارئ على يتعنيٹ فإنه مصطلحات من فيها جاءٹ ما
لكيٹيتعرف الغذاء علمٹوتقنية معجم إلى أوال الرجوع
البحث يريد الذي للمصطلح العربية الترجمة على بداية
علم معجم صدور من الرغم وعلى املوسوعة, في عنهٹ
فلقد آنفًا أشرنا كما منفصلني فيٹجزءين الغذاء وتقنية
بني املوسوعة منٹ األول اجلزء يضم أن على حرصت
نبراسًاٹومرشدًا يكون لكي املعجم فيٹهذا جاء ما دفتيه
إلىٹمبتغاه الوصول من يتمكن حتى املوسوعة ملستخدم
فيٹترتيب إنه نقول التوضيح, من ويسر,ٹوملزيد بسهولة
الذيٹسار نفسٹاملنهج اتبع فقد علمٹوتقنيةٹالغذاء معجم
وبذا بالقاهرة, العربية اللغة ملجمع الوسيط املعجم عليه
مسايرًا الغذاء وتقنية علم معجم في املداخل ترتيب جاء
في كتبت واملداخل الوسيط: املعجم مداخل لترتيبٹ

: يلي كما املعجم
blueberryٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ اآلس
اخلاص العمودٹ منتصفٹ في يكتب املدخلٹ أن أي
املعجم من املأخوذ املدخل كان إذا أما العربي,ٹ باملعنىٹ
وتقنية علم معجم في (كماٹهو) مغزى ذي غير الوسيط
علم معجم في يصلحٹلالستخدام ينبعٹمنه ما أن إال الغذاء
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فيٹمنتصف أيضًا يوضع املدخل هذا فإن الغذاء وتقنية
معنى أي أمامه يوضع وال العربية اخلاصٹباملداخل العمود
هذاٹاملدخل من التيٹتنبع أماٹاملداخل اإلجنليزية, باللغة
منتصف في وليس الهامش بجوار فتكتب الرئيسي

: أمامهاٹفمثال اإلجنليزي املعنى كتابة مع العمود
أبى

(الغذاء) to refuse the foodأبى

الوسيط معجم في توجد لم التي للمداخل وبالنسبة
: مثل العمود مباشرةٹإلىٹميني فقدٹكتبت

كستناء قسطلة/ فروة/ castanea/ chestnutأبو

الهجاء هو املعجم في اتبع الذي الكلمات وهجاء
الهجاءات بعض ذكر معٹ الوسيط املعجمٹ في املوجود
التشكيل وقدٹاستخدم االنتشار. واسعة كانت إذا األخرى
بني وللتفرقة الكلمة نطق كيفية لبيان احلدود فيٹأضيق
الفعل استخدم وقد الهجاء. تطابق عند املختلفة املعاني
استخدمٹاملصدرٹفيٹاللغة بينما اللغةٹالعربية في املاضي

اإلجنليزية.
مت فقد وأيسر املوسوعةٹأشمل استخدام يكون ولكي
CDمدمجةٹ ليزر اسطوانة على بالكامل نسخٹمحتوياتها
حملتويات فهرستٹشامل إعداد اآلن يتم أنه إلى باإلضافة
يتضمن األول جزءين على الفهرس هذا وسيشتمل املوسوعة
أما باملوسوعة جاءت التي املصطلحات لكل أبجديًا ترتيبًا
وكذلك لألغذيةٹ العلميةٹ األسماء على فيشتمل الثاني
الزميل إلى بالشكر هناٹأنٹأتوجه يفوتني وال العائالت.
واملياه األراضي بقسم األستاذ مرعي شريف أ.د. الفاضل
من يبذله ما علىٹكل اإلسكندرية جامعة - الزراعة بكلية

بصورتهٹاملرجوة. الفهرست هذا يظهر دؤوبٹلكي عمل

W�u�u*ا w� ا*��dBات ا���bام fأ�
في العلمية املصطلحاتٹ مختصرات لتعدد نظرًا
بهٹفلم املرتبطة األخرىٹ والعلوم الغذاء وتقنية علم مجال
هذه عن للتعبير واحدة وتيرة على السير ممكنًا يكنٹ
لزامًا كان فلقد أخرىٹ بعبارة العربية. باللغةٹ املختصرات
بينماٹكانٹضروريًا املختصر ترجمة احلاالت بعض عليناٹفي
بني ريب ال وفرق املختصر, تعريب أخرىٹ حاالتٹ في
هذا اتبعناهاٹفي اآلليةٹالتى تكون لكي والتعريب. الترجمة
: األمثلة بعض نعطي عزيزيٹالقارئ دعنا واضحة املضمار
جهدٹالهيدروجني) (ومعناه pH املختصر تقابل : جيد

يدٹ(هيدروجني). (جهد), ج أنٹحرف أساس على
ثابت جهدٹ (ومعناه Eh املختصر يقابل : جخس
(جهد), ج حرف يعني حيث واالختزال) األكسدة انحالل

(أكسدة). س (اختزال),ٹحرف خ حرف
(ومعناهٹجهدٹثابت pKa املختصر تقابل " : أ ث ج
أ حرف حرفٹثٹ(ثابت), حرفٹجٹ(جهد), االنحالل),

(االنحالل).

على تقضى التي (اجلرعة DM املختصر يقابل : م ج
م (جرعة), ج حرف يعني حيث امليكروبات) من %90

(ميكروبات).
تضاعف (معامل Q10 املختصر يقابل :ٹ ع١٠
مئوية) 10o احلرارة درجةٹ ترتفع عندماٹ التفاعل سرعة
تضاعفٹسرعةٹالتفاعل. معامل عٹيشيرٹإلى حرف حيث
حتركها املسافةٹالتي بني (النسبة Rf يقابل : ف ر
الفصل طرقٹ في املذيب حتركها التي واملسافة املذاب
وحرف (R) ر احلرف يقابل حيث الكروماتوجرافي)

.(f) ف
األسكوربيك. حمض : ح.أ

األسترة. درجة : د.أ
درجة ومعناه (S.T.P) املختصر يقابل : د.ح.ض.ق

القياسيني. والضغط احلرارة
درجة أي H.T.S.T املختصر يقابل : د.ح.ع.ز.ق

قصير. عاليةٹوزمن حرارة
حرارة درجة أي U.H.T املختصر يقابل : د.ح.ف.ع

العلو. فائقة
املوت معدل ومعناهٹ DT املختصر يقابل :ٹ دث
د حرف يعنيٹ حيث العشري اخلفض زمن أو الثابت

(ثابت). ث (معدل),
شراب ومعناه HFCS املختصر يقابل : ش.ذ.ع.ف
ذ (شراب), ش حرف يعني حيث الفركتوز, عالي ذرة

(فركتوز). ف (عالي), ع (ذرة),
عديد ومعناه N.S.P.S املختصر يقابل : ع.س.غ.ن
س احلرف (عديد), ع احلرف نشويةٹحيث سكرياتٹغير

(نشوية). ن غٹ(غير)ٹواحلرف واحلرف (سكريات)
الكربوكسي C.M.C املختصر يقابل : ك.م.س

سليلوز. ميثايل
ومعناه H.P.L.Cٹ املختصرٹ يقابل : ك.س.ع.أ
احلرف يعني حيث األداء, عالية السائل كروماتوجرافياٹ
ع احلرف (السائل), س احلرف (كروماتوجرافيا),ٹ ك

(األداء). أ واحلرف (عالية)
تأبير ومعناه I.E.Fٹ املختصر يقابل : أ.س.جٹ
(أبر) أ احلرف يعني حيث الكهربي, اجلهد تساوي عند

(جهد). ج واحلرف واحلرفٹسٹ(تساوي)
األحماض متثل حروف أربعة أو ثالثة وضعت كما
سالسل كتابة في استخدامها ميكن بحيثٹ األمينية
أرجٹلألرجينني, مثل األنسولنيٹوغيرهٹوذلك في الببتيدات

جرا. وهلم للثريونني, ثربو بروٹللبرولني,
W�u�u*ا Y�b%

العلوم مناحي شتى في الالهث العلمي التقدم إزاء
حتديثٹاملوسوعة بها أنيط تشكيلٹجلنة مت فقد واملعارف
كل تتعدى ال زمنية فترات على وذلك األربعة بأجزائها
بحصر وستقومٹاللجنةٹاملذكورة خمسٹسنوات.  فترةٹمنها
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تداولها بدأ التي اجلديدة والكلمات املصطلحات كافة
األساتذة أحد وكذاٹتكليف وتقنيةٹالغذاء علم مجال في
املصطلحٹوالتعريف هذا لشرح مجاله في كل املتخصصني
املوسوعة. حترير في استخدم الذي املنوال ذات على به
طبعات إصدار اللهٹ شاء إنٹ سنوات خمسٹ كل وسيتم
هذهٹاإلضافات كل فيها تراعي بحيث املوسوعة من منقحة

باستمرار. العلمي التطور تواكبٹاملوسوعة لكي
على للموسوعة موقع إنشاءٹ إلىٹ اتطلع إذ وإنني
كان سواًء الصدد هذا بأيٹدعمٹفي أرحب فإنني اإلنترنت

ماديًا. أو تقنيًا دعمًا
W�u�u*ا إ�bاد أ�UMء W�FBا� nا�u*ا

ذلك أصعبها هو احلقيقة في بل منٹاملواقفٹالصعبة
ففي األمريكية. الوالياتٹاملتحدة في لي حدث الذي املوقف
لتجميع فلوريدا والية إلى فيها سافرت التي املرات إحدى
وأعددت إقامتي فترةٹ انهيت للموسوعة العلميةٹ املادة
قمت املغادرة وقت حان وعندما مصر إلى للعودة حقائبي
أعددته قد كنتٹ ما كل بداخلها وضعت حقائبٹ بنقل
التي الصغيرة العلمية األجهزة بعض مع املوسوعة من
املصعد احلقائبٹأمام هذه بنقل قمت أمريكا. من اشتريتها
كانت إلحضارٹباقيٹاحلقائبٹولشدٹما شقتي إلى وعدت
لم احلقائب باقي املصعدٹومعى إلى عدت إذٹحني صدمتي
بها. ماٹيتعلق وكل املوسوعة بداخلها التي أجدٹاحلقائب
وقت من أمامي يكن ولم والشرطة. املبنى حرس أبلغت
كان دقيقة. لقد عشرة أكثرٹمنٹخمس املطار إلى للمغادرة
على مجهودي الكلمةٹفكل مبعنى لي املوقفٹصدمة هذا
وفوضت الصدمة هذه أمام متاسكت ضاع. سنوات مدى
نقلتنيٹإلى التي الليموزين السيارة وركبت الله إلى أمريٹ
التي أخيرًاٹإلىٹالقاهرة ثم ثمٹإلىٹنيويورك Tampa مطار
مغادرتي وقبل للغاية. صعبة نفسية �روف في وصلتها
سليم الدكتور/ صديقًاٹليٹهوٹاألستاذٹ أبلغت لفلوريدا
بي اتصل أيام بعد الشرطة. مع يتابعٹاملوضوع بأن الزيات
بها وما احلقائب العثورٹعلى مت قد سيادتهٹوأخبرنيٹبأنه
ألداء ونويتٹالسفر الله حمدت املوسوعة... تخص مواد من

فريضةٹاحلج.

فحاولت احلقائب وجدت فلوريدا إلى عدت عندما
املوسوعة لنسخ فلوريدا بجامعة اآللي باحلاسوب االستعانة
سهال لمٹيكن األمر أن بيد حدث, ما تكرار دون للحيلولة
ومركز العربية, باللغة منسوخة ألنٹاملوسوعة وذلك البتة
العربية باللغة برامج ميلك ال فلوريدا اآلليٹبجامعة احلاسوب
(حتى باملوسوعة ثمٹفقدٹكانٹاالنتقال ومن الكلمات. ملعالج
محفوفًا أمرًا مصر إلى أمريكا من نسخها) تعددت ولو
مع تصل ال التي السفر حقائب كل كحال مبخاطرٹالضياع

خير. على السفر مر فقد الله بفضل لكن أصحابها
كانت األبجدية املوسوعةٹبكلٹحروفها اكتمال وبعد
هناك وكانت الكلمات. معالجٹ علىٹ النسخ مرحلة هناك
بإيقاع يحدث والذي البرامج نظم بتغيير تتعلق فنية مشاكل

العام. زهاء استغرق قد نسخٹاملوسوعة وأن سيما وال الهث
قبلها وماٹصادفته املوسوعة طباعة عملية جاءت ثم
جامعة إمكانية عدم متثلتٹفي صعوباتٹجمة من وخاللها
صدور من الرغم على الطباعة نفقات حتمل اإلسكندرية
في املجهودٹالذيٹبذل على يثني اجلامعة مجلس من قرار
اليدٹأمام مكتوف وقف قد ولكنٹاملجلس املوسوعة إعداد
حينما األمر ذات تكرر وقد املادية اإلمكاناتٹ قصور
تتحمل أن اإلسكندرية جامعة - الزراعة كلية من طلبت
يكن ولم الكلمات. معالج على املوسوعة كتابة تكلفة
نفقتي على املوسوعة بطبع أناٹ أقوم أن إال مناص من
الكلماتٹعلىٹنفقتي معالج على أنٹقمتٹبنسخها بعد
أمكن وتعالى سبحانه فبفضلٹالله حال أية على أيضًا.
محرر قام وقد لتوزيعها. ناشر مع طبعٹاملوسوعةٹواالتفاق
للموسوعة األربعة املجلدات من نسخ بإهداءٹ املوسوعة
واألقسام الكليات في ممثلة املصرية اجلامعاتٹ جلميعٹ
بعض أن حقيقةٹ يحزنني ومما وتقنياته. بالغذاء املعنية
املوسوعة وصول يفيد خطابًا حتى إلّي ترسل لم األقسام
إلى ووفقني ربي هداني فقد أخرًا وليس أخيرًا إليها.
تكون لكيٹ الغذاءٹ تقنية علم في املوسوعة هذه إصدار
تقنية مجالٹ في العاملني لكل العربية باللغةٹ مرجعًا
علم صناعةٹوطالب ورجال وأكادمييني دارسني الغذاءٹمن

املستعان. خير القصدٹوهو منٹوراء والله وباحثني.

ا�cGاء WOMIو� rK� W�u�u�
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