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بية والثقافة والعلوم   جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للير
 ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

 



 تقديم
 

اء الوكالة األلمانية للتعاون الدول     ف مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع خبر ، وبموجب GIZأشر

بية والثقافة والعلوم والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي  ن المنظمة العربية للبر اتفاقية تعاون موقعة بي 

  جمهورية 
ن
  تفاعىل  والتنمية ف

متاح عىل الشابكة    ARABTERMألمانيا االتحادية، عىل إنجاز قاموس تقنن

؛ وتشتمُل قاعدة َبياناته المصطلحية حاليا عىل www.arabterm.org: من خالل الموقع الموال  

قنية باللغة 
ّ
جمة للُمصطلحات الت ية والفرنسية، َمصحوبة ببر ن : األلمانية واإلنجلب  معاجم  بأرب  ع لغات ه 

هّم مجاالت علمية وتقنية مختلفالعربية وُمرفقة بتعريفات دقيقة، و 
َ
  ة. ت

   
وسيلة عمل متاحة يستفيد منها المهندسون واألساتذة  ARABTERM والمعجم التقنن

جمون، ومؤلفو الكتب التعليمية والمناهج الدراسية واألدلة التقنية والنصوص  والباحثون والطلبة والمبر

عات؛ كل ذلك من أجل رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلم  والتقانة، وبناء ذات الصلة بهذه القطا

  وضع منصة 
ن
، واإلسهام ف   استخدام التقانات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقم  العربر 

ن
القدرات العربية ف

تبع الدقيق لمرا
ّ
  إعداد المشاري    ع المعجمية والت

ن
ن ف   لجميع المساهمي 

ِحلها، ربحا تشاركية تتيح العمل اآلبن

 .للوقت، وتقليصا للتكاليف

يختص هذا المعجم بالطاقات المتجددة ويضم أحد عشر مجاال فرعيا، تتعلق بالطاقة الحرارية 

األرضية، والطاقة الحيوية والطاقة الشمسية والطاقة المائية، والمشاكل االجتماعية، والمفاهيم 

اطات وكفاءة   .الطاقة، وهندسة النظماألساسية، وطاقة الرياح، وقواعد اشبر

وتنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات التعريب، يّش مكتب تنسيق التعريب بالرباط، التابع 

بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المعجم، بعد اإلعداد والتقويم والمراجعة، عىل  للمنظمة العربية للبر

  إطار المؤتمر الثالث 
ن
ن ف   أواسط سنة علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي 

ن
عشر للتعريب المزمع عقده ف

صويبات المطلوبة، حنر يتمكن المكتب من مراجعة 2018
ّ
دقيقات والت

ّ
، لدراسته وإبداء المالحظات والت

 .وإغناء نسخته الرقمية وتجويد محتواها

 

 مكتب تنسيق التعريب
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 : تنبيه

، والذي يتيح ARABTERMلكونها مخصّصة للنشر عىل موقع  ذلكبعض التعاريف تحتوي عىل روابط، ويعزى 

لذا يرجر تجاهلها أثناء دراسة  .لمستخدميه التنقل من مفهوم آلخر ذي صلة بالنقر عىل هذه الروابط التشعبية

وع.   محتوى المشر
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

1 °API

°API

(° API)) درجة الكثافة حسب سلم معهد البترول األمريكي
American Petroleum Institute gravity,)، تستعمل

أساسا لقياس ومقارنة كثافة ((رابط: اهليدروكربونات)) السائلة.
درجة API لسائل أكرب من 10، تعين أن كثافته أصغر من كثافة

املاء (البترول اخلفيف). وإذا كانت أقل من

(° API) درجة الكثافة

°API

2 1:1 nomination

1:1-nomination

ينص بشكل عام على أن الصفقات اليت تعقد خارج مناطق التحكم
وحدود الدولة، ال جيوز إبرامها إال بني جمموعات املوازنة التابعة لنفس

املُتعهد. وهذا ما يسمى 'التعيني' 1:1.

تعيني 1:1

1:1-Nominierung

3 2-D collector

collecteur 2-D

((رابط: مجمّع مشسي)) ذو بنية ثنائية األبعاد.

مجمع ثنائي األبعاد

2D-Kollektor

4 3-D collector

collecteur 3-D

((رابط: مجمّع مشسي)) ذو بنية ثالثية األبعاد.

مجمع ثالثي األبعاد

3D-Kollektor

5 5-stage plan

Plan en 5 étapes

خطة دف إىل احلفاظ على ثبات تردد تيار شبكة النقل. ففي املرحلة
األوىل يستخدم جهد ضبط، أما يف املراحل من الثانية إىل الرابعة فيتم
فصل أمحال الشبكة عن املؤسسات اخلاصة بتشغيل شبكة التوزيع، ويف

املرحلة اخلامسة يتم فصل كافة ((رابط: وحدة توليد|وحدات
التوليد)) يف ((رابط: منطقة حتكم|منطقة التحكم)) املعنية.

خطة خماسية املراحل، خطة مخسية

5-Stufen-Plan

6 7-pin connector

connecteur à 7 broches

قابس يطابق املواصفة IEC 6219 (النوع 2) للجنة الدولية للتقانة
الكهربائية، ويسمى يف اللغة األملانية العامية

'Mennekes-Stecker' أو 'قابس مينيكيس'، نسبةً إىل اجلهة
املصنعة له، وهي شركة 'Mennekes' إلنتاج القوابس الكهربائية

القياسية، وتقع الشركة يف جنوب منطقة 'ساورالند' يف أملانيا.

قابس سباعي القطب

7-Pol-Stecker

7 Aarhus Convention

Convention d'Aarhus

اتفاقية أصدرا اللجنة االقتصادية لألمم املُتحدة اخلاصة بأوروبا
(UNECE)، وختتص بإتاحة فُرص احلصول على املعلومات

ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأا واالحتكام إىل القضاء يف
املسائل املُتعلقة بالبيئة. ودف االتفاقية إىل التوسع يف إشراك اجلمهور
يف املسائل املُتعلقة بالبيئة. وبالتايل إتاحة الفُرصة ملشاركتهم بشكل

أفضل وأكثر فعالية يف احلفاظ على البيئة وحمايتها. وقد متت املوافقة
على اتفاقية 'آرهوس' يف 25 يونيو 1998 يف مدينة آرهوس

بالدامنارك، ودخلت حيز التنفيذ يف 30 أكتوبر 2001.

اتفاقية 'آرهوس'

Aarhus-Konvention

8 abandoned 
industrial sites

sites industriels abondonnés

املواقع اليت تتواجد فيها منشآت مهجورة، وغريها من املواقع اليت
تستعمل فيها مواد تشكل خطراً على البيئة وكذلك ((رابط: مواقع

عسكرية مهجورة|املواقع العسكرية املهجورة)). 

مواقع صناعية مهجورة

Altstandorte

9 abandoned 
munitions sites

sites de munitions abondonnés

مناطق ا منشآت مهجورة، كانت تستخدم ألغراض عسكرية
باستعمال مواد مضرة بالبيئة.

مواقع عسكرية مهجورة

Rüstungsaltlasten

10 Abandonment of 
nuclear energy use

Abandon de l'utilisation de l'énergie nucléaire

قرار سياسي بالتخلي التدرجيي عن إنتاج الطاقة النووية.

ختلي عن استخدام الطاقة النووية

Ausstieg aus der Kernenergienutzung
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

11 abatement costs

coûts d'abattement (d'évitement)

يقصد ا تكاليف خفض االنبعاثات لتصل إىل املقدار احملدد مسبقاً
بالقياس إىل ((رابط: سيناريو مرجعي)).  وتعطي هذه التكاليف مؤشراً
على الفاعلية البيئية والكفاءة االقتصادية لإلجراءات املزمع تنفيذها وفقاً

ملا هو مخطط له يف إطار محاية املناخ، وكذلك التكاليف الالزمة
لتجنب انبعاث ما قدره طن واحد من ((رابط: CO2e|مكافئ ثاين

. (((CO2e) أكسيد الكربون

تكاليف جتنب االنبعاثات

Vermeidungskosten

12 abatement options

options d'atténuation

إمكانات تصرف بديلة لتقليل كمية انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة.

خيارات جتنب االنبعاثات

Vermeidungsoptionen

13 abatement quantity

quantité évité

كمية من االنبعاثات املُنحاة.

كمية االنبعاثات املُتجنبة

Vermeidungsmenge

14 abatement 
technology

technologie d'évitement (d'atténuation)

تكنولوجيا يمكن استخدامها للحد من تلوث البيئة، إما من خالل
استخدام منتجات وأساليب إنتاج أكثر حفاظاً على البيئة وتوافقاً

معها، أو عن طريق اختاذ إجراءات الحقة (مثل استخدام املرشحات).

تكنولوجيا جتنب االنبعاثات

Vermeidungstechnologie

15 ABE fermentation

fermentation ABE

عملية الهوائية تستعني ببكترييا مطثية إلنتاج األسيتون والكحول
البيوتيلي واإليثانول من مادة النشا، حبيث تكون 3 أجزاء أسيتون و6

أجزاء بوتانول وجزء ((رابط: إيثانول)). 

ختمر األسيتون-البوتانول-اإليثانول 

ABE-Fermentation

16 abiotic factor

facteur abiotique

Physikalische und chemische Einflussfaktoren 
in Ökosystemen, z.B. die Boden-, Wasser- 

und Luftverhältnisse.  

عامل غري احليوية

Abiotische Faktoren

17 abiotic factors

facteurs abiotiques

عناصر فيزيائية وكميائية مؤثرة يف األنظمة البيئية، مثل نسب التربة
واملاء واهلواء.

عناصر ال أحيائية

Abiotische Faktoren

18 above-average 
harvests

récoltes supérieures à la moyenne

-  

حمصول فوق املتوسط

überdurchschnittliche Ernten

19 abrasion

abrasion

تآكل واسع النطاق أو جتوية بسبب اصطدام مواد صلبة حممولة يف تيار
مع عقبات والتجريف املرتبط بذلك (خصوصا على سواحل البحريات

الكبرية أو البحار).

كشط

Abrasion

20 absence of 
pollutants

absence de polluants

يمكن عن طريق استعمال ((رابط: حتليل بيئي|التحليل البيئي)) وغريه
من الطُرق رصد وحتديد خلو الوسائط - كالتربة أو اهلواء أو املاء -

من املُلوِّثات. (انظر: ((رابط: مادة ملوِّثة))) 

غياب املُلوِّثات

Schadstofffreiheit

21 absolute quantity of 
greenhouse gas 
emission

quantité absolue d'émission de gaz à effet de 
serre

مقدار محدد من انبعاثات الغازات الدفيئة يتم حتديده لفترة حمسابية
معينة بناًء على متطلبات محاية البيئة.

نسبة مطلقة من انبعاثات الغازات
الدفيئة

absolute Treibhausgasemissionsmenge

22 absolute 
temperature

température absolue

هو مقياس درجة احلرارة، والذي يعتمد الصفر املطلق ووحدة
سلسيوس كمرجع.

درجة احلرارة املطلقة

absolute Temperatur

5



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

23 Absorbent Glass 
Mat technology

technologie de fibres de verre absorbant

تكنولوجيا (انظر: ((رابط: تكنولوجيا األلياف الزجاجية املاصة))) 
دف إىل تصنيع ((رابط: بطارية محضية رصاصية)) مغلقة، يتم فيها
إعادة توليف الغازات داخلياً. وتعترب تكنولوجيا بديلة ((رابط: تقنية

خاليا اجلل|لتقنية خاليا اجلل)). 

تقنية االلياف الزجاجية املاصة
(AGM)، تقنية النسيج

Vliestechnologie

24 absorbent liquid

liquide absorbant

سائل ميتص املُبرد بعد تبخره يف ((رابط: نظام التربيد باالمتصاص)). 
بعد ذلك، يتم تسخني احمللول احملتوي على البخار املمتص، مما جيعل

املُبرد يتبخر ويستعيد احمللول تركيزه األساسي.

سائل ماص

Absorberflüssigkeit

25 absorber

absorbeur

املادة اليت تستخدم المتصاص الفوتونات، وذلك لتوليد حامالت
الشحنة يف الوحدة الكهرضوئية.

اصم

Absorber

26 absorber

absorbeur

جهاز ميتص األشعة الشمسية الساقطة عليه عرب سائل ناقل.

ماص

Absorber

27 absorber coating

revêtement de l'absorbeur

سطح وظيفته امتصاص أكرب قدر ممكن من أشعة الشمس القادمة مث
حتويلها إىل حرارة.

طالء ماص

Absorberbeschichtung

28 absorber register

Absorbeur à registres

جتهيزة جتميعية سطحية الستخالص ((رابط: حرارة |احلرارة)) من
األرض.

جتهيزة امتصاص

Absorberregister

29 absorption

absorption

استيعاب مادة ما ملادة أخرى، وتوزيع الثانية يف األوىل توزيعاً
متجانساً. ولعملية االمتصاص أمهية كبرية يف جمال ((رابط: تنقية غاز
املداخن))، إذ يتم إقصاء الغازات الضارة أو املواد خبارية القوام، مثل:

حامض اهلَيدروكلوريك، وحامض اهليدروسيانيك، وأكاسيد
النيتروجني، وكربيتيد اهليدروجني، وأكسيد الكربيت. ومن املواد
املاصة للمذيبات شائعة االستخدام حالياً: دي أوكتيل فتاالت،
وجليكول، والزيت السليكوىنّ. وينقسم االمتصاص إىل نوعني:
((رابط: امتصاص فيزيائي))، و((رابط: امتصاص كيميائي)). 

امتصاص

Absorption

30 absorption

absorption

امتصاص الغازات والسوائل واملواد الصلبة لطاقة اإلشعاع.

امتصاص

Absorption

31 absorption

absorption

امتصاص

Absorption

32 absorption

absorption

die Aufnahme von Strahlungsenergie durch 
Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe  

امتصاص

Absorption

33 absorption 
coefficient

Coefficient d'absorption

املُعامل الذي يصف مقدار الطاقة اليت متتصها املادة من ضوء الشمس.

معامل االمتصاص

Absorptionskoeffizient

34 absorption degree

degré d'absorption

تدل على اجلزء الذي يتم امتصاصه من قدرة املوجة اليت تصل السطح.

درجة االمتصاص

Absorptionsgrad
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

35 absorption heat 
pump

pompe à chaleur à absorption

نوع من مضخات احلرارة ال يتطلب طاقة ميكانيكية ليشتغل. بدال من
ذلك يستخدم طاقة فاعلة على شكل حرارة  بدرجة حرارة مرتفعة

لتشغيل ما يسمى بالضاغط احلراري.

مضخة حرارية باالمتصاص

Absorptionswärmepumpe

36 absorption process

procédé d'absorption

تستخدم تقنية ((رابط: امتصاص|االمتصاص)) لتنقية اهلواء العادم
املُحمل باملُذيبات، وإلعادة تدوير املُذيبات اليت مت فصلها عنه، حيث
يتم إضافة سائل يف برج االمتصاص يف االجتاه املضاد الجتاه اهلواء
العادم املطرود، وأثناء ذلك ميتص سائل الغسل املادة املُذيبة، ويتم
إطالق اهلواء العادم املُنقَّى يف اهلواء اجلوي. ويف املرحلة املوالية، يتم
فصل املادة املُذيبة عن سائل الغسل املُحمل ا، وحتدث هذه العملية
عموماً يف عمود التقطري أو عمود اإلزالة. أما املواد املُذيبة اليت مت

احلصول عليها بعد هذه العملية فيمكن - مع قليل من التكُلْفَةُ - أن
تستعمل كمواد خارجة يف عملية انبعاث.

عملية االمتصاص، طريقة االمتصاص

Absorptionsverfahren

37 absorption 
refrigerating system

Système de réfrigération par absorption

((رابط: نظام التربيد|نظام تربيد)) ينتج الربودة باستخدام دخل
الطاقة. بعد توليد ظاهرة الربودة يتجمد السائل أثناء التبخر احلادث
حتت ضعط منخفض، حيث يمتص البخار بواسطة مادة ماصة، ويتم
تسخني احمللول مث جيري خنق املادة املاصة إىل ضغط منخفض للغاية

إلنتاج ظاهرة التربيد املطلوبة.

نظام التربيد باالمتصاص

Absorptionskühlsystem

38 absorption 
refrigerator

réfrigérateur à absorption

وِحدة تربيد توفر الطاقة الالزمة لتشغيل نظام التربيد باستخدام مصدر
حراري.

وحدة تربيد باالمتصاص، جهاز تربيد
امتصاصي

Absorptionskühlschrank

39 absorption 
refrigerator

réfrigérateur à absorption

مربد امتصاص حيث يتم تعويض مضخة الضغط مبحلول تربيد تتغري
خصائصه بتغري درجة احلرارة.

آلة تربيد باالمتصاص

Absorptionskältemaschine

40 Abusive practices of 
the Federal 
Network Agency

Les pratiques abusives de l'Agence fédérale des 
réseaux

جيب أن يتم حتديد إشراف السلطة التنفيذية حىت يتم اختاذ القرار
بشكل صحيح. 

املمارسات املسيئة لوكالة الشبكات
االحتادية

Missbrauchsaufsicht der Bundesnetzagentur

41 AC cycle

cycle de tension alternative

نصفي دورة، أي نصف دورة موجب وآخر سالب، حيث يتزايد
التيار يف االجتاه املوجب إىل احلد األقصى، مث يبدأ يف التناقص مارا

بالصفر، ويسلك األمر نفسه يف االجتاه العكسي.

جهد دورة متردد

Wechselspannungsperiode

42 AC diesel generator

groupe électrogène CA

نوع من املُولّدات التقليدية، تقترن فيه محركات ديزل اقتراناً مباشراً
مبولّدات متزامنة. ويقوم منظّم سرعة الدوران (احلاكم) الُموجود يف

أحد املُحركات باحلفاظ على تردد قُدرة التيار املُتردد املُتولّدة.

مولّد ديزل متردد التيار

Wechselstrom-Dieselgeneratoren

43 AC disconnect

AC déconnexion

مفتاح كهربائي بني العاكس وجمموعة املفاتيح الكهربائية يستخدم
لقطع قدرة دخل التيار املتردد عن الشبكة أو املباين.

قاطع التيار املتردد

Netztrennschalter

44 a-c joints

diaclase verticale

شقوق متتد رأسياً بالنسبة حملور الطي.

صدع عرضي

ac-Klüfte
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

45 AC load supply

fourniture de courant alternatif

ميكن تغذية محل التيار املتردد بالتيار من مصدرين يف النظم اهلجينة،،
مها: ناقل التيار املستمر عرب عاكس التيار الكهربائي، أو من ناقل التيار
املتردد الذي تقوم بتزويده مولدات التيار املتردد الكهربائية. ويهدف
هذا التصميم إىل مواءمة احلمل املطلوب مع الكهرباء املُغذّاة بأفضل

صورة ممكنة.

إمداد حبمل التيار املتردد

Wechselstromlastspeisung

46 AC network

réseau de courant alternatif

غرفة تقع بني الضغاط ومراجل العنفة، تنتج ((رابط: نواتج
االحتراق|نواتج احتراق) عالية الضغط فائقة السخونة.

شبكة تيار متردد

Wechselstromnetzwerk

47 AC power supply

Bloc d'alimentation en courant alternatif

مصدر قدرة، تتمثل وظيفته األساسية يف استمداد اجلهد من مقبس
جداري (موصالت رئيسية للتيار الكهربائي)، مث ختفيضه وصوالً إىل

القيمة املطلوبة.

مصدر قدرة تيار متردد، مصدر قدرة
تيار متردد

Wechselspannungsnetzteil

48 AC source

source de courant alternatif

يتغير اجلهد;  التيار يف هذا النوع من املصادر بتغير الزمن، ويوصف
بأنه مصدر جهد;  تيار متغري

مصدر تيار متردد

Wechselspannungsquelle

49 AC topology hybrid 
power systems

systèmes d'alimentation CA à topologie hybride

يمكن إدخال حتسينات إضافية على الطوبولوجيا املُتوازية من خالل
توصيل كل مولّدات الطاقة املُتجددة بناقل التيار املُتردد إلجياد تكوين

تقارين للتيار املُتردد.

طوبولوجيا التيار املُتردد يف أنظمة
القُدرة اهلجينة

Wechselspannungs-Hybridenergiesysteme

50 ACCA

entrepreneurs de conditionnement d'air 
d'amérique

أكرب منظمة يف الواليات املتحدة األمريكية ملتعهدي التدفئة والتهوية
وتكييف اهلواء والذي يطلق عليها اختصاراً (HVAC)، وتقوم هذه

املنظمة بنشر اإلجراءات احلسابية لتقدير مقاسات مكيفات اهلواء
املركزية.

متعهدي تكييف اهلواء يف أمريكا
(ACCA)

ACCA

51 acceptance

acceptation

manque le terme "ناجِح" comme adj. de (حتول );
suprimer les virgules inutiles. Ma propostion
         مصطلح يقصد به: التقييم اإلجيايب واملوافقة. ويعد القُبول

العام للمواطنني أمراً حمورياً لنجاح ((رابط: حتول يف سياسة الطاقة))،
كما يمكن زيادة نسبته عن طريق مشاركة املواطنني. (انظر: ((رابط:

مشاركة أهلية))) 

قُبول عام، قُبول عام

Akzeptanz

52 acceptance angle

angle d’ouverture

منطقة زاوِية حول حمور املُجمّع، يتم فيها استقبال مجيع األشعة
.الشمسية القادمة بواسطة املاص

زاوية القبول

Aufnahmewinkel Öffnungswinkel

53 acceptance problem

Problème d'acceptation

عند مشاركة مواطنني أو ما يسمى 'اللويب' أو جمموعات مهنية يف
األنشطة السياسية للدولة، مثل إقرار استخدام مصادر للطاقة املُتجددة،

فإنه ينشأ يف املُعتاد خالف يف الرأي حول بعض خطوات وآليات
التنفيذ، مما يؤدي إىل بروز مشكالت يف قبول مثل تلك السياسات،

حىت يف نطاق داخل اموعة الواحدة.

مشكلة القبول

Akzeptanzproblem

54 acceptance testing

tests d'acceptation

 بيع الطاقة

اختبار القبول

Abnahme
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

55 Acceptation du 
projet

Acceptation liée au projet

املوافقة الفعلية على تنفيذ مشروع منشأة ما.

قبول مشروع، موافقة فعلية على
املشروع

projektbezogene Akzeptanz

56 accounting

facture

تشمل احملاسبة الطاقية باخلصوص إىل جانب كمية الطاقة املستهلكة
تكاليف الكهرباء املوافقة هلا أيضا.

فاتورة

Abrechnung

57 accounting

comptabilisation

حماسبة

Abrechnung

58 accumulator 
battery;   secondary 
storage battery

batteries secondaires

بطاريات قابلة إلعادة الشحن، ويمكن بنسبة كبرية الوصول حبالة
الشحن اخلاصة ا إىل ما يشبه احلالة اجلديدة للبطارية.

بطاريات ثانوية، املُراكمات

Sekundärbatterien

59 acetogenesis

acidogénèse

املرحلة الثانية من املراحل األربع ((رابط: هضم الهوائي| للهضم
الالهوائي))، وهو تفاعل بيولوجي تتحول فيه املونومرات البسيطة إىل

أمحاض دهنية متطايِرة.

تكوين األمحاض

Acidogenese

60 acid

acide

مركب كيميائي ميكن أن يعطي بروتونات يف سياق تفاعل األمحاض
مع القلويات.

حامض

Säure

61 acid mine drainage

drainage minier acide

يشري هذا املُصطلح إىل تلوث املياه الناتج عن تعرض املعادن املُحتوية
على عنصر الكربيت ذات الصلة بالكربون للهواء واملاء، وتكون محض

الكربيتيك، وكذلك كربيتات احلديد، اليت قد تتفاعل لتكوين
هيدروكسيد احلديد، وهو راسب حديدي لونه أصفر برتقايل، ويوجد
يف التيارات املائية واألار امللوثة بفعل تصريف أمحاض املناجم، وهو

ما يعرف باسم 'الولد األصفر'.

تصريف أمحاض املناجم، مياه صرف
املناجم

(n-1)-Sicherheit

62 acid rain

pluie acide

Niederschläge mit einem pH-Wert kleiner
als 5,7

مطر محضي

Saurer Regen

63 acid stimulation

stimulation acide

طريقة خاصة لتحفيز اآلبار العميقة، إذ يتم حقن البئر غري املغطاة
خبليط من األمحاض فيحدث تفاعالً كيميائياً (غالباً) مع صخور

الكربونات، األمر الذي يرفع من إنتاجية اآلبار. (انظر: ((رابط: بئر
عميقة)، ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

حتفيز محضي

Säurestimulation

64 acidification potenti
al

potentiel d'acidification

ist das Ergebnis der Aggregation von
,versauernd wirkenden Luftschadstoffen

ausgedrückt in massebezogenen
SO2-Äquivalenten. Es gehört zu den

.wichtigsten Umweltindikatoren

إمكانات التحمض

Versauerungspotenzial

65 acidogenesis

épuration des eaux usées agricoles

معاجلة املُخلفات احليوانية السائلة، وبقايا املبيدات احلشرية، إخل، الناجتة
عن الزراعة، والتخلص منها.

معاجلة مياه الصرف الزراعي

Klärung landwirtschaftlicher Abwässer

9



ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

66 acoustic comfort

confort acoustique

مقياس ألقصى ضوضاء يمكن أن يتحملها السمع البشري.

راحة صوتية، راحة مسعية

akustische Behaglichkeit

67 acoustic insulation

isolation acoustique

أحد أنواع ((رابط: عزل|العزل)) ضد الصوت.

عزل مسعي

Schallisolierung

68 acoustic noise

bruit acoustique

تتعدد الطرق اليت تصدر ا عنفات الرياح أصواتاً، فمنها امليكانيكيةً
ومنها اإليرودينامية. ومع تطور التقنيات املُستخدمة يف توليد القدرة
من الرياح، فقد أمكن ختفيض الضوضاء الناجتة عن عنفات الرياح،

ولكن ما تزالُ هذه الضوضاء واحدة من أكثر التأثريات البيئية اخلاضعة
للدراسة يف هندسة الرياح.

ضوضاء مسعية، ضجيج مسعي

Geräuschentwicklung

69 acoustic or sonic log

log acoustique ou sonore

طريقة قياس جيوفيزيائية خاصة باآلبار احملفورة لقياس سرعات انتشار
املوجات الزلزالية يف الصخور، واليت ترتبط باملادة نفسها ودرجة

التصدعات واملسامية، وبالتايل يمكن رصد بروفايالت للمسامية على
حنوٍ مستمر. (انظر: ((رابط: سرعات االنتشار))) 

نظام بئري صويت، تسجيل بئري صويت

Akustik- oder Sonic-Log

70 acoustical panel

panneau acoustique

ألواح مصنعة من مادة مصممة المتصاص الصوت إلحداث ((رابط:
عزل صويت|العزل الصويت)). 

لوحة عزل الصوت

Akustikplatte

71 acquisition costs

frais d'acquisition

تكاليف االستخراج والتعدين ومعاجلة خام وما يليها إىل حتقيق املنتج
النهائي.

تكاليف التعبئة

Gewinnungskosten

72 ACS automated 
clearance sensing

détection automatique de la hauteur

يعد هذا النظام مبثابة تكنولوجيا تساعد املركبات كبرية احلجم على
التعرف على مستويات االرتفاع املُنخفضة أو احملدودة يف حاالت

املرور أسفل الكباري أو داخل األنفاق مثالً.

نظام أوتومايت الستشعار املرتفعات
(ACS)

ACS

73 Act (amending the 
law) the 
establishment of a 
fund "Energy and 
Climate Fund"

loi (modification de la loi) de la mise en place 
d'un fonds "Fonds pour l'énergie et le climat"

قانون إنشاء صندوق لالستثمار وهو "صندوق الطاقة واملناخ" والذى
حيتوى على إمجايل اإليرادات ويعتمد على متويل يصل على االقل اىل
300 مليون يورو وذلك لضخ اموال يف جماالت محاية املناخ وكفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة واملناخ ومحاية البيئة وتطوير احلركة الكهربائية

و

قانون (معدل للقانون) املتعلق بإنشاء
صندوق "صندوق الطاقة واملناخ"

Gesetz (zur Änderung des Gesetzes) zur 
Errichtung eines Sondervermögens "Energie- 
und Klimafonds" (EKFG-ÄndG)

74 act on feeding 
electricity from 
renewable energies 
into the public grid

loi sur l'alimentation du réseau en courant

القانون الذي حيكم عمليات ((رابط: إمداد بالطاقة|اإلمداد بالطاقة)). 

قانون اإلمداد بالطاقة

Einspeisegesetz

75 act on the 
maintenance, 
modernization and 
expansion of 
cogeneration

loi sur le maintien, la modernisation et 
l'expansion de la cogénération

قانون للحفاظ على التوليد املشترك للطاقة وحتديثها، دخل حيز التنفيذ
يف ماي 2012. وذلك لنقل الطاقة اليت مت إنتاجها من التوليد املشترك
للطاقة احلرارية كنظريا اليت مت انتاجها من الطاقات املتجددة وتوزيعها

مع العمل على حتسني جودا. وينطبق هذا على دفع املكافات

قانون صيانة وحتديث وتوسيع التوليد
املشترك للطاقة

Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung 
und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
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ثالث عشر مؤمتر التعريب ال (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

76 act to promote 
climate protection 
in developing cities 
and towns

loi visant à promouvoir la protection du climat 
dans le développement des villes et villages

دخلت اتفاقية تعزيز محاية املناخ يف البلدان النامية يف املدن والقرى
حيز التنفيذ يف 30  يوليو 2011 و ذلك  من أجل: توفري الطاقة
وحسن استهالكها مع التشديد على محاية البيئة  وتسهيل اجراءات

بناء حمطات الطاقة الرحيية واستخدام الطاقة احلراية الشمسية ىف املباىن.

قانون تعزيز محاية املناخ يف تنمية املدن
والقرى

Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei 
der Entwicklung in den Städten und Gemeinden

77 activated charcoal

charbon actif

يسمي أيضا الفحم الطيب، وهو جسم صلب مسامي، غرامي احلبيبات
مع سطح داخلي كبري، حيث يستخدم بشكل واسع يف جماالت

خمتلفة: يف الكيمياء والطب وإنتاج املياه الصاحلة للشرب ومعاجلة مياه
الصرف الصحي ويف تكنولوجيات التهوية وتكييف اهلواء. يتم

استخدام الفحم املنشط على شك

فحم منشط

Aktivkohle

78 activated charcoal 
filtering

Filtre à charbon actif

مرشحات حتتوي على ((رابط: فحم منشط)). 

مرشح بفحم منشط

Aktivkohlefilter

79 activated sludge

boue activée

جمموعة من الكائنات احلية الدقيقة اليت تعرض املواد العضوية للتحلل
أثناء العملية اهلوائية البيولوجية ((رابط: تنقية مياه الصرف

الصحي|لتنقية مياه الصرف الصحي)).  وتتكون احلمأة املُنشطة
باألساس من البكترييا، والفطريات، واألوليات، وهي مسؤولة عن

عملية  تزويد ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي))
بالنيتروجني، وذلك أثناء ((رابط: عملية املُعاجلة باحلمأة املُنشطة)). 

محأة منشطة

Belebtschlamm

80 activated sludge 
process

procédé de traitement par boues activées

عملية تستعمل ل((رابط: تنقية مياه الصرف الصحي)) بيولوجياً يف
((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي|حمطات معاجلة مياه
الصرف الصحي))، وفيها يتم إزالة كثري من املُلوثات العضوية من
((رابط: مياه الصرف الصحي))، غالباً ما يكون مصدرها حملي،

وذلك عن طريق عملية تبديل ((رابط: محأة منشطة|احلمأة
املُنشطة)).  ويبدأ إجراء هذه العملية بعد ترشيح األجزاء اخلشنة اليت

يتم تصريفها، وفصلها مث حرقها.

عملية املُعاجلة باحلمأة املُنشطة

Belebtschlammverfahren

81 activated sludge 
process

Procédé de boues activées

عملية احلمأة املنشطة هي عملية بيولوجية مبحطات معاجلة مياه
الصرف الصحي. تعاجل يف هذه احلالة (تنقية) مياه الصرف الصحي (يف
الغالب مياه الصرف الصحي للجماعات والبلديات) باستعمال النشاط
األيضي للكائنات احلية الدقيقة اهلوائية واليت تتغذى على مواد عضوية،

أي ما يس

عملية احلمأة املنشطة

Belebtschlammverfahren

82 activation basin

bassin d'activation

حوض يتم فيه، بعد ((رابط: عملية املُعاجلة باحلمأة املُنشطة))، تفكيك
وحتليل عناصر مياه الصرف الصحي احلديثة بشكل حيوي تأكسدي،

وذلك عن طريق وية ((رابط: مياه الصرف الصحي)) املُختلطة
باحلمأة املُنشطة.

حوض تنشيط

Belebungsbecken

83 activation voltage

tension d'activation

قيمة حمددة من الفلطية، يقوم عندها منظم الشحن بإجراء فعل ما
للحفاظ على البطاريات.

فلطية التنشيط

Aktivierungsspannung
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

84 active connection 
power

puissance active de la connexion

حاصل مجع أعلى قيم للقُدرة الفعالة سجلتها حمطات التوليد. ويف
املُعتاد تستخدم القدرة الفعالة املُقاسة حلساب أعلى قيمة للقُدرة الفعالة

حقّقتها حمطات التوليد (يف حالة وحدات توليد الكهرباء من طاقة
الرياح، تمثّل القُدرة الفعالة متوسط القيمة املُقاسة كل 10 دقائق).
وهذه القُدرة الفعالة هي األساس الذي يقوم عليه اختبار التوصيل

بالشبكة.

قُدرة فعالة حملطة توليد الطاقة

Anschlusswirkleistung

85 Active element

élément actif

نظام فرعي يف نظام ((رابط: توليد مشترك|التوليد املُشترك))، يتكون
من ثالثة حوارق تعمل بأنواع متعددة من الوقود، وتوفّر ((رابط:
بخار املاء)) املُسخن لثالث عنفات ذات ضغط ارتدادي ومستقلة

حيث يتكثّف البخار املُتصاعد منها يف مبادل تدفئة الضواحي.

عنصر فعال، عنصر فعال

Aktivelement

86 Active harmonic 
filter

Filtre d'harmonique actif

مرشح ميكن تركيبه على جانب التيار املستمر أو املتردد يف ((رابط:
حمول مغير التيار املستمر عايل اجلهد (HVDC))) ، كما يعترب

مكمالً للمرشح غري الفعال بفضل أدائه الفائق.

مرشح توافقي فعال

aktiver Oberschwingungsfilter

87 Active network

réseau actif

دائرة حتتوي على ((رابط: عناصر فعالة|عنصر فعال)) واحد على
األقل.

شبكة فعالة

aktives Netzwerk

88 active noise 
control;   noise 
compensation 
active noise 
reduction;   noise 
compensation

lutte active contre le bruit;   compensation du 
bruit

نظام للتخلّص من الضوضاء اليت تسببها عملية سحب اهلواء يف املُحرك
عن طريق مساعة مركبة يف منظومة السحب، حيث تقوم السماعة
بتوليد موجة صوتية تحجِب أصوات الضوضاء غري املرغوب فيها.

نظام التحكم الفعال بالضجيج

Aktive Antischall;   Lärmkompensation

89 active power

puissance active

املكون احلقيقي للقُدرة الظاهرية، وتقاس بوحدة الكيلوواط أو
امليجاواط.

قُدرة فعالة

Wirkleistung

90 Active Power Factor

facteur de puissance active

يوضح معامل الفعالية لشبكة تيار ثالثي األطوار، العالقة بني ((رابط:
قدرة فعالة|القدرة الفعالة)) و((رابط: قدرة ظاهرية|القدرة

الظاهرية))، ويكونُ مساوياً جليب متام زاوية الطور cos φ (انظر:
((رابط: قدرة ظاهرية))) . وتكونُ قيمة معامل الفعالية، الواجب على
مولد التيار االلتزام ا، منصوصاً عليها غالباً يف العقد املُربم سلفاً، لكن
cos φ حال عدم النص عليها ىف العقد، تكونُ قراءة القيمة الصغرى
عند نقطة االتصال بالشبكة هي 0,9... 0,95 حثياً، وهي القيمة اليت

تتغير تبعاً ملُولد التيار.

عامل قدرة فعالة

Wirkfaktor

91 Active power 
reduction

réduction de la puissance active

يتم ختفيض استهالك الطاقة النشطة حسب مستوى الترددات يف
الشبكات الكهربائية من طرف املنتجني من أجل ضمان استقرار

الشبكة. وقد أصبح هذا مطلوبا بشكل متزايد يف حالة توليد الكهرباء
من مصادر الطاقة املتجددة.

ختفيض استهالك الطاقة النشطة

Wirkleistungsreduktion

92 active solar system

système solaire actif

نظام مشسي يستعمل جتهيزات مساعدة (مضخة مثال) لنقل احلرارة من
املستقبِل إىل املستعمل.

نظام مشسي إجيايب

aktives Solarsystem

93 active solar thermal 
(AST) system

système solaire thermique actif

جيمع هذا النظام  األشعة القادمة من الشمس عن طريق تسخني سائلٍ
مناسب. ويستخدم السائل املُسخن مع ((رابط: مبادل حراري)) لنقل

احلرارة إىل الوجهة النهائية املقصودة.

نظام الطاقة الشمسية احلرارية النشط

aktives Solarthermiesystem
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94 active tracking

suivi actif

احلالة اليت تتحرك فيها مصفوفة األلواح الشمسية بواسطة حمرك لتوجه
نفسها حنو الشمس.

تتبع نشط

aktive Nachführung

95 active use of solar 
energy

utilisation active de l'énergie solaire

حتويل الطاقة الشمسية إىل كهرباء أو احلرارة.

استخدام نشط للطاقة الشمسية

Aktive Solar-energienutzung

96 actual 
concentrating ratio

taux réel de concentration

إىل التدفّق الشمسي بواسطة املاص نسبة صايف التدفّق الشمسي
املُستقبل عند ((رابط: فتحة املُجمّع)).  ويف الظروف املثالية، تكون
هذه النسبة مساوية ((رابط: نسبة التركيز اجليومتري|لنسبة التركيز

اجليومتري))، إال أا تكون من الناحية العملية أقل دائماً.

معدل التركيز احلقيقي، نسبة التركيز
الفعلي

tatsächliches Konzentrationsverhältnis

97 Actual cubic feet 
per minute (ACFM)

pieds cubes effectifs par minute (ACFM)

وحدة قياس يعرب ا عن معدل التدفق احلجمي الفعلي خلليط من
البخار واهلواء، مقاساً بالقدم املُكعب للهواء املتحرك لكل وحدة.

قدم مكعب (فعلي) يف الدقيقة
(ACFM)

ACFM

98 adaptation 
measures

mesures d'adaptation

إجراءات ملواءمة القطاعات املختلفة لالقتصاد القومي (النقل،
والزراعة، والصناعة، والطاقة) مع مبدأ محاية املناخ.

إجراءات املواءمة

Anpassungsmaßnahme

99 adaptive light 
adaptive lighting

éclairage adaptif

ضوء الكشافات الذي يتوائم أوتوماتياً مع ظروف املرور واإلضاءة
املُحيطة.

إضاءة مناسبة

adaptives Licht

100 adblue

adblue

السائل الذي عند معاجلة الغازات العادمة حملركات الديزل يساهم يف
احلد من تكون أكاسيد النيتروجني.

سائل أزرق

AdBlue

101 additional heat 
demand

besoin thermique supplémentaire

كمية الوقود اإلضافية الالزمة لتوفري قُدرة فائقة.

إحتياج حراري إضايف

Zusatzwärmebedarf

102 additional 
specification

exigence supplémentaire

(انظر: ((رابط: متطلبات (ال... ) األساسية للشبكة))) 

مطالب إضافية للشبكة

Zusatzanforderung

103 additive 
environmental 
protection

protection additive de l'environnement

اإلجراءات اليت يتم اختاذها ل((رابط: حماية البيئة)) عقب عمليات
التصنيع واإلنتاج املضرة بالبيئة. (انظر: ((رابط: تقنية املعاجلة النهائية

يف األنبوب))) 

حماية إضافية للبيئة

additiver Umweltschutz

104 adiabatic 
compressed air 
energy storage

centrale d'accumulation d'air comprimé 
adiabatique

حمطة لتوليد الطاقة من اهلواء املضغوط، تقوم بتبديد احلرارة املُتولّدة
أثناء ضغط اهلواء يف الوسط املُحيط، وحتصل على احلرارة الالزمة

لتمديد اهلواء املضغوط من مصادر حرارية خارجية.

حمطة أدياباتية لتخزين الطاقة باهلواء
املضغوط، خزان طاقة أديابايت باهلواء

املضغوط

adiabatisches Druckluftspeicherkraftwerk

105 adiabatic process

processus adiabatique

(انظر: ((رابط: نظام أديابايت))) 

عملية كظيمة، عملية أدياباتية

Adiabatische Zustandsänderung
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106 adiabatic system

système adiabatique

نظام ال يمكن أن يتجاوز انتقال الطاقة بداخله ((رابط: حد النظام))
نفسه.

نظام كظيم، نطام أديابايت

adiabates System

107 adjustable set point

point réglable de consigne

عنصر يتيح فرصة للمستخدم لتفعيل منظم الشحن عن طريق ضبط
مستويات الفلطية.

نقطة ضبط قابلة للتعديل

einstellbarer Arbeitspunkt

108 adjustment process

processus d'adaptation

عملية م اختيار نظام ((رابط: توليد مشترك|التوليد املشترك)) املالئم
الذي يتميز بتغري ((رابط: نسبة القدرة إىل احلرارة)). 

عملية مواءمة

Anpassungsprozess

109 administrative fines 
provision

disposition en matière d'amendes

قانون الغرامة املالية

Bußgeldvorschrift

110 adsorbable organic 
halogen

halogène organique adsorbable

Sind adsorbierbare organisch gebundene 
Halogenverbindungen. AOX ist ein 

Summenparameter, er ist ein Maß für die 
Belastung mit halogenorganischen 

Verbindungen, z.B. von Abwasser.  

مركبات اهلالوجينات العضوية القابلة
(AOX) لالمتصاص

absorbierbare organische Halogenverbindungen

111 adsorption

adsorption

تراكم جسيمات (ذرات، وجزيئات، ... إخل) من نوعٍ واحد أو أكثر،
يف حالة سائلة أو غازية، على سطح جسم صلب أو على سائل، مما
جيعل الطبقة السطحية للمادة السائلة أو الغازية خصبة، وبالتايل حتدث

تغيرات يف درجة تركيزها على الطبقة السطحية البينية.

امتزاز

Adsorption

112 adsorption

adsorption

يدل على تراكم املواد من الغازات أو السوائل على سطح صلب،
عموما يف واجهة بني وسطني، أحدمها صلب والثاين حيتوي املادة

القابلة لالمتزاز.

امتزاز

Adsorption

113 adsorption process

procédé d'adsorption

تكمن أمهية هذه العملية يف كوا ترفع درجات تركيز املواد امللوثة -
املنخفضة نسبياً- يف كمية هوائية كبرية. وذه الطريقة يمكن التخلّص
بعد ذلك من ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوثة)) بشكل مركّز. ومن
الناحية العملية التقنية، تستخدم على العموم املواد اآلتية إلجراء عملية
((رابط: امتزاز|االمتزاز)):  الكربون النبايت النشيط، األلومنيا املُنشطة،
جل سيلكا، املنخل اجلُزيئي كالزيلوليت، أو حىت مواد امتزاز بوليمرية.

عملية االمتزاز

Adsorptionsverfahren

114 advance payment

avance

دفعة مسبقة

Abschlagszahlung

115 Advanced Driver 
Assistance Systems 
(ADAS)

Systèmes d'assistance au conducteur

جتهيزات إلكترونية إضافية تزود ا املركبات، وظيفتها األساسية
مساعدة السائق يف مواقف وظروف قيادة معينة. ويأيت على رأس هذه

األنظمة تلك اخلاصة بالسالمة واألمان، وكذلك األنظمة اخلاصة
بتحسني مستوى الراحة أثناء القيادة، والسالمة البيئية (وذلك يف إطار

اإلدارة املركزية للطاقة على سبيل املثال).

أنظمة مساعدة السائق

Fahrereassistenzsysteme

116 advancing desert

avancée du désert

-  

تقدم الصحراء

vorrückende Wüste

117 aerobic

aérobie

كائن يعيش باإلمداد اهلوائي؛ أي مع توفر األكسجني.

حيهوائي

aerob
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118 aerobic

aérobie

Unter Luftzufuhr, mit Sauerstoff lebend.  

أكسجيين/ هوائي

aerob

119 aerobic composting

compostage aérobie

العملية احليوية اليت جتري يف دورة املُغذيات، حيث تقوم البكترييا
والفطريات ((( رابط: أحياء دقيقة)) غريية التغذية)، بتحليل مواد

عضوية يسهل معاجلتها، وذلك يف ظل توفّر أكسجني اهلواء (ولذلك
تسمى حتلّل هوائي). و تنتج أثناء هذه العملية إىل جانب ثاين أكسيد
الكربون جمموعة من املعادن القابلة للذوبان يف املاء، مثل النترات،
وأمالح األمونيوم، ومركّبات الفوسفات ومركّبات البوتاسيوم

واملاغنسيوم، اليت تستعمل سماداً للتربة. كما يتحول جزء من النواتج
الثانوية الناشئة أثناء عملية التحلّل اهلوائي تلك إىل ((رابط: دبال)). 

حتلّل عضوي هوائي، تعفّن

aerobe Kompostierung

120 aerobic 
decomposition

décomposition aérobie

عملية حتدث ((رابط: كُتلة حيوية|للكُتلة احليوية)) يف ظل وجود
األكسجني واحلرارة، وفيها تقوم البكترييا بأكسدة الكُتلة احليوية إىل
ثاين أكسيد الكربون. ويمكن استرداد احلرارة املُطلقة باستخدام
((رابط: مضخة حرارية|مضخات حرارية)) مثالً، وإتاحتها مرة

أخرى على شكل طاقة حرارية منخفضة الدرجة. (انظر: ((رابط:
حتلّل عضوي هوائي))) 

حتلّل هوائي

Aerober Abbau

121 aeroderivative gas 
turbine

turbine à gaz aérodérivative

نوع من ((رابط: عنفة غازية|العنفات الغازية)) املُصممة خصيصاً
للتطبيقات الثابتة وتتراوح قُدرا بني 40 و50 ميجاواط. وتتسم هذه

العنفات خبفة الوزن، والفعالية احلرارية، وارتفاع تكلفتها.

عنفة غازية بتقنية محركات الطائرات

aero-derivative Gasturbine

122 aerosols

aérosols

خليط من جسيمات سائلة مع اهلواء.

أيروسول، ضباب، رذاذ

Aerosole

123 aerosols

aérosols

sind Gemische aus Flüssigkeit und Luft.  

هباء

Aerosole

124 AFFP accelerator 
force feedback pedal

pédale d’accélération avec réaction (retour de 
force)

دواسة وقود تعمل بشكل تالمسي، حتذّر قائد املركبة من األخطار،
وذلك عن طريق اهترازها.

(AFFP) الةاسة الوقود الفعدو

AFFP

125 Africa-EU Energy 
Partnership (AEEP)

Partenariat Afrique-UE pour l'énergie

تعد أكثر الشراكات تقدّماً يف نطاق الثمانية شراكات متنوعة ااالت
واملُتفق عليها يف مؤمتر لشبونة عام 2007 بني االحتاد اإلفريقي
واالحتاد األورويب. وقد ترأست أملانيا مبادرة حتقيق هذه الشراكة

األفروأوروبية اخلاصة مبجاالت الطاقة. (انظر: ((رابط: برنامج التعاون
( (((RECP) دةبني إفريقيا واالحتاد األورويب يف جمال الطاقة املُتجد

شراكة بني أفريقيا واالحتاد األورويب
يف جمال الطاقة

Afrika-EU-Energiepartnerschaft

126 African 
Development Bank 
(AfDB)

(BAfD)

يضم جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية ثالث مؤسسات تابعة هلا، هي:
1. البنك اإلفريقي للتنمية (AfDB) - تأسس عام 1964. 2.

صندوق التنمية اإلفريقي (AfDF) - تأسس عام 1972. 3.
الصندوق االستئماين النيجريي (NTF) - تأسس عام 1976.
ودف جمموعة بنك التنمية األفريقي إىل دعم التنمية االقتصادية

وحتسني الظروف االجتماعية يف الدول (اإلفريقية) األعضاء، وذلك
من خالل منح القروض وإعطاء األولوية للمشروعات ذات الطابع
التنموي واملُتجاوزة للحدود احمللية. ويقع املقر الرئيسي للبنك يف

أبيدجان (ساحل العاج).

بنك التنمية األفريقي

Afrikanische Entwicklungsbank
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127 afterburning

post-combustion

عملية يقصد ا إدخال غاز طبيعي أو وقود الكتلة احليوية أو أنواع
أخرى من الوقود يف غالية تعمل بالفحم فوق نطاق االحتراق األويلّ،
والذي يمثّل ما بني 15 إىل 20 % من إمجايل خليط الوقود. ويمكن
من خالل هذه العملية توليد تفاعالت اختزال ألكاسيد النيتروجني يف

نطاق يتراوح بني 50 إيل 70 % لالحتراق، وكذلك تفاعالت
اختزال لثنائي أكسيد الكربيت يف نطاق بني 20 إيل 25 %

لالحتراق. وهذه الطريقة تعترب فعالة واقتصادية لتقليل نسبة غاز أول
أكسيد الكربون املُنبعث من املُنشآت الصناعية والكهربائية، كما أا
تستخدم يف مراجل الفحم والبترول، وهي طريقة فعالة يف املراجل

الدوامية واملراجل رطبة القاع.

إعادة االحتراق، إعادة احلرق

Nachverbrennung

128 aftercooler heat 
rejection

évacuation de la chaleur du réfrigérant 
complémentaire

مقدار احلرارة املنقول بواسطة الشاحن التوربيين من خالل اهلواء
املدفوع، واليت يتوجب التخلص منها بواسطة املُربد الالحق للمحرك.

ختلص من احلرارة مبربد الحق

Nachkühler-Wärmeabfuhr

129 AFV alternative fuel 
vehicle

véhicules à carburant alternatif

مركبة ال تعتمد على ((رابط: جازولني (برتين)|اجلازولني (البرتين))) 
أو الديزل املُشتق من البترول كوقود.

مركبة تعمل بالوقود البديل
(AFV)، مركبة تعمل ببدائل الوقود

AFV

130 AGEB (Working 
Group on Energy 
Balances)

AGEB (Groupe de travail sur les bilans 
énergétiques)

ist die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. 
Sie gibt jährlich die Energiebilanz für 

Deutschland heraus, die wichtige 
Grunddaten vor allem zum Energieeinsatz in 
der Industrie sowie bei der Stromerzeugung 

liefert und den Primärenergieverbrauch 
ausweist.  

فريق العمل املعين مبيزان الطاقة
(AGEB)

AGEB

131 ageing

vieillissement

فقدان ((رابط: سعة (البطارية)|السعة)) نتيجة لالستخدام املُتكرر أو
مرور الزمن.

تقادم (البطارية)

Alterung

132 agenda 2000

agenda 2000

Beschlüsse zur Entwicklung der EU-Politik
-bis zum Jahr 2006 mit Reform der Agrar

.und Strukturpolitik

برنامج (أجندة) 2000

Agenda 2000

133 agenda 21

agenda 21

ist ein Aktionsprogramm, das Richtlinien für
die Entwicklungs- und Umweltpolitik im 21

أجندة القرن 21

Agenda 21

134 aggregated figures

valeurs agrégées

CO2-Äquivalente sind das Ergebnis der
(Aggregation von Treibhausgasen (THG

nach ihrem Treibhauspotenzial (THP) und
stellen einen Indikator für das

.Umweltproblemfeld "Klima" dar

قيم جممعة

Aggregierte Werte

135 Aggregated 
management

gestion agrégée

إدارة جتمع بني منتجني متعددين للطاقة الكهربائية يف إطار حمطة
ظاهرية (افتراضية) للطاقة ((( انظر: حمطة ظاهرية لتوليد الكهرباء))) .

إدارة جتميعية

Aggregierte Betriebsführung

136 agricultural 
colonization

colonisation agricole

ist die Inkulturnahme landwirtschaftlich 
bislang noch nicht genutzter 

Landschaftsräume  

تعبئة زراعية

Agrarkolonisation
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137 agricultural land

terre agricole

-  

أرض زراعية

Agrarland

138 agricultural policy

politique agricole

ein Teilbereich der allgemeinen Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik.  

سياسة زراعية

Agrarpolitik

139 agricultural policy;   
agrarian policy

politique agricole

أحد قطاعات السياسة االقتصادية واالجتماعية العامة.

سياسة زراعية

Agrarpolitik

140 agricultural region

région agricole

-  

منطقة زراعية

Agrarregion

141 agricultural support

soutien à l'agriculture

-  

دعم النشاط الزراعي

Agrarförderung

142 agricultural waste 
water treatment

production à base d'algues

يمكن استخدام الطحالب الصغرية والكبرية لتوليد الغاز احليوي
والتقليل من غازات االحتباس احلراري، وعليه تجرى اليوم حتاليل
للبحث يف إمكانية حتقيق الطحالب ملُعدالت إنتاجية تفوق احملاصيل

الزراعية.

إنتاج من الطحالب

algenbasierte Produktion

143 agriculture

agriculture

إنتاج املنتجات النباتية أو احليوانية املستهدفة على مساحات خمصصة
ومستغلة لتحقيق هذا الغرض.

زراعة

Landwirtschaft

144 agriculture

agriculture

zielgerichtete, wirtschaftliche Anbau  

زراعة

Landwirtschaft

145 agriculture

agriculture

die Produktion von Kulturpflanzen zur 
Gewinnung von Pflanzenerträgen  

زراعة

Ackerbau

146 agriforenergy II

Programme pour promouvoir la production de la 
biomasse énergétique en Europe

برنامج أطلقه برنامج أوروبا للطاقة الذكية (IEE) لتعزيز إنتاج الكتلة
احليوية من املنتجات الزراعية من أجل توليد الطاقة يف أوروبا وخاصةً

أملانيا، واستراليا، وإيطاليا، وسلوفانيا، والسويد، وبلغاريا، وفنلندا.
واستمر هذا الربنامج لثالث سنوات تقريباً بدأت يف 2009 وحىت
2012، قام الربنامج خالهلا بتقدمي مساعدات تقنية لسبعة وسبعني
مشروعاً استثمارياً يف جماالت إنتاج الزيت احليوي، والغاز احليوي،

والزيت النبايت النقي باستثمارات تزيد على 71 مليون يورو.

برنامج الطاقة الزراعية
(AgriforEnergy II)

AgriforEnergy II

147 agrofuels

agrocarburants

أحد أشكال ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)). 

وقود زراعي

Agrokraftstoffe

148 Agrofuels

agrocarburants

sind eine Form der .  

وقود زراعي

Agrokraftstoffe

149 AHP

(AHP) puissance du ventilateur

قدرة خرج مقدار معني من اهلواء تنتجه مروحة شغالة يف عكس اجتاه
مقاومة معينة.

(AHP) قدرة حصانية للهواء

AHP
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150 ahri(Air 
conditioning and 
refrigeration 
institute)

institut de conditionnement et de réfrigération 
d’air (Air conditioning and refrigeration institute)

Air conditioning :شري االختصار يف اللغة االجنليزية إىلي
and refrigeration institute، وهو املعهد املسؤول عن
حتديد ((رابط: معدل كفاءة الطاقة (EER))) ، و((رابط: نسبة

كفاءة الطاقة املومسية (SEER))) ، ((رابط: قيمة (ال... ) املتكاملة
القيمة املتكاملة للحمل اجلزئي|(IPLV) للحمل اجلزئي

. (((HSPF) للتدفئة رابط: معامل األداء املومسي)) ، (((IPLV)

(ARI) معهد التربيد والتكييف

ARI

151 air

air

-  

هواء

Luft

152 air analysis

analyse de l'air

الفحص التحليلي الدوري لدرجات تركيز املواد املُلوِّثة يف اهلواء يف
أماكن العمل. اهلدف من هذه العملية هو مراقبة احلد املسموح به من

هذه املواد اليت ميكن للعمال أن يتعرضوا هلا أثناء مزاولة عملهم،
خاصة صحة األشخاص املُعرضني يف أماكن عملهم ملواد ضارة
بالصحة. (انظر: ((رابط: استشراب غازي - مطياف كتلة))) 

حتليل اهلواء

Luftanalyse

153 air bearings

palier à air

حممل يرتكز عليه عمود اإلدارة، ويتيح للعنفة الدوران على طبقة رقيقة
من اهلواء، مما يقلل من االحتكاك ويزيد عدد الدورات يف الدقيقة.
كما يتميز هذا النوع من احملامل ببساطة التشغيل دون التخوف من
التكلفة أو املوثوقية أو متطلبات الصيانة أو استهالك القدرة الذي
يتطلبه اإلمداد بالزيت ونظام الترشيح؛ نظرا لعدم احلاجة للزيت أو

مضخته أساساً.

حممل هوائي

Luftlager

154 air chamber

chambre à air

حيز سكين حمصور حيتوي على غاز يزيد ضغطه على الضغط اجلوي
العادي.

غرفة امتالء

Luftkammer

155 air chamber

chambre à air

حيز حمصور بني ((رابط: ترتيبة منع االنسياق بربج التربيد)) و((رابط:
مروحة برج التربيد)) يف ((رابط: برج تربيد بالسحب املستحث|برج

التربيد بالسحب املستحث))، أو بني ((رابط: مروحة برج التربيد))
وامللء يف ((رابط: برج تربيد بالسحب القسري|برج التربيد بالسحب

 .((القسري

حجرة هوائية

Luftkammer

156 air changes per hour

taux de renouvellement;   circulation d'air

املعدل الذي يدخل عنده اهلواء مثّ خيرج من مبىن ما. ويقاس برصد
((رابط: تغيريات اهلواء يف الساعة (ACH)))  أو ((رابط: قدم

مكعب يف الدقيقة (CFM)|بالقدم املكعب يف الدقيقة
. (((CFM)

معدل التهوية

Luftwechselrate

157 air changes per 
hour (ACH)

changements d'air par heure

عدد املرات اليت يتم فيها وية غرفة أو مبىن يف الساعة.

(ACH) تغيريات اهلواء يف الساعة

Luftwechsel pro Stunde

158 air cleaning

purification d'air

عملية تنظيف للهواء عن طريق إزالة اجلسيمات العالقة فيه.

تنظيف اهلواء

Luftreinigung

159 air conditioner (AC)

climatiseur

جهاز يقوم بتنقية اهلواء مبنطقة معينة وإزالة الرطوبة منها وتربيدها.

مكيف هواء

Klimaanlage

160 air conditioning

climatisation;   Air conditionné

عملية تشمل تنقية اهلواء و((رابط: إزالة الرطوبة)) والتربيد.

تكييف اهلواء

Klimatisierung
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161 air duct

gaine d'air

ممر يستخدم يف ((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء
(HVAC)))  لتوصيل اهلواء وطرده.

قناة هواء

Luftkanal

162 air duct system

Système de conduits d'air

نظام ((رابط: ممر اهلواء|ممرات اهلواء)). 

نظام جماري اهلواء

Lüftungskanalsystem

163 air exhaust system

système d'échappement d'air

نظام ميد الفرن حيث حترق مواد صلبة أو سائلة أو غازية باهلواء
الضروري لعملية احلرق كما يقوم بسحب الغازات الناجتة عن

االحتراق.

نظام هواء-غاز عادم

Luft-Abgas-System

164 air filter

filtre à air

جهاز لتنقية اهلواء يعمل على ترشيح اهلواء املُكيف عن طريق اعتراض
أو اقتناص جسيمات الغبار الدقيقة وترسيبها على وسيط ليفي.

مرشح هواء

Luftfilter

165 air filtering

filtration d'air

عملية إزالة اجلسيمات العالقة يف اهلواء املُكيف ملبىن ما، مثالً، وأغلب
هذه اجلسيمات اليت ميكن إزالتها يف هذه العملية يكون مقاسها أصغر
من ميكرومتر واحد. واهلدف األساسي من هذه العملية هو الوقاية من

التأثري الضار على صحة األشخاص يف املبىن، أو لتحقيق متطلبات
النظافة املطلوبة يف منطقة العمل.

ترشيح اهلواء

Luftfilterung

166 air gap

lame d'air

احليز بني املغناطيس والرقائق يف املُولِّد املغناطيسي الدائم.

فجوة هوائية

Luftspalt

167 air handling unit

unités de traitement d'air

جزء من نظام تكييف اهلواء، يعمل على حتويل حالة اهلواء إىل حالة
معينة مطلوبة، إضافةً إىل إمداده بالقدرة الالزمة لنقله إىل احليز املراد
تكييفه. وهذا اجلزء حيتوي على مروحة إمداد يشغلها حمرك، وملف
تربيد باملاء، ومرشحات، وصندوق خلط، ومخمدات، ومنظمات،

وغالف خارجي.

وحدة مناولة اهلواء، وحدة مناولة
اهلواء

Luftbehandlungsgerät

168 air handling unit 
(AHU)

appareil de traitement de l'air

.( (((AH) ج اهلواءعالرابط: م)) :انظر)

وحدة معاجلة اهلواء

Luftbehandlungsgerät

169 air humidifier

humidificateur d'air

يف معظم احلاالت جهاز لزيادة الرطوبة يف اهلواء (عموما يف جمال
مغلق).

مرطب اهلواء

Luftbefeuchter

170 air humidity

humidité de l'air

حمتوى اهلواء من خبار املاء، وعلى سبيل املثال يف غرفة.

رطوبة اهلواء

Luftfeuchtigkeit

171 air humidity

humidité de l'air

رطوبة اهلواء

Luftfeuchtigkeit

172 air intake screen

air intake screen

الفتحة اليت يدخل اهلواء من خالهلا إىل ((رابط: برج التربيد)).  وهذه
الفُتحة قد تشغل أحد جوانب برج التربيد، وذلك يف التصميم ذي
السريان املعترض؛ أو تكون على اجلزء السفلي من الربج، وذلك يف

التصميم ذي الدفق املتعاكس.

مصفاة دخول اهلواء

Lufteintrittsgitter
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173 air mass

masse d'air

مسارات من ضوء الشمس خالل الغالف اجلوي بني الشمس وسطح
األرض.

كتلة هوائية

Luftmasse

174 air mass

masse d'air

النسبة بني كتلة الغالف اجلوي اليت مير اإلشعاع احلزمي خالهلا، وبني
الكتلة اليت يمكن أن خيترقها هذا اإلشعاع إذا كانت الشمس يف

مستها.

كتلة هوائية

atmosphärische Masse

175 air mass

masse d'air

يستخدم املصطلح يف جمال األرصاد اجلوية وعلم املناخ عندما يتم
وصف جزء حمدد وموحد نسبيا من طبقة التروبوسفري.

كتلة هوائية

Luftmasse

176 air pollution

pollution de l'air

ist der auf die Luft bezogene Teilaspekt der 
Umweltverschmutzung  

تلوث اهلواء

Luftverschmutzung

177 air pollution control 
measures

mesures de contrôle de la pollution de l'air

إجراءات تنقسم إىل: 1. لوائح قانونية (مثل: اللوائح املُحددة لكل من
اإلجراءات الفورية الواجب اختاذها للحفاظ على صحة اإلنسان،

والقيم احلدية ((رابط: مادة ملوِّثة|للمواد املُلوِّثة))) ، و 2. اإلجراءات
التقنية (مثل: تركيب وحدات وأجهزة الترشيح عند مصادر املواد

املُلوِّثة).

إجراءات احلفاظ على نقاء اهلواء

Luftreinhaltungsmaßnahmen

178 air pollution;   
atmospheric 
pollution

pollution de l'air

مفهوم يشري إىل حدوث تغير يف التكوين الطبيعي للهواء، على األخص
بفعل األدخنة، والسخام، والغازات، واألخبرة، واملواد الفواحة وغريها

من ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)). 

ث اجلوث اهلواء، تلوتلو

Luftverschmutzung

179 air pressure

pression d'air

der hydrostatische Druck der Luft  

ضغط اهلواء

Luftdruck

180 air pressure;   
atmospheric 
pressure

pression d’air;   pression atmosphérique

ضغط اهلواء اهليدروستايت يف الغالف اجلوي للكرة األرضية. وينتج
الضغط اجلوي عن قوة ثقل األعمدة اهلوائية اليت تقع يف أعلى ((رابط:
سطح األرض)) أو أعلى جسم موجود فوقه. ووفقاً للمعايري القياسية
يبلغ متوسط ضغط ((رابط:  الغالف اجلوي|الغالف اجلوي)) عند

سطح البحر: 101.325 باسكال = 1.013,25 هيكتوباسكال =
101,325 كيلوباسكال.

ضغط جوي، ضغط اهلواء

Luftdruck

181 air pump

pompe à air

جهاز مللء حاوية مغلقة باهلواء، خالل العملية يرتفع الضغط الداخلي
باحلاوية. مت اختراع مضخة اهلواء يف عام 1649 من قبل أوتو فون

غرييكه.

مضخة هواء

Luftpumpe

182 air quality

qualité d'air

مقياس للهواء النظيف واخلايل من الروائح.

جودة اهلواء

Luftqualität

183 air quality 
management

gestion de la qualité de l'air

مفهوم يتمثل يف ضمان درجة جيدة من نقاء وجودة اهلواء على حنو
مستدام، أي املُحافَظة على توافر هواء خالٍ من ((رابط: مادة

ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) قدر اإلمكان.

إدارة جودة اهلواء

Luftreinhaltung

184 air temperature

température de l'air

 wird jene Temperatur der bodennahen  
bezeichnet  

درجة حرارة اهلواء

Lufttemperatur

20



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةA

185 air tightness

étanchéité d'air

التقليل إىل أدىن حد من كمية اهلواء البارد أو الساخن املنسابة يف
منطقة ما. وميكن إجراء ذلك عن طريق استخدام حواجز وإحكام سد

مجيع الوصالت اإلنشائية.

إِحكَام الغلق ضد اهلواء

Luftdichtheit

186 air treatment system

système de traitement d'air

نظام مزود ((رابط: نافخ|بنافخ))، و((رابط: ملف)) النتقال احلرارة.
وال يشتمل على ((رابط: شبكة جماري هوائية))، أو((رابط: عداد
أوتومايت (تامير))) ، أو ((رابط: شبيكة))، أو ((رابط: مرجل))، أو

((رابط: مربد)). 

نظام معالج اهلواء

Luftbehandlungssystem

187 air treatment system

système de traitement d'air

((رابط: معالج اهلواء (AH)))  الذي يكييف 100٪ من نسبة اهلواء
اخلارجي.

نظام معاجلة اهلواء

Frischluftbehandlungssystem

188 air-conditioning

climatisation

عملية مزج هواء حيز معني مع اهلواء اخلارجي بغرض تكييف اهلواء
وذلك ليكتسب خواص اهلواء املطلوبة، وخاصةً: درجة احلرارة،

والرطوبة، والنقاوة، ومستوى الصوت.

تكييف اهلواء

Klimatisierung

189 air-conditioning 
design

conception de la climatisation

عملية اختيار أكثر أنظمة التكييف ومكوناا مالءمة من األنظمة
املتاحة، مث إعداد التصميم واملواصفات.

تصميم تكييف اهلواء

Klimatisierungsplanung

190 air-conditioning 
process

procédé de conditionnement d'air

عمليات توصف الفرق يف اخلواص الدينامية احلرارية للهواء الرطب بني
أول مرحلة وأخر مرحلة من التكييف، كما توصف الطاقة ونقل

الكتلة بني الوسط اجلاري تكييفه وبني اهلواء الرطب.

عمليات تكييف اهلواء

Klimatisierungsprozesse

191 air-conditioning 
system

Système de climatisation

نظام حيتوي على مكونات مرتبة ترتيباً معيناً لتكون قادرة على تغيري
خصائص اهلواء.

نظام تكييف اهلواء

Klimaanlage

192 air-cooled chiller

refroidisseur à air

يتكون جهاز ((رابط: مربد))  من ملفات تكثيف تبرد اهلواء. وتكون
هذه األجهزة عادةً خارج املباين.

مبرد مبرد باهلواء، جهاز مبرد باهلواء

luftgekühlte Kältemaschine

193 airfoil

Profil aérodynamique

املقطع العرضي للجانب املواجه للرياح من ريشة املولّد اهلوائي. وتتمثل
وظيفته يف يئة قوة رفع جيدة بغرض احلصول على سرعة دوران

أفضل.

سطح انسياب هوائي

Profil

194 air-lift pump

pompe mammouth;   pompe par injection d'air

رافعة ماء تعمل بضغط اهلواء، وتستخدم غالباً يف عمليات ((رابط:
معاجلة املياه))، ويف أعمال علم اآلثار حتت املاء، وكذلك كحفّارة
سحب. ويالئم هذا النوع من املضخات بشكل خاص عمليات رفع
احلمأة، ومن خالل دفع مزيج من اهلواء خالله أثناء تشغيله تتحسن

بداخله عملية السريان ومينع انسداد أنابيبه.

مضخة رافعة باهلواء، مرفاع هوائي

Mammutpumpe

195 air-to-air 
aftercooling

refroidissement secondaire air-air

نظم التربيد اليت ميكن استخدامها يف احملركات اليت تعمل بالشاحن
التوربيين واحملركات املربدة الحقاً، وذلك لتحقيق أفضل استهالك
للوقود وخلفض االنبعاثات. واجلدير بالذكر أن هذا النظام يعتمد

أساساً على خفض درجة حرارة مشعب هواء السحب، األمر الذي
يكون له تأثري ملحوظ على كفاءة االستهالك.

تربيد الحق هواء-إىل-هواء

Luft-Luft-Nachkühlung
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196 Airy theory

théorie d'Airy

نظرية تطبق باألساس لتقدير ((رابط:  طاقة موجية|الطاقة املوجية))
ملناطق معينة يف البحر (كموقع مخطّط إنشاء ((رابط: حمطة طاقة

األمواج)) به، على سبيل املثال)، حيث يمكن بواسطتها حتديد شكل
وديناميات األمواج يف صيغ ومعادالت رياضية. وتعترب نظرية 'إيري'

واحدة من جمموعة متنوعة من املناهج والنظريات لتحقيق ذلك.

نظرية 'إيري'، النظرية املوجية اخلطّية

Airy-Theorie

197 Albedo

Albedo

وحدة قياس االنعكاسية اليت توضح درجة كفاءة جسم ما ليعكس
ضوء الشمس.

عاكسية (البيدو)

Albedo

198 albedo

albédo

قدرة جسم غري مشع على عكس األشعة.

وضاءة، قدرة (ال... ) على عكس
الضوء

Albedo

199 albedo

albédo

Rückstrahlungsvermögen eines nicht 
strahlenden Körpers  

بياض

Albedo

200 alcohol

alcool

عائلة تضم جمموعة مركبات كيميائية عضوية مكونة من كربون
وهيدورجني وأكسجني، تضاهي ((رابط: إيثانول|اإليثانول)) وتعد

مشتقات هيدروكسيلية للهيدروكربونات.

كحول

Alkohol

201 alcoholic 
fermentation

fermentation alcoolique

عملية حتويل ((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية)) السكّرية والنشوية
والسليلوزية املُحتوى إىل ((رابط: إيثانول حيوي))، حيث ختضع فيها

ملُعاجلة معينة بواسطة اخلمائر مثالً.

ختمر كُحولّي

Alkoholgärung

202 alga

algue

كائنات نباتية منخفضة، يعيش معظمها يف ((رابط: املاء))، وتظم
كائنات وحيدة اخللية وأخرى متعددة اخلاليا.

طحالب، عشب حبري

Algen

203 Algae

algues

كائنات حية أحادية اخللية أو متعددة اخلاليا، كانت تصنف فيما سبق
باعتبارها نباتات. تعيش الطحالب يف املياه العذبة أو املاحلة أو يف

األرض الرطبة، وحتتوي على صبغة الكلورفويل وصبغات أخرى إال
أا ال تتمتع جبذور وأوراق وسيقان حقيقية، كما أا تصنف
باعتبارها نوعاً من الطالئعيات، ومن أنواعها الطحالب البحرية

والطحالب العصوية (الدياتومات) والطحالب اللولبية (سبريوجريا).

طحالب

Algen

204 algae

algue

كائن حي ذايت التغذية حيتاج إىل ضوء الشمس واهلواء ليبقى حياً.
وتتسبب هذه الكائنات يف سد أنابيب املبادالت احلرارية و((رابط:

نظام توزيع برج التربيد)) واحلشوات.

طحلب

Alge

205 algae

algues

كائنات حية نباتية تعيش يف املاء.

طحالب، أشينات

Algen

206 algae based 
production

traitement du gaz aux amines

عمليةٌ تسمى 'حتلية الغاز' و'إزالة الغازات احلمضية'، ويقصد ا
جمموعة من العمليات تستخدم فيها حماليل مائية من مختلف

الكيالمينات (واليت تسمى اختصاراً 'األمينات') دف إزالة كربيتيد
اهليدروجني، وثاين أكسيد الكربون من الغازات.

معاجلة الغاز باألمينات

Aminwäsche

207 algal

algue

im Wasser lebende, pflanzenartige 
Lebewesen  

طحالب

Algen
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208 Algicide

algicide

مبيد يستخدم يف القضاء على ((رابط: طحالب|الطحالب)) وإيقاف
منوها. وعلى سبيل املثال فإن الكلور، والنحاس، والكربيت من أكثر

املواد املستخدمة على نطاق واسع يف هذا الغرض.

مبيد طحالب

Algizid

209 alkaline fuel cell

pile à combustible alcaline

خلية تتميز بتقنية ذات مستويات كفاءة كهربائية تزيد على %60،
وتستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم القلوي كـ((رابط: إلكتروليت))،

.AFC اسمى اختصاروت

خلية الوقود القلوية

alkalische Brennstoffzelle

210 all-electric range 
(AER)

gamme tout électrique

أقصى مدى لقيادة سيارة تعمل فقط بالطاقة الكهربائية إىل أن تفرغ
شحنة بطاريتها. ويف حالة السيارات الكهربائية، يعين ذلك املصطلح

أبعد مسافة تقطعها السيارة لكل شحنة. (انظر: ((رابط: مركبة هجينة
قَابِسة (PHEV))) ، ((رابط: كيلومترات  املُتبقية للمركبة اهلجينة

. (((PHEVxkm) ةالقَابِس

مدى السري بكهرباء البطارية
(AER)، مدى قيادة السيارة حىت

الشحن القادم

All-electric range (AER)

211 Alliance for Building 
Energy Efficiency

Alliance mondiale bâtiments et construction pour 
le Climat

يعد هذا التحالف مبثابة قاعدة تواصل لألطراف الفاعلة يف جماالت
البِناء والطاقة. وهذا التحالف ليس احتاداً أو رابطة، بل جتمعا لعدة

جماالت وقطاعات مختلفة، قادرة على التفاعل والتعامل سريعاً، ويعمل
حتت إشراف وتنسيق ((رابط: وكالة الطاقة  األملانية

. (((dena) الوكالة األملانية للطاقة|(dena)

حتالف شركات قطاعي البِناء والطاقة
(geea)

Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea)

212 allocation

allocation

ist die Zurechnung bzw. Aufteilung der 
(Umwelt-)Lasten eines Prozesses auf mehrere 

Outputs (Produkte) dieses Prozesses.  

توزيع

Allokation

213 allocation plan;  
allocation scheme

plan d'allocation

مخطّط ينظم عملية ختفيض نسبة ثاين أكسيد الكربون يف قطاعات
خمتلفة ويبني كيفية ختصيص حقوق إطالق االنبعاثات.

خمطط ختصيص (حقوق إطالق
االنبعاثات)، خمطط ختصيص

Allokationsplan

214 allocation policy

politique d'allocation

سياسة اقتصادية دف إىل استخدام املوارد استخداماً فعاالً.

سياسة التخصيص

Allokationspolitik

215 allocation process 
allowance 
allocation process

processus d'attribution

(انظر: ((رابط: ختصيص شهادات إطالق االنبعاثات))) 

إجراءات التخصيص

Zuteilungsverfahren

216 allochtoon

allochtone

Nicht vom jeweiligen Betrachtungsort 
stammend, nicht bodenständig (z.B. Gesteine 
in der Geologie, Tier- und Pflanzenarten im 

Naturschutz oder Gehölzindividuen in der 
Forstwirtschaft); im Naturschutz oft 

missverständlich als Synonym für 
"gebietsfremd" gebr  

ليس من املوقع

allochthon

217 allowance market;   
emission allowance 
market

Marché des quotas d’émission

سوق لتداول ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)) جتاريا.

سوق شهادات إطالق االنبعاثات

Emissionszertifikatemarkt
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218 Alpine Convention

convention alpine

;Übereinkommen zum Schutz der Alpen
anlässlich der zweiten Internationalen 1991

Alpenkonferenz in Salzburg von den
Alpenstaaten unterschrieben; in Deutschland

am 06.03.1995 in Kraft getreten

اتفاقية األلب

Alpenkonvention

219 altered appearance 
of precipitates

apparence altérée des précipités

-  

تغيري مظهر رواسب

verändertes Auftreten von Niederschlägen

220 alternating current

courant alternatif

التيار الكهربائي، الذي يتغري اجتاهه بشكل دوري.

تيار متردد

Wechselstrom

221 Alternating current 
(AC) or voltage

Courant alternatif (CA) ou tension alternative

يتغري التيار أو اجلهد املتردد دوريا من حيث املقدار واالجتاه، ويقاس
هذا التغير من حيث ((رابط: دورة تيار متردد|دورات التيار

املتردد)). 

تيار أو جهد متردد

Wechselstrom oder Wechselspannung

222 alternative drive 
technology

technologie alternative d'entraînement

umfasst Konzepte zum Antrieb von 
Fahrzeugen, die sich hinsichtlich Energieart 
oder konstruktiver Lösung von den auf dem 

Markt verbreiteten Antriebstechniken 
unterscheiden.  

تكنولوجيا حتريك بديلة

alternative Antriebstechnik

223 alternative energies

énergies alternatives

(انظر: ((رابط: الطاقة املُتجددة))) 

طاقات بديلة

Alternative Energien

224 Alternative Energy 
Technologies 

 (MSTech)Qualifica
tion Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Alternative technologie d'energie  (MSTech) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج أنشطة البحوث التالية: 1) الطاقة الشمسية. 2)
طاقة الرياح. 3) طاقة احمليط. 4) الطاقة احلرارية األرضية. و5) الكتلة
احليوية. ويوفر فرصة لتطوير مهارات البحث والتطبيق اخلاصة املتعلقة
مباشرة باالحتياجات واألهداف الفردية يف جمال تقنيات الطاقة ال

ماجستري يف تقنيات الطاقة البديلة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Alternative Energietechnologie (MSTech) 
Erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

225 alternative sources

sources alternatives

مصادر الطاقة املُتاحة فعلياً يف مجيع املناطق السطحية للكرة األرضية
بكميات متفاوتة، وبالتايل فهي تعترب مصادر بديلة ملواجهة ((رابط:
اعتماد (ال... ) على مصادر الطاقة احلفرية|االعتماد على مصادر

الطاقة احلفرية)). 

مصادر بديلة، مصادر الطاقة البديلة

alternative Quellen

226 alternator

alternateur

جهاز يستخدم لتوليد التيار الكهربائي املُتردد من دوران العمود
الدوار.

مولّد تيار متردد

Generator

227 Alternator

alternateur

مولِّد تزامين يعمل بدقة وفقاً لتردد النظام الكهربائي.

مولد تيار متردد، مولد تيار متردد

Generator

228 altitude

altitude

املسافة الزاوية من خط األفق إىل الشمس.

ارتفاع عمودي

Sonnenstand

229 ambient

ambiant

مصطلح يصف درجة حرارة البيئة احمليطة.

مكتنِف

Umgebungstemperatur
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230 Ambient air 
conditions

les conditions de l'air ambiant

اهلواء اجلاف الذي له اخلواص التالية: درجة احلرارة = 21 مئوية،
الضغط = 76 سم زئبق، احلجم = 13,33 قدم مكعب;   باوند،

الوزن = 0.0012 جرام لكل سم مكعب.

ظروف اهلواء القياسية، ظروف اهلواء
القياسية

Normluftbedingungen

231 ambient 
temperature

température ambiante

درجة احلرارة املُحيطة

Umgebungstemperatur

232 ambient wet-bulb 
temperature

température humide ambiante

درجة حرارة البصيلة الرطبة للهواء املوجود بداخل ((رابط: برج
التربيد))، وال تشمل إضافة أية درجة حرارة عن طريق الربج نفسه.

درجة احلرارة احمليطة بالبصيلة الرطبة

Umgebungs-Kühlgrenztemperatur

233 amendment of the 
German Renewable 
Energy Act

amendement de la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

مت تعديل القانون ىف1 يناير 2012: لتحفيز و ختزين الغاز يف حمطات
الغاز احليوي ومتت التعديالت على ترتيبات األجر وفقا ملعايري خمتلفة.

تعديل قانون الطاقات املتجددة األملاين

novellierung des EEG

234 amendment of the 
special 
compensation 
scheme (under the 
German Renewable 
Energy Act)

modification du régime spécial d'indemnisation 
(en vertu de la loi allemande sur les énergies 
renouvelables)

منذ بداية عام 2003 وحىت عام 2009 كان هناك ختطيط لتنظيم
قانون رقم 16 وأحكامة، والذى اعتمد ىف 2011 و يتضمن التكيف

مع منهجية احلساب األساسي و احلد من دائرة مقدمي الطلبات
احملتملني يف قطاع التصنيع.

تعديل نظام التعويض اخلاص (حسب
قانون الطاقة املتجددة األملاين)

novelle der besonderen Ausgleichregelung (im 
Rahmen des EEG)

235 American 
Association of 
Petroleum 
Geologists

AAPG

اجلمعية األمريكية للمختصني يف اجليولوجيا البترولية.

AAPG

AAPG

236 American Council 
on Renewable 
Energy (ACORE)

Conseil américain de l'énergie renouvelable 
(ACORE)

يضم هذا الس حنو حوايل 600 مؤسسة، وهو اتحاد غري جتاري،
مقره يف العاصمة األمركية واشنطن. ويتمثّل هدفه الرئيسي يف دعم

جماالت الطاقات املُتجددة على مستويات مختلفة يف االقتصاد
األمريكي ويف احلياة اليومية األمريكية، مع إعطاء النواحي التجارية

والسياسية واملالية يف املقام األول.

الس األمريكي للطاقة املتجددة

American Council on Renewable Energy 
(ACORE)

237 american council on 
renewable energy 
(ACORE)

conseil américain d'énergie renouvelable 
(ACORE)

جملس تأسس يف عام 2001 لوضع برنامج لكبار املستثمرين
واملنظمني واملنظمات اليت تتعامل مع الطاقة املتجددة، وذلك جلعل هذا

النوع من الطاقة هو االجتاه السائد يف االقتصاد األمريكي. ومن
الشعارات اهلادفة هلذا الس: 'بناء أمريكا آمنة ومزدهرة بطاقة نظيفة

متجددة'.

جملس أمريكي للطاقة املتجددة
(ACORE)

American Council on Renewable Energy 
(ACORE)

238 american society for 
testing and 
materials (ASTM)

société Américaine pour les essais et les 
matériaux

مجعية مواصفات معترف ا دولياً تعمل على تطوير املواصفات
القياسية املطبقة يف جمموعة واسعة من الصناعات، ومن بينها صناعة
املعادن واملواد والصناعات اإلنشائية وصناعة البترول وغريها. وقد
قامت هذه اجلمعية بتطوير حوايل 12000 مواصفة قياسية دولية

30000 تقين حمترف من 150 دولة حول العامل. مبشاركة

مجعية أمريكية لالختبار واملواد
(ASTM)

American Society for Testing and Materials 
(ASTM)
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239 amine gas treating

clarigester anaérobie

أحد أشكال اهلاضم الالهوائي، ويعترب النموذج األصلي للهاضم ذي
طبقة الندفات الالهوائية بالتدفق الصاعد (UASB)، وفيه تعاجل املواد
األولية املُخفَفة القابلة للتحلّل احليوي، وتفصل أزمنة احتجاز املواد

الصلبة عن غريها اهليدرولية (السائلة).

هاضم الهوائي مروق

anaerober Clarigester

240 ammoniacal 
nitrogen

azote ammoniacal

يتكون نيتروجني األمونيا يف املقام األول عند اختزال املياه اجلوفية
واملياه السطحية وكذلك يف مجيع مياه الصرف وغالبا أيضا املياه

الصناعية.

نيتروجني األمونيا

Ammoniumstickstoff

241 amorphous silicon

silicium amorphe

((رابط: فيلم رقيق)) زجاجي ذو بنية سليكونية، يعترب كذلك مكوناً
غري متبلر. يتكون بوضع طبقات السليكون املُعاجل (باإلشابة) على
طبقة سفلية (ركيزة)، وتكون كفاءته أقل من كل أنواع البنيات

البلورية حيث يتراوح نطاقها من 5 إىل 7 يف املائة.

سليكون البِلَّوري

amorphes Silizium

242 amortization

amortissement

الفترة الزمنية اليت تقوم فيها ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|وحدة))
مشسية بتوليد كمية القدرة املُكافئة لتغطية التكاليف األولية للوحدة.
ونظراً الختالف أسعار الكهرباء وشدة اإلشعاع الشمسي يف البلدان،

فيمكن أن تكون هذه الفترة الزمنية قصرية أو طويلة.

استهالك الدين، استهالك الدين مببالغ
دورية، استهالك

Amortisation

243 amount of drinking 
water

quantité de l'eau potable

Trinkwasserquantität  

كمية مياه الشرب

Menge an Trinkwasser

244 amount of 
precipitation

Quantité des précipitations

-  

كمية التساقطات املطرية

Niederschlagsmenge

245 ampere (A) amp (A)

ampère

وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.

(A) أمبري

Ampere (A)

246 ampere hours (Ah) 
amp hours (Ah)

ampère heure

ناتج شدة التيار واملُدة الزمنية بالساعات. وهو وحدة قياس كمية
الطاقة الكهربائية (انظر: ((رابط: سعة (البطارية))) ) ((رابط:

بطارية|لبطارية)) ما.

(Ah) أمبري ساعة

Amperestunden (Ah)

247 Amsterdam-
Rotterdam-
Antwerpen (ARA)

Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA)

خمتصر ألمساء املدن: أمستردام، روتردام، أنتويرب. تشكل هذه املوانئ
منطقة رئيسية يف جتارة النفط ومشتقاته.

أمستردام، روتردام، أنتويرب
(ARA)

Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA)

248 anaerobic

anaérobique

Unter Luftabschluss, ohne Sauerstoff lebend.  

ال هوائي

anaerob

249 anaerobic 
clarigester

processus de contact anaérobie

نوع من أنواع اهلواضم الالهوائية، وفيه توصل جمموعة من املُفاعالت
على التوايل وحتتوي غالبا على نظام إلعادة التدوير، ثُم تضخ املادة
املُعاد تدويرها ألعلى حيت قاع املُفاعل األول وهو مفاعل جريان

علوي.

عملية التالمس الالهوائي

anaerober Kontaktprozess
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250 anaerobic 
composting

compostage anaérobie

العملية البديلة (( حتلّل عضوي هوائي|للتحلّل العضوي اهلوائي))،
ومن نواجتها النهائية ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)). 

حتلّل عضوي الهوائي

anaerobe Kompostierung

251 anaerobic 
decomposition

décomposition anaérobie

تتحلّل املواد العضوية، يف غياب األكسجني، بفعل أنواع معينة من
البكترييا. وينشأ عن هذا التحلّل خليط غازي مشبع ببخار املاء،

(انظر: ((رابط: غاز حيوي))، يتكون ثُلثيه تقريباً من غاز امليثان.
وحتدث هذه العملية بصورة طبيعية يف البحريات، وتقنياً يف معامل
إنتاج الغاز احليوي وغاز الصرف الصحي، أو يف مكبات النِفايات

على سبيل املثال.

حتلّل الهوائي

Anaerober Abbau

252 anaerobic digesters

digesteurs anaérobies

يستخدم يف منشآت معاجلة مياه الصرف الصحي إلنتاج تدفق مستمر
من ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) الذي يمكن استخدامه
مصدراً للوقود. ويتمتع اهلاضم الالهوائي مبيزة اخنفاض احلمل

احلراري، مما يتيح ملعظم أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقدرة
(CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة (CHP)))  إمكانية

الوفاء ذا احلمل.

digesteurs anaérobies

anaerobe Faultürme

253 anaerobic digestion

digestion anaérobie

تقوم امليكروبات يف هذه العملية بتحليل مواد قابلة للتحلّل احليوي يف
غيبة األكسجني. وتستخدم هذه الطريقة يف أغراض صناعية أو مرتلية

لتدوير النفايات أو إلطالق الطاقة.

هضم الهوائي

anaerobe Zersetzung

254 anaerobic digestion

digestion anaérobie

عملية حتلُّل الفضالت احليوية بواسطة كائنات حية دقيقة، وحتدث
عادةً يف بيئة رطبة ويف غياب اهلواء (األكسجني)، وينتج عنها غاز
يتكون أساساً من ((رابط: ميثان|امليثان)) و((رابط: ثاين أكسيد

الكربون)). 

هضم الهوائي

anaerobe Gärung

255 anaerobic filter

filtre anaérobie

شكل من أشكال اهلاضم الالهوائي، وفيه حيتوي حوض اهلضم على
وسط مرشح تستطيع فيه جتمعات امليكروبات الالهوائية أن تثبِت

نفسها. وتستعمل مثل هذه املرشحات عادةً يف معاجلة مياه الصرف
الصحي.

(AF) رشح الهوائيم

anaerober Filter

256 anaerobic lagoon

lagune anaérobie

يسمى 'بركة السماد'، وهو حوض أرضي اصطناعي يف اخلالء يمأل
باملخلفات احليوانية اليت ختضع لعملية تنفس الهوائي كجزء من النظام
املُصمم لتدوير ومعاجلة النفايات النامجة عن العمليات املكثفة لتغذية

.(CAFO) احليوانات

حوض التنفس الالهوائي

anaerobes Klärbecken;   anaerobe Lagune

257 anaerobic process 
technology

technologie de traitement anaérobique

تقانة ميكن من خالهلا توليد الغاز احليوي.

تقانة املُعاجلة الالهوائية

Anaerobprozesstechnik

258 anaerobic 
wastewater 
treatment

traitement anaérobique des eaux usées

معاجلة تساعد على التخلّص من مركّبات الكربون العضوية املضرة أو
املؤثّرة سلباً، وذلك عن طريق إجراء عمليات حتلّل ميكروبيولوجية ال

يستعان فيها باألكسجني (الهوائية). وتكتسب البكترييا يف هذه
املعاجلة الطاقة الالزمة إلمتام عملية التمثيل الغذائي اخلاصة ا من حتول
مركّبات الكربون العضوية إىل أمحاض عضوية، لتتحول الحقا إىل غاز
امليثان، وثاين أكسيد الكربون، واهليدروكربون. وتعد عملية املعاجلة
الالهوائية ملياه الصرف الصحي إحدى العمليات الفرعية اليت قد يتم

تنفيذها يف ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي|حمطات معاجلة
مياه الصرف الصحي)). 

معاجلة الهوائية ملياه الصرف الصحي

Anaerobe Abwasserreinigung
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259 analog telephony

téléphonie analogique

تعتمد على شبكة خطوط اهلواتف األرضية واألجهزة املرتبطة، اليت
تكون مترابطة على حد سواء عن طريق خطوط تناظرية وإشارات

تناظرية لتحديد هوية املتصل وتستخدم كذلك لنقل املعلومات.

مهاتفة متاثلية

analoge Telefonie

260 analytical chemistry

chimie analytique

أحد فروع الكيمياء، وختتص بتعيني املواد الكيميائية وحتديد كمياا.
كما تعمل على حتديد املواد املوجودة يف خليط ما. وتعىن الكيمياء
التحليلية كثرياً بتحديد ((رابط: متغير إمجايل|املُتغيرات اإلمجالية))،

والسيما عندما تكون هناك احلاجة لبيانات أساسية سريعة خاصة بعينة
ما.

كيمياء حتليلية

Chemische Analytik

261 anchor bolt

boulon d'ancrage

مسمار ملولب إما أن يثبت يف حوض معني أو يركب يف املكونات
املدعومة، واليت تكون متصلة ((رابط: مرتكز|باملرتكز)). 

مسمار تثبيت

Verankerungsbolzen

262 anchorage

anchorage

جتهيزة ارتكاز تعمل على وصل بنية الربج بالقاعدة.

مرتكز

Verankerung

263 ancient converter

convertisseur ancien

كانت جترى عمليات حتويل القُدرة من تيار مستمر إىل متردد منذ
أواخر القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين باستخدام
((رابط: مغير دوار|مغيرات دوارة))، أو أنظمة مكونة من مولّدات

ومحركات. ويف أوائل القرن العشرين بدأ استخدام الصمامات املُفرغة
واملُعبأة بالغاز كمفاتيح يف دوائر عاكس التيار الكهربائي.

حمول قدمي

frühzeitliche Stromrichter

264 anemometer

anémomètre

جهاز خاص باألرصاد يستخدم لقياس سرعة الرياح. ويتكون اجلهاز
من ثالث أو أربع كؤوس معدنية مجوفة، تعمل على لقف الرياح،
فتدور هذه الكؤوس حول عمود. ويسجل عدد الدورات باستخدام

جهاز كهربائي لقياس سرعة الرياح.

مقياس سرعة الرياح

Anemometer;   Windmesser

265 anergy

anergie

الفارق بني إمجايل الطاقة املُتاحة عموماً، وبني ((رابط: الطاقة الفاعلة))
(أي اجلُزء من الطاقة غري املستفاد منه).

استعطال، طاقة غري فاعلة

Anergie

266 angle of Incidence

angle d'incidence

الزاوية احملصورة بني الشعاع الشمسي املباشر والزاوية القائمة (°90
عادة) على السطح.

زاوية السقوط

Einfallswinkel

267 angle of Inclination

angle d'inclinaison

زاوية تركيب ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدات الكهرضوئية))
اليت تساعد على حتسني خرج الوحدة، وتبعاً للمسار املومسي للشمس
تكون زاوية امليل حادة يف فصل الشتاء ومسطحة يف فصل الصيف.

زاوية امليل

Neigungswinkel

268 Angular frequency

fréquence angulaire

((رابط: تردد (ال... )|تردد)) يقاس بالراديان لكل ثانية، ومن مثّ فإن
((رابط: دورة تيار متردد)) واحدة تساوي 2π راديان.

تردد زاوي

Kreisfrequenz

269 anion

anion

جسيمات (ذرة، جزي، ... ) حتمل شحنة أو شحنات سالبة.

أنيون

Anion
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270 Annex B

annexe B

مرفق ((رابط: بروتوكول كيوتو|بربوتوكول كيوتو)).  يضم هذا
املرفق قائمة بالدول اليت التزمت بتحقيق ختفيضات ملموسة وملزمة
قانونيا يف مستوى االنبعاثات يف الفترة بني عامي 2008 و2012
مقارنةً بعام 1990. وال ختتلف هذه القائمة عن ((رابط: مرفق

أول|املرفق األول)) إال قليالً.

B مرفق باء، املرفق

Annex B

271 Annex dependent 
control

commande dépendante de l'annexe

ينظم قانون الطاقات املتجددة لسنة 2012 اإلخنفاض الوحيد
لتعويضات اخلاليا الكهروضوئية  يف 01/01/2012 بنسبة 15 يف
املائة وتكملة لشكل جدول خاص.ويعتمد مدى هذا اجلدول اخلاص
على هذا التطور.  يتم تعديل التخفيضات اجلمركية كل ثالثة أشهر

وتنفذ اخلطوات الشهرية من شهر

طلب حسب امللحق

Zubauabhängige Steuerung

272 Annex I

annexe I

مرفق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
(UNFCCC). يضم هذا املرفق قائمة بالدول الصناعية والدول
املتحولة لنظام اقتصاد السوق اليت التزمت بشكل أساسي بتخفيض

انبعاثات الغازات الدفيئة.

مرفق أول

Annex I

273 announced emission

Émissions déclarées

إطالق االنبعاثات|حلد يتعني على املؤسسات اخلاضعة ((رابط: حد
معني إلطالق االنبعاثات)) أن ختطر عن املتوسط السنوي ملا يتم

إطالقه لديها من انبعاثات ثاين اكسيد الكربون مبا يتوافق مع ((رابط:
مرفق)) حبجمها.

االنبعاثات املبلَّغ عنها

angemeldete Emissionen

274 annual coefficient 
of performance

coefficient de performance annuel

لتقييم كفاءة استخدام الطاقة يف نظام التدفئة مبضخة حرارة، يستعمل
ما يسمى مبعامل األداء السنوي (JAZ)، كما يسمى أيضا مبعامل

األداء املومسي (SPF). يقدم املعامل نسبة الطاقة احلرارية املعبأة على
مدار السنة إىل الطاقة الكهربائية املستخدمة وال ينبغي اخللط بني هذ

معامل األداء السنوي

Jahresarbeitszahl

275 annual load 
duration curve

courbe annuelle de demande en chaleur

منحىن بياين، يعرض احلد األدىن من القُدرة املُستهلكة أو القُدرة
املولّدة، ارتباطاً بالزمن يف عام واحد.

منحىن سنوي للحمل الزمين

Jahresdauerlinie

276 Annual mean 
temperature

Température moyenne annuelle

ist Durchschnitt der zwölf 
Monatsmitteltemperaturen.  

متوسط سنوي لدرجات احلرارة

Jahresmitteltemperatur

277 Annual peak load

charge de pointe annuelle

أعلى قيمة للقدرة الكهربائية املستهلكة يف بلد ما يف غضون عام.

محل الذروة السنوي

Jahreshöchstlast

278 annual performance 
factor

Facteur de performance annuel

لتقييم كفاءة استخدام الطاقة يف نظام تسخني مبضخة حرارة يستعمل
ما يسمى مبعامل األداء السنوي (JAZ)، كما يسمى أيضا معامل
األداء املومسي (SPF). وهو نسبة الطاقة احلرارية احملصل عليها على
مدار السنة إىل الطاقة الكهربائية اليت مت استخدامها، وال ينبغي اخللط

بينه و

(JAZ) معامل األداء السنوي

Jahresarbeitszahl

279 annual production

production annuelle

إنتاج سنوي

Jahresförderung
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280 annual utilisation 
time [UK];  annual 
utilization time [US]

durée d'utilisation annuelle

خارج قسمة اجلُهد الكهربائي املُستهلك أو املُغذّى يف عامٍ ما، على
أعلى حمل لالستهالك أو التغذية يف العام نفسه.

مدة احلمل  الكهربائي السنوي

Jahresbenutzungsdauer

281 annular generator

générateur annulaire

مولد بطيء السرعة، تشغله مباشرةً دوارات العنفة دومنا احلاجة إىل
وجود ((رابط: صندوق تروس)).  ويكون ((رابط: عضو دوار|العضو
الدوار)) اخلاص به موصوالً مباشرةً مبولد منخفض السرعة. ويسمى

مولداً حلقياً أو مولداً دائرياً، ألن ((رابط: عضو ساكن|العضو
الساكن)) وملفّات الدوارات تكون مرتبةً يف شكل دوائر حلقية.

مولد حلقي، مولد دائري

Ringgenerator

282 anode

anode

إلكترود (قطب كهربائي) محمل بشحنة سالبة، يوفر سطحاً بينياً بني
الوقود و((رابط: إلكتروليت|اإللكتروليت))، ويحفِّز تفاعل الوقود،
كما يوفر مساراً تصل من خالله اإللكترونات احلرة إىل احلمل عرب

الدائرة اخلارجية.

أنود، مصعد

Anode

283 anode

anode

إلكترود سالب يستقبل ((رابط: إلكترونات|اإللكترونات)) من
إلكتروليت أو من الفراغ (وبالتايل تتم فيه عمليات أكسدة). وكأحد
مكونات ((رابط: بطارية|البطارية)) فإن قطبية األنود تكون سالبة.

أنود

Anode

284 ANSI/ASHARE 96-
1980

ANSI/ASHARE 96-1980 (Norme de l’American 
National Standards Institute)

أسلوب توحيد قياسي جتريه اجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد
والتكييف (ASHARE) التابعة للمعهد القومي األمريكي للتنميط،
ودف إىل تقييم األداء احلراري للمجمعات املسطحة غري املصقولة
للطاقة الشمسية ذات الوسط الناقل السائل، وتستخدم هذه امعات
لتسخني السائل املستخدم يف التطبيقات املختلفة عند درجات احلرارة

املنخفضة.

مواصفة قياسية رقم 1980-96
للمعهد القومي األمريكي للتوصيف

القياسي

ANSI/ASHARE 96-1980

285 Antarctic

antarctique

umfasst die um den Südpol gelegenen Land- 
und Meeresgebiete.  

منطقة القطب اجلنويب

Antarktis

286 Antarctica;   
Antarctic

Antarctique

تشمل املناطق اليابسة والبحرية احمليطة بالقطب اجلنويب.

أنتاركتيكا، قارة (ال... ) القطبية
اجلنوبية

Antarktis

287 anthropogenic

anthropogène

Durch den Menschen verursacht.  

بشرية املنشأ

anthropogen

288 anthropogenic 
greenhouse effect

effet de serre anthropique

بعكس الدفيئة الطبيعية املسؤولة عن توفري درجات احلرارة املالئمة
حلياة اإلنسان على سطح األرض، فإن الدفيئة الصناعية تنشأ حتماً
بفعل انبعاثات الغازات الناجتة عن أعمال البشر، وهي املسؤولة عن

ظاهرة تغير املُناخ.

تأثري الدفيئة ذات املصدر البشري

Antropogener Treibhauseffekt
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289 anthropogenic 
greenhouse effect

effet de serre anthropique

Der durch menschliche Eingriffe vermutete 
Anteil am atmosphärischen Treibhauseffekt 

wird anthropogener Treibhauseffekt 
genannt.  

ظاهرة االحتباس احلراري البشرية
املنشأ

anthropogener Treibhauseffekt

290 anticipated 
development in 
Germany "Lead 
Scenario 2010" 
"Long-term 
scenarios and 
strategies for the 
development of 
renewable energies 
in Germany taking 
into account the 
European and 
global 
development".

développement en Allemagne "Scénario Lead 
2010" "scénarios et stratégies à long terme 
prévu pour le développement des énergies 
renouvelables en Allemagne, en tenant compte 
du développement européen et mondial".

سيناريو أملانيا 2050 :
 

احلد من استهالك الطاقة األولية بنسبة 50٪ من PJ 465 14 يف
عام 2005 إىل PJ فقط 8138 يف 2050

 
ال كهرباء عن طريق الطاقة النووية واالستخدام احملدود من الفحم

والنفط.
 

أن يلعب الغاز الطبيعي  دورا هاما كحل مؤقت لتوليد احلرارة يف
أملانيا، بأن

التنمية املتوقعة يف أملانيا "سيناريو
2010" "سيناريوهات

واستراتيجيات طويلة األجل لتنمية
الطاقات املتجددة يف أملانيا مع األخذ

بعني االعتبار التطور األورويب
والعاملي".

 Erwartete Entwicklung in Deutschland 
„Leitszenario 2010" "Langfristszenarien und 
Strategien für den Ausbau erneuerbarer 
Energien in Deutschland unter 
Berücksichtigung der europäischen und 
globalen Entwicklung“.

291 anticline

anticlinal

تقوس (أو انتفاخ) السطح، ناتج عن طي مع تراجع مستمر لالرتفاع
من املركز يف اجتاه احلواف.

طية حمدبة

Antiklinale

292 anticyclone

anticyclone

Hochdruckgebiete  

إعصار مضاد

Antizyklone

293 antifreeze system

système antigel

نظام حلماية ((رابط: مجمّع مشسي|املُجمّع الشمسي)) من تعرضه
للتلف يف حالة الطقس البارد.

نظام احلماية من التجمد

Frostschutzsystem

294 antireflection 
coating

traitement antireflet

طالء رقيق مبادة تبسط على سطح اخللية الشمسية، يستخدم للحد من
انعكاس ضوء الشمس ويساعد على هذا معامل انكساره النوعي.

طالء مضاد لالنعكاس

Antireflexionsbeschichtung

295 anti-reflective 
coating

couche anti-reflets

طبقة رقيقة جدا، جزء من مليون من امللليمتر، ختفض من اخلسائر
الناجتة عن انعكاس األشعة.

طبقة مضادة لالنعكاس

Antireflexschicht

296 antitriptic wind

vent antitriptique

تيارات هوائية تنشأُ بالقرب من سطح األرض، ومن أنواعها: التيارات
اهلوائية احلرارية الصاعدة واهلابطة، ونسيم الرب والبحر، ونسيم اجلبال

والوديان.

ريح احتكاكي

Antitriptischer Wind

297 API

API

جمموعة تأثري تظم صناعات البترول، و((رابط: الغاز الطبيعي)) –
وكذلك صناعة البتروكيماويات يف الواليات املتحدة.

(API) معهد البترول األمريكي

API
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298 apparent 
connection power

puissance apparent de la connexion

يقصد ذا املصطلح حاصل مجع أعلى قيم للقُدرة الظاهرية سجلتها
حمطات التوليد. وتعد هذه القُدرة األساس الذي يقوم عليه اختبار

التوصيل بالشبكة. ويف املُعتاد تستخدم القُدرة الظاهرية املُقاسة حلساب
أعلى قيمة للقُدرة الظاهرية اليت حقّقتها وحدات التوليد (يف حالة
وحدات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، تمثّل القُدرة الظاهرية

متوسط القيمة املُقاسة كُل 10 دقائق).

قُدرة  الظاهرية حملطة توليد الطاقة

Anschlussscheinleistung

299 apparent power

puissance apparente

إذا ما أمكن منذجة العناصر املوجودة يف شبكة كهربائية، مثل املصادر
والشبكات أحادية املنفذ وثنائية املنفذ، خطيا بطريقة ثابتة زمنياً فيما

خيص مقادير الدخل واخلرج، فإن الدوال الزمنية ذات الصيغة
A(f)exp(j2πft) تكونُ دواالً ذاتية للنظام للتردد املُعطى f، حيثُ

f تساوي غالباً 50 هرتز. وذا تتمايز إشارةُ التيار
(2U(f)exp(j2πft√ 2) عن إشارة اجلهدI(f)exp(j2πft√
عند شبكة أحادية املنفذ، من خالل قيمة ذاتية معقدة، وتكونُ هي ما
يعرف باملعاوقة Z(f)=U(f);  I(f). وتعرف القدرة الظاهرية املُعقدة

القيمة املنقولة عند شبكة أحادية املنفذ، من خالل حاصل ضرب
ف بطريقةبني املقدار املُصري *(I(f ٌحيث ،*(S(f)=U(f)I(f املقدار
معقدة ملطوار التيار (الفعال) I(f). وينتج تعريف القدرة الظاهرية من
حقيقة أن مقدار القدرة الظاهرية أكرب من القدرة املُستهلَكة فعلياً عن
الشبكة أحادية املنفذ P(f)، أو ما تسمى ((رابط: قدرة فعالة|بال

P(f) = |S(f)|cos(φ) mit عمل باملعادلةالة)).  هنا يقدرة الفع
 (.)Im و  (.)Re ُحيث ،[(φ=atan[Im(Z(f);  Re(Z(f

يشريان إىل معامالت اجلزأين احلقيقي والتخيلي. (انظر: ((رابط: قدرة
غري فعالة)))  ( انظر: ((رابط: تعويض القدرة غري الفعالة)))  ( انظر:

((رابط: معامل الفعالية)))  ( انظر: ((رابط: نظام العداد السهمي لقياس
معدل توليد الطاقة)))  ( انظر: ((رابط: نظام العداد السهمي لقياس

معدل استهالك الطاقة))) 

قدرة ظاهرية

Scheinleistung

300 application error 
and 
acknowledgement 
message

message Erreur et accusé de réception 
d'application (APERAK)

نوع الرسالة اليت تنقل أخطاء التطبيق و رسائل التأكيد ((( أنظر :
EDIFACT تبادل البيانات اإللكترونية لإلدارة والتجارة

والنقل))) .

خطأ التطبيق ورسالة اإلقرار

APERAK

301 application 
requirements

exigences de l'application

متطلبات التطبيق حلد تقييم التخطيط EEG: الشركة اليت ترغب يف
االستفادة من BesAR عام 2014 جيب عليها تقدمي طلبٍ على
أبعد تقدير حبلول منتصف عام 2013، ويستند هذا التطبيق عادة
على بيانات حساباا السنوية األخرية للسنة املالية 2012.ويعمل

BAFA على التحقق من الطلب

متطلبات التطبيق

Antragsvoraussetzungen

302 approval stage

étape d'approbation

مرحلة املوافقة

Genehmigungsphase

303 approximate value

valeur indicative

هي قيمة عددية أو قيمة قابلة للقياس، ينبغي التمسك واحملافظة عليها،
لكن بدون إكراه، فال حياكم وال يعاقب من خالفها. فهي توصية،

ولكن مع نوع من التأكيد.

قيمة دليلية

Richtwert

304 aquatic humus 
forms

formes aquatiques d'humus

entstehen unter Luftabschluß in Gewässern 
mit unterschiedl. Mineral- und Sauerstoff-

Gehalt.  

أشكال مائية من الدبال

Aquatische Humusformen

305 aquifer

aquifère

(انظر: ((رابط: طبقة صخرية مائية))) .

خمزن املياة اجلوفية

Grundwasserschicht
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306 aquifer

aquifère

طبقة صخرية عالية النفاذية، يمكنها ختزين كميات كبرية من املياه،
واالستفادة منها.

طبقات املياه اجلوفية

Aquifer

307 aquifer

aquifère

كتلة صخرية ذات فجوات تصلح الحتواء ونقل املياه اجلوفية، وكانت
تعرف سابقاً بتكوين حامل للمياه أو بطبقة حاوية للمياه وقد انتشرت

أيضاً باسم (Aquifer) املأخوذ يف األصل من اللغة اإلجنليزية.

طبقة املياه اجلوفية

Grundwasserleiter

308 aquifer

aquifère

انظر ((رابط: طبقة أرضية حاملة للمياه اجلوفية)). 

مياه جوفية

Aquifer

309 aquifer

aquifère

طبقة صخرية بنوعية من املسام مناسبة النتقال املياه اجلوفية.

طبقة املياه اجلوفية

Grundwasserleiter

310 aquifer heat content

contenu thermique des aquifères

(انظر: ((رابط: مصادر نظرية حلرارة باطن األرض|املصادر النظرية
حلرارة باطن األرض))) 

حمتوى حراري يف طبقة املياه اجلوفية

Wärmeinhalt der Aquifere

311 Arabian Industrial 
Development and 
Mining Organization 
(AIDMO)

Organisation Arabe pour le développement 
industriel et de l’exploitation minière (AIDMO)

منظمة تتألف من 21 دولة من الدول األعضاء يف جامعة الدول
العربية، دف إىل دعم الصناعة ككُل، دون التركيز بشكل خاص

على جماالت الطاقة املُتجددة.

املُنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين

Arabian Industrial Development and Mining 
Organization (AIDMO)

312 arable land

terre arable

landwirtschaftlich genutzte Fläche, die 
regelmäßig bearbeitet wird  

أرض زراعية

Ackerfläche

313 arable land;   area 
of arable land

terres assolées

مساحة مستغلة ألغراض زراعية تراعى بانتظام.

أرض زراعية

Ackerfläche

314 arboretum

Arboretum

Gehölzsammlung, oft(mals) Teil eines 
Botanischen Gartens.  

مشجر

arboretum

315 arboriculture

arboriculture

bezeichnet den großflächigen Anbau von 
Kernobst, Steinobst oder Beerenobst im 

Freiland.  

شجارة

Obstbau

316 archaeophyte

archaeophyte

durch menschlichen Einfluss vor der
Entdeckung Amerikas 1492 durch den

Einfluss des Menschen bei uns
eingewanderte, eingeführte oder

eingeschleppte Pflanzenart (z.B. im Zuge des
.(Ackerbaus

نباتات قدمية

Archäophyt

317 Archimedean screw

vis d'Archimède

جتهيزة ضخ، أهم مكوناا 'اللولب احللزوين'، وتستخدم يف نقل املياه
إىل مستوى أكثر ارتفاعاً ألغراض الري ولصرف املياه.

مضخة أرمخيدس، طنبور أرمخيدس

Archimedische Schraube
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318 arctic

arctique

ist die nördliche zirkumpolare Erdregion.  

منطقة القطب الشمايل

Arktis

319 Area of high 
pressure

Zone de haute pression

auch  oder Hoch genannt, bezeichnet eine 
Luftmasse am Boden, welche horizontal 

durch einen im Vergleich zur Umgebung 
höheren Luftdruck gekennzeichnet ist. Ihm 

steht begrifflich das Tiefdruckgebiet 
gegenüber.  

منطقة ضغط جوي مرتفع

Hochdruckgebiet

320 area under 
cultivation

superficie cultivée

-  

مساحة مزروعة

Anbaufläche

321 arid climate

climat aride

يف مناخ جاف يتجاوز التبخر احملتمل حجم التساقطات يف املنطقة.
وينتج عن هذا رطوبة منخفضة جدا. وهو عكس مناخ رطب. تصنف

املناطق اجلافة للغاية كصحارى. ((( رابط: مناخ رطب))) .

مناخ جاف

Arides Klima

322 arid zones

zones arides

-  

منطقة جافة

Trockengebieten

323 armature

armature

اجلُزء املُتحرك يف املُناوب أو املُولِّد، وحيتوي عادةً على مغناطيس جيعله
يتصل ((رابط: صرة|بالصرة)). 

عضو إنتاج

Rotor

324 armed conflict

conflit armé

-  

نزاع مسلح

kriegerischer Konflikte

325 array current

courant de matrice

مقدار تدفقات التيار خالل مصفوفة كهرضوئية عند تعرضها لضوء
الشمس.

تيار املصفوفة (الكهرضوئية)

Reihenstrom

326 array losses

pertes de champ

تكمن املُهمةُ األساسية لعنفة الرياح يف استخالص أقصى قدر من
الطاقة احلركية (الكينيتيكية) من الريح. ويف هذه العملية، تقوم العنفة
بتوليد دوامة وإحداث اضطراب هوائي، يكونُ له تأثريات معاكسة
على أداء الوحدات املُجاورة. وتؤدي مثلُ هذه التأثريات إىل حدوث

خسائر يف املصفوفة، مما يقّلل من اإلنتاج السنوي للطاقة. (انظر:
((رابط: تأثري دوامة الريح اخللفية))) 

خسائر املصفوفة، خسائر املنظومة

Ertragsverluste durch Abschattung

327 artesian well

puits artésien

((رابط: بئر)) يوجد أسفل ((رابط: فرشة مائية))، وتظل فيه املياه
حتت ضغط زائد. ويكون هذا اجلُهد اهليدرويل مرتفعاً للغاية إىل درجة
جتعل املياه ترتفع تلقائيا، أي دون آبار، لتصل إىل سطح األرض أو إىل

مرتفعات فوق سطح األرض.

بئر ارتوازية

Artesischer Brunnen

328 artificial neural 
networks

réseaux de neurones artificiels

شبكة مكونة من أعصاب اصطناعية، قادرة على التعلّم، ويمكنها
بذلك أن توفّر بعض التنبوءات والتوقّعات على سبيل املثال.

شبكة عصبية اصطناعية

künstliche neuronale Netze
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329 AS/NZS 5003

AS/NZS 5003 (Norme pour des systèmes PV en 
Australie et en Nouvelle-Zélande)

مواصفة قياسية طورا جلنة التوحيد القياسي التابعة لس اهليئات
التنظيمية لقطاع الكهرباء (ERAC)، وتعىن هذه املواصفة بالنص
على متطلبات تركيب وصيانة وتشغيل املصفوفات الكهرضوئية يف

أستراليا ونيوزلندا.

مواصفة قياسية رقم 5003
أستراليا/نيوزالندا

AS/NZS 5003

330 asbestos

amiante

مادة عازلة مضادة للحريق، تستعمل يف البنايات، وهي عازل حراري
وكهربائي جيد. يصنع من معدن سليكايت يوجد بشكل طبيعي. وهي
مادة سامة، مضرة بالصحة، تتسبب يف عدة أمراض، منها سرطان

الرئة، إذا مت التعرض هلا بصفة مستمرة. مت حظرها يف كثري من الدول
(مثال فرنسا منذ 1997).

أسبستوس

Asbest

331 aschenfrei

sans cendre

اختصار مصطلح 'ashless' باإلجنليزية والذي يعين عدمي الدخان،
ويستخدم لوصف التحاليل العنصرية.

عدمي الرماد، عدمي الرماد

aschenfrei

332 asexual 
Reproduction

reproduction asexuée

مقدرة فطرية تتمتع ا بعض أنواع النباتات للتكاثر الجنسياً عن طريق
البذور؛ أي أن األجنة تنمو بدون مشيج ذكري، ولذلك فإن البذور

تنتج نباتات مطابقة متاما للنبات األم.

تكاثر الجنسي، تكاثر خضري

ungeschlechtliche Vermehrung asexuelle 
Vermehrung

333 ash

cendre

بقايا صلبة ناجتة عن احتراق املواد العضوية (أي الكائنات احلية) مثل:
النباتات أو احليوانات أو الوقود احلفري.

رماد

Asche

334 ash rain

pluie de cendres

-  

تساقط الرماد

Ascheregen

335 ASHARE

ASHARE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)

مجعية تقوم بإصدار املواصفات القياسية لطرق القياس واالختبار
والتصميم والتطبيق العملي، وخاصة يف البيئة الداخلية. وهي منظمة

(ASNI) ا من املعهد القومي األمريكي للتوحيد القياسي عترفم
وتتبع متطلباته بدقة بالغة لتطوير كل مواصفة قياسية.

مجعية أمريكية ملهندسي التدفئة
(ASHARE) والتربيد والتكييف

ASHARE

336 ash-free

sans cendres

ist das Kürzel für aschefrei und wird zur 
Charakterisierung einer Elementaranalyse 

verwendet.  

خايل(ة) من الرماد

af

337 ASHRAE (American 
society of heating, 
refrigeration and air 
conditioning 
engineers)

ASHRAE (American society of heating, 
refrigeration and air conditioning engineers)

منظمة ال دف إىل الربح، تصدر مواصفات قياسية بناًء على أحباث
موسعة، وتنشر كتباً شاملة. ويوجد مقرها الرئيسي يف أتالنتا.

مجعية أمريكية ملهندسي التدفئة
والتربيد وتكييف اهلواء

(ASHRAE)

ASHRAE

338 a-Si

a-Si

(اليونانية ".غري متبلور" تعين "ال شكل له/ ذراته غري مرتبة") هو شكل
من أشكال احلالة الصلبة للعنصر شبه املوصل، السيلكون، النقي.

سيلكون غري بلوري

Amorphes Silicium
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339 Asian Development 
Bank (ADB)

Banque asiatique de développement

شعار بنك التنمية األسيوي هو 'آسيا واملُحيط اهلادئ بدون فقر'.
ويبلغ عدد الدول األعضاء يف بنك التنمية األسيوي67 دولة منها 48

يف منطقة آسيا واملُحيط اهلادئ و19 يف أحناء أخرى من العامل.

(ADB) بنك التنمية اآلسيوي

Asiatische Entwicklungsbank

340 Asia-Pacific 
Economic 
Cooperation

Coopération économique pour l'Asie-Pacifique

يسمى أيضاً 'جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ'، وهو
منظّمة دولية دف إىل إنشاء منطقة جتارة حرة يف نطاق دول املُحيط

اهلادئ.

منتدى التعاون االقتصادي لدول
(APEC) آسيا واحمليط اهلادئ

Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft

341 ASME(American 
Society of 
Mechanical 
Engineers)

ASME (Société américaine de génie mécanique)

اجلمعية األمريكية ملهندسي امليكانيكا، وهي تتعاون مع هيئة
املواصفات القياسية ويف أعمال البحث والتطوير.

مجعية أمريكية ملهندسي امليكانيكا
(ASME)

ASME

342 assembly device

dispositif d´assemblage

معدة تستخدم يف تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح
البنايات.

معدة تركيب

Montagevorrichtung

343 Assessment 
according to the 
Electricity Network 
Charges Regulation

Évaluation conformément au règlement des 
charges du réseau de l'électricité

يتم دفع رسوم شبكة الكهرباء طبقا لالئحة املؤرخة ىف 25 يوليوز
2005. و الذي مت تعديلها مرة أخرى مبوجب املادة 7 من قانون
تعديل اللوائح يف 26 يوليوز 2011 والذى نشر يوم 3 غشت

2011.  وميكن للمستهلك النهائي أن يدفع رسوم الشبكة الفردية
عمال باملادة 19، الفقرة 2، ا

تقييم حسب قانون رسوم شبكة
الكهرباء

Umlage i. S. der Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV)

344 assessment of 
energy efficiency 
finance mechanisms 
(AEEFM)

évaluation des mécanismes de financement de 
l'efficacité énergétique

جمموعة عمل منبثقة عن ((رابط: شراكة  دولية للتعاون يف جمال كفاءة
الطاقة (IPEEC)|الشراكة الدولية للتعاون يف جمال كفاءة الطاقة
(IPEEC))) ، وهي تعىن بالقضايا املتعلقة بكيفية تدارك املشكالت
اليت تعوق تنمية متويل مشاريع كفاءة الطاقة، وتترأس هذه اموعة

إحدى الدول األعضاء وهي اهلند.

جموعة تقدير آليات متويل كفاءة
(AEEFM) الطاقة

Assessment of Energy Efficiency Finance 
Mechanisms (AEEFM)

345 associated gas

gaz associé

هو الغاز، ((رابط: غاز طبيعي))، الذي يصاحب النفط ويتم
استخراجهما معا.

غاز مصاحب

assoz. Gas

346 associated gas

gaz associé

غاز مرافق، غاز مصاحب

Erdölgas

347 association of 
plastics 
manufacturers in 
Europe

association des producteurs de matières 
plastiques en Europe

Association of Plastics Manufacturers in 
Europe, bietet u.a.Ökobilanzdaten zu 

Kunststoffen.  

رابطة مصنعي البالستيك يف أوروبا
(APME)

APME
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348 Association of the 
Transmission 
System Operators 
of Ireland (ATSOI)

Réseau européen des gestionnaires de réseau 
de transport d’électricité

Regional اختصاراً للمصطلح ،RG ًسمى أيضااحتاد (ي
EirGrid ال شبكات نقل الطاقة األيرلنديانشغيؤلّفه م (Group

RG' ي اللوننشار له بالرمز بوي ،Norther Ireland و
IRELAND'. وقد انتقلت بشكل رمسي إدارة االحتاد منذ يوليو

2009 إىل ((رابط: احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية
. (((ENTSO-E)

احتاد مشغلي نظم نقل الطاقة يف
أيرلندا (ATSOI)، هيئة مشغلي

نظم نقل الطاقة يف أيرلندا
(ATSOI)

Verband Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber

349 associations 
agreement

accord entre associations

يدل على االتفاقات التعاقدية املختلفة بني اجلمعيات.

اتفاق بني اجلمعيات

Verbändevereinbarung

350 ASTM E 1008-03

ASTM E 1008-03 (Norme de l’American Society 
for Testing and Materials)

(ASTM) ا اجلمعية األمريكية الختبار املوادمواصفة قياسية أصدر
وختتص بتركيب وصيانة وفحص تقنيات تنفيس الضغط عن جتويفات
أجسام الصمامات املستخدمة يف خدمات الطاقة اجليوحرارية. وجدير
بالذكر أن هذه املواصفة ال تغطي كافة توصيات األمان ذات الصلة.

E  مواصفة قياسية رقم
03-1008 للجمعية األمريكية

(ASTM) الختبار املواد

ASTM E 1008-03

351 ASTM E 1068-85

ASTM E 1068-85 (Norme de l’American Society 
for Testing and Materials)

(ASTM) ا اجلمعية األمريكية الختبار املوادمواصفة قياسية أصدر
وختتص مبنهجية االختبارات املعملية لعملية التقييم األولية للمواد

الالمعدنية السدودية، حيث يتم غمر املواد موضع االختبار يف مائع
اختبار جيوحراري حماكي. وبوجه عام ميكن تصنيف هذه املواصفة

ضمن مواصفات فحص املعادن يف املختربات.

E 1068-85 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E 1068-85

352 ASTM E 1675-04

ASTM E 1675-04 (Norme de l’American Society 
for Testing and Materials)

(ASTM) مواصفة قياسية وضعتها اجلمعية األمريكية الختبار املواد
وختتص بالطريقة القياسية جلمع عينات من املوائع اجليوحرارية للتحليل

الكيميائي.

E 1675-04 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E 1675-04

353 ASTM E 947-83

ASTM E 947-83 (Norme de l’American Society 
for Testing and Materials)

(ASTM) ا اجلمعية األمريكية الختبار املوادمواصفة قياسية طور
لتوصيف املتطلبات القياسية لألدوات املستخدمة يف مجع العينات غري

امللوثة من تيار أو سائل جيوحراري أحادي الطور.

E 947-83 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E 947-83
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354 ASTM E 974

ASTM E 974 (Norme de l’American Society for 
Testing and Materials)

أسلوب توحيد قياسي تجريه اجلمعية األمريكية الختبار املواد
(ASTM) للنص على معايري أداء حمطة القدرة املستخدمة يف مقارنة

حتويل الطاقة اجليوحرارية بأنظمة توليد الطاقة. وجدير بالذكر أن
بعض تدابري السالمة تعترب من مسؤولية مستخدمي هذه املواصفة

بالذات.

E 974 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E 974

355 ASTM E1056-85

ASTM E1056-85 (Norme de l’American Society 
for Testing and Materials)

مواصفة قياسية أصدرا اجلمعية األمريكية الختبار املواد
(ASTM)، لتوصيف طرق التركيب والتطبيق العملي خلدمات

أنظمة تسخني املياه املرتلية باستخدام الطاقة الشمسية، وجدير بالذكر
أن قضايا األمان مل تعلن بشكل كامل يف هذه املواصفة ولذلك جيب

على القائمني بالتركيب مراعاة ذلك وأخذه يف االعتبار.

E 1056-85 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E1056-85

356 ASTM E424-71

ASTM E424-71 (Norme de l’American Society for 
Testing and Materials)

مواصفة قياسية ختتص مبنهجيات االختبار اليت جترى لقياس انعكاسية
وإنفاذية املواد (لوحية الشكل) لضوء الشمس. وجدير بالذكر أن هذه

املواصفة ال تغطي كافة القضايا املتعلقة باألمان، لذلك يتعني على
املستخدم التأكد من احتياطات األمان قبل مباشرة االختبار املنصوص

عليه يف هذه املواصفة.

E 424-71 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E424-71

357 ASTM E957

ASTM E957 (Norme de l’American Society for 
Testing and Materials)

مواصفة قياسية طورا ((رابط: مجعية (ال... ) األمريكية الختبار املواد
 (((ASTM) اجلمعية األمريكية الختبار املواد|(ASTM)

لتعريف املصطلحات القياسية املتعلقة بالطاقة اجليوحرارية.

E 957 مواصفة قياسية رقم
للجمعية األمريكية الختبار املواد

(ASTM)

ASTM E957

358 asynchronous 
generator

générateur asynchrone

نوع من املولّدات، ال يوجد به جمال مغناطيسي ذايت التولّد – على
العكس من ((رابط: مولّد متزامن|املولّد املُتزامن)) – ونتيجةً لذلك

تستحث فلطية تتباين التزامنياً مع تردد دوران عضو اإلنتاج.

ولّد حثيم

Asynchrongenerator

359 asynchronous motor

moteur asynchrone

هو أكثر أنواع احملركات الكهربائية استخداماً، ويتكون من عضو
ساكن، وعضو دوار 'سليب'، وال يكون مزوداً بفُرشات ومالمسات
احتكاكية، ولذلك فإنه ال يتعرض للبلى والتأكل إال بقدر ضئيل

للغاية. وللتحكم يف عدد لفات احملرك الالتزامين، تستخدم حموالت
الترددات. وبسبب التصميم، يكون عدد لفات احملرك الالتزامين أقل
دائماً مبقدار بضعة درجات يف املائة من عدد لفات اال الدوار عند
العضو الساكن أو أقل من عدد اللفات التزامين (ومن هنا يوصف
احملرك بالالتزمين). كما يمكن أن يستخدم هذا احملرك كمولّد

كهربائي.

حمرك التزامين

Asynchronmotor
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360 asynchronous 
operation

fonctionnement en mode asynchrone

حالة تشغيل محرك أو مولد تزامين يعمل بتيار متردد ثالثي الطور.
ففي حالة التشغيل املُستقر، يعمل املُحرك أو املُولد تزامنيا مع تردد تيار
الشبكة وزاوية حمل معينة تقل قيمتها عن ط;  2، فإذا أُدير املُحرك
أو املُولِّد باستثارة دون احلد أو جتاوز هبوطُ قيمة اجلُهد قيمةً حرجة،

فإن املُحرك يتوقف عن الدوران وال يدور متزامناً مع الشبكة
اخلارجية، بل 'حيدث له انزالق'، وميكن الوصول إىل حالة التزامن مرةً
أخرى، اعتماداً على املسار الزمين الدقيق لزمن هذا االنفصال، قبل

انفصال املُحرك;   املُولد عن الشبكة.

تشغيل التزامين

Asynchronlauf

361 ATC-105

ATC-105 (test de performance pour les tours de 
refroidissement)

اختبار أداء جيرى بغرض اختبار ((رابط: برج تربيد منشأ يف موقع
العمل))، طاملا توافر هلذا الربج تصميم موحد وفقاً للمشروع. وقد قام

. (((CTI) رابط: معهد أبراج التربيد)) بنشر هذا االختبار

كود اختبار القبول ألبراج تربيد املياه
(ATC-105)

ATC-105

362 atmosphere

atmosphère

الغالف الغازي للكُرة األرضية، والذي حتتفظ به اجلاذبية ((رابط:
أرض|األرضية)).  وينقسم إىل الطبقات التالية: التروبوسفري،

والستراتوسفري وامليزوسفري، والثريموسفري.

غالف جوي، اجلو

Atmosphäre

363 atmosphere

atmosphère

الغالف الغازي احمليط باألجرام السماوية.

الغالف اجلوي

Atmosphäre

364 atmosphere

atmosphère

Gashülle eines Himmelskörpers  

غالف جوي

Atmosphäre

365 atmospheric 
precipitation

précipitation atmosphérique

((رابط: ماء |املياه))، مبا فيها من شوائب، اليت تتساقط من السحب
على ((رابط: أرض |األرض)) بفعل اجلاذبية، يف صورة سائلة أو

صلبة، أو اليت تترسب مباشرةً على أسطح األشياء من خالل التكثيف
أو تكرير التسامي. (انظر: ((رابط: جليد))، ((رابط: مطر))،

((رابط: دورة هيدرولوجية))) 

هطول

Niederschlag

366 atmospheric 
temperature 
gradient

gradient de température atmosphérique

ist der Temperaturgradient in der . Betrachtet 
man die gesamte , kehrt er sich insgesamt drei 

mal um, wie in nebenstehender Grafik 
dargestellt ist.  

تدرج درجة احلرارة بالغالف اجلوي

Atmosphärischer Temperaturgradient

367 atom

atome

أصغر جسيم من املواد الذي ميكن أن يتواجد كعنصر كيميائي نقي.

ذرة

Atom

368 atomic energy

énergie nucléaire

, die durch Kernspaltung oder durch 
Kernschmelzung gewonnen wird  

طاقة ذرية

Atomenergie

369 atomic energy;   
nuclear energy;   
nuclear power

énergie nucléaire

((رابط: طاقة)) تكتسب بفعل انشطار أو انصهار نووي.

طاقة ذرية، طاقة نووية

Atomenergie

370 atomic model

modèle atomique

مقاربة لبنية الذرة.

منوذج ذري

Atommodell
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371 atomic nucleus

noyau atomique

نواة الذرة

Atomkern

372 atomic waste;   
nuclear waste;   
radioactive waste

déchets nucléaires

نفايات ذرية

نفايات ذرية

Atommüll

373 atomization

atomisation;   pulvérisation

إحدى ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، ودف إىل إزالة املواد واألجسام
غري املرغوب فيها من ((رابط: ماء خام|املاء اخلام)) بواسطة التهوية،
حيث يتم رش املاء بواسطة آلة ترذيذ تقوم بطرد محض الكربونيك من

املاء، فيستطيع بعدئذ امتصاص األكسجني.

ترذيذ

Verdüsung

374 atomization

atomisation

عملية من عمليات ((رابط: معاجلة مياه الشرب))، حيث عن طريق
وية ((رابط: ماء خام)) يتخلص من الغازات غري املرغوب فيها واليت

ميكن أن تتواجد يف املاء اخلام وميكن يف نفس الوقت إثراءه
باألكسجني. ((( رابط: معاجلة املياه))) .

ترذيذ

Verdüsung

375 AT-PZEV advanced 
technology partial 
zero emission 
vehicle

(AT-PZEV;   norme américaine) Technologie 
avancée des véhicules à faibles émissions

املعيار األمريكي للمركبات ذات االنبعاثات القليلة من الغاز العادم.
نخفضة االنبعاثات بشكل أساسيانظر: ((رابط: مركبة م)
(ILEV))) ) (انظر: ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات
(LEV))) ) (انظر: ((رابط: مركبة انبعاثاا تقارب الصفر

( (((PZEV)

مركبة انبعاثاا تقارب الصفر بتقانة
(AT-PZEV) متقدمة

AT-PZEV

376 attack angle

angle d'attaque

الزاوية احملصورة بني اخلط املرجعي على جسم ((رابط: ريشة
العنفة|ريشة عنفة الرياح)) وبني سهم التوجيه الذي يمثّل احلركة

النسبية للهواء.

زاوية اهلُبوب

Anstellwinkel

377 auction

enchères

طريقة يتم مبقتضاها ختصيص ((رابط: تصريح إطالق
انبعاثات|تصاريح إطالق االنبعاثات))، حيث يتم إجراء بيع يف املزاد
((رابط: شهادة|لشهادات)) االنبعاثات مع بداية ((رابط: فترة جتارة

االنبعاثات))، وفيها تكون مصاريف الشهادات مرتبطة باألسعار
والتكاليف.

مزاد

Versteigerung

378 augmentor

augmentor

مكون إضايف يف بعض ((رابط: عنفة رياح|عنفات الرياح)) التجريبية
للعمل على زيادة كمية الرياح املارة بني أرياش العنفة، إال أنه ال يرفع

كفاءة العنفة من حيث التقاط املزيد من الطاقة.

قـوم

Diffusor

379 Australia's Carbon 
Pricing Mechanism 
(AUS CPM)

mécanisme de tarification du carbone de 
l'Australie

((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)))  املُتبع يف أستراليا. بدأ
العمل به يف األول من يوليو عام 2012 على أن ميتد ملدة ثالثة أعوام

مع ثبات ((رابط: سعر شهادة االنبعاثات)). 

آلية تسعري الكربون يف أستراليا
(AUS CPM)

Mechanismus für die Bepreisung von 
Kohlenstoffemissionen

380 Authigenic

authigène

مصطلح يدل على الصخور اليت نشأت مكوناا يف مكان وجود
الصخور (على سبيل املثال. تكونت من الصهارة اليت انبثقت يف

املوقع).

صخور حملية التكون

authigen
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381 authorisation to 
issue ordinances

l'autorisation d'émettre des ordonnances

إقرار إصدار األنظمة

Verordnungsermächtigung

382 authorization 
procedure [US]

procédure d'agrément

عملية احلصول على الترخيص

إجراء الترخيص

Genehmigungsverfahren

383 autochthonous

autochtone

vom jeweiligen Betrachtungsort stammend, 
bodenständig (z.B. Gesteine in der Geologie, 
Tier- und Pflanzenarten im Naturschutz oder 
Gehölzindividuen in der Forstwirtschaft); im 

Naturschutz oft missverständlich als 
Synonym für "einheimisch" gebraucht; besser  

أصلي

autochthon

384 automaker 
automobile 
manufacturer motor 
vehicle 
manufacturer

constructeurs d'automobiles

مؤسسات وشركات صناعة وإنتاج املركبات والسيارات.

شركة صناعة السيارات

Automobilhersteller

385 Automated Meter 
Reading (AMR)

lecture automatique des compteurs

تكنولوجيا قراءة العداد بشكل أوتوماتيكي، وخاصة عند قراءة
استهالك الكهرباء؛ ختفض من تكاليف املوظفني ومتكن من حتقيق نوع

ذكي من نظم احملاسبة.

قراءة آلية للعداد

automatische Zählerauslesung

386 automatic hill start 
assist;   automatic 
hill-hold assist;   
automatic hill-hold 
control

assistance automatique au démarrage

نظام أوتومايت ملُساعدة السيارة على بدء السري عند صعود التالل وما
شابه يف األراضي املُنحدرة.

مساعد أوتومايت لبدء السري على
الطرق الصاعدة، مساعد بدء احلركة

على األراضي الصاعدة

AAS

387 automatic reclosing

German Termin den Zeilen 22 und 23 sind 
identisch

عمليةٌ تقوم فيها جتهيزة آلية بإعادة تشغيل قاطع الدائرة الواقع يف نِطاق
جزء به خلل من الشبكة، حيث يتوقّع تالشي هذا العطل أثناء فترة

انقطاع التيار.

إعادة التشغيل آلياً

Automatische Wiedereinschaltung

388 automatic 
temperature control 
damper

commande automatique d’amortisseur de 
température

((رابط: مخمد)) حتدد مواصفاته درجة حرارة النظام.

مخمد تلقائي التحكم يف درجة احلرارة

automatische Temperaturregelklappe

389 automatic 
thermostatic valve

soupape thermostatique automatique

((رابط: مخمد)) حتدد مواصفاته درجة حرارة النظام.

صمام تلقائي التحكم يف درجة احلرارة

automatisches Thermostatventil

390 automatic valve

valve automatique

صمام يستخدم إليقاف احلقن بغاز امليثان احليوي إذا مل تتحقق به
االشتراطات القياسية للجودة، ويستخدم أيضا ملنع حدوث ضغط زائد

بشبكة الغاز.

صمام آيل

Automatikventil

391 automatic variable-
pitch fan

ventilateur automatique à pas variable

مروحة ذات أرياش لدى صرا آلية تسمح بإعادة ضبط خطوات
أرياش املروحة آنياً وأوتوماتياً. واجلدير بالذكر أن هذا النوع من
املراوح تستخدم أساساً يف ((رابط: برج التربيد|أبراج التربيد))

خلفض السعة وللحفاظ على الطاقة.

مروحة متغرية اخلطوة أوتوماتياً

automatischer Verstelllüfter

392 automation 
technology

technique d'automatisation

علم من علوم اهلندسة يهدف إىل أمتتة اآلالت واملعدات، أي جعلها
تعمل بشكل مستقل ودون تدخل من اإلنسان. كلما حتقق هذا اهلدف

بشكل أفضل ، كلما ارتفعت درجة األمتتة.

تقنية التشغيل اآليل

Automatisierungstechnik
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393 automotive supplier

équipementier automobile

شركة تقوم بتزويد مصنعي السيارات مبكونات مفردة (مثل املرود) أو
وحدات كاملة (مثل لوحات العدادت سابقة التجميع).

شركة توريد مكونات السيارات

Automobilzulieferer

394 autonomous 
building

bâtiment autonome

فكرة تصميم املبىن، اليت تتمثل يف تشغيله بشكل مستقل عن الشبكة
الكهربائية، ومياه املدينة، وأنظمة الصرف الصحي ا، إخل.

مبىن مستقل

autonomes Gebäude

395 autonomous 
heliostats

héliostats autonomes

نوع من ((رابط: هليوستات|اهلليوستات)) يحصل فيه على الطاقة
الالزمة للتحكّم عن طريق تركيب بعض اخلاليا الضوئية يف اجتاه موازٍ

للهليوستات.

هليوستات مستقلة

autonome Heliostaten

396 autonomous supply 
of energy

alimentation (approvisionnement) autarcique en 
énergie

حالة نظام قادر على احلفاظ على خصائصه ومستقل عن مصادر طاقية
أخرى، أي دون ربط بشبكة الطاقة الكهربائية أو غريها

اكتفاء ذايت يف إمدادات الطاقة

autarke Energieversorgung

397 autothermal

autothermique

أحد أنواع ((رابط: معاجل الوقود|معاجلات الوقود))، يستخدم كالً
من بخار املاء واألكسجني.

معاجل وقود ذايت احلرارة

autotherm

398 auxiliary energy;   
auxiliary power

alimentation auxiliaire

الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل النظام االحتياطي مبنشآت الطاقة.

طاقة احتياطية

Hilfsenergie

399 auxiliary firing

équipement de chauffe d´appoint

،(HRSG) خار املاء باسترجاع احلرارةعملية حتدث يف مولّد ب
وذلك عن طريق حرق وقود إضايف، قادر على تعزيز إنتاج ((رابط:
بخار املاء))، مع عادم ((رابط: عنفة غازية)).  ( انظر: ((رابط: نواتج

 (((POC) االحتراق

إشعال إضايف

Zusatzfeuerung

400 availability

disponibilité

تحسب فعلياً بالساعة لكل سنة. تعرف اإلتاحية بأا جودة أو حالة
نظام كهرضوئي متاح، بداللة القدرة املتولدة من هذا النظام لتغطية

احلمل املعين. ويساوي ((رابط: زمن التوقف)) طرح اإلتاحية من 1.

إتاحية

Verfügbarkeit

401 availability

disponibilité

توفر

Verfügbarkeit

402 availability factor

facteur de disponibilité

النسبة املئوية للوقت الذي تكون فيه ((رابط: عنفة رياح|عنفة
الرياح)) متاحة إلنتاج القدرة حتت ظروف تشغيل أو صيانة.

عامل اإلتاحية، عامل اإلتاحة، معامل
التواجدية

Verfügbarkeit

403 available power;   
available capacity

puissance disponible

القدرة املُتوفِّرة من تشغيل وحدة توليد، وهي اإلنتاج الثابت من القدرة
الكهربائية الذي يمكن حتقيقه فعلياً، على أن تؤخذ يف االعتبار
الظروف التقنية والتشغيلية الواقعة أثناء فترة األمحال العالية على

الشبكة.

قدرة متاحة، سعة متاحة

verfügbare Leistung

404 available reserves

réserves existants

((رابط: خمزون الطاقة)) الذي ينشأ يف الوقت احلاضر عن عمليات
بيولوجية على سبيل املثال، وكذلك محتوى طاقة ((رابط: كُتلة
حيوية|الكُتلة احليوية)) أو ((رابط: الطاقة)) الكامنة مبياه حبريات

التخزين الطبيعية.

احتياطي حايل، خمزون حايل

Rezente Vorräte
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405 available resources

ressources disponibles

القدر املتاح من املوارد.

موارد متوفّرة

Dargebot

406 available solar 
radiation

rayonnement solaire disponible

يتعلق مقدار الطاقة اإلشعاعية ((رابط: الشمس|الشمسي)) بالزاوية
اليت تأيت منها أشعة الشمس. ووِفقاً مليل حمور ((رابط:

أرض|األرض)) على مستوى مدارها. وتتباين ذروة أشعة الشمس
حسب فُصول السنة، ففي أيام الشتاء تقل نِسبة الطاقة الشمسية اليت
تصل إىل نِصف الكُرة األرضية الشمايل باملقارنة مع فصل الصيف،

نظراً لقصر فَترات النهار وتكون فيه درجة حرارة ((رابط:
مشس|الشمس)) يف السماء بدرجة أكرب.

إشعاع مشسي متاح

Strahlungsangebot

407 Available Transfer 
Capability (ATC)

capacité de transfert disponible

سعة نقل الكهرباء بني نظامي ربط، وعادةً ما يحتفظ بالسعة الفائضة
عن االستخدام املُحدد سلفاً لشبكات النقل وفقاً ملا يعرف بالسعة
املُحددة سلفاً الستخدامها يف األغراض التجارية األخرى. وحلساب
'قدرة النقل املتاحة للتشغيل التجاري' تستخدم املُعادلة التالية: قدرةُ
النقل الفائضة للتشغيل التجاري (ATC) = صايف سعة النقل

(NTC) – التدفق االمسي للقدرة (NTF). (انظر: ((رابط: صايف
سعة النقل)))  ( انظر: ((رابط: تدفُق امسي للقدرة))) 

نقل الطاقة االنتاجية الفائضة، نقل
الطاقة الفائضة

verbleibende Übertragungsfähigkeit

408 avalanche

avalanche

große Massen von Schnee oder Eis  

ايار ثلجي

Lawine

409 Average utilization

utilisation moyenne

متوسط االستخدام خالل فترة معينة و/ أو لدى عدد من املستخدمني.

متوسط االستخدام

Durchschnittsauslastung

410 aviation fuel

carburant aviation

البرتين املستخدم يف حمركات الطائرات الصغرية.

وقود الطائرات

Flugbenzin

411 aviation fuel

carburant aviation

umgangssprachlich Kerosin, den für 
Gasturbinen und Dieselmotoren in 

Flugzeugen genutzten Kraftstoff  

وقود الطائرات

Flugbenzin

412 avifauna

avifauna

Vogelwelt  

عامل الطيور

Avifauna

413 avifauna;   birdlife

avifaune

عامل الطيور.

طيور، جمموع الطيور يف منطقة معينة

Avifauna

414 avoidance factor

facteur d'évitement

وحدة قياس ((رابط: طاقات ائية|الطاقة النهائية)) اليت تتكون من
((رابط: الطاقة املُتجددة|طاقات متجددة)) أو ((رابط: تيار

كهربائي)) أو ((رابط: احلرارة |حرارة)))  أو وقود.

معامل جتنب االنبعاثات

Vermeidungsfaktor

415 axial flow pump

pompe à écoulement axial

مضخة حمورية تنقل السوائل حموريا، أي يف اجتاه مواز حملور املضخة
(بدال من اجتاه عمودي على احملور: مضخة الطرد املركزي).

مضخة تدفق حموري

Axialpumpe

416 axial flow turbine

turbine à écoulement axial

((رابط: عنفة رياح)) تتدفق فيها الريح يف اجتاه حمور الدوران.

عنفة ذات تدفُّق محوري

Axialturbine
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417 axial force on 
turbine rotor

force axiale sur le rotor de la turbine

تنقسم قوةُ الرياح املُؤثِّرة على أرياش العنفة إىل مكونني: األول هو
مكون شعاعي مطلوب ومستحسن، وهو الذي يسبب دوارن

األرياش؛ أما املُكون اآلخر، وهو غري مستحسن، فيعمل على احنناء
األرياش إىل ظهر العنفة، وهو ما يسمى 'املُكون احملوري'.

القوة احملورية على دوار العنفة

Axialkraft am Turbinenrotor

418 axial induction 
factor

facteur d'induction axiale

يعرف بأنه التناقص الكسري (اجلزئي) يف سرعة الريح بني املدخل إىل
أنبوب التدفّق وبني مستوى سطح ((رابط: عضو دوار|العضو

،a = 0 بني 0 و0.5؛ فإذا كانت قيمة 'a' ار)).  وتتراوح قيمتهالدو
فإن الريح متر خالل العضو الدوار دون االصطدام بعائق، وهنا ال

تلتقط أي طاقة، وإذا كانت a = 0.5، فإن سرعة الريح بعد املرور
خالل العضو الدوار تساوي صفراً، وهو ما ال يمكن أن يتحقّق من

الناحية العملية.

عامل احلثّ احملوري

axialer Induktionsfaktor

419 axis of rotation

axe de rotation

احملور أو هو اخلط املستقيم الذي يدور حوله أو ميكن أن يدور حوله
جسم.

حمور دوران

Rotationsachse

420 azimut

azimuth

املسافة الزاوية بني اجلنوب احلقيقي وبني النقطة يف خط األفق اليت تقع
أسفل الشمس مباشرةً.

زاوية السمت

Azimut

421 azimuth

azimut

زاوية أفقية تقاس يف اجتاه عقارب الساعة من الشمال، وهي تساعد يف
العثورعلى اجتاه النظام الشمسي.

تمس

Azimut

422 azimuth angle

angle d'azimut

زاوية السمت

Azimutwinkel
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423 b, bbl

b, bbl

الربميل هو وحدة قياس حجم أمريكية، تستعمل يف جمال النفط
واملنتجات النفطية. انظر وحدات القياس.

برميل

b, bbl

424 B.A. International 
Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Bachelor

 BA gestion internationale de l'énergie diplôme 
attribué: : licence

يتكون هذا الربنامج من 26 وحدة: 9 وحدات خاصة بالطاقة
الدولية. 9 وحدات خاصة باإلدارة. 3 وحدات خاصة بالنهج العملي
و6 وحدات خاصة باللغة. يتم تدريس الوحدات خالل السنة الثانية
والثالثة يف الغالب  باللغة اإلجنليزية. إبتداءا من السنة الثانية (أو إبتداءا

من الفصل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
إدارة الطاقة الدولية: شهادة اإلجازة

BA International Energy Management-
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

425 B.Eng Energy 
 SystemsQualificati

on Awarded: 
Bachelor

diplôme attribué: licence

يضع هذا الربنامج التركيز على املوضوعات التالية: 1) كيفية تصميم
وبناء وتشغيل نظم الطاقة يف املستقبل. 2) دمج الطاقات املتجددة

واملوزعة(اجلمع بني احلرارة والطاقة، والطاقة الشمسية والكتلة احليوية
والطاقة احلرارية األرضية... )؛ 3) إدارة الطاقة. 4) احلفاظ على ا

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
أنظمة الطاقة: شهادة اإلجازة

B.Eng. Studiengang Energiesysteme (B.Eng 
Energy Systems) Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

426 B.Eng Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

B.Eng énergie renouvelable, diplôme attribué: 
licence

يعترب ما يقارب  نصف املواد املُدرسة يف هذا الربنامج من بني القواسم
املشتركة مع شهادة اإلجازة يف برنامج اهلندسة اخلاص باخلاليا

الكهروضوئية والطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذا الربنامج يشمل
جمموعة واسعة من تقنيات الطاقات املتجددة واستخدامها. وتشمل

هذه التقن

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقات املتجددة: شهادة

اإلجازة

B.Eng Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

427 B.Eng. Climate and 
Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

 B.Eng génie climatique et  énergétique 
diplôme attribué: licence

يقوم هذا الربنامج  بتدريب املهندسني يف كل ما خيص تصميم وتنفيذ
املفاهيم املتعلقة بالتنمية االقتصادية والبيئية واملستدامة إضافة إىل إجيار
األبنية.  يركز هذا الربنامج على ترشيد استهالك الطاقة يف املباين يف

اتصال مع استخدام الطاقات املتجددة.

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة املناخ والطاقة: شهادة اإلجازة

 B.Eng. GebäudeklimatikErworbenen 
Qualifikation: Bachelor

428 B.S. Electronic 
Engineering 
Technology: 
Concentration in 
Alternative Energy 

 TechnologiesQuali
fication Awarded: 
Bachelor

BS technologie du génie électronique: 
spécialisation  dans les énérgies   

 technologiques alternatives, Diplôme attribué: 
Licence

خالل درجة اإلجازة يف  تفنية اهلندسة اإللكترونية، يتم التركيز على
تقنيات الطاقة البديلة حيث يتم استكشاف مطالب موارد الطاقة يف

االقتصاد اجلديد. تشمل السنتني األوليتني للمنهج دورات أساسية  للغة
اإلجنليزية والكيمياء والرياضيات وعلوم اهلندسة (على سبيل املثال،

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
تقنية اهلندسة اإللكترونية- التركيز
على التقنيات البديلة للطاقة: شهادة

اإلجازة

BS Electronic Engineering Technologie: 
Konzentration in Alternative Energy 
Technologies erworbenen Qualifikation: 
Bachelor
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429 B.S. in Energy 
Engineering 

 (ENENG)Qualificati
on Awarded: 
Bachelor

 BS en génie énergétique (ENENG),diplôme 
attribué: licence

تعنرب السنتني األوليتني من هذا الربنامج  مماثلة للتخصصات اهلندسية
التقليدية. بعد ذلك، يتم  تدريس سلسلة من الدورات املمهدة

لمفاهيم هندسة الطاقة. وتشمل أسس هندسة الطاقة األرصدة املادية
والطاقية ، الديناميكا احلرارية و ميكانيكا السوائل و عمليات النقل

احلرار

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة: شهادة اإلجازة

BS in Energietechnik (ENENG) Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

430 B.S. in Energy 
Resources 
Engineering 

 (ERE)Qualification 
Awarded: Bachelor

BS en génie des ressources énergétiques 
 (ERE)diplôme attribué: licence

مت تصميم مناهج املرحلة اجلامعية األوىل اخلاصة ندسة موارد الطاقة
إلعداد الطالب من أجل املشاركة املباشرة يف كثري من جوانب صناعة
الطاقة، أو من أجل الدراسات العليا يف الوقت الذي  يتم تزويدهم
باملهارات الالزمة للتطور مع حتول منظر الطاقة على مدى نصف

القرن امل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة موارد الطاقة: درجة اإلجازة

BS in Energy Resources Engineering (ERE) 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

431 B.S. in Renewable 
Energy with 
International 
Development 
Option 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

BS dans les énergies renouvelables avec option 
 dans  le développement international,diplôme 

attribué: licence

تقوم درجة اإلجازة يف العلوم يف جمال الطاقات املتجددة بإعطاء
تفاصيل حول حتديات التصميم والترويج وتنفيذ نظم الطاقات

املتجددة يف الصناعات املرتبطة بالطاقة املتغرية بسرعة يف اجملتمع.  تعد
الطاقة يف العديد من أشكاهلا الوفرية هي العامل املادي القيادي الذي

تقوم

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقات املتجددة مع ختصص التنمية

الدولية: شهادة اإلجازة

BS Erneuerbare-Energien mit International 
Development Option erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

432 B.S. in Renewable 
Energy with 
Management 

 OptionQualificatio
n Awarded: Bachelor

BS dans les énergies renouvelables avec option 
 en gestion,diplôme attribué: licence

تقوم درجة اإلجازة يف العلوم يف جمال الطاقات املتجددة بإعطاء
تفاصيل حول حتديات التصميم والترويج وتنفيذ نظم الطاقات

املتجددة يف الصناعات املرتبطة بالطاقة املتغرية بسرعة يف اجملتمع.  تعد
الطاقة يف العديد من أشكاهلا الوفرية هي العامل املادي القيادي الذي

تقوم

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقات املتجددة مع ختصص

اإلدارة: شهادة اإلجازة

BS mit Management Option Qualifikation in  
Erneuerbare-Energien, Erworbene: Bachelor

433 B.Sc. Energy and 
Environmental 
Engineering 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en énergie et  technologie écologique 
(L.Sc génie énergétique et environnement),

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول  أساسيات الطاقة ويوفر
تدريبا مترابطا حول القضايا الراهنة اليت تتخلل تكنولوجيات الطاقة.
ويتم التركيز على تقنيات الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة. كما
يشمل  موضوعات حمددة، ال تقتصر على ما يلي: 1) الديناميكا

احلرارية 1 و2 و3

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقة واهلندسة البيئية: شهادة اإلجازة

Bachelor Energie und Umwelttechnik (B.Sc. 
Energie- und Umwelttechnik) Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

434 B.Sc. Mechanical 
and Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

 L.Sc énergie mécanique et techniquediplôme 
attribué: licence

يرتكز هذا الربنامج على كل من الفصول النظرية واملشاريع الفعلية
املتعلقة بالصناعة امليكانيكية أو الطاقية وذلك حتت إشراف أساتذة
ذوي كفاءة عالية وخرباء يف اجملال. يشمل هذا الربنامج املوضوعات

الرئيسية التالية: 1) امليكانيكا اهليكلية. 2) التصميم باستخدام
احلساب

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
اهلندسة امليكانيكية والطاقية: شهادة

اإلجازة

B.Sc. Mechanische und Energietechnik 
erworbenen Qualifikation: Bachelor
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435 B.Sc. Power 
Engineering and 
Renewable 

 EnergiesQualificati
on Awarded: 
Bachelor

L.Sc Ingénierie électrique et  énergies 
 renouvelables, diplôme délivré: licence

خالل السنتني األوليني من هذا الربنامج؛ يتم إعطاء أساسيات حول
كل من علوم الفيزياء واهلندسة الكهربائية ويتم تدريسها باللغتني
األملانية أو اإلجنليزية. يعطي الفصل الدراسي الثالث تفاصيل حول
املواضيع التالية: 1) املعادالت التفاضلية واجلرب اخلطي والتحليل

العددي.

الشهادة املسلمة خالل دراسة هندسة
الطاقة والطاقات املتجددة: شهادة

اإلجازة

B.Sc. Energietechnik und Erneuerbare 
 EnergienErworbenen Qualifikation: Bachelor

436 B.Sc. Renewable 
Energy Systems 
Engineering 
 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Bachelor

L.Sc systèmes de l'énergie renouvelable, 
 ingénieur en managementdiplôme attribué: 

licence

ويشمل هذا الربنامج جمموعة واسعة من املواضيع املتعلقة الطاقات
باملتجددة؛ على سبيل الذكر ال احلصر: 1) أساسيات كل الطاقات

املتجددة؛ 2) كيفية استخدامها. 3) تسويق الطاقة. 4)تدقيق
احلسابات؛ و5) اإلدارة. .يتم إدراج التدريب العملي أيضا يف

الربنامج.

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
إدارة هندسة نظم الطاقات املتجددة:

شهادة اإلجازة

B.Sc Ingineriea Sistemelor de Energii 
Regenerabile (B.Sc. Renewable Energy Systems 

 Engineering ManagementErworbenen 
Qualifikation: Bachelor

437 B.Sc. Sustainable 
and Renewable 
Energy Engineering 

 (SREE)Qualificatio
n Awarded: Bachelor

L.Sc La technologie de l'énergie durable et 
renouvelable (SREE) Diplôme décerné: licence

يقوم هذا الربنامج بإعداد اخلرجيني لشغل وظائف هندسية يف قطاع
الطاقة بشكل عام وقطاع الطاقات املتجددة على وجه اخلصوص. ينبين

هذا الربنامج على أساس متني لعلم الفيزياء والرياضيات يف السنة
األوىل واليت بدورها متهد الطريق لدراسة اهلندسة الكهربائية

وامليكانيكية. و

اإلجازة العلمية يف هندسة الطاقات
املتجددة واملستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

B.Sc. Nachhaltige und erneuerbare 
 Energietechnik (SREE) Erworbenen 

Qualifikation: Bachelor

438 B20

(B20) mélange de 20% de biodiesel et 80% de 
diesel

خليط مكون من زيت ديزل حيوي بنسبة 20%، وزيت ديزل بترويل
بنسبة 80%، يمكن استخدامه يف السيارات املزودة مبحركات ديزل
دون احلاجة إلجراء تعديالت على محركاا أو على أنظمة الوقود أو

التزويد بالوقود ا.

(B20) ديزل حيوي

B20

439 B2B talks;   B2B 
discussion

Rencontres B2B (business-to-business)

يعبر بشكل عام عن العالقات بني مؤسستني على األقل.

محادثات فيما بني املؤسسات
(B2B) حادثات جتاريةالتجارية، م

B2B-Gespräche
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440 Bachelor Degree in 
Energy Efficiency 
and Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: Bachelor

diplôme attribué: licence

يتضمن الربنامج مواد تتمحور حول  الطاقة الشمسية الكهروضوئية و
احلرارية إضافة إىل نظم الطاقات املتجددة، حمطات توليد الطاقة

الشمسية وتصميم معدات الطاقة الشمسية وغريها.
 

املؤسسة: جامعة القاضي عياض.
الرابط:

اإلجازة املهنية يف كفاءة الطاقة
والطاقات املتجددة: شهادة اإلجازة

Bachelor Degree in Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien. Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

441 Bachelor in 
Environmental 
Studies (BES) 
Specialized Honours 
program with a 
Certificate in 
Sustainable Energy 

 (SE)Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en études environnementales (BES) 
programme spécialisé avec un certificat en 

 énergie durable (SE), diplôme attribué: licence

يتطلب هذا الربنامج ما ال يقل عن 120 وحدة معتمدة من أجل
التخرج واحلصول على اإلجازة يف الدراسات البيئية مع  مرتبة

الشرف. جيب  أن تتضمن املقررات الدراسات البيئية على األقل  60
وحدة معتمدة وحد أقصى ل 90 وحدة معتمدة.  جيب حتقيق معدل

تراكمي عام يساوي على األقل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الدراسات البيئية مع مرتبة الشرف
وشهادة الطاقة املستدامة: شهادة

اإلجازة

Bachelor in Environmental Studies (BES) 
Specialized Honours-Programm mit einem 
Zertifikat in Sustainable Energy (SE) 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

442 Bachelor in 
International 
Energy - 

 EconomyQualificat
ion Awarded: 
Bachelor

 Licence en énergie internationale- économie 
diplôme attribué: licence

يعد اهلدف من برنامج اإلجازة يف العلوم هو تزويد الطالب باملعرفة
التفصيلية للتقنيات احلديثة للطاقة، نظم املعلوميات، وعلم االقتصاد.
يعترب هذا  الربنامج برناجما دوليا ومتعدد التخصصات ويتضمن عملية
التبادل والتدريب العملي.  وهذا جنبا إىل جنب مع مزيد من الدورات

اإلقتصاد الدويل للطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Bachelorstudiengang Internationale 
 Energiewirtschaft (IEW)Erworbenen 

Qualifikation: Bachelor

443 Bachelor of 
Engineering – Major 
in New 

 EnergyQualificatio
n Awarded: Bachelor

licence en génie - majeure en nouvelle énergie, 
diplôme attribué: licence

يعطي هذا الربنامج  تفاصيل حول عملية وتطوير واستخدام
تكنولوجيات الطاقة النظيفة ملواجهة االختناقات االجتماعية والبيئية يف
الصني - حل قيود الطاقة وتسريع التنمية املستدامة يف الصني. كما
يشمل  موضوعات حمددة مثل:  1) موارد وهندسة الطاقة احلرارية

األرضية  2) مشر

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
اهلندسة  يف الطاقة اجلديدة: شهادة

اإلجازة

Bachelor in Engineering - Major in der neuen 
Energie, erworbenen Qualifikation: Bachelor

444 Bachelor of 
Engineering - 
Renewable Energy 
Systems Major 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

Licence en génie - Systèmes d'énergie 
renouvelable Diplôme attribué: Licence

يتطلب هذا الربنامج إكمال 192 وحدة حيث يشمل  الفصول التالية
: 1) االفصول اإلجبارية (78 وحدة)؛ 2) الفصول األساسية (24
وحدة)؛ 3)الفصول األساسية لنظم الطاقات املتجددة (48 وحدة).
تعطي أنظمة الطاقات املتجددة تفاصيل رئيسية حول الفصول التالية:

1) مقدمة يف االلكت

اإلجازة يف اهلندسة - أنظمة الطاقات
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Bachelor of Engineering - Renewable Energy 
 Systems Wichtigeerworbenen Qualifikation: 

Bachelor
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445 Bachelor of 
Engineering in 
Energy and 

 EnvironmentQualif
ication Awarded: 
Bachelor

licence en génie de l'énergie et 
d'environnement, diplôme attribué: licence

يركز هذا الربنامج على املعرفة التقنية والنظرية الالزمة لتصميم
وتشغيل النظم املوفرة للطاقة وكذلك نظم الطاقات املتجددة.

                                                           املؤسسة:
اجلامعة التقنية يف باناما.

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة والبيئة: شهدة اإلجازة

يف العلوم

Bachelor of Engineering Energie und Umwelt. 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

446 Bachelor of 
Engineering in 
Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Bachelor

licence en génie des systèmes énergétiques, 
 
diplôme attribué: licence

يعطي هذا الربنامج تفاصيال حول املواضيع التالية: 1) أنظمة الطاقات
الالمركزية واملتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة احلرارية األرضية

وتوليد الطاقة احلرارية . 2) إدارة الطاقة. 3) حفظ الطاقة؛ 4) كيفية
ختطيط وبناء وتشغيل نظم الطاقات املتجددة؛ 5) القضايا البيئية

هندسة أنظمة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Bachelorstudiengang Ingenieurswesen für 
 EnergiesystemeErworbenen Qualifikation: 

Bachelor

447 Bachelor of 
Engineering in 
Resource and 
Environmental 
Management 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en génie des ressources et de gestion de 
 l'environnement,diplôme attribué: licence

يعد اهلدف من اإلجازة يف هندسة املوارد واملؤهالت البيئة هو تزويد
الطالب مبعرفة متعمقة حول كيفية التخفيف من التأثريات البشرية
على النظم اإليكولوجية  وكيفية إجياد حلول لتدهور املوارد الطبيعية
والطلب على الطاقة. يشمل الفصل السابع مواد متعددة التخصصات

مثل علوم

هندسة  املوارد واملؤهالت البيئية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Bachelor of Engineering in Ressourcen- und 
 Umweltmanagement erworbenen 

Qualifikation: Bachelor

448 Bachelor of 
Engineering: 
Electrical 

 PowerQualificatio
n Awarded: Bachelor

Licence en ingénierie: énergie électrique, 
 
diplôme attribué: licence

يشمل هذا الربنامج، ولكن ليس على سبيل احلصر، املواد التالية: 1)
الرياضيات اهلندسية. 2) الفيزياء اهلندسية. 3) الرسم اهلندسي. 4)
ميكانيكا اهلندسة. 5) ميكانيكا املواد؛ 6) اهلندسة الكهربائية. 7)
علوم املواد. 8)الكيمياء اهلندسي؛ 9) الرسم مبساعدة احلاسوب .

10) ا

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة الكهربائية: شهادة

اإلجازة

Bachelor of Engineering: Elektrische Energie. 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

449 Bachelor of 
Environment and 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: Bachelor

licence en environnement et énergies 
renouvelables, diplôme attribué: licence

يتم تدريب الطالب يف هذا الربنامج لتنسيق فرق متعددة من أجل
صياغة الربامج واخلطط واملشاريع املتعلقة بالطاقات املتجددة، إجراء

عمليات تقييم األثر البيئي، اقتراح أساليب وإجراءات لتحسني
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، وتقدمي املشورة بشأن تصميم

سياسة التدخل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
البيئة والطاقات املتجددة: شهادة

اإلجازة

Bachelor of Umwelt und Erneuerbare-Energien-
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

450 Bachelor of 
Environmental 
Science 

 (BES)Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en sciences de l'environnement (BES) , 
diplôme attribué: licence

ويؤكد هذا الربنامج على اجلوانب البيئية للتخصصات مثل  الكيمياء
والبيولوجيا والبيئة وتكنولوجيا املعلومات واهلندسة واجلغرافيا الطبيعية.

كما يشمل  موضوعات حمددة ال تقتصرفقط على ما يلي:
1)إقتصادات البيئة 1 و2؛ 2) تكنولوجيا املعلومات؛ 3) أساسيات

العلوم البيئية.

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
العلوم البيئية: شهادة اإلجازة

Bachelor in Umweltwissenschaften  (BES), 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor
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451 Bachelor of 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: Bachelor

 licence en énérgies renouvelables,diplôme 
attribué: Licence

يشمل هذا الربنامج، ولكن ليس على سبيل احلصر، املواد التالية: 1)
متهيد إىل الطاقة املتجددة؛ 2) حتليل علوم الرياضيات 1 و2 و3؛ 3)

ميكانيكا املوائع؛  4 ) الديناميك احلرارية 1 و2؛ 5) الطاقات
املتجددة 1 و2 و3؛ 6)  النقل احلراري والكتلي ؛ 7) املكونات

والقياسات ال

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقات املتجددة: شهادة اإلجازة

Bachelor in Erneuerbare-Energien, Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

452 Bachelor of Science 
in Civil Engineering 
with Technical 
Electives in 
Sustainability 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

Licence en science en génie civil avec cours 
techniques dans le développement durable 
Licence attribué: Licence

يوفر املنهج خلفية واسعة النطاق من األساسيات، مبا يف ذلك العلوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية، والعلوم األساسية والرياضيات والتصميم

اهلندسي. وتشمل متطلبات املقرر أيضا 61 ساعة معتمدة من
الدورات اهلندسة املدنية والبيئية ضمن اجملاالت التالية:  امليكانيكا

التطب

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
اهلندسة املدنية مع املواد االختيارية
التقنية حول اإلستدامة: شهادة

بكالوريوس العلوم

Bachelor of Science in Civil Engineering mit 
dem Technischen Electives in Nachhaltigkeit 
erworbenen Qualifikation: Bachelor

453 Bachelor of Science 
in Process and 
Environmental 

 TechnologyQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

Licence en sciences du processus et de la 
 technologie environnementale, diplôme 

attribué: licence

يعطي هذا الربنامج تفاصيل الوحدات التالية ضمن هدف دراسي ':
1) أساسيات الرياضيات. 2) األساسيات امليكانيكية. 3) البناء

واملواد. 4)تكنولوجيا الطاقة الكهربائية  وتطوير الربجميات التقنية؛ 5)
تقنية اإلجراءات واألساليب البيئية والعملية؛ 6)أساليب علم الكيمياء

والع

علوم معاجلة التكنولوجيا البيئية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Verfahrens und Umwelttechnik (B.Sc.) für 
 StudieninteressierteErworbenen 

Qualifikation: Bachelor

454 Bachelor of Science 
in Renewable 
Energy Engineering 
(BSREE) 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en génie d'énergie renouvelable  
(BSREE), diplôme attribué: licence

يوفر هذا الربنامج للطالب أساسا متينا يف علوم الفيزياء والكيمياء
والرياضيات حيث ميهد الطريق أمام برنامج وظيفي خاص باهلندسة
الكهربائية وامليكانيكية. و يشمل الربنامج دورات خاصة بالطاقات

املتجددة ذات املستوى العايل يف الطاقة الضوئية، وإدارة الطاقة
والتدقيق، و

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقات املتجددة: شهادة

اإلجازة يف العلوم

Bachelor of Science in Erneuerbare-Energien 
Engineering (BSREE), Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor
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455 Bachelor of 
Technology in 
Electronic 
Engineering (B. 
Tech. Electronic) 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en technologie en génie électronique (B. 
 Tech électronique.), diplôme attribué: licence

يشمل هذا الربنامج الدورات التدريبية التالية: 1) املشروع
الصناعي24A) املشروع الصناعي 4B. و3)  الرياضيات 4.  جيب
على الطالب بعد ذلك  اختيار واحد من املقررات األساسية التالية:

1) أنظمة الطاقة. 2) تصميم النظام اإللكتروين.يتطلب العنصر الثالث
من هذا الربنامج ا

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
تقنية اهلندسة اإللكترونية: شهادة

اإلجازة

Bachelor in Technologie der Elektrotechnik (B. 
Tech Electronic.), Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

456 Bachelor of 
Technology in 
Power Engineering 
(B. Tech. 

 Power)Qualificatio
n Awarded: Bachelor

licence en technologie en génie électrique (B. 
 Tech Power.),  diplôme attribué: licence

يشمل هذا الربنامج الدورات التدريبية التالية: 1)  املشروع
الصناعي4A.   املشروع الصناعي 4B. و3) علوم الرياضيات 4.
جيب على الطالب بعد ذلك اختيار واحد من املقررات األساسية
التالية: 1) أنظمة الطاقة. و2) تصميم النظام اإللكتروين. يتطلب

العنصر الثالث من هذا الرب

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
التكنولوجيا يف هندسة الطاقة: شهادة

اإلجازة

Bachelor in Technologie der Energietechnik (B. 
Tech Energie.). Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

457 Backbone

Backbone

(مصطلح باالجنليزية يدل لغويا على العمود الفقري، مركز البطن،
اخلطوط األساسية بالشبكة) يدل اصطالحا على اجملال األساسي

باخلطوط األساسية اليت تربط شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية
مبعدالت عالية جدا لنقل البيانات، واليت تتكون عادة من األلياف

البصرية ومعززة بع

خطوط أساسية

Backbone

458 back-pressure 
cogeneration

cogénération contre-pression

عملية يتم يف بدايتها توليد ضغط املرحلة األوىل املطلوب، مث يتبدد
الضغط اإلضايف قبل االستخدام مباشرةً، وبعد ذلك يتبدد الضغط

الفائض مجدداً فيما يلي من مراحل الضغط األقل.

توليد مشترك بالضغط االرتدادي

Gegendruck-Kogeneration

459 back-pressure cycle

cycle de contre-pression

((رابط: دورة البخار|دورة خبار)) تشتمل على عنفات ذات ضغط
ارتدادي يف حمطة لتوليد احلرارة والقدرة.

دورة ضغط ارتدادّي

Gegendruck-Kreisprozess

460 back-pressure 
turbogenerator set

turbogénérateur à contrepression

جمموعة تتكون من ((رابط: عنفة خبارية)) ذات ضغط ارتدادي موصلة
مباشرةً مبولد تزامين يعمل بالسرعات العادية (تكون عادة 3000
دورة;  دقيقة، و1500 دورة;  دقيقة يف احلاالت االستثنائية)، وله

نفس السرعات الدورانية.

جمموعة عنفات ارتدادية الضغط

Gegendruck-Turbosatz

461 backside ventilation

ventilation arrière

نظام يستخدم لتربيد ((رابط: لوح|األلواح)) الشمسية، ويساعد أيضاً
على حتسني أدائها.

وية خلفية

Hinterlüftung

462 backup generation

génération de sauvegarde

أداء حمطات توليد القُدرة التقليدية، اليت تعمل يف حاالت توقّف
مولّدات الرياح عن العمل.

توليد احتياطّي، توليد بديل

konventionelle Stromerzeugung;   
grundlastfähige Stromerzeugung

463 back-up power plant

centrale de réserve

حمطات توليد القدرة غري الفعالة أو ((رابط: وحدات التوليد املشترك))
غري النشطة.

حمطة طاقة احتياطية

Reservekraftwerk
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464 bacteria

bactéries

بكترييا

Bakterien

465 bacteria

bactéries

-  

بكترييا

Bakterien

466 bactericide

bactéricide

املادة اليت تقتل البكترييا / اجلراثيم.

مبيد البكترييا

Bakterizid

467 bad investment;   
misinvestment

mauvais investissement

((رابط: استثمار)) أثبت عدم جدواه.

استثمار فاشل، استثمار مل يحقق
األهداف املرجّوة

Fehlinvestition

468 bagasse

bagasse

خملفات ليفية تتخلف بعد عصر سيقان قصب السكر أو ((رابط:
سرغوم|السرغوم)) الستخالص عصارا، وتعد مصدراً من مصادر
الوقود يستعمل يف معامل تكرير السكر، كما تستعمل األلياف يف
إنتاج الورق. وتدخل هذه املخلفات من املوارد املتجددة سنويا يف

إنتاج املواد واخلامات املستدامة، ومنها ما يستخدم كذلك يف عمليات
التعبئة والتغليف.

تفل

Bagasse

469 baghouse

dépoussiéreur

مبيت على هيئة جتويف حيتوي على أكياس مرشح قماشية ترتع
اجلسيمات من غازات عادم مدخنة الفرن، ويستخدم حلجز اجلسيمات

اليت يزيد قطرها على 20 ميكرون.

مبيت أكياس املرّشح

Gewebefilter

470 balance of system

bilan de système

التعبري الكمي الذي يشري إىل كل موارد النظام خبالف وحدات التوليد
الرئيسية، كعنفات الرياح مثالً. ويشتمل مفهوم موازنة النظام بشكل

أساسي على بِنيات دعم، وجتهيزات مواءمة القُدرة، وبطاريات،
وختزين غري مباشر. وعالوة على ذلك، قد تشتمل موازنة النظام على

تكاليف التصميم، واألرض، وجتهيز املوقع، وتركيب النظام،
والتشغيل، والصيانة.

موازنة النظام

Balance-Of-System-Kosten (BOS)

471 balancing

équilibrage

تعديل وتوزيع أثقال ((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة)) بطول
احملورين، إذّ تحدث األرياش غري املُتوازنة اهتزازات تتلف العنفة.

موازنة، اّتزان

Auswuchtung

472 balancing energy

énergie d’équilibrage

هي ليست 'طاقة' باملعىن احلقيقي (الفيزيائي) للكلمة، وإمنا هي مبلغ
مايل يطالب به مشغل شبكة النقل من منتج الطاقة الكهربائية أو

مستهلكها، وذلك يف حالة اختالف مقادير التغذية من قبل املُنتج أو
مقادير االستهالك من قبل املُستهلك عن القيم املتفق أو املتعاقد عليها.

طاقة املوازنة، طاقة التعويض

Ausgleichsenergie

473 balancing energy

énergie de compensation

(انظر: ((رابط: طاقة التحكُّم))) 

طاقة موازِنة

Ausgleichsenergie

474 balancing energy 
export

Équilibrer le surplus de l’espace

نقل طاقة موازنة من إحدى جمموعات املوازنة أو من جمموعة موازنة
ا عجز إىل جمموعة أخرى، مما يؤدي إىل حدوث هذا الفائض.

الفائض يف تغطية جمموعة املوازنة

Bilanzkreisüberdeckung

475 balancing energy 
import

Équilibrer le déficit de l’espace

ضم طاقة موازنة إىل إحدى جمموعات املوازنة أو إىل جمموعة موازنة
فرعية.

نقص يف تغطية جمموعة املوازنة

Bilanzkreisunterdeckung
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476 balancing group

espace d'équilibrage

احتاد افتراضي بني أي عدد من نقاط التغذية (حمطات التوليد) ونقاط
السحب (العمالء) يف ((رابط: منطقة حتكم))، حيث يشكِّل هذا

االحتاد نتيجة احلاجة لعمل موازنة بني التغذية بالطاقة واستهالكها يف
كل وقت، وذلك نظراً ألن الطاقة الكهربائية - عامةً - غري قابلة
للتخزين. وعليه، فإن مجيع مصادر التغذية والسحب جترى موازنتها
على فترات بينية كل ربع ساعة مثالً، مع مراعاة اإلمدادات من

جمموعات املوازنة األخرى إذا لزم األمر.

جمموعة املوازنة، دائرة املوازنة

Bilanzkreis

477 balancing the EEG 
surcharge

équilibrage du supplément EEG

ينبغي أن يكون يف اجراء حتقيقات سنوية مضبوطة واليت كلفت فعلًا
76 دوالر عرض للضرائب والرسوم اليت مت تعيينها بشكل غري صحيح
(على سبيل املثال، ألنه األكثر؛ التغذية بالكهرباء من مصادر الطاقة
املتجددة أو كان ذلك هو أعلى سعر للكهرباء الذي مت حتقيقه يف

البورصة؛ كم

موازنة التكلفة اإلضافية لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Ausgleich der EEG-Umlage

478 balneological use

utilisation balnéologique

يعد استخدام ((رابط: حرارة|حرارة باطن األرض)) يف احلمامات
العالجية من أكثر االستخدامات املعروفة من الناحية التراثية، وقد

Hot :استخدم البشر الينابيع الطبيعية (الينابيع الساخنة (باإلجنليزية
Springs) منذ قدمي األزل، وإىل يومنا هذا الزال استخدام الطاقة
اجليوحرارية يف الكثري من البلدان مقتصراً على هذا الغرض، إال أننا
جند اليوم ما يسمى حبمامات السباحة الترفيهية، وهذه قلّصت فرص
االستخدامات العالجية للطاقة احلرارية األرضية. ولالستخدامات

العالجية جوانب إجيابية حىت يف حمطات استخراج الطاقة اجليوحرارية
احلديثة حيث يمكن هلذا أن يثري 'بروفايل' االستخدام بصورة

مستدامة وأن يساهم يف الكفاءة االقتصادية الكلية للمحطة. ويرجع
هذا بشكلٍ خاص ملا يتطلبه هذا النوع من االستخدام من درجة حرارة
منخفضة نسبياً، وعليه يمكن حدوث ما يسمى (باالستخدام التعاقيب)
والذي يعين إمكانية تفعيل استخدامات الحقة عليه. (انظر: ((رابط:

طاقة احلرارية|طاقة حرارية))) 

استخدام احلمامات املائية ألغراضٍ
عالجية

balneologische Nutzung

479 balneology

balnéologie

علم احلمامات ودراسة االستخدام العالجي ملياه الينابيع الطبيعية يف
شكل محامات، وشرب واستنشاق.

علم احلمامات و مياه الينابيع الطبية

Balneologie

480 Baltic Sea Region 
Energy Cooperation 
(BASREC)

coopération énergétique dans la région de la 
mer Baltique (BASREC)

منظّمة قام وزراء طاقة دول البلطيق واملفوضية األوروبية بتأسيسها عام
1999. والدول األعضاء ا هم: الدامنارك وأملانيا وإستونيا وفنلندا
وأيسلندا والتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وكذلك

املفوضية األوروبية بصفتها عضو كامل العضوية.

منظّمة التعاون يف جماالت الطاقة بني
دول حوض حبر البلطيق

(BASREC)

Ostsee-Energie-Kooperation

481 bandwidth

bande passante

مقياس لقدرة نظام االتصاالت السلكية والالسلكية على تبادل
املعلومات. هناك فرق على حسب التطبيق، طيف فورييه (أو عرض
النطاق الترددي لإلشارة) مع وحدة [هريتز] وعرض النطاق الترددي

شانون (أو عرض النطاق الترددي للمعلومات) مع وحدة [بعد
اإلشارة / ثانية].

سعة النطاق الترددي

Bandbreite

482 bank filtrate

filtrat de rive

املياه املُستقاة من ((رابط: بئر|آبار)) توجد مباشرة على ضفف األهنار
أو البحريات. ويمكن استخدام هذه املياه بعد أن تجري عليها

عمليات املُعاجلة ((رابط: مياه الشرب|كمياه صاحلة للشرب)). 

راشح الضِّفّة

Uferfiltrat
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483 banking

système bancaire

إمكانية إدخار ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات))
الفائضة عن احلاجة من عام جارٍ أو فترة جارية إىل عام مقبل أو فترة

مقبلة. ويف ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب
(EU-ETS))) ، يسمح خالل سريان الفترة الثانية حبفظ (رابط:

قسيمة رصيد االنبعاثات|قسائم رصيد االنبعاثات)) يف إطار ((رابط:
مشروع آلية التنمية النظيفة|مشاريع آلية التنمية النظيفة)) من عام إىل

العام الذي يليه.

حفظ أرصدة (تقليص االنبعاثات)،
إيداع (ال... )

Banken;  Banking

484 bar

bar

وحدة لقياس الضغط.

بار

Bar

485 bar screen

grille à barreaux

مرحلة أساسية يف عمليات املُعاجلة، وهي تنقية يتم القيام ا يف
((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي|حمطات معاجلة مياه
الصرف الصحي))، حيث تمر ((رابط: مياه صرف صحي|مياه
الصرف الصحي)) عربغربال حيتجز املكونات الكبرية. وتوضح

الصورة شبكة الحتجاز النفايات يف جمرى هنر اإلنز مبدينة بفورتسهامي،
بأملانيا.

غربال مياه الصرف الصحي

Abwasserrechen

486 Barcelona process

processus de Barcelone

مبادرة هدفها وضع إطار مؤسسي لسياسة االحتاد األورويب جتاه دول
البحر األبيض املتوسط. (انظر: ((رابط: شراكة  أورومتوسطية

(EUROMED)|الشراكة األورومتوسطية
( (((EUROMED)

عملية برشلونة

Barcelona-Prozess

487 Barg

Bar

وحدة لقياس الضغط الالجوي (العياري) أي الضغط، مقاسا بوحدة
البار، الزائد على الضغط احمليط أو الضغط اجلوي.

َبار

bar über Umgebungsdruck

488 barrage

déversoir

حاجز على جمرى ((رابط: ماء))، عمودي على اجتاه تدفق املياه
يهدف إىل التحكم يف التدفق واستغالل أفضل للمياه.

هدار

Wehr

489 barrel

baril

وحدة لقياس األحجام تستخدم يف صناعة النفط.

برميل

Barrel

490 barrel(s) oil 
equivalent

barils d'équivalent pétrole

برميل مكافئ نفطي. هو وحدة طاقة ويدل على كمية احلرارة اليت يتم
حتريرها خالل احتراق 1 برميل من النفط.

(boe) برميل مكافئ نفط

boe

491 basal area

surface terrière

مساحة مقطع مستعرض جبذع الشجرة، تشمل اللحاء وتقاس عند
مستوى الصدر (أي على ارتفاع 4.5 قدم تقريباً فوق سطح التربة).

مساحة قاعدية

Grundfläche

492 base Load

charge de base

مصطلح يعرف بأنه متوسط   القدرة الكهربائية اليت جيب أن توفرها
حمطة ما يف أي مدة زمنية.

محل أساسي

Grundlast

493 base load basic load

charge de base

أقل حمل لشبكة تيار كهربائي أثناء يومٍ ما. وهذا احلد األدىن من
احلمل يتباين على مدار العام، ارتباطاً باستخدام األمحال اليت ينبغي أن
تغطّيها الشبكة يومياً، وذلك طاملا لَزم ختزين الطاقة أثناء أوقات احلمل
املُنخفض ليالً بسعرٍ مناسب لالنتفاع ا الحقًا. (انظر: ((رابط: تيار

احلمل األساسي))) 

حمل أساسي

Grundlast
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494 Base load capability

Capacité de charge de base

يكون مصدر طاقة (مبفهوم حمطة إنتاج كهرباء) قادرا على تغطية
احلمل األساسي إذا كان هذا املصدر قادرا بشكل دائم ودون انقطاع
على حتقيق إمدادات الكهرباء. تستخدم هذه املصادر لتغطية احلمل

األساسي.

قدرة (على تغطية) احلمل األساسي

Grundlastfähig

495 base load electricity 
base load power

courant de la charge de base

التيار املُستخدم لتغطية ((رابط: حمل  األساسي|احلمل األساسي)). 
(انظر: ((رابط: حمطة احلمل األساسي))) 

تيار احلمل األساسي

Grundlaststrom

496 base load power 
plant base load 
power station

centrale de base 

حمطة تتمثل وظيفتها الرئيسية يف تغطية ((رابط: حمل أساسي|احلمل
األساسي)).  و تستخدم ألداء تلك الوظيفة على سبيل املثال، حمطات
الطاقة النووية، أو حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم البين، أو

حمطات توليد الطاقة من املياه اجلارية، وذلك باستخدام كامل حملها،
حيث يمكنها إنتاج التيار بتكلفة مناسبة. إال أنه من الناحية

االقتصادية، ال يكون أمد استخدامها لفترة قصرية ممكناً. (انظر:
((رابط: جدول رصد األمحال)))  ( انظر: ((رابط: توقّعات األمحال

الكهربائية)))  ( انظر: ((رابط: حمطة احلمل املتوسط)))  ( انظر: ((رابط:
 (((مل الذّرويحمطة طاقة لتغطية احل

حمطة احلمل األساسي

Grundlastkraftwerk

497 base period

période de référence (de base)

تسمى أيضا ((رابط: فترة املقارنة|'فترة املقارنة')) وهي فترة تؤخذ
كمرجع ملقارنة ((رابط: مقدار التجنب املُستهدف|مقادير التجنب
املُستهدفة)) يف سنوات الحقة. وغالبا ما تعترب االنبعاثات الصادرة يف
هذه الفترة أو السنة هي األساس الذي يقوم عليه ((رابط: ختصيص
شهادات إطالق االنبعاثات)) يف ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات

. (((ETS)

فترة األساس

Basisperiode

498 base year

année de référence

سنة تؤخذ ((رابط: قيمة االنبعاثات)) الصادرة فيها كقيمة مرجعية
للمقارنة بالقيم الصادرة يف أعوام أخرى.

سنة األساس، سنة األساس

Basisjahr

499 baseline

niveau de référence

السيناريو املرجعي الذي يقوم عليه حتديد 'اإلضافة' يف ((رابط:
خفوضات االنبعاثات)) واليت تتم من خالل ((رابط: مشروع التنفيذ

املشترك)) أو ((رابط: مشروع آلية التنمية النظيفة)) أو ((رابط:
إجراءات خفض االنبعاثات)).  والغرض من هذا السيناريو هو توضيح

تطور انبعاثات الغازات الدفيئة احملتمل حدوثه، يف نطاق نظام
املشروع، إذا مل يتم التقيد خبط األساس.

سيناريو مرجعي

Referenzszenario

500 bathing water

eaux de baignade

مياه االستحمام

Badegewässer

501 battery

batterie

خلية كهركيميائية، واحدة أو أكثر، مرتبطة كهربائياً بوحدة كبرية.

بطارية

Batterie

502 battery capacity

Capacité de la batterie

مقدار الطاقة الذي تستطيع البطارية استيعابه. ويعطى عادةً بالواط -
ساعة أو الكيلو واط - ساعة.

سَعة البطارية

Batteriekapazität

503 battery charger

chargeur de batterie

جهاز لشحن البطارية، يقوم عادةً بتحويل جهد التيار املتردد إىل جهد
تيار مستمر مناسب للبطارية. وحتتوي الشواحن غالباً على أنواع من
املنظمات لتحول دون شحن البطاريات شحناً زائداً قد يتسبب يف

إتالفها.

شاحن البطارية

Batterieladegerät
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504 battery design 
variables

variables de conception de batterie

توصل البطاريات على التوايل يف النظام اهلجني للحصول على اجلهد
اإلمسي (االعتباري) للناقل. وحتتوي كل مصفوفة بطاريات على عدد
معني منها من نوع معني، وتكون موصلة على التوايل ملواءمة جهد

التشغيل االمسي للناقل.

متغريات تصميم البطاريات

Batterie-Auslegungsgrößen

505 battery inverters

batterie-onduleur

نوع خاص من العواكس مصمم لسحب الطاقة من بطارية، وإدارة
شحن البطارية بواسطة شاحن مدمج (بالعاكس) وإمداد شبكة

الكهرباء العمومية بالطاقة الزائدة.

بطارية السلطة العاكس

Batteriewechselrichter;   Inselmanager

506 battery 
management

gestion de la batterie

التحكم يف دورات شحن وتفريغ البطارية وتنظيمها، دف حتسني -
أو باألحرى - زيادة العمر االفتراضي للبطارية.

إدارة البطارية

Batteriemanagement

507 battery 
management system

système de gestion de batterie

تتمثل وظيفة هذا النظام يف معادلة درجة احلرارة بني وحدات
البطاريات، واحلفاظ على فلطية اخلاليا داخل احلدود املسموح ا،
وكذلك اإلبقاء على عمليات شحن وتفريغ الشحنات يف األطر
املنصوص عليها، وضمان توفري محاية ضد تفريغ شحن البطاريات
بنسب كبرية. ويف هذا اإلطار ينبغي رصد وتسجيل بيانات القياس

هلذه املُتغيرات الفزيائية على فترات زمنية محددة.

نظام إدارة البطارية

Batteriemanagementsystem

508 battery operation 
costs

coûts de fonctionnement de batterie

تتضمن تكاليف تشغيل البطاريات يف النظام اهلجني كالً من نفقات
الصيانة واالستبدال. وتشمل الصيانة فحص مناسيب اإللكتروليت يف

البطاريات.

تكاليف تشغيل البطارية

Batteriebetriebskosten

509 battery regulator

régulateur de batterie

يستخدم للتحكم يف تشغيل البطاريات املُستعملة يف نظام مستقل;
هجني، ومن مثّ فهي حتميها من الظروف غري املرغوب فيها. وتكمن
وظيفتها الرئيسية يف تنظيم ذروة الشحن للحيلولة دون حدوث شحن

زائد وانفصال احلمل، وذلك منعاً للتفريغ املفرط للشحن.

منظم البطارية

Batterieladeregler

510 battery temperature 
control

conditionnement de la batterie

نظام يقوم باحلفاظ على الفارق يف درجة احلرارة بني خاليا الفردية
للبطارية، حبيث يظل هذا الفارق يف نطاق حدود معينة (تكون عادةً
أقل من 5 كلفن). ويكتسب هذا النظام أمهية بالغة يف البطاريات اليت
تتكون من عدد كبري جداً من اخلاليا الفردية (حزم خاليا) حيث أن
اخلاليا الداخلية يف هذا النوع تسخن بشكل أكرب (بسبب اخنفاض

معدل التسرب احلراري). وتتم مواءمة درجة حرارة البطارية يف املُعتاد
بواسطة مروحة. كما جيري تزويد بعض اخلاليا الفردية مبستشعرات

تقوم بتسجيل قيم قياس درجات احلرارة.

مواءمة درجة حرارة البطارية، تكييف
البطارية

Batterieklimatisierung

511 bay

baie

املنطقة الفاصلة بني هيكلني متقاربني إحدامها عرضي وهو ((رابط:
منحىن)) واألخر طويل وهو ((رابط: برج التربيد)). 

تباعد، بائكة

Versatz;   Abstand

512 BE Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Bachelor

BE en ingénierie d'énergie,  diplôme attribué: 
licence

يقوم هذا الربنامج يف السنة األوىل بإعطاء التفاصيل التالية: 1) خلفية
الفيزياء والكيمياء والرياضيات.  2) وحدات متهيدية حول الدارات

واهلياكل وهندسة الطاقة وسياسة الطاقة. وتشمل السنة الثانية
الدورات التالية: 1) ميكانيكا املوائع؛ 2) الديناميكا احلرارية. 3) هن

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة: شهادة اإلجازة

Energietechnik Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor
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513 BE Renewable 
Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

BE énergie renouvelable, diplôme attribué: 
licence

يركِّز هذا الربنامج على أنظمة توليد الكهرباء مع إعطاء تفاصيل حول
توافر وتوزيع موارد الطاقات املتجددة اليت بدورها تشمل األشعة
الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة املائية  طاقة املد واجلزر إضافة إىل
الطاقة املوجية وطاقة الكتلة احليوية. كما يركِّز على تطوير وسائل

اهلندسة القابلة للطاقات املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

 Erneuerbare EnergietechnikErworbenen 
Qualifikation: Bachelor

514 beam

poutre

نوع من الدعامات تستخدم يف ((رابط: غطاء املروحة|غطاء مروحة
برج التربيد)) و((رابط: حشوات رقائقية)). 

عارضة، عارضة

Unterzug

515 Beaufort scale

échelle de Beaufort

مقياس يستخدمه البحارة وأخصائيو األرصاد اجلوية لتوصيف سرعات
الرياح فوق البحار. فعلى سبيل املثال، إذا كانت القوة على مقياس
بوفورت من الدرجة 4 مع متوسط سرعة 6.7 م;  ث، فإن هذا
الوضع يوصف بأنه نسيم خفيف. أما إذا كانت القوة على مقياس

بوفورت من الدرجة 9 مع متوسط سرعة 22.6 م;  ث، فإن ذلك
يشري إىل رياح عاصفة.

مقياس 'بوفورت'

Beaufort-Skala

516 become dark and 
clayey

apparence altérée des précipités

aus Glimmern entstehen (häufig unter 
Freisetzung von Kalium-Ionen) illitische 

Tonmineralien  

حتول إىل البين والطيين

Verbraunung und Verlehmung

517 Becquerel

Becquerel

بيكريل، يرمز له (Bq)، هو وحدة يف املنظومة الدولية للوحدات
وخيص نشاط مادة مشعة (رمز النشاط A). يدل النشاط على متوسط

عدد النوى الذرية اليت تنشطر يف الثانية الواحدة.

بيكريل

Becquerel

518 Beijing 
International 
Renewable Energy 
Conference (BIREC)

Beijing Conférence internationale sur les 
énergies renouvelables

عقد هذا املؤمتر عام 2005 يف مدينة بكني.

مؤمتر بكني الدويل للطاقة املُتجّددة
(BIREC)

BIREC

519 belt

courroie

ترتيبة تستخدم لنقل القُدرة من عمود دوار إىل مولّد.

حزام، سير

Riemen

520 benchmarking

Benchmarking;  Analyse comparative

أسلوب متبع بغرض التخصيص اجملاين ((رابط: تصريح إطالق
انبعاثات|لتصاريح إطالق االنبعاثات)) بناًء على وحدات (معايري)

مرجعية.

قياس معياري املرجع

Leistungsvergleich

521 BEng Electrical and 
Renewable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Bachelor

BEng en systèmes électriques et   énergies 
 renouvelables, diplôme attribué: licence

يوفر هذا الربنامج أوال متهيدا إىل اهلندسة ويعطي تفاصيل حول
أساسيات الرياضيات والعلوم ونظم احلاسوب. مث مينح تفاصيل حول

مواضيع مثل هندسة الطاقة التقليدية واجملاالت الناشئة من أنظمة
الطاقات املتجددة مثل: 1) توليد الكهرباء من مصادر خمتلفة للطاقة

املتجددة . 2)

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
أنظمة الطاقات املتجددة والكهربائية:

شهادة اإلجازة

BEng Elektro- und Erneuerbare-Energien -
Systems,  Erworbenen Qualifikation: Bachelor
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522 BEng Electrical 
Power 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

Beng en ingénierie de puissance électrique  
 
diplôme attribué: licence

يشمل هذا الربنامج الوحدات األساسية التالية: 1) أنظمة التحكم. 2)
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ؛ 3) الداراتالكهربائية. 4)األألت

الكهربائية واالستقرار؛ 5) حتويل الطاقة الكهرومغناطيسية
والكهربائية. 6) األساسيات اإللكترونية. 7) إدارة اهلندسة؛ 8) برجمة

اهلندسة.

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة الكهربائية: شهادة

اإلجازة

BEng Elektrische Energietechnik erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

523 BEng Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Bachelor

 BEng en ingénierie d'énergie  diplôme 
attribué: licence

يشمل هذا الربنامج، ولكن ليس على سبيل احلصر، املواد التالية: 1)
هندسة الرسومات. 2) الربجمة اإلجرائية. 3) التمهيد إىل اهلندسة؛ 4)

الكهرومغناطيسية والبصريات. 5) علم املواد. 5) قوة  املواد؛ 6)
الربجمة الشيئية. 7) اهلندسة الكهربائية األساسية؛ 8) تكنولوجيا ورشة

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة: شهادة اإلجازة

BEng Energietechnik erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

524 BEng Energy 
 ResourcesQualific

ation Awarded: 
Bachelor

 Beng ressources énergétiques, diplôme 
attribué: Licence

يركِّز هذا الربنامج على تصميم وتركيب وتشغيل التقنيات املستخدمة
من قبل املوارد بطريقة مستدامة. يشمل هذا الربنامج موضوعات

حمددة: 1) توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة املتجددة (مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية)؛ 2) ختزين الطاقة املستدامة والن

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
موارد الطاقة: شهادة اإلجازة

BEng Energiequellen, erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

525 Bern convention

convention de Berne

Übereinkommen über die Erhaltung der
europäischen wildlebenden Pflanzen und
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume

(1979)

اتفاقية برن

Berner Konvention

526 best practice 
example

exemple de bonnes pratiques

يقدم هذا املثال منوذجاً ملشروع ناجح متّ تنفيذه بالفعل أو ((رابط:
طريقة جناح)) أو إجراء مجرب بالفعل، وذلك للمساعدة يف تطبيق أو

تنفيذ طريقة أو مشروعِ ما.

مثال ألفضل املُمارسات

Erfolgsmethode-Beispiel

527 Betz coefficient

coefficient de Betz

أقصى كفاءة من الناحية النظرية يمكن أن يبدأ املولّد اهلوائي العمل
عندها وتبلغ قيمتها 59.3%. (انظر: ((رابط: حد 'بيتز'))) 

معامل 'بيتز'

Betzscher Leistungsbeiwert

528 Betz limit

limite de Betz

تقوم فكرة عمل ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) يف األساس على
جتميع الطاقة من الرياح، حيث تستخلص الطاقة منها وتؤدي إىل إبطاء
سرعتها. ومن الناحية النظرية، يبلغ أقصى مقدار طاقة يمكن جمعه

بواسطة عنفة الرياح 59%، وهي النسبة النمطية، وتسمى حد 'بيتز'.

حّد 'بيتز'

Grenzwert von Betz

529 BEV battery electric 
vehicle

véhicule électrique à batterie

مركبة كهربائية تعمل ببطارية فقط، أي تكون البطارية هي مصدر
الطاقة الوحيد فيها، وذلك على العكس من نظم الدفع اهلجينة، اليت
يستخدم فيها، على سبيل املثال، محرك احتراق داخلي إىل جانب
البطارية (سواء كان هذا احملرك لغرض تشغيل السيارة أو لشحن

البطارية).

(BEV) مركبة كهربائية ببطارية

BEV
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530 bidirectional 
communication

communication bidirectionnelle

رابط اتصاالت يسمح بنقل املعلومات يف كال االجتاهني. يتطلب
((أنظر: وصلة مزدوجة)). 

اتصال ثنائي االجتاه

bidirektionale Kommunikation

531 bi-directional 
converter

convertisseur bidirectionnel

يمكن تصميم طبولوجيا منظِّمات اجلهد املفتاحية (التحويلية) لتكون
ثنائية اإلجتاه، وذلك عن طريق استبدال مجيع الصمامات الثنائية

(الدايودات) بتقومي فعال جيب التحكم فيه على حده. وبإمكان هذا
النوع من املغريات نقل القدرة يف أي من االجتاهني، وهو أمر مفيد يف

التطبيقات اليت تتطلب كبح استرجاعي. (انظر: ((رابط: مكبح
استرجاعي))) .

مغّير ثنائي االجتاه

bidirektionale Stromrichter

532 bifacial panel

panneau bifaciale

نوع من األلواح الشمسية يوجد به زجاج على جانبيه لتجميع الطاقة
املنعكسة بصورة أكثر كفاءة. ويف الوضع الرأسي تزيد الكفاءة لتصل

إىل 50% يف حني أهنا تتراوح عادة ما بني 10% و%20.

لوح مشسي ثنائي الوجه

doppelseitiges Panel

533 Bilateral network

réseau bilatéral

شبكة تتميز بأن خصائصها وسلوكها واحد بغض النظر عن اجتاه
سريان التيار عرب عناصرها املختلفة.

شبكة ثنائية

bilaterales Netzwerk;   ungepoltes Netzwerk

534 bilge pump

pompe de cale

مضخة لضخ كميات كبرية من املياه إىل ارتفاع حمدود وتستعمل
عموما لضخ املياه من الناقالت أو يف اهلندسة املدنية.

مضخة ماء آسن

Lenzpumpe

535 bimodal system

système bimodal

نظام كهرضوئي يمكن تشغيله إما مبثابة نظام قائم بذاته وإما مبثابة
((رابط: نظام مرتبط بالشبكة)). 

نظام مشسّي مزدوج

bimodales System

536 Binary Universal 
Form for the 
Representation of 
meteorological data

forme universelle de représentation binaire des 
données météorologiques

طريقة تشفري تطبق منذ عام 1988 لبيانات مراقبة األرصاد اجلوية،
حيث تستخدم عند توافر اإلمكانيات لعرض هذه البيانات. ويمثّل كُلً
من هذا النموذج، و((رابط: النموذج احلريف لتمثيل البيانات وتبادهلا

(CREX)|النموذج احلريف لتمثيل البيانات وتبادهلا
(CREX)))  صيغيت البيانات املُوصى باستخدامهما دولياً من قبل

((رابط: املُنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO))) ، وذلك
ألغراض تبادل تسجيالت بيانات األرصاد احلالية واملُستقبلية.

النموذج العاملي الثنائي لتمثيل بيانات
األرصاد اجلوية

BUFR

537 bio SNG (bio 
synthetic natural 
gas)

gaz naturel biosynthétique

غاز حيوي اصطناعي خيضع لعملية توليد غاز امليثان، وتبلغ نسبة
حمتوى غاز امليثان، الذي يمكن احلصول عليه عن طريق هذه العملية،
%95 على األقل. وجدير بالذكر أن هذا الغاز يصلح للحقن يف

شبكة الغاز الطبيعي.

غاز حيوي طبيعي اصطناعي
(bio-SNG)

Biosynthese-Erdgas

538 bio-based products

bioproduits

منتجات ميكن إنتاجها صناعياً من ((رابط: كتلة حيوية))، ومنها على
سبيل املثال: الوقود، املواد الكيميائية، مواد البناء، الطاقة الكهربائية،

أو احلرارة.

منتجات ذات أصل حيوي

Biomasseprodukte

539 biobutanol

biobutanol

نوع من البوتانول (رمزه الكيميائي C4H100) ينتج من السليولوز
ومصادر أخرى ((رابط: كتلة حيوية|للكتلة احليوية)). 

بوتانول حيوي

Biobutanol

540 biobutanol

biobutanol

يعترب البوتانول احليوي كل أنواع البوتانول، اليت يتم إنتاجها من الكتلة
احليوية.

بوتانول حيوي

Biobutanol
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541 biocenosis

biocénose

Lebensgemeinschaft; Vergesellschaft-ung von 
pflanzlichen und tierischen Lebewesen, die 

sich infolge ähnlicher Umweltansprüche und 
ein-seitiger oder gegen-seitiger Abhängig-

keit in dem betr. Lebensraum ( Biotop) 
halten können und ein Verknüpfungsgefüge 

bil  

تعايشية

Biozönose

542 biochar

biocharbon

فحم نبايت دقيق اجلزيئات ناتج من ((رابط: كتلة حيوية)).  ويف بعض
احلاالت يطلق هذا املصطلح على الفحم النبايت املأخوذ عن كتلة

حيوية بواسطة عملية ((رابط: احنالل حراري|االحنالل احلراري)). 
ويستعمل هذا الفحم المتصاص الكربون وحتسني التربة وما إىل ذلك.

فحم حيوي

Biokohle

543 biochemical 
conversion

transformation biochimique

عملية يتم فيها حتويل ((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية)) إىل
((رابط: ناقل الطاقة الثانوية|ناقل طاقة ثانوية)) أو إىل ((رابط:

طاقات هنائية|طاقات هنائية)) أو ((رابط: طاقة مفيدة))، يف عمليات
التحسني احليوية الكميائية، باالستعانة ((رابط: أحياء دقيقة|بأحياء

دقيقة))؛ أي أن ذلك حيدث يف خالل عمليات حيوية. (انظر:
((رابط: ختمر كحويل))، ((رابط: حتلّل الهوائي))، ((رابط: حتلّل

هوائي))) 

حتّول حيوي كيميائي

Bio-chemische Umwandlung

544 biochemical 
conversion

conversion biochimique

استخدام التخمر أو ((رابط: هضم الهوائي|اهلضم الالهوائي)) يف
إنتاج وقود ومواد كميائية من مصادر عضوية.

حتويل كيميائي حيوي

biochemische Umwandlung

545 biochemical 
engineering

génie biochimique 

فرع من فروع التقانة احليوية، اليت تتناول تطبيق ما خيص هندسة
العمليات، وبفضلها يمكن االستفادة يف التطبيقات التقنية من حتوالت

املواد بفعل العمليات احليوية.

هندسة كيميائية حيوية، هندسة النظم
احليوية

Bioverfahrenstechnik

546 biochemical oxygen 
demand

demande d'oxygène biochimique

األكسجني املُذاب الذي حتتاجه الكائنات البيولوجية اهلوائية يف كتلة
مائية لتكسري املواد العضوية املوجودة يف عينة مياه محددة عند درجة

حرارة معينة وخالل فترة زمنية محددة.

طلب األكسجني البيوكيميائي
(BOD)

biologischer Sauerstoffbedarf

547 biochemical oxygen 
demand

demande biochimique en oxygène

كمية األكسجني اليت حتتاجها العضويات الدقيقة خالل 5 أيام عند
درجة حرارة 20° س، لكي تحلِّل املواد العضوية املوجودة بداخل

مياه الصرف الصحي بيولوجياً. ويقاس هذا ((رابط: متغير
;mg BSB5] لتر   ;BSB5 ر اإلمجايل)) بوحدة جممإمجايل|املُتغي

.[l 

طلب بيوكيميائي لألكسجني، احتياج
بيوكيميائي لألكسجني

Biochemischer Sauerstoffbedarf

548 biocide

biocide

Oberbegriff für alle Substanzen, die 
Lebewesen schädigen oder töten ( Herbizid,  

Fungizid,  Pestizid)  

مبيد حيوي

Biozid

549 biodegradable waste

déchets biodégradables

نفايات يرجع أصلها إىل مصادر نباتية أو حيوانية، ويمكن أن تتحلل
بفعل كائنات حية أخرى.

نفايات قابلة للتحلل احليوي

biologisch abbaubarer Abfall
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550 biodegradation 
processes

processus de biodégradation

عملية تتم بواسطة العضويات الدقيقة اليت تقوم بتحليل املواد العضوية
املوجودة يف ((رابط: مياه الصرف الصحي)) و((رابط: مياه

سطحية|املياه السطحية)) املُلوِّثة. (انظر: ((رابط: تنقية مياه الصرف
الصحي))) 

عملية التحلّل احليوي

Biologische Abbauprozesse

551 biodiesel

biodiesel

أحد الزيوت النباتية أو احليوانية، جبودة وقود ديزل، يخصص
لالستعمال ((رابط: وقود حيوي|كوقود حيوي)).  ويعترب الديزل

احليوي وقوداً حيوياً من اجليل األول. كما يمكن استعمال ((رابط:
عدنفايات أحيائية)) ودهون حيوانية إلنتاج الديزل احليوي. وي

((رابط: جليسرين|اجلليسرين)) من املُنتجات املُصاحبة هلذه العملية،
والذي يستخدم يف الصناعات الكيميائية. (انظر: ((رابط: كُتلة

حيوية))، ((رابط: أسترة))، ((رابط: منتجات مصاحبة))) 

ديزل حيوي

Biodiesel

552 biodiesel

biodiesel

وقود قابل للتحلل احليوي يستخدم يف حمركات ديزل اخلاصة بوسائل
النقل، ويتم إنتاجه عن طريق ((رابط: أسترة|أسترة)) زيوت أو
شحوم مشتقة عضوياً. ويستعمل إما بديالً لوقود ديزل أو كأحد

مكوناته.

ديزل حيوي

Biodiesel

553 biodiesel

biodiesel

وقود مياثل يف استخدامه وقود ديزل املعدين.

الديزل احليوي

Biodiesel

554 biodiesel

biodiesel

ein Kraftstoff, der in der Verwendung dem 
mineralischen Dieselkraftstoff gleichkommt.  

ديزل حيوي

Biodiesel

555 biodiversity

biodiversité

تنوع عضوي.

تنوع حيوي

Biodiversität

556 biodiversity

biodiversité

التنوع البيولوجي املشار إليها وفقا لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
(اتفاقية التنوع البيولوجي) "التباين، بني الكيانات احليوية من مجيع

املصادر: أي املنشأ واألراضي، والبحرية وغريها من النظم اإليكولوجية
املائية واملركبات اإليكولوجية اليت ينتمي إليها" ويش

تنوع بيولوجي

Biodiversität

557 biodiversity

biodiversité

Biologische Vielfalt  

تنوع بيولوجي

Biodiversität

558 biodrying

bioséchage

عملية يتم فيها تسخني النفايات القابلة للتحلّل احليوي بسرعة خالل
املراحل األولية من مراحل التدمني، وذلك إلزالة الرطوبة من سيل

النفايات، مما يقلّل من وزهنا اإلمجايل. ويف عمليات التجفيف
البيولوجي تتزايد معدالت التجفيف بفعل احلرارة البيولوجية فضالً عن

التهوية اجلربية.

جتفيف بيولوجي

Biomassetrocknung

559 bioeffector

bio effecteur

lebende Mikroorganismen sowie Wirkstoffe 
aus Pflanzenrückständen  

مفَعِّل حيوي

Bioeffektor

560 bioenergy

bioénergie

أنواع الطاقة املُستمدة من عمليات إنتاج وحتويل واستخدام مواد ناجتة
عن عمليات ((رابط: متثيل ضوئي)) سواء مباشرة أو على حنو غري

مباشر (من بينها املخلفات العضوية). وتستعمل لتصنيع وقود وبدائل
ملنتجات بتروكيميائية ومنتجات أخرى كثيفة االستهالك للطاقة.

طاقة حيوية

Bioenergie
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561 bioenergy

bioénergie

الطاقة اليت يتم إنتاجها من الكتلة احليوية.

طاقة حيوية

Bioenergie

562 bioethanol

bioéthanol

إيثانول ينتج من ((رابط: كُتلة حيوية)) أو ((رابط: مخلّفات عامة
حيوية األصل)) أو من كليهما، ويستخدم ((رابط: وقود

حيوي|كوقود حيوي)) من اجليل األول، حيث يستعمل يف
محركات  البرتين، ويخلَط مع ((رابط: برتين|البرتين)).  ( انظر:

((احلبوب املُقطّرة اجلافة مع الذوائب))) 

إيثانول حيوي

Bioethanol

563 bioethanol

bioéthanol

نوع من أنواع ((رابط: إيثانول|اإليثانول)) ينتج من مواد أولية
مستخلصة من كتلة حيوية. ويشتمل على اإليثانول الناتج عن ختمر

احملاصيل مثل الذرة، إىل جانب ((رابط: إيثانول|اإليثانول))
السليلوزي الناتج من النباتات اخلشبية أو احلشائش.

إيثانول حيوي

Bioethanol

564 bioethers

bioéther

مركبات معتدلة التكلفة تعمل كمحسنات حللقة األوكتان.

إيثرات حيوية

Bioether

565 biofilm technology

technologie de biofilm

التقانة املُستخدمة يف تنقية مياه الصرف الصحي بطريقة بيولوجية
وهوائية، ويمكن تقسيمها بوجه عام إىل نوعني: أنظمة تستخدم فيها
كتلة حيوية معلقة (طريقة املُعاجلة باحلمأة املُنشطة)، وأنظمة أخرى
تستخدم فيها كتلة حيوية غري متحركة (طريقة املُعاجلة بالبيوفيلم)،

حيث توجد ا الكتلة احليوية يف صورة بيوفيلم مثبت على سطح منو.
وتندرج املُرشحات البيولوجية ضمن طريقة املُعاجلة بالبيوفيلم.

تقانة األغشية احليوية الرقيقة، تقانة
البيوفيلم

Biofilmtechnologie

566 biofilter

filtre biologique

مرشح يستخدم يف ((رابط: تنقية اهلواء العادم)) بيولوجياً. ويتكون
املُرشح البيولوجي عموماً من خزان يتدفق اهلواء عربه رأسياً، حيث

يكون معبأً مبادة حشو، (مثل: الطني املُمدد، الرمل، فحم األنثراسيت،
فحم الكوك، الزيوليت، البوليسترين املُمدد). وهلذه املادة سطح مميز

للغاية، حيث يعمل كسطح تنمو عليه الكتلة احليوية.

مرشِّح بيولوجي

Biofilter

567 biofiltration

filtration biologique

عملية تستخدم فيها املُرشحات البيولوجية لتحليل الكربون، والنترجة،
ونزع النيتروجني، كما تستخدم أيضاً إلزالة الفوسفات، حيث تعمل
املادة احلاملة املثبثة واليت ينمو عليها البيوفيلم يف املُفاعل على حجز
العوالق من خالل الترشيح املوضعي. وبفعل السطح الكبري املُميز (

الذي يبلغ من 500 إىل 1000 م2;  م3) والبنية الالصقة للبيوفيلم،
تزال املواد الصلبة من ((رابط: مياه الصرف الصحي)).  ويمكن أن
تصل قيمة تصريف املُرشح إىل <10 جمم TS;  l> تبعاً لطريقة

تشغيله ونوع املُلوِّث.

ترشيح بيولوجي

Biofiltration

568 biofuel

biocombustible;   biocarburant

وقود يشتق من ((رابط: كُتلة حيوية))، ويستعمل لتشغيل محركات
االحتراق (كما يف املركبات، أو يف ((رابط: حمطة توليد مشترك
للحرارة والقُدرة|حمطات التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة)))  أو

أنظمة التدفئة. ومن أنواع الوقود احليوي: ((رابط: ديزل
حيوي|الديزل احليوي))، و((رابط: إيثانول حيوي|اإليثانول
احليوي))، و((رابط: ميثان حيوي|امليثان احليوي)) الناشئ عن
((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي))، والزيوت النباتية النقية،

و((رابط: وقود الكُتلة احليوية املُسالة)) االصطناعي. (انظر: ((رابط:
منتجات مصاحبة))) 

وقود حيوي

Biokraftstoff

569 biofuel

biocarburant

((رابط: كتلة حيوية)) يتم حتويلها إىل وقود سائل أو غازي، مثل
((رابط: إيثانول|اإليثانول)) و((رابط: ميثانول|امليثانول)) و((رابط:

ميثان|امليثان)) واهليدروجني.

وقود حيوي

Biokraftstoff
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570 biofuel

biocarburant

الوقود املنتج من الكتلة احليوية.

وقود حيوي

Biokraftstoff

571 biofuel

biocarburant

sind eine Form der .  

وقود حيوي

Biokraftstoffe

572 biofuel

biocarburants

Kraftstoff, der nicht aus Erdöl gewonnen 
wird  

وقود حيوي

Biosprit

573 biofuel engine

moteur à biocarburant

نوع من أنواع احملركات، يشبه املُحرك الغازي يف حمطات التوليد
املُشترك (CHP)، إال أنه يستعمل فيها وقود حيوي، ومحرك غازي
ترددي أو محرك ديزل، ومن مميزات استخدام الوقود احليوي: تقليل

استهالك الوقود الكربوين؛ مما يؤدي إىل تقليل انبعاثات الكربون.

حمرك بالوقود احليوي

Biokraftstoff-Motor

574 Biofuel engine

moteur à biocarburants

((رابط: وحدات التوليد املُشترك|وحدات توليد مشترك)) للحرارة
والقُدرة، تكاد تعمل ((رابط: عنفة غازية|كعنفة غازية))، وهلا خرج

قُدرة كهربائية يقل عن 10 ميجاواط. كما يعترب هذا النوع من
الوحدات مفيداً يف حالة وجود طلب كبري على الطاقة الكهربائية
و((رابط: بخار املاء|البخار)) (الطاقة احلرارية)، أو أي منهما.

حمرك بالوقود احليوي، حمّول آيل

Biokraftstoff-Motor

575 biofuels according 
to the biofuels 
sustainability 
ordinance

les biocarburants suivant l'ordonnance de la 
durabilité des biocarburants

الوقود احليوي وفقا لقانون أنواع الوقود احليوي الدائم هو احملروقات
السائلة أو الغازية املنتجة من الكتلة احليوية.ويشمل إنتاج الوقود

احليوي وفقا لالئحة مجيع اخلطوات من زراعة الكتلة احليوية وخاصة
النباتات، للعالج من الكتلة احليوية السائلة أو الغازية إىل مستوى

وقود حيوي حسب قانون استدامة
الوقود احليوي

Biokraftstoffe i.S. der Biokraft-NachV

576 Biofuels Quota Act

loi sur les quotas de biocarburants

قانون حصص الوقود احليوي هو قانون إلدخال معدل للوقود
األحيائي من خالل تعديل القانون االحتادي ملكافحة التلوث وتعديل
الطاقة واألنظمة الضريبية احلالية، BioKraftQuG)وهذا القانون
خيدم تنفيذ خمتلف سياسات االحتاد األورويب وغريها وينص على التزام

بانتاج الزيت املعد

قانون حصص الوقود احليوي

Biokraftstoffquotengesetz

577 biofuels;   biomass 
fuels

biocarburants

نوع من أنواع ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)). 

وقود حيوي

Biokraftstoffe

578 biogas

biogaz

غاز قابل لالحتراق ينتج عن التحلل البيولوجي للمخلفات العضوية،
مثل: الغاز الناتج عن مقالب النفايات، وغاز هاضم مياه الصرف

الصحي، وغاز هاضم املخلفات احليوانية.

غاز حيوي

Biogas

579 biogas

biogaz

يقصد به الغاز الناتج عن حتلل مادة عضوية مع غياب األكسجني،
وينتج عن طريق ((رابط: هضم الهوائي|اهلضم الالهوائي)) أو

((رابط: ختمر)) املواد القابلة للتحلل احليوي، كالروث، ومياه اجملاري،
والنفايات البلدية، والنفايات اخلضراء، واملواد النباتية، واحملاصيل.

غاز حيوّي

Biogas
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580 biogas

biométhane

ميكن حتسينه حبيث تصبح جودته مماثلة جلودة الغاز الطبيعي غاز حيوي
األحفوري. والغاز املتجدد خيار متاح وجيب اعتباره مصدراً من

مصادر الطاقة البديلة إىل جانب القدرة الشمسية وقدرة الرياح. يسمى
أيضاً 'الغاز الطبيعي املستدام ' أو 'غاز امليثان احليوي'.

ميثان حيوي

Biomethan

581 biogas

biogaz

(انظر: ((رابط: ميثان حيوي))) 

غاز حيوي

Bioerdgas

582 biogas

biogaz

غاز قابل لالحتراق يتولد عند ختمر ((رابط: كتلة حيوية)). 

غاز حيوي

Biogas

583 biogas

biogaz

((رابط: غاز حيوي)) غين بالطاقة، ينتج يف خزان اهلضم الالهوائي
املوجود يف حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي. ويعترب غاز امليثان هو

املُكون األساسي فيه.

غاز حيوي

Klärgas

584 biogas

biogaz

غاز قابل لالحتراق ناتج عن حتلل الفضالت احليوية يف ظروف انعدام
اهلواء (األكسجني)، ويتكون عادةً من غاز ميثان يتراوح تركيزه بني

50 إىل 60%. (انظر: ((رابط: غاز مقالب النفايات))) 

غاز حيوي

Biogas

585 biogas

biogaz

brennbares Gas, welches durch Vergärung 
von  hergestellt wird  

غاز حيوي

Biogas

586 biogas according to 
the german 
renewable energy 
act

biogaz conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

الغاز الذي يتم إنتاجه من اهلضم الالهوائي للكتل األحيائية (املادة 3،
.(EEG الفقرة الفرعية 2 ب

غاز حيوي وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Biogas i.S.d. EEG

587 biogas injection

injection de biogaz

عملية حقن ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) يف شبكة امليثان
(شبكة الغاز الطبيعي).

حقن غازحيوي

Biogaseinspeisung

588 biogas partner

partenaire de biogaz

مشروع قامت ((رابط: وكالة الطاقة األملانية (dena)|الوكالة
األملانية للطاقة (dena)))  بالتعاون مع شركائها بتطويره  حتت شعار:
'التعاون يف اإلمداد بالطاقة'. ويهدف هذا املشروع إىل تكوين قاعدة

رائدة دولياً إلمداد شبكة الغاز الطبيعي بالغاز احليوي.

شركاء الغاز احليوي

biogaspartner

589 biogas plant

installation de biogaz

تستخدم حمطة الغاز احليوي إلنتاج الغاز احليوي من خالل ختمري
الكتلة احليوية، ويتم استخدام الفضالت احليوانية (الطني والسماد
الصلب) باعتبارها شيء رئيسي ال ميكن االستغناء عنه، كما يتم

استخدام مساد من النفايات العضوية يف املعدات الغري الزراعية، حيث
يستخلص منها

حمطة الغاز احليوي

Biogasanlage

590 biogas plant

installation de biogaz

 dient zur Erzeugung von  durch Vergärung 
von Biomasse.  

وحدة غاز حيوي

Biogasanlage

64



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةB

591 biogas plant market 
premium model

modèle haut de gamme du marché de l'usine de 
biogaz

اعتبارا من سنة 2014 يتم تسويق الطاقة الكهربائية من الغاز احليوي
اجلديد ابتداء من 750 كيلو واط إلزاميا عرب برنامج مشغلي املصانع
(مصانع الغاز احليوي) ميكنهم االختيار شهريا كما ينص على ذلك

قانون الطاقات املتجددة، االبقاء على نفس الرسوم او تغيريها إذا كانو

منوذج سوق حمطة الغاز احليوي

Biogasanlagen-Marktprämienmodell

592 biogas storage 
biogas store biogas 
storage tank

Réservoir de biogaz

خزان (صهريج) يستخدم يف ختزين الغاز احليوي. ووفقًا التصميم،
يمكن تركيب هذا اخلزان مباشرةً يف حمطة الغاز احليوي أو كجزء
خارجي فيها. وجيب أن يكون جدار هذا اخلزان مسيكًا وصامدا

لالنضغاطية، ومقاوما للحرارة والعوامل اجلوية. وهذا اخلزان يسمح
بالفصل الزمين بني عملييت إنتاج الغاز واستهالكه. ويرتبط حجم

خزان الغاز احليوي مبدة تشغيله، وحجم إنتاجه، ومقدار الطلب على
الغاز.

خّزان الغاز احليوي

Biogasspeicher

593 biogas upgrader

unité de valorisation du biogaz

معاجل ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) وسيلة تستخدم لتركيز
امليثان احملتوي يف الغاز احليوي للوصول إىل املواصفات القياسية للغاز

الطبيعي، ويزيل هذا النظام غاز ثاين أكسيد الكربون وكربيتيد
.اهليدروجني واملاء واملُلوثات، من الغاز احليوي

معاجلة الغاز احليوي

Biogasaufbereitungsanlage

594 biogasification

biogazéification

عملية حتلل ((رابط: كتلة حيوية)) باستخدام بكترييا الهوائية إلنتاج
((رابط: غاز حيوي)). 

تغويز حيوي، حتويل إىل غاز حيوي

Biogaserzeugung

595 biogenic

biogénique

شكِّلَ من قبل الكائنات احلية.

إحيائي

biogen

596 biogenic 
(municipal) waste

déchets biogènes (municipiaux)

أنواع النفايات القابلة للتحلّل هوائياً أو الهوائياً، وتنشأ عن جماالت
الزراعة والثروة السمكية واقتصاد الغابات، وكذلك عن املُنشآت

الصناعية واملنازل السكنية. ومن أنواع هذه النفايات على سبيل املثال:
نفايات وبقايا األخشاب، و((رابط: قش|القش))، و((رابط: نفايات
احلدائق))، و((رابط: سماد بلدي سائل|الِسماد البلدي السائل))،

و((رابط: نفايات حيوية|النفايات احليوية)) والدهنية. ووفقاً
للمتعارف عليه، تبلغ نِسبة اجلُزء احليوي األصل يف ((رابط: نفايات

البلديات)) 50%. (انظر: ((رابط: حتلل عضوي الهوائي))، ((رابط:
حتلل عضوي هوائي))) 

نفايات حيوية (حضرية)

Biogene (Siedlungs-) Abfälle

597 biogenic fuel

biocombustible

حمروقات (حطب وغريه) من أصل عضوي حيوي.

حمروقات حيوية

Biogener Brennstoff

598 biogenic liquid fuels

biocombustibles liquides

(انظر: ((رابط: وقود حيوي))، ((رابط: كُتلة حيوية))) 

وقود سائل حيوي

Biogene flüssige Brennstoffe

599 biogenic solid fuels

biocombustibles solides

كتلة حيوية صلبة يمكن استخدام العديد من أنواعها دون أن تجرى
عليه عمليات معاجلة مكلّفة، حيث يتم فقط جتفيفه وتفتيته. ومن

أنواعها ((رابط: خشب|اخلشب)) و((رابط: قش|القش)) والثفل.
اإل أهنا قد ختضع ملُعاجلة مكلّفة للحصول على منتجات ذات خصائص
محددة بدقة (من حيث األبعاد، واملُحتوى الطاقي، ومحتوى الرماد)،
مثل ((رابط: كبسوالت خشبية|الكبسوالت اخلشبية))، وكبسوالت

.القش

وقود صلب حيوي

Biogene Festbrennstoffe

600 bioheat

biochaleur

طاقة حرارية يتم توليدها من أحد مصادر ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة
احليوية)). 

حرارة حيوية

Biowärme
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601 biohydrogen

biohydrogène

اهليدروجني، الذي ينتج أو يستخلص من كتلة حيوية ميتة أو مبساعدة
من كائنات دقيقة حية.

هيدروجني حيوي

Biowasserstoff

602 bioindicators

indicateurs biologiques

يمكن االستفادة تقنياً من تلوث البيئة عن طريق النباتات واحليوانات
اليت تتأثر سريعاً بتغيرات البيئة، وتستجيب هلا يف وقت مبكرٍ، إما عن
طريق املؤشرات البيولوجية للكائنات احلية اليت هلا رد فعل ملحوظ جتاه

تلوث البيئة، أوعن طريق اخلصائص الفسيولوجية و املورفولوجية
املثالية لألماكن ذات الظروف اخلاصة.

مؤشِّرات بيولوجية

Bioindikatoren

603 biological analysis

analyse biologique

عملية تتبع فيها الطرق التحليلية اخلاصة بالعلوم البيولوجية: الكيمياء
احليوية، والبيولوجيا اجلُزيئية، وعلم الوراثة اجلُزيئي، وعلم األحياء

اخللوي، وعلم األحياء النمائي، وعلم الطب. وكثرياً ما يدرج ضمن
التحليل البيولوجي استخدام مطياف الكتلة (MS) إىل جانب تقنية
((رابط: استشراب سائل عايل األداء (HPLC)|استشراب السائل

عايل األداء (HPLC)))  اليت تستخدم كاشف اآلشعة فوق
البنفسجية، أو كاشف التفلور. ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية إثبات
وجود تركيزات للمواد (يف بالزما الدم على سبيل املثال) بدقة، وذلك

بقياس يصل إىل بيكوجرام;   مليلتر.

حتليل بيولوجي

Biologische Analytik

604 biological barrier

barrière biologique

جمموعة من العمليات السلبية املتنوعة اليت تندرج يف األساس ضمن
عمليات ((رابط: إصالح ميكروبيولوجي داخل املوقع|اإلصالح

امليكروبيولوجي داخل املوقع)). 

حاجز بيولوجي

Bio-Barriere

605 biological diversity

biodiversité

تنوع بيولوجي

biologische Vielfalt

606 Biological Diversity

diversité biologique

Oberbegriff für die Vielfalt der Ökosysteme, 
der Lebensgemein-schaften, der Arten und 

der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art  

تنوع بيولوجي

Biologische Vielfalt

607 biological 
diversity;   
biodiversity

biodiversité

مصطلح شامل لتنوع األنظمة البيئية، واجلماعات احليوية، وكافة
األنواع والتنوع اجليين بداخل كل نوع.

تنوع بيولوجي

Biologische Vielfalt

608 biological ex-situ 
process

traitement biologique ex situ

يمكن ((رابط: مادة ملوِّثة|للمواد املُلوِّثة)) العضوية والسيانيدات، يف
ظل ظروف مثلى، أن تتحلّل أو أن يعاد تكوينها من جديد، بفعل

عمليات األيض امليكروبيولوجية، مبا فيها من حتوالت إنزميية حتدث يف
خاليا إضافية. ويمكن أن تزيد كفاءة التحلّل زيادة مضاعفة إذا مت
حتسني الظروف احمللية بشكل مخطط ودقيق (ظروف اهلواء واملاء،
اإلمداد باملُغذيات وقيمة اُألس اهليدروجيين ودرجة احلرارة وجودة

التربة). علماً بأن قُدرة التحلّل اخلاصة باملادة، وتوفّرها بيولوجياً، مها
أهم املعايري يف هذه العملية. (انظر: ((رابط: طريقة االستزراع

البكتريي))) 

عملية بيولوجية خارج املوقع

Biologische Ex-situ Verfahren

609 biological oxygen 
demand (BOD)

demande biologique en oxygène (DBO)

ist der Biologische Sauerstoff-Bedarf, ein 
Maß für die Belastung von Abwasser mit 

biologisch abbaubaren Substanzen.  

طلب بيولوجي على األوكسجني
(BOD)

BSB
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610 biological residues

résidus biologiques

ختتلف املخلفات األحيائية عن ((رابط: حماصيل الطاقة))، فهي ال
تزرع خصيصاً كي تستخدم كمصدر للطاقة، بل تنتج من

استخدامات أخرى سابقة ((رابط: كُتلة حيوية|للكُتلة احليوية)). 
ومن أمثلة املخلفات األحيائية: نفايات احلصاد، والنفايات العضوية،
و((رابط: قش|القش))، وفضالت احليوانات (مثل ((رابط: مساد

بلدي سائل|السماد البلدي السائل)) واألمسدة العضوية).

مخلّفات أحيائية

Reststoffe

611 biological soil 
degradation

dégradation biologique des sols

Verlust der Biodiversität: Führt zum 
Rückgang des Lebendverbaus und damit zur 

Erosion  

تدهور بيولوجي للتربة

Biologische Bodendegradation

612 biological waste 
treatment

traitement biologique des déchets

عملية تتبع ((رابط: معاجلة ميكانيكية للنفايات|املُعاجلة امليكانيكية
للنفايات)) ينقل فيها ((رابط: كسر النفايات الدقيق)) إىل اجلُزء

البيولوجي يف ((رابط: حمطة املُعاجلة امليكانيكية-البيولوجية للنفايات))،
وهناك تتم عمليتا ((رابط: التحول إىل مساد عضوي|التحول إىل مساد

عضوي)) والتخمر.

معاجلة حيوية للنفايات

Biologische Abfallbehandlung

613 Biological water 
properties

Propriétés biologiques de l'eau

خصائص بيولوجية للمياه

Biologische Wassereigenschaften

614 biomass

biomasse

مصطلح عام يشري إىل نباتات أو إىل مواد مشتقة منها. وتعد الكُتلة
احليوية أحد مصادر الطاقة املُتجددة املُستخدمة لتشغيل بعض حمطات

((رابط: توليد مشترك|التوليد املُشترك)).  وهي إما أن تستخدم
استخداماً مباشراً أو غري مباشر وذلك عن طريق حتويلها إىل نوع آخر
من منتجات الطاقة. وهو ما حيدث بثالث طُرق: التحويل احلراري،

والتحويل الكيميائي، والتحويل البيوكيميائي.

كُتلة حيوية

Biomasse

615 biomass

biomasse

جملة املواد العضوية، الناشئة عن أصول نباتية وحيوانية. وعند
استعمال الكُتلة احليوية ألغراض توليد الطاقة، يتم التمييز بني ((رابط:
مواد خام متجددة|املواد اخلام املُتجددة)) (انظر: ((رابط: حماصيل
الطاقة)))  و((رابط: نفايات أحيائية|النفايات األحيائية)) العضوية،

وغريها. كما يمكن تقسيم الكُتلة احليوية إىل ((رابط: منتج
أويل|منتجات أولية)) و((رابط: منتج ثانوي|أخرى ثانوية)).  ( انظر:

((رابط: منتجات مصاحبة))، ((رابط: تريتيكال))) 

كُتلة حيوية

Biomasse

616 biomass

biomasse

أية مادة عضوية مشتقة من نبات تكون متاحة لتوليد الطاقة ويمكن
استخدامها بناء على مبدأ االستدامة، ويشمل ذلك حماصيل الطاقة
العشبية واخلشبية، وحماصيل األغذية واألعالف الزراعية، وخملفات

وبقايا احملاصيل الزراعية، وخملفات وبقايا األخشاب، والنباتات املائية،
واملخلفات األخرى، مثل بعض املخلفات العامة. وتنتج هذه املادة
بصورة مستدامة من املاء وثاين أكسيد الكربون من خالل عملية
التمثيل الضوئي، كما تنقسم إىل ثالث فئات: كتلة حيوية أولية

وثانوية وثالثية.

كتلة حيوية، كتلة بيولوجية

Biomasse

617 biomass

biomasse

إمجايل الكتلة العضوية للكائنات احلية;  امليتة.

الكتلة احليوية

Biomasse

618 biomass

biomasse

الكتلة احليوية هلا وظيفة هامة كمادة خام.

كتلة حيوية

Biomasse

619 biomass

biomasse

gesamte organische Masse lebender/toter 
Organismen  

كتلة حيوية

Biomasse

67



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةB

620 biomass energy

énergie de biomasse

الطاقة الناجتة عن حتويل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) إىل
حرارة مباشرةً، أو إىل سائل أو غاز ميكن حتويله إىل طاقة. (انظر:

((رابط: طاقة حيوية))) 

طاقة الكتلة احليوية

Biomasseenergie

621 biomass energy

énergie verte

مصطلح شائع يطلق على الطاقة املولّدة من مصادر طاقة متجددة.

طاقة خضراء

grüne Energie

622 Biomass fuel

carburant de biomasse

((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) اليت متّ حتويلها مباشرةً إىل طاقة
أو إىل وقود سائل أو غازي، مثل ((رابط: إيثانول|اإليثانول))

و((رابط: ميثانول|امليثانول)) و((رابط: ميثان|امليثان)) واهليدروجني.

وقود الكتلة احليوية

Biomassekraftstoff

623 biomass gassing

gazéification de la biomasse

عملية إلنتاج غازات قابلة لالحتراق انطالقا من الكتلة احليوية.

تغويز الكتلة احليوية

Biomassevergasung

624 biomass production

production de biomasse

عملية تشمل بصفة خاصة زراعة ((رابط: مواد خام متجددة))
و((رابط: حماصيل الطاقة)). 

إنتاج الكُتلة احليوية

Biomasseproduktion

625 biomass thermal 
energy council 
(BTEC)

conseil pour l’énergie thermique de biomasse 
(BTEC)

جملس خيتص باستخدام الكتلة احليوية بشكل فعال يف أغراض التدفئة
وتطبيقات الطاقة احلرارية األخرى بالواليات املتحدة األمريكية.

تأسس اجمللس عام 2009، ومقر مكتبه الرئيسي يف واشنطن العاصمة
(م. ك.)، بالواليات املتحدة األمريكية.

جملس مسؤويل إنتاج وقود الكتلة
(BTEC) احليوية

Biomass Thermal Energy Council (BTEC)

626 Biomass to Liquid

Biomass to Liquid

عمليات حتويل الكتلة احليوية (عموما الصلبة) إىل سوائل (إنتاج الوقود
االصطناعي من الكتلة احليوية).

(BTL) كتلة حيوية إىل سائل

BTL

627 biomass utilization

utilisation de la biomasse

استخدام الكتلة احليوية

Biomassenutzung

628 biomass-to-liquid 
(BTL)

liquéfaction de la biomasse

عملية متعددة اخلطوات دف إىل إنتاج وقود حيوي من الكتلة
احليوية. (انظر: ((رابط: عملية فيشر-تروبش)) و((رابط: احنالل

حراري ومضي|االحنالل احلراري الومضي)) وإزالة البلمرة احلفزية).

تسييل الكتلة احليوية

Biomasseverflüssigung Biomass-to-Liquid (BtL)

629 biomass-to-liquid 
(BtL) - fuel

liquéfaction de la biomasse (BtL) - carburant

وقود اصطناعي، ينتج عن طريق إسالة ((رابط: كُتلة حيوية)). 

وقود الكُتلة احليوية املُسالة

Biomass-to-Liquid (BtL) - Kraftstoffe

630 biomass-wind-fuel 
cell

biomasse-éolien-pile à combustible

يتم التقارن يف هذا النوع من األنظمة بني الطاقة املُولّدة من أنظمة
الطاقة املُتجددة املُعتمدة على الكُتلة احليوية، وطاقة الرياح، وخاليا

الوقود.

نظام هجني من كُتلة حيوية ورياح
وخاليا وقود

Biomasse-Wind-Brennstoffzelle

631 biomethane

biométhane

غاز حيوي خام معاجل، تبلغ نِسبة محتوى ثاين أكسيد الكربون فيه
حنو 30 إىل 45%، وتتم إزالة ثاين أكسيد الكربون ومواد مقتفية منه
بغرض الوصول مبحتواه من امليثان وبدرجة نقائه إىل نفس مستوى

الغاز الطبيعي (أقصى محتوى حجمي لثاين أكسيد الكربون: %6).

ميثان حيوي

Biomethan
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632 biomethane  fuel

carburant biométhane

يمكن استخدام غاز امليثان كوقود حيوي غازي، ويف هذه احلالة
يسمى وقودا للمركبات، ويستخدم متاما كالغاز الطبيعي، وإلمداد

مركبة به البد من كَبِسه حىت 200 بار يف حمطة ضغط.

وقود امليثان احليوي

Biomethan-Kraftstoff

633 biomethane 
according to the 
German renewable 
energy act

biométhane conformément à la loi allemande 
sur les énergies renouvelables

غاز امليثان احليوي العضوي أو الكتلة الغازية األخرى واليت يتم إعادة
تركيبها وإدخاهلا يف شبكة الغاز الطبيعي (الفقرة 2 (ج) املادة 3 من

قانون الطاقات املتجددة).

امليثان احليوي وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Biomethan i.S.d. EEG

634 biomethanization

biométhanisation

عملية ((رابط: هضم الهوائي)) ألنواع خمتلفة من الفضالت والنفايات
السائلة، وخاصةً املرتلية.

استخالص ميثان حيوي

Biomethanisierung

635 bioplastic

bioplastique

نوع من البالستيك مصنوع من ((رابط: كتلة حيوية)) متجددة
ومشتق من البترول خبالف أنواع البالستيك الشائعة، يكون قابالً

للتحلل احليوي أو ال.

بالستيك حيوي

Biokunststoff

636 biopower

biopouvoir

قدرة تتمثل يف استخدام مواد أولية ((رابط: كتلة حيوية|حيوية))
إلنتاج قدرة كهربائية أو حرارة من خالل إحراق هذه املواد مباشرةً.
ويتم ذلك إما عن طريق عملية ((رابط: تغويز))، مث إحراق الغاز
الناتج، أو عن طريق عمليات حتويل حراري أخرى. وتستخدم

احملركات أو العنفات أو خاليا الوقود أو غريها من املعدات إلنتاج
القدرة.

قدرة حيوية

Biomassestrom

637 biorefinery

bioraffinerie

مرفق يتوىل معاجلة وحتويل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) إىل
منتجات ذات قيمة مضافة تتنوع بني مواد حيوية ووقود، مثل

((رابط: إيثانول|اإليثانول))، أو مواد أولية هامة تستعمل إلنتاج مواد
كيميائية ومواد أخرى. يمكن إقامة مثل هذه املعامل على جمموعة من
منصات املعاجلة باستخدام عمليات ميكانيكية وحرارية وكيميائية

وبيوكيميائية.

معمل حيوي

Bioraffinerie

638 bioscrubber

épurateur biologique;   biolaveur

جهاز يتوافق تصميمه وتركيبه وطريقة عمله مع األساسيات العامة
((رابط: امتصاص|لالمتصاص)) الفيزيائي بالقدر الذي تكون فيه

عملية الغسل حقيقية. وتكمن ميزة عملية االمتصاص يف أن ((رابط:
مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) املُذابة يف املادة املاصة تتحلّل بفعل النشاط

األيضي للعضويات الدقيقة.

جهاز غسل بيولوجي

Biowäscher

639 bioslurping

bioaspiration

الطريقة الوحيدة اليت متكن يف نفس الوقت من املُعاجلة امليكروبيولوجية
للنِطاق غري املُشبع وعزل طبقة املُلوثات احلُرة الطافية من ((رابط: مياه
جوفية|املياه اجلوفية)) (أي السوائل اخلفيفة غري القابلة للذوبان يف

املياه).

رشف حيوي

Bioslurping

640 Biosphere reservat

réserve de biosphère

Internationales Gebietsprädikat im Rahmen
des MAB-Programms der UNESCO; davon

unabhängige nationale Sc
hutzgebietskategorie gem. § 25 BNatSchG

حممية احمليط احليوي

Biosphärenreservat
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641 biosynthetic gas

gaz biosynthétique

ناتج عملية تغويز الكتلة احليوية حراريا، ويتكون من خليط من
اهليدروجني بنسبة عالية، وأول أكسيد الكربون، وثاين أكسيد

الكربون، وخبار املاء، وامليثان، ويتفاوت تكوين غاز التصنيع حسب
تقنية التغويز، وعامل التغويز، وظروف التشغيل.

غاز حيوي اصطناعي

Bio-Synthesegas

642 biotechnology

biotechnologie

تقانة تم باالستفادة من اإلنزميات واخلاليا ومجيع الكائنات احلية يف
التطبيقات التقنية، وذلك دف تطوير أساليب حديثة وأكثر فعالية

إلنتاج مركّبات كيميائية، وتطوير طُرق التشخيص مثالً. (انظر:
((رابط: هندسة األنظمة احليوية))) 

تقانة حيوية

Biotechnologie

643 Biotic factors

facteurs biotiques

Von Lebewesen ausgehende Einflussgrößen 
im Ökosystem  

عامل حيوي

Biotische Faktoren

644 biotope

biotope

Räumlich abgegrenzter Lebensraum einer 
bestimmten Lebensgemeinschaft (Biozönose)  

موئل أحيائي

Biotop

645 biotope composite

biotope composé

Räumlicher Kontakt zwischen 
Lebensräumen, welcher eine funktionale 

Vernetzung von Populationen ermöglicht  

موائل أحيائية متصلة

Biotopverbund

646 biotope steering 
Measures

Mesures de pilotage de biotope

Landschaftspflegerische Maßnahmen zur 
gezielten Erhaltung oder Wiederherstellung 

bestimmter Biotoptypen.  

تدابري توجيهية ملوئل أحيائي

Biotoplenkende Maßnahmen

647 bioturbation

bioturbation

Durchmischen von Böden oder Sedimenten 
durch Lebewesen  

تعكري أحيائي

Bioturbation

648 bioventing

bioventilation

تعترب الطريقة الوحيدة من نوعها  داخل املوقع واليت تستخدم فيها
امليكروبات ((رابط: معاجلة التربة|ملُعاجلة التربة)) بواسطة طرق

بيوتكنولوجية. تنبين هذه العملية أساساً على ((رابط: سحب هواء
التربة))، إذ يتسبب فرق الضغط الناتج عن ذلك يف دخول اهلواء

اجلوي إىل باطن األرض، مما يسمح باإلمداد باألكسجني الالزم لتحلّل
املُلوثات حتلالً هوائياً.

تنفيس حيوي، وية حيوية

Bioventing

649 biowaste

biodéchets

نِفايات عضوية، حيوانية أو نباتية األصل، تنشأ يف املنازل السكنية أو
املُنشآت الصناعية والتجارية، ويمكن أن تتحلّل بفعل ((رابط: أحياء
دقيقة)) أو كائنات قاعية (قاعيات) أو إنزميات. ويف املُعتاد تجمع
أنواع النِفايات العضوية كُلّ على حدة يف صناديق مخصصة هلا،

وتعاجل بالتحلل العضوي والتخمر. ويستخدم الِسماد الطبيعي واملواد
اهلاضمة الناشئة عن هذه العمليات يف ((رابط: البيئة)) مرة أخرى يف

جماالت مختلفة، مثل أعمال البستنة والزراعة.

نِفايات عضوية

Bioabfälle

650 Bipolar DC-link

liaison CC bipolaire

وصلة نظام تيار مستمر ذات موصلني أحدمها موجب واآلخر سالب،
وبكل طرف جمموعتان من املُغيرات هلما نفس القيم الُمقننة، ومت

توصيلهما على التوايل يف جانب التيار املستمر.

وصلة نظام التيار املستمر ثنائية القطبية

bipolare Gleichspannungsverbindung
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651 Birdlife 
International

Birdlife International

Nachfolgeorganisation des International 
Council for Bird Preservation 

(Internationaler Rat für Vogelschutz) 
(ICBP/IRV)  

مجعية الطيور العاملية

Birdlife International

652 bitumen

bitume

أو بيتومني ( مصطلح من أصل التيين) وهو مادة عضوية حيصل عليها
عند تكرير البترول.

أسفلت

Bitumen

653 bivalent and 
monovalent systems

systèmes bivalents et monovalents

حمطة أو وحدة لديها مكونني اثنني تعتمدان مصدرين طاقيني خمتلفني
(تستعمالن بشكل منفرد أو متزامن).

تركيب/جهاز ثنائي و أحادي املصدر

bivalente und monovalente Anlage

654 black and white 
pyranometer

pyranomètre noir et blanc

((رابط: بريانومتر)) حيتوي على مزدوجة حرارية بيضاء وسوداء على
شكل جنمة، ويمكن قياس اإلشعاع الشمسي اعتماداً على اإلجهاد
احلراري الناتج عن الفرق يف درجة احلرارة بني األسطح السوداء

والبيضاء.

بريانومتر أبيض وأسود، مقياس
إشعاع مشسي أبيض وأسود

Schwarz-Weiß-Flächenpyranometer

655 black Liquor

liqueur noire

حملول رواسب الليجنني واملواد الكيميائية املتخلفة عن فصل األلياف
اخلام، يستعمل الستخالص اللجنني أثناء عملية تصنيع الورق.

راسب أسود

Schwarzlauge

656 black start

démarrage autonome

تشغيل حمطة توليد طاقة كهربائية أو منظومة حمطات توليد دون أن
تكون متصلةً باملصدر الرئيسي للتيار. وهو إجراٌء ضروري عند

حدوث انقطاع كُلي للتيار، ويطَبق مع إجراءات أخرى مثل سحب
القدرة الفعالة وغري الفعالة من الشبكات املُجاورة، كي يمكن تشغيلُ

الشبكة مرةً أخرى.

بدء تشغيل وحدة الطاقة ذاتًيا

Schwarzstart

657 black water

eaux noires

يقصد ا يف ((رابط: اقتصاديات مياه التجمعات السكنية)) طبقا
للمواصفة ISO 6107-7:1997، ((رابط: مياه الصرف

الصحي)) املرتلية غري احململة ب((رابط: مياه رمادية|املياه الرمادية))
اليت اختلطت بالفضالت البشرية الصلبة. وميكن تقسيم املياه السوداء

إىل ((رابط: مياه صفراء)) و((رابط: مياه بنية)). 

مياه سوداء

Schwarzwasser

658 Blackout

Panne de courant

انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

انقطاع التيار الكهربائي

Stromausfall

659 blackout

étourdissement

اهنيار شبكة الكهرباء.

انقطاع التيار

Schwarzfall

660 blackout station 
blackout

black out

التوقّف التام لعملية اإلمداد بالتيار الكهربائي، وهو ما حيدث يف حمطة
توليد الطاقة الكهربائية على وجه اخلصوص، ويلزم اختاذ إجراءات

شاملة إلعادة تشغيل احملطة املعنية على النحو املُنتظم.

انقطاع التيار

Schwarzfall

661 blade

pale

اجلُزء من ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) الذي يلتقط الرياح.
وتصمم هذه األرياش عادةً على النحو األمثل الذي يسمح بتوليد
أقصى قدر ممكن من الطاقة بواسطة الرياح بأقل تكلفة ممكنة.

ريشة العنفة

Rotorblatt;   Flügel
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662 blade element 
momentum theory

théorie de l'élément de pale couplée au 
théoreme de quantité de mouvement

نظرية ديناميكية هوائية ترتبط بني قوى السحب أو الرفع اليت تتعرض
هلا ((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة)) لتغيري كمية حركة (زخم)

اهلواء املار خالل قُرص ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)). 

نظرية كمية حركة اهلواء لعنصر
الريشة

Blattelement-Momententheorie

663 blade tapering

effilement de pale

تتميز أرياش عنفة الرياح بأهنا مستدقة من ((رابط: صرة|صرا)) إىل
طرفها. ومن وجهة النظر امليكانيكية، فإن هذا النوع من التصميمات

هو األفضل، ألن اإلجهادات الطولية عند جذر ((رابط: ريشة
العنفة))، واليت تسببها ضخامة الكتلة الدوارة، تكون كبرية للغاية،
ومن مثَّ تكونُ هناك حاجة إىل مقاطع عرضية أخف وأحنف للريشة،
وهو ما يمكن حتقيقه عن طريق استدقاقها، مما يؤدي بدوره إىل تقليل

حجم املادة مرتفعة التكلفة املُستخدمة يف تصنيع الريشة.

استدقاق الريشة

Rotorblattverjüngung

664 blade-element 
method

méthode des éléments de pale

طريقةٌ فعالة تستخدم ألغراض تصميم ((رابط: ريشة العنفة))، ويمكن
عن طريقها التنبؤ بعزم الدوران والقوة املُولدة تبعاً لتصميم الريشة.

طريقة ريشة املروحة

Blattelement-Methode

665 blending rate

taux de mélange

أقل نِسبة من الوقود احليوي يف البرتين أو وقود ديزل، حتددها الدولة.

نسبة اإلدماج

Beimischungsquote

666 Blizzard

Blizzard

ein starker Schneesturm  

عاصفة ثلجية

Blizzard

667 Block valve

vanne de sectionnement

حمطة متثل خط احلماية األول خلُطوط األنابيب، حيث يستطيع مشغل
هذه اخلطوط عزل أي قطاع منها باستخدام هذه الصمامات، وذلك
عند إجراء أعمال الصيانة أو بسبب تعرض قطاعٍ ما للتصدع أو نشوء
مواضع تسريب به. وعادةً ما تقام حمطات الصمامات املُجمعة كل

20 - 30 ميل (48 كم)، وذلك تبعاً لنوعية خط األنابيب.

حمطة صمامات مَجّمعة

Absperrstation

668 blower

ventilateur

 (((HVAC) وية وتكييف اهلواءرابط: نظام تدفئة و)) مروحة يف
توزع هواء اإلمداد واهلواء الراجع.

نافخ

Gebläse

669 blower

ventilateur

مروحة من نوع قفص السنجاب تستخدم يف التشغيل عند ضغوط
ساكنة أعلى من املعتاد.

نافخة، نافخة

Gebläse

670 blowout

éruption incontrôlée

هو تدفق لموائع ((رابط: سوائل احلفر))، بترول و / أو غاز طبيعي
من بئر أثناء احلفر أو من منشأة لإلنتاج خارج عن السيطرة. غالبا ما

يشتعل النفط أو الغاز خالل هذا التدفق.

تدفق عنيف

Blowout

671 blow-through air 
handling unit

unités de traitement d'air à ventilateur

((رابط: وحدة مناولة اهلواء)) اليت تركب ا مروحة اإلمداد قبل
اللفائف. و حتتوي على الطوابق الساخنة والباردة مع خممدات التفريغ

املتصلة بالقنوات الدافئة والباردة.

وحدة مناولة اهلواء بالدفع

Gebläse-Luftbehandlungsgerät
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672 Blue Hour

heure bleue

ist heute vor allem ein poetischer Begriff für 
die Zeit der Dämmerung zwischen 
Sonnenuntergang und nächtlicher 

Dunkelheit sowie für die Zeit kurz vor 
Sonnenaufgang.  

ساعة زرقاء

Blaue Stunde

673 BMU

BMU

ist das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit.  

وزارة البيئة االحتادية

BMU

674 BOD;   biochemical 
oxygen demand

DBO (demande biologique en oxygène)

مقياس حلمولة مياه الصرف من املواد القابلة للتحلل بيولوجياً.

الطلب البيولوجي على األكسجني

Biologische Sauerstoff-Bedarf

675 boiler

chaudière

وعاء محكم الغلق يستخدم لتسخني املاء أو مائعٍ آخر.

مرجل، غالية

Heizkessel

676 boiler

chaudière

وعاء محكم يتم فيه تسخني سائل ما إىل درجة حرارة الغليان أو أعلى
من ذلك.

مرجل، غالية

Heizkessel

677 Boiler

chaudière

مبادل حراري الستخالص احلرارة من غازات االحتراق الساخنة
ونقلها إىل املياه، وعليه فإن املرجل إما أن يعطي مياها ساخنة أو بخارا

إذا توافرت احلرارة الالزمة لغليان املياه فيه.

مرَجل ، غَالّية

Heizkessel

678 boiler

chaudière

منشأة للحصول على طاقة حرارية من خالل حرق مواد مناسبة.

مرجل

Heizkessel

679 boiling

ébullition

((رابط: تبخر|التبخر)) عند ((رابط: منحىن الغليان)). 

غليان

Sieden

680 boiling point

point d'ébullition

نقطة غليان مادة ما هي درجة احلرارة اليت يتحول عندها السائل إىل
خبار، وحتدث عندما يتساوى ضغط خبار السائل مع الضغط احمليط ذا

السائل.

نقطة غليان

Siedepunkt

681 boiling point

point d'ébullition

درجة حرارة الغليان أو نقطة التبخر للمادة النقية هو زوج من القيم يف
التخطيط البياين حلاالت املادة، وتتحدد النقطة مبعطيني: درجة حرارة
التشبع (خاصة درجة حرارة الغليان)، وضغط خبار التشبع (خصوصا
الضغط عند الغليان) على اخلط الفاصل بني احلالتني الغازية والسائلة.

نقطة الغليان

Siedepunkt

682 boiling point curve

courbe d'ébullition

منحىن يف خمطط األطوار يفصل بني ((رابط: حالة سائلة|احلالة
السائلة))، و((رابط: منطقة بخار رطب|منطقة البخار الرطب)). 

منحىن الغليان

Siedelinie

683 bolt assembly

assemblage à boulon

عملية يتم أثناءها جتميع أجزاء ((رابط: برج|الربج)) مع بعض
بواسطة مسامري ربط بصواميل. وتعد جودة الشفاه ودرجة إحكام
الصواميل حمددات هامة يتم االستناد إليها لتحديد مدى أمان عنفة

الرياح.

جتميع مبسامري الربط

Schraubmontage

684 bone dry

sécheresse extrême (de ..)

حالة األخشاب املُسخنة يف فرن عند درجة حرارة مستمرة تبلغ 100
درجة مئوية (212 فهرهنايت) أو أعلى حىت يثبت وزهنا، وختلو متاماً

من الرطوبة.

جمفّف متاماً

ofentrocken
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685 Bonn convention

convention de Bonn

Übereinkommen zur Erhaltung der
,(wandernden wildlebenden Tierarten (1979

mit mehreren Regional-abkommen für
dessen Umsetzung

اتفاقية بون

Bonner Konvention

686 boosting boost

soutenir;   renforcer

وظيفة املوتور الكهربائي املستخدم يف تعزيز عمل محرك االحتراق
الداخلي عند التسارع.

تعزيز (الدفع)

Boosten

687 Bora wind

Bora vent

ein trockener, kalter und böiger Fallwind  

رياح بورا

Bora Wind

688 borehole thermal 
energy store

accumulateur de chaleur à sondes terrestres

خزان طاقة حرارية طويل األمد، تستخدم فيه التربة وسيطاً للتخزين،
حيث يتم شحن وتفريغ الطاقة احلرارية بواسطة مجسات أرضية تقوم
كذلك بدور املُبادل احلراري. وعند شحن اخلزان يسري وسيط سائل
(غالباً ما يكون خليط من املاء واجلليكول) يف املجسات، وفيما بينها
وبني مصدر احلرارة، أما عند التفريغ فإن الوسيط يسري بني املجسات

واملُبدد احلراري.

خّزان طاقة حرارية أرضّي مبجسات

Erdsonden-Wärmespeicher

689 boron

bore

عنصر كيميائي يستعمل عموماً كعامل معاجلة يف مادة اخللية أو يف
جهاز الطاقة الشمسية.

بورون

Bor

690 borrowing

emprunt

استخدام ((رابط: تصريح إطالق انبعاثات|تصاريح إطالق
االنبعاثات)) اخلاصة بالعام التايل أو الفترة املستقبلية للوفاء بالتزامات
العام اجلاري أو الفترة احلالية. وال يسمح أي من ((رابط: بروتوكول

كيوتو)) وال((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب
(EU-ETS)))  بتطبيق هذه االستعارة بني ((رابط: فترة

االلتزام|فترات االلتزام)). 

استعارة (رخصة إطالق انبعاثات)

Entleihung

691 bottleneck

goulet d'étranglement

نقص املوارد (مواد أولية وغريها) و/أو عجز يف النشاط االقتصادي.

أزمة

Engpass

692 bottom ash

cendres résiduelles

منتج مصاحب لعملية حرق الفحم، وهو عبارة عن بقايا احتراق غري
قابلة للحرق مترسبة يف فرن أو ((رابط: مرمد)). 

رماد القاع

Bodenasche

693 bottom cycle

cycle de fond

نظام ((رابط: توليد مشترك)) للحرارة والقدرة، يستخدم فيه البخار
لتوفري احلرارة الالزمة للعمليات الصناعية أوالً، مث إلنتاج القدرة

الكهربائية بعد ذلك.

دورة حتتية

wärmegeführter Kreisprozess

694 bottom discharge 
system

système de vidange par le bas

نظام مفتوح احللقة يستخدم يف بعض املناطق اليت تندر فيها حالة
التجمد. ويمكن محاية هذا النظام عن طريق إغالق فتحة اإلمدادات
باملياه وفتح صمام لتصريف املياه كلها إىل خارج النظام. وتستخدم يف
هذه النظم صمامات تشغلها وحدة حتكّم بالطاقة الشمسية لتصريف

املياه آلياً.

نظام تصريف سفلي

Drain-Down-System

695 bottom simulating 
reflector

réflecteur simulant un fond

عاكس زلزايل يظهر احلافة السفلى ملنطقة استقرار هيدرات الغاز.

(BSR) َحاك لقاععاكس م

BSR
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696 Bottoming cycle

cycle thermique dans lequel l’électricité est 
produite en aval

وحدات قُدرة، تستخدم يف أغراض ((رابط: توليد مشترك|التوليد
املُشترك)) أو أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة

(CHP)|التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP))) ، تقوم فيها
عمليات إشعال مباشر درجة حرارة منخفضة باالستهالك املُباشر
للطاقة عالية اجلودة، الناشئة عن نواتج احتراق ذات درجة حرارة

مرتفعة، وذلك يف مهام ال تتطلب فعلياً سوى طاقة منخفضة اجلودة،
مما يفقد العمليات فاعليتها من الناحية الدينامية احلرارية.

دورة حتتية، دورة سفلية

Nachschalt-Kreisprozess

697 bottoming Systems

systèmes d’enfoncement

أنظمة تستخدم يف العمليات اليت تتطلب طاقة حرارية عند درجات
حرارة مرتفعة، وفيها يقوم الوقود احملترق بتوليد احلرارة اليت تستخدم
لتلبية املتطلبات احلرارية الالزمة للعملية، بينما يتم إنتاج الكهرباء

بواسطة احلرارة املتبقية.

أنظمة حتتية

Nachschaltsysteme

698 bottoming unit

systèmes utilisés dans les procédés à haute 
température

وحدات لتوليد القدرة تستخدم ((رابط: توليد مشترك|للتوليد
املشترك)) أو يف أنظمة ((رابط: توليد (ال... ) املشترك للحرارة

 (((CHP) التوليد املشترك للحرارة والقدرة|(CHP) والقدرة
املُستخدمة يف العمليات اليت جتري عند درجات حرارة مرتفعة.

وحدة حتتية، وحدات سفلية

Nachschalteinheite

699 bound nitrogen

azote lié

حتتوي بعض أنواع الوقود على نسبة من النيتروجني املثبت العضوي
تتراوح بني 0.1 و5%، تظهر عادةً يف شكل حلقات عطرية مثل

البريدين والبيرول.

نتروجني مثبت

gebundener Stickstoff

700 Bowen ratio

rapport de Bowen

النسبة بني ((رابط: حرارة حمسوسة|احلرارة احملسوسة)) وبني إمجايل
احلرارة يف اجلو.

نسبة بوين

Bowen-Verhältnis

701 box cooler

refroidisseur

نوع من املربدات املدجمة للتطبيقات البحرية وباستخدام هذا النظام
توجد حاجة لتركيب شبكة للمياه اخلام.

مربد صندوقي

Boxkühler

702 Boyle-Mariotte law

loi de Boyle et Mariotte

قانون ينص على أن حاصل ضرب احلجم x الضغط ((رابط: غاز
مثايل|للغازات املثالية)) يظل ثابتاً يف حالة عدم تغير درجة احلرارة.

وكُلّما ارتفعت درجة احلرارة، زادت قيمة الثابت.

قانون بويل-ماريوت

Gesetz von Boyle und Mariotte

703 brackish water

eau saumâtre

خليط من املياه العذبة واملاحلة، ويوجد أساسا يف مصبات األهنار يف
البحر.

ماء أجاج

Brackwasser

704 braking system

système de freinage

نظام ميكانيكي أو كهربائي، يستخدم إلبطاء سرعة عمود العنفة إىل
مستويات آمنة، سواء كهربائياً أو ميكانيكياً.

نظام الفرملة

Bremssystem

705 Brayton cycle

cycle de Brayton

دورة دينامية حرارية يضغط اهلواء فيها ويسخن، مث يسمح له بالتمدد.
ويستخدم فائض القدرة الذي أنتجه املُمدد (العنفة) ليستهلكه الضغاط

(الكمربسور) يف توليد القدرة.

دورة برايتون

Brayton-Kreisprozess

706 breaking capacity

puissance d'arrêt

القدرة الالزمة لفصل األمحال الكهربائية اليت يمكن وقف تشغيلها.

قدرة الفصل

Abschaltleistung
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707 breathability;   
breathing activity

activité respiratoire

نشاط يهدف إىل حتديد نسبة تنفس التربة باستخدام قياس فرق الضغط
طبقًا للمواصفة القياسية (DIN ISO 16072). وينتج النشاط
التنفسي امليكرويب للتربة عن إعادة متعدن املواد العضوية. ويتم عن

طريق عملية التنفس - اليت تجرى يف التجربة العملية - امتصاص غاز
األكسجني، بينما تطلق التربة يف الوقت ذاته غاز ثاين أكسيد

الكربون.  ويستدعي حتديد النشاط التنفسي للتربة، توفُّر كمية كافية
من األكسجني لتكون غاز ثاين أكسيد الكربون أثناء عملية التنفس
اهلوائي. ويف غياب األكسجني تتم عمليات الهوائية ينتج عنها الغاز

احليوي.

نشاط تنفسي (للتربة)

Atmungsaktivität (AT4)

708 breathing cover

couverture de la respiration

غطاء التنفس

Atmender Deckel

709 Breeder reactor

surgénérateur

مفاعل نووي، تولد فيه مواد انشطارية جديدة (توليد وقود نووي
جديد/حتويل مواد غري انشطارية إىل انشطارية) بواسطة أشعة منبعثة

من الوقود النووي األصلي.

مفاعل استنسال سريع

Brutreaktor

710 bridge rectifier

pont redresseur

حشد من الدايودات، يستخدم يف املُولّدات اهلوائية، لتحويل التيار
املُتردد إىل تيار مستمر. ويتكون عادةً من ثالثة أو ستة دايودات.

مقوِم جِسرِّي

Brückengleichrichter

711 bridge technology

technologie Pont;   Technologie de transition

نظراً ألن االنتقال إىل استخدام الطاقة املُتجددة حيتاج لبعض الوقت،
فإن ذلك يتطلب تلبية االحتياجات احلالية للطاقة مبصادر طاقة أُخرى
غري متجددة. وهذه تسمى التقنيات االنتقالية، حيث أهنا تستخدم
الجتياز هذه الفترة الزمنية. وغالباً ما يستخدم فيها الغاز الطبيعي أو
الطاقة النووية، ألن نسبة انبعاث ثاين أكسيد الكربون الناجتة منها

منخفضة. (انظر: ((رابط: مرحلة تكنولوجية انتقالية))) 

تكنولوجيا انتقالية، تقنيات بينية

Brückentechnologie

712 briquettes

briquettes

قوالب صغرية من تراب الفحم املضغوط أو الفحم النبايت أو نشارة
اخلشب أو رقائقه، تستخدم إلنتاج الوقود وإلضرام النار.

قويلبات

Briketts

713 british thermal unit 
(BTU)

british Thermal Unit (BTU)

وحدة تقليدية لقياس الطاقة، وتعرف بأهنا الطاقة الالزمة لرفع باوند
واحد من املاء درجة فهرهنيتية واحدة عند ثبات الضغط عند واحد

ضغط جوي. وهي تساوي حنو 1055 جول.

(BTU) وحدة حرارية بريطانية

British Thermal Unit (BTU)

714 British thermal unit 
(Btu)

British thermal unit (Btu)

وحدة بريطانية لكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة رطل واحد
من املاء درجة فهرهنايتية واحدة، وتساوي 252 سعراً.

وحدة حرارية بريطانية

British Thermal Unit (BTU)

715 Broadband 
connection

connexion à haut débit

موقع ارتباط باخلطوط األساسية للشبكة، يسمح بسرعة نقل كبرية يف
[بت / ثانية]. سرعة نقل كبرية هنا تعين انتقال عايل التردد، وهذا
بدوره يتطلب نطاق ترددي كبري، وهي داللة "النطاق العريض".

((( أنظر: سعة النطاق الترددي))) .

ربط (إنترنت) عريض النطاق

Breitbandanschluss

716 brook

ruisseau

جمرى مائي طبيعي صغري.

غدير

Bach
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717 brown coal;   lignite

lignite

صخر رسويب نشأ  يف األصل من خالل ((رابط: تكربن|التكربن))،
لونه بين داكن، ويتسم يف الغالب برخاوته. ويعترب الفحم البين وقوداً
أحفورياً يستعمل لتوليد الطاقة. وحيتوي خام هذا الفحم على حوايل
ثلث القيمة احلرارية ((رابط: فحم حجري|للفحم احلجري))، أي ما
يعادل 8 ميجاجول أو 2.2 كيلوواط ساعة;  كجم تقريباً. أما الفحم
البين املُعاجل (املُجفّف) فيحتوي على ثلثي القيمة احلرارية ((رابط: فحم

حجري|للفحم احلجري)) تقريباً.

فحم بين

Braunkohle

718 brown coal;   lignite

lignite

فحم ترجع نشأته أساساً إىل احلقب الثالث.

فحم الليجنيت، فحم بين

Braunkohle

719 brown sludge

boue brun

nährstoffarm, saure Huminstoffgele fast frei 
von org. Resten; an der Basis/Lagg von 

Hochmooren.  

محأة بنية

Braunschlamm

720 brown water

eau brune

((رابط: مياه الصرف الصحي)) احملتوية على فضالت بشرية، ومياه
الشطف، ومناديل ورقية. وتنتج املياه البنية أساساً من املراحيض اليت
يفصل فيها البول عن الرباز، ويمكن أن تستخدم كسماد بعد نزع

اهليدروجني منها.

مياه بّنية

Braunwasser

721 brushes

brosses

ج. فُرشاة، وهي نبائط تستخدم لنقل القُدرة الكهربائية من العضو
الدوار أو إليه، وتكون مصنوعة عادةً من اجلرافيت.

فُرش

Bürsten

722 BSc (Hons) 
Renewable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Bachelor

LSc (Hons) systèmes de l'énergie renouvelable, 
diplôme attribué: licence

يزود هذا الربنامج اخلرجيني باملهارات الالزمة للعمل يف منطقة مثرية و
موسعة خاصة بأنظمة الطاقات املتجددة. هناك تزايد الطلب العاملي
على إمدادات الطاقة املستدامة وحلول التوزيع والتخزين. سيكون

هناك أيضا فرصة للتقدم إىل واحدة من دورات املاجستري يف هذا اجملال
من

اإلجازة (مع مرتبة الشرف) يف أنظمة
الطاقات املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

BSc (Hons) Renewable Energy Systems 
 
erworbenen Qualifikation: Bachelor

723 BSc Electrical 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Bachelor

L.Sc en génie électrique, diplôme attribué: 
licence

يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املهندسني اخلرجيني باملعرفة واملهارات
والقدرات الالزمة للعمل بكفاءة يف تصميم وختطيط وتشغيل نظم

الطاقة الكهربائية واألجهزة، إضافة إىل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها
وتوزيعها، والتحكم يف أنظمة الطاقة الكهربائية / املكونات وصناعات

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
اهلندسة الكهربائية: شهادة اإلجازة

BSc Elektrotechnik erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

724 BSc Honours 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

 Licence avec distinction en énergiediplôme 
attribué: licence

يشمل هذا الربنامج الوحدات التالية: 1) إقتصادات الطاقة. 2)
تكنولوجيا الطاقة. 3) منذجة الطاقة. 4) اجلوانب الدولية واجلغرافية

والسياسية للطاقة؛ 5) صياغة سياسة الطاقة 6) مشروع البحث.
تفاصيل إضافية:

 
يتطلب القبول يف الربنامج موافقة مدير معهد دراسات الطاقة، و

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقة: شهادة اإلجازة مع مرتبة

الشرف

BSc Honours Energie erworbenen Qualifikation: 
Bachelor
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725 Bsc in Applied 
Physics, 
Specialisation in 
Renewable Energy 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

licence en physique appliquée, spécialité en 
énergies renouvelables, diplôme attribué: licence

يشمل الربنامج مواد تتمحور حول جمال الطاقة احليوية ، تدقيق الطاقة،
طاقة الرياح، الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

 
املؤسسة: اجلامعة الكاثوليكية إلفريقيا الغربية.

                              الرابط:
http://www.ucao-uut.tg/?q=parcours

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الفيزياء التطبيقية املخصصة يف

الطاقات املتجددة: شهادة اإلجازة

Bsc in angewandte Physik, Spezialisierung in 
Erneuerbare Energien. Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

726 BSc in Energy 
Management and 

 DesignQualificatio
n Awarded: Bachelor

 LSc en gestion d'énergie et design,diplôme 
attribué: licence

يعلم هذا الربنامج مهارات حمددة يف اإلدارة والتصميم  مبا يف ذلك
حتليل احلمل احلراري، تصميم البناء الفعال للطاقة، اإلضاءة الفعالة

للطاقة، التصميم الشمسي (نشيط، سليب، خاليا كهروضوئية)، وحتليل
الطاقة مبساعدة الكمبيوتر، وحتليل استرداد اإلقتصادات. وباإلضافة إىل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
إدارة وتصميم الطاقة: شهادة اإلجازة

Bachelor of Science in Energy Management und 
Design Erworbenen Qualifikation: Bachelor

727 BSc Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

LSc énergie renouvelable, diplôme attribué: 
licence

تتجلى نقاط قوة البحث الذي قمنا به  يف جماالت الطاقة احلرارية
األرضية، وطاقة األمواج والوقود احليوي والنقل، وسياسة الطاقة

واملالية حيث يتم السماح بتقدمي هذا الربنامج بدعم كبري من صناعة
الطاقات املتجددة. ويقدم هذا الربنامج التدريب املهين العملي املنطوي

على

نظام الطاقات  املتجددة؛
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

BSc Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

728 BSc. Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

LSc. énergie renouvelable, diplôme attribué: 
licence

يعطي  هذا الربنامج تفاصيل حول الفصول  التالية: 1) إدارة الطاقة.
2) اإلدارة البيئية ؛، 3) إدارة األعمال. 4) إدارة املشاريع؛ 5) نظم
الطاقة املتجددة. 6) الطاقة احلرارية األرضية وطاقة األمواج. 7) طاقة
الرياح. 8) الكتلة احليوية. 9) دراسات االتصاالت. 10) الطاقة

اإلجازة العلمية يف الطاقات املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

BSc. Erneuerbare-Energien-Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

729 BSW - German Solar 
Industry Association

Association allemande de l'industrie solaire 
(BSW-Solar)

تقوم الرابطة بنشر املعلومات واألخبار املتعلقة بامليدان، واالستشارة
وتقوم كذلك بدور الوسيط يف جمال األعمال ذات الصلة بني قطاع

األعمال واحلكومة واملستهلكني.

الرابطة األملانية لصناعة الطاقة
الشمسية

BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V.

730 Btu

Btu

إحدى وحدات الطاقة يف نظام الوحدات الربيطاين وتستعمل يف جمال
الطاقة احلرارية. ومتثل كمية احلرارة املطلوبة لرفع درجة حرارة رطل
واحد من املياه درجة فهراهنايت واحدة يف ظروف الضغط العادية.

وتعادل يف النظام العاملي للوحدات :
 

وحدة حرارية بريطانية (Btu) تعادل 105

(Btu) وحدة حرارية بريطانية

Btu

731 buck converter

convertisseur abaisseur

مغير فلطية مستمرة خافض للجهد، يتميز بتصميم مشابه ملُغير التعزيز
الرافع للجهد. ويستخدم فيه مفتاحان (ترانزستور ودايود) ومحث

ومكثِّف.

مغيِّر إضعاف

Abwärtswandler
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732 buck–boost 
converter

convertisseur abaisseur;   élévateur

نوع من مغيرات الفلطية املستمرة، يتميز بأن مقدار جهد اخلرج إما
أن يزيد أو يقل عن مقدار جهد الدخل. وهلذا املُغير نوعان خمتلفان من

الطبولوجيا، مها: الطوبولوجيا العاكسة والطوبولوجيا غري العاكسة.

مغّير إضعاف وتعزيز اجلهد

Ab-;  Aufwärtswandler

733 bucket elevator

élévateur à godets

آلة كانت تستخدم قدمياً الستخراج املياه يدوياً.

مصعد بِدالء

Becherwerk

734 buckets

pelles

جمموعة متحركة من األرياش املتجاورة، تستخدم يف ((رابط:عنفة
خبارية|العنفة البخارية)) لتغيري اجتاه تدفق ((رابط: خبار املاء)). 

سطول، دالء

Schaufeln

735 buffer storage

stockage tampon

خزان للمياه الساخنة كجزء من نظام التدفئة.

خزان عازل

Pufferspeicher

736 building applied PV 
(BAPV)

PV appliquée au bâtiment (BAPV)

يتم تثبيت ألواح كهرضوئية على واجهات البنايات (BAPV) وهو
الشيء الذي يتم بعد االنتهاء من بناء البناية.

األلواح الكهروضوئية املثبتة على
األسطح

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (GIPV)

737 Building Energy 
Balance Assessment 
Information Portal

Portail d'information: la comptabilité énergétique 
des bâtiments

قامت ((رابط: وكالة الطاقة األملانية (dena)|الوكالة األملانية للطاقة
(dena)))  بتدشني هذه البوابة املعلوماتية بغرض تغطية احلاجة الكبرية

يف املُجتمع األملاين للمعلومات اخلاصة بتطبيق قانون توفري الطاقة
(EnEV 2009) واملعايري املُرتبطة به، مثل املواصفة القياسية األملانية

.DIN V 18599

بوابة املعلومات 'ترشيد استهالك
الطاقة يف املباين'

Informationsportal Energetische 
Gebäudebilanzierung

738 Building energy 
certificate

Certificat énergétique du bâtiment

شهادة الطاقة لبناية

Gebäudeenergieausweis

739 building envelope

enveloppe du bâtiment

احلاجز بني داخل املبىن وخارجه.

غالف املبىن

Gebäudehülle

740 building insulation

isolation des bâtiments

عزل املباين، حلمايتها من فقد احلرارة أو من تعرضها للحرارة املُفرطة.

عزل املباين

Gebäudedämmung

741 Building Integrated 
Photovoltaics (BIPV)

Photovoltaïque intégré aux bâtiments (BIPV)

إدماج وحدات كهرضوئية يف (واجهات) البنايات.

خاليا الطاقة الشمسية املتكاملة
(BIPV)   املستخدمة يف البناء

in Gebäude integrierte Photovoltaik

742 building permit

permis de construction

رخصة بناء

Baugenehmigung

743 building plan

plan d'aménagement

Instrument der Gesamträumlichen Planung 
für einen Teil des Gemeindegebietes  

خمطط تعمري

Bebauungsplan

744 Building useful area

surface utile du bâtiment

املساحة (القابلة لالستغالل) واليت على أساسها ميكن أن حتتسب
متطلبات الطاقة احلرارية.

مساحة مستعملة من البناية

Gebäudenutzfläche

745 bundling machine

botteleuse

آلة خمصصة جلمع بقايا الغابات وضغطها وربطها يف حزم اسطوانية
الشكل.

آلة حتزمي

Bündler

79



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةB

746 burner

brûleur

املعدات حيث حيرق الوقود.

موقد

Brenner

747 busbar

barre collectrice

سلك حناسي مسطح متر من خالله تدفقات التيار الكهربائي يف كل
صف وصوالً إىل صندوق التوصيل.

قضيب جتميع

Sammelschiene

748 business model

modèle d'entreprise

يتكون منوذج األعمال عادةً من ثالثة مكونات رئيسية، وهي: جمموعة
وعود اإلفادة، وكيفية خلق القيمة، والنموذج الرحبي. ويف جمال إمداد

املركبات الكهربائية بالطاقة، يوجد العديد من درجات احلُرية يف
تصميم مثل هذه النماذج، وذلك ارتباطاً مبا إذا كان مالك املركبة
سيشتري البطارية أم سيقوم باستئجارها بنظام حق االنتفاع فقط،
وكذلك إذا ما كانت شركة اإلمداد بالطاقة متنح دعماً لشراء

البطاريات، وذلك يف إطار اتفاقية ضمانات تضاؤل التيار حسب
التعريفة املُحددة، إخل.

منوذج أعمال

Geschäftsmodell

749 butanol

butanol

كحول أويل تتكون بنيته من 4 ذرات كربون، وصيغته اجلزيئية
C4H100. يستعمل بشكل أساسي كمادة مذيبة ووقود، كما
يقوم بدور الوسيط يف عمليات التخليق الكيميائي. ويتمتع خبصائص

طاقية مشاه للبرتين.

بوتانول، كحول بيوتيلي

Butanol

750 Buys Ballot's Law

loi de Buys-Ballot

die ausgedehnten Winde, die von 
Hochdruck- in Tiefdruckgebiete wehen, auf 
der Nordhalbkugel der Erde nach rechts und 

auf der Südhalbkugel nach links abgelenkt 
werden.  

قانون بويز بالوت

Barisches Windgesetz

751 Bypass diode

diode de dérivation

يوصل ((رابط: صمام ثنائي)) بالتوازي مع خلية مشسية، حبيث عند
توقف اشتغال خلية (وحدة يف سلسلة خاليا) يوجه التيار املتدفق من
اخلاليا الشمسية املتبقية بشكل مواز خارج اخللية املتوقفة. وبالتايل مينع

الصمام الثنائي تكون بقعة ساخنة.

صمام ثنائي حتويلي

Umleitungsdiode

752 bypass terminal unit

Unité terminale de dérivation

جتهيزة توفر حجماً متغرياً من اهلواء ملناطق خمتلفة.

وحدة طرفية حتويلية

Bypass-Anschlusseinheit

753 BZEE Training 
Centre for 
Renewable Energy

Centre de formation pour les énergies 
renouvelables O. e. (BZEE)

قامت الشركات العاملة يف جمال طاقة الرياح يف إقليم نوردفريزالند
واالحتاد األملاين لطاقة الرياح (BWE) وغُرفة التجارة والصناعة
مبدينة فلرتبورج بتأسيس هذا املركز عام 2000. وتساهم حالياً يف
املركز شركات ومنظّمات مشهورة يف جمال طاقة الرياح من مجيع
أحناء أملانيا. ويقوم هذا املركز بتطوير نواحي التعليم الفين والتدريب

املهين بشكل عملي يف ضوء املُتطلبات االقتصادية الفعلية.

مركز التدريب املهين للطاقات
املُتجّددة

Bildungszentrum für Erneuerbare Energien e. V. 
(BZEE)
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754 C/H

C/H

نسبة الكربون إىل اهليدروجني يف مركب معني أو مادة معينة.

C/H

C/H

755 C25R

C25R

مبرد يستخدم لتربيد املرسل الراداري املوجود على الطائرات املقاتلة.

C25R نوع دربم

C25R

756 C2C car to car

communication de voiture à voiture (Car to Car)

نظام اتصال من مركبة إىل أخرى (Car-to-Car)، يتيح تبادل
املعلومات بني املركبات أثناء حتركها. وبذلك يبين هذا النظام اجلوال
شبكات اتصال السلكي تعمل جبدارة، وتحقق تطبيقات جديدة، مثل

تبادل املعلومات اخلاصة بأحوال الطرق واملرور.

C2C نظام

C2C

757 C2X car to X

communication de voiture à X

يندرج هذا النظام حتت تقنيات االتصال املُختلفة اليت تتيح اتصال
املركبة بطرف آخر (Car-to-X)، وذلك يف جمال تكنولوجيا
السيارات، حيث يمكن بواسطته، على سبيل املثال، إرسال بيانات

حترك املركبة إىل طرف ثالث.

C2X نظام

C2X

758 cable channel

gouttière de câble

أنبوب (جمرى) يحيط بالكابالت الكهربائية حلمايتها، ويستخدم أيضاً
يف النظام الشمسي.

جمرى كابل، ماسورة

Kabelkanal

759 cable tray

chemin de câbles

كابل متعدد الوصالت يستخدم لتوصيل املكونات املوجودة يف موازنة
األنظمة الكهرضوئية بعضها مع بعض.

كابل متعدد الوصالت

Pritschenkabel

760 cadmium (Cd)

cadmium

عنصر كيميائي يستعمل يف تصنيع أنواع خمتلفة من ((رابط:
خلية|اخلاليا)) الشمسية.

(Cd) كادميوم

Cadmium (Cd)

761 cadmium telluride 
(CdTe)

tellure de cadmium

مركب كيميائي من املواد أشباه املوصالت يستعمل إلنتاج اخلاليا
الشمسية الرقيقة وألواح الطاقة الشمسية املكونة من هذه اخلاليا.

(CdTe) تيلوريد الكادميوم

Cadmiumtellurid

762 calcium

calcium

عنصر كيميائي مع العدد الذري 20.

كلسيوم

Calcium

763 calculation of tariffs

calcul de rémunération

حساب لتقدير السعر

حساب األتعاب

Vergütungsberechnung

764 Calibration Act

Loi d'étalonnage

ميثل قانون املعايرة يف القانون األملاين األساس القانوين للقياس، وسالمة
القياس ومحاية املستهلك فيما يتعلق بصحة القياسات.

قانون املعايرة

Eichgesetz
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765 California Cap-and-
Trade Program

Programme de la Californie de plafonnement et 
d'échange

استراتيجية تنتهجها والية كاليفورينا األمريكية تقوم على خفض
انبعاثات غازات الدفئية، حيث يتم احلد من االنبعاثات يف قطاعات
اقتصادية معينة. وبإمكان املؤسسات اخلاضعة ((رابط: نظام جتارة
االنبعاثات (ETS)|لنظام جتارة االنبعاثات (ETS)))  تداول

((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)).  وقد بدأ العمل ذا
الربنامج يف األول من يناير عام 2012 ومبوجبه تعهدت والية

كاليفورنيا بااللتزام باملقدار املُحدد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتبارا
من عام 2013. عالوة على أن كاليفورنيا من الواليات املشاركة يف

.(WCI) مبادرة املناخ الغربية

برنامج كاليفورنيا للحد األقصى
لالنبعاثات وتبادهلا تجارياً

Obergrenzen und Handel

766 caliper log [US]

profil du diamètre d’un forage

طريقة قياس جيو فيزيائية تطبق يف أعمال احلفر. وفيها يتم رصد
املقطع العرضي لبئر احلفر باستخدام أذرع قياس ميكروسكوبية. ومن
شأن هذه الطريقة أن توضح مناطق التسريب. ((رابط: بئر جيوحرارية

(بئر))) )

قياس الكاليرب، جهاز قياس الكليرب

Kaliber-Log

767 call for bids

appel d'offres

إمكانية تقدمي أعمال حبيث يقوم العميل بتهيئة الظروف لتقدمي خدماته
مبوجب القانون األملاين.

طلب العروض

Ausschreibungsmodell

768 calorific value

valeur calorifique

كمية احلرارة اليت تنتج عند احتراق مادة ما، وما يتبع ذلك من تربيد
غازات االحتراق إىل 25 س°. تأخذ هذه القيمة بعني االعتبار الطاقة
الالزمة لتسخني هواء االحتراق والغازات العادمة، وكذلك حرارة

التبخري النامجة عن السوائل املُتبخرة مع الغازات العادمة.

قيمة حرارية

Brennwert

769 calorific value

valeur calorifique

مقدار احلرارة الناجتة عن االحتراق الكامل ملادة أو وقود ما. وتقاس
بوحدات الطاقة لكل مقدار من املادة، على سبيل املثال: كيلوجول;

كيلوجرام.

قيمة حرارية

Brennwert

770 Calorific value

valeur calorifique

مقدار الطاقة املُنبعثة عند احتراق حجم معني من الغاز.

قيمة حرارية (للوقود)

Heizwert

771 calorific value

valeur calorifique

كمية الطاقة احلرارية القابلة للتعبئة لكل كيلوغرام من الوقود أو من
احلروقات دون تكاثف خبار املاء يف الغازات العادمة.

قيمة حرارية

Heizwert

772 Campbell-Stokes 
sunshine recorder

enregistreur d’ensoleillement de Campbell-Stokes

((رابط: مسجل درجة سطوع الشمس)) يتكون من عدسة أو من
أجسام زجاجية كروية معينة تعكس صورة للشمس على السطح
اآلخر للعدسة. ولتسجيل مدة سطوع الشمس، توضع ورقة سريعة
االشتعال حول اجلسم الكروي، وعندما يتجاوز اإلشعاع حداً معيناً،
فإن الصورة الشمسية تحدث عالمة حرق على الورقة مما يخلِّف بعض

األجزاء احملروقة عليها ويعطي سجالً انطباعياً لسطوع الشمس.

مسجل كامبل-ستوكس

Campbell-Stokes-Sonnenscheinautograph 
Sonnenscheinautograph nach Campbell Stokes

773 canal

canal

قناة أقيمت بشكل مصطنع كمجرى مائي أو طريق للنقل املائي.

قناة

Kanal
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774 Cap and Trade 
System

Système de plafonnement et d'échange

((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)|نظام لتجارة االنبعاثات
إطالق االنبعاثات|حد الغرض منه وضع ((رابط: حد ، (((ETS)
مقنن إلطالق انبعاثات)) الغازات الدفيئة، ختضع له قطاعات ومرافق
احلد|(Cap) أقصى لالنبعاثات معينة. ويف حالة جتاوز ((رابط: حد

األقصى لالنبعاثات (Cap))) ، يتعني شراء ((رابط: شهادة
انبعاثات|شهادات انبعاثات)) مكافئة ملقدار الزيادة. وتعد هذه

((رابط: شهادة|الشهادات)) قابلة للتبادل جتاريا ويتاح للمؤسسات
املعنية االختيار بني االستثمار يف تقنيات جديدة أو شراء الشهادات.

نظام احلد األقصى لالنبعاثات وتبادهلا
جتارياً

Handelssystem mit festen 
Emissionsobergrenzen

775 Capability Chart;  
Generator Power 
Chart

Graphique des performances du générateur

رسم بياينّ يوضح احملل اهلندسي لنقاط التشغيل املُمكنة للقدرة املُفاعلة
والقدرة الفعالة للمولدات واآلالت. كان استخدام الرسم البياينّ لقدرة

لدات واآلالت التزامنية للتيار ثالثياملولِّد يف األساس خيص املُو
األطوار، إال أن استخدامه توسع بعد ذلك ليشمل أنظمة توليد أكرب،

مبا يف ذلك املُحوالت.

رسم بياين لقدرة املولد، مخطط قدرة
املولد

Generator-Leistungsdiagramm

776 capacitor

condensateur

عنصر كهربائي سليب مع القدرة على ختزين شحنة كهربائية، وبالتايل
ختزين الطاقة ذات الصلة.

مكثف

Kondensator

777 capacitor bank

batterie de condensateurs

((رابط: جمموعة مكثِّفات|جمموعة املُكثِّفات)) تعمل على إمداد
املُولدات احلثّية بالطاقة املُفاعلة من أجل تدعيم جماالا املغناطيسية

واحلفاظ عليها.

جمموعة مكثِّفات

Kondensatorbank

778 capacity

capacité

يقصد بِسعة البطارية أقصى قدر من الكهرباء يمكن احلصول عليه من
البطارية، وتقاس بوحدة األمبري ساعة (Ah). وجدير بالذكر، أن هذه
الِسعة ترتبط بظروف التشغيل، فلدرجة حرارة البطارية وكذلك سرعة
تفريغ شحنتها تأثري كبري جداً، ولكنه جزئي، على سعة البطارية. إذ
أنه كلما ارتفعت سرعة تفريغ الشحن أو باألحرى كلما زادت شدة
تيار التفريغ، قلّ بذلك مقدار الشحن الذي يمكن احلصول عليه من
البطارية. وعليه، يتعين دائماً اإلشارة إىل درجة احلرارة وسرعة تفريغ
الشحن (أو تيار التفريغ) عند بيان السعة املُقاسة. وتحسب ما يسمى
'الِسعة اإلمسية للبطارية' يف ظل توافر درجة حرارة وكذلك سرعة

تفريغ شحن محددتني بدقة، كما أن املُصنع يضمن توافر هذه الِسعة
اإلمسية فقط عند االلتزام بشروط محددة.

سعة (البطارية)

Kapazität

779 capacity bottleneck

goulot d'étranglement de capacité

حدود قدرة شبكة كهربائية على نقل أو تسليم الطاقة الكهربائية.

سعة عنق الزجاجة / سعة حرجة

Kapazitätsengpass

780 capacity expansion

expansion de la capacité

توسيع الطاقة االنتاجية

Kapazitätserweiterung

781 capacity factor

facteur d'utilisation

نسبة من متوسط   احلمل الواقع على نظامٍ ما، تستخدم يف تقدير سعة
هذا النظام خالل مدة زمنية حمددة يف وحدة إنتاج الطاقة.

معامل احلمل

Nutzungsgrad

782 capacity factor

facteur de capacité

معامل لقياس إنتاجية ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح))، ويمثل
النسبة بني مقدار الطاقة اليت تنتجها العنفة يف فترة زمنية معينة مقسوماً
على مقدار الطاقة الذي كان يمكن توليده إذا مت تشغيل العنفة بسعتها

القصوى خالل تلك الفترة.

معامل السعة

Nutzungsgrad
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783 capacity factor

facteur d'utilisation

خارج قسمة خرج ((رابط: الطاقة)) لفترة زمنية محددة (عام مثالً)،
والذي يمكن االستفادة منه، على طاقة اإلمداد اإلمجالية. ويمكن أن
تتضمن الفترات الزمنية حمل االعتبار كُالّ من فترات التوقف والتعطّل

وبدء التشغيل وإيقافه. ويكون معامل االنتفاع عادةً أصغر من ((رابط:
كفاءة|الكفاءة)) املُحددة لـ((رابط: وحدة حتويل)) يف ((رابط:

نقطة تصميمية|النقطة التصميمية)). 

معامل االنتفاع

Nutzungsgrad

784 capacity factor

facteur de capacité

النسبة بني كمية الطاقة املتولدة فعلياً يف حمطة طاقة وبني أقصى خرج
مقنن للمحطة نفسها. ويعرب عنها بنسبة مئوية.

عامل السعة

Nutzungsgrad

785 capacity time delay

décalage de capacité

تأخر زمين بني الشحن بالطاقة واالنتفاع ا.

تأخر استهالك الطاقة املُخزنة

Kapazitätsverschiebung

786 capacity;   capacitor

capacité (électrique)

عنصر تخزن فيه الطاقة على هيئة حقل كهروستايت، وحدة قياسها
الفاراد.

سعة كهربائية، مواسعة

Kapazität;   Kondensator

787 capital investment

investissement en capital

استثمار مايل

استثمار رأس املال

Kapitalanlage

788 capital requirement

besoins en capitaux

اإلمكانات املادية اليت حتتاج إليها مؤسسة أو شركة لتنفيذ مشروع ما.

حاجة إىل رأس مال

Kapitalbedarf

789 capped sector

secteur plafonné

قطاع اقتصادي، مثل قطاع صناعة الطاقة، حيكمه مبدأ احلد من
االنبعاثات.

قطاعات خاضعة للتحديد

mit einer Begrenzung belegte Sektoren

790 car battery

batterie de voiture

بطارية  ميكن إعادة شحنها و تعمل بفلز الرصاص وحامض الكربتيك.
وتستعمل لتشغيل احملرك الكهربائي الذي يعمل على تشغيل حمرك
االحتراق الداخلي للسيارة سواًء كان هذا احملرك يعمل بالبرتين أو
بالديزل، كما تستخدم لإلنارة وإطالق شرارة االحتراق الداخلي

مبحرك البرتين. ظه

بطارية السيارة

Autobatterie

791 carbon

carbone

عنصر كيميائي يشار إليه بالرمز C، ورقمه الذري 6.

كربون

Kohlenstoff

792 carbon

carbone

عنصر كيميائي ال فلزي، حيمل رقم 6 يف اجلدول الدوري للعناصر
الكيميائية وهو العنصر األساسي يف املركبات العضوية.

كربون

Kohlenstoff

793 carbon

carbone

ist ein chemisches Element mit dem
Elementsymbol C und der Ordnungszahl 6

كربون

Kohlenstoff

794 carbon budget;   
carbon emissions 
budget

Budget d'émissions en CO2

((رابط: رصيد االنبعاثات|رصيد انبعاثات)) ثاين أكسيد الكربون
الصادر ضمن الغازات الدفيئة.

رصيد انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

CO2-Emissionsbudget
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795 Carbon Capture and 
Storage (CCS)

Capture et stockage du carbone

عملية عزل ثاين أكسيد الكربون من عمليات تقنية، وختزين الناتج منه
حتت باطن األرض.

عزل ثاين أكسيد الكربون وختزينه

Kohlenstoffbindung und -speicherung

796 Carbon Capture and 
Storage (CCS)

captage et stockage du CO2

عمليات كيميائية وفيزيائية وحيوية تجرى لفصل انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون الناجتة عن حرق وقود أحفوري، مث ختزينها فيما بعد حبيث ال
تصل إىل الغالف اجلوي. ومن املواضع املمكنة لتخزين ثاين أكسيد
الكربون: التكوينات اجليولوجية كحقول النفط والغاز الطبيعي أو

الطبقات احلاملة للماء احملتوية على أمالح أو طبقات الفحم احلجري
وكذلك يف الطبقات الرسوبية يف أعماق البحار.

(CCS) إحتجاز الكربون وختزينه

CO2-Abtrennung und -Speicherung  (CCS)

797 carbon 
compensation

Compensation de CO2

((رابط: معادلة االنبعاثات|معادلة انبعاثات)) ثاين أكسيد الكربون
الصادر ضمن الغازات الدفيئة.

معادلة ثاين أكسيد الكربون

CO2-Kompensation

798 carbon credit

crédit d'émission de carbone

خفوضات االنبعاثات القابلة للتداول.

قسيمة رصيد االنبعاثات

Emissionsgutschrift

799 carbon credit

crédit de carbon

يقصد ا ((رابط: قسيمة رصيد انبعاثات)) ثاين أكسيد الكربون
الناتج ضمن غازات الدفيئة.

قسيمة رصيد انبعاثات الكربون

Kohlenstoffgutschriften

800 carbon cycle

cycle du carbone

النظام املُكون من التحوالت الكيميائية ملُركّبات كربونية داخل األغلفة
الكونية: غالف األرض اليابس، وغالف األرض املائي، والغالف
اجلوي لألرض، وغالف األرض احليوي. كما يشري املُصطلح إىل

التبادل الذي جيري يف تلك املُركّبات بني األغلفة األرضية املذكورة.
ويتيح تفهم دورة الكربون، مبا تتضمنه من عمليات جزئية، تقييم
التأثريات البشرية على املُناخ، وما يتبع ذلك من تأثري على ظاهرة

االحتباس احلراري، وبالتايل التعامل معها بالسبل املُناسبة.

دورة الكربون

Kohlenstoffkreislauf

801 carbon cycle

cycle du carbone

دورة يتم فيها امتصاص النباتات لغاز ((رابط: ثاين أكسيد الكربون))
خالل عملية ((رابط: متثيل ضوئي|التمثيل الضوئي))، وتغذية

احليوانات على هذه النباتات مث إطالقها لغاز ثاين أكسيد الكربون يف
اجلو خالل التنفس وحتلل املواد العضوية. كما أن حرق الوقود
.ا يف اجلوه يطلق ثاين أكسيد الكربون أيضاألحفوري وما شا

دورة الكربون

Kohlenstoffzyklus Kohlenstoffkreislauf

802 Carbon cycle

cycle du carbone

دورة بيوجيوكيميائية يبدل فيها الكربون بني الغالف احليوي،
والغالف الترايب، والقشرة األرضية، والغالف املائي، والغالف اجلوي

لألرض.

دورة الكربون

Kohlenstoffkreislauf

803 carbon dioxide

dioxyde de carbone

غاز عدمي اللون والرائحة، رمزه الكيميائي CO2، ينتج عن عمليات
التنفس واحتراق أنواع الوقود احملتوية على كربون.

ثاين أكسيد الكربون

Kohlenstoffdioxid CO2

804 carbon dioxide

dioxyde de carbone

اليزال يعرف حبمض الكربونيك.

ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid
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805 carbon dioxide

dioxyde de carbone

.CO2 مادة غري عضوية حتمل الصيغة

ثاين أكسيد الكربون

Kohlenstoffdioxid

806 carbon dioxide

dioxyde de carbone

wird noch als Kohlensäure genannt.  

ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid

807 carbon dioxide 
capture

capture du dioxyde de carbone

يعترب احتجاز غاز ثاين أكسيد الكربون اخلطوة األهم يف عملية تنقية
((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)).  وجدير بالذكر أن ما يسمى

'خسائر امليثان' هو من املتغيريات اهلامة يف هذه العملية.

احتجاز ثنائي أكسيد الكربون

Kohlendioxidabscheidung

808 carbon dioxide 
emission;   carbon 
emission

émission de dioxyde de carbone

إطالق غاز ثاين أكسيد الكربون

انبعاث ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxidemission

809 carbon dioxide 
emissions savings;   
CO2 emissions 
savings;   reduction 
of the carbon 
footprint

réduction des émissions de CO2

تقليل انبعاث ثاين أكسيد الكربون بوصفه أحد أسباب ظاهرة
االحتباس احلراري.

ختفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

Einsparung von CO2-Emissionen

810 carbon displacement

déplacement de carbone

موازنة انبعاثات ((رابط: ثاين أكسيد الكربون)) الناجتة عن احتراق
الوقود احلفري من خالل استبدال الوقود األحفوري بـ ((رابط: طاقة

حيوية|الطاقة حيوية)). 

إحالل الكربون

CO2-Verdrängung

811 carbon emission;   
CO2 emission

rejet de CO2

إطالق ثاين أكسيد الكربون

انبعاث ثاين أكسيد الكربون

CO2-Emission

812 carbon fixation

fixation du carbone

عملية حتويل الكربون غري العضوي إىل مركبات عضوية (مثل
الكربوهيدرات) عن طريق الكائنات احلية اليت تقوم بعملية البناء

الضوئي كالنباتات.

تثبيت الكربون

Kohlenstoffdioxid-Assimilation

813 Carbon footprint

empreinte carbone

إمجايل مقدار غازات االحتباس احلراري، الناجتة بشكل مباشر أو غري
مباشر عن نشاط صناعي ما أو ما شابه.

بصمة الكربون

CO2-Bilanz;   CO2-Fußabdruck

814 carbon monoxide

monoxyde de carbone

مركب كيميائي يتألف من كربون وأكسجني.

أول أكسيد الكربون

Kohlenstoffmonoxid

815 carbon monoxide

monoxyde de carbone

غاز سام، والذي ميكن أن يتكون خالل عمليات االحتراق.

أول أكسيد الكربون

Kohlenmonoxid

816 carbon monoxide

monoxyde de carbone

ist eine chemische Verbindung aus 
Kohlenstoff und Sauerstoff.  

أول أكسيد الكربون

Kohlenstoffmonoxid

817 carbon neutral

neutre en carbone

تشري هذه الصفة إىل عدم حدوث تأثري على منسوب ثاين أكسيد
الكربون يف الغالف اجلوي، مثل عدم زيادة انبعاثه عند حرق الكتلة

احليوية، ألن األخرية كانت قد مجدته.

محايد كربونياً

CO2-neutral
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818 carbon neutral

neutre en carbone / carboneutre

أي حتقيق التوازن بني كمية ثاين أكسيد الكربون املنبعثة إىل الغالف
اجلوي نتيجة لنشاط معني، صناعي أو خدمايت أو غري ذلك من جهة،

وكمية مقابلة من امتصاص الكربون من جهة أخرى.

حمايد الكربون

CO2-neutral

819 carbon offsetting

compensation des émissions de carbone

موازنة انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل ((رابط: مشروع خفض
االنبعاثات|مشاريع خفض االنبعاثات)). 

موازنة الكربون، موازنة الكربون

Kohlenstoff-Ausgleichen

820 carbon 
sequestration

séquestration du carbone

توفري خمزون الكربون ملدى طويل يف الغالف احليوي الربي أو حتت
سطح األرض أو يف احمليطات، وذلك لتقليل تراكم ((رابط: ثاين

.أكسيد الكربون)) يف اجلو

عزل الكربون

CO2-Sequestrierung CO2-Speicherung

821 carbon 
sequestration

séquestration du CO2

وسائل يستعان ا المتصاص ثاين أكسيد الكربون أو جتميعه وكذلك
لتخزينه على حنو آمن حبيث ال يطَق يف البيئة على هيئة انبعاثات.

احتجاز ثاين أكسيد الكربون،
احتجاز ثاين أكسيد الكربون

CO2-Sequestration

822 carbon sink

puits de carbone

مصطلح دارِج يقصد به خزان طبيعي أو اصطناعي يتم فيه احتجاز
الكربون أو املركبات احملتوية عليه من خالل ((رابط: عزل ثاين أكسيد

الكربون)) لفترة غري محددة.

بالوعة الكربون

Kohlendioxidsenke

823 carbon sink

puits de carbone

يقصد به يف علوم األرض خزان ميتص الكربون وخيزنه بشكل مؤقت
أو بشكل دائم.

بالوعة الكربون

Kohlenstoffsenke

824 carbon sink

puits de carbone

wird in den Geowissenschaften ein Reservoir 
bezeichnet, das zeitweilig oder dauerhaft 

Kohlenstoff aufnimmt und speichert.  

بالوعة كربون

Kohlenstoffsenke

825 carbon stocks

stock de carbone

كمية كربون مت جتميعها يف مساحة محددة.

خمزون الكربون

Kohlenstoffbestand

826 carbon tax

Taxe sur le CO2

ضريبة مفروضة على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

ضريبة الكربون

CO2-Steuer

827 carbonatation

carbonatation

eine chemische Reaktion, die in jedem 
Beton bei Anwesenheit von Kohlendioxid 

und Feuchtigkeit abläuft.  

تكون كربونات

Karbonatisierung

828 Carbonate

Carbonate

هي أمالح واسترات محض الكربونيك.

كربونات

Carbonate

829 carbon-fiber-
reinforced plastic 
(CFRP)

matière plastique renforcée en fibre de carbone

يعد البالستيك املُقوى بألياف الكربون نوع من اللدائن (البالستيك)،
تستخدم فيه ألياف الكربون كعنصر تقوية. ويف املُعتاد تكون هذه

األلياف على هيئة طبقات عديدة يف مصفوفة من البالستك لتقويتها.

بالستيك مقوى بألياف الكربون
(CFRP)

Carbon-faserverstärkter Kunststoff

830 carbonic acid

acide carbonique

مركب غري مستقر والذي يتكون نتيجة لتفاعل ثاين أكسيد الكربون
مع املاء.

محض الكربونيك

Kohlensäure
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831 carbonization

carbonisation

عملية حتويل ((رابط: كُتلة حيوية)) صلبة ((رابط: حتويل حراري
كيميائي|حتويالً حرارياً كيميائياً)) دف احلصول على  الوقود
الصلب اجلاهز لالستعمال، مثل ((رابط: فحم اخلشب|الفحم

اخلشيب)) ألغراض التزويد بالطاقة احلرارية.

كَربنة

Verkohlung

832 carbonization

carbonisation

عملية حتويل مادة عضوية إىل كربون أو رواسب حتتوي على كربون
بواسطة ((رابط: احنالل حراري|االحنالل احلراري)). 

كربنة، تكربن

Karbonisierung

833 carbonization

carbonisation

حتول املواد العضوية اخلام (املتراكمة يف طبقات األرض اجلوفية) نتيجة
الرتفاع درجة احلرارة عرب الزمن اجليولوجي إىل فحم.

تفحم

Inkohlung

834 carbon-neutrality

neutralité carbonique

إجراء تتخذه املنظمات والشركات واألفراد لتنقية اجلو من غاز
((رابط: ثاين أكسيد الكربون)) بقدر ما أنتج كل منهم، وذلك دف

احلفاظ على عدم زيادة بصمة الكربون يف الغالف اجلوي.

حمايدة كربونية

Klimaneutralität

835 carnot cycle

cycle de Carnot

دورة ((رابط: ديناميات (ال... ) احلرارية|ديناميات حرارية)) مثالية
نظرية، اقترحها نيكوال ليونارد سادي كارنو. وتعد هي الدورة األكثر
كفاءة، وفيها يحول مقدار معني من الطاقة احلرارية إىل شغل قوة، أو
العكس، فينشأ اختالف يف درجة احلرارة من خالل أداء مقدار معني

من شغل القوة.

دورة كارنو

Carnot-Kreisprozess

836 Carnot cycle

cycle de Carnot

((رابط: عملية دورية)) حتدث فيها العمليات التالية واحدة تلو
األخرى: عملية ((رابط: انضغاط)) ثابتة درجة احلرارة، مث عملية
((رابط: انضغاط)) أدياباتية، تليهما عملية ((رابط: توسع)) ذات
درجة حرارة ثابثة، مث عملية ((رابط: توسع)) أدياباتية. وهي دورة
مثالية، وبالتايل ال يمكن تطبيقها عملياً. (انظر: ((رابط: عملية ثابتة

درجة احلرارة))، ((رابط: عملية أدياباتية))) 

دورة كارنو

Carnot-Prozess

837 Carnot cycle

cycle de Carnot

دورة دينامية حرارية نظرية اقترحها نيكوال ليونارد سادي كارنو عام
1823، ويمكن اعتبارها الدورة األكثر فعالية يف حتويل مقدار معني
من الطاقة احلرارية إىل شغل، أو العكس، وإحداث فرق يف درجة

احلرارة (مثل: التربيد) عن طريق بذل مقدار من الشغل محدد سلفًا.

دورة كارنو

Carnot-Kreisprozess

838 Carnot efficiency

rendement de Carnot

(انظر: ((رابط: معامل دورة كارنو))) 

كفاءة دورة كارنو

Carnot-Wirkungsgrad

839 Carnot factor

facteur de Carnot

((رابط: الكفاءة احلرارية (ηth)))  ( (رابط: دورة كارنو|لدورة
كارنو))، ويمثّل أنسب كفاءة حرارية يمكن الوصول إليها من خالل

عملية دورية، وعليه فإنه يستخدم للمقارنة بعمليات دورية أخرى.

عامل دورة كارنو

Carnot-Faktor

840 carpool

covoiturage

ist die organisierte gemeinschaftliche 
Nutzung eines oder mehrerer Automobile  

تقاسم سيارة

Fahrgemeinschaft

841 carrier

support

انظر ((رابط: صخور املكمن)). 

حامل

Träger
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842 carrier rock

roche support

انظر ((رابط: صخور املكمن)). 

صخور حاملة

Trägergestein

843 carrying medium

média porteur

وسيط ناقل، مادة ناقلة

Trägermaterialien

844 carsharing car 
sharing

autopartage

نظام يشار به إىل االستخدام املُشترك املُنظَّم للمركبات.

نظام مشاركة السيارة، نظام املشاركة
يف مركبة

Carsharing

845 cascade condenser

condenseur en cascade

توصيلة بني نظامي التربيد يف النظام التعاقيب، ويف هذا املكثف
تستخلص احلرارة املنبعثة من مكثف النظام األدىن بفعل املبخر يف

النظام األعلى.

مكثف تعاقيب

Kaskadenkondensator

846 cascade 
refrigeration system

système de réfrigération en cascade

((رابط: نظام التربيد|نظام تربيد)) يتألف من اثنني من أنظمة التربيد
املستقلة. وحيافظ فيه النظام األدىن على اخنفاض درجة حرارة التبخر،
وبالتايل يعمل على إنتاج ظاهرة التربيد يف حني يعمل النظام األعلى

عند درجات تبخر أعلى.

نظام تربيد تعاقيب

Kaskadenkaelteanlage

847 cascade utilization

utilisation en cascade

يسمى أيضا استخدام شاليل أو استخدام يف سلسلة، وهو استخدام
املواد اخلام يف عدة مراحل متتالية.

استخدام شالل، استخدامات متعددة
متتالية

Kaskadennutzung

848 cascade utilization

l'utilisation en cascade

استخدم املواد املزدوجة أو املتعددة ىف العمليات املتعاقبة. خيدم كفاءة
استخدام املواد اخلام. على سبيل املثال: استخدام اخلشب كأول منتج

ىف انتاج الطاقة

استخدام شالل

Kaskadennutzung

849 cassava

manioc

،manihot esculenta ا باسمعرف علمينوع من النباتات ي
ويعد حمصوالً رئيسيا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية ومصدرا جيدا

للكربوهيدرات.

نبات كاسافا

Maniok

850 Catalog of CHP

guide de la cogénération

مرجع شامل لتكنولوجيا ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة
(CHP)|التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP))) ، حيث يقدم
شروحاً موضحة لكيفية عمل أنظمة هذه التقنية، واملفاهيم األساسية

لكفاءة الطاقة و((رابط: نِسبة القُدرة إىل احلرارة))، كما يقدم
معلومات عن تكلفة وخصائص األداء املُتوفّرة يف مخسة ((رابط:
محرك أساسي|محركات أساسية)) متاحة جتارياً لالستخدام يف

جماالت التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة .

دليل التوليد املُشترك للحرارة
والقُدرة (CHP)، قاطع الدارة

KWK-Katalog

851 Catalysis

catalyse

تسمى زيادة معدل تفاعل كيميائي نتيجة إضافة مادة معينة إليه
'حفّاز'. وتستخدم املواد احلفّازة يف املُفاعالت لزيادة معدالت التفاعل.

حفز، وساطة كيماوية

Katalyse

852 catalyst

catalyseur

مادة تزيد من معدل التفاعالت الكيميائية دون استهالكها أو انتاجها
خالل التفاعل. وتقوم اإلنزميات بوظيفة احلفازات يف التفاعالت

البيوكيميائية.

حفّاز

Katalysator
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853 catalytic absorption 
systems

systèmes d'absorption catalytiques

أنظمة تستخدم خلفض انبعاثات أكاسيد النيتروجني إىل أقل من 2.5
جزء يف املليون، وإزالة 100% تقريباً من أول أكسيد الكربون.

أنظمة امتصاص حفزية

katalytische Absorptionssysteme

854 catalytic post-
combustion process

procédé de postcombustion catalytique

عملية مت تطويرها حملاولة ختفيض مستوى درجة احلرارة من أجل توفري
الطاقة األولية،  وفيها تتحول املواد املُلوِّثة القابلة لالشتعال احملمولة مع
الغازات العادمة إىل مواد غري ضارة، وذلك عن طريق األكسدة ويف

وجود احلفّازات املُناسبة، ويف نِطاق درجات حرارة تتراوح بني 200
و 400 درجة.

عملية االحتراق الالحق احلَفزية

katalytische Nachverbrennungsverfahren

855 cathode

cathode

إلكترود (قطب كهربائي) محمل بشحنة موجبة، يوفر سطحاً بينياً بني
األكسجني و((رابط: إلكتروليت|اإللكتروليت))، ويحفِّز تفاعل

األكسجني، كما يوفر لإللكترونات احلرة مساراً تصل من خالله من
احلمل إىل قطب األكسجني عرب الدائرة اخلارجية.

كاثود، مهبط

Kathode

856 cathode

cathode

يف البطاريات الكهربائية، إلكترود يدفع اإللكترونات حنو اإللكتروليت
أو الفراغ (وبذلك تبدأ عمليات االختزال). وكأحد مكونات

البطارية، فإن الكاثود يكون موجب القطبية. واإللكترود املُضاد هو
األنود (املصعد).

كاثود، مهبط

Kathode

857 cathode sputtering

sputtering;   pulvérisation cathodique

تقنية تستخدم لتوزيع مادة شبه املوصل الكهرضوئي على ((رابط:
طبقة سفلية|الطبقة السفلية)) للخلية الشمسية بواسطة عملية الترسيب

الفيزيائى للبخار.

رش ،رش

Sputtern;   Kathodenzerstäubung

858 Cathodic protection

protection de cathode

تقنية تستخدم للتحكم يف تآكل سطح معدين ما عن طريق جعله
الكاثود (القطب السالب) خللية كهركيمائية.

محاية كاثودية، وقاية مهبطية

kathodischer Korrosionsschutz

859 cation

cation

أيون موجب الشحنة.

كاتيون

Kation

860 cations and anions

cations et anions

تتحدد أبعاد فحص عينة من املاء بِصفة أساسية من خالل العناصر
التالية: هدف عملية الفحص، وآخر ما مت الوصول له من املعارف
العلمية والعملية حول أمهية املُتغيرات، وكذلك اإلمكانات التحليلة

املُتاحة. ومن الكاتيونات اهلامة يف هذا اإلطار: الصوديوم،
والبوتاسيوم، والكالسيوم، واملاغنسيسيوم، وحديد املنجنيز،

واألمونيوم. أما األنيونات: الكلوريد، وكربونات اهليدروجني،
والكربيتات، والفلوريد، والربوميدات، ويوديد النيتريت، والنيترات،
والفوسفات. ويف الغالب ال تكون للمكونات األساسية للكاتيونات
واألنيونات وحدها دالالت كافية بالنِسبة للحسابات الديناميكية

احلرارية على وجه اخلصوص. مما يؤدي إىل  ضرورة وجود مواد  يف
املاء بكميات ضئيلة، مثل األلومنيوم، والزرنيخ، والرصاص، والزئبق،

والباريوم، واإلسترونتيوم كذلك.

كاتيونات وأنيونات

Kationen- Anionen (cations- anions)

861 cavern

caverne

جتويف حتت سطح األرض، يستخدم خزاناً للغاز.

كهف

Kaverne

862 cavitation

cavitation

ظاهرة حتدث لسائلٍ متدفق: فعند هبوط الضغط عن ((رابط: ضغط
البخار)) فإن هذا السائل  يتبخر مكوناً فقاعات.

تكهف

Kavitation
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863 cavity receiver

capteur à cavité

مستقبل يسمح بدخول اإلشعاع املُركَّز من خالل فتحة، لتمتصه
جدران الفجوة الداخلية.

مستقبل مجوف، مستقبل أجوف

Hohlraumreceiver Cavity-Receiver

864 C-coefficient

coefficient - C

متغير نسيب (x) يف عملية شحن البطارية وتفريغها. ومن خالل حتديد
شدة ((رابط: تيار الشحن)) أو ((رابط: تيار التفريغ)) (i) يف البطارية
(يقاس باألمبري (A)) وكذلك ((رابط: سعة البطارية)) (y) (تقاس
باألمبري;   ساعة (Ah))، يمكن احلصول على القيمة الرقمية للمتغير
.(i*1h);  y :من املُعادلة التالية (C شار إليها بالرمزي) (x) النسيب

مثال ذلك: عند تفريغ شحنة بطارية سعتها 2000 ملي أمبري;
.x = 0.25 C دة تيار التفريغ فيها 500 ملي أمبري، فإنساعة، وش

معامل C، معامل C للبطارية

C-Koeffizient

865 CDM project

Projet  du mécanisme pour un développement 
propre MDP

( (((CDM) رابط: آلية التنمية النظيفة)) :انظر)

مشروع آلية التنمية النظيفة

 Projekt desMechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung  (CDM)

866 ceiling diffuser

diffuseur plafonnier

((رابط: ناشر)) يوفر منط تدفق أفقي.

ناشر سقفي

Deckendiffusor

867 ceiling heating

chauffage au plafond

جهاز تدفئة مثبت يف السقف.

تدفئة السقف

Deckenheizung

868 cell

cellule

وحدة شبه موصلة أو أصغر جزء من ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|وحدة كهرضوئية)) واليت تستخدم لتحويل ضوء
الشمس إىل تيار مستمر (DC). وهي تصنع هذه الوحدات من

((رابط: رقاقة|رقاقات)) السليكون.

خلية

Zelle

869 cell

cellule

مخزن طاقة كهركيميائي، وهي أصغر وحدة يف البطارية. وتتكون
اخللية من اإللكترودات املوجبة والسالبة، وعنصر فصل (فاصل

(البطارية))، واإللكتروليت. وهي تعمل على ختزين الطاقة الكهربائية،
كما أا تعد حجر األساس يف البطارية. أما سعتها فتتحدد من خالل
نوعها وحجمها ووزا. ويعبر جهد اخللية عن دالة الكيمياء الكهربائية

لعنصر اخللية.

خلية

Zelle

870 cell

cellule

يف هذه املقاربة تعترب منظومة خلوية أو أا تشكل شبكة دقيقة (شبكة
حمدودة جدا)، عندما ميكن تشكيلها من تنظيم ذايت ومنظومة ياكل
ال مركزية لتغطية الطلب على الطاقة من قبل (خاليا)، واليت ميكن أن
تكون جنبا إىل جنب، واحدة فوق األخرى. ويتم حتقيق التوازن تلقائيا

ف

خلية

Zelle

871 cell configuration

configuration de cellule

توليفة من ((رابط: خلية|اخلاليا)) الشمسية (من حيث االجتاه
. (((مشسي) رابط: لوح)) والعدد) إلنشاء

ترتيب اخلاليا (الشمسية)

Zellenanordnung

872 cell supervision 
circuit (CSC)

supervision du circuit cellulaire

نظام ملُراقبة عمل وحالة كل خالية من خاليا البطارية، حبيث تعمل
هذه اخلاليا على النحو املتناسق األمثل فيما بينها. ولتجنب حدوث

تفاوت يف درجات التحميل على خاليا البطارية باستمرار، يقوم النظام
مبعادلة حالة الشحن جلميع اخلاليا املوجودة يف البطارية.

(CSC) راقبة خاليا البطاريةنظام م

Cell Supervision Circuit (CSC)

873 cell voltage

tension de cellule

خروج  كمية التوترالكهربائي املخزن داخل خلية ((( رابط: مركّم))
أو بطارية مثالً). ويعد احلجم معامالً هاماً للغاية يف حالة التشغيل
املُتزامن لعدد من اخلاليا، وذلك للوصول إىل الفلطية املُحددة،

والالزمة لتشغيل جهاز متصل بالشبكة.

توتر اخللية

Zellspannung
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874 cellular electricity 
network

réseau électrique cellulaire

قارن ((رابط: خلية)). 

شبكة خلوية للكهرباء

zelluläres Stromnetz

875 cellulase

cellulase

عائلة من اإلنزميات حتلل السليولوز إىل جزيئات ((رابط: جلوكوز)). 

سلوالز

Cellulase

876 cellulose

cellulose

بوليمر خطي السلسلة مركب من عدد كبري من جزيئات أيدريد
اجللوكوز، وحيمل الصيغة اإلمربيقية n (C6H1005)، كما يعد
مكونا كميائيا أساسيا يف جدران اخلاليا الثانوية بالنباتات األعلى رتبةً
يف التصنيف النبايت، ويكون يف األساس على هيئة سالسل طويلة جموفة

تسمى األلياف.

سليولوز

Zellulose Cellulose

877 cellulosic biomass 
feedstock

matière première de biomasse cellulosique

كل مادة حتتوي على سليولوز، مثل احملاصيل واحلشائش واألشجار
قصرية الدورة الزراعية وقش القمح وخملفات حصاد الذرة ولب

اخلشب وغريها من املواد العضوية املزروعة خصيصا إلنتاج الطاقة.

مادة تغذية من كتلة حيوية سليولوزية

Rohstoffe aus zellulosehaltiger Biomasse

878 cellulosic ethanol

éthanol cellulosique

اإليثانول الذي يصنع من النفايات النباتية.

ايثانول سليولوزي

Cellulose-Ethanol

879 celsius

celsius

وحدة قياس درجة احلرارة.

سلسيوسي، درجة مئوية، درجـة
سلسيوس

Celsius

880 celsius

celsius

eine Maßeinheit der Temperatur.  

درجة مئوية / سلسيوس

Celsius

881 cement bridge

pont en ciment

مقطع من بئر حمفورة، ميلئ باألمسنت،. ويكون اهلدف من ذلك عادةً
هو سد البئر احملفورة.

جِسر أمسنت

Zementbrücke

882 CEN 15405

CEN 15405 (Norme du Comité européen de 
normalisation électrotechnique)

CEN;  CENELEC جريه جلنةأسلوب توحيد قياسي ت
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وذلك لتحديد

منهجية حساب كثافة اجلسيمات لقطع الوقود املضغوطة (غري منتظمة
الشكل)، مبا يف ذلك القوالب احلجرية من الفحم أو احلبيبات

الصغرية. هذا وتتأثر كثافة اجلسيمات برطوبة اهلواء وعوامل التآكل
والتحلل احليوي، ولذلك تعترب قيمتها املقاسة قيمة حلظية تتغري مع

الوقت.

مواصفة قياسية أوروبية رقم
15405 للجنة األوروبية للتوحيد

(CEN) القياسي

CEN 15405

883 CEN 15406

CEN 15406 (Norme du Comité européen de 
normalisation électrotechnique)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وتنص على طريقة تعيني
خواص أنواع الوقود الصلبة املُسترجعة باالستعانة مبعدات القياس

القياسية. وتبلغ القيمة القصوى ألبعاد اجلسيم يف هذه الطريقة بالذات
100 ملي متر.

مواصفة قياسية رقم 15406 للجنة
(CEN) األوروبية للتوحيد القياسي

CEN 15406
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884 CEN 15412

CEN 15412 (Norme du Comité européen de 
normalisation électrotechnique)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وختتص بالتوحيد القياسي
ملنهجييت تقييم األلومنيوم املعدين يف أنواع الوقود الصلبة املُسترجعة.
،(DTA) وإحدى هاتني التقنيتني هي التحليل احلراري التفاضلي
بينما األخرى هي قياس طيف االمتصاص الذري عن طريق اللهب.

مواصفة قياسية أوروبية رقم
15412 للجنة األوروبية للتوحيد

(CEN) القياسي

CEN 15412

885 CEN 15639

CEN 15639 (Norme du Comité européen de 
normalisation électrotechnique)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وهي توصف تقنيات تعيني

درجة املتانة امليكانيكية ألقراص الوقود الصلب املُسترجع.

مواصفة قياسية أوروبية رقم
15639 للجنة األوروبية للتوحيد

(CEN) القياسي

CEN 15639

886 CEN/CENELEC

CEN (Comité européen de normalisation)/   
CENELEC (Comité européen de normalisation 
électrotechnique)

(CEN) جلنة تضم كالً من: اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
واللجنة األوروبية للمواصفات التقنية والكهربائية

(CENELEC)، واليت ختتص بنشر اخلواص املشتركة يف ااالت
ذات الصلة لتساعد املستخدمني واملصنعني (أنشئت يف عام 2010).

Comité :يف إىل العبارة الفرنسية (CEN) شري االختصاروي
Européen de Normalisation، أي 'اللجنة األوروبية
للتوحيد القياسي'، بينما يشري االختصار (CENELEC) إىل

Comité Européen de:العبارة الفرنسية
Normalisation Électrotechnique، أي اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية والكهربائية. وخيتص مركز إدارة

CEN-CENELEC يف بروكسل بإجراءات التوحيد القياسي
املشتركة. جدير بالذكر أن عدد أعضاء هذه اللجنة يبلغ حوايل 33

وكالة مواصفات وطنية من خمتلف الدول األوروبية.

CEN/CENELEC جلنة

CEN/CENELEC

887 CEN/TC 312

CEN/TC 312 (Comité technique 312 du Comité 
européen de normalisation)

،(CEN) جلنة فنية شكلتها اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
لتختص بعمليات التقييس فيما خيص أنظمة الطاقة الشمسية احلرارية

ومكوناا. وهلذه اللجنة أربع جمموعات عمل (من جمموعة عمل 1 إىل
جمموعة عمل 4) تركز على املوضوعات بدءاً من امعات الشمسية

إىل متييز وحتديد أنظمة الطاقة الشمسية.

اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
312

CEN/TC 312

888 CEN/TC 343

CEN/TC 343 (Comité technique 343 du Comité 
européen de normalisation)

،(CEN) جلنة فنية شكلتها اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
وختتص بتطوير املواصفات األوروبية للوقود الصلب املُسترجع،
وتساعد مواصفات هذه اللجنة على تداول الوقود بشكل حر يف
السوق احمللية، كما أا تعمل على حتقيق التزامن فيما يتعلق بقضايا

االلتزام.

اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
343

CEN/TC 343

889 CEN/TC 383

CEN/TC 383 (Comité technique 383 de la Comité 
européen de normalisation)

جلنة فنية شكلتها اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي (CEN) عام
2008 لتطوير مواصفات تطبيقات الطاقة احليوية وخواص استدامتها

وخمططات مراجعتها.

اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
383

CEN/TC 383

890 CEN/TC 408

CEN/TC 408 (Comité technique 408 de la Comité 
européen de normalisation)

جلنة فنية شكلتها ((رابط: جلنة CEN;  CENELEC)) عام
2011، وختتص بعمليات التوحيد القياسي املتعلقة بطريقة حقن

امليثان احليوي يف خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي
408

CEN/TC 408
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891 Central gas system

système central de gaz

شبكة مستقلة بذاا من خطوط أنابيب الربوبان يمكنها تزويد
العشرات وحىت اآلالف من البيوت السكنية، واملرافق اتمعية،
واملدارس، واملراكز التجارية ويجرى ذلك عادةً باستخدام خزان

مركزي واحد.

شبكة (نظام) غاز مركزي

Zentralgasversorgungssystem

892 Central heating

chauffage central

نظام مصمم لتغطية حاجيات املبىن بأكمله من التدفئة.

تدفئة مركزية

Zentralheizung

893 Central heating 
pump

pompe de chauffage central

مضخة  تقوم بتوزيع وتدوير مياه التسخني يف نظام التدفئة املركزية.

مضخة تدفئة مركزية

Heizungs-Umwälzpumpe

894 centralised 
telecontrol (UK);   
centralized 
telecontrol (US)

télécommande centralisée

كما هي احلال يف نظام اإلذاعة الالسلكي، فإن شبكة توزيع الكهرباء
تستخدم إلرسال اإلشارات عرب الشبكة بواسطة ما يسمى 'االتصال

Power Line') 'عرب اخلطوط الكهربائية
Communication')، وبالتايل يتم التحكم عن بعد يف أجهزة

Smart') 'ستهلكة للتيار الكهربائي يف إطار 'الشبكة الذكيةم
Grid')، (انظر: رابط: شبكة ذكية))) ، وذلك باستخدام ((رابط:

إدارة الطلب على الطاقة)). 

التحكم املركزي عن بعد لالمحال

Rundsteuertechnik

895 centralised 
telecontrol signal

signal de télécommande centralisée

نوع من أنواع طوبولوجيا الشبكات توجد يف ((رابط: شبكة جهد
منخفض|شبكة اجلُهد املُنخفض)) أو يف ((رابط: شبكة جهد

متوسط|شبكة اجلُهد املتوسط))، وتتصل فيها كل عقدة بعقدتني
أخريين مشكلة بذلك مساراً أحادياً مستمراً لإلشارات خالل كل

عقدة، وتغذى كل عقدة من عقدها بأسلوب حلقي (أي من جهتني)،
وذلك خبالف ما حيدث مثالً يف ((رابط: شبكة شعاعية|الشبكات
الشعاعية)).  و تزود يف املُعتاد  أحد أفرع الشبكة احللقية مبفتاح يغلق
فقط يف حالة انقطاع االتصال بالشبكة عن طريق املُحول من الطرف

املُعتاد (للحلقة). (انظر: ((رابط: شبكة الشبكات))) 

اشارات التحكم املركزي عن بعد

Rundsteuersignal

896 centralized system

Système central

(انظر: ((رابط: وحدة تكييف على السطح))) 

نظام مركزي

Zentralsystem

897 centrifugal 
Compressor

compresseur centrifuge

نوع من الضغاطات يستخدم يف دورات التربيد العاملة بضغط البخار،
حيث تكون هناك دفَّاعة دوارة تعمل مبثابة اجلهاز الذي يقوم بضغط
خبار املُبرد، والذي يتم سحبه يف الدفَّاعة الدوارة بشكل حموري، ومن

مث يطرد منها بشكل شعاعي بعد إضافة الطاقة إىل البخار داخل
الدفَّاعة.

ضغاط بالطرد املركزي

Zentrifugalverdichter

898 centrifugal force

force centrifuge

قوة الطرد املركزية (من الالتينية centrum، أي مركزي،
fugere أي طرد) تعرف أيضاً بقوة الطرد، وهي عبارة عن قوة
القصور الذايت اليت توجه بشكل شعاعي (نصف قطري) من حمور
الدوران إىل اخلارج، وهي القوة النامجة عن عزم القصور الذايت

للجسم.

قوة طاردة مركزية

Zentrifugalkraft
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899 centrifugal force

force centrifuge

تتجه قوة الطرد املركزي حنو اخلارج، وتعطي ((رابط: قوة لتدرج
الضغط)) يف مناطق الضغط  اجلوي املُرتفع، وتضعفها يف مناطق

الضغط اجلوي املُنخفض. لذلك فإن سرعة ((رابط: رياح االحندار))
يف املناطق ذات الضغط اجلوي املُرتفع تزيد عن نظريا يف مناطق

الضغط املُنخفض.

قوة الطرد املركزي

Zentrifugalkraft

900 centrifugal pump

pompe centrifuge

ارة، تعمل بطريقة الضخآلة سيولية لزيادة الطاقة بواسطة عجلة دو
اهليدرودينامي، حيث تقوم العجلة بتسريع حركة الوسط املُضخ، فينتج
عن هذه الزيادة يف السرعة ارتفاع يف منسوب الضخ يف فوهة تلقّي

الضغط اخلاصة باملضخة.

مضخة طارِدة مركزية، مضخة طرد
مركزي

Kreiselpumpe

901 Centrifugal pump

pompe centrifuge

آلة لتحقيق تدفق، وتستخدم قوة الطرد املركزي لضخ املوائع.

مضخة الطرد املركزي

Kreiselpumpe

902 centrifuge

centrifugeuse

يعمل هذا اجلهاز الفين  باستخدام ظاهرة القصور الذايت، وتعتمد
طريقة عمله على القوة الطارِدة املركزية اليت تتمكن بفضل حركتها

الدورانية املنتظمة من طرد الشئ املراد استبعاده كما يستعان به كذلك
لفصل املواد بإحدى التقنيات الشبيهة اليت يستخدم فيها فاصلٌ يعمل

بالطرد املركزي.

طاردة مركزية

Zentrifuge

903 century Contract

traité du siècle

اتفاق وقع سنة 1977 بني صناعة الطاقة الكهربائية األملانية و 44
شركة تعدين فحم أملانية.

عقد القرن

Jahrhundertvertrag

904 ceramic membrane

membrane céramique

يستخدم الغشاء اخلزيف يف عمليات ((رابط: معاجلة املياه))، نذكر منها
على سبيل املثال: معاجلة املياه املوحلة، و((رابط: مياه سطحية|املياه

السطحية))، واملياه املخزنة لالستخدام يف أوقات الطوارئ.

غشاء خزيف

keramische Membran

905 ceramic separator

séparateur en céramique

عنصر مقاوم للحرارة (يستخدم على سبيل املثال يف ((رابط: بطارية
ليثيوم - أيون)) من أجل عزل اإللكترودات كهربائياً عند درجات

احلرارة التشغيلية شديدة االرتفاع لإللكتروليت.

فاصل خزيف

keramischer Separator

906 certificate

certificat

يقصد ا، يف جمال جتارة االنبعاثات، الوثيقة اليت يحدد فيها مقدار
االنبعاثات اليت يمكن تداوهلا يف السوق. وهذه الشهادات ميكن أن
يكون ختصيصها للمنشآت املُطلقة لإلنبعاثات مبقابل مادى أو بدون،

كما ميكن تداوهلا جتاريا.

شهادة

Zertifikat

907 certificate 
allocation allocation 
of allowances

allocation de certificat

التخصيص ااين أو التخصيص الذي تنشأ عه تكلفة ((رابط: شهادة
انبعاثات|لشهادات االنبعاثات))، وهذا يف إطار ((رابط: جتارة
االنبعاثات)).  وهذه الشهادات توزع على املؤسسات املتسببة يف
االنبعاثات يف شكل ((رابط: قياس معياري املرجع)) أو ((رابط:

ختصيص رجوعى)) أو ((رابط: مزاد)) أو بالبيع.

ختصيص شهادات إطالق االنبعاثات

Zertifikatszuteilung

908 certificate price 
allowance price

prix de certificat

تكاليف ((رابط: شهادة)) انبعاثات.

سعر شهادة االنبعاثات

Zertifikatspreis
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909 certification

certification

تأكيد من قبل طرف ثالث مستقل أن األنظمة أو املنتجات أو
العمليات تتوافق مع متطلبات معايري معينة.

شهادة

Zertifizierung

910 certified emission 
reduction unit (CER)

unité de réduction certifiée des émissions

وحدة لقياس وحتديد كم االنبعاثات. وقد قام بتحديد هذه الوحدة
الس التنفيذي لتخفيض االنبعاثات التابع آللية التنمية النظيفة

(Clean Development Mechanism (CDM)
.(Executive Board for emission reductions

وحدة خفض االنبعاثات املعتمدة،
شهادة ختفيض انبعاثات

zertifizierte Emissionsreduktion

911 CFM (cubic foot per 
minute)

pieds cubes par minute

معدل السريان احلجمي خلليط من البخار واهلواء، يقاس بالقدم
املكعب للهواء الذي حتركه كل وحدة.

قدم مكعب لكل دقيقة

CFM

912 chain reaction

réaction en chaîne

حتول (تفاعل) فيزيائي أو كيميائي، يتكون من عدد من املراحل
والتفاعالت اجلزئية املتتالية واملرتبطة بعضها بعضا.

تفاعل تسلسلي

Kettenreaktion

913 chain reaction

réaction en chaîne

حتول فيزيائي أو كيميائي، يتألف من تفاعالت جزئية متتالية يشترط
حدوث كل واحد حدوث سابقه.

تفاعل متسلسل

Kettenreaktion

914 change of volume 
work

travail de changement de volume

شغل ينتج عنه تغيري حجم الغاز، وتكون إشارته موجبة عند ((رابط:
انضغاط|االنضغاط)) (اإلمداد بشغل) ما، يف حني تكون سالبة عند
((رابط: توسع|التوسع)) (بذل شغل). (انظر: ((رابط: شغل ناشيء

عن تغير حجم الغاز|الشغل الناشيء عن تغير حجم الغاز))) 

شغل ناتج عن تغير احلجم

Volumenänderungsarbeit

915 char

charbon de bois

خملفات كتلة حيوية نباتية صلبة احترقت احتراقاً غري كامالً، وكذلك
البقايا النامجة عن عمليات االحنالل احلراري وكربنة وتغويز الكتلة

احليوية.

فحم اخلشب

Kohle

916 Char

résidu charbonneux

مواد صلبة غنية بالكربون وقابلة لالحتراق تنجم عن االحنالل احلراري
للخشب يف املراحل األولية لالحتراق، ويمكن أن يتحول حتت ظروف

معينة إىل غازات قابلة لالشتعال أو حيترق مباشرةَ على املُصبعات.

فحم

Holzkohle

917 Char reinjector

réinjecteur de résidu charbonneux

جهاز يستعمل لتجميع الفحم غري احملترق يف مواضع معينة يف املراجل
الكبرية، حيث يعيد حقنه يف منطقة االحتراق األويل، واهلدف من كلتا

العمليتني هو احليلولة دون تصاعد الفحم غري احملترق إىل املدخنة،
وكذلك استغالل الطاقة احملتواة فيه عن طريق إعادة حرقه.

جهاز إعادة حقن الفحم

Holzkohlerückführung

918 Character form for 
the Representation 
and EXchange of 
data

forme de caractères pour la présentation et 
l'échange de données

طريقة تشفري لبيانات مراقبة األرصاد اجلوية، مصرح باستخدامها من
قبل الس التنفيذي ((رابط: للمنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية

(WMO)|ملُنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية (WMO)))  منذ عام
2000. ويتم اللجوء هلذا النموذج عند تعذُّر استخدام ((رابط:

. (((BUFR) النموذج العاملي الثنائي لتمثيل بيانات األرصاد اجلوية

منوذج حريف لتمثيل البيانات وتبادهلا

CREX
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919 charcoal

charbon de bois

وقود صلب، ينشأ عند احتراق ((رابط: خشب|اخلشب)) يف هواء
جاف - تتراوح نسبة ((رابط: ماء|املاء)) فيه يصل بني 13% و
%18 - يف درجة حرارة 275° مئوية، مبعزلٍ عن اهلواء ودون

إمداد اخلشب احملترق باألكسجني. (انظر: ((رابط: احنالل حراري))) 

فحم اخلشب، فحم نبايت

Holzkohle

920 charge

charge

مقدار ((رابط: مربد|املُربد)) يف ((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف
. (((HVAC) اهلواء

محل

Füllung

921 charge controller 
loss

perte de régulateur de charge

الفقد الناجم عن منظّم الشحن. وجمموع الفقد الثانوي وكفاءة املُنظّم
يساوي دائماً الواحد الصحيح.

فقد ثانوي

Ladereglerverlust

922 charge pump

convertisseur à pompe de charge

نوع من مغيرات الفلطية املستمرة، تستخدم فيه مكثفات كعناصر
لتخزين الطاقة إلجياد مصدر قدرة كهربائية أعلى أو أقل جهداً. وتتميز

دوائر هذه املضخة مبقدرا على حتقيق مستويات عالية من الكفاءة.

مضخة شحن

Ladungspumpe

923 charger

chargeur

جهاز لشحن بطاريات.

شاحن

Ladegerät

924 charging current

courant de charge

تيار كهربائي لشحن وسيط لتخزين الطاقة.

تيار الشحن

Ladestrom

925 charging cycle

cycle de charge

املُدة الزمنية الالزمة لشحن مركّم، ويبلغ املُركّم قد بلغ حد الشحن
املطلوب يف الغالب عندما يكون قد مت بالفعل ختزين نِسبة 80% على
األقل من احلد األقصى للطاقة القابلة للشحن فيه.  وتؤخذ مثل هذه
الفرضية يف االعتبار عند حتديد العمر االفتراضي للمركّم، قياساً على

عدد دورات الشحن.

دورة الشحن

Ladezyklus

926 charging 
infrastructure

infrastructure de recharge

مصطلح شامل لكافة األجهزة اليت تتيح إمكانية شحن املركبات
الكهربائية من الشبكة العمومية باستخدام نقاط (مقابس) الشحن.

(LI) منظومة شحن املركبات

Ladeinfrastruktur(LI)

927 charging point

point de charge

حمطة مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء، حيث يكون من املمكن احلصول
منها على الطاقة الكهربائية، عموما لشحن بطاريات السيارات

الكهربائية.

نقطة شحن

Ladepunkt

928 charging post 
management 
system charging 
station 
management system

Système de gestion de chargeur à poste fixe

نظام إدارة الشواحن العمودية
(LSMS) للمركبات الكهربائية

Ladesäulen-Management-System(LSMS)
929 charging station

poste de charge

إمكانية خاصة من إمكانيات الشحن تتيح تغذية املركبة الكهربائية
بالتيار بواسطة جتهيزة فيزيائية. وتتميز حمطات الشحن على األقل مبا
يلي: - توفري بيانات مواقع الشحن اليت ميكن استخدامها يف أجهزة
املالحة باملركبات - حتديد عدد أماكن الشحن - حتديد عدد نقاط
الشحن - توفري إمكانيات االتصال بالشواحن والدفع عن طريق

كروت خيصم منها االستهالك يف كل مرة

حمطة شحن (البطاريات)

Ladestation
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930 charging time

temps de charge

الزمن الالزم إلمتام شحن وسيط لتخزين الطاقة.

زمن الشحن

Ladedauer

931 chemical absorption

absorption chimique

عملية امتصاص يتم فيها تفاعل كيميائي مع املُكونات املُذابة يف سائل
الغسل.

امتصاص كيميائي

Chemische Absorption

932 Chemical absorption

Absorption chimique

امتصاص يشبه ((رابط: امتصاص فيزيائي|االمتصاص الفيزيائي))، إال
أنه تستخدم فيه مادة كيميائية مثل األمني لربط ذرات ثاين أكسيد

الكربون.

امتصاص كيميائي

chemische Absorption

933 chemical 
degradation

dégradation chimique

Verarmung des im Boden befindlichen
Kohlenstoffpools: Verstärkt den CO2-Gehalt

der Luft

تدهور كيميائي

Chemische Degradation

934 chemical energy

énergie chimique

((رابط: الطاقة)) الناجتة عن احتراق مادة، أي املُحتوى احلراري
لالحتراق. وبتطبيق قانون 'هس' يمكن حساب الطاقات الناجتة عند
حدوث تغيرات كيميائية للمواد، وذلك بِناًء على املُحتويات احلرارية

املُحددة بدقة لتكوين املُركّبات الداخلة يف هذه العملية.

طاقة كيميائية

Chemische Energie

935 chemical exergy

exergie chimique

تعد هذه الطاقة جزءاً مهماً من الطاقة الفعالة يف عملية االحتراق.
ويشري املُصطلح إىل احنراف التركيب الكيميائي للنظام عن التوازن

الكيميائي للمنظومة (اال املُحيط).

طاقة كيميائية فعالة

chemische Exergie

936 chemical extraction

extraction chimique

عملية يستخدم فيها مادة مذيبة (مادة استخالص) لفصل املُركّبات
العضوية أو الالعضوية عن مواد التربة، حيث تتم معاجلة التربة بواسطة

هذه املادة يف غُرفة االستخالص، مث يوضع احمللول بعدها يف جهاز
فاصل، يتم فيه فصل مذيب االستخالص امللوث عن ((رابط: مادة

ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)). 

استخالص كيميائي

Chemische Extraktion

937 chemical oxygen 
demand

demande chimique en oxygène

كم األكسجني الالزم ألكسدة املواد العضوية بداخل مياه الصرف
الصحي. وميكن معملياً تعيني الطلب الكيميائي لألكسجني بواسطة

الكُويب املخربي على سبيل املثال. ويقاس هذا ((رابط: متغير
.mg CSB;  L ر اإلمجايل)) بوحدةإمجايل|املُتغي

طلب كيميائي لألكسجني، احتياج
كيميائي لألكسجني

Chemische Sauerstoffbedarf

938 Chemical oxygen 
demand

Demande chimique en oxygène

اختبار يستخدم عادةً لقياس مقدار املُركبات العضوية يف املياه بطريقة
غري مباشرة. وتعمل معظم تطبيقات هذا االختبار على تعيني كمية
املُلوثات العضوية املوجودة يف املياه السطحية (مثل: البحريات،

واألار) أو مياه الصرف الصحي، مما جيعل هذا االختبار مقياسا مفيدا
جلودة املياه.

طلب كيميائي على األكسجني،
احتياج كيمائي لألكسجني

(COD)

chemischer Sauerstoffbedarf

939 chemical oxygen 
demand (COD)

demande chimique en oxygène (DCO)

ist der Chemische Sauerstoff-Bedarf, ein Maß 
für die Belastung von Abwasser mit chemisch 

und biologisch abbaubaren Substanzen.  

طلب كيميائي على االكسجني
(COD)

chemischer Sauerstoffbedarf

940 chemical properties 
of water

Propriétés chimiques de l'eau

خصائص كيميائية للماء

Chemische Wassereigenschaften
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941 chemical 
transformation

transformation chimique

عملية يتم من خالهلا إما حتويل املواد اخلطرة على البيئة إىل مركّبات
أقل خطورة أو غري خطرة بتاتاً، وإما حتويلها إىل مركّبات مستقرة

نسبياً أو مركّبات أقل حركية. ومن أكثر املواد الكيميائية املُستخدمة
يف ذلك: األوزون، وفوق أكسيد (بريوكسيد) اهليدروجني،

واهليبوكلوريت، والكلور. وتعترب التحوالت الكيميائية إما: ((رابط:
، (((in situ) عمليات داخل املوقع|(in situ) عملية داخل املوقع
وإما ((رابط:عملية خارج املوقع (ex situ)|عمليات خارج املوقع

. (((ex situ)

حتول كيميائي

Chemische Transformation

942 chemical weathering

altération chimique

(durch Feucht-warme Klimate begünstigt) - 
 Mineralienwerden in ihrem Chemismus 

verändert  

جتوية كيميائية

Chemische Verwitterung

943 chilled water system

système d'eau réfrigérée

نظام تربيد يعتمد على تربيد املياه يف املُربدات الطاردة املركزية واحملورية
والترددية املوجودة يف احملطة املركزية، حيث يصبح املاء املربد بشكل
مفاجئ هو نفسه الوسط املُربد (وسيط التربيد) فيما بعد، الذي ميكن

من خالله تربيد اهلواء يف ملفات التربيد.

نظام املاء املربد

Kaltwassersystem

944 Chloride

chlorure

أمالح محض اهليدروكلوريك.

كلوريد

Chlorid

945 chlorine

Chlor

عنصر كيميائي عدده الذري 17، غاز سام والذع.

كلور

Chlor

946 chord

corde

عرض ((رابط: ريشة العنفة|ريشة عنفة)) الرياح عند موضع معني
فيها.

وتر

Profilsehne

947 CHP directives

directives sur la cogénération

توجيهات االحتاد األوريب بشأن تعزيز ((رابط: توليد مشترك|التوليد
املشترك)) بناًء على الطلب على احلرارة املفيدة يف السوق الداخلية

EEC  ;62  ;92 ل رقمللطاقة، كما يشري إىل التوجيه املُعد
الصادر عن اموعة االقتصادية األوربية، وصدر رمسياً عن االحتاد
األوريب برقم EC  ;8  ;2004. الغرض من هذه التوجيهات هو
تعزيز وتطوير ((رابط: توليد التوليد املشترك عايل الكفاءة لكل من

. (((CHP) احلرارة والقدرة

توجيهات توليد الطاقة الكهربائية
واحلرارة، توجيهات توليد الطاقة

الكهربائية واحلرارة

KWK-Richtlinie

948 CHP economic 
dispatch problem

problème de répartition économique de la 
cogénération

جمموعة من املسائل الفرعية املُتعلقة بتوزيع كل من احلرارة والقُدرة.
وحتدد هذه املسألة إنتاج القُدرة واحلرارة اخلاصة بوحدة ما على حنو
يلبي متطلبات احلرارة والقُدرة وغريها من قيود ((رابط: وحدات

التوليد املُشترك))، مما يخفّض تكاليف اإلنتاج اليت يتطلبها النظام إىل
أدىن حد.

مسألة التوزيع االقتصادي للتوليد
املُشترك للحرارة والقُدرة

KWK-Gewichtungsproblem

949 CHP facility

équipement de cogénération

مرفق يتم فيه استخدام محرك حراري، أو حمطة توليد قدرة، لتوليد
كهرباء وحرارة مفيدة يف آن واحد.

مرفق لتوليد احلرارة والقدرة معا
(CHP)، مولّد مشترك

KWK-Anlage
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950 CIGS solar cells

Cellule CIGS

مركب كيميائي متكون من النحاس واإلنديوم والسيلينيوم، ويستخدم
إلنتاج اخلاليا الشمسية الرقيقة. (CIS) هو خمتصر لالسم باإلجنليزية

"ثنائي سيلينيد النحاس اإلنديوم".

سيلينيد حناس إنديوم غاليوم

CIGS-Solarzelle

951 circuit breaker

disjoncteur

مفتاح كهربائي يعمل أوتوماتياً، مصمم حلماية الدائرة الكهربائية من
التلف الناجم عن احلمل الزائد أو دائرة القصر. وتكمن وظيفته
األساسية يف اكتشاف حالة العطل وقطع سريان التيار. وهو على

عكس ((رابط: مصهر|املُصهرات)) اليت تعمل مرة واحدة فقط، مث
جيب استبداهلا بعد ذلك؛ حيث يمكن إعادة ضبط قاطع الدائرة ليعاود

عمله من جديد.

قاطع تيار

Leitungsschutzschalter

952 circuit breaker

disjoncteur de puissance

قاطع دائرة باجلُهد العايل، تتمثل وظيفته يف فصل تيارات التشغيل
ووصلها وقطع تيارات القصر. تستخدم يف قواطع الدائرة وسائل

مختلفة إلمخاد األقواس الكهربائية، مثل غاز سادس فلوريد الكربيت
(مبستويات جهد تبدأ من 110 كيلوفولت)، أو التفريغ اخلوائي

(مبستويات جهد أقل من 110 كيلوفولت). (انظر: ((رابط: قاطع
الدائرة))) 

قاطع الدارة

Leistungsschalter

953 circuit breaker

sectionneur

قاطع دائرة باجلهد العايل، تتمثل وظيفته األساسية يف تكوين منطقة
فاصلة آمنة، تتيح إمكانية خلُو أجزاء احملطة من اجلُهد الكهربائي، وأن
يكون الولوج إليها بال أي أخطار. وبوجه عام، فاملطلوب هنا هو أن
تكون املنطقة الفاصلة مرئيةً. وال يسمح بتشغيل قاطع الدائرة إال يف
حالة انعدام التيار تقريباً. كما تمثّل الوصالت اليت تكون على الوضع
احملايد مشكلةً بسبب السعات املُختلفة هلا. وتتحقق عملية التشغيل

الفعلية يف املُعتاد من خالل ((رابط: قاطع دائرة)) موصلٍ على التوايل،
حيث توجد واشجة، تؤمن عدم الضغط على قاطع الدائرة، إال يف
حالة كون ((رابط: قاطع دائرة|قاطع الدائرة)) مفتوحاً (تشغيل

موشج، احلماية من أخطاء التشغيل).

قاطع الدائرة

Trennschalter

954 circuit breaking

interruption du circuit de courant électrique

عطل حيدث عند انقطاع االتصال بني نقطيت يف شبكة، ووجود بعض
اجلهد عرب النقطتني، يف حني أن التيار املار خالل مثل هذه الدائرة

يساوي صفراً.

دارة قصر، دارة مفتوحة

Stromkreisunterbrechung

955 circuit feedback;   
system 
perturbations

réaction du réseau

((رابط: قدرة احتياطية|القدرة االحتياطية)) يف ((رابط: شبكة
نقل)).  ( انظر: ((رابط: احتياطي ابتدائي)))  ( انظر: ((رابط: احتياطي

ثانوي)))  ( انظر: ((رابط: احتياطي دقائقي)))  ( انظر: ((رابط:
احتياطي القدرة الساعايتّ))) 

أثر رجعي على الشبكة، تغذية املرتدة
يف الشبكة

Netzrückwirkung

956 circuit-breaker 
display

panneau d'interrupteurs

كما هي احلال يف نظام اإلذاعة الالسلكي، فإن شبكة توزيع الكهرباء
تستخدم إلرسال اإلشارات عرب الشبكة بواسطة ما يسمى 'االتصال
عرب اخلطوط الكهربائية'، وبالتايل يتم التحكم عن بعد يف أجهزة

مستهلكة للتيار الكهربائي يف إطار 'الشبكة الذكية'، (انظر: رابط:
شبكة ذكية))) ، وذلك باستخدام ((رابط: إدارة الطلب على الطاقة)). 

قاطع الدائرة الكهربائية، وحدة وظيفية

Schaltfeld

957 circular economy

économie circulaire

مفهوم ينبين على مبدأ خروج املواد اخلام املُستخدمة بالفعل من
((رابط: دورة حياة املُنتج)) (( رابط: بضاعة|لبضاعة)) أو سلعة ما،

وعودا إىل ((رابط: عملية إنتاج|عملية اإلنتاج)) بالكامل مرةً
أخرى. (انظر: ((رابط: تطوير منتجات وعمليات صديقة للبيئة))) 

اقتصاد تداويل

Kreislaufwirtschaft
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958 circular Fresnel 
mirror

miroir Fresnel circulaire

مرآة ذات طوبوغرافيا غري منتظمة، تتكون من جمموعة من الشرائح
احللقية متحدة املركز وخمتلفة التوجيه. ينعكس اإلشعاع الساقط موازياً
حملور املُجمّع من شرائح مختلفة ليلتقي عند نقطة (بقعة) واحدة على

احملور.

مرآة فرينل احللقية

kreisförmiger Fresnelspiegel

959 circulating pump

pompe de circulation

مضخة طرد مركزي يف نظام التدفئة، تضخ حامل احلرارة (عادة املاء)
الذي مت تسخينه إىل املشعاعات وحمطات الربط املرتلية، وتعيد املياه اليت

فقدت بعض حرارا مرة أخرى إىل وحدة التسخني لتسخينها.

مضخة تدوير

Umwälzpumpe

960 circulation

circulation

يضخ سائل التشغيل (املاء غالباً) ليسري يف األنظمة اجليوحرارية املُغلقة
((رابط: مسبار احلرارة اجلوفية))، كما يوجد أيضاً دورة لسري السائل
يف األنظمة الثُنائية املفتوحة على الرغم من أنه ال يتضح ا إىل أي

مدى ومىت ستصل املياه احملقونة إىل البئر املُنتجة مرةً أخرى. (انظر:
((رابط: ثنائية  اجليوحرارية))) 

دوران

Zirkulation

961 circulation

circulation

جمموعة مراحل تكون عموما حلقة.

دوران

Zirkulation

962 circulation pump

pompe de circulation

مضخة طرد دورانية يف نظام التدفئة، تعمل على استخراج الوسط
احلامل للحرارة (يكون يف الغالب مياه)، الذي مت تسخينه، وتوصيله

إىل عناصر التسخني، ونقاط التوصيل باملنازل. ويف الوقت ذاته
تسحب املياه املُربدة من الدورة الراجِعة ثانيةً لكي جيري تسخينها من

جديد يف منظومة التدفئة.

مضخة دوارة

Umwälzpumpe

963 circulation test

test de circulation

اختبار التأكد من حتقق معدالت السريان املأمولة بالفعل وعما إذا كان
من الضروري العمل على اختاذ إجراءات التنشيط الالزمة لذلك.

اختبار الدوران

Zirkulationstest

964 CIS cell

Cellule CIS

خاليا مشسية رقيقة تتكون من عدة طبقات بإشابات خمتلفة ((رابط:
. (((CIS) سيلينيد النحاس واإلنديوم

خاليا سيلينيد النحاس واإلنديوم
(CIS)

CIS-Zelle

965 citizen fund

Fonds de citoyens

صندوق يتم فيه  تنظيم عملية ((رابط: مشاركة أهلية| املُشاركة
األهلية)) عن طريق احلصول على متويالت، تقوم بإنفاقها شركة
إلدارة الصناديق املالية. ومن خالل هذه الصناديق املالية الشعبية

يتشكل من األفراد صغار املُستثمرين.

صندوق مايل أهلي، صندوق مايل
أهلي، صندوق نقدي شعيب

Bürgerfond

966 citizen initiative

initiative du citoyen

إحدى الصور اليت تعبر عن استهداف جتميع وتوحيد مصاحل املواطنني.

مبادرة أهلية، مبادرة شعبية

Bürgerinitiative

967 citizen survey

sondage auprès des citoyens

يسمى أيضاً ((رابط: استقصاء رأي املواطنني))، ويقصد به إجراء
استطالع لرأي املواطنني حول مشروعات أو خطوات معينة، تريد
اإلدارة احمللية املعنية اختاذها أو تنفيذها. وبذلك يمكن أن يطّلع

املواطنون على ((رابط: خيار ختطيط|خيارات ختطيط)) متنوعة ملثل
تلك املشروعات، وبالتايل يمكن مواءمتها مع متطلبات وتطلعات

هؤالء املواطنني.

استبيان رأي املواطنني

Bürgerbefragung
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968 Citizens Wind Farm

parc éolien citoyen

مشروع فين متخصص لتنفيذ مزرعة إنتاج الطاقة من الرياح. يوصف
هذا املشروع بالشعيب ألنه يقوم على أساس مشاركة املواطنني القاطنني
يف املنطقة املُراد إنشاؤه فيها، حيث يشاركون بالتمويل املادي وتنفيذ

أعمال البناء وكذلك تشغيل وإدارة هذا املشروع. (انظر: ((رابط:
حمطة طاقة أهلية))) 

حقل رياح أهلية، مزرعة رياح شعبية

Bürgerwindpark

969 citizens;  panel

Panel de citoyens

جمموعة من املواطنني، يتم يف الغالب اختيارهم عشوائياً، بغرض اإلدالء
بتوصيات خاصة باختاذ قرار موضوعي.

تزكية أهلية، تزكية شعبية

Bürgergutachten

970 city Wind

vent de ville

in Städten ausgeprägtes Lokalwindsystem  

رياح املدينة

Stadtwind

971 Claus process

procédé Claus

تعترب هذه العملية أهم عملية إلزالة الكربيت من الغاز، وفيها يسترجع
من كربيتيد اهليدروجني الغازي عنصر الكربيت األساسي فيه، وقد
اكتشف هذه العملية العامل كارل فريدريش كالوس عام 1883.

عملية كالوس

Claus-Kreisprozess

972 Clausius-Rankine 
Cycle

Cycle de Clausius-Rankine

دورة دينامية حرارية، تعود تسميتها إىل كلّ من عالم الفيزياء األملاين
رودولف يوليوس إميانويل كالوزيوس، واملُهندس االسكتلندي ويليام
جون ماكورن رانكني. وتطبق هذه الدورة كعملية معايرة حملطة توليد
،(T) نة من عنفةخارية يف أبسط صورها، حيث تكون مكوالطاقة الب

ومكثِّف (Ko)، ومضخة تغذية (Sp)، وصهريج ذي محمّص
(Ke). ومثل مجيع الدورات الثرمودينامية األخرى، ال تتفوق دورة

رانكن على دورة كارنو يف درجة الفعالية. ويف حمطات التوليد
البخارية، يتم توليد الطاقة امليكانيكية أوالً عن طريق تبخري وسيط
التشغيل (غالباً ما يكون املاء، وقد يكون غاز األمونيا) عندما يكون
الضغط عالٍ، أو تكثيف هذا الوسيط عند اخنفاض الضغط. وتعمل
مضخة التغذية على زيادة الضغط بفعل جهد الشغل املبذول، ويتم

التخلّص منه يف العنفة عن طريق نقل الشغل إليها، حيث يدور وسيط
التشغيل يف دورة مغلقة.

دورة رانكن

Der Clausius-Rankine-Kreisprozess

973 clean air

air pur

هواء جاف.

هواء نقي

Reinluft

974 clean development 
mechanism

MDP (mécanisme de développement propre)

آلية مرنة نص عليها بروتوكول كيوتو.

(CMD) آلية التنمية النظيفة

Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung

975 clean development 
mechanism

mécanisme de développement propre (MDP)

ist einer der vom Kyoto-Protokoll 
vorgesehenen flexiblen Mechanismen.  

(CDM) آلية التنمية النظيفة

CMD
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976 Clean Development 
Mechanism (CDM)

mécanisme pour un développement propre  
(MDP)

إحدى اآلليات املرنة اليت نصت عليها اتفاقية كيوتو. ويتمثّل اهلدف
منها يف خفض التكاليف اليت تتحملها الدول الصناعية نتيجةً لتحقيقها

نِسب تقليل االنبعاثات الضارة املنصوص عليها يف االتفاقيات
واملُعاهدات املعنية، كما دف إىل  إتاحة إمكانيات التنمية االقتصادية

املُستدامة بيئياً للدول النامية من خالل تقدمي املعونات املالية
والتكنولوجية هلا.

(CDM) آلية التنمية النظيفة

Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung

977 Clean Development 
Mechanism (CDM)

Mécanisme de Développement Propre (MDP)

مشاريع محاية املناخ يف الدول غري املُدرجة يف املرفق باء اليت مل تلتزم
يف ((رابط: بروتوكول كيوتو)) بتحديد انبعاثات الغازات الدفيئة

الصادرة عنها (سواء كانت دوالً نامية أو دوالً ذات أسواق ناشئة)،
إال أا أقرت ((رابط: بروتوكول كيوتو))، وتستهدف إنتاج ونقل

. (((ERU) رابط: وحدة ختفيض االنبعاثات))

(CDM) آلية التنمية النظيفة

Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung (CDM)

978 Clean Energy for 
Development and 
Investment 
Framework (CEIF)

Cadre d’investissement dans l’énergie propre en 
Afrique

مبادرة من البنك الدويل دف إىل دعم الدول النامية يف خفض
انبعاثاا من ثاين أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة الكهربائية يف الوقت

نفسه. وقد جاءت هذه املُبادرة استجابة لطلب تقدمت به ((رابط:
جمموعة الثماين   (((G8)ذا الشأن يف قمتها املُنعقدة عام 2005.

إطار االستثمار يف الطاقة النظيفة
(CEIF)

CEIF

979 Clean Energy 
Ministerial (CEM)

conférence ministérielle sur l'énergie propre

منتدى عاملي لدعم برامج الطاقة املُتجددة. ويشارك بانتظام يف لقاءاته
ممثّلو دول أستراليا والربازيل والصني والدامنارك وأملانيا واملفوضية

األوروبية وفنلندا وفرنسا وبريطانيا واهلند وإندونيسا وإيطاليا واليابان
وكندا وكوريا واملكسيك والنرويج وروسيا والسويد وأسبانيا وجنوب

إفريقيا ودولة اإلمارات العربية املُتحدة والواليات املُتحدة األمريكية.

املنتدى الوزاري للطاقة النظيفة

Ministertagung zum Thema saubere Energie

980 clean energy 
regulator (Australia)

régulation de l'énergie propre (Australie)

هيئة تنظيمية مستقلة تعمل يف جمال الطاقة البديلة، وتعىن كذلك
بأهداف الطاقة املتجددة (سواء على النطاق الكبري أو الصغري) مبا
يتوافق مع قانون (كهرباء) الطاقة املتجددة لعام 2000 (القانون

نفسه)، وقانون (كهرباء) الطاقة املتجددة لعام 2000 (الذي تناول
تكاليف الشحن) واللوائح التنظيمية املكملة لقانون (كهرباء) الطاقة

املتجددة لعام 2001.

جهاز تنظيمي للطاقة النظيفة (استراليا)

Clean Energy Regulator (Australien)

981 clean gas

gaz épuré

((رابط: غاز طبيعي)) خبصائص معيارية، حيث تصل قيمة حمتواه
احلراري إىل 9،7692 كيلو واط / متر مكعب معياري.

غاز منقي

Reingas

982 clean power

énergie propre

تيار كهربائي مولّد عن مصدر ((رابط: طاقة متجددة)). 

تيار نظيف

sauberer Strom

983 clean technology 
fund (CTF)

Fond pour la technologie propre

صندوق متويل يستخدم يف جماالت االسثتمار يف تقنيات الطاقة النظيفة
من قبل البنك الدويل، وهو جزء من ((رابط: صندوق االستثمار يف
املُناخ (CIF))) . ويعمل صندوق التكنولوجيا النظيفة على تشجيع

الدول النامية الستخدام التقنيات اليت تساعد على تقليل انبعاث
الغازات املُسببة لظاهرة االحتباس احلراري، كما يعمل على دعم
استخدام أنظمة توصيل مستدامة للتيار الكهربائي، وتقنيات الطاقة
النظيفة، وكذلك ((رابط: كفاءة الطاقة)).  كما يقوم الصندوق

بتمويل مشاريع ضخمة، مثل إنتاج الطاقة الشمسية يف ((رابط: منطقة
. (((MENA) 'مينا'

صندوق التكنولوجيا النظيفة
(CTF)

Clean Technology Fund (CTF)

984 clean water

eau propre

عموما املياه اليت متت معاجلتها وأصبحت مياه نقية، وعلى سبيل املثال
صاحلة الستخدامات الحقة مثل ((رابط: ماء/مياه الشرب)). 

مياه نقية

Reinwasser
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985 cleanroom

salle blanche

غرفة خاصة يتم التحكم يف جوها البيئي من حيث درجة احلرارة،
والرطوبة، واإلضاءة، والضغط، وعدد جسيمات اهلواء.

حجرة نظيفة

Reinraum

986 clean-room

salle blanche

غرف العمليات يف بعض املؤسسات، اليت يلزم فيها خواص صارمة
لنظافة اهلواء الالزمة أثناء التصنيع أو مزاولة العمل، مثل غرف

العمليات يف املستشفيات، وغرف العمليات اإللكترونية والفضائية.

حجرة نظيفة

Reinraum

987 clean-up method

procédé de nettoyage

عملية تتم بصفة أساسية يف املناطق املعرضة للتلوث. وسواء تعلق األمر
بعملية التأمني أو بعملية الترميم واإلصالح، فإنه يوجد بالنظر إىل

أجهزة االستقبال املعنية، نوعان أساسيان من العمليات، أوهلما يهدف
إىل التأمني مبعناه التقليدي، أي إيقاف انبعاث املواد الضارة، وثانيهما
يضم إىل جانب التأمني، عملية الترميم واإلصالح، أي التخلّص من

((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) وإزالتها من الوسط املُراد محايته.
(انظر: ((رابط: عملية داخل املوقع (in situ))) ، ((رابط: عملية

. (((ex situ) خارج املوقع

عملية استصالح

Sanierungsverfahren

988 clearing house

chambre de compensation

مكتب مقاصة

Clearingstelle

989 clearinghouse 
according to the 
German renewable 
energy act

chambre de compensation conformément à la 
loi allemande sur les énergies renouvelables

مؤسسة حمايدة لتسوية املنازعات واملسائل املتعلقة EEG ومت بناؤها
من قبل الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والسالمة النووية يف عام

.2007

غرفة املقاصة وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Clearingstelle i. S. des EEG

990 clearing-house 
mechanism

mécanisme d'échange d'informations

Instrumentarium zur Verbreitung von 
Information und "Know-how" zur 

Umsetzung des Übereinkommens über die 
Biologische Vielfalt ( 

Biodiversitätskonvention)  

آلية موقع تبادل املعلومات

Vermittlungsmechanismus

991 Cleavage of Lateral 
Epitaxial Film for 
Transfer (CLEFT)

Clivage des Films Epitaxiales Latéraux pour le 
Transfert

(GaAS) تقنية لتصنيع ((رابط: خلية|خاليا)) زرنيخيد اجلاليوم
الكهرضوئية غري املكلفة.

(CLEFT) تقنية

CLEFT-Verfahren

992 Client-server 
architecture

Architecture client-serveur

أنظر: ((رابط: منوذج خدمة عميل))، ((رابط: ند للند)). 

هيكل خدمة عميل

Client-Server-Architektur

993 Client-server model

Modèle client-serveur

(يسمى أيضا: تصور، أو هيكل، أو مبدأ خدمة العمالء) يصف طريقة
املهام واخلدمات ضمن شبكة التوزيع. يتم تنفيذ املهام من قبل الربامج،
واليت  تنقسم إىل عميل وخادم أو وحدة خدمة. قد يرغب العميل يف

طلب خدمة من وحدة اخلدمة (على سبيل املثال: مورد). وحدة
اخلدمة اليت توج

منوذج خدمة العميل

Server-Client-Ansatz

994 CLIMAT

CLIMAT

رمز خاص بالعمليات اليت تجرى شهرياً لنقل البيانات املُناخية من
حمطات الرصد يف شتى أحناء العامل إىل اهليئات احمللية لألرصاد اجلوية.

تقرير املُتوسطات وااميع الشهرية
الصادرة من حمطة أرضية

(CLIMAT)

CLIMAT
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995 climate

climat

 Klima ist der mittlere Zustand der  an einem 
bestimmten Ort oder in einem bestimmten 

Gebiet über einen längeren Zeitraum.  

مناخ

Klima

996 climate (change) 
policy

politique de changement climatique

جممل التدابري السياسية اليت ينبغي حتقيقها واهلادفة إىل احلد من ظاهرة
االحتباس احلراري عن طريق استراتيجيات التجنب والتكيف مع آثار

تغري املناخ.

سياسة املناخ

Klimapolitik

997 Climate activist

militant climatique

-  

ناشط يف جمال املناخ

Klimaaktivist

998 Climate Agenda 
2020

Agenda Climatique 2020

جدول أعمال يشمل قرارات االحتاد األورويب اخلاصة بأهداف محاية
املُناخ لعام 2020 (وتشمل تقليل االنبعاثات بنسبة 20%، وزيادة
نِسب استخدام الطاقات املُتجددة بنسبة 20%، ورفع كفاية الطاقة

إىل %20).

جدول أعمال تغري املناخ 2020،
أجندة املُناخ 2020

Klimaagenda 2020

999 Climate at different 
locations

climat à différents endroits

-  

مناخ مواقع خمتلفة

Klima an unterschiedlichen Standorten

1000 climate balance

bilan climatique

انبعاثات ((رابط: غازات دفيئة|الغازات الدفيئة)) اليت تسببها أنشطة
وأفعال بشرية معينة.

موازنة املُناخ

Klimabilanz

1001 climate catastrophe

catastrophe climatique

-  

كارثة مناخية

Klimakatastrophe

1002 climate change

Changement climatique

natürliche Veränderung des Klimas über 
einen längeren Zeitraum  

تغري املناخ

Klimawandel

1003 Climate Change

changement climatique

-  

تغري املناخ

Klimawechsel

1004 climate change act

loi sur le changement climatique

قانون تغري املناخ لعام 2008 هو قانون حلماية املناخ الذي أقره برملان
اململكة املتحدة لضمان تنفيذ املتفق عليه يف اتفاقيات معاهدة كيوتو

اخلاصة بتقليل الغازات املسببة لالحتباس احلراري حبلول عام 2050
إىل 80٪ ويهدف القانون إىل حتويل اقتصاد اململكة املتحدة إىل

قانون حماية البيئة

Klimaschutzgesetz

1005 Climate Change 
Index

Indice de changement climatique

ist eine vom International
(Geosphere-Biosphere Programme (IGBP

jährlich errechnete Maßzahl, die die
Änderung des globalen Klimas gegenüber
dem Vorjahr charakterisiert. Er wurde im

Dezember 2009 vom IGBP in Kopenhagen
.vorgestellt

مؤشر تغري املناخ

Klimawandelindex

1006 Climate Conference

Conférence sur le climat

Konferenz mit Schwerpunkt Klima.  

مؤمتر املناخ

Klimakonferenz
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1007 climate graph

graphique climatique

In Klimadiagramm sind die klimatologischen 
Parameter graphisch dargestellt.  

مبيان املناخ

Klimadiagramm

1008 Climate Investment 
Fund

Fonds d'investissement climatiques

صناديق قامت بتطويره ودعمه دول صناعية رائدة وكذلك دول نامية.
'(MDBs) دة األطرافتعدسمى 'بنوك التنمية مو يعتمد على ما ي
،(Multilateral Development Banks :باإلجنليزية)

Clean) 'ويتألّف أساساً من 'صندوق التكنولوجيا النظيفة
Technology Fund)، و'الصندوق االستراتيجي للمناخ'

.(Strategic Climate Fund)

صناديق االستثمار املناخي

Klimainvestitionsfonds

1009 climate investment 
fund (CIF)

fond d'investissement climatique (FIC)

((رابط: أدوات متويل|أداة متويل)) فريدة من نوعها للحفاظ على
البيئة والتقليل من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف الدول النامية
تقدمها البنوك الدولية متعددة الشركاء، ويندرج حتتها ((رابط:

. (((CTF) صندوق التكنولوجيا النظيفة

(CIF) صندوق االستثمار يف املُناخ

Climate Investment Funds (CIF)

1010 Climate model

modèle climatique

ein Modell zur Berechnung des Klimas.  

منوذج املناخ

Klimamodell

1011 Climate movement

Mouvement pour le climat

-  

حركة من أجل املناخ

Klimabewegung

1012 climate neutrality

neutralité climatique

تعويض تلقائي النبعاثات غازات الدفيئة من خالل ختفيضها يف مكان
آخر.

حياد مناخي

Klimaneutralität

1013 climate policy 
objectives

objectifs de la politique climatique

-  

أهداف السياسة املناخية

klimapolitische Ziele

1014 climate protection

protection du climat

إجراء يتخذ ملواجهة التغيرات املناخية املستمرة.

محاية املناخ

Klimaschutz

1015 climate protection

la protection climatique

محاية املناخ هو مصطلح عام يشمل كافة التدابري اليت يتخذها االنسان
ملكافحة االحتباس احلراري العاملي وللتخفيف من عواقبها احملتملة
اومبعىن ادق احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن اإلنتاج

الصناعي والزراعي وذلك باستهالك الطاقات املتجددة يف جمال النقل
وا

محاية املناخ

Klimaschutz

1016 climate protection

la protection climatique

ان املسامهة يف محاية املناخ من خالل الطاقة املتجددة يتم من خالل
جتنب انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري والىت كانت تصل اىل
1310000 طن ىف عام 2011 ىف قطاع الكهرباء من غاز ثاىن
اكسيد الكربون يف جمال املواصالت فلذلك كان استخدام الطاقة

املتجددة يساعد ىف

محاية املناخ

Klimaschutz

1017 climate protection

protection du climat

Maßnahme gegen nachhaltige 
Veränderungen des Klimas  

محاية املناخ

Klimaschutz
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1018 climate protection 
act

loi sur la protection du climat

قانون أصدره برملان اململكة املتحدة عام  2008دف حماية املُناخ.
ومبوجب هذا القانون، يلتزم رئيس الوزراء بإصدار القرارات واختاذ

اإلجراءات اليت من شأا تقليل معدالت انبعاث الغازات الدفيئة الستة
(املُتفق عليها يف اتفاقية كيوتو) حىت عام 2050 بنِسبة ال تقل عن

%80 عما كان محدداً هلا يف سنة األساس 1990. ويهدف قانون
حماية البيئة إىل حتويل االقتصاد الشعيب للمملكة املتحدة إىل 'اقتصاد

قليل االنبعاثات الضارة'.

قانون حماية البيئة

Klimaschutzgesetz

1019 climate protection 
projects

Projets de protection du climat

-  

مشاريع حلماية املناخ

Klimaschutz-Projekte

1020 climate research

recherche sur le climat

eine interdisziplinäre Wissenschaft der 
Fachgebiete Meteorologie, Geologie u.a.  

أحباث املناخ

Klimaforschung

1021 Climate space

espace climatique

-  

فضاء املناخ

Klimaraum

1022 climate warming

réchauffement climatique

wird noch als globale Erwärmung genannt.  

احترار املناخ

Klimaerwärmung

1023 climate zones 
shifting

Décalage des zones climatiques

Folgen der globalen Erwärmung  

انتقال املناطق املناخية

Verschiebung von Klimazonen

1024 climate-neutral

climatiquement neutre

(انظر: ((رابط: ثاين أكسيد الكربون حمايد))) 

محايد التأثري على املُناخ

klimaneutral

1025 climatic zones

zones climatiques

sind großräumige Gebiete der Erde, in denen 
die wesentlichen Züge des Klimas gleich 

sind.  

مناطق مناخية

Klimazonen

1026 Climatological 
characteristics days

Jour Caractéristique climatologique

sind die Tage eines Jahres, an denen die 
gemessene Temperatur einen vorher 

festgelegten Wert übersteigt oder 
unterschreitet oder an denen eine bestimmte 

Niederschlagsmenge fällt.  

أيام اخلصائص املناخية

Klimatologische-Kenntage

1027 climatology

climatologie

ist eine interdisziplinäre Wissenschaft der 
Fachgebiete Meteorologie, Geographie, 
Geologie, Ozeanographie und Physik.  

علم املناخ

Klimatologie

1028 clockwise 
thermodynamic 
cycle

cycle droit thermodynamique

((رابط: دورة حتريك حراري))، مصممة لتحدث داخل ((رابط:
محرك أويل|املُحرك األويل)). 

دورة حتريك حراري باجتاه عقرب
الساعة

rechtslaufender Kreisprozess

1029 Close-coupled 
gasifier

Chaudière à gazéification de la biomasse

موقد إلحراق الكُتلة احليوية، تنتج عنه غازات قابلة لالحتراق يف
ظروف متحكّم ا يف غرفة االحتراق األولية أو يف املحرقة، حيث
جيري حرق هذه الغازات لتوليد احلرارة يف غُرفة أُخرى مجاورة.

تغويز الكتلة احليوية يف غالية

Biomasse-Vergaserkessel
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1030 closed air receiver

capteur à air fermé

مستقبِل تغلق فتحته عن طريق نافذة من الكوارتز املصهور، يعمل على
تسخني هواء التشغيل حتت ضغط زائد مث نقله إىل حيز التشغيل أو

حيز التخزين.

مستقبل هواء مغلَق

geschlossener druckbeaufschlagter Luftreceiver

1031 closed circuit

conduite en circuit fermé

خط كهربائي يوجد يف ((رابط: شبكة حلقية|الشبكة احللقية))، وهو
يتميز حبالة خاصة من التغذية الثنائية.

دائرة مقفلة، دائرة مغلقة

Ringleitung

1032 closed circuit 
heating system

système de chauffage à circuit fermé

نظام تسخني يدور فيه مائع انتقال احلرارة خالل ((رابط: مبادل
حراري)) متصل مع ((رابط: صهريج خترين|صهريج التخزين))

لتسخني املياه املُخزنة.

نظام تسخني مغلق احللقة

geschlossenes Heizsystem

1033 closed cooling 
system

système de refroidissement fermé

نظام تربيد يشتمل على برج تربيد مزود مببادل حراري، ومشع
حراري (رادياتري) ومربدات تبخريية. ويستخدم يف مثل هذا النظام،
مبرد ال يكون على اتصال مباشر مع اهلواء وإمنا يقوم بالتربيد بواسطة

نقل احلرارة إىل وسيط التربيد.

نظام تربيد مغلق

geschlossenes Kühlsystem

1034 closed heat 
exchanger

échangeur de chaleur fermé

نوع من املُبادالت احلرارية، مصمم حبيث يعزل ((رابط: خبار املاء))
املُحتوي على املائع املُستخدم يف التسخني عن نظريه املُحتوي على
املائع الذي مت تسخينه، إال أنه يسمح بسريان احلرارة عرب احلدود

الفاصلة بينهما.

مبادل حراري مغلق

geschlossener Wärmeübertrager

1035 closed process

procédé cyclique;   procédé fermé

سلسلة من ((رابط: تغير احلالة|تغيرات احلالة)) اليت حتدث واحدة تلو
األخرى، متر ا املادة حبيث تعود بعد كل مرة إىل حالتها االبتدائية من

جديد. وهو ما يعرف أيضاً باسم ((رابط: نظام معزول|النظام
املعزول)). 

عملية دورية

Kreisprozess

1036 closed refrigeration 
cycle

circuit de refroidissement fermé

دورة التربيد ((رابط: دورة التربيد)) اليت تتشابه فيها احلالة النهائية مع
احلالة األوىل.

دورة تربيد مغلقة

geschlossener Kühlkreislauf

1037 closed system

système fermé

منظومة (حمطة مثالُ) الستخراج ((رابط: حرارة|احلرارة)) من باطن
األرض، حيث يمرر فيها الوسيط احلامل للحرارة يف شبكة أنابيب
مغلقة، دون أن يتصل اتصاالً مباشراً ببنية البئر. ويكون للوسيط

احلامل (املياه، املياه امللحية، ثاين أكسيد الكربون، إخل) درجة حرارة
أعلى من درجة احلرارة املُحيطة، وذك جلعل احلرارة تتدفق عن طريق
التوصيل احلراري واحلمل احلراري. واألنظمة اليت يمكن استخدامها
هي ((رابط: مسبار حراري أرضي)) سواء كان من النوع املُسطّح أو

متوسط العمق أو العميق. كما قد تكون هذه األنظمة عبارة عن
جتهيزات يف منشآت خرسانية واقعة حتت سطح األرض، أو يف مناجم

جبلية (مهجورة)، أو يف أنفاق. (انظر: ((رابط: حرارة
النفقية|احلرارة النفقية))) 

نظام مغلق

Geschlossenes System

1038 closed system

système fermé

نظام ال يمكن أن يتجاوز انتقال املادة بداخله ((رابط: حد النظام))
نفسه، بينما يسمح بانتقال الطاقة.

نظام مغلق

geschlossenes System

1039 Closed-cycle gas 
turbine

turbine à gaz à cycle fermé

عنفة يستخدم فيها أحد الغازات كمائع تشغيل يف نظم ((رابط:
ديناميات حرارية|الديناميات احلرارية)) املغلقة.

عنفة غازية ذات دورة مغلقة

Gasturbine mit geschlossenem Kreisprozess
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1040 closed-loop biomass

biomasse en circuit fermé

حماصيل تزرع بشكلٍ مستدام للوصول ا إىل النحو األمثل ملا يتوافق
وأغراض الطاقة احليوية واإلنتاج احليوي، وتشمل احملاصيل السنوية مثل

الذُرة والقمح، والنباتات املُعمرة مثل األشجار والشجريات،
واحلشائش مثل الدخن العصوي.

كتلة حيوية مغلقة الدورة

Closed-Loop-Biomasse

1041 cloud

nuage

-  

سحابة

Wolke

1042 cloud coverage

couverture nuageuse

درجة انتشار السحب للسماء.

غطاء سحايب

Bedeckungsgrad

1043 cloud enhancement

augmentation d'irradiation due aux nuages

زيادة يف كثافة أشعة الشمس نتيجة ((رابط: إشعاعية
(ال... )|لإلشعاعية)) املُنعكسة من السحب احمليطة.

زيادة سحابية

Einstrahlungsverstärkung durch 
Wolkenreflexion

1044 cloud of smog

nuage de smog

-  

سحابة ضباب دخاين

Smogwolke

1045 cloud point

point de trouble

درجة احلرارة اليت يبدأ عندها الوقود، عند تربيده، يف التجمد فيصبح
منظره غري صاف بسبب متاسك البارافينات.

نقطة العكر، نقطة التسحب، نقطة
التغيم

Cloudpoint

1046 clouding

opacification

تعرف األشجار واجلدران واملداخن اليت تعترض النظام الشمسي
باملُغيمات. و  تقلل هذه املُغيمات من كفاءة النظام الشمسي.

مغيمات

Verschattung

1047 CLTD(Cooling load 
temperature 
difference)

différence de température de la charge de 
refroidissement

الفرق املكافئ يف درجة احلرارة، والذي يستخدم يف حساب احلمل
اللحظي للتربيد اخلارجي عرب حائط أو جسم كتيم.

فرق درجات حرارة محل التربيد
(CLTD)

Kühllast Temperaturdifferenz

1048 clutch work

travail d'embrayage

شغل االقتران

Kupplungsarbeit

1049 CO2

CO2

Kohlendioxid - farb- und geruchloses Gas  

ثاين أكسيد الكربون

CO2

1050 CO2 (carbon 
dioxide)

dioxyde de carbone

يؤدي هذا الغاز دوراً هاماً يف جمال جتارة االنبعاثات.

ثاين أكسيد الكربون

Kohlenstoffdioxid

1051 CO2 avoidance costs

coût du carbone évité

.CO2 التكلفة الفعلية خليار جتنب انبعاث كل طن واحد من

CO2 تكاليف جتنب انبعاث

CO2-Vermeidungskosten

1052 CO2 certificate 
price; CO2 permit 
price

Prix   des certificats de CO2

سعر الشهادة اليت ترخص بانبعاث ثاين أكسيد الكربون ضمن الغازات
الدفئية. (انظر: ((رابط: سعر شهادة االنبعاثات))) 

سعر شهادة الكربون

CO2-Zertifikatspreis

1053 CO2 certificate;   
CO2 permit

Certificat de CO2

((رابط: تصريح إطالق انبعاثات)) ثاين أكسيد الكربون الصادر ضمن
الغازات الدفيئة.

شهادة الكربون

CO2-Zertifikat
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1054 CO2 certificates

certificats de CO2

شهادات تمنح ملشغلي حمطات الطاقة بواسطة الوقود األحفوري
ومنشآت صناعية حمددة يف أوروبا، وهي تسمح هلم بقدر محدد من
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. وتكون الكمية املنصوص عليها يف هذه
الشهادات حمدودة وتتناقص مع مرور الوقت. (انظر: ((رابط: جتارة

االنبعاثات))) 

شهادات ثاين أكسيد الكربون

CO2-Zertifikate

1055 CO2 equivalent

équivalent CO2

يحسب تأثري غاز معني على الدفيئة بتحويله إىل الكمية املُكافئة من
ثاين أكسيد الكربون.

مكافئ ثاين أكسيد الكربون

CO2-Äquivalent

1056 CO2 equivalent

équivalent CO2

ميكن لطن متري واحد من ثاين أكسيد الكربون أو مقدار مكافئ من
أحد غازات الدفيئة األخرى أن يسهم يف إمكانية االحترار العاملي مبا

يوازي طنا من ثاين أكسيد الكربون. وهذه الوحدة هي املعيار املُعترف
به عامليا لالحترار العاملي بالغازات الدفيئة.

مكاىفء ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxidäquivalent

1057 CO2 reduction costs

coûts d'atténuation de CO2

التكاليف اإلضافية (أو مبعىن أدق ما أمكن توفريه)، اليت تنتج من
استخدام تقنيات هلا نِسب انبعاث أقل لثاين أكسيد الكربون يف مقابل

التقنيات السائدة وقتها.

تكاليف تقليل انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون

CO2-Minderungskosten

1058 CO2;   carbon 
dioxide

dioxyde de carbone

اختصار لثاين أكسيد الكربون، وهو غاز عدمي اللون والرائحة.

ثنائي أكسيد الكربون

Kohlenstoffdioxid

1059 coal

charbon

صخور رسوبية صلبة، ذات لون بني األسود والبين، تنشأ من خالل
عملية كربنة بقايا النباتات. ومتثل مادة الكربون يف الفحم ما يزيد على
%70 من تكوينه، وأكثر من 50% من وزنه. (انظر: ((رابط: فحم

الليجنيت))، ((رابط: فحم حجري))، ((رابط: تكربن))) 

فحم

Kohle

1060 coal

charbon

صخور صلبة رسوبية سوداء إىل بنية، واليت تكونت نتيجة تفحم ما
يبقى من النبات. أكثر من 70 يف املائة من حجم الفحم وأكثر من

50 يف املائة من وزنه يتكون من عنصر الكربون.

فحم حجري

Kohle

1061 coal

charbon

ein Gestein, das vor mehrere Millionen 
Jahren aus den Abbauprodukten von toten 

Pflanzenresten entstanden ist.  

فحم حجري

Kohle

1062 coal deposits

gisements de charbon

نشأت ترسبات ((رابط: فحم حجري|الفحم احلجري)) يف العصر
الكربوين قبل حوايل 280 إىل 345 مليون سنة، وتعد اليوم واحدة
من أهم مصادر الطاقة على الصعيد العاملي. أما ترسبات ((رابط: فحم
الليجنيت)) فهي حديثة العهد، إذ تكونت يف العصر اجليولوجي الثالث

قبل حوايل مليوين ونصف إىل 65 مليون عام. وتنقسم تكوينات
الفحم، من حيث مكان التكون وظروفه، إىل تكوينات مستنقعية

وساحلية وجبلية.

ترسبات الفحم، رواسب فحمية

Kohlelagerstätten
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1063 Coal gasification

gazéification du charbon

عملية توليد غاز الفحم، وهو نوع من أنواع ((رابط: غاز
حيوي|الغاز احليوي)) الذي يتكون من خليط من أول أكسيد

الكربون، واهليدروجني، وثاين أكسيد الكربون، وخبار املاء، وتجرى
هذه العملية عن طريق تفاعل الفحم مع املياه كيميائيا عند درجات

حرارة عالية جدا.

تغويز الفحم

Kohlevergasung

1064 coal gasification

gazéification du charbon

إنتاج مواد غازية قابلة لالحتراق من الفحم.

تغويز الفحم

Kohlevergasung

1065 coal heating

chauffage au charbon

التدفئة اليت تعمل بالفحم كمصدر للطاقة.

تدفئة بالفحم

Kohleheizung

1066 coal liquefaction

liquéfaction du charbon

إنتاج مواد سائلة قابلة لالحتراق عن طريق إخضاع الفحم لعدد من
العمليات والتفاعالت الكيماوية.

تسييل الفحم

Kohleverflüssigung

1067 Coal to Liquid (CTL)

Coal to Liquid (CTL)

(CTL) تسييل الفحم

CTL

1068 coal;   carbon;   
charcoal

charbon

صخور نشأت منذ عدة ماليني من السنني من نواتج حتلل بقايا نباتات
ميتة.

فحم

Kohle

1069 coalbed methane 
(CBM)

gaz de charbon / gaz de houille

امليثان املوجود يف طبقة الفحم. حتتوي طبقات الفحم على غازات
ومن بينها امليثان.

(CBM)ميثان الطبقة الفحمية

Flözgas (CBM)

1070 coalification

carbonisation

حتول بقايا النباتات إىل ((رابط: فحم)).  ترتفع نِسبة الكربون كُلّما
طالت املُدة اليت تستغرقها عملية التفحم اليت متر مبرحلتني: األوىل،
تكوين ((رابط: خثّ|اخلُثّ))، و((رابط: فحم الليجنيت))،

و((رابط: فحم حجري|الفحم احلجري)) وفحم األنثراسيت الصلب،
والثانية، تكوين اجلرافيت. ومن خالل عملية التفحم تنشأ ((رابط:

ترسبات الفحم)) اهلائلة يف ((رابط: أرض |األرض)).  ( انظر:
((رابط: كربنة))) 

تفحم

Inkohlung

1071 coarse particles

particules grossières

األجزاء ذات حجم > 40 مم، وتشمل على سبيل املثال الورق
املعدين، والورق العادي، والبالستيك املُقوى، واخلشب. (انظر:

((رابط: معاجلة ميكانيكية للنفايات|املُعاجلة امليكانيكية للنفايات))) 

جزيئات خشنة، كسر خشن

Grobfraktion

1072 coaxial 
groundwater 
circulation

ventilation coaxiale des eaux souterraines

تعد هذه العملية بديالً خاصاً لبئر تدوير املياه اجلوفية. وعلى عكس
البئر ذات املُبخر املُشغل بالضغط اخلوائي، يتم ضخ اهلواء يف عملية

التهوية احملورية للمياه اجلوفية على حنو دقيق ومحدد يف املنطقة املُشبعة،
أي ليس يف طبقة األرض الطبيعية اجلوفية، بل يف طبقة حصى الترشيح

احملصورة بني موضع ضخ اهلواء (هواء الضغط) وجتهيزة الشفط
(مرشح مزدوج القميص). ويؤدي تصاعد اهلواء يف هذا النطاق إىل

تدوير املياه اجلوفية، فيعمل على تنقيتها من املُلوثات.

وية حمورية للمياه اجلوفية

Koaxiale Grundwasserbelüftung

1073 COC(Cycles of 
concentration)

COC (cycles de concentration)

نسبة تركيز املواد الصلبة الذائبة يف املاء الدوار إىل نسبة التركيز يف املاء
التعويضي الداخل.

(COC) دورات التركيز

Eindickung
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1074 Co-current fixed 
bed gasifier

gazéifieur à lit fixe dans le courant

مغوز يشبه إىل حد كبري ((رابط: مغوز ذو فَرشة ثابتة وتيار
معاكس|املُغوز ذا الفَرشة الثابتة والتيار املُعاكس))، إال أن املُغوز ذا
الفَرشة الثابتة والتيار املُصاحب يتدفق فيه الغاز، الذي يمثّل عامل

((رابط: تغويز|التغويز))، يف شكل تيار مصاحب للوقود (متجهاً إىل
أسفل، ومن هنا يطلق عليه مغوز ذو سحب سفلي). ويتعين إمداد
اجلُزء العلوي من فَرشة هذا املُغوز باحلرارة، إما حبرق كميات صغرية

من الوقود أو عن طريق مصادر طاقة خارجية.

مغوز ذو فَرشة ثابتة وتيار مصاحب

Gleichstrom-Festbettvergaser

1075 COD;   chemical 
oxygen demand

DCO (demande chimique en oxygène)

مقياس محولة مياه الصرف من املواد القابلة للتحلل كيميائياً
وبيولوجياً.

طلب كيميائي على األكسجني
(CSB)

Chemischer Sauerstoff-Bedarf

1076 codetermination

participation au processus de décision

مشاركة أطراف معينة، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف عمليات اختاذ
القرارات.

املشاركة يف اختاذ القرارات

Mitsprache

1077 Coefficient of 
performance

Coefficient de performance

نسبة كمية الطاقة احلرارية احملصل عليها إىل كمية الطاقة الكهربائية
اليت استعملت ألجل ذلك.

معامل األداء

Arbeitszahl

1078 coefficient of 
performance (COP) 
of a heat pump

coefficient de performance d'une pompe à 
chaleur

لتقييم فعالية عملية ضخ احلرارة، حتدد نسبة احلرارة املفيدة احملصل
عليها من نظام الضخ إىل الطاقة اليت زود ا النظام.

معامل أداء مضخة احلرارة

Arbeitszahl einer Wärmepumpe

1079 coefficient of 
permeability

coefficient de perméabilité

قُدرة نفاذية وسيط ما يف مقابل مائع لزج ذي كثافة معينة، حيث
تحدد درجة النفاذية وفقاً خلواص الصخور، ويتضمن معاملها كذلك

خواص املياه، املُحتوية جزئياً على نسبة عالية من املعادن والغازات.

معامل النفاذية

Durchlässigkeitsbeiwert

1080 co-firing

co-combustion

استخدام متزامن آنِي لنوعني خمتلفني أو أكثر من الوقود يف غرفة
االحتراق نفسها يف حمطة توليد القدرة، ويستخدم عادةً الفحم

و((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) معاً.

إشعال متزامن للوقود

Co-Feuerung

1081 Co-firing

cocombustion

طريقة يتم فيها خلط الكتلة احليوية بالفحم مث حرقهما يف حمطة توليد
قدرة معدة حلرق الفحم.

إشعال مشترك

Zufeuerung

1082 co-gasification

co-gazéification

استخدام متزامن آنِي للفحم و((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية))
املعالَجة أو غري املعالَجة يف عملية ((رابط: تغويز|التغويز)) دف

توليد ((رابط: غاز اصطناعي)). 

تغويز بوقود متزامن

Co-Vergasung

1083 cogeneration

cogénération

التوليد املُتزامن للطاقة الكهربائية والطاقة احلرارية حبيث يتم توظيف
كال النوعني لالستخدام اإلنتاجي.

توليد مشترك

Kraft-Wärme-Kopplung

1084 Cogeneration

cogénération

عملية يتم فيها توليد نوعني أو أكثر من الطاقة املفيدة من مصدر واحد
للوقود.

توليد مشترك

Kogeneration;   Kraft-Wärme-Kopplung
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1085 Cogeneration

cogénération

استخدام الوقود استخداما فعالًا بطريقة ثرموديناميكية، فجميع حمطات
الطاقة احلرارية تنتج عنها حرارة أثناء توليد الكهرباء، واليت تطلق فيما

بعد إىل البيئة الطبيعية.

توليد مشترك

Kogeneration;   Kraft-Wärme-Kopplung

1086 cogeneration

cogénération

اإلنتاج املتزامن للطاقة امليكانيكية اليت يتم حتويلها مباشرة إىل كهرباء
بشكل طبيعي، وحرارة مفيدة للتدفئة (التدفئة املركزية) أو للعمليات

الصناعية يف حمطة للطاقة احلرارية.

توليد متزامن للكهرباء واحلرارة

Kraft-Wärme-Kopplung

1087 cogeneration act

loi sur la cogénération

ينظم قانون التوليد املتزامن للكهرباء واحلرارة العرض التفضيلي
للكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة يف الشبكة ويضمن للمنتجني

تعويضات ثابتة.

قانون التوليد املتزامن للكهرباء
واحلرارة

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)

1088 cogeneration plant

installation de cogénération

منشأة تستخدم إلنتاج الطاقة الكهربائية وصور من الطاقة احلرارية
املفيدة الستخدامهما يف األغراض الصناعية والكيميائية وألغراض

التدفئة أو التربيد.

منشأة توليد مشترك

KWK-Anlage;   Kogenerationsanlage

1089 cogeneration plant

centrale de cogénération

حمطة التوليد املشترك للطاقة هي حمطة لتوليد الكهرباء واحلرارة يف
عملية إنتاج مشتركة، والتوليد املشترك للطاقة. نظرا لضرورة تغذية
شبكة التدفئة املركزية فإن حمطات التوليد املشترك للطاقة توجد

بالقرب من التجمعات احلضرية أو املنشآت الصناعية اليت هلا متطلبات
حرار

حمطة التوليد املشترك للطاقة

Heizkraftwerk

1090 cogeneration unit

unité de cogénération

استخدام الوقود األحفوري لتوليد كُل من الكهرباء و((رابط: بخار
املاء)) (احلرارة).

وحدة التوليد املُشترك

KWK-Anlage

1091 cogenertaion

cogeneration

ist die gleichzeitige Gewinnung von 
mechanischer Energie, die in der Regel 

unmittelbar in elektrischen Strom um-
gewandelt wird, und nutzbarer Wärme für 

Heizzwecke (Fernwärme oder Nah-wärme) 
oder für Produktionsprozesse (Prozesswärme) 

in einem Heizkraftwer  

توليد_مشترك

Kraft-Wärme-Kopplung

1092 coil bypass factor

facteur de dérivation du serpentin

مقدار اهلواء الذي مير عرب ((رابط: ملف|امللف)) دون أن يتأثر
بدرجة حرارة امللف (السربنتينة) نفسه.

عامل حتويلي للملف

Kühlschlangenverlustfaktor

1093 coke heating

chauffage au coke

التدفئة اليت تستعمل فحم الكوك كمصدر للطاقة.

تدفئة بفحم الكوك

Koksheizung

1094 cold anomaly

anomalie froide

relativ kurzer Zeit auftretende starke 
Abkühlung auf unterdurchschnittliche Werte 

der Lufttemperatur.  

برودة شاذة

Kälteanomalie

1095 cold cranking amps 
CCA

ampérage de démarrage à froid

القيمة التصميمية للبطاريات اليت تعبر عن أقصى شدة للتيار يف
البطاريات عند درجات حرارة خارجية منخفضة بشكل بالغ. (يطلق

.(cold-cranking amps CCA :عليها باإلجنليزية

تيار بدء التشغيل على البارد

Kaltstartstrom
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1096 cold pipe

conduite froide

((رابط: ممراهلواء)) الذي يوجد به ((رابط: ملف)) التربيد.

مجرى بارد

Kaltkanal

1097 cold reserve

réserve froide

تتوفر حمطة ما على احتياطي بارد إذا استطاعت ان تعمل لوقت تشغيل
ميكن أن  يصل إىل أكثر من شهر، كما يتم اللجوء إىل تقنية إضافية

من أجل استهالك االحتياطي البارد من الطاقة.

احتياطي بارد

Kaltreserve

1098 cold start

démarrage à froid

وضع تشغيل حرج للبطارية - املُستخدمة على سبيل املثال يف
املَركَبات - إذ يمكن أن تتضاءل الِسعة املوجودة يف البطارية بدرجة

هائلة بسبب الربودة اخلارجية، بينما تزداد يف الوقت نفسه احلاجة ملزيد
من القُدرة (فمع اخنفاض درجات احلرارة، تزداد مقاومة زيت املُحرك،

وما إىل ذلك).

بدء التشغيل على البارد

Kaltstart

1099 cold storage

stockage du froid

إحدى اإلمكانيات املُتاحة لتخزين الطاقة، يتم اللجوء إليها يف حاالت
معينة مثل الفترات البعيدة عن احلمل الذروي أو يف حالة وجود فائض
من الطاقة. وتنبين هذه اإلمكانية على التفريغ اجلُزئي للحرارة املوجودة
باخلزان احلراري (أي يتم تربيده، وهو خزان معزول جيداً، ومزود

بوسيط ناقل للحرارة)، مما يسمح للخزان بسحب القدر املطلوب من
.احلرارة عند احلاجة إىل تربيد احليز املعين

ختزين الربودة

Kältespeicherung

1100 coli bacteria

colibacille

انظر ((رابط: إشريكية قولونية)). 

بكترييا قولونية

Kolibakterium

1101 collective interest 
grouping

organisation d'intérêt collectif

يمكن ألفراد أو جمموعات كاملة أن تمثّل مصاحل معينة. ويف أغلب
األحوال، يستنفذ األفراد إمكانام سريعاً، مما ال يسمح بتحقيق

املصاحل املعنية، بينما تعترب املنظمات اجلماعية يف الغالب أكثر فعالية يف
عمليات متثيل تلك املصاحل.

منظمة ممثّلة ملصاحل، لويب

kollektive Interessenorganisation

1102 collective 
negotiation

négociation collective

يف مقابل املُفاوضات اليت يجريها أفراد، يقوم ممثّلو املُنظّمات أو
اموعات بإجراء مفاوضات مجاعية.

مفاوضة مجاعية

kollektive Verhandlung

1103 collective solar 
installation

installation solaire collective

حمطة كهرضوئية، أو نادراً ما تكون أيضاً حمطة مشسية حرارية، يديرها
أفراد، وهي بذلك تعد شركة تعاونية يقوم فيها أفراد باستثمار مبالغ

مالية، بغرض إدارة وتشغيل حمطة طاقة مشسية مشتركة. (انظر:
((رابط: حمطة طاقة أهلية))) 

حمطة مشسية أهلية، حمطة مشسية شعبية

Bürgersolaranlage

1104 collector aperture

ouverture du collecteur

املنطقة اليت يستطيع عن طريقها ((رابط: مجمّع مشسي|املُجمّع
الشمسي)) استقبال اإلشعاع الشمسي.

فتحة املُجمّع

Kollektorapertur Kollektoröffnungsweite

1105 collector efficiency

rendement du capteur

النسبة بني اخلرج املُستفاد منه واملنقول من ((رابط: مجمّع
مشسي|املُجمّع الشمسي)) إىل وسيط انتقال احلرارة، وبني اإلشعاع

اإلمجايل الداخل من خالل ((رابط: فتحة املُجمّع)). 

كفاءة املُجمّع

Wirkungsgrad des Kollektors
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1106 colony number

nombre de colonies

مصطلح متعلق بتلوث املياه. مصطلح "عدد املستعمرات" يعرب على أنه
مت الكشف فقط عن البكترييا اليت منت لتكون مستعمرات، عالوة على
ذلك، هناك البكترييا اليت مل تتطور وتنمو لتكون مستعمرات. ومن

املعروف أن عدد املستعمرات قد يتذبدب يف املاء. وهذا قد يتزامن مع
تغريات ف

عدد املستعمرات

Koloniezahl

1107 combined bioheat 
and power

production combinée de biochaleur et de 
puissance

توليد متزامن ((رابط: حرارة حيوية|للحرارة احليوية)) و((رابط:
قدرة حيوية|القدرة احليوية)) من مصادر ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة

احليوية))، وحيدث ذلك يف أنظمة ((رابط: توليد مشترك|التوليد
املشترك)). 

توليد مشترك للطاقة واحلرارة احليوية

kombinierte Wärme- und Stromerzeugung aus 
Biomasse Kraft-Wärme-Kopplung mit Biomasse

1108 combined cycle

cycle combiné

عمليتا توليد (أو أكثر)، متواليتان أو متوازيتان، وخمصصتان للوصول
خبرج الطاقة الناتج عن النظام إىل الوضع األمثل.

دورة مركبة

kombinierter Gas-und-Dampf-Kreisprozess 
kombinierter GuD-Kreisprozess

1109 combined cycle

cycle combiné

دورة تستخدم فيها حرارة العادم، اليت يتم استرجاعها، لتوليد ((رابط:
خبار املاء|خبار ماء)) عايل الضغط إلنتاج قدرة إضافية باستخدام

((رابط: عنفة خبارية)).  وهذه الدورة تستخلص من احلرارة كمية أكرب
من الطاقة املفيدة، كما أا تزيد من الكفاءة الكلية للنظام.

دورة مركبة

Kombi-Kreisprozess

1110 Combined cycle

Cycle combiné

حمطة للطاقة يتم فيها دمج كل من توربينات الغاز  وتوربينات خبارية.
تعمل ((رابط: توربينة غاز)) مبثابة مصدر احلرارة ملرجل يعمل كوحدة
لإلسترجاع احلرارة، والذي بدوره يعمل مبثابة مولد البخار لتوربينات

البخار.

دورة مركبة

Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk

1111 Combined Cycle Gas 
Turbine (CCGT)

turbine à gaz à cycle combiné

وحدة تستخدم يف توليد الكهرباء بواسطة عنفة عاملة بالغاز وعنفة
أخرى، حبيث تقوم العنفة األوىل بطرد غازات العادم الساخنة مث يغذى

ا مبادل حراري لتوليد خبار يشغل العنفة األخرى.

عنفة غازية ذات دورة مركبة
(CCGT)

Gasturbine mit Kombi-Kreisprozess

1112 combined cycle 
power plant

centrale à cycle combiné

استخدام عنفة غازية و((رابط: عنفة خبارية)) معاً يف حمطة توليد
كهربائية، حبيث تستخدم احلرارة املُتبددة من العنفة الغازية يف إمداد

العنفة البخارية بالطاقة احلرارية.

حمطة قدرة كهربائية تعمل بالدورة
املُركبة

Gas-und-Dampf-Kraftwerk GuD-Kraftwerk 
Kombikraftwerk

1113 combined cycle 
power plant

centrale à cycle combiné

عند اجلمع بني عنفة غازية وعنفة بخارية تليها يف املرحلة، يتم توجيه
العوادم الساخنة الصادرة من العنفة الغازية إىل مرجل استرجاع احلرارة
املُتبددة، حيث يتم توليد بخار مفرط التسخني (محمص) يستخدم يف
عملية إنتاج البخار. ومن مثّ تقوم فكرة هذا النوع من حمطات الطاقة
على اجلمع بني ((رابط: حمطة توليد الطاقة  بعنفة غازية)) و((رابط:
حمطة طاقة بخارية)).  وفيه يمكن حتقيق نِسبة ((رابط: كفاءة)) تزيد

على %58.

حمطة طاقة بدورة غازية وبخارية
مدمجة

Gas- und Dampfturbinen-(GuD)-Kraftwerk

1114 Combined Cycle 
Power Plant

centrale à cycle combiné

حمطة طاقة مدجمة تعمل بضغط الغاز والبخار، وتتميز بأن هلا قدرة أداء
عالية لتغطية األمحال املُتوسطة.

حمطة طاقة ذات دورة مركبة

Kombikraftwerk
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1115 combined cycle 
power plants

centrale à cycle combiné

حمطة طاقة تعمل بالغاز وتستخدم فيها العوادم الساخنة املُنبعثة من
العنفة الغازية مصدرا حلرارة تشغيل املُبخر، الذي يقوم البخار الناتج

عنه بتشغيل عنفة خبارية. وبذلك تقوم كلتا العنفتني (الغازية
والبخارية) بتشغيل مولّدات الطاقة. وجدير بالذكر أن إمجايل كفاءة

هذه احملطة عند توليد التيار الكهربائي يمكن أن يتجاوز نسبة %60.

حمطة طاقة بعنفة خبارية وأخرى غازية

Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerke

1116 combined heat and 
power

cogénération

عملية توليد واستغالل كلٍ من الطاقة امليكانيكية (القُدرة) والطاقة
احلرارية (احلرارة) يف منظومة تقنية.

توليد مشترك للحرارة والقُدرة، توليد
الطاقة واحلرارة معا

Kraft-Wärme-Kopplung

1117 combined heat and 
power

cogénération

مبدأ التوليد املشترك للحرارة الصاحلة لالستخدام من حمطة حتولت فيها
الطاقة من الوقود إىل طاقة ميكانيكية أو كهربائية. ويتمثل ذلك يف
أغلب احلاالت يف حمطات الطاقة اليت تعمل عمل ((رابط: حمطة طاقة
حرارية|حمطات الطاقة احلرارية)) دف اإلمداد بالطاقة بصفة عامة أو
عمل ((رابط: حمطة طاقة صناعية|حمطات الطاقة الصناعية)) اليت تقوم
بتوفري ((رابط: حرارة العمليات الصناعية)) (يف الصناعات الكيميائية
مثالً)، ويتجنب إىل حد كبري انطالق احلرارة العادمة منهما اليت ال
تصلح لالنتفاع ا، ويف حالة حمطات التوليد اجليوحرارية يكون

للتوليد املشترك للحرارة أمهية خاصة حيث أن كفاءة تيار التحويل فيه
قليلة للغاية. (انظر: ((رابط: حمطة طاقة صناعية))) 

توليد مشترك للقدرة واحلرارة

Kraft-Wärme-Kopplung

1118 combined heat and 
power (CHP) plant

centrale de productioncombinée de chaleur et 
d'électricité

منشأة توليد ((رابط: تيار كهربائي|التيار الكهربائي)) و((رابط:
حرارة|الطاقة احلرارية)) تعمل وفقا ملبدأ 'التوليد املُشترك'. وتقوم فيها
 محركات ديزل أوحمركات البرتين بتشغيل مولّدات إلنتاج الطاقة

الكهربائية، كما يتم يف نفس الوقت االنتفاع باحلرارة املنبعثة من تلك
املُحركات.

حمطة توليد مشترك

Blockheizkraftwerk

1119 combined heat and 
power (CHP) system

systèmes de génération

نظام يتم فيه إنتاج الكهرباء واحلرارة معاً لتدفئة منطقة معينة.

نظام توليد مشترك للحرارة والطاقة
(CHP)

KWK-System

1120 combined heat and 
power or 
cogeneration act 
(KWKG)

Loi de puissance ou de cogénération combinée 
de chaleur et (KWKG)

الغرض من القانون هو حتقيق أهداف احلكومات االحتادية للمسامهة يف
زيادة الكهرباء من التوليد املشترك للطاقة إىل 25% حبلول عام

2020 من خالل تعزيز التحديث والبناء اجلديد حملطات توليد الطاقة
املشتركة.

قانون احلرارة والقدرة املدجمة أو
التوليد املشترك للطاقة

Gesetz zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG)

1121 combined heat and 
power plant

central de cogénération;   CHP

منشأة صناعية لتوليد الكهرباء و((رابط: حرارة |احلرارة)) خالل
عملية مشتركة، تسمى ((رابط: توليد املشترك للقدرة واحلرارة
(KWK)|التوليد املشترك لللقدرة واحلرارة)).  ونظراً لضرورة
التخزين يف شبكات حرارية ممتدة إىل مسافات طويلة، فإن حمطات

الطاقة احلرارية توجد بالقرب من املناطق السكنية الكثيفة أو
املؤسسات الصناعية اليت حتتاج لكمية حرارة عالية.

حمطة طاقة حرارية

Heizkraftwerk

1122 Combined heat and 
power use 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

consommation combinée de chaleur et d'énergie 
conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

يتم اجلمع بني احلرارة واستهالك الطاقة يف امللحق 2 من القانون يف
عام 2012 والذى ينص على انه من املمكن إنتاج الكهرباء من

التوليد املشترك للطاقة واستخدام حرارة الوقود .

اجلمع بني احلرارة والطاقة وفقا
لقانون الطاقة املتجددة األملاين

Kraft-Wärme-Nutzung i.S. des EEG
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1123 combined heat and 
power;    
cogeneration

Cogénération

عملية التوليد املُتزامن للطاقة امليكانيكية بغرض توليد الكهرباء،
واحلرارة اليت يمكن استغالهلا (على سبيل املثال يف أغراض التدفئة أو
العمليات اإلنتاجية). وحتدث هذه العملية يف حمطات توليد التوليد
املشترك للحرارة والقدرة إما مركزياً أو المركزياً. ويالحظ أن هذه
العملية ينتج عنها كفاءة عالية نسبياً (تصل إىل 90%) من الطاقة
األولية املُستخدمة، هذا باإلضافة إىل أن هذه العملية من شأا أن
تعمل على تقليل احلرارة املفقودة املُنبعثة يف البيئة تقليالً ملحوظاً.

حرارة وقدرة مدجمة

Kraft-Wärme-Kopplung

1124 combined heat and 
power;   CHP

couplage chaleur-force

التوليد املتزامن للكهرباء والتدفئة والتربيد املفيدين من حرق الوقود أو
عن طريق مجمع احلرارة الشمسية.

توليد مشترك للطاقة

Wärme-Kraft-Kopplung (WKK)

1125 combined 
renewable energy 
power plant 
combined 
renewable energy 
power station

centrale mixte àrégénération d'énergie

حمطة يدمج فيها العديد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية من
مصادر طاقة متجددة مختلفة، مثل: الرياح، والشمس، والكتلة

احليوية، إخل. وتستخدم يف هذه احملطة وسائط مناسبة لتخزين الطاقة،
وكذلك أنظمة حتكّم تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واهلدف من هذه احملطة، على هذا النحو من الدمج، هو الوصول إىل

كفاءة وموثوقية حمطات الطاقة التقليدية الضخمة.

حمطة مدجمة لتوليد الطاقة من مصادر
متجددة

Regeneratives Kombikraftwerk

1126 combined sanitation 
network

réseau d'assainissement mixte

يستخدم هذا النظام كإحدى تقنيات ((رابط: طُرق صرف املياه)) اليت
دف إىل جتميع ((رابط: مياه الصرف الصحي)) بأكملها وحتويلها
إىل أنبوب خط صرف واحد، إال أنه يف الطقس اجلاف تتأثر خواص

جريان املياه يف هذا النظام سلبياً.

شبكة تصريف مشتركة

Mischsystem

1127 combined sewer

égout unitaire

نظام االختالط (طريقة خلط) هو نظام صرف صحي يف تكنولوجيا
الصرف الصحي، حيث يتم تصريف مجيع أنواع مياه الصرف الصحي
(مياه ااري، مياه تسلل ومياه األمطار) يف قناة مشتركة. والبديل هلذا
النظام هو نظام الفصل، حيث يتم التخلص من املياه القذرة املختلفة يف

قنوات منفص

نظام صرف صحي خمتلط

Mischkanalisation

1128 combustion

combustion

حتويل الوقود إىل حرارة، وكذلك حتويل املواد الكيميائية والغازات عن
طريق احتاد اهليدروجني والكربون املوجودين يف الوقود مع األكسجني
املوجود يف اهلواء، حيث حتدث عملية االحتراق واألكسدة السريعة

وتتولد الطاقة يف شكل حرارة وضوء.

احتراق

Verbrennung

1129 combustion

combustion

عملية احلرق.

احتراق

Verbrennung

1130 combustion

combustion

تفاعل مادة قابلة لالحتراق مع أكسجني اهلواء اجلوي أو األكسجني
النقي. ويصاحب هذا التفاعل حرق املادة، وتكون هلب، وانطالق

حرارة.

احتراق

Verbrennung

1131 Combustion

combustion

مرحلة من مراحل عملية ((رابط: تغويز|التغويز)) تتفاعل فيها النواتج
الطيارة وبعض الفحم مع األكسجني لتكوين غاز ثاين أكسيد الكربون
يف املقام األول، وكميات صغرية من أول أكسيد الكربون مما يوفر

حرارة تكفي إلحداث تفاعالت التغويز الالحقة.

احتراق، إحراق

Verbrennung
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1132 combustion

combustion

Verbrennung ist die Umwandlung eines 
Brennstoffs durch Oxidation. Auf Basis einer 

Elementaranalyse kann berechnet werden, 
wie viel Energie hierbei entsteht (Heizwert) 

und wie viel Abgas.  

احتراق

Verbrennung

1133 Combustion 
chamber

chambre de combustion

غرفة تقع بني الضغاط ومراجل العنفة، تنتج ((رابط: نواتج
االحتراق|نواتج احتراق)) عالية الضغط وفائقة السخونة.

غرفة احتراق، شبكات تيار متردد
ميكروية

Brennkammer

1134 combustion chamber

chambre de combustion

غرفة االحتراق األولية ملوقد (حارِق) الكتلة احليوية، وقد يشري
املُصطلح أيضا إىل أجهزة التدفئة باهلواء الساخن.

غرفة احتراق

Feuerraum

1135 combustion chamber

chambre de combustion

 (((HVAC) وية وتكييف اهلواءرابط: نظام تدفئة و)) كون يفم
يضيف حرارة إىل اهلواء.

غرفة احتراق

Feuerraum

1136 combustion 
efficiency

efficacité de la combustion

خارج قسمة نسبة احلرارة الفعلية الناجتة عن االحتراق على مقدار
احلرارة الكُلية املُتوقعة من الوقود املستهلك، وعادةً حتسب بنسبة

مئوية.

كفاءة االحتراق

Verbrennungswirkungsgrad 
Feuerungswirkungsgrad

1137 combustion 
efficiency

rendement de combustion

كفاءة فُرن تسخني بعد خصم الفاقد يف الغازات العادمة.

كفاءة فرن التسخني

Feuerungstechnischer Wirkungsgrad

1138 Combustion 
efficiency

rendement de combustion

كفاءة حتويل الطاقة الكيميائية املُتاحة يف الوقود إىل حرارة، واليت
تتجاوز عادةً نسبة 99% يف موقد الكتلة احليوية، بينما تقل نسب

كفاءة التحويل إىل احلرارة الصاحلة لالستعمال عن ذلك بكثري.

كفاءة االحتراق

feuerungstechnischer Wirkungsgrad

1139 combustion engine

moteur à combustion interne

محرك يعمل على حتويل الطاقة الكيميائية للوقود إىل شغل ميكانيكي
عن طريق إشعال خليط من الوقود واهلواء املُحيط يف حيز االحتراق،
مث يستخدم التمدد احلراري للغازات الساخنة النامجة عن االحتراق يف

:كات االحتراق الداخلياس. ومن األمثلة املعروفة ملُحرتشغيل الكب
محرك أوتو، ومحرك ديزل يف السيارات. وال تعد التوربينات البخارية

أو املاكينات البخارية أو محرك ستريلينج من محركات االحتراق
الداخلي، حيث أنه ال يلزم أن تتولّد احلرارة الالزمة إلدارا من
االحتراق. هذا باإلضافة إىل أن الوحدات متواصلة العمل مثل
التوربينات الغازية واملُحركات الصاروخية ال تعد كذلك من

محركات االحتراق الداخلي.

محرك احتراق داخلي

Verbrennungsmotor

1140 combustion of fossil 
fuels

combustion des combustibles fossiles

-  

احتراق الوقود األحفوري

Verbrennung fossiler Brennstoffe

1141 combustion product

produit de la combustion

تستخدم مركبات نواتج االحتراق كمائع تشغيل حلثّ مراحل عنفة
التوسع يف البخار، حيث تعمل على حتويل الطاقة املتوفرة إىل طاقة

دورانية محركة لعمود اإلدارة.

ناتج االحتراق (POC)، شبكات
تيار مستمر ميكروية

Verbrennungsprodukt

1142 combustion product

produit de combustion

مصطلح يشمل دخان التبغ البيئي، وأول أكسيد الكربون، وثاين
أكسيد النتروجني، وثاين أكسيد الكربيت، وثاين أكسيد الكربون،

والرماد الربكاين.

ناتج االحتراق، منتج االحتراق

Verbrennungsprodukt

118



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةC

1143 combustion residues

résidus de combustion

تدل املخلفات يف الكيمياء على املواد املتبقية أو ما تبقى من واملواد
املتفاعلة واإلضافات اخلارجية واملواد الضارة عند اية التفاعالت

الكيميائية (االحتراق مثال). املخلفات الناجتة عن تصنيع، ومعاجلة املواد
والتفاعالت ذات الصلة (على سبيل املثال. االحتراق).

خملفات االحتراق

Verbrennungsrückstände

1144 combustion 
temperature

température de combustion

تتوقف درجة حرارة االحتراق على القيمة احلرارية للوقود من جهة
وعلى السعة احلرارية لكل املواد انطالقا من املواد األولية إىل املنتجات

النهائية لتفاعالت االحتراق من جهة أخرى.

درجة حرارة االحتراق

Verbrennungstemperatur

1145 comfort air-
conditioning system

système de climatisation pour le confort dans les 
bâtiments

((رابط: نظام تكييف اهلواء|نظام تكييف هواء)) يستخدم أساساً يف
املباين املؤسسية والتجارية والسكنية. ويراعي فيه بشكل أساسي صحة

وراحة مستخدمي هذه املباين.

نظام تكييف اهلواء للراحة

Komfort-Klimaanlage

1146 comfort zone

zone de confort

منطقة تكون الظروف البيئية فيها مرحية لإلنسان، وتتراوح عادةً درجة
حرارا ما بني 19 إىل 26 درجة مئوية، وتتراوح الرطوبة النسبية ما

بني 40٪ إىل ٪60.

منطقة الراحة

Komfortzone

1147 commencement of 
tariff payment

commencement du paiement des droits de 
douane

بدء دفع الرسوم اجلمركية

Vergütungsbeginn
1148 commercial scale 

wind project

projet éolien d'échelle commerciale

أي مشروع من مشروعات الرياح اليت تنتج من الطاقة ما يزيد على
100 كيلوواط.

مشروع رياح على املُستوى التجاري

Großwindprojekt

1149 comminuted 
material

matériel broyée

مادة من مواد ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) يتم سحقها
وحتويلها إىل مسحوق أو تدقيق حبيباا لتصبح أقل حجماً.

مادة مفتتة

Zerkleinerungsgut

1150 Commission on 
Sustainable 
Development (CSD)

Commission du développement durable des 
Nations unies (CDD)

عدتعترب أهم هيئات األمم املُتحدة يف جمال التنمية املُستدامة، حيث ت
منرباً للمعرفة املُتخصصة ورائدة يف هذا اال.

جلنة األمم املُتحدة للتنمية املُستدامة
(CSD)

Kommission der Vereinten Nationen für 
Nachhaltige Entwicklung

1151 commitment period

période d'engagement

فترة يتعني خالهلا على الدول واملؤسسات امللتزمة ((رابط: نظام جتارة
االنبعاثات (ETS)|بنظام جتارة االنبعاثات (ETS)))  الوصول إىل
ما التزمت به من ((رابط: خفض االنبعاثات املُستهدف|خفوضات

االنبعاثات املُستهدفة)).  وبشكل عام، فإن مدة هذه الفترة يف ((رابط:
نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب (EU ETS)))  مخس

سنوات.

فترة االلتزام

Verpflichtungsperiode

1152 commitment to the 
extension of the 
transmission system

engagement à l'extension du système de 
transmission

جزء من اإلطار القانوين ملشغلي الشبكات. عند إعداد الشبكة
الكهربائية لزيادة قدرا االستيعابية، جيب أن يكون من بني األهداف
ضمان الرفع من كفاءة الشبكة مستقبال عن طريق إدراج مكونات

وخصائص الشبكة الذكية.

التزام بتوسع نظام النقل

Stromnetzausbauverpflichtung

1153 commitment;   
dedication

engagement

حتقيق إسهامات فردية أو مجاعية يف جمال املُشاركات األهلية مثالً.

إسهام، إسهام، تعهد، التزام

Engagement
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1154 commodity;   good

marchandise

مجيع املواد واملنتجات املادية وغري املادية اليت تلبي خمتلف احتياجات
اإلنسان املعيشية. تتمثل هذه يف السلع املادية والعينية املُتداولة يف

التجارة، وهي ما حنصل عليه مقابل 'املال'.

بضاعة

Ware

1155 common combustion

combustion commune

أو احتراق مشترك ألنواع خمتلفة من الوقود، على سبيل املثال. اخلشب
إىل جانب الفحم يف حمطة للطاقة اليت تستعمل أساسا الفحم.

حرق مشترك

Mitverbrennung

1156 Common flue

conduite commune

نظام لتصريف الغازات ونواتج االحتراق املُنبعثة من مصرفني أو أكثر.

مصرِف مشترك

gemeinsames Abgassystem

1157 common mode 
failure

défaillance de mode commun

خلل أو عطل حيدث لعدة مكونات معاً يف الوقت نفسه نتيجةً حلدوث
سببٍ ذي منط مشترك، يف وسائل تشغيل الشبكة ووحدات توليد

الطاقة الكهربائية.

إخفاق ذو منط مشترك

Common-Mode-Ausfall

1158 Commonwealth of 
Independent States

Communauté des États indépendants

رابطة الدول املستقلة.

(CIS) رابطة الدول املستقلة

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

1159 Commonwealth of 
Independent States 
(CIS)

Communauté des États indépendants (CEI)

ist die Landeskennung für die Staatengruppe 
Gemeinschaft unabhängiger Staaten (Ex-

UdSSR).  

رابطة الدول املستقلة

GUS

1160 communication bus

bus de communication

ناقل  يربِط مجيع مكونات النظام واحلمل ((رابط: نظام حتكم
إشرايف|بنظام التحكم اإلشرايف)).  وتتمثل وظيفته يف نقل اإلشارات
اليت تصف حالة مكونات النظام الفرعي دف مراقبة نظام هجني

والتحكم فيه.

ناقل االتصال، ناقل بيانات االتصال

Kommunikationsbus

1161 communication bus

bus de communication

ميثل ناقل االتصاالت مصطلحا من جمال تكنولوجيا املعلومات، ومتت
صياغته يف إطار تكنولوجيا التشغيل اآليل. يتم عن طريق ناقل
االتصاالت تبادل كميات مهمة من البيانات. كما يقوم ناقل

االتصاالت يف تكنولوجيا أجهزة التحكم القابلة للربجمة مبهمة حتقيق
تبادل البيانات بني

ناقل االتصاالت

Kommunikationsbus

1162 communication 
infrastructure

infrastructure de communication

تشمل املعدات التقنية األساسية، وضمان شروط إنتاج ومعاجلة وتوزيع
واسترجاع املعلومات. وقد توسعت البنية التحتية لالتصاالت بسرعة
كبرية بعد أن تطورت الشبكة العنكبوتية العاملية لتصبح من العوامل

التنافسية املهمة يف جماالت األعمال والعلوم وغريها.

بنية حتتية لالتصاالت

Kommunikationsinfrastruktur

1163 communication path

ligne de communication

مسار (خط) اتصاالت

Kommunikationsstrecke

1164 communication 
technology

technologie de communication

تكنولوجيا االتصاالت

Kommunikationstechnik

1165 community 
acceptance

acceptation socio-politique

املوافقة على التقنية املُستخدمة جبميع ميزاا وعيوا يف مقابل الطُرق
البديلة لتوليد الطاقة. ويتم رصد مثل هذه املوافقة يف الغالب عن طريق

((رابط: استبيان رأي|استبيانات الرأي)). 

قُبول عام

sozio-politische Akzeptanz
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1166 community-owned 
plant;   citizen-
owned plant;   
citizen plant

investissement citoyen

منشأة يشار فيها إىل عملية اإلدارة الذاتية ملشروعات مبعرفة املواطنني
الذين تقع عليهم مسئولية أعمال ختطيط وتنفيذ هذه املشروعات.

منشأة أهلية، منشأة أهلية

Bürgeranlage

1167 community-owned 
power plant;   
citizen-owned 
power plant;   
citizen power plant

Centrale électrique des citoyens

جترى عملية اإلمداد بالتيار الكهربائي يف حمطات يقوم املواطنون
باملُشاركة يف إدارا، وهم إما من مالكي هذه احملطات، أو من حاملي

أسهم يف شركات تقوم بإدارا وتشغيلها. (انظر: ((رابط: حمطة
مشسية أهلية))، ((رابط: مزرعة رياح أهلية))) 

حمطة طاقة أهلية، حمطة طاقة شعبية

Bürgerkraftwerk;  Bürgersolaranlage

1168 commutator

commutateur

اجلُزء الدوار يف مولد التيار املُستمر، يشبه عضو اإلنتاج يف ((رابط:
مولّد تيار متردد|مولّد التيار املُتردد)). 

عاكس التيار

Kommutator

1169 commutator

commutateur

يدل يف اهلندسة الكهربائية على عنصر جامع أو مبدل، أي أداة لعكس
القطبية (عكس اجتاه التيار) يف اآلالت الكهربائية.

عاكس التيار

Kommutator

1170 Compact air 
conditioning unit

unite compacte de climatisation

(انظر: ((رابط: وحدة تكييف على السطح))) 

وحدة تكييف مدجمة

Kompakteinheit

1171 company with 
limited liability 
limited liability 
company (LLC)

Société à responsabilité limitée (s.à.r.l. )

شكل قانوين تتخذه بعض الشركات، حيث يتحمل كل شريك
مسؤولية حمدودة ومنصوصاً عليها قانوناً طبقاً ملقدار حصته يف رأس

املال.

شركة ذات مسؤولية حمدودة(ش. ذ.
م. م )

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

1172 comparison process

processus de comparaison

إحدى العمليات اليت حتدث داخل ((رابط: آلة مثالية|اآلالت
املثالية)). 

عملية قياسية

Vergleichsprozess

1173 compensated 
network

réseau compensé

شبكة يتم فيها تأريض نقطة التعادل اخلاصة بواحد أو أكثر من
املُحوالت أو محوالت التأريض املُتعادل، عرب مفاعالت اخلطأ

األرضي، واليت تبلغ مفاعلتها قيمة جتعل التيار احلثّي املُتردد الذي
يسري عرب هذه املُفاعلة أثناء حدوث ((رابط: عطل أرضي)) (أحادي

القطب)، يعوض املُكونات السعوية لتيار العطل األرضي يف أصلها.
ويف الشبكات اليت يتوفر ا تعويض للعطل األرضي، يكون التيار
املُتبقي يف موضع اخلطأ حمدودا، حبيث يزول القوس الكهربائي يف

اهلواء، دون تدخل من أحد يف العادة.

شبكة تأريض رنان

kompensiertes Netz

1174 compensation and 
alternative measure

mesure de compensation et de rechange

Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landespflege zum Ausgleich unvermeidbarer 

Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft.  

تدبري التعويض والبدائل

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
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1175 compensation area

surface de compensation

Flächen, die im Sinne des §18 des BNatSchG
zum Ausgleich von Eingriffen genutzt

.(wurden ( Eingriff in Natur und Landschaft

مساحة التعويض

Ausgleichsflächen

1176 compensation claim

demande d'indemnisation

املطالبة بالتعويض طبقًا لــ ";رابط1(X$2$) يتم من بداية تكليف
احملطة حىت القدرة على توفري الطاقة الطهربائية من الوقود األحفوري.

مطالبة بالتعويض

Entstehen des Vergütungsanspruchs

1177 compensation 
scheme

régime d'indemnisation

خمطط مقاصة

Ausgleichsregelung

1178 competitive bidding 
model;   tendering 
model

modèle d'appel d'offres

تمثّل املُناقصة إمكانية لتهيئة األعمال والتمهيد للمشروعات، حيث
يعلن فيها العميل األعمال واخلدمات املطلوبة بالشروط اليت يرتضيها.
ويف أملانيا، هناك إلزام على القطاع العام أن يتبع سياسة املُناقصات اليت

يمكن االستفادة منها وتطبيقها يف جمال الطاقات املُتجددة أيضاً.

منوذج مناقصة

Ausschreibungsmodell

1179 complex adaptive 
system

système adaptatif complexe

حالة خاصة من األنظمة املركبة. هي مركبة ألا تتكون من عدة
عناصر مترابطة، وهي قابلة للتكيف، ألا تظهر قدرة خاصة على

التكيف مع بيئتها وهلا إمكانية للتعلم (من التجربة).

نظام تكييف معقد

Komplexes adaptives System

1180 complex chemistry

chimie complexe

أحد أفرع الكيمياء غري العضوية.

معقد تساندي

Komplexchemie

1181 compliance factor 
(CF)

Facteur de conformité

معامل يبين مقدار التخفيض الالزم حتقيقه من إمجايل كمية انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون، الناجتة فعليا عن كل ((رابط: مرفق|مرفقٍ))
على حدة يف ((رابط: فترة املقارنة))، دف االلتزام حبد االنبعاثات
املقرر حتقيقها للوفاء بأهداف بروتوكول كيوتو. وعند بلوغ قيمة
معامل االمتثال 1 أو 100%، فإن هذا يعين أن مقدار خفوضات
االنبعاثات يساوي صفرا. ويمكن التحكم يف تفاوت هذا املُعامل

مراعاةً للظروف اخلاصة، سواء على املستوى القومي أو القطاعي أو
مستوى األفرع املعنية املختلفة (مثل تكوين االحتياطي و((رابط:

خفوضات ممكنة التحقيق|اخلفوضات ممكنة التحقيق))) .

معامل االمتثال، معامل االستجابة

Erfüllungsfaktor (EF)

1182 component of the 
EEG surcharge

composant de la surtaxe EEG

يتألف من :
 

التخصيص األساسي 1 (املبلغ املطلوب للتعويض عن التكاليف املتوقعة
للفرق): الفرق بني النفقات واإليرادات املتوقعة يف الكامل يف السنة

التالية. توزيع استهالك الطاقة بترتيب خاص بقدر ما كليا أو جزئيا من
الضريبة.

 
2- حصة التعويض يتم استخدام (جزء من التع

مكون التكلفة اإلضافية لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Bestandteile der EEG-Umlage

1183 composite material

matériau composite

مادة تستخدم يف أغراض التعليب وتتألّف على األقل من مادتني
مختلفتني، ومتالصقتني معاً متاماً، حبيث ال يمكن فصلهما باليد.
وتمثّل مواد التعليب املُركّبة نوعاً فرعياً من املواد املُركّبة الطبقية،

وبالتايل املواد املُركّبة عموماً. وتسمى العلب املصنوعة من هذه املواد
'عبوات علب اللدائن املُركّبة'، وتعترب عبوات األلبان وعلب املشروبات

الكرتونية أبرز مثال لذلك.

مادة تعبئة مركّبة

Verbundstoff
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1184 composting

compostage

عملية تثبيت تعتمد على التحلل اهلوائي للمواد العضوية يف احلمأة
بواسطة اجلراثيم والفطريات.

تسميد

Kompostierung

1185 composting

compostage

عملية بيولوجية متثل جزء من دورة املغذيات، حيث يتم تفتيت
(تدهور) املواد العضوية القابلة إلعادة التدوير بسهولة حتت تأثري

أوكسجني الغالف اجلوي وبكترييا (هوائية) وفطريات (كائنات دقيقة
متغايرة).

حتويل إىل مساد

Rotte

1186 compound parabolic 
concentrator

concentrateur parabolique composé

((رابط: مجمّع مشسي)) يتكون من قطعني مكافئني مختلفني. يكون
،θ ع بزاويةمحمور كلّ من القطعني املُكافئني مائالً على حمور املُج
وكل منهما على جانبه. ومن الوارد أن يتخذ هذا املُجمع شكل

((رابط: مجمع ثنائي األبعاد)) أو ((رابط: مجمّع ثالثي األبعاد)). 

مركِّز مركَّب على شكل قطع مكافئ

CPC-Spiegel

1187 Compressed air 
car/Airpod

Voiture à air comprimé / Airpod

السيارات اليت تتحرك باالعتماد على اهلواء املضغوط كبديل للوقود
(البرتين أو غريه).

سيارة اهلواء املضغوط

Druckluftauto

1188 Compressed air 
energy storage plant

centrale de stockage d'énergie à air comprimé

((رابط: حمطة ختزين الطاقة|حمطة لتخزين الطاقة))، يستخدم فيها
اهلواء بوصفه وسيطاً للتخزين. و يقوم فيها ضغاط بتوليد طاقة

كهربائية بغرض ضغط اهلواء (فريتفع الضغط يف حيز التخزين). ولنقل
أو استغالل الطاقة املُخزنة، يعمل اهلواء املضغوط عند متديده على

إدارة عنفة، أو يستخدم لرفع كفاءة عنفية غازية. وجدير بالذكر أن
هذا النوع من احملطات .يتطلب حيز ختزين كبريجدا.

حمطة لتخزين الطاقة باهلواء املضغوط

Druckluftspeicherkraftwerk

1189 Compressed 
biomethane

biométhane compressé

ضغط غاز امليثان احليوي ضغطا يمكن أن يصل إىل 200 بار
الستعماله كوقود يف أجهزة وحمركات النقل.

غاز امليثان احليوي املضغوط

verdichtetes Biomethan

1190 compressed natural 
gaz

gaz naturel comprimé

خليط غازي يتكون يف معظمه من غاز امليثان. ويستخدم وقوداً
ملُحركات االحتراق الداخلي يف املركبات اليت تعمل ذا الغاز

الطبيعي. وتكون نسبة التلوث الناجتة عن عملية احتراق هذا الغاز أقل
بكثري من تلك اليت يسببها احتراق ((رابط: جازولني

(برتين)|اجلازولني (البرتين))) ، والديزل، والغاز السائل.

(CNG) غاز طبيعي مضغوط

CNG

1191 compressibility

compressibilité

التغري يف حجم املادة مع التغري يف الضغط املُسلط عليها، وهي ترتبط
بقيمة احلجم األصلي اليت كان عليها يف البداية. وقيمة االنضغاطية
تتناسب عكسياً مع قيمة الضغط، وترتفع قيمتها عندما تتجاوز

درجات احلرارة 50 °س بينما تنخفض عندما تصل درجات احلرارة
إىل أقل من 50 °س.

انضغاطية

kompressibilität

1192 compression

compression

تقليل احلجم يف حيز مغلق من خالل زيادة الضغط اخلارجي.

انضغاط

Kompression

1193 compression

compression

انضغاط

Verdichtung

1194 compression 
chamber

chambre de compression

(انظر: ((رابط: حيز اخللوص))) 

غرفة االنضغاط، حيز االنضغاط

Verdichtungsraum
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1195 compression heat 
pump

pompe à chaleur à compression

مضخة تعمل باالعتماد على ضاغط حيركه نظام ميكانيكي.

مضخة حرارة بالضغط

Kompressionswärmepumpe

1196 compression 
ignition (CI)

allumage par compression

عملية تتم عرب ((رابط: حمرك ترددي)) داخل   أنظمة ((رابط: توليد
(ال... ) املشترك للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد املشترك للحرارة

والقدرة (CHP))) . وهو((رابط: حمرك)) ديزل ميثّل أحد أكثر
خيارات توليد القدرة بسيط الدورة، .كفاءةً وشيوعاً. ويعمل بوقود

ديزل أو زيت ثقيل.

اشتعال انضغاطي

Kompressionszündung

1197 compression ratio

rapport de compression

النسبة اليت يتم استخالصها من جمموع ((رابط: حجم االنضغاط))،
و((رابط: حجم مزاح|احلجم املُزاح)) يف عالقته ب ((رابط: حجم

االنضغاط)). 

نسبة االنضغاط

Verdichtungsverhältnis

1198 compression volume

volume de compression

حجم االنضغاط

Kompressionsvolumen

1199 compressor

compresseur

آلة لتحويل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كامنة (عن طريق زيادة
الضغط) يف املوائع القابلة لالنضغاط. وتتنوع أغراض استخدامها،
فمنها على سبيل املثال: ختزين الطاقة، وتقليل حجم الغازات عند

ختزينها و;  أو نقلها.

ضغاط

Kompressor

1200 compressor

compresseur

اجلزء األساسي من ((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء
(HVAC))) ، ووظيفته زيادة ضغط خبار ((رابط: مربد|املربد)). 

ضغاط، مضغط

Kompressor

1201 compressor

compresseur

آلة طاقة موائع، واليت تستخدم لضغط الغازات.

ضاغط

Verdichter

1202 compressor stall

décrochage de compresseur

احلالة اليت حتدث عندما يكون خرج القدرة أقلّ من حده األدىن (40
إىل 50٪ من اخلرج الكهربائي املُقنن). وعندئذ ال يولِّد احتراق الوقود

ما يكفي من ((رابط: نواتج االحتراق (POC))) ، مما يؤدى إىل
تناقص القدرة املتاحة لكلٍ من املولّد والضغاط.

ايار الضغاط

Kompressorleistungsabfall

1203 compressor station

stations de compressions

تستخدم املضخات يف خطوط أنابيب نقل السوائل، أما الضغاطات
فتستخدم يف خطوط أنابيب الغاز، حيث توزّع الضغاطات على طول
اخلط كي تدفع املنتج على مراحل خالله. وتتحدد مواقع هذه احملطات
وفقًا لطوبولوجيا التضاريس األرضية، أو نوع املُنتج املُراد نقله، أو

الظروف التشغيلية للشبكة.

حمطات ضاغطة، حمطات ضخ

Verdichterstation

1204 Computational Fluid 
Dynamics (CFD)

mécanique des fluides numériques

طريقة راسخة االستخدام يف علم ميكانيكا املوائع، ويتمثّل اهلدف من
تطبيقها يف التوصل بطُرق حسابية إىل حلول تقريبية للمشكالت اليت
تظهر يف جمال ميكانيكا املوائع. ومعظم أمناط املُعادالت النموذجية
،(Navier-Stokes) 'عادالت 'نافييه ستوكساملُستخدمة هي م

أو معادالت 'أويلر' (Euler)، أو املُعادالت اجلُهدية.

ديناميكا املوائع احلسابية

Numerische Strömungsmechanik

1205 Concentrated solar 
power

Centrale solaire thermodynamique

حمطة لتوليد الكهرباء باستخدام احلرارة الشمسية كمصدر للطاقة
األولية.

أنظمة الطاقة الشمسية املركزة

Sonnenwärmekraftwerk
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1206 concentrated solar 
power (CSP) plant

centrale (solaire thermodynamique;  à 
concentration solaire)

هي ((رابط: حمطة توليد طاقة)) مشسية حرارية، تستخدم فيها الظواهر
احلرارية، حيث تقوم املُجمعات الشمسية بتوليد احلرارة ونقلها إىل

املُحركّات البخارية التقليدية اليت تحول هذه احلرارة إىل تيار كهربائي
بواسطة مولّدات.

حمطة طاقة حرارية مشسية مركّزة
(CSP)

CSP-Anlage

1207 concentrating solar 
thermal plant

centrale solaire thermique à concentration

((رابط: حمطة طاقة مشسية حرارية)) تستخدم تقنية ((رابط: مجمع
تركيز بؤري خطّي)) أو تقنية ((رابط: مجمّع تركيز بؤري نقطي)). 

حمطة تركيز الطاقة الشمسية احلرارية

Sonnenwärmekraftwerk mit Bündelung

1208 concerted action on 
the renewable 
rnergy sources 
Directive (CARES)

action concertée pour l’appui de la directive sur 
les sources d'énergie renouvelables

هيئة بادرت بتشكيلها املفوضية األوروبية دف دعم تطبيق التوجهات
اخلاصة مبصادر الطاقة املتجددة، ويبلغ عدد أعضاء هذه اهليئة ثالثني
عضواً من النرويج، وكرواتيا، وأيسلندا، باإلضافة إىل سبع وعشرين

دولة من االحتاد األورويب.

هيئة تطبيق التدابري املشتركة على
استخدام مصادر الطاقة املتجددة

(CARES)

Concerted Action on the Renewable Energy 
Sources Directive (CA-RES)

1209 concession

concession

حصول شركة أو مؤسسة على حقوق التنقيب واإلنتاج لفترة معينة يف
منطقة حمددة.

امتياز

Konzession

1210 concession 
agreement

contrat de concession

االتفاقية اليت حتدد وتقوم بتأطري العالقة التعاقدية القائمة بني السلطات
احمللية وشركات املرافق العامة.

اتفاقية/عقد االمتياز

Konzessionsvertrag

1211 concession fee

redevance de concession

رسوم االمتياز

Konzessionsabgabe

1212 concession fee

redevance de concession

رسوم يدفعها الكيان (شركة أو مؤسسة) مقابل االمتياز املُحصلِ عليه
إىل الكيان (اهليئة العمومية) املاحنة لالمتياز. الرسوم األكثر شيوعا هي

الرسوم اليت تدفعها شركات الطاقة (مؤسسات اخلدمات الطاقية)
ومرافق املياه (مؤسسات مسرية لشبكات توزيع املياه) للحكومة أو ا

رسم االمتياز

Konzessionsabgabe

1213 concession fee 
regulation

réglementation des redevances de concession

مرسوم بأملانيا يتعلق برسوم الوصول إىل شبكات إمدادات الغاز،
املرسوم يأطر سوق الطاقة احملررة دف حتديد رسوم استخدام شبكة
النقل إليصال الغاز إىل املستهلكني واليت تدفع لصاحل مشغلي شبكة

الغاز.

تقنني رسوم االمتياز

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

1214 Concrete cooling 
tower

tour de refroidissement  en béton

((رابط: برج تربيد منشأ يف موقع العمل))، يكون كبرياً نسبياً ومبنياً
من اخلرسانة، يستخدم يف حمطات توليد القدرة ويف معامل التكرير. و
على الرغم من تكلفة بناءها الباهضة إال أن صالحيتها قد تستمر ألزيد
من 40 عاماً. كما ال ميثل هذا النوع من األبراج  إال  3٪ من كافة
أنواع ((رابط: برج تربيد منشئ يف موقع العمل|أبراج التربيد املُنشأة

يف مواقع العمل)). 

برج (تربيد) خرساين

Betonkühlturm

1215 Condensate

condensat

السائل الذي ينفصل عن الغاز بفعل اخنفاض درجة احلرارة.

ناتج التكثيف، متكثّف

Kondensat
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1216 condensate

condensat

هيدروكربورات تكون يف احلالة الغازية يف ظل ظروف تواجدها يف
اخلزان الطبيعي، واليت تتكثف وتصبح سائلة يف الظروف السائدة على
السطح، واليت تستخرج جنبا إىل جنب مع ((رابط: الغاز الطبيعي))
(كثافة:> 45 درجة (مقياس معهداألمريكي للبترول API) أو

<0.80 جم / سم مكعب).

متكثف

Kondensat

1217 condensation

condensation

عملية حتويل غازٍ ما إىل سائل.

تكثيف

Kondensation

1218 condensation

condensation

حتول ((رابط: بخار ماء ساخن|بخار املاء الساخن)) إىل ((رابط:
بخار ماء رطب)) ليتجاوز بذلك ((رابط: منحىن التكثيف)). 

تكثيف

Kondensieren

1219 condensation water

eau de condensation

مياه التكثيف

Kondenswasser

1220 condenser

condenseur

جهاز يقوم بإزالة احلرارة.

مكثّف

Kondensator

1221 condenser capacity

capacité du condenseur

إمجايل احلرارة الزائدة اليت يتم التخلص منها من املكثف أثناء خفض
احلرارة الزائدة عن احلد وكذلك أثناء التكثيف والتربيد الدوين.

سعة املكثف

Kondensatorkapazität

1222 condenser water 
system

système de condenseur à eau

نظام تربيد يستخلص حرارة التكثيف الكامنة من املُبرد املتكثف
املوجود يف املكثف املُربد باملاء، كما يعمل هذا النظام على استخالص

حرارة االمتصاص من املاص.

نظام مكثف مربد باملاء

wassergekühltes Kondensatorsystem

1223 condensing boiler

chaudière à condensation

عملية تسخني يستفاد فيها من احلرارة النامجة عن تكثيف بخار املاء
املُتواجد يف عوادم التسخني. (انظر: رابط: ((القيمة احلرارية))) .
ويظهر يف هذه العملية تأثري مالءم حلرارة االسترجاع املُنخفضة.

ويتواءم هذا النوع من التسخني خاصةً مع أسطح التسخني ذات درجة
احلرارة املُنخفضة وكذلك يف الفترات الزمنية اليت ال يكون فيها

االحتياج إىل احلرارة كبرياً.

تسخني القيمة احلرارية

Brennwertheizung

1224 Condensing boiler

Chaudière à condensation

مرجل له كفاءة عالية جدا نتيجة تكاثف خبار املاء املتواجد بالغاز
العادم.

مرجل تكثيف

Brennwertkessel

1225 condensing power 
plant

centrale électrique à condensation

((رابط: حمطة توليد طاقة حرارية)) تقليدية، ال ينتج فيها سوى
((رابط: تيار كهربائي|التيار الكهربائي)).  ويتميز البخار الذي خيرج

من عنفة التكثيف بضغط ودرجة حرارة منخفضني، وتتم عملية
التكثيف باستخدام جتهيزات التربيد. أما احلرارة املُتبددة اليت خترج من
املُكثّف فال يمكن االنتفاع ا يف أشياء أخرى، ولذلك يتم  إطالقها

يف اجلو.

حمطة كهرباء تكثيفية

Kondensationskraftwerk

1226 conductance

conductance

معدل تدفق احلرارة خالل جسم ما، على أن يكون الفرق بني شرحييت
اجلسم درجة فهرينهايتية واحدة. (انظر: ((رابط: موصلية حرارية))) 

مواصلة (حرارية)

Leitwert

1227 conducted energy

énergie dirigé

تشمل إمدادات الطاقة يف االقتصاد والتكنولوجيا تزويد املستهلكني
بالطاقة املفيدة املطلوبة. وتشمل اإلمدادات أشكال طاقة وناقالت
خمتلفة: منها أوال احلوامل الطاقية اليت يتم نقلها عرب الشبكات، مثل
الكهرباء أو الوقود السائل أو الغازي أو املياه الساخنة للتدفئة املر

حوامل طاقية شبكية

leitungsgebundene Energieträger
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1228 conduction

conduction

(انظر: ((رابط: معادلة احلرارة))) 

توصيل

Konduktion

1229 conduction

conduction

سريان احلرارة بسبب التغيرات يف درجتها خالل جسمٍ ما.

توصيل (حراري)

Wärmeleitung

1230 conduction network

réseau de conduction

جمموعة منتظمة من خطوط (وسائل) التوصيل.

شبكة توصيل

Leitungsnetz

1231 conductive charging

charge conductive

جتري هذه الطريقة للشحن بالتيار الكهربائي  بواسطة نقل الطاقة
الكهربائية عن طريق كابالت ووصالت مقبسية.

شحن توصيلي، شحن بالتوصيل

Konduktive Ladung

1232 conductivity

conductivité

مقياس مقدرة مادة ما على السماح بتوصيل السريان احلراري خالهلا.
(انظر: ((رابط: مواصلة (حرارية))) )

موصلية حرارية

Leitfähigkeit

1233 conductivity

conductivité

كفاءة مادة كيميائية أو خليط من املواد، يف نقل الطاقة أو املواد أو
جسيمات أخرى عرب فضاء معني. هناك أنواع خمتلفة من التوصيل
والنقل، مثل التوصيل احلراري، التوصيل الكهربائي أو التوصيل

اهليدروليكي أو نفاذية (نفاذية التربة أو الصخور للمياه).

موصلية

Leitfähigkeit

1234 conductor cross-
section

section de conducteur

هو مساحة املقطع العرضي ملوصل، و الناجتة عن القطع العمودي على
اجتاه طول املوصل، على سبيل املثال، كابل لنقل الطاقة الكهربائية.

وميثل املقطع العرضي معلومة حامسة لتحديد أبعاد املوصالت.

مقطع عرضي ملوصل

Leiterquerschnitt

1235 conflicts between 
consumers from 
different sectors

conflits entre les consommateurs de différents 
secteurs

-  

نزاعات بني مستهلكني من قطاعات
خمتلفة

Konflikte zwischen Verbrauchern verschiedener 
Sektoren

1236 conflicts concerning 
water

conflit portant sur l'eau

حيذر البنك الدويل من أن الطلب العاملي على املياه العذبة سيتجاوز
العرض بنسبة 40 يف املائة يف السنوات العشرين املقبلة. منظمة الصحة
(OECD) ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (WHO) العاملية
تتوقع أن عدد األشخاص الذين سيكونون دون إمدادات كافية من

املياه، وخصوصا

نزاع على املاء

Konflikt um Wasser

1237 congestion 
management

gestion de la congestion

إدارة النقص يف سعة نقل التيار يف مناطق التقارن احلدودية للبلدان
املُتجاورة (عن طريق املزاد العلين مثالً).

إدارة النقص

Engpassmanagement

1238 congestion 
management

gestion de la congestion

مجيع اإلجراءات اليت يتخذُها مشغلِّو شبكات نقل الطاقة الكهربائية
لتفادي الوصول إىل حالة العجز يف اإلمداد أو للتغلّب عليها، مثل

إجراء مزادات علنية، ((رابط: إخطار بإعادة توزيع األمحال|اإلخطار
بإعادة توزيع األمحال))، التجارة التبادلية، وجتزئة السوق.

إدارة العجز يف اإلمداد

Engpassmanagement

1239 conical disk

poulie conique

قطع معدنية (وردة) تستخدم لتثييت املسامري امللولبة النافذة يف لوحني
لربطهما معاً بإحكام.

قُرص مخروطي، وردة مشطوبة

Kegelscheibe
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1240 conifer

conifère

كل نوع من األشجار أو الشجريات عارية البذور اليت تندرج حتت
شعبة املخروطيات، وتتميز بأا حتمل خماريط وأوراقها دائمة اخلضرة.
وهذه اموعة تضم أشجار الصنوبر، والتنوب (الراتنج)، والشوح، و
األرزية (الالريكس)، وشجر الطقسوس، والعرعر، واألرز، وأشجار

السرو، وشجرة السكُوية (اجلَبارة).

شجرة صنوبرية

Koniferen Nadelhölzer

1241 connected heat load

puissance calorifique raccordée

قيمة تعرب عن حاجة استهالك شبكة أو مستهلك للحرارة، وتستخدم
بصفة خاصة يف تقنيات التدفئة عن بعد.

قيمة توصيل احلرارة

Wärmeanschlusswert

1242 connection

raccordement

وسيلة لتوصيل الطاقة املولّدة بالشبكة.

وصلة، توصيلة

Anschluss

1243 connection

connexion

 توصيل الكهرباء إىل الشبكة

توصيل

Anschluss

1244 connection cable

Câble de connexion

أو كابل لالتصال، وسيلة للربط مع وحدات توليد الكهرباء. وتشمل
هذه التوصيالت خطوط الربط حبقول الرياح البحرية.  يف واقع األمر،
حتسب كابالت التوصيل حبقول الرياح البحرية  كخطوط ربط مبحطة

توليد الكهرباء، اليت مت تعريفها يف املنظور القانوين، خالفا خلطوط
الربط حبق

كابل الربط

Anbindungsleitung

1245 Connection for 
optical fiber

connexion à fibre optique

أداة لربط األلياف البصرية ومصدر أو مستقبل أو وسط نقل أخر.

رابط لأللياف البصرية

Glasfaseranschluss

1246 connection load

puissance de raccordement

القدرة الطاقية القصوى اليت ميكن للمستهلك تلقيها من شبكة التيار
الكهربائي أو التزود ا.

قدرة الربط

Anschlussleistung

1247 connection point

point de connexion

(انظر: ((رابط: نقطة التوصيل بالشبكة))) 

نقطة توصيل، نقطة وصل

Anschlusspunkt

1248 Consequences of 
climate change

Conséquences du changement climatique

starke negative Veränderungen im Bereich 
der Umwelt, aber auch in der Gesellschaft 

und internationalen Beziehungen  

عواقب تغري املناخ

Folgen des Klimawandels

1249 consequences of 
climate change;   
effects of climate 
change

conséquences du changement climatique

تغيرات سلبية شديدة تطرأ على البيئة، وعلى اتمع والعالقات الدولية
أيضاً.

عواقب تغير املناخ

Folgen des Klimawandels

1250 Consequences of 
global warming

Conséquences du réchauffement climatique

sind zahlreiche, den Menschen und seine 
Umwelt betreffende, weltweite 

Veränderungen.  

نتائج االحترار العاملي

Folgen der globalen Erwärmung

1251 constant air volume 
(CAV)

volume constant d'air

((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء (HVAC)))   اليت توفر
احلجم الثابت من اهلواء الذي يصمم النظام على أساسه.

حجم  ثابت للهواء

Konstantluftvolumen
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1252 constant voltage 
Method

méthode de tension constante

يستخدم مصطلح 'اجلُهد الثابت' يف ((رابط: متتبع نقطة القُدرة
العظمى)) لوصف التقنيات اليت يتم فيها ضبط جهد اخلرج حبيث

تكون له قيمة ثابتة يف كافة الظروف. كما يصف التقنية اليت يتم فيها
ضبط جهد اخلرج على القيمة املُقاسة جلُهد الدائرة املفتوحة، وذلك

بِناًء على نِسبة ثابتة.

طريقة اجلُهد الثابت

Konstantspannungsmethode

1253 construction site 
waste

déchets de chantiers

البقايا الناجتة عن استعمال مواد البناء، مثل القطع املنكسرة والنشارة،
فضلًا عن بقايا املواد اخلام، ومواد البناء املُساعدة، ومواد التغليف.

نفايات مواقع البناء

Baustellenabfälle

1254 construction waste

déchets de construction

مت إدراج نفايات البناء يف قائمة اللجنة االحتادية إلدارة النفايات
(LAGA)، واليت وضعت ((رابط:  دليل اللجنة االحتادية إلدارة
النفايات|LAGA))) . ومن أمثلة هذه النفايات: ((رابط: نفايات
البناء واهلدم))، و((رابط: نفايات مواقع البناء))، و((رابط: نواتج
احلفر))، و((رابط: نفايات عمليات البناء)، و((رابط: نفايات

الطُرقات)). 

نفايات البناء

Bauabfälle

1255 consultation

consultation

ختطيط مشترك ((رابط: مشروع طاقة متجددة|ملشاريع طاقة
متجددة)) بني املواطنني واجلهات السياسية للدولة، حيث يدور حوار

بني الطرفني حول املشروعات املُخطط هلا، ويتم استطالع أراء
املواطنني ودراستها. (انظر: ((رابط: استماع آلراء املواطنني))،

((رابط: استبيان رأي املواطنني))) 

استشارة، مشاورة ، تشاور

Konsultation

1256 consumer

consommateur

مستعمل، مشتري

مستهلك

Konsument

1257 consumer

consommateur

مستهلك

Verbraucher

1258 consumer

consommateur

مستهلك

Endverbraucher

1259 consumer

consommateur

مستهلك

Verbraucher

1260 Consumer piping

installation de gaz du client

جمموعة من شبكات خطوط األنابيب، ومكوناا، ومعداا، تقوم
بتوصيل الغاز من خمرج اإلمداد إىل وحدات حماسبة ملستهلكي الغاز.

شبكات أنابيب املستهلكني

kundenseitige Gasanlage

1261 consumer protection

protection du consommateur

محاية املستهلك

Verbraucherschutz

1262 consumer reference 
arrow system

système vectoriel de consommation

دائرة ثنائية القطب A ،B، تعمل كما يلي: إذا مت حساب اجلهد من
القطب A إىل B بقيمة موجبة (السهم خارجاً من A وداخالً إىل
B)، فإن التيار الداخل إىل القطب B يتم عده موجباً. ويشار إيل

A ذلك يف الرسم البياين من خالل السهم اخلارج من القطب
والداخل إيل القطب B، حيث يوضح هذا السهم اجتاه التيار.

نظام العداد السهمي لقياس معدل
استهالك الطاقة

Verbraucherzählpfeilsystem

1263 consumer's plant;   
consumer's 
installation

installation d'abonné

املوضع الذي سيوزع منه املنتج إىل املُستهلك، وقد يكون حمطة
صهاريج ائية خلطوط أنابيب السوائل أو وصلة مع شبكة التوزيع

خلطوط أنابيب الغاز.

حمطة التوصيل النهائية

Abnehmerstation
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1264 consumer's plant;   
customer's 
installation

installation du client

كلُ جهازٍ أو أداة مستهلكة للتيار الكهربائي، ميتلكها املُستهلكون،
وتوجد بعد ((رابط: نقطة إقران|نقطة اإلقران)). 

أجهزة العميل املُستهلكة للتيار
الكهربائي

Kundenanlage

1265 consumption

consommation

استهالك

Verbrauch

1266 consumption costs

coûts de consommation

يف جمال التدفئة واملياه الساخنة، تتكون التكاليف من الرسوم األساسية
والتكاليف املُرتبطة باالستهالك الفردي لكل من طاقة التدفئة والطاقة

االحتياطية.

تكاليف االستهالك

Verbrauchskosten

1267 consumption device

dispositif de consommation

مستهلك مستقر مبوقع معني (مثل سخان)، ميكن إيقافه عموما. مت
حديثا إدراج البطاريات بالسيارات الكهربائية، كجزء من املقاربة
الطاقية اجلديدة اليت تعترب (بطاريات) السيارات الكهربائية جزءاً من

منظومة التخزين، وأيضا كأجهزة استهالك.

جهاز استهالك، مستهلك الطاقة

Verbrauchseinrichtung

1268 consumption of 
mineral oil

consommation d'huile minérale

استهالك النفط

Mineralölverbrauch

1269 consumption of 
nature;   natural 
resource 
consumption

consommation de la nature

تعبري جمازي يشري إىل استخدام واستهالك املصادر الطبيعية، خاصةً
ألغراض توليد الطاقة.

استهالك الطبيعية

Naturverbrauch

1270 consumption price;   
electricity 
consumption price;   
electricity price

prix à la consommation

إمجايل الرسوم املدفوعة مقابل استهالك الطاقة الكهربائية، واليت حتسب
عادةً بوحدة كيلووات لكل ساعة. (انظر: ((رابط: رسم استهالك

الطاقة))) 

رسم االستهالك، سعر االستهالك

Verbrauchspreis

1271 consumption 
reduction

réduction de consommation

ختفيض االستهالك

Verbrauchsreduktion

1272 consumption 
visualization

visualisation de la consommation

عرض رسوم بيانية لالستهالك، والذي أصبح ممكنا من خالل استخدام
العدادات الذكية.

رسوم بيانية لالستهالك

Verbrauchsvisualisierung

1273 contact resistance

résistance de contact

مقاومة تنشأ بني الوصالت املعدنية وأشباه املوصالت.

مقاومة تالمسية

Kontaktwiderstand

1274 containment

endiguement

fließendes Wasser (durch einen Damm) 
aufhalten  

احتواء

Eindämmung

1275 containment for 
power generation

endiguement pour la production d'électricité

die technische Gewinnung elektrischer  .  

احتواء لتوليد الطاقة

Eindämmung zur Stromgewinnung

1276 contaminated sites

sites contaminés

األماكن أو املرافق اليت ميكن أن  تؤدي إىل حدوث تغيرات مضرة
بالتربة أو تسبب يف أخطار أخرى تضر باألفراد أو اجلماعات.

مواقع ملوثة

Altlasten
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1277 contaminated sites 
remediation

assainissement des sites contaminés

اإلجراءات اإلدارية والتقنية اليت من شأا ضمان عدم تعرض حياة
وصحة اإلنسان ألية أخطار تنجم عن إصالح ((رابط: مواقع

مهجورة|املواقع املهجورة))، فضلًا عن أن كون تلك اإلجراءات
تساهم يف جتاوز تعرض البيئة احليوية والالحيوية ألية خماطر مرتبطة

باستخدام املواقع فعلياً أو التخطيط الستعماهلا مستقبالً.

إصالح املواقع املُلوثة

Altlastensanierung

1278 contamination 
degree;   pollution 
degree

degré de pollution

يتم حتديد درجة تلوث ((رابط: مياه الصرف الصحي)) عن طريق
املُتغيرات اخلصائصية للتلوث، مثل ((رابط: احتياج بيوكيميائي

لألكسجني|االحتياج البيوكيميائي لألكسجني))، و((رابط: الطلب
الكيميائي لألكسجني|الطلب الكيميائي لألكسجني))، وكذلك

محتوى النيتروجني والفوسفور.

درجة التلوث

Verschmutzungsgrad

1279 continental plate

plaque continentale

die Erdkruste, besteht aus viele einzelne 
Platten (Kontinentalplatten).  

صفيحة قارية

Kontinentalplatte

1280 continental slope

pente continentale

ذلك اجلزء من اجلرف القاري، إذ ميتد قاع احمليط من حافة اجلرف
(200-100 م عمق) و ينحدر إىل عمق من حوايل 2000 إىل
4000 م. وهو جزء من قاع البحر العميق، وتسمى هذه املنطقة

العميقة أيضا bathyal (اليونانية Bathys - عميق).

منحدر قاري

Kontinentalhang

1281 continuous 
operating voltage

Tension de fonctionnement continu

جهد التشغيل املُستمر عند ((رابط: نقطة التوصيل بالشبكة))؛ أي
الذي يستمر عادةً ألكثر من 30 دقيقة.

جهد التشغيل املُستمر، فلطية
التشغيل املُتواصل

Dauerbetriebsspannung

1282 continuous 
operation

fonctionnement continu

منط التشغيل املتوفّر يف مغير إضعاف وتعزيز اجلهد، وفيه ال تقل مطلقاً
قيمة التيار املار يف املحث لتصل إىل الصفر أثناء دورات التبديل.

(انظر: ((رابط: مغير إضعاف وتعزيز اجلهد))) .

تشغيل متواصل

kontinuierlicher Betrieb

1283 continuous output

puissance en continu

أقصى قدرة تنتجها وحدة توليد طاقة كهربائية يف ظل التشغيل املُطابق
للوائح والقوانني، ودون أن يكون مقيداً بزمن. وليس هلذه القدرة تأثري

سليب على العمر االفتراضي (فترة التشغيل) للوحدة وال على أمان
التشغيل.

خرج مستمر، محل متصل

Dauerleistung

1284 continuous rain

pluie persistante

Niederschlagsereignis mit einer langen 
Niederschlagsdauer  

مطر متواصل

Dauerregen

1285 continuous rain;   
constant rain;   
steady rain

pluie persistante

هطول األمطار لفترة طويلة.

مطر متواصل

Dauerregen

1286 contractual 
agreement

accord contractuel

اتفاق تعاقدي

vertragliche Vereinbarung

1287 contrail

traînée de condensation

lange, künstliche Wolken, die entstehen, 
weil Flugzeuge Kerosin, in großer Höhe 

verbrennen.  

خط التكثف

Kondensstreifen
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1288 contribution margin 
(energy)

revenu marginal (de la demande énergétique)

نصيب مسامهة أحد مصادر الطاقة يف تغطية احتياجات الطاقة أو يف
توليد الطاقة.

هامش التغطية (للطاقة)، مدى التغطية
(للطاقة)

Deckungsbeitrag (energetisch)

1289 contribution margin 
(financial)

marge brute réelle

الفرق بني التكاليف احلدية قصرية املدى لتوليد كمية معينة من التيار
والدخل الناجم عن بيعها.

هامش التغطية (مالياً)، مدى التغطية
(مالياً)

Deckungsbeitrag (finanziell)

1290 CONTRL

CONTRL

تسجيل الرسائل. أنظر: ((( رابط: تبادل البيانات اإللكترونية لإلدارة
. (((EDIFACT والتجارة والنقل

(CONTRL) مراقبة

CONTRL

1291 control area

zone de réglage

قطاع من شبكة التيار الكهربائي، يكون مشغل الشبكة هو املسؤول
عن التحكّم فيه عن طريق ((رابط: طاقة التحكم)). 

منطقة التحكم

Regelzone

1292 control area

zone de contrôle

منطقة يكون فيها مشغل شبكة نقل القدرة الكهربائية مسؤوالً عن
التحكّم يف التقلّبات اليت حتدث بني احلاجة اآلنية إىل التيار الكهربائي
وما هو متاح منه فعلياً. وتوجد يف أملانيا أربع مناطق حتكم، وهي
خاصة بشركة 'RWE' لتوزيع الكهرباء (ش.ذ.م.م)، وشركة
'EnBW'، وشركة 'E.ON' (ش.ذ.م.م)، وشركة فاتنفال

أوروبا للنقل (ش.ذ.م.م).

منطقة حتكم

Regelzone

1293 control block

bloc (espace) de contrôle

عمليات تدخل مشغل شبكة النقل يف منط تشغيل حمطات التوليد
دف تفريغ احلمل الزائد عن مصادر التشغيل املُهددة باخلطر. ويقوم
هذا املُشغل، من ناحية، بإصدار تعليماته إىل حمطة أو حمطات التوليد
املعنية يف حالة وجود فائض يف توليد الطاقة لكي تقوم بتخفيض جهد
التغذية. ويف الوقت ذاته يقوم ((رابط: مشغل شبكة النقل))، من

ناحية أخرى، بتوجيه تعليماته إىل حمطة أو حمطات الطاقة املعنية لكي
تقوم برفع جهد االتغذية اخلاص ا. وبذلك تنشأ قدرة تعمل على

تقليل احتماالت حدوث قصور يف اإلمداد بالطاقة.

جمموعة التحكم، جمموعة مراقبة

Regelblock

1294 control energy

énergie de réglage

الطاقة أو القُدرة الكهربائية الالزمة ملُعادلة التذبذبات غري املُتوقعة بني
العرض والطلب.

طاقة التحكم

Regelenergie

1295 Control energy 
demand

demande en énergie de contrôle

الطاقة املطلوبة للحفاظ على استقرار الشبكة.

طلب على طاقة تنظيم (الشبكة)

Regelenergiebedarf

1296 control Engineering

technique de régulation

باإلضافة إىل تقنية القياس وتقنية التسيري، متثل هندسة  التحكم التقنية
الثالثة األساسية يف جمال تكنولوجيا التشغيل اآليل. تتضمن أساليب
هندسة التحكم بشكل رئيسي عامل ردود الفعل للمعامل هدف
الرقابة عن طريق إعادة تدوير قيمته (إرسال قيمة املعامل عند اية

سلسلة ت

هندسة التحكم

Regelungstechnik

1297 control power;   
regulating power

contrôle de puissance

وحدة مراقبة يف الشبكة اخلاصة باحتاد تنسيق نقل الكهرباء، تتألف من
منطقة حتكم واحدة أو أكثر، وتعمل بالتعاون مع جمموعات التحكم

األخرى املُشاركة يف النظام، يف إطار نظام التحكم يف القدرة
والترددات. (انظر: ((رابط: ضبط تردد القدرة)) (انظر: ((رابط:

احتاد تنسيق نقل الكهرباء))

التحكم يف القدرة

Regelleistung
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1298 control signal

signal de commande

لنقل توجيهات (معلومات) حتكم و/أو تسيري من جهاز حتكم إىل
جهاز استقبال، مت تطوير نظم وإشارات حتكم خمتلفة، منها التناظرية

ومنها الرقمية.

إشارة حتكم

Steuersignal

1299 control technology

technologie de contrôle

يشمل نظام التحكم تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم. بل هو جزء من
هندسة األمتتة.

تكنولوجيا حتكم (تسيري ومراقبة)

Steuerungstechnik

1300 Control valve

vanne de régulation

أداة بتشغيل ميكانيكي يف دائرة التحكم. كجهاز خنق (أداة للحد من
التدفق) مثال مدمج يف خط أنابيب، فإنه يلعب دور معدل للتدفق

حسب الطلب.

صمام التحكم

Stellventil

1301 controlled charging

charge contrôlé

العديد من التقنيات اليت تستخدم للتحكم يف عمليات شحن املركبات
الكهربائية على حنو يفوق متطلبات هذه املركبات. ومن أمثلة تلك

التقنيات: املركبات اليت تعمل بقوة الرياح (W2V)، واإلدارة احمللية
لألمحال، واإلدارة املكانية لألمحال، واإلدارة املناطقية لألمحال، ونظام

ربط املركبات الكهربائية بالشبكة.

شحن حمكوم

Gesteuertes Laden

1302 conurbation

agglomération

überbautes Gebiet  

تكتل حضري

Ballungsgebiet

1303 convection

convection

إحدى آليات انتقال ((رابط: الطاقة)) احلرارية من موضع إىل آخر،
إىل جانب الطريقتني األخريني املُتمثلتني يف: التوصيل احلراري،

واإلشعاع احلراري. وتعرف هذه اآللية أيضاً بانتقال احلرارة باحلمل،
ويرتبط فيها احلمل احلراري دائماً بانتقال اجلُزيئات اليت حتمل معها

((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)). 

حمل حراري

Konvektion

1304 convection

convection

حركة مائعٍ ما مثل الغاز أو السائل، اليت يتم عن طريقها انتقال
احلرارة.

حمل (حراري)

Konvektion

1305 convection

convection

تؤدي عملية سريان التيار إىل تالمس اجلُسيمات السائلة الدقيقة فيما
بينها على حنو متناوب ومستمر، مما يؤدي إىل نشوء ((رابط: توصيل

حراري|توصيل حراري)) بينها.

محل حراري، انتقال احلرارة باحلَمل

Konvektion

1306 convection

convection

eine vertikale Luftbewegung, wo warme Luft 
steigt von unten auf, kühlt sich dabei ab und 

sinkt.  

محل حراري

Konvektion

1307 Convention 
(UNCLOS) of the 
United Nations

convention des Nations unies sur le droit de la 
mer

اتفاق دويل لتنظيم القانون البحري.أبرم يف 10 ديسمرب 1982 يف
مونتيغو باي (جامايكا)، ودخل حيز التنفيذ يف 16 نوفمربسنة

1994، بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع الوثيقة الستني للتصديق.

اتفاقية قانون البحار التابعة لألمم
املتحدة

Seerechtsübereinkommen (SRÜ) der Vereinten 
Nationen
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1308 convention 
cogeneration

convention de cogénération

تستفيد أنظمة ((رابط: توليد مشترك|التوليد املُشترك)) للحرارة
والقُدرة من ((رابط: بخار املاء)) املُتبدد واملُتصاعد من منظومات

((رابط: مرجل|املراجل)) الصناعية أو من ((رابط: عنفة
خبارية|العنفات البخارية)) التقليدية.

توليد مشترك تقليدي

konventionelle Kogeneration

1309 convention on 
biodiversity

convention sur la biodiversité

völkerrechtliches internationales
Übereinkommen zum Schutz der

Biologischen Vielfalt, unterzeichnet auf dem
(Umweltgipfel in Rio de Janeiro (1992
Konferenz der Vereinten Nationen für"
"(Umwelt und Entwicklung (UNCED

اتفاقية التنوع البيولوجي

Biodiversitäts- Konvention

1310 convention on 
biological diversity

convention sur la biodiversité

اتفاقية دولية ملزمة مبوجب القانون الدويل حلماية التنوع البيولوجي،
وقعت هذه االتفاقية يف قمة األرض املنعقدة يف ريو دي جانريو عام

1992، 'ضمن فعاليات مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
.'(UNCED)

اتفاقية التنوع البيولوجي

Biodiversitäts- Konvention

1311 conventional chilled 
water temperature

température conventionnelle d'eau réfrigérée

| تتراوح درجات حرارة اإلمداد ب ((رابط: نظام تربيد قطاعي
بنظام التربيد القطاعي)) فيما بني 4 إىل 7 درجة سلسيوزية.

درجة احلرارة التقليدية للماء املربد

konventionelle Kaltwassertemperature

1312 conventional grid

réseau conventionnel

جممل املكونات اهلندسية للمنظومة الكهربائية الالزمة لبناء الربط
الكهربائي بني منتج ومستهلك هلذا النوع من الطاقة ((( رابط: شبكة

ذكية))) .

شبكة تقليدية

konventionelles Netz

1313 conventional 
natural gas

gaz naturel conventionnel

ينعت بِ ((رابط: غاز طبيعي)) التقليدي الغاز املستخرج من
احتياطيات الغاز الطبيعي "اخلالصة"، وعادة ما حيتوي هذا الغاز على

نسبة عالية جدا من غاز امليثان.

غاز طبيعي تقليدي

Konventionelles Erdgas

1314 conventional oil

pétrole conventionnel

النفط الذي ميكن الوصول إليه بسهولة، وبالتايل يكون استخراجه غري
صعب.

نفط تقليدي

Konventionelles Erdöl

1315 Conventional units

installation conventionnelle

((رابط: حمرك غازي)) أو ديزل ترددي مواءم، يستخدم يف حمطات
((رابط: توليد مشترك للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد املشترك
للحرارة والقدرة (CHP)))  لتقليل استهالك الوقود اهليدروكربوين،

ومن مثّ خفض انبعاثات الكربون.

وحدة توليد مشترك متوسطة

konventionelle Anlagen

1316 convergence

convergence

das Zusammenströmen von Luftmassen.  

تقارب

Konvergenz

1317 conversion 
efficiency

efficacité de conversion

نسبة الكهرباء املولدة بواسطة وحدة كهرضوئية إىل كمية ضوء
الشمس الساقط على ((رابط: خلية|اخلاليا)) الداخلة يف نطاق

الوحدة ذاا.

كفاءة التحويل

Wirkungsgrad; Umwandlungseffizienz

1318 conversion loss

perte de conversion

الطاقة املُهدرة واملُتبددة يف البيئة، والناجتة عن حتول أشكال الطاقة،
واليت قد تكون على هيئة حرارة مثالً.

فاقد حتول الطاقة، فاقد التحويل

Konversionsverlust
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1319 conversion of 
energy systems

conversion des systèmes d'énergie

عملية ضرورية لتنفيذ ((رابط: (ال)انتقال الطاقي)). 

حتويل أنظمة الطاقة

Umbau von Energiesystemen

1320 conversion plant

centrale de conversion

حمطة تنتج فيها منتجات خفيفة من منتجات ثقيلة عن طريق حتويل
(تكسري) جزيئات اهليدروكربون، ومن أمثلة ذلك: إنتاج ((رابط:
برتين)) من ((رابط: زيت التسخني|زيوت التسخني))، وإنتاج

غازات من البرتين. وحتتاج معامل التكرير دائماً إىل حمطات التحويل
عندما خيتلف التركيب الذي يطلبه السوق اختالفاً جوهرياً عن

التركيب الطبيعي للنفط اخلام املُعاجل.

حمطة حتويل

Konversionsanlage

1321 converter

convertisseur

جهاز يستخدم لتحويل  جهد التيار املُستمر (DC) من مستوى إىل
مستوى آخر. ويعترب من فئة حموالت القدرة. ويستخدم يف النظام

الشمسي لتحويل جهد الوحدة الكهرضوئية (PV) إىل  جهد احلمل
املعنية.

حمول

Gleichspannungswandler

1322 converter rated 
power limit

limite de puissance nominale  du convertisseur

يتحدد نقل القُدرة الكهربائية يف النظم اهلجينة، بني النواقل وفقاً حلجم
مغيرات القُدرة الكهربائية. وتقوم ((رابط: مقوم|املُقومات)) بدور
املُغيرات عند النقل من ناقل التيار املُتردد إىل ناقل التيار املُستمر، بينما
يتولّى ((رابط: عاكس التيار الكهربائي)) القيام ذا الدور عند النقل
يف االجتاه العكسي. واحلد األقصى لقُدرة الدخل اليت يمكن ملُغير

مواءمتها تسمى 'حد قُدرة املُغير املُقننة'.

حد القدرة االمسية للمتغري

Stromrichter-Nennleistungsgrenze

1323 cool roof

toit blanc;  froid

سقف لديه املقدرة على عكس ضوء الشمس، ومن مثّ تقليل انتقال
احلرارة إىل املبىن. وعالوة على ذلك، فإن لديه املقدرة على إشعاع

الطاقة الشمسية املمتصة.

سقف بارد

Kühldach;   Reflexionsdach

1324 cooling

refroidissement

عملية يتم فيها استخراج الطاقة احلرارية من نظامٍ أو شيٍء ما، وعليه
فإن مصطلح 'استخراج الطاقة'، هو املُسمى نفسه بالتربيد.

تربيد

Kühlung

1325 cooling bassin

bassin de refroidissement

حوض يستخدم مؤقتا يف حمطة للطاقة اجليوحرارية لتربيد املياه الساخنة
قبل إعادة استخدامها.

حوض تربيد

Abkühlbecken

1326 cooling battery

batterie de refroidissement

((رابط: ملف)) املياه املُربدة.

ملف تربيد

Kühlregister

1327 cooling circuit

circuit de refroidissement

دورة تشمل سلسلة من العمليات خيضع خالهلا املُبرد للتبخر،
والضغط، والتكثيف، واخلنق، والتمدد.

دورة التربيد، دورة التثليج

Kühlkreislauf

1328 cooling coil

serpentin refroidisseur 

جتهيزة تعمل على ((رابط: انتقال احلرارة)) إىل اهلواء. وميكن
استخدامها ألغراض تدفئة اهلواء أو تربيده أو جتفيفه.

لفائف تربيد

Kühlschlange

1329 cooling down;   
cooling off

refroidissement

(انظر: ((رابط: تربيد))) 

عملية التربيد

Abkühlung

1330 cooling fluid

fluide réfrigérant

تنقل مادة التربيد الطاقة احلرارية من اجلسم املطلوب تربيده إىل احمليط.

مادة تربيد

Kältemittel

135



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةC

1331 cooling limit

limite de refroidissement

أقل درجة حرارة يمكن أن تصل إليها املياه عند تربيدها بواسطة تيار
هواء يف ((رابط: حالة)) معينة.

حد التربيد

Kühlgrenze

1332 cooling load 
temperature 
differential 
(CLTD);   cooling 
load factor (CLF)

différence (écart) de température de la charge 
de refroidissement;   facteur de charge de 
refroidissement

إحدى طرق حساب احلمل اإلمجايل للتربيد. وقد استنتجت هذه
الطريقة من ((رابط: طريقة دالة التحويل))، كما أا تعمل على

توظيف البيانات املُجدولَة يف تبسيط عملية احلساب. واجلدير بالذكر،
أن هلذه الطريقة بعض نواحي القصور، نظراً الستخدام البيانات

املُجدولَة.

فرق درجات حرارة محل التربيد,
عامل محل التربيد

Kühllast-Temperaturdifferenz;   Kühllastfaktor

1333 cooling medium

fluide de refroidissement

مائع يربد بواسطة املُبرد أثناء عملية التبخري ليساعد على نقل أثر التربيد
من النقطة املركزية إىل مناطق طرفية بعيدة.

وسط مربد، وسط مربد

Kühlmedium

1334 cooling medium

agent réfrigérant

مادة أو خليط  من مواد غازية، سائلة أو صلبة، واليت تستخدم لتبديد
احلرارة.

وسيط التربيد

Kühlmittel

1335 cooling process

procédé de réfrigération

عملية توضح اختالف اخلصائص احلرارية الدينامية للمبرد وانتقال
الطاقة بينه وبني املناطق احمليطة به.

عملية التربيد

Kühlprozess

1336 cooling system

système de refroidissement

نظام يستخدم لتربيد املولّدات اهلوائية، ويتم ذلك عادةً عن طريق
استخدام مروحة كبرية أو املياه.

نظام تربيد

Kühlsystem

1337 cooling system 
ambient capability

capacité ambiante du système de 
refroidissement

قيمة تشري إىل مقدرة نظام التربيد على تربيد احليز احمليط به اعتماداً
على تركيبه وتصميمه والظروف السائدة حوله.

قدرة تربيد إكتنافية

umgebungsbezogene Kühlleistung

1338 cooling systems 
with cooling towers

systèmes de refroidissement avec des tours de 
refroidissement

تتميز أنظمة التربيد غري املباشرة املزودة بأبراج تربيد بضرورة وجود
دورة منفصلة للمياه الباردة كدورة بينية. تنقل احلرارة املفقودة الناجتة
عن العمليات يف حمطات التوليد بدايةً من املكثف إىل املياه الباردة،

ويعاد متريرها يف دورة املياه الباردة املُنفصلة باستخدام مضخات املياه
الباردة مث تنقل احلرارة املفقودة من املياه الباردة إىل الوسط املُحيط عن

طريق أبراج التربيد.

أنظمة التربيد بأبراج التربيد

Kühlsysteme mit Kühltürmen

1339 cooling ton

tonne de réfrigération

وِحدة قياس إلستطاعة تربيد اهلواء،  تساوي 12000 ثريم يف
الساعة.

طُن تربيد

Kühltonne

1340 cooling tower

tour de refroidissement

جهاز يستخدم لتصريف احلرارة املُتبِددة الناجتة عن عمليات صناعية
إىل الغالف اجلوي. والتخلص من هذه احلرارة إما أن يتم من خالل

تبخر املاء للتخلص من حرارة العمليات وتربيد مائع التشغيل ليصل إىل
درجة حرارة مقاربة لدرجة حرارة اهلواء املقروءة من البصيلة املبتلة، أو
يتم باالعتماد فقط على اهلواء لتربيد مائع التشغيل إىل درجة حرارة

مقاربة لدرجة حرارة اهلواء املقروءة من البصيلة اجلافة، وذلك يف حالة
أبراج التربيد اجلافة مغلقة الدائرة.

برج تربيد

Kühlturm

1341 cooling tower

tour de refroidissement

منشأ للتخلص من احلرارة، يعمل على استخالص احلرارة املُبددة من
اهلواء احمليط عن طريق تربيد تيار من املياه الساخنة يف الربج.

برج التربيد

Kühlturm
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1342 cooling tower

tour de refroidissement

منشأة يف مؤسسات صناعية أو حمطات إلنتاج الكهرباء حيث يتم
تربيد مياه التربيد اليت ارتفعت درجة حرارا نتيجة استعماهلا لتربيد

وتصريف احلرارة الزائدة من الوحدة الصناعية أو الطاقية. يتم تصريف
هذه احلرارة عرب برج التربيد يف احمليط املفتوح.

برج تربيد

Kühlturm

1343 cooling tower air 
velocity

vitesse de l'air dans la tour de refroidissement

سرعة مزيج اهلواء والبخار خالل جزء معني من الربج، ووحدة قياسها
هي قدم يف الدقيقة (قدم;   دقيقة).

سرعة اهلواء يف برج التربيد

Kühlturm-Luftgeschwindigkeit

1344 cooling tower 
airway

conduit d'air dans la tour de refroidissement

املسافة اليت يقطعها اهلواء خالل مروره حبشوات الربج. تقاس هذه
املسافة بالقدم عمودياً يف ((رابط: برج تربيد ذو دفق متعاكس|برج
التربيد ذي الدفق املتعاكس))، وأفقياً يف ((رابط: برج تربيد ذو سريان

معترض|برج التربيد ذي السريان املعترض)). 

مشوار اهلواء يف برج التربيد، حركة
اهلواء يف برج التربيد

Kühlturm-Luftweg

1345 Cooling tower basin

Bassin de tour de refroidissement

وعاء يوجد أسفل ((رابط: برج التربيد)) ويعمل على جتميع املياه
املُربدة يف قاع الربج، حيث تقوم مضخة برج التربيد بسحب املياه منه.

حوض برج التربيد

Kühlturmtasse

1346 cooling tower basin 
curb

bordure du bassin du tour de refroidissement

يف أبراج التربيد، املستوى األعلى من جدار االحتجاز اخلاص حبوض
املياه الباردة، وعادة يكون هو املرجع الذي تقاس منه ذروة الضخ

واالرتفاعات املختلفة للربج.

حاجز حوض برج تربيد

Kühlturmtassenkante

1347 cooling tower 
bypass

contournement de la tour de refroidissement

حتويلةٌ تستخدم أساساً يف األبراج اليت تعمل يف البيئات الباردة ملنع
التربيد املفرط للمياه يف حالة عدم وجود حمل حراري. كما أا

تؤدي وظيفة التصريف إىل داخل الربج من مواسري السحب اخلاصة
مبضخات تربيد املياه لتجنب حدوث التكهف.

حتويلة برج التربيد

Kühlturmumgehung

1348 cooling tower 
capacity

capacité du tour

مقدار املياه، الذي سيقوم ((رابط: برج التربيد|الربج)) بتربيده خالل
((رابط: مدى برج التربيد|مدى حمدد لربج التربيد)) عند ((رابط:
اقتراب برج التربيد|اقتراب حمدد له)) ودرجة حرارة معينة للبصيلة

املبللة.

سعة برج التربيد

Kühlturmkapazität

1349 cooling tower cell

cellule de la tour de refroidissement

يف ((رابط: برج التربيد))، أصغر جزء قادر على العمل كوحدة
مستقلة فيما يتعلق بتدفق اهلواء واملاء. ويمكن أن يكون للخلية مروحة

واحدة أو أكثر، وكذلك نظام توزيع واحد أو أكثر.

خلية برج التربيد

Kühlturmzelle

1350 cooling tower 
ciculating water rate

taux de circulation d'eau de la tour

مقدار املياه الساخنة الذي يدخل ((رابط: برج التربيد)).  ووحدا
جالون يف الدقيقة الواحدة (جالون;   دقيقة).

معدل املاء الدوار يف برج التربيد

Kühlturm-Wasserumlaufrate

1351 cooling tower 
collection basin

bassin de collection de la tour

حوض مسطح ومرفوع من النوع الضحل، يستخدم لتوزيع املاء
الساخن على حشوات برج التربيد، وذلك اعتماداً على فتحات يف
أرضية احلوض. ويمكن استخدامه فقط يف ((رابط: برج تربيد ذو

سريان معترض|برج التربيد ذي السريان املعترض)). 

حوض جتميع برج التربيد

Kühlturm-Sammelbecken
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1352 cooling tower cost 
evaluation

évaluation du coût de la tour

تعيني التكلفة اإلمجالية لبناء ((رابط: برج تربيد)) لفترة زمنية معينة.
ويشمل ذلك التكلفة املبدئية للبرج، وتكلفة تشغيله وصيانته ومتويله.

وجيب تسوية كل هذه املبالغ مع مراعاة عامل الوقت.

تقدير تكلفة برج التربيد

Kühlturm-Kostenevaluierung

1353 cooling tower 
discharge herad

hauteur du pompage dans la tour

مقدار الضغط الذي حيتاجه ((رابط: برج التربيد)) لضخ املياه من
حوض الربج  يف النظام بأكمله مث لعودة املياه إىل أعلى الربج.

علو ضخ برج التربيد

Kühlwasser-Förderhöhe

1354 cooling tower 
distribution sytem

système de distribution du tour

مكونات ((رابط: برج التربيد)) بدءاً من وصلة املدخل اليت توزع املاء
الدوار الساخن يف أحناء الربج وصوالً إىل نقاط االتصال باهلواء اليت

تعمل على الوصول إىل تربيد فعال.

نظام توزيع برج التربيد

Kühlturm-Verteilungssystem

1355 cooling tower fan

ventilateur de tour de refroidissement

مروحة تقوم بإمداد ((رابط: برج تربيد بالسحب امليكانيكي)) بتيار
هواء. وعموماً، تستخدم يف هذا الغرض مراوح ذوات أرياش تديرها
سيور مقطعها على شكل V. وهذه املراوح تتم محايتها بوقاء ذي
سري، كما ميكن تركيبها بدرجة ميل ثابتة أو درجة ميل خمتلفة قابلة

للضبط وفقاً حلجم املروحة.

مروحة برج التربيد

Kühlturmgebläse

1356 cooling tower frame

échafaudages;   structure de la tour

يعمل هذا اهليكل على دعم األجزاء اخلارجية للربج وكذلك
احملركات، واملراوح، وغريها من املكونات.

هيكل برج التربيد

Kühlturmrahmen

1357 cooling tower 
ladders

échelles de la tour

من ملحقات السالمة والصيانة، ويوصى به للدخول إىل الربج.

سالمل برج التربيد

Kühlturmleitern

1358 cooling tower 
landing

espace pour l’entré et le dégagement du tour

مساحة فارغة لوضع السالمل، والقضبان، وغريها من مكونات
الدخول.

منصة الدخول واخلروج من برج
التربيد

Kühlturm-Ausstiegspodest

1359 cooling tower length

longueur de la tour

يف حالة ((رابط: برج تربيد ذو سريان معترض|أبراج التربيد ذات
السريان املُعترض))، يحسب طول البرج عمودياً على اجتاه تدفّق اهلواء

خالل حشوات البرج. أما يف حالة ((رابط: برج تربيد ذو دفق
متعاكس|أبراج التربيد ذات الدفق املُتعاكس)) فيحسب طول البرج
بالتوازي مع البعد الطويل يف البرج متعدد اخلاليا، وموازياً لالجتاه

املطلوب اخلاص للتمديد يف البرج وحيد اخللية.

طول برج التربيد

Kühlturmlänge

1360 cooling tower make-
up water

tour de refroidissement de l'eau d'appoint

مقدار املياه املطلوبة لتعويض اخلسارة النامجة عن ((رابط: تصفية املياه
من قاع الربج)) وعن التبخر، وكذلك عن ((رابط: فقد انسياق برج

التربيد)). 

برج تربيد املياه اإلضافية

Kühlturm-Zusatzwasser

1361 cooling tower 
manifold

collecteur du tour

امع العلوي الرئيسي لألنابيب يف ((رابط: برج تربيد ذو سريان
معترض|برج التربيد ذي السريان املعترض)). 

مشعب برج تربيد

Kühlturmverteiler

1362 cooling tower 
module

Module de tour

مكون مسبق التجميع ((رابط: خلية برج التربيد|خللية برج التربيد)). 
ويف ((رابط: برج التربيد|أبراج التربيد)) الكبرية قد يلزم وجود

موديولني إلنشاء خلية واحدة.

موديول برج التربيد

Kühlturmmodul
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1363 cooling tower noise 
laod

bruit de tour

الطاقة الصوتية النامجة عن ((رابط: برج التربيد))، واليت ميكن مساعها
عند نقطة معينة باجتاه ومسافة حمددة، واملصدر الرئيسي هلذه الضوضاء
هو املاء املتحرك، واملراوح، وسيور نقل احلركة، وصناديق التروس

واحملركات.

ضوضاء برج التربيد

Kühlturmgeräuschbelastung

1364 cooling tower 
partition

partition du tour

حائط يستخدم لتقسيم ((رابط: برج التربيد)) إىل ((رابط: خلية برج
التربيد|خاليا)).  وميكن أن تستخدم هذه الفواصل كذلك لتقليل فقد

املاء.

تقسيم برج التربيد

Kühlturmteilung

1365 cooling tower swath

vapeur de tour de refroidissement

يشري هذا املصطلح إىل درجة وضوح الرؤية ومسار تيار اهلواء بعد
مغادرته ((رابط: برج التربيد)).  عندما يكون هذا اهلواء مرئياً وقريباً

من األرض، يسمى ضباب. عندما يرتفع، يسمى راية.

خبار برج التربيد

Kühlturmschwaden

1366 cooling tower total 
heat transfered

chaleur totale transférée par la tour

جمموع احلرارة اليت تنقل يف برج التربيد من املياه الدافئة نسبياً إىل اهلواء
البارد نسبياً، ويساوي جمموع حرارة التبخر واحلرارة احملسوسة.

كمية كلية للحرارة املنقولة بربج
التربيد

Gesamtwärmeabgabe des Kühlturms

1367 cooling water

eau de refroidissement

املاء الذي يستخدم ألغراض التربيد.

ماء التربيد

Kühlwasser

1368 cooling water nozzle

buses d'eau de refroidissement

أداة تستخدم للتحكم يف توزيع املياه يف ((رابط: برج التربيد)).  وهي
مصممة لتزويد الرشاشات باملياه اعتماداً على الضغط أو السريان

باجلاذبية.

فوهة برج التربيد، باثقات برج التربيد

Kühlwasserdüse

1369 cooling water 
treatment

traitement de l'eau de refroidissement

عملية معاجلة دف إىل احلفاظ على جودة املياه عند مستوى معني
ملنع حدوث التقشر والصدأ والتعفن احليوي، حيث أن هذه العوامل
الثالثة حتد من كفاءة تشغيل ((رابط: برج التربيد)).  وجتري عملية
املعاجلة بإضافة مواد كيميائية ملنع اجلوامد املتذاوبة من الترسب على

هيئة قشور وكذلك للحماية من التآكل.

معاجلة مياه التربيد

Kühlwasserbehandlung

1370 cooperation;   co-
operation

coopération

عمل مشترك

تعاون

Kooperation

1371 cooperative 
project;   co-
operative project

projet coopératif

مشروع يتخذ الشكل القانوين جلمعية ويتم تنفيذه على هذا األساس.

مشروع تعاوين

genossenschaftliches Projekt

1372 cooperative;   co-
operative

coopérative

شكل قانوين تتخذه بعض املؤسسات والشركات. وهي عبارة عن
شركة رأمسالية عدد أعضائها غري محدد. و ينص هذا الشكل القانوين

على التساوي يف احلقوق والواجبات بغض النظر عن حصص
املُسامهني يف رأس املال.

مجعية تعاونية

Genossenschaft

1373 coordination 
chemistry

chimie de coordination

ist ein Bereich der Anorganischen Chemie  

كيمياء املركبات التساندية

Komplexchemie

1374 coppicing

taillage

قطع األشجار املزروعة مع إعطاء اجلذول الفرصة للتجدد لعدد من
السنوات (تتراوح عادةً من 7-25 سنة)، يتم بعدها حصد اجلذوع
النابتة؛ وجترى عادةً عمليات احلصاد لأليكات بالتناوب أو بصورة

دورية.

قطع الشجر

Niederwaldwirtschaft
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1375 co-products;   by-
products

coproduits

يتم احلصول على املُنتجات املُصاحبة أثناء عمليات اإلنتاج، كإنتاج
((رابط: وقود حيوي|الوقود احليوي)) مثالً. لذلك فإن حنو %40
من املساحات املخصصة لزراعة حماصيل الطاقة احليوية ينتج منها يف

الوقت ذاته علف للحيوانات. فعند تصنيع ((رابط: زيت بذور
اللّفت))، و((رابط: إيثانول حيوي|اإليثانول احليوي)) ينتج معه دائماً
علف للحيوانات، مثل بقايا اللّفت و((رابط: حبوب مقطرة جافة مع 
ذوائب|احلبوب املُقطرة اجلافة مع الذوائب)).  كما يستخدم ((رابط:
جلسرين|اجللسرين))، الذي يتم احلصول عليه كذلك من عمليات
اإلنتاج، ((رابط: مادة خام|كمادة خام)) يف الصناعات الكيميائية.
(انظر: ((رابط: كُتلة حيوية))، ((رابط: بقايا استخالص الزيوت))،

((رابط: حتويل فيزيائي كيميائي))) 

منتجات مصاحبة

Koppelprodukte

1376 core meltdown

fusion du coeur

يدل على وقوع حادث خطري جدا يف مفاعل نووي.

انصهار قلب املفاعل النووي

Kernschmelze

1377 Coriolis effect

effet de Coriolis

ظاهرة تصادف فيها كتلة اهلواء املُتحركّة يف نظام دوار (األرض مثال)
قوةً تكونُ عموديةً على كلّ من اجتاه احلركة وحمور الدوران.

ظاهرة 'كوريوليس'

Coriolis-Effekt

1378 Coriolis force

force de Coriolis

قوة تنشأ عن حاصل ضرب كُتلة جسيم والسرعة الزاوية لنظام
دوراين، وسرعة جسيم مقارنة بإطار مرجعي دوراين. ونظراً ألن هذه
القوة تقع دائماً عمودياً على اجتاه احلركة، فهي تحدث دوراناً مستمراً

الجتاه متجه السرعة.

قوة 'كوريوليس

Corioliskraft

1379 Coriolis force

force de Coriolis

Trägheitskraft, die in rotierenden 
Bezugssystemen auftritt, wenn eine Masse 

nicht einfach nur „mitrotiert“, sondern sich 
relativ zum Bezugssystem bewegt; sie tritt 

zusätzlich zur Zentrifugalkraft auf  

قوة كوريوليس

Corioliskraft

1380 corn silage

ensilage de maïs

نوع من األعالف يصنع من نبات الذُرة الكامل، ويستعمل علفاً
أساسياً للحيوانات اترة، وكمخمر لتوليد ((رابط: غاز حيوي|الغاز

احليوي)).  كما يستعمل يف صورة خليط من عرانيس الذُرة بعد
الدرس (CCM) كعلف حيواين لتسمني اخلنازير، حيث ال حيتوي

سوى على عرانيس النبات. (انظر: ((رابط: منتجات مصاحبة))) 

علف الذُرة

Maissilage

1381 corona

corona

وسط حميط يوجد به غاز غري معروف ذو كثافة منخفضة ودرجة
حرارة عالية. و تعرف هذه احلالة  بالطبقة اخلارجية األبعد من الغالف

اجلوي الشمسي.

هالة مشسية

Korona

1382 corporate bond

Obligation d'entreprise

سند يمكن شركة ما بواسطته من زيادة رأس مال الغري اخلاص ا،
حيث تقوم الشركة أو املؤسسة بإصدار هذه السندات لصاحل

املُستثّمرين ا.

سند شركة

Unternehmens-Anleihe

1383 corporate 
environmental 
information systems

systèmes d'information environnementale de 
l'entreprise

BUIS (Betriebliche Umwelt-Informations-
Systeme) sind EDV-gestützte Werk-zeuge, 

die beim Umweltmanagement in 
Unternehmen eingesetzt werden.  

نظام املعلومات البيئية للشركة

BUIS
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1384 corporate 
environmental 
management;  
operational 
environmental 
management

management environnemental des entreprises

أحد أنواع إدارة املؤسسات يستهدف محاية البيئة.

إدارة اخلدمات البيئية للشركات

betriebliches Umweltmanagement

1385 corrosion

corrosion

حيدث التآكل كلما تواجدت املعادن مع املاء أو البخار أو الرطوبة و
((رابط: أكسجني)) يف اتصال مع بعضها. ويعرف التآكل كهجوم
مدمر على سطح املعدن، والذي يتحقق عرب تفاعالت كيميائية أو

كهروكيميائية.

تآكل

Korrosion

1386 corrosion protection

protection de la corrosion

جممل التدابري اهلادفة إىل جتنب األضرار اليت ميكن أن يسببها تآكل
املكونات املعدنية.

محاية من التآكل

Korrosionsschutz

1387 co-solvent flushing

rinçage avec cosolvant

((رابط: عملية داخل املوقع (in situ)|عملية تجرى داخل املوقع
(in situ))) ، يتم خالهلا إدخال مياه مزودة بكواشف كيميائية يف

التربة بواسطة رشاشات (مسدسات املياه)، وجماري تصريف،
و((رابط: بئر|اآلبار)).  ويتم أثناء ذلك استخالص ((رابط: مادة
ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) عن طريق املواد املُضافة املُذابة يف املياه (مواد

عضوية قابلة للذوبان يف املياه، مثل: الكُحوليات، واملؤثرات السطحية
(تنسيد))، كما يتم انتزاع املُلوثات مع سائل الغسل أو املُستحلبات

الدقيقة يف نطاق الصرف أو أسفل املنطقة املُلوثة عرب اآلبار.

كسح باملُذيبات املُساعدة

Cosolvent Flushing

1388 cost degression;   
economy of scale

dégressivité des coûts;   économie d'échelle

إمكانية خفض متوسط تكلفة السلعة عند التوسع يف إنتاجها.

اقتصاديات خفض التكلفة

Kostendegression

1389 cost sharing

répartition des coûts

تقاسم التكاليف

Kostenaufteilung

1390 cost to the overall 
system

coûts de l'ensemble du système

كل مكون يف النظام الشمسي باستثناء املصفوفة الكهرضوئية، ويف
بعض األحيان يتم تضمني تكلفة األرض أيضاً يف التكلفة اإلمجالية

للنظام.

تكلفة النظام اإلمجالية

Gesamtsystemkosten

1391 cost-benefit analysis

analyse coût-bénéfice

حتليل يقارن بني التكلفة والفائدة، ويستخدم لتحديد ما إذا كانت
نتيجة (فائدة) القيام بعمل ما قد غطت أو تغطي تكلفته (التكلفة).

حتليل التكلفة-الفائدة

Kosten-Nutzen-Analyse

1392 Council of European 
Energy Regulators 
(CEER)

Conseil des régulateurs européens de l'énergie 
(CEER)

يف عام 2000، اتحدت عشر هيئات قومية منظِّمة مكونة هذا الس
الذي يعمل كقاعدة للتعاون وتبادل اآلراء، سواء فيما بني أعضائه أو
مع املفوضية األوروبية واهليئات املُنافسة. ويضم الس حالياً اهليئات
التنظيمية املعنية املُمثّلة للسبع وعشرين دولة أعضاء االحتاد األورويب،

باإلضافة إىل أيسلندا والنرويج.

جملس منظّمي الطاقة األوروبيني
(CEER)، الس األورويب

(CEER) ملُنظّمي الطاقة

Rat der europäischen 
Energieregulierungsbehörden

1393 count value

valeur de comptage

القيمة احملددة احملصل عليها عند استخدام جهاز قياس متت معايرته،
وهي قراءة العداد أو االستهالك. ((( رابط: عد مسجل

. (((Registrierende Zählung

قيمة تعداد

Zählwert

1394 counter

compteur

جهاز يستعمل لقياس استهالك الطاقة (على سبيل املثال، الكهرباء
زيت الوقود والغاز) يف مرتل مثال.

عداد

Zähler
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1395 counter flow 
cooling tower

tour de refroidissement à contre-courant

((رابط: برج تربيد بالسحب املستحث)) يتحرك فيه اهلواء عمودياً عرب
طبقة احلشو، ويف االجتاه املعاكس حلركة تساقط املاء. يف هذا الربج،
يصل اهلواء أوالً إىل منطقة مفتوحة توجد أسفل وسيط احلشو، مث

يسحب ألعلى. كما يرش ماء التربيد عرب فوهات مكيفة الضغط ومن
مث ينساب إىل أسفل عرب حشوة الربج يف االجتاه املعاكس لتدفق اهلواء.

برج تربيد ذو دفق متعاكس

Gegenstromkühlturm

1396 counterclockwise 
cyclic process

cycle gauche de fonctionnement

((رابط: عملية دورية))، مصممة خصيصاً ((رابط: آلة تشغيل|آلالت
التشغيل)). 

عملية دورية متجهة يساراً

linkslaufender Kreisprozess

1397 Counter-current 
fixed bed gasifier

gazéifieur à lit fixe à contre-courant

مغوِّز تستخدم فيه فرشة ثابتة من الوقود الكربوين (مثل: الفحم أو
الكتلة احليوية) يسري خالهلا عامل التغويز (خبار، أكسجني، و;  أو
هواء) يف اجتاه معاكس، مث يزال الرماد سواء كان جافًا أو على هيئة

((رابط: خبث (املعادن))) .

مغوِّز ذو فَرشة ثابتة وتيار معاكس

Gegenstrom-Festbettvergaser

1398 counter-current 
heat exchanger

échangeur de chaleur à contre courant

((رابط: مبادل حراري ذو جدار فاصل)) يسري فيه املائعان يف
اجتاهني متعاكسني.

مبادل حراري بالتيار املعاكس

Gegenstromwärmeübertrager

1399 counter-flow

contre-courant

تدفق اهلواء خالل حشوة ((رابط: برج التربيد)) يف االجتاه املعاكس
حلركة املياه املتساقطة.

دفق معاكس

Gegenstrom

1400 counter-flow fill 
cube

chambre de chargement à contre-courant

حجم احلشوة الالزمة لربج التربيد ذي الدفق املتعاكس، والذي
يساوي طول ((رابط: باكية)) واحدة يف عرض ((رابط: باكية))

واحدة يف ارتفاع حترك اهلواء خالل احلشوة.

غرفة برج التربيد ذات الدفق املعاكس

Gegenstrom-Füllraum

1401 Coupled circuits

circuits couplés

دائرتان ال يوجد بينهما أي اتصال كهربائي، بينما تنتقل الطاقة
الكهربائية كاملة أو جزء منها فقط من إحدامها إىل األخرى إذا ما

متت تغذية إحدامها بالطاقة الكهربائية.

دائرتان مقترنتان، دارات مقرونة

gekoppelte Schaltkreise

1402 coupled diesel 
systems

systèmes diesel couplés

نوع من األنظمة الكهربائية اهلجينة النمطية، تتوفر فيه مولدات وأمحال
للتيارين املتردد واملستمر. وتوصل شبكات التيار املتردد واملستمر معاً
بواسطة مولدات التيارين املتردد واملستمر اليت تشكِّل ((رابط: مغير

دوار|مغيرات دوارة)). 

أنظمة ديزل مقترنة

gekoppelte Dieselsysteme

1403 coupling node

terminaux d'une interconnexion

كلتا النقطتني املوجودتني على طريف النهاية ((رابط: مغذِّي ربط
مشترك|ملُغذِّي الربط املُشترك)). 

عقد الربط املُشترك، نقطيت الوصل

Kuppelknoten

1404 coverage area

zone de couverture

منطقة انتشار شبكة كهربائية تتيح إمكانية ارتباط الزبائن، و ميكن من
خالهلا  للزبون أن يشتري الطاقة الكهربائية يف إطار عقد مع شركة

التوزيع .

منطقة التغطية

Versorgungsgebiet

1405 CP control pilot

pilote de contrôle

املُسمى الذي يطلق على اخلط الذي تنقل عن طريقه معلومات
وبيانات االتصال.

(CP) ناقل معلومات االتصال

CP
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1406 Cramer's Rule

règle de Cramer

قاعدة تطبق حلل املعادالت اآلنية بالشبكة املعقدة، أي الشبكة اليت
يتزايد فيها عدد املعادالت (ااهيل).

قاعدة كرامر

cramersche Regel

1407 crank shaft

vilebrequin

حيول العمود املرفقي يف حمرك مبكابس احلركة اخلطية املترددة ملكبس
واحد أو أكثر (حركة انتقالية) عن طريق قضبان الربط إىل حركة

دائرية (أو العكس بالعكس).

عمود مرفقي

Kurbelwelle

1408 C-rate

le temps en heures, dans lequel la capacité 
nominale de la batterie est disponible

يشري احلرف C يف اللغة االجنليزية إىل مصطلح (capacity) أي
'السعة'. ويرتبط معدل الِسعة يف البطاريات بسرعة تفريغ الشحن (أو
C شري الرقم املوجود قبل أو بعد احلرفار تفريغ الشحن)، حيث يتي
إىل الزمن (t_e) بالساعات، والذي يستدل منه على السعة اإلمسية
(KN) للبطارية بوحدة أمبري ساعة (Ah). وعن ذلك ينتج مباشرةً
تيار الشحن املُراد ضبطه (l_e): I_e [A] = KN;   t_e وعلى
ذلك، فإن البيان C-2-Rate املوجود على البطارية اليت سعتها

40 أمبري ساعة، مثالً، يشري إىل أنه مت قياس سعة البطارية مع استمرار
تفريغ شحنتها ملدة ساعتني، بينما تيار الشحن كان يبلغ 20 أمبري.

معدل الِسعة

C-rate

1409 critique of 
technology;   
criticism of 
technology

techno-critiques

وجهة نظر أو اجتاه يرى أن التقدم الذي يتم إحرازه يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا واألحباث يمثّل خطراً أو ديداً على الوضع احلايل

لإلنسانية أو مستقبلها.

نقد التكنولوجيا، نقد التكنولوجيا

Technikkritik

1410 crop damage

dommages aux cultures

alle, durch meist natürliche Einflüsse 
entstandenen, Schäden  

تلف احملاصيل

Ernteschäden

1411 crop rotation

rotation culturale

زراعة حماصيل خمتلفة بالتناوب على أرض زراعية واحدة للحفاظ على
كفاءة انتاجية التربة.

دورة زراعية

Wechselwirtschaft Fruchtwechsel

1412 cross flow turbine

turbine à flux transversal

((رابط: عنفة رياح)) فيها يتدفق اهلواء عمودياً على حمور الدوران.

عنفة ذات تدفُّق عرضي

Durchströmturbine

1413 cross-flow

écoulement transversal

تدفق اهلواء خالل حشوة ((رابط: برج التربيد)) يف اجتاه متعامد على
املياه املتساقطة.

سريان معترض

Querstrom

1414 cross-flow cooling 
tower

tour de refroidissement à écoulement transversal

((رابط: برج تربيد بالسحب املستحث))، يسري فيه اهلواء من وجه
رأسي واحد أو أكثر من أوجه برج التربيد، مث يتدفق أفقياً خالل مادة

احلشو، حيث ينتقل اهلواء من خالل تدفق املياه إىل حيز امتالء
مكشوف.

برج تربيد ذو سريان معترض

Querstromkühlturm

1415 cross-flow fill cube

cube de remplissage à écoulement transversal

حجم احلشوة الالزمة لربج التربيد ذي السريان املعترض، والذي
يساوي طول ((رابط: باكية)) واحدة يف عرض مشوار اهلواء خالل

احلشوة يف ارتفاع طبقتها.

غرفة برج التربيد ذات الدفق املتقاطع

Querstrom-Füllraum

1416 cross-flow heat 
exchanger

échangeur de chaleur à courants croisés

((رابط: مبادل حراري ذو جدار فاصل))، تكون فيه اجتاها سريان
املائعني متعامدين.

مبادل حراري ذو جريان تقاطعي

Kreuzstromwärmeübertrager
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1417 Cross-sectoral 
unifrom correcting 
factor (CCF)

facteur de réduction uniforme multisectorielle 
(CCF)

معامل يستخدم عند حساب عدد الشهادات اانية املُحدد للتخصيص
خالل ((رابط: فترة تداول شهادات االنبعاثات|الفترة الثالثة لتداول

شهادات االنبعاثات)) (2013 - 2020) يف ((رابط: جتارة
االنبعاثات يف االحتاد األورويب))، وذلك عند جتاوز احلد األقصى
املسموح به من ((رابط: شهادة|شهادات)) االنبعاثات املتاحة.

عامل ختفيض موحد متعدد القطاعات
(CCF) مقترح

sektorübergreifender einheitlicher 
Kürzungsfaktor (CCF)

1418 Crowbar circuit

circuit Crowbar

دائرة كهربائية حلماية وحدة اإلمداد بالقدرة من فرط اجلهد حال
حدوثه جتنباً إلصابة الدوائر املرتبطة بـ ((رابط: مصدر قدرة|مصدر

القدرة)) بأي تلف.

دائرة محاية من فرط اجلهد

Klemmschaltung (Komponentenschutz)

1419 crude oil

pétrole brut

خليط مواد مترسب يف القشرة األرضية، يتكون أساساً من
اهليدروكربونات، وينشأ خالل عمليات حتول مواد عضوية، كما

تطلق تسمية النفط اخلام' على النفط الذي يتم احلصول عليه ((رابط:
مادة خام|كمادة خام)) خالل عملية استخراجه، والذي مل خيضع
بعد ألية عمليات معاجلة أخرى. ويستخدم النفط لتوليد الكهرباء،
وكوقودا لكل وسائل النقل واملواصالت تقريباً. كما يدخل يف جمال

الصناعات الكيميائية يف تصنيع اللدائن ومنتجات كيميائية أخرى.
وللتعرف على مثال لعملية تكرير النفط: انظر الصورة. (انظر:

((رابط: نواقل طاقة أحفورية))) 

نفط خام

Erdöl

1420 crude oil

pétrole

مادة خام تستخرج من باطن األرض عن طريق آبار عميقة.

بترول

Erdöl

1421 crude oil

huile brute

نفط غري معاجل، لكن مت ختليصه من الغازات وماء الرطوبة.

نفط خام

Rohöl

1422 Crude-Oil

Pétrole brut

هو النفط الذي مت ختليصه من املياه وامللح والغازات. غالبا ما تستخدم
كلمة خام فقط للداللة على خام النفط يف التجارة الدولية.

نفط خام

Rohöl

1423 Cryogenic 
separation

séparation cryogénique

طريقة تستخدم يف فصل ثاين أكسيد الكربون عن ((رابط: غاز
حيوي|الغاز احليوي)) بواسطة التربيد بالغ االخنفاض، وتتم إزالة غاز
ثاين أكسيد الكربون، والغازات املصاحبة على مراحل عند درجات

حرارة خمتلفة.

فصل بتربيد بالغ االخنفاض
(الكرايوجيين)

kryogene Stofftrennung

1424 cryoturbation

cryoturbation

ist die Durchmischung des oberflächen-
nahen Untergrundes durch Gefrieren und 

Wiederauftauen.  

خلط صقيعي

Kryoturbation

1425 crystalline silicon

Crystalline silicon

سيليكون البلوري.

(c-Si) سيليكون بلوري

kristallines Silizium

1426 crystalline silicon

silicium cristallin

سليكون بلوري

Kristallines Silizium

1427 CTI(Cooling tower 
institute)

CTI (Cooling tower institute;  Institut des tours 
de refroidissement)

منظمة مستقلة ال دف للربح، مسؤولة عن اختبار األبراج وضمان
جودا وفقاً لكود رقم 201 ملعايري تصميم برج التربيد.

(CTI) معهد أبراج التربيد

CTI

1428 cubic feet per 
minute (cfm)

pied cube par minute

وحدة تدفق اهلواء اليت تستخدم يف ((رابط: تكييف اهلواء)). 

قدم مكعب يف الدقيقة

Kubikfuß pro Minute
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1430 cultivation 
methods;   farming 
methods

pratiques agricoles

يوجد ثالث طرق للزراعة، تتمثل يف: الزراعة اإليكولوجية والزراعة
التقليدية وزراعة الصوب.

طريقة الزراعة

Anbaumethoden

1431 culvert

caniveau

هو نفق من األنابيب، وااري أو أنابيب املياه أو أنابيب املياه اجلوفية
أو الزيت حتت الطريق، أو حتت حاجز ترايب، أو حتت نفق أو ر.

بربخ

Düker

1432 cumulative 
production

production cumulée

جمموع كل اإلنتاج السنوي منذ بداية اإلنتاج.

إنتاج تراكمي

kumulierte Förderung

1433 cumulative yield

rendement cumulatif

إمجايلّ اخلرج السنوي من الطاقة الناجتة عن ((رابط: عنفة رياح)). 

إنتاج تراكمي

Jahresgesamtertrag

1434 cumulus clouds

cumulus

Wolke, die relativ nah über dem Boden 
schwebt, eine flache Unterseite hat  

سحب ركامية

Quellwolken

1435 Current

courant

شحنات كهربائية تسري عرب ((رابط: صمامات|الصمامات)) عندما
يكون اجلهد بني األنود والكاثود موجباً.

تيار

Strom

1436 current

courant

Physiker sprechen von elektrischen Strom, 
wenn elektrische Ladung in eine bestimmte 

Richtung transportiert wird.  

تيار

Strom

1437 Current at 
Maximum Power 
(Imp)

courant à puissance maximal

قيمة حمددة من التيار توفر عندها ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|الوحدة الكهرضوئية)))  أكرب قدر ممكن من الطاقة

للشحن.

(Imp) تيار القدرة القصوى

Strom bei Maximalleistung

1438 current buffer

tampon de courant

العازلة يف هذا اال هي عبارة عن وسيلة ختزين. وبالتايل تكون عازلة
تيار وسيلة مستخدمة لتخزين الطاقة الكهربائية. تستعمل هلذا الغرض
وسائل تقليدية (بطاريات، والتخزين عن طريق الضخ، اخل) أو أساليب
جديدة (على سبيل املثال، حتويل الطاقة الكهربائية إىل غاز). (( (را

عازلة تيار

Strompuffer

1439 Current Dependent 
Current Source 
(CDCS)

alimentation électrique (en énergie) dépendant 
du courant

مصدر ينتج تياراً كدالة لتيار مار يف موضع آخر يف الدائرة املعنية.

تغدية طاقية تابِعة للتيار

stromabhängige Stromquelle

1440 Current Dependent 
Voltage Source 
(CDVS)

source de tension dépendant du courant dans le 
circuit

مصدر ينتج جهداً ويكون دالة لتيار مار يف موضع آخر يف الدائرة
املعنية.

(CDVS) مصدر جهد تابع لتيار

stromabhängige Spannungsquelle

1441 Current divider 
circuit

circuit diviseur de courant

((رابط: دائرة تواز)) تتكون من مقاومتني (أو أكثر) موصلتني عرب
مصدر جهد واحد. ويف هذا النوع من الدوائر، يكون التيار املار يف
كل فرع من األفرع مساوٍ لنسبة مقاومة الفرع املقابل إىل ((رابط:
مقاومة|املقاومة)) الكلية، مضروباً يف قيمة التيار الكلي املار يف

الدائرة.

دائرة توزيع التيار، دائرة توزيع التيار

Stromteilerschaltung
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1442 current exchange

échange de courant

قوة وحجم التدفقات بني الشبكات الكهربائية، على سبيل املثال، على
املستوى األورويب.

تبادل التيار الكهربائي

Stromaustausch

1443 current feed

alimentation en courant

تغذية الشبكة بالكهرباء

Stromeinspeisung

1444 current flow

flux de courant

تدفق التيار

Stromfluss

1445 Current marketing 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

commercialisation actuelle conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

وفقا للمادة 2 الفقرة 1 يتم حتديد سوق للكهرباء من خالل تعامالت
البورصة األوروبية وتقوم شركة تسوس بالتخطيط ملعرفة االحتياجات

اليومية ىف السوق خالل اليوم

التسويق احلايل وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Stromvermarktung i.S.d. EEG

1446 Current reseller

Revendeur de courant électrique

مرادف لتاجر الطاقة يف إطار قانون ضريبة القيمة املضافة بأملانيا.
. (((Energiehandel رابط: جتارة الطاقة )))

تاجر التجزئة للكهرباء

Stromwiederverkäufer

1447 Current share 
forecast in 2020

Prévisions de l'action actuelle en 2020

التوقعات احلالية للسهم يف 2020

Stromanteilsprognose 2020

1448 current sweep 
method

méthode de tension d'alimentation de balayage

إحدى طرق ((رابط: متتبع نقطة القدرة العظمى))، ويستخدم فيها
شكل موجي اكتساحي (ماسح) لتيار املصفوفة الكهرضوئية حبيث تتم

معرفة خصائص التيار واجلهد هلذه املصفوفة وتحدث على فترات
حمددة، ومن مثّ ميكن حساب جهد نقطة القدرة العظمى من املنحىن

اخلصائصي عند نفس الفترات.

طريقة اكتساح التيار

Strom-Sweep-Methode

1449 current transformer

transformateur de courant (CT)

محول قياس يكونُ فيه التيار الثانوي يف عالقة تناسبية مع التيار
االبتدائي، وذلك مع توفر اشتراطات التشغيل االعتيادية، وينحدر إليه

بزاوية تكاد تقترب من الصفر.

محول التيار

Stromwandler

1450 customer consumer

client;   consommateur

للمستهلكون دور حاسم عند تصميم حمطة إمداد بالطاقة، حيث يلزم
أن يتماشى العرض مع الطلب، فعلى عكس التيار الكهربائي الذي

ميكن نقله ملسافات بعيدة، ال ميكن نقل احلرارة إال ملسافات قصرية.
وفيما خيص ((رابط: توليد  مشترك للقدرة واحلرارة

(KWK)|التوليد املشترك للقدرة واحلرارة))، جيب توفري مخطط
بياين يكفي مستهلكي احلرارة يف نطاق حمطة الطاقة؛ األمر الذي
حيدث عادةً يف حمطات توليد الطاقة الصغرية نسبيا غري املركزية

فحسب.

مستهلك

Abnehmer

1451 cut-in speed

vitesse de démarrage

أدىن سرعة للرياح اليت حتتاجها ((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة))
لتوليد طاقة يمكن االستفادة منها، وتتراوح عادةً بني 7 إىل 10 ميل

يف الساعة.

سرعة الدخول

Einschaltgeschwindigkeit

1452 cutoff ranking 
sequence

priorité de coupure

هناك ترتيب تسلسلي قانوين لفصل املنتجني عن الشبكة ( الفصل §§
13 الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 2 (ا) من قانون الطاقة، الفصل§§

11 و 8، الفقرة 3 قانون الطاقات املتجددة)، والذي ميكن استخدامه
من قبل مشغل الشبكة للحفاظ على أمن الشبكة عند الضرورة.

مراتب حاالت اإليقاف

Abschaltrangfolge
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1453 cutoff voltage

tension terminale

قيمة حمددة من اجلهد يقوم عندها منظم الشحن ((رابط: قطع
االتصال|بقطع االتصال)) إما بني ((رابط: وحدة

(كهرضوئية)|الوحدة الكهرضوئية)) والبطارية أو بني احلمل
والبطارية.

جهد اية التفريغ

Entladeschlussspannung

1454 cut-out speed

vitesse d'arrêt

يف السرعات العالية للرياح، واليت تتراوح عادةً بني 45-80 ميالً يف
الساعة، يتم بصفة عامة فصل ((رابط: عنفة رياح|عنفات الرياح))
عن التشغيل إليقاف عملية توليد الطاقة. وتسمى سرعة الرياح اليت

حتدث عندها هذه العملية 'سرعة الفصل'، وهي سمة أمان حتمي العنفة
من التلف.

سرعة التوقّف

Abschaltgeschwindigkeit

1455 cycle

cycle

تتألف الدورة من وقت الشحن والتفريغ للبطارية (اعتماداً على
احلمل).

دورة

Zyklus

1456 cycle stability

stabilité du cycle

عدد دوائر البطارية الكاملة قبل أن تنخفض ((رابط: سعة البطارية))
عن قيمة حرجة. وحتت شروط حدية معينة (مثالً اتباع تعليمات

التشغيل الواردة من مصنع البطارية) تكون درجة الثبات للدورة =
((رابط: عمق التفريغ)) X ((رابط: مدى دورة التشغيل اجلُزئي

للبطارية)). 

درجة ثبات الدورات

Zyklenfestigkeit

1457 cycle stability

stabilité du cycle

عدد دورات الشحن والتفريغ اليت يمكن أن حتدث يف بطارية قبل أن
تنخفض سعتها إىل نسبة محددة من سعتها األولية.

درجة ثبات الدورات

Zyklenfestigkeit

1458 cycloconverter

cycloconvertisseur

مغير يقوم بتحويل الشكل املوجي للتيار املتردد ثابت اجلهد والتيار إىل
شكل آخر أقل ترددا، وذلك عن طريق توليف الشكل املوجي للخرج

من مقاطع إمداد التيار املتردد دون توفّر وصلة نظام تيار مستمر
وسيطة. ويعرف هذا املغري اختصارا بـ (CCV)، كما يسمى أيضاً

'العاكس احللقي'.

مغير حلقي

Direktumrichter

1459 cyclone

cyclone

تستخدم الدوامات لفصل اجلُسيمات الدقيقة، سواء الصلبة أو السائلة،
عن الغازات. يتم حتويل حركة الغاز املُحتوي على جسيمات إىل

حركة دوامية عن طريق دفعه يف مسارات مناسبة، حيث تعمل القوة
الطاردة املركزية على دفع اجلسيمات يف اجتاه نصف قطري لتخرج

من تيار الغاز الدوار.

دوامة

Zyklon

1460 Cyclone separator

séparateur à cyclone

جتهيزة إلزالة اجلُسيمات الدقيقة املصاحبة للتيار الغازي يف غازات
االشتعال، حيث تحدث التجهيزة دوامة من شأا فصل اجلُسيمات

عن التيار الغازي الساخن.

فرازة دوامية، فاصل دوامي

Zyklonabscheider;   Fliehkraftabscheider

1461 cylinder capacity

cylindrée

احلجم الذي يتحرك فيه الكباس داخل األسطوانة.

سعة حجمية

Hubraum
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1462 D.C. current network

réseau à courant continu

شبكة تتكون من مصادر تيار مستمر (مصادر ذات قطبية ثابتة) أي ال
تتغري بتغير الزمن.

شبكة تيار مستمر

Gleichspannungsnetzwerk;   
Gleichstromnetzwerk

1463 daily average 
temperature

Température moyenne quotidienne

Tagesdurchschnittstemperatur  

متوسط يومي لدرجات احلرارة

Tagesmitteltemperatur

1464 dam water

eau du barrage

املياه املتجمعة يف أحواض سدود الوديان املستخدمة إلنتاج ((رابط:
مياه الشرب)). 

مياه السدود

Talsperrenwasser

1465 damper

clapet;   amortisseur

جهاز يستخدم لتنظيم تدفق اهلواء.

مخمد

Drossel;   Blende

1466 danger of climate

danger du climat

خماطر تغري املناخ، وخاصة خطر االحترار العاملي.

خماطر املناخ

Klimagefahren

1467 danish organization 
for renewable 
energy (OVE)

organisation danoise pour l'énergie renouvelable 
(OVE)

منظمة تأسست عام 1975 نتيجةً للحركة الشعبية الداعية الستخدام
الطاقة املتجددة يف الدمنارك، وذلك يف إطار التعاون الوثيق مع حركة
'ضد الطاقة النووية' (OOA)، ومن أهداف هذه املنظمة تطوير
سياسات الطاقة الواعية بيئياً عن طريق املبادرات الساعية لإلمداد

بالطاقة املتجددة بنسبة 100% مع حلول عام 2030 يف الدمنارك.

منظمة دمناركية للطاقة املتجددة
(OVE)

Danish Organization for Renewable Energy 
(OVE)

1468 Darcy’s law

loi de Darcy

قانون يمثل الدعامة األساسية جلميع االختبارات اهليدروليكية اليت
تجرى يف اآلبار احملفورة، ويتم يف هذه االختبارات، حتديد نفاذية

جوف األرض بِناًء على كلٍّ من معدل اإلنتاج، ومعدل احلقن، ونسبة
االحندار امللحوظة.

قانون دارسي

Darcy-Gesetz

1469 dark reaction

réaction obscure

عملية حتدث يف غياب ((رابط: ضوء|الضوء))، ويتم فيها استخدام
املواد الغنية بالطاقة الناجتة أثناء عملية ((رابط: تفاعل ضوئي|التفاعل
الضوئي)) األوىل، بغرض امتصاص ثاين أكسيد الكربون مرة أخرى.

(انظر: ((رابط: متثيل ضوئي))) 

تفاعل الظالم

Dunkelreaktion

1470 Darrieus wind-
turbine

éolienne de Darrieus

عبارة عن ((رابط: عنفة رياح)) ذات حمور عمودي، وتتألّف من
((رابط: سطح انسياب هوائي)) مركّب عمودياً على حمور أو هيكل

دوار. وقد ابتكر تصميم هذه العنفة مهندس الطريان الفرنسي
جورجيس جني ماري داريوس.

عنفة رياح 'داريوس'

Darrieus-Windturbine

1471 data communication

transmission de données

أنظمة اتصاالت ملراقبة تركيب النظم الكهرضوئية، حيث يمكن رصد
معلومات حول التركيب الصحيح ألنظمة الطاقة الشمسية وتوليدها

للطاقة، وذلك عن طريق اإلنترنت باستخدام اهلواتف الذكية وشاشات
العرض الكبرية.

أنظمة نقل البيانات

Datenkommunikation

1472 data hub

centre de données

كل بنية حتتية تستعمل جلمع قيم قياس استهالك الطاقة أو حاجيات
العمالء والزبائن، للتنبؤ ببيانات تأثري الطقس،   وغريها من البيانات

كنموذج لدور املشغل على أساس هذه البيانات.

قاعدة بيانات

Datendrehscheibe
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1473 data logger

enregistreur de données

جهاز يستخدم حلفظ (ختزين) البيانات الواردة من ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|الوحدة الكهرضوئية)) والعاكس خالل فترة زمنية.

مسجل عددي أوتومايتّ

Datenlogger

1474 data processing

traitement de données

التعامل املنظم مع البيانات وذلك دف احلصول على معلومات عرب
هذه البيانات أو تعديل هذه البيانات.

معاجلة البيانات

Datenverarbeitung

1475 data protection

protection des données

مفهوم تطور خالل النصف الثاين من القرن 20، لكن مل يتم بعد
احلصول على تعريف أو تفسري موحد له. اعتمادا على املقاربة
املستعملة، فإن مضمون محاية البيانات يكون محاية البيانات ضد
املعاجلة املسيئة، أو محاية احلق الشخصي يف املعلومات حول تقرير

املصري، ومحاية اخلصوص

محاية البيانات

Datenschutz

1476 Database of State 
Incentives for 
Renewable Energy 
(DSIRE)

Base de données des incitations publiques pour 
les énergies renouvelables (DSIRE)

بنك بيانات ومصدر للمعلومات اخلاصة حبوافز واستراتيجيات دعم
جماالت الطاقة املُتجددة يف الواليات املُتحدة األمريكية.

قاعدة البيانات األمريكية للحوافز يف
(DSIRE) دةجمال الطاقة املُتجد

Datenbank der staatlichen Anreize für 
Erneuerbare Energien

1477 datapath

chemin de données

مسارات النقل يف شبكة البيانات، على سبيل املثال، من عدادات
الكهرباء إىل العقد (مواقع االرتباط) يف الشبكة إىل الشبكة األساسية.

مسار البيانات

Datenweg

1478 day ahead

day ahead

عملية عرض الطاقة للتداول والبيع، حبيث يتم توصيلها ملُستخدميها يف
اليوم التايل للتعاقد.

بيع الطاقة ليوم مقدماً

Day ahead

1479 Day bin

cuve de journée

حاوية بينية لتخزين الوقود الصلب، تستوعب كمية من الوقود تظل
فيها ليوم واحد تقريبا، كما ميكن تصميمها بسعة تكفي لتغذية شبكة

االحتراق طوال اية األسبوع.

حاوية اليوم الواحد

Festbrennstoff-Tagesreserve

1480 day-ahead

Day-Ahead

مزاد بيع كميات من التيار الكهربائي بغرض استخدامها يف اليوم
التايل.

كهرباء اليوم التايل

Day-Ahead

1481 Daylight factor

Facteur d’éclairage naturel

نسبة الضوء داخل املبىن مقارنة بنسبة الضوء يف اخلارج.

عامل ضوء النهار، معامل ضوء النهار

Tageslichtfaktor

1482 dbh

diamètre à hauteur de poitrine (dbh)

قياس قطر جذع الشجرة املزروعة عند مستوى الصدر تقريباً (على
ارتفاع حنو 4 أقدام عن سطح األرض).

(dbh) قياس القطر عند الصدر

Brusthöhendurchmesser (BHD)

1483 DBS (Drainback 
system)

système à vidange autonome  DBS

نظام تفريغ ذايت.

(DBS) نظام تفريغ ذايت

Drain-Back-System

1484 DC diesel generators

groupes électrogènes CC

مولّد ديزل بتيار متردد، موصل به ((رابط: مقوم)) مخصص له.

مولد ديزل مستمر التيار

Gleichstrom-Dieselgeneratoren

1485 DC harmonic filter

Filtre d'harmoniques CC

أداة فعالة تستخدم لترشيح توافقيات التيار املستمر يف ((رابط: حمطات
التحويل|حمطة حتويل)). 

مرشح توافقي لتيار مستمر

Gleichspannungs-Oberschwingungsfilter
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1486 DC load supply

fourniture de courant continu

يتكون التيار املُغذّي حلمل التيار املُستمر يف النظم اهلجينة، من تيار
مستمر ناتج عن مصادر متجددة، وتيار البطارية، وتيار مستمر من
مصادر أخرى، وتيارات مترددة موجهة من ناقل تيار متردد عرب

شاحن البطارية. ويهدف هذا التصميم إىل مواءمة تيار مصدر التيار
املُستمر مع متطلبات حمل التيار املُستمر على أفضل حنو ممكن.

تغذية حمل التيار املُستمر

Gleichstromlastspeisung

1487 DC source

source de courant continu

مصدر ال يتغير اجلهد;  التيار املار به مع الوقت.

مصدر تيار مستمر

Gleichspannungsquelle;   Gleichstromquelle

1488 dc-dc converter

alimentation à découpage

مصدر ((رابط: قدرة (ال... ) الكهربائية|قدرة كهربائية))، يتم فيه
تقومي دخل املصدر الرئيسي للتيار املتردد تقوميا مباشرا، مث يرشح

للحصول على جهد تيار مستمر.

مصدر قدرة من النوع التبديلي
(SMPS)

Schaltnetzteil

1489 DC-to-DC converter

convertisseur continu-continu

دائرة إلكترونية تحول مصدراً للتيار املستمر (DC) من مستوى
جهد إىل مستوى جهد آخر. وتعد أحد أنواع مغريات القدرة.

مغير فلطية مستمرة، مغير جهد التيار
املستمر

Gleichspannungswandler

1490 deacidification

désacidification

يدل مصطلح إزالة احلموضة يف جمال كيمياء املياه على إزالة محض
الكربونيك املضر من املياه. بالنسبة ملياه الشرب واملياه الصناعية فإن
حتقيق التوازن بني اجلري ومحض الكربونيك له أمهيته. املياه اليت حتتوي
على مستويات عالية من ثاين أكسيد الكربون، تفوق مستوى التوازن

إزالة احلموضة

Entsäuerung

1491 dead biomass

biomasse morte

كتلة حيوية ميتة توجد على أجسام حية / أو تكون الكائنات امليتة.

كتلة حيوية ميتة

Tote Biomasse

1492 dead space

espace mort

احليز احملصور بني الكباس وقاع أسطوانة عند االنضغاط. (انظر:
((رابط: غرفة االنضغاط))) 

حيز ميت، حيز اخللوص

Totraum

1493 deballasting

délestage

فصل بعض مستهلكي التيار الكهربائي عن الشبكة أو إيقاف بعض
حمطات توليد التيار عن العمل. ويتم فصل األمحال يف املُعتاد بشكا آيل

عندما يتعرض استقرار الشبكة للخطر.

طَرح األمحال

Lastabwurf

1494 debris flows

coulée de boue

ist ein schnell talwärts fließender Strom aus 
Schlamm und gröberem Gesteinsmaterial im 

Gebirge.  

سريان طيين

Murgang

1495 decarbonation

décarbonisation

إحدى ((رابط: طُرق معاجلة املياه)) اليت تستخدم بغرض تقليل عسر
املاء املؤقت، وبذلك يقل انفصال كربونات الكالسيوم على أسطح

األنابيب واملُبادالت احلرارية.

إزالة الكربون

Entcarbonisierung

1496 decarbonisation

décarbonisation

حتويل املنظومة الطاقية يف اجتاه خفض دور املصادر الطاقية الكربونية
غري املتجددة.

إزالة الكربون

Dekarbonisierung
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1497 decentralised 
electricity 
generation plant

installation de production décentralisée

يقصد ا يف املقام األول، احملطات اليت تغذّي شبكة توزيع عامة (يف
املُعتاد شبكة جهد متوسط أو شبكة جهد منخفض) أو اليت تستخدم
بغرض اإلمداد الذايت بالطاقة. كما تندرج حمطات الطاقة املُنعزلة ضمن
املنظومة الالمركزية لتوليد الطاقة واإلمداد ا، وتتكون هذه احملطات
من جمموعة قليلة من مولّدات ومستهلكات التيار الكهربائي صغرية

احلجم املتصلة مع بعضها البعض، وتوجد يف املناطق الريفية، وال تكون
موصلة بالشبكة العامة. كما تدخل حمطات الطاقة الشمسية وحمطات
طاقة الرياح أيضاً ضمن احملطات الالمركزية، إال أنه يف هذين النوعني
من احملطات، ويف ضوء التعريف الوارد أعاله، ينبغي االنتباه ملستوى
الشبكة الذي تغذّيه هذه احملطات بالطاقة. وجدير بالذكر أن عملية

التحويل إىل الشكل املركزي لتوليد الطاقة يف حمطات طاقة الرياح على
وجه اخلصوص تتسم بالسالسة.

حمطات المركزية لتوليد التيار
الكهربائي

dezentrale Stromerzeugungsanlage

1498 decentralised 
energy supply

approvisionnement énergétique décentralisée

عملية توفري الطاقة من خالل حمطات صغرية نسبياً، وتوجد بالقُرب
من املُستهلكني حيث تقع حمطات حتويل الطاقة يف نفس املناطق املُراد
إمداد الطاقة ا. وباملُقارنة بالنظام املركزي لإلمداد بالطاقة، وتكون
هذه احملطات أكثر عدداً، إال أا أصغر حجماً، وبالتايل تكون هلا

متطلبات مختلفة فيما خيص إدارة الطاقة، وتشغيل الشبكات، وتقنيات
احلماية واألمان.

إمداد المركزي بالطاقة

dezentrale Energieversorgung

1499 Decentralised oil mill

Moulin à huile décentralisée

هي وحدة إنتاج الستخالص الزيوت النباتية من مصادرها.

مطحنة/معصرة زيت المركزية

Dezentrale Ölmühle

1500 decentrality

décentralisation

الالمركزية هي مبدأ أساسي من األنظمة التكيفية املعقدة.

المركزية

Dezentralität

1501 decentralization

décentralisation

مرادف ((أنظر: ال مركزية توليد الطاقة)). 

ال مركزية

Dezentralität

1502 decentralization

décentralisation

نقل املسؤوليات من احلكومة املركزية إىل املستوى دون الوطين،
مستويات جهوية أو مستويات فرعية.

المركزية

Dezentralisierung

1503 decentralization 
[US]

décentralisation

توزيع الوظائف أو املهام على هيئات فرعية مختلفة.

المركزية

Dezentralisierung

1504 decentralization 
theorem

décentralisation théorème

يف حالة عدم وجود أي عوامل خارجية، فإن التوفري الالمركزي للسلع
العامة يتفوق على التوفري املركزي، عندما يكون لسكان مناطق خمتلفة

اختيارات غري متجانسة.

نظرية الالمركزية

Dezentralisierungstheorem

1505 decentralized 
electricity 
production

production décentralisée d'électricité

انظر ((رابط: إمدادات الطاقة الالمركزية)). 

إنتاج ال ممركز للكهرباء

Dezentrale Stromerzeugung

1506 decentralized 
energy production

production décentralisée d'énergie

إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يتم بالقرب من املستهلك.

إنتاج ال مركزي للطاقة

dezentrale Energieerzeugung

1507 decentralized 
energy storage

stockage décentralisée d'énergie

ختزين الطاقة يف شكل ال مركزي ((( رابط: ال مركزية التخزين))) .

ختزين  المركزي للطاقة

dezentrale Energiespeicherung
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1508 decentralized 
energy supply

approvisionnement en énergie décentralisée

عملية اإلمداد بالطاقة من حمطات توليد صغرية نسبياً تقع بالقُرب من
املُستهلكني، وهو ما يعين وجود هذه احملطات الالمركزية لتحويل

الطاقة يف األماكن اليت يتم فيها االحتياج للطاقة، وتتم عملية اإلمداد
بالطاقة بواسطة عدد أكرب نسبياً من الوحدات، ولكنها أصغر حجماً

بكثري إذا ما قورنت بالوحدات املُستخدمة يف اإلمداد املركزي بالطاقة.
األمر الذي ينجم عنه نشوء متطلبات جديدة فيما يتعلق بإدارة الطاقة،

وتشغيل الشبكات، وتقانات احلماية.

إمداد المركزي بالطاقة

dezentrale Energieversorgung

1509 Decentralized 
energy supply

approvisionnement en énergie décentralisée

حالة إنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من مستهلكيها.

إمدادات الطاقة الالمركزية

Dezentrale Energieversorgung

1510 decentralized 
generators

générateurs décentralisés

انظر ((ال مركزية توليد الطاقة)). 

مولد موزع

dezentraler Erzeuger

1511 decentralized power 
generation [US]

décentralisation de la production d'électricité

عملية ال يتم فيها توليد التيار الكهربائي مركزياً، بل عن طريق العديد
من أماكن التوليد الصغرية نسبياً.

المركزية يف توليد التيار الكهربائي

Dezentralisierung der Stromerzeugung

1512 decision making

prise de décision

إمجاع جمموعة من األشخاص على قرارات معينة.

اتخاذ القرارات

Entscheidungsfindung

1513 decomposition

décomposition

يدل على حتلل مكونات املياه امللوثة من النفايات العضوية يف عملية
كيميائية أو كيميائية حيوية.

حتلل

Abbau

1514 dedicated energy 
crop

cultures énergétiques

حمصول تتم زراعته ليستعمل على وجه اخلصوص مادةً أولية لتوليد
الطاقة احليوية، ومن أمثلة هذه احملاصيل: ((رابط: دخن

عصوي|الدخن العصوي)) والصفصاف.

حمصول مخصص لتوليد الطاقة

reine Energiepflanze

1515 deep borehole heat 
exchanger

sonde géothermique profonde

عبارة عن ((رابط: بئر عميقة)) مزودة بأنبوب تبادل حراري معلّق،
يدور فيه املائع احلامل للحرارة (مثل: املاء). ويسخن املاء على اجلدران
اخلارجية للبئر، مث يضخ مرةً أخرى عرب أنبوب داخلي معزول حرارياً
إىل السطح. (انظر: ((رابط: بئر عميقة))، ((رابط: بئر جيوحرارية

(بئر))) ، ((رابط: طاقة جيوحرارية عميقة))، ((رابط: مبادل
حراري))) 

مسبار حراري أرضي عميق

tiefe Erdwärmesonde

1516 deep borehole; 
deep drill

forage profond

مصطلح يصف كل بئر جيولوجي يؤدي إىل الطبقات األرضية
العميقة.

بئر عميقة

Tiefbohrung

1517 deep drilling 
technology

technologie de forage profond

مصطلح عام يشمل مجيع التدابري التقنية دف تنفيذ احلفر يف عملية
التنقيب عن النفط أو تطوير حقول النفط.

تكنولوجيا احلفر العميق

Tiefbohrtechnik

1518 deep geothermal 
energy

géothermie profonde

مت يف كثري من البلدان  حتديد الفارق بني الطاقة اجليوحرارية القريبة من
السطح والطاقة اجليوحرارية العميقة بقيمة 400 متر. وقد أُجريت
مؤخراً الكثري من املُحاوالت إلدراج مصطلح الطاقة اجليوحرارية
'متوسطة العمق' يف هذا اال، والذي يقصد به الطاقة الكامنة يف

العمق املُتراوح بني 400 و 2000 متر.

طاقة جيوحرارية العميقة

tiefe Geothermie
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1519 deep ground water

eau profonde

يستخدم مصطلح 'املياه العميقة' من حني آلخر، ولكن من الواضح أنه
مل يتم تعريفه بدقة من قبل. وعلى حني تعرف املياه اجلوفية بأا كل
مياه توجد حتت األرض، بغض النظر عن العمق، فإنه تستخدم الكثري
من املُصطلحات األخرى يف نفس السياق، ولكن ال يقبل البعض منها

بسبب تأثري صياغتها على املعىن املقصود. (انظر: ((رابط: طاقة
جيوحرارية العميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) 

مياه جوفية عميقة

Tiefenwasser

1520 deep heat mining

extraction de la chaleur profonde

مشروع مقام يف مدينة بازل السويسرية، يستهدف توليد ((رابط:
حرارة|احلرارة)) والتيار الكهربائي من خالل استخراج الطاقة

اجليوحرارية من خزان اصطناعي حتت األرض. وتطبق يف املشروع
تقنية الصخور اجلافة الساخنة (Hot Dry Rock)، اليت تستخدم

املخزون الذي يكاد ال ينضب من احلرارة األرضية لتوليد الطاقة
احلرارية عن طريق دورة مياه مغلقة. (انظر: ((رابط: خمزون طاقة

جيوحرارية))) .

مشروع املنجم احلراري

Tiefengeothermie

1521 deep pump

pompe profonde

تستخدم مضخات األعماق الستخراج السوائل اجلوفية املخزنة يف
أعماق كبرية عندما يكون الضغط الدافع يف املكمن غري كاف لتدفق
السائل على السطح بشكل مستقل أو بكمية كافية. ميثل استخراج

النفط أهم استعماالت هذه املضخة.

مضخة األعماق

Tiefpumpe

1522 deferrable load

charge différée

حمل يمكن تأجيله إما لفترة زمنية محددة أو إىل أن يتوفر إمداد
بالطاقة املتجددة.

حمل قابل للتأجيل

zeitlich verlagerbare Last

1523 deferrisation

déferrisation

مصطلح يدل يف كيمياء املياه على إزالة مركبات احلديد بدرجة
األكسدة 2 من املاء. ((( رابط: إزالة املنغنيز))) .

إزالة احلديد

Enteisenung

1524 deferrization

déferrisation

إزالة مركّبات احلديد ثنائية التكافؤ من املياه. وحتتوي املياه اجلوفية
على هذه املركبات بنِسب أكرب باملقارنة مع ((رابط: مياه

سطحية|املياه السطحية)). 

إزالة احلديد

Enteisenung

1525 Deflector

déflecteur

جهاز يغير اجتاه تدفق اهلواء.

حارف، حارفة

Leitblech

1526 deforestation

deforestation

haben die Konzentration an Treibhausgasen 
 in der  ansteigen lassen.  

إزالة الغابات

Rodung von Wäldern

1527 degradation

dégradation

التدهور أو الشيخوخة يشري إىل اخنفاض كفاءة اخلاليا الشمسية مع
مرور الوقت. تتأثر اخلاليا الشمسية من السليكون غري متبلور أسرع

من غريها بعامل الزمن.

تدهور

Degradation

1528 Degradation of 
energy systems

dégradation des systèmes énergétiques

تدهور أنظمة الطاقة

Abbau der Energiesysteme

1529 Degree day

degré-jour

مقياس الظروف املناخية يف موقع بناية وهو معامل يؤثر يف الطلب
السنوي على وسائل التدفئة.

يوم درجة

Gradtagszahl
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1530 degree days

degrés-jours

Zur Berechnung der Gradtage wird nun die
Differenz zwischen der Außen-temperatur

und einer angenommenen Raumtemperatur
von 20° C gebildet. Die Summe dieser

Differenzen über ein ganzes Jahr ergibt die
Jahressumme der Gradtage. Die Einheit ist

-Kd/a (Kelvin

يوم درجة

Gradtage

1531 degree of latitude

degré de latitude

Lage eines Ortes auf der Erdoberfläche 
 zwischen dem  und einem der Pole  

خط العرض

Breitengrad

1532 degree of longitude

degré de longitude

gehören zu einem gedachten Liniennetz, das 
dazu dient Positionen auf der Erde zu 

beschreiben.  

درجة الطول

Längengrad

1533 degree of reflection

degré de réflexion

أو االنعكاسية وهي نسبة األشعة املرتدة من جمموع األشعة الساقطة
على السطح العاكس.

درجة االنعكاس

Reflexionsgrad

1534 Degree of root 
penetration

degré de pénétration des racines

-  

درجة اختراق اجلذور

Grad der Durchwurzelung

1535 degree of utilization

degré d'utilisation

ist das quantitative, für ein Jahr typische 
mittlere Verhältnis des Outputs eines 

Prozesses zu seinem Input, jedoch ohne 
Berücksichtigung von Hilfsenergien und -

stoffen.  

درجة االستخدام

Nutzungsgrad

1536 degree;  day DD

degré;  jour

وحدة تمثل احنرافاً مبقدار درجة فهرايتية واحدة عن نقطة مرجعية
ثابتة عند درجة احلرارة اليومية العادية يف مكان مفتوح.

درجة/ يوم

Gradtag

1537 degression

dégressivité

ختفيض (قانون مصادر الطاقة املتجددة (EEG) ارتفاع تعريفة
التزويد حسب (قانون مصادر الطاقة املتجددة (EEG) يعتمد على
معدالت األجور املطبقة خالل السنة التقوميية اليت يتم تشغيلها ألول
مرة،ويرجع ذلك إىل التخفيض القانوين لتعرفة رسوم الكهرباء من

مصادر الطاقة املتجد

ختفيض

Degression

1538 degressive feed-in 
tariffs

tarifs dégressifs de rachat

ختفيض البدالت للمعدات اجلديدة تكون بنسبة مئوية معينة سنويا.
هذايؤدي إىل امكانية توافر الطاقة املتجددة يف السوق، وال تعد

التكاليف مرتفعة للغاية كما ينبغي إجبار مقدمي اخلدمات حمطات
بتمويل التكلفة من حيث تنظيم حوافز أكثر كفاءة وفعالية من حيث

تكلفة اإلنتاج و

أسعار تناقصية المداد بالطاقة

Degressive Einspeisungsvergütung

1539 Dehumidification

déshumidification

عملية تقليل نسبة الرطوبة يف اهلواء.

تجفيف

Luftentfeuchtung
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1540 Dehumidifier

déshumidificateur

جهاز يقلّل الرطوبة يف اهلواء.

مزيلُ الرطُوبة

Luftentfeuchter

1541 Dehydration

déshydratation

مرحلة من مراحل عملية ((رابط: تغويز|التغويز))، حتدث عند درجة
حرارة تصل إىل حنو 100 °س، وعادةً ما خيتلط خبار املاء الناتج يف
عملية التغويز، مع سريان الغاز، وقد يدخل البخار يف تفاعالت
كيميائية تالية؛ وخصوصا يف ((رابط: تفاعل إزاحة غاز املاء)) إذا

كانت درجة احلرارة عالية بدرجة كافية.

نزع املاء، زالة املاء، جتفيف

Dehydratisierung

1542 dehydration

déshydration

التجفيف يدل هنا على فقدان املادة للماء نتيجة لتفاعل كيميائي، أي
تفاعل يؤدي إىل فقدان املاء (تفاعل ختلص)، ولكن أيضا فصل مياه

التبلور أو مياه من املركبات/امعات املائية.

جتفيف/إزالة املاء

Dehydratisierung

1543 dehydration process

procédé de déshydratation

عملية إزالة املياه

Entwässerungsverfahren

1544 delayed 
intermittent control

contrôle intermittent retardé

د الوصول للحدجراط مباط ما، حيث يتم تفعيل الضغالتحكم يف ضغ
األدىن املُحدد للضغط. وبعد الوصول للحد األقصى املُحدد للضغط
يدخل النظام يف وضع التشغيل باحلمل، وبعد جتاوز املُدة الزمنية

القُصوى يتم إيقاف الضغاط. ويمكن تفسري عمل هذا النظام على أنه
وسيلة معادلة بني ((رابط: حتكّم (ال... ) يف التشغيل;

اإليقاف|التحكّم يف التشغيل;  اإليقاف)) و((رابط: حتكّم (ال... ) يف
وضع الالمحل|التحكّم يف وضع الالحمل)). 

حتكّم  مرحل يف اإليقاف، نِطاق ميت

verzögerte Aussetzregelung

1545 delivery

approvisionnement

مرادف إلمداد املستهلك النهائي بالكهرباء املطلوبة.

تزويد

Belieferung

1546 delivery forecast

prévisions de livraison

نوع رسائل لتبليغ جداول زمنية، و هي حتتوي على معلومات حول
إمدادات الطاقة، واليت من املقرر حتقيقها يف املستقبل ("جداول

زمنية").  وميكن استخدام هذه الرسائل لتقدمي جداول زمنية ثابتة أو
لطلبها أو طلب معلومة خبصوص سعة متوفرة وغري مستعملة. كما

ميكن استعمال الرسال

توقعات تسليم

DELFOR

1547 delivery risk

risque de livraison

املخاطر اليت تتكبدها شركة أو مؤسسة فيما يتعلق بتسليم سلعة أو
حتقيق خدمة من قبل أحد املتعاقدين. قد يتجسد اخلطر يف الفشل
الكامل للتسليم أو سوء نوعية التسليم أو التنفيذ (الكمية والتوقيت

والسعر أو غري ذلك).

خطر التسليم

Lieferrisiko

1548 Delta-Star 
transformation

Transformation triangle – étoile

نوع من التحويل يستعاض فيه عن عناصر الشبكة الثالثة املتصلة على
شكل مثلث بعناصر مكافئة متصلة على شكل جنمة، بدون التأثري على

التيارات املارة باألفرع األخرى. ويستخدم  مثل هذا النوع من
التحويالت للحد من تعقّد الشبكة، ومن مثّ ميكن حتليل الشبكات

سريعاً جداً.

حتويل مثلثي جنمي، حتويل مثلثي جنمي

Dreieck-Stern-Umwandlung

1549 demand

demande

يف علم االقتصاد، هو البضائع املطلوبة أو املُراد احلصول عليها
واستهالكها فعلياً يف سوق ما مثالً.

طلب

Nachfrage

1550 Demand Response

réponse à la demande

تشري "استجابة الطلب" عادة إىل رد فعل املستهلكني النهائيني للطاقة
الكهربائية على تغريات األسعار على املدى القصري. إذ حيدث عادة

اخنفاض يف االستهالك عند زيادة األسعار. ختتلف "استجابة الطلب"
عن "إدارة جانب الطلب"، واليت تشري يف املقام األول إىل تدابري لزيادة

استجابة للطلب

Lastantwort
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1551 demand side 
bidding;   demand-
side bidding

participation du consommateur à la gestion de la 
demande

اتفاقية بني منتجي الطاقة الكهربائية أو مشغلي الشبكة من ناحية،
و'كبار' املُستهلكني للطاقة من ناحية أخرى، تنص على تعويض هؤالء
املُستهلكني، إذا قاموا بتخفيض استهالكهم أو أوقفوا االستهالك متاماً

أثناء فترات األمحال الذَّروية.

مضاربة على طلب الطاقة

Demand Side Bidding

1552 demand side 
management;   
demand-side 
management

gestion de la demande

إدارة الطلب على الطاقة وتشمل كُلا من كفاءة الطاقة (إمجايل
االخنفاض يف الطلب) وإدارة احلمل (حتويل حمل الذروة، واإلدارة
العامة لألمحال الكهربائية). (انظر: ((رابط: مضاربة على طلب

الطاقة))) 

(DSM) إدارة الطلب على الطاقة

Nachfragemanagement

1553 Demand-Side 
Management

contrôle de charge

مسمى آخر ((رابط: إدارة الطلب على الطاقة|إلدارة الطلب على
الطاقة)). 

إدارة األمحال الكهربائية

Laststeuerung

1554 Demand-Side 
Management

Gestion de la demande

جمموعة من اإلجراءات (ختطيط، وتنفيذ، ومراقبة، إخل) دف إىل
التحكّم يف توزيع األمحال أو يف معدالا بداخل شبكة كهربائية،

وذلك دف التأثري على منط توزيع األمحال ومعدله، وفقاً لتوصيف
معني. وتعترب إدارة الطلب على الطاقة جزءاً ال يتجزأ من أعمال
الشبكة الذكية لإلمداد بالتيار. (انظر: ((رابط: إدارة األمحال

الكهربائية))) 

إدارة الطلب على الطاقة، إدارة
األمحال

Nachfragesteuerung

1555 demand-side 
management (DSM)

DSM

(Demand-Side Management) ist die 
allgemeine Bezeichnung für Energieeinspar-

Programme (NegaWatt).  

(DSM) إدارة جانب الطلب

DSM

1556 demanganization

démanganisation

إزالة مركّبات املنجنيز ثنائية التكافؤ من املياه.

إزالة املنجنيز

Entmanganung

1557 demanganization

démanganisation

يدل املصطلح يف كيمياء املياه على وإزالة مركبات املنغنيز بدرجة
التأكسد +2 من املاء. ((( رابط: إزالة احلديد))) .

إزالة املنغنيز

Entmanganung

1558 demarcation 
agreement

accord de démarcation

اتفاق يربم بني شركات الطاقة لتحديد جماالت النشاط.

اتفاق ترسيم حدود

Demarkationsvertrag

1559 demographic survey

enquête démographique

انظر: ((رابط: استبيان رأي املواطنني))) 

استقصاء رأي املواطنني

Einwohnerbefragung

1560 demolition

faille

تعرف حركة الصدع يف علم الزالزل بأا نقطة الصفر الزمنية النبعاث
موجات الطاقة املُسببة للزالزل (املُفجر، اهلزاز).

الصدع، موقع االنكسار

Abriss

1561 denatured

dénaturé

استخدام ((رابط: كحول|الكحول)) غري الصاحل للشرب، دون أن
تبطل فوائده يف أغراض أخرى.

متغريالطبيعة

vergällt denaturiert
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1562 dendritic

dendritique

صفةٌ يعرب ا عن القطعة الطويلة الرقيقة اخليطية لبنية بلورية نقية. ويعد
السليكون أحد أمثلة املواد البلورية.

جذعي

dendritisch

1563 dendritic web 
technique

technique dendritique de web

تقنية تستخدم يف تنمية بلورات شريطية طويلة ورقيقة من السليكون،
وكذلك لتنمية أنواع أخرى من أشباه املوصالت. وهي عملية فريدة
من نوعها، حيث أا تتكون من آليتني متميزتني تسهمان يف إمناء

البلورة األحادية. ويستعمل السليكون ذو النسيجاجلذعي (الدندرييت)
يف تصنيع ((رابط: خلية|اخلاليا)) الشمسية.

تقنية النسيج اجلذعي

Dendritenaufwachstechnologie

1564 denitrification

dénitrification

versteht man die Umwandlung des im Nitrat
NO3− gebundenen Stickstoffs zu

(molekularem Stickstoff (N2

نزع النتروجني

Denitrifikation

1565 densification

densification

عملية حتويل مواد عالية الرطوبة (حوايل 50% على أساس رطب)
صغرية احلجم (60 كجم;  م3) إىل مواد منخفضة الرطوبة (حوايل
%8 على أساس رطب) وعالية الكثافة الكلية (650 كجم;  م3).

تكثيف

Verdichtung

1566 density

densité

كثافة مادة هي حاصل قسمة كتلتها على حجمها.

كثافة

Dichte

1567 density

densité

نسبة الكتلة إىل احلجم ملادة معينة.

كثافة

Dichte

1568 density log

log (journal) de la densité

طريقة قياس جيو فيزيائية خاصة باآلبار احملفورة، ويستخدم يف هذه
الطريقة مصدر مشع آلشعة جاما، وتعترب آشعة جاما الثانوية اليت

تنبعث منه بعد ذلك مقياساً لكثافة الصخور.

جمس الكثافة

Dichte-Log

1569 density of a fluid 
fluid density

densité du fluide

تساوي الكتلة;  احلجم، ووحدة قياسها (كجم;  م3).

كثافة املائع

Dichte des Fluids

1570 deoxygenation

désoxygénation

تفاعل كيميائي يتضمن نزع  جزيء األكسجني (O2) من مزيج
التفاعل أو من املذيب.

إزالة األكسجني

Sauerstoffentzug

1571 Department of 
Energy (DOE)

ministère de l'énergie (DOE)

إدارة الطاقة تطلق على وزارة الطاقة بالواليات املتحدة األمريكية.

(DOE) إدارة الطاقة

Energieministerium (DOE)

1572 dependence on 
imports

dépendance des importations

اعتماد بلد ما على االسترياد لسد حاجة من حاجياته على االسترياد.

اعتماد على الواردات

Importabhängigkeit

1573 Dependent source

source dépendante

مصدر تعتمد قيمته على جهد أو تيار موجود يف مكان آخر من
الدائرة.

مصدر تابع

abhängige Quelle

1574 depletion mid-point

point médian de déplétion

الوقت الذي يستخرج فيه نصف االحتياطيات األصلية أو نصف
اإلمكانية الكلية.

نقطة منتصف النضوب

depletion mid-point
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1575 depletion rate

taux de déplétion

معدل االستخراج (كنسبة مئوية من االحتياطي).

معدل نضوب

depletion rate

1576 depletion zone

zone de déplétion

تعرف منطقة االتصال املباشر بني الطبقة املوجبة والطبقة السالبة
((رابط: خلية|للخلية)) الكهرضوئية باسم وصلة اخللية. ويمكن أيضاً

أن تسمى 'مركز حاجز اخللية' أو 'منطقة النضوب (النفاد)'.

وصلة اخللية

Verarmungszone

1577 deposit

dépôt

راسب

Ablagerung

1578 deposition

dépôt

عملية تترسب فيها طبقة رقيقة من مادة (موصلة أو عازلة) على
((رابط: رقاقة)) أو على أية طبقة سفلية أخرى.

عملية الترسيب

Abscheidung;   Ablagerung

1579 depth

profondeur

مصطلح متعلق باملناجم يعين عمق أو يف الغالب طول حفرة أو عمق
بئر أو ما إىل ذلك. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )، (انظر:

((رابط: طاقة جيوحرارية عميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) 

عمق

Teufe

1580 depth of discharge 
(DOD)

Profondeur de décharge

درجة تفريغ مركّم أو بطارية  معرب عنها بالنسبة املئوية.

عمق التفريغ

Entladetiefe

1581 derivatives 
market;   forward 
market

marché à terme

سوق جيري فيها التداول على خدمات التيار الكهربائي وموارده لفترة
زمنية مستقبلية. ومن املُعتاد أن متتد تلك الفترة الزمنية، على سبيل
املثال، إىل أسابيع أو شهور أو أرباع السنة وحىت سنة كاملة. ويتم

إجناز تلك اخلدمات إما فيزيائياً أو مالياً. ودف سوق البيع باآلجل يف
املقام األول إىل احلفاظ على ثبات األسعار. (انظر: ((رابط: سوق

فورية))) 

سوق البيع باآلجل

Terminmarkt

1582 desalination

dessalement

حتلية/إزالة امللح

Entsalzung

1583 desert power 
project;   desert 
electricity project

projet de courant (énergie) des déserts

مشروع يستهدف توليد التيار الكهربائي يف منطقة صحراوية، وخاصة
باستخدام حمطات توليد الطاقة الشمسية وحمطات توليد الطاقة من

( (((Dii) بادرة ديزرتيك الصناعيةرابط: م)) :انظر) .الرياح

مشروع تيار صحراوي

Wüstenstromprojekt

1584 desert power;   
desert electricity;   
power produced in 
desert regions

courant (énergie) des déserts

تيار كهربائي يتم توليده يف منطقة صحراوية.

تيار صحراوي

Wüstenstrom
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1585 Desertec industrial 
initiative

initiative industrielle Desertec

مبادرة للصناعة األملانية بدأت يف عام 2009 يف شكل مشاريع
منفردة يف إطار مساعي القطاع االقتصادي اخلاص لتوليد التيار
الكهربائي الالزم لالحتياجات احمللية من مصادر الطاقة املُتجددة،

وخاصة من الشمس والرياح يف ((رابط: منطقة 'مينا'
(MENA))) ، وكذلك من أجل تصديره إىل دول أوروبية. وبناء
حمطات الطاقة الشمسية يف ((رابط: منطقة 'مينا' (MENA)))  من
شأنه تغطية 15% من ((رابط: احتياجات الطاقة الكهربائية)) يف

أوروبا على املدى الطويل. (انظر: ((رابط: حمطة طاقة حرارية مشسية
( (((CSP) ركّزةم

(Dii) بادرة ديزرتيك الصناعيةم

Desertec Industrie-initiative (Dii)

1586 desertec industrial 
initiative

initiative courant (énergie) des déserts

احتاد من الشركات يهدف إىل تشجيع ودعم عمليات توليد التيار
الكهربائي يف املناطق الصحراوية (انظر: ((رابط: تيار صحراوي))) ،

. (((Dii) بادرة ديزرتيك الصناعيةرابط: م)) مثل

مبادرة التيار الصحراوي

Wüstenstrom-Initiative

1587 Desertec Industrial 
Initiative (Dii)

Initiative Industrielle DESERTEC

مبادرة من شركة DESERTEC II (املعروفة باالختصار:
Dii)، وهي الشركة املُنفّذة ملشروع ديزيرتيك الصناعي

Desertec سةوإىل جانب مؤس .(DESERTEC)
Foundation، تضم هذه الشركة مؤسسات أخرى مختلفة، منها

(Siemens) وسيمرت (Münchner Rück) مونشنر روك
والبنك األملاين (Deutsche Bank) وشركات E.ON و

RWE. (انظر: ((رابط: املشروع املرجعي لشركة Dii)))  ( انظر:
 (((Dii رابط: املشروع التعاوين لشركة))

مبادرة ديزيرتيك الصناعية
(DESERTEC)

DESERTEC-Industrieinitiative

1588 Desertec project

projet Desertec

. (((Dii) بادرة ديزرتيك الصناعيةرابط: م)) مشروع أُنشئ مبوجب

مشروع ديزرتيك

Desertec-Projekt

1589 desertification

désertification

تدهور تتعرض له التربة يف املناطق اجلافة.

تصحر

Wüstenbildung

1590 desertification

désertification

bezeichnet die Verschlechterung des Bodens 
in relativ trockenen Gebieten.  

تصحر

Desertifikation

1591 desertification

désertification

die Verschlechterung des Bodens in 
trockenen Gebieten.  

تصحر

Wüstenbildung

1592 désertification

Désertification

bedeutet den Vorgang der Bildung von 
Wüsten.  

تصحر

Verwüstung

1593 design heat load

charge thermique à la conception

إمجايلّ احلرارة املفقودة من مرتلٍ ما خالل ظروف الشتاء القارسة
املُحتمل حدوثها.

محل حراري تصميمي

Auslegungsheizlast

1594 design month

mois pour la conception;   dimensionnement

الشهر الذي يتطلب فيه كل من التحميل والتشميس يف جمموعهما
احلد األقصى من الطاقة الصادرة عن املصفوفة الشمسية.

شهر تصميمي

Auslegungsmonat

1595 design point

point de conception

نقطة خاصة ب((رابط: وحدة حتويل)) ما تحدد عن طريق حساب
التصميم، وهي قيمة نظرية. وتتكون هذه النقطة يف املضخات من

.(H) عة املضخةوس (Q) التدفق احلجمي

نقطة التصميم

Auslegungspunkt
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1596 design temperature

température de conception

درجة احلرارة اليت تقترب من احلد األدىن املُتوقّع ملوقع ما، وتستخدم
لتحديد احلمل احلراري التصميمي.

درجة احلرارة التصميمية

Auslegungstemperatur

1597 designated 
operational entity 
(DOE)

Entité Opérationnelle Désignée (EOD)

جهة فحص مستقلة، معتمدة من ((رابط: الس التنفيذي آللية التنمية
النظيفة التابع لألمم املتحدة (UN CDM EB)|الس التنفيذي
، (((UN CDM EB) آللية التنمية النظيفة التابع لألمم املتحدة

تقوم بفحص طلبات إقامة املشروعات أو ((رابط: حتقق|التحقق)) من
املشروعات القائمة بالفعل فيما يتعلق ((رابط: ختفيض الغازات

الدفيئة|بتخفيض الغازات الدفيئة)). 

(DOE) عتمدةهيئة فحص  م

akkreditierte private Prüfstelle.

1598 desorption

désorption

عملية إزالة مكوِن سهل التطاير من خليط ما؛ أما االمتصاص فيعين
استقبال أحد املكونات يف مادة أخرى أو خليط آخر. ويف العمليات
املُغلقة اليت تستخدم فيها عمليات التحزز حيدث أثناء العملية تغيرات

يف تركيز اخلليط، وحيدث فيها حتما كلٌ من إزالة االمتصاص
واالمتصاص.

إزالة االمتصاص

Desorption

1599 desublimation

désublimation

حتوّل املادة من ((رابط: احلالة الغازية)) إىل ((رابط: حالة صلبة|احلالة
الصلبة)). 

ترسيب

Desublimieren

1600 desublimation line

ligne de désublimation

خطّ يفصل ((رابط: احلالة الغازية)) عن ((رابط: منطقة التسامي)). 

خطّ الترسيب

Desublimationslinie

1601 desulfurization 
equipments

dispositifs de désulfuration

تلعب معدات إزالة الكربيت دور املاصات املُستخدمة يف ((رابط:
عملية االمتصاص|عمليات االمتصاص)) من أجل ((رابط: إزالة

الكربيت من غاز املداخن)). 

معدات نزع الكربيت

Entschwefelungsanlagen

1602 desulfurization 
process

procédé de désulfuration

((رابط: عملية االمتصاص|عملية امتصاص)) دف إىل ((رابط: إزالة
الكربيت من غاز املداخن)). 

عملية نزع الكربيت

Entschwefelungsverfahren

1603 Desulphurization

désulfurisation

تنقية ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) املُنتج من وحدة ما، من
الكربيت. ويزال الكربيت حيث أن مكوناته أكَّالة (تحدث التآكل).

نزع الكربيت

Entschwefelung

1604 Deutschen 
Gesellschaft für 
Sonnenenergie e.V. 
(DGS)

Société allemande pour l'énergie solaire

. ((.e. V) مجعية مسجلة) .اجلمعية األملانية للطاقة الشمسية

مجعية الطاقة الشمسية األملانية

DGS e.V.

1605 development bank

banque de développement

أحد أمناط البنوك اليت تقدم حزماً من مساعدات التنمية، واليت تكون
World) يف املُعتاد على هيئة قروض للدول الفقرية. والبنك الدويل

Bank) هو أشهر بنوك التنمية.

بنك التنمية

Entwicklungsbank

1606 development bank

banque de développement

تلك البنوك اليت تقوم بتجميع معونات تنمية، وتقدميها للبلدان املعوزة،
يتم هذا عادةً يف صورة قروض عادةً.

بنك تنمية

Entwicklungsbank
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1607 development Bank

banque de développement

 البنوك، اليت جتمع بني مساعدات التنمية وتزويد البلدان احملتاجة عادة
ما تكون على شكل قروض. واألكثر شهرة هي جمموعة البنك

الدويل.

بنك التنمية

Entwicklungsbank

1608 development goal;   
development target

objectif de développement

مصطلح جامع يقصد به أهداف التطور التقين الالزم للتوسع يف تطبيق
جماالت الطاقة املُتجددة.

هدف التنمية، هدف التنمية

Entwicklungsziel

1609 Development of 
Earth's atmosphere

Développement de l'atmosphère terrestre

ist ein Teil der Theorie der chemischen 
Evolution der Erde  

تطور الغالف اجلوي لألرض

Entwicklung der Erdatmosphäre

1610 development of 
environmentally 
friendly products 
and processes

Développement de produits et de procédés 
respectueux de l'environnement

يتم حتديد أغلب التأثريات البيئية ملنتوج ما يف مرحلة تصميمه
وتطويره. وللتقليل من تأثرياته الضارة بالبيئة، يلزم استخدام الطرق

املُناسبة واالعتماد، على سبيل املثال، على ((رابط: توازن
بيئي|التوازن البيئي)) أو ((رابط: تصميم بيئي|التصميم البيئي))

اللذان يهدفان إىل احلصول على منتوج أو تطوير عملية تراعى فيهما
املعايري البيئية.

تطوير منتجات وعمليات صديقة
للبيئة

Entwicklung umweltgerechter Produkte und 
Prozesse

1611 development of 
renewable 
energies;   
expansion of 
renewable energies

Développement (Expansion) des énergies 
renouvelables

تنطوي عمليات توسيع وتطوير مصادر وحمطات إنتاج الطاقة املُتجددة
على جماالت تقنية، إضافة إىل جوانب اقتصادية وبيئية واجتماعية.

تطوير الطاقات املُتجددة

Ausbau regenerativer Energien

1612 dew

rosée

durch Temperaturunterschiede kondensiertes 
Wasser  

ندى

Tau

1613 dew point

point de rosée

نقطة على ((رابط: منحىن التكثيف))، ويكون هلا درجة حرارة معينة
يف حالة وجود خليط معني من املواد.

نقطة التكثيف، نقطة الندى

Taupunkt

1614 Dew point

Point de rosée

درجة احلرارة يف عملية ((رابط: تكثيف|التكثيف))، اليت تتكثف
عندها الرطوبة من اجلو.

نقطة الندى

Taupunkt

1615 dew point curve

ligne de rosée

منحىن يفصل بني ((رابط: حالة غازية|احلالة الغازية))، و((رابط:
منطقة بخار رطب|منطقة البخار الرطب)) يف مخطط األطوار.

منحىن التكثيف

Taulinie

1616 dew point 
temperature

température du point de rosée

درجة احلرارة اليت جيب عندها تربيد اهلواء للوصول إىل درجة التشبع
أو اليت يبدأ عندها تكثُّف خبار املاء يف اهلواء للوصول إىل درجة معينة

من الرطوبة والضغط.

درجة حرارة نقطة الندى

Taupunkttemperatur

1617 diagonal flow pump

pompe à flux diagonal

تكون املضخة قطرية عندما يتدفق السائل الذي يغادر املضخة يف اجتاه
متعامد مع حمور املضخة.

مضخة ذات التدفق القطري

Diagonalpumpe
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1618 Diesel cycle

cycle de Diesel

((رابط: عملية دورية)) حيدث فيها عملية ((رابط: انضغاط)) متساوية
اإلنتروبيا، يليها إمداد باحلرارة يف عملية متساوية الضغط، مث عملية

((رابط: توسع)) متساوية اإلنتروبيا، يليهما تصريف للحرارة يف عملية
متساوية احلجم. وال يتم أثناء هذه الدورة التزويد بالوقود قبل املرحلة

الثانية منها. (انظر: ((رابط: عملية متساوية اإلنتروبيا))، ((رابط:
عملية متساوية الضغط))) 

دورة ديزل

Diesel-Prozess

1619 diesel engine

moteur diesel

حمرك باحتراق داخلي، وهذا االحتراق الداخلي ينتج عن اشتعال ذايت.

حمرك الديزل

Dieselmotor

1620 Diesel fuel

carburant diesel

الوقود املناسب واملستخدم يف حمركات الديزل.

وقود الديزل

Dieselkraftstoff

1621 diesel generator 
design variables

variables de conception de groupe électrogène 
diesel

يتوافق اجلهد االمسي (االعتباري) ملولدات ديزل يف النظام اهلجني مع
نظريه اخلاص بناقل التيار املتردد أو املستمر. وتيار خرج مولد ديزل يف

كل حلظة زمنية يعترب من متغريات التصميم. كما أن قدرة اخلرج
االمسية (االعتبارية) ملولّد ديزل تعترب متغرياً تصميمياً لنوع معني من

النظم اهلجينة.

متغريات تصميم مولّد ديزل

Dieselgenerator-Auslegungsgrößen

1622 diesel generator 
operating costs

coûts de fonctionnement du groupe électrogène 
diesel

تشمل عملية تشغيل مولّد ديزل كال من تكاليف الوقود، وتكاليف
الصيانة، واإلصالح الشامل (العمرة) واالستبدال. وتدفع تكاليف
الوقود عند إعادة تعبئة خزانات الوقود. ويفترض إجراء اإلصالح

الشامل (العمرة) يف منتصف العمر االفتراضي ملولّد ديزل.

تكاليف تشغيل مولّد ديزل

Dieselgenerator-Betriebskosten

1623 diesel generator 
shut down 
conditions

conditions d'arrêt du groupe électrogène diesel

يتم إيقاف مولدات ديزل يف النظم اهلجينة، عن التشغيل يف حال توفّر
قدرة كهربائية كافية سواء من طاقات متجددة أو من البطارية، أو

عند وصول شحن البطاريات إىل مستوى مرتفع.

ظروف إيقاف مولّد ديزل

Generator-Abschaltbedingung

1624 diesel generator 
starting conditions

conditions démarrage de groupe électrogène 
diesel

يتم بدء تشغيل مولدات ديزل يف النظم اهلجينة، لسببني:-  أوهلما عجز
الطاقات املتجددة والبطاريات عن الوفاء باحلمل، والثاين اخنفاض

مستوى شحن البطارية عن قيمة معينة.

ظروف بدء تشغيل مولّد ديزل

Generator-Startbedingung

1625 differential cost

coût additionnel / coût incrémental

تكاليف تفاضلية

Differenzkosten

1626 differential costs

coûts différentiels

مشغلي منشآت توليد الطاقة املتجددة حيصلون على أتعاب لكل
كيلووات/ساعة مقابل مقابل توريدهم للكهرباء مبوجب قانون

EEG ،ويتم بيعها يف بورصة الطاقة من قبل مشغل شبكات نقل
الكهرباء. والتكاليف التفاضلية EEG هي الفرق بني هذه النفقات

واإليرادات (املمول ملبلغ التعويض)

تكاليف تفاضلية

Differenzkosten

1627 differential rotation

rotation différentielle

مصطلح يعرب به عن دوران الشمس حول حمورها تبعاً خلطوط
عرضها، حيث تدور الشمس بسرعة أكرب عند خطوط عرضها
املنخفضة (معدل زاوي مرتفع) مقارنةً خبطوط عرضها املرتفعة.

دوران تفاضلي (للشمس)

differentielle Rotation
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1628 diffuse insolation

ensoleillement diffus

عكس ((رابط: تشميس مباشر|التشميس املباشر)) متاماً. حيث يتم يف
هذه الظاهرة استقبال ضوء الشمس بشكل غري مباشر عن طريق

مشتتات وعوائق خمتلفة يف البيئة احمليطة.

تشميس مشتت

diffuse Insolation

1629 diffuse radiation

rayonnement diffus

نوع من اإلشعاع يستقبل من الشمس نتيجة االنعكاس والتشتت
احلادثني عن طريق سطح األرض والغالف اجلوي احمليط (السحب،

الضباب، الغبار، إخل).

إشعاع مشتت

diffuse Strahlung

1630 diffuse radiation

rayonnement diffus

إشعاع يصل من النِطاق الكُلّي للسماء، ويتشتت بفعل السحب
والبخار. لذلك يتعذر إجراء تركيز بصري هلذا النوع من اإلشعاع،

على العكس من ((رابط: إشعاع مباشر|اإلشعاع املُباشر)). 

إشعاع منتشر

Diffusstrahlung

1631 diffuse solar 
radiation

rayonnement solaire diffus

اجلزء من أشعة الشمس الناتج عن تشتت اإلشعاع الشمسي، بسبب
جزيئات وجسيمات خمتلفة، يف اجتاهات عديدة.

إشعاع مشسي مشتت، إشعاع مشسي
منتشر

diffuse Sonneneinstrahlung Diffusstrahlung

1632 Diffuser

diffuseur

منفذ يف السقف خيلط ((رابط: هواء أويل|اهلواء األويل)) (( رابط:
هواء ثانوي|باهلواء الثانوي)). 

ناشر، ناشرة

Diffusor

1633 diffuser

diffuseur

هو عنصر أو مكون ميكانيكي من آلة أو حمطة لتوليد الكهرباء، أو
مروحة، أو سيارة، أو طائرة أو بنية سفينة، عنصر يقوم بإبطاء تدفق
غاز / سائل ويزيد من ضغط الغاز / السائل ويعزز إمكانية االختالط

بالوسط املائع احمليط.

ناشر

Diffusor

1634 diffusion

diffusion

عملية فيزيائية جتري بشكلٍ طبيعيٍ وتؤدي مع مرور الوقت إىل
اختالط مادتني أو أكثر من خالل التوزيع املُتساوي للجزيئات

املُشاركة يف هذه العملية. ويمكن أن تكون هذه اجلُزيئات ذرات أو
جسيمات حاملة لشحنة كهربائية. أما بالنسبة للمواد، فتكون يف
الغالب على شكل غازات وسوائل، وقد تكون أحياناً مواداً صلبة

أوبالزما.

انتشار

Diffusion

1635 diffusion equation

équation de diffusion

.(انظر: ((رابط: معادلة احلرارة))) 

معادلة االنتشارية

Diffusionsgleichung

1636 diffusion plane

plate-forme de diffusion

((رابط: طبقة حشو)) تستخدم يف جتميع املياه القادمة من حوض برج
التربيد أو من ((رابط: فوهات برج التربيد))، واليت تقوم بتوزيع ونشر
املاء بانتظام على ((رابط: طبقة احلشو|طبقات احلشو)).  واملعلوم أن

سطح التوزيع يركب أسفل حوض التوزيع أو صف الفوهات.

سطح االنتشار

Diffusionsebene

1637 Digestate

digestat

البقايا الصلبة من مواد املُدخالت األصلية إىل اهلواضم اليت ال تستطيع
امليكروبات استخدامها، وتتكون أيضا من البقايا املُمعدنة للبكترييا

امليتة من داخل اهلواضم.

بقايا اهلواضم، خملفات اهلواضم

Gärrückstand;   Gärrest

1638 digester

digesteur

وعاء أو محوى محكم السد تقوم فيه البكترييا بتحليل ((رابط: كتلة
حيوية|الكتلة احليوية)) يف وسط مائي دف توليد ((رابط: غاز

حيوي|الغاز احليوي)). 

هاضم

Faulbehälter
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1639 digester gas

digesteur

خليط من غازات معظمها قابل لالشتعال، يتكون أثناء عملية التخمري
الالهوائي. ويشكّل فيه امليثان اجلُزء األكرب من املُكونات القابلة

لالشتعال.

هاضم الغاز احليوي

Faulgas

1640 digestion tower

tour de digestion

خالل حتلّل محتويات مياه الصرف الصحي، جتري عملية إزالة اجلُزء
املُتنامي من الكُتلة احليوية على هيئة محأة معاجلة مياه صرف، ويتم هذا
التحلل غالباً داخل خزانات هضم يف ظل ظروف الهوائية عن طريق
جمموعات بكتريية الهوائية، ليتحول إىل محأة مختمرة و((رابط: غاز
اهلضم|غاز هضم)) قابل لالشتعال. تكون معظم خزانات اهلضم

بيضاوية الشكل، وتسمى أيضاً بأحواض اهلضم.

خزان اهلضم، حوض اهلضم

Faulturm

1641 Digital Subscriber 
Line (DSL)

Ligne d'abonné numérique (DSL)

عملية الربط مع جمموعة من معايري الطبقة املادية النتقال البيانات، اليت
متكن من النقل والتلقي مبعدالت عالية تصل إىل 40 ميغا بت / ثانية
يف اجتاه مشترك عرب األسالك النحاسية البسيطة، مثل أسالك احللقة

احمللية لربط املشتركني.

خط املشترك الرقمي

Digitale Teilnehmeranschlussleitung

1642 Dii cooperation 
project

Projet de coopération de la Dii

 (((Dii) رابط: املشروع املرجعي لشركة)) :انظر)

مشروع مبادرة ديزيرتيك

Dii-Kooperationsprojekt

1643 diluent injection

injection de diluant

تقنية تستخدم خلفض انبعاثات أكاسيد النيتروجني عن طريق حقن املاء
أو خبار املاء يف منطقة اللهب مرتفعة درجة احلرارة.

خففحقن م

Verdünnungseinspritzung

1644 dilution

dilution

إضافة املادة املذيبة إىل احمللول.

ختفيف

Verdünnung

1645 dilution water

eau de dilution

املياه القادمة من النظام دف التحكم يف الشوائب وتركيز األمالح يف
املاء الدوار.

دسع، تصريف

Verdünnungswasser

1646 dimethyl ether

diméthyléther

ثنائي ميثيل االثري هو أبسط ((رابط: أثري))؛ لديه 2 من جمموعات
امليثيل كجذور عضوية. جزيء ثنائي ميثيل االثري هو جزيء قطيب (له

قطب سالب وآخر موجب) ويستخدم كسائل مذيب.

ثنائي ميثيل اإليثر

Dimethylether

1647 Dimethyl Ether 
(DME) Synthesis

synthèse de diméthyléther

مرحلة من مراحل ((رابط: عملية حتويل غاز التصنيع إىل جازولني))،
وفيها تتم تغذية املُفاعل رقم 2، وهو مفاعل (STG+)  الثاين،

مباشرةً بالغاز الغين بامليثانول القادم من املُفاعل رقم 1، ثُم يتعرض
(DME) امليثانول ملادة حفّازة فيتحول الكثري منه إىل أثري ثنائي املثيل

متضمنا عملية نزع املاء من امليثانول لتكوين DME، ورمزه
.CH3OCH3 الكيميائي

اصطناع ثنائي إيثيل اإليثر

Dimethylethersynthese

1648 Dimmable lights

lumières Dimmable

ختفيت أنوار

Dimmern

1649 DIN 2000

DIN 2000

النشرة املعيارية رقم 2000 للمعهد األملاين للتوحيد القياسي املتعلقة
باإلمدادات املركزية ملياه الشرب يف شكل مبادئ توجيهية ختص مياه

الشرب وكذلك التخطيط وبناء وتشغيل احملطات ذات الصلة.

املعيار 2000 للمعهد األملاين للتوحيد
(DIN 2000) القياسي

DIN 2000
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1650 DIN;  EN 14775

DIN;  EN 14775 (Norme allemande et 
européenne)

((CEN;  CENELEC رابط: جلنة)) امواصفة قياسية طور
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وتنص على الطريقة

اليت يتم من خالهلا تعيني حمتوى رماد كافة أنواع الوقود الصلب.

مواصفة قياسية أوروبية رقم
DIN;  EN 14775

DIN;  EN 14775

1651 diode

diode

عنصر من أشباه املوصالت الكهربائية، والذي يسمح مبرور التيار يف
اجتاه واحد فقط.

صمام ثنائي

Diode

1652 DIREC (Delhi 
International 
Renewable Energy 
Conference)

Conférence internationale de Delhi sur les 
énergies renouvelables

مؤمتر الطاقة املُتجددة الذي عقد عام 2010م يف مدينة نيودهلي
باهلند.

مؤمتر نيودهلي الدويل للطاقة املُتجددة
(DIREC)

DIREC

1653 direct beam 
radiation

rayonnement solaire direct

مصطلح يعرف بأنه اإلشعاع الذي يتم استقباله نتيجة ضوء الشمس
املباشر. ويقاس باستخدام ((رابط: بريليومتر)) ذو فتحة مشسية يبلغ

قطرها 5.7.

إشعاع  مباشر

Direkteinstrahlung

1654 Direct combustion

combustion directe

طريقة تحرق فيها الكتلة احليوية من أجل توليد خبار ماء يستخدم يف
تشغيل العنفات، وهي الطريقة األقدم واألكثر شيوعا لتحويل الكتلة

احليوية إىل طاقة كهربائية.

احتراق مباشر

Direktfeuerung

1655 direct combustion 
system

système à combustion directe

نظام حلرق الكتلة احليوية، وفيه تكون غرفة االحتراق األولية أسفل
غرفة االحتراق املوجودة يف املرجل وتكون موصلة ا بشكل مباشر.

نظام احتراق مباشر

Direktfeuerungssystem

1656 direct coupled PV 
system

système PV directement accouplé

نظام قائم بذاته يتصل فيه خرج التيار املستمر للوحدة الكهرضوئية
اتصاالً مباشراً حبمل.

نظام كهرضوئي مباشر االقتران

direktgekoppeltes PV-System

1657 direct current

courant continu

التيار الكهربائي الذي يتدفق دائما يف نفس االجتاه.

تيار مستمر

Gleichstrom

1658 direct current (DC)

courant continu (CC)

التيار الكهربائي الذي يسري دائماً يف نفس االجتاه، مثل: التيار
الكهربائي الذي يسري من بطارية.

(DC) تيار مستمر

Gleichstrom

1659 direct current 
power supply

Bloc d'alimentation en courant continu

تقوم ((رابط: شبكة كهربائية|الشبكة الكهربائية)) غري املُنتظمة
واملُغذّاة بتيار متردد، عادةً باستخدام حمول لتحويل اجلهد من خمرج
جداري (املصدر الرئيسي) إىل جهد آخر أقل إلنتاج تيار مستمر.

مصدر قدرة تيار مستمر، منبع قدرة 
تيار مستمر

Gleichspannungsnetzteil;   Gleichstromnetzteil

1660 direct evaporator

évaporateur à détente directe

مبادل حراري ذو تالمس غري مباشر، وفيه جيري تربيد اهلواء ونزع
رطوبته عن طريق تبخري ومتديد املُبرد مباشرةً داخل األنابيب.

ملف التمدد املُباشر

Direktverdampfer
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1661 direct flow 
evacuated tube 
collector

collecteur à tubes à sous vide avec écoulement 
direct

((رابط: مجمّع مشسي)) يستخدم فيه أنبوب زجاجي مفرغ، يتراوح
قطره عادةً بني 70 و100 مم.

مجمّع تدفق مباشر ذو أنبوبٍ مفرغ

direkt durchströmter Vakuumröhrenkollektor

1662 Direct heat 
utilization

utilisation directe de la chaleur

االستخدام املباشر للطاقة احلرارية األرضية (على سبيل املثال ألغراض
التدفئة؛ أي ال يوجد حتويل إىل طاقة كهربائية).

استخدام مباشر للحرارة

Direktwärmenutzung

1663 direct insolation

ensoleillement directe

كمية ضوء الشمس الساقطة مباشرةً (أي مع عدم وجود عوائق أو
انعكاس من املشتتات والبيئة حميطة) على املُجمع.

تشميس مباشر

direkte Insolation

1664 direct liquid cooling 
system

système de refroidissement direct par liquide

نظام تربيد يتدفق فيه وسيط التربيد فوق املكونات املُراد التخلص من
حرارة سطحها. وجيب أن يكون هذا النظام قادراً على احلفاظ على
تدرج درجة حرارة السطح. ومثل هذا النظام يكون فعاالً عند وجود

املُبرد بالقرب من املصدر احلراري.

نظام التربيد املباشر بسائل

direktes Flüssigkühlsystem

1665 direct marketing

marketing direct

بيع التيار الكهربائي املولّد من مصادر الطاقة املُتجددة مباشرةً ملُتعهدي
التيار وموصوليه، بدالً من تغذية شبكات التيار به (أي جتنب تكاليف

التغذية).

تسويق مباشر

Direktvermarktung

1666 direct marketing

marketing direct

تسويق مباشر

Direktvermarktung

1667 direct marketing

marketing direct

يشري التسويق املباشر لبيع الكهرباء املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة
يف امل أو من خالل بورصة الطاقة (مثالً يفEEX يف اليبزيغ)

تسويق مباشر

Direktvermarktung

1668 direct marketing 
form

forme de marketing direct

:EEG أشكال التسويق املباشر بعد قانون
 

33g 1. وذلك بغرض استخدام التسويق املباشر يف ضوء املادة
EEG (من 1 يناير 2012)،

 
2-من أجل احلد من تزويد الشركة للكهرباء وفقا للمادة  39 من

.EEG 2012
 

3-أخرى.

شكل التسويق املباشر

Direktvermarktungsformen

1669 direct marketing of 
the plant operator

marketing direct de l'exploitant de l'installation

عندما تقوم الشركة املشغلة للمحطة باستخراج الطاقة الكهربائية  من
حمطات الطاقات املتجددة أو الغازية وتزود ا مباشرة طرف ثالث
(كبار الزبناء، شركات توريد الطاقة، أو لبورصة الكهرباء) عوض
بيعها ملشغلي الشبكة. انظر املادة 33a الفقرة 1 2012 من قانون

الطاقات املت

تسويق مباشر من مشغل احملطة

Direktvermarktung des Anlagenbetreibers

1670 direct methanol fuel 
cell (DMFC)

pile à combustible à méthanol direct

((رابط: خلية وقود)) يستعمل فيها امليثانول وقودا.

خلية وقود امليثانول املُباشر

Direktmethanolbrennstoffzelle

1671 direct radiation

rayonnement direct

إشعاع خيترق ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)) دون أن
يتعرض مساره ألي احنراف، ويمكن تركيزه باستخدام املرايا

والعدسات، ومن مثّ استعماله يف عمليات ذات درجات حرارة مرتفعة
ألغراض توليد التيار الكهربائي، كما هي احلال يف العنفات البخارية.

إشعاع مباشر

Direktstrahlung
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1672 direct river-water 
cooling

refroidissement direct avec eau de rivière

تندرج حتت عمليات التربيد املباشرة عملية التربيد باستخدام مياه جمرى
مائي تسحب من أحد ((رابط: جتمع مائي|التجمعات املائية)) وتنقل
باستخدام املضخات إىل املُكثف املستخدم يف عملية توليد الطاقة،
وأخرياً يتم تسخينها وإعادا مرةً أخرى إىل ارى املائي. وتعرف

عملية التربيد تلك باسم 'التربيد املباشر مبياه األار' أو 'التربيد بالتمرير
األحادي'.

تربيد مباشر مبياه األار

direkte Flusswasserkühlung

1673 direct selling

vente directe

بيع مباشر

Direktvermarktung

1674 direct solar radiation

rayonnement solaire direct

إشعاع مشسي مباشر

direkte Sonneneinstrahlung Direktstrahlung

1675 direct tax

impôt direct

الضرائب املباشرة يتساوى فيها املدينني بالضرائب ( ملزمة قانونا)
ودافعي الضرائب(مثقل اقتصاديا) هذا يعين أن حتميل الضرائب لطرف
ثالث غري ممكن، ويتوجب على دافع الضرائب دفعها فورا دون تأخري،
وتشمل الضرائب املباشرة كل من: الضرائب على الدخل واملمتلكات

(مثل ضريبة

ضريبة مباشرة

direkte Steuer

1676 direct use

utilisation directe

استخدام ((رابط: حرارة|احلرارة)) املُستخرجة من باطن األرض
(باإلجنليزية: direct use) دون رفع مستوى درجة حرارا

باستخدام مضخة حرارية على سبيل املثال، إال أن هذا يتطلب أن
تكفي درجة حرارة احلرارة املُستخرجة من خالل ((رابط:

حفر|احلفر)) حىت عمقٍ كاف، لالستخدام املُقرر (مثل: إمداد بناية
بالتدفئة). كما يصلح هذا االستخدام املباشر إلمداد بناية بالربودة

عندما تكون برودة املائع القادم من مجس أرضي مثالً، كافية بدرجة
تسمح باستخدامه مباشرةً. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )،

(انظر: ((رابط: استخدام (احلرارة))) ).

استعمال مباشر، انتفاع مباشر،
استخدام مباشر

direkte Nutzung

1677 directive 
2001/77/EC

directive 2001/77/CE

 التوجيه الصادر عن الربملان االورىب بتاريخ 27 سبتمرب 2001 بشأن
تعزيز الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة  يعرف باملادة 1 وذلك

لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة

EC/2001/77 توجيه

Richtlinie 2001/77/EG

1678 Directive 2001;  
/77/EC

Directive 2001;  /77/EC relative aux énergies 
renouvelables

قرار صادر عن الربملان األورويب واالحتاد األورويب بتاريخ 27 سبتمرب
2001 لدعم أعمال توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة

املُتجددة يف ((رابط: سوق داخلية للطاقة الكهربائية|السوق الداخلية
للطاقة الكهربائية)).  ويتمثّل الغرض من اتخاذ هذا القرار، طبقاً للمادة
األوىل من نصه، يف 'دعم زيادة نِسبة الطاقة املولّدة من مصادر متجددة
يف ((رابط: سوق داخلية للطاقة الكهربائية|السوق الداخلية للطاقة

الكهربائية)) وإرساء أساس يقوم عليه إطار تعاون مستقبلي مشترك يف
هذا اال.

األمر التوجيهي رقم
EU/2011/77 الصادر عن
الربملان األورويب، قرار اموعة

EC/2001/77 األوروبية

Richtlinie 2001/77/EG

1679 Directive 2003/96 / 
EC of 27 October 
2003 restructuring 
the Community 
framework for the 
taxation of energy 
products and 
electricity 
(European Energy 
Tax Directive)

Directive 2003/96 / CE du 27 Octobre 2003 
restructurant le cadre communautaire de 
taxation des produits énergétiques et de 
l'électricité (directive européenne sur la fiscalité 
de l'énergie)

يقوم التوجيه احلكومي بفرض الضرائب على منتجات الطاقة، واليت
تستخدم وقودا مثل وقود التدفئة أو لتوليد الكهرباء.

توجيه EC / 2003/96 بتاريخ
27 أكتوبر 2003 حول إعادة

هيكلة اجلماعة لفرض الضرائب على
منتجات الطاقة والكهرباء (التوجيه

األورويب حول ضريبة الطاقة)

Richtlinie 2003/96/EG DES RATES vom 27. 
Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom (europäische 
Energiesteuerrichtlinie)
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1680 Directorate-General 
for Climate Action

(Direction générale de) l’action pour le climat

إدارة عامة تابعة لالحتاد األورويب، تأسست يف فرباير 2010، وتقوم
بإجراء محادثات ومفاوضات يف جمال حماية املُناخ على الصعيد

الدويل. كما أا تدعم االحتاد األورويب يف شؤون التعامل مع التغيرات
املُناخية وعواقبها، كما تعمل كذلك على تطوير وحتقيق جتارة

االنبعاثات يف دول االحتاد األورويب.

اإلدارة العامة لشؤون حماية املُناخ
'Climate Action'

(Generaldirektion) Klimapolitik

1681 dirt factor

indice de pollution

عدد لتقييم مياه الصرف الصحي حسب خصائصها. عموما يتم
حتديده بشكل أدق حسب جمال االستعمال: كمقياس لتحديد الرسوم،

واملخصصات، اخل؛ أو حتديد املكافئ السكاين، أو تقييم األعباء.

معامل التلوث

Schmutzbeiwert

1682 dirty water

eau polluée

املياه القذرة هي: املياه العادمة املرتلية من املراحيض (املياه امللوثة بالرباز
أو املياه السوداء)، مياه عمليات النظافة، مياه املطابخ، ومياه الغساالت
(املياه الرمادية) ومياه الصرف الصحي من املعامل اليت تفرغ مياهها

املستعملة يف بنظام الصرف الصحي العمومي (ميا

مياه الصرف الصحي

Schmutzwasser

1683 dirty water pump

pompe à eau sale

مضخات الصرف الصحي قادرة أيضا على ضخ مياه (ولكن أيضا
سوائل أخرى) ملوثة بإفراط مع حمتوى مرتفع من املواد الصلبة، مثل

احلجارة واحلصى وما شابه ذلك.

مضخة املياه القذرة

Schmutzwasserpumpe

1684 discharge

décharge

استخدام الطاقة الكهربائية املُخزنة يف بطارية، حيث تتحول الطاقة
الكيميائية إىل طاقة كهربائية. ويكون العدد املُعتاد لدورات الشحن

والتفريغ عند درجة حرارة 25◦س ارتباطاً مبستوى التفريغ كما يلي:
- 150 - 200 دورة عندما يكون مستوى التفريغ 100% (تفريغ
تام)، وذلك يف البطارية احلمضية الرصاصية، أما يف بطاريات الليثيوم
أيون عالية اجلودة فيصل العدد إىل 5000 دورة. - 400 - 500
دورة عندما يكون مستوى التفريغ 50% (تفريغ جزئي)، وذلك يف
البطارية احلمضية الرصاصية، أما يف بطاريات الليثيوم أيون عالية

اجلودة فيتراوح العدد ما بني 10000 دورة و15000 دورة تقريباً.
- 1000 دورة وأكثرعندما يكون مستوى التفريغ 30% (تفريغ
ضعيف)، وذلك يف البطارية احلمضية الرصاصية، أما يف بطاريات
الليثيوم أيون عالية اجلودة فيصل العدد إىل عشرات اآلالف من

الدورات.

تفريغ الشحن

Entladung

1685 discharge coefficient

coefficient de décharge

 (((C ( ...ال) عاملرابط: م)) :انظر)

معامل التفريغ

Entladekoeffizient

1686 discharge power;   
discharge capacity

puissance de décharge

القُدرة الفعالة، الىت تتوفّر لدى تفريغ أحد وسائط ختزين الطاقة.

قُدرة التفريغ

Entladeleistung

1687 discharge stack

ventilation haute

قطعة إضافية تركب فوق مزيل القُطَيرات لطرد اهلواء العادم بعيداً عن
((رابط: مروحة برج التربيد|املروحة)) يف ((رابط: برج تربيد

 .((برج التربيد بالسحب القسري|بالسحب القسري

مدخنة طرد، مدخنة تصريف

Abluftschacht

1688 disconnector

sectionneur;   interrupteur

لوحة املفاتيح الكهربائية اليت تقوم بوصل وفصل املكونات املختلفة يف
النظام الكهرضوئي.

قاطع، لوحة القواطع

Trennschalter
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1689 discontinuous mode

fonctionnement discontinu

منط التشغيل املتوفّر يف مغير إضعاف وتعزيز اجلهد، وتقل فيه قيمة
التيار املار يف املحث لتصل إىل الصفر، وذلك أثناء جزء من فترة

التبديل. (انظر: ((رابط: مغير إضعاف وتعزيز اجلهد))) .

تشغيل غري متواصل

diskontinuierlicher Betrieb

1690 disinfection

désinfection

إحدى ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، تتم خالهلا إضافة الكلور وثاين
أكسيد الكلور واألوزون إىل املياه، أو تعريضها لألشعة فوق

البنفسجية، أو إجراء الترشيح الفائق، وذلك بغرض التخلّص من
اجلراثيم واملُلوثات.

تعقيم

Desinfektion

1691 disinfection

désinfection

تطهري

Desinfektion

1692 dispersing

dispersion

die Herstellung einer Dispersion  

تشتت

Dispergierung

1693 dispersion

dispersion

خليط غري متجانس من مادتني، على األقل، واليت ال تذوب يف بعضها
البعض.

تشتت/انتشار

Dispersion

1694 displacement 
machine

machine de déplacement

آلة تعمل بشكلٍ دوري (مثل: املُحرك ذو الكباس (الترددي)). 

آلة إزاحة

Verdrängermaschine

1695 displacement pump

pompe volumétrique

مضخة هيدروستاتية، وهي ((رابط: مضخة)) ذات دفع جربي، وال
يمكن تشغيلها إزاء نظام مغلق. كما أن مجيع ((رابط: مضخة
رحوية|املضخات الرحوية)) واملضخات الدورانية تصمم بنفس

الكيفية مثل املضخة اإلزاحية، حيث يقوم فيها صندوق تروس خارجي
ثابت السرعة بتشغيل عضوين إزاحيني، مركّبني على عمودين

متوازيني.

مضخة إزاحية

Verdrängerpumpe

1696 displacement work

travail de déplacement

شغل ينشأ عند انتقال كمية من املادة خارج حد النظام، مما يؤدي إىل
ضرورة بذل شغل ملُقاومة ضغط معني.

شغل إزاحي

Verschiebearbeit

1697 disruption

perturbation

اضطراب يف اجليولوجيا هو العملية اليت تسبب تغريا يف اهليكل األصلي
ال صخري. بشكل عام، هو حترك حزم صخور كبرية بالنسبة

لبعضها البعض.

اضطراب

Störung

1698 dissipation

dissipation

احلد الواقع يف منطقة التشغيل املُمكنة اخلاصة ((رابط: وحدات عنفة
غازية ومولّد بخار يعمل باسترجاع احلرارة|بوحدات العنفة الغازية
ومولّد البخار باسترجاع احلرارة). ويقل هذا احلد عن النقطة الطبيعية

اليار الضغاط).

تبدد، تبديد

Dissipation

1699 dissipative energy

énergie dissipative

الطاقة املُهدرة بفعل ((رابط: شغل االحتكاك))، اليت ال ميكن حتويلها
مرةً أخرى إىل شغل نافع.

طاقة مبددة

dissipative Energie

1700 dissociation

dissociation

تفكك اجلزيئات وانقسامها إىل مكونني أو أكثر.

تفكك

Dissoziation
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1701 dissolution 
weathering

dissolution intempéries

wird noch als Hydratation genannt.  

جتوية باالحنالل

Auflösungsverwitterung

1702 dissolved organic 
carbon (DOC)

carbone organique dissous (COD)

((رابط: متغير إمجايل)) (( رابط: كربون مترابط عضوياً|للكربون
املُترابط عضوياً))، ويشري إىل املادة العضوية الذائبة يف املاء. ولتعيني
نِسبة الكربون العضوي املُذاب تتم أكسدة املُركّبات العضوية املُذابة
بالكامل بعد ((رابط: ترشيح)) املياه، وبالتايل يمكن تعيني نِسبة ثاين
أكسيد الكربون الناتج يف عمليات جديدة بواسطة مطيافية األشعة

حتت احلمراء.

كربون عضوي مذاب

Gelöster organischer Kohlenstoff

1703 dissolved 
substances in a fluid

solutés dans un fluide

تركيز املواد املُذابة أو كتلتها لكل وحدة حجم من مائعٍ ما.

مواد مذابة يف مائع

Gelöste Stoffe in einem Fluid

1704 distance heating

chauffage à distance

نظام التدفئة عن  بعد هو مصطلح يدل على توليد احلرارة خارج موقع
االستعمال ونقلها واستعماهلا لتدفئة املباين وتزويد الساكنة باملياه

الساخنة. يتم نقل الطاقة احلرارية يف نظام أنابيب بعزل للحرارة واليت
تكون أساسا حتت سطح األرض، لكن يف بعض األحيان يتم وضع

األناب

نظام التدفئة عن بعد

Fernwärme

1705 distillers dried 
drains (DDG)

drêches sèches de distillerie

حبوب جمففة ناجتة عن عملية ختمر احلبوب، ويمكن أن تستعمل علفاً
ذا نسبة عالية من الربوتينات لتغذية احليوانات.

حبوب جافة مقطرة

Trockenschlempe (DDG)

1706 distillers wet grains 
(DWG)

drêches humides de distillerie

ناتج إزالة أو نزع الكحول اإليثيلي من اخلمرية الناجتة عن ختمر
احلبوب وذلك بواسطة التقطري.

حبوب رطبة مقطرة

Feuchtschlempe (DWG)

1707 distributed energy 
generation

génération distribuée d'énergie

إنتاج الطاقة يف نقاط خمتلفة يف الشبكة بدال من حمطات الطاقة الكبرية
((( أنظر: ال مركزية))) .

توليد موزع  للطاقة

dezentrale Energierzeugung

1708 distributed energy 
structure

Structure énergétique décentralisée

هيكل لعملية ((رابط: إمداد المركزي بالطاقة|اإلمداد الالمركزي
بالطاقة)). 

هيكل طاقة المركزي

dezentrale Energiestruktur

1709 distributed 
generation

production décentralisée

مصطلح يوصف به املوقع إذا كان يولد طاقة كافية لنفسه بدالً من
سمى أيضاً 'التوليد املركزياحلصول عليها من الشبكة. هذا املصطلح ي

للطاقة'.

توليد موزع

dezentrale Erzeugung

1710 distributed 
generation

production décentralisée

نوع من أنواع توليد القدرة الكهربائية، ويستخدم يف أنظمة ((رابط:
توليد مشترك للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد املشترك للحرارة
والقدرة (CHP)))  ويعرف بأنه وضع استراتيجي تطبقه وحدات
توليد الطاقة الكهربائية يف منشآت العمالء أو بالقرب منها لتوفري

احتياجات الطاقة يف املوقع.

توليد موزع

dezentrale Erzeugung

1711 distributed network

réseau réparti

شبكة تتكون من عناصر ال ميكن فصلها ماديا من أجل أغراض
حتليلية.

شبكة التوزيع، شبكة التوزيع

verteiltes Netzwerk

1712 distributed storage 
system

stockage décentralisé

جمموعة من خزانات الطاقة املُوزعة على أماكن مختلفة، ويمكنها
ختزين الطاقة وإعادة اإلمداد ا. كما أا قادرة على توفري مقادير

كافية من الطاقة إذا اتصلت بعضها ببعض عرب الشبكة.

خزان المركزي، خزان موزع

dezentrale Speicher
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1713 distribution

distribution

عملية نقل الطاقة الكهربائية إىل مناطق حمدودة تقنياً ومكانياً من أجل
تغذية حمطات التوزيع ومن مثّ توصيلها إىل احملطات اليت يشترك فيها
العمالء. وجتري عمليةُ التوزيع يف العادة عرب شبكات اجلُهد العايل،
واملُتوسط، واملُنخفض. (انظر: ((رابط: شبكة جهد عايل)))  ( انظر:

((رابط: شبكة جهد متوسط)))  ( انظر: ((رابط: شبكة جهد
منخفض))) 

توزيع (الطاقة)

Verteilung

1714 distribution

distribution

حتويل ونقل وتوزيع الطاقة يف شبكة ما.

توزيع

Verteilung

1715 distribution

distribution

إعادة توجيه الطاقة يف الشبكة

توزيع

Verteilung

1716 distribution grid

réseau de distribution

الشبكة الكهربائية هي اليت تقوم بإمداد الكهرباء من 'املوردين' إىل
'املستهلكني'.

شبكة توزيع

Stromversorgungsnetz;   Verteilnetz

1717 distribution network

réseau de distribution

الشبكة اليت تشتمل - بعكس ((رابط: شبكة نقل|شبكة النقل)) - 
على ذلك اجلزء من الشبكة الكهربائية، املتكفل بنقل القدرة الكهربائية

إىل املُستهلك. وتعمل شبكة التوزيع، غالباً، تبعاً حلاجة املُستهلك،
على مستوى اجلُهد املُتوسط واملُنخفض. (انظر: ((رابط: شبكة جهد

متوسط)))  ( انظر: ((رابط: شبكة جهد منخفض))) 

شبكة توزيع

Verteilnetz

1718 Distribution 
network operator 
(DNO)

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

شركة تكونُ مسئولةً عن تشغيل ((رابط: شبكة توزيع|شبكة
التوزيع)).  ( انظر: ((رابط: مشغل شبكة النقل))) 

مشغل شبكة التوزيع

Verteilnetzbetreiber

1719 Distribution 
networks

réseaux de distribution

شبكات تتكون من خطوط أنابيب منخفضة الضغط، تقوم بسحب
الغاز من شبكة النقل العامة عالية الضغط واليت تربط بني مسافات

طويلة، وتوصيله إىل املستهلكني النهائيني.

شبكات توزيع

Verteilungsnetze

1720 Distribution 
pipelines

conduites de distribution

خطوط تتكون من العديد من خطوط األنابيب صغرية األقطار واملُتصل
بعضها البعض، وتستخدم لتوصيل املنتجات إىل املُستهلك النهائي. و

تشمل هذه اموعة خطوط األنابيب يف احملطات النهائية لتوزيع
املنتجات على الصهاريج وعلى وحدات التخزين.

خطوط أنابيب التوزيع

Verteilungspipelines

1721 distribution System

système de distribution

نظام نقل القدرة املُولّدة من مصادر الطاقة املتجددة إىل املستهلكني.
وتتكون أنظمة توزيع التيار املتردد النمطية من ((رابط:

حمول|محوالت))، وموصالت، وأعمدة كهرباء.

نظام التوزيع

Verteilungssystem

1722 distribution tube

tube de distribution

خزان علوي على شكل أنبوب يستعمل يف توزيع املياه من وصلة
املدخل إىل املكونات األخرى.

خزان توزيع علْوي

Verteilerrohr

1723 distributive 
justice;   fair 
distribution

justice distributive

العدالة اليت ينبغي أن تشملها قواعد التوزيع، وما يتبعها من نتائج.

توزيع عادل

Verteilungsgerechtigkeit

1724 District cooling

réseau de froid urbain

التربيد الذي يتم إيصاله إىل املباين عرب شبكة أنابيب.

نظام تربيد املناطق، قطاعي

Fernkälte
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1725 district cooling 
system

système de refroidissement urbain

نظام تربيد حيتوي على ثالثة مكونات رئيسية، هي: مصدر التربيد،
ونظام التوزيع، والتجهيزة املراد تربيدها لدى العميل. ويقوم هذا النظام

بتوزيع املياه املُبردة القادمة من حمطة التربيد املركزية على املبىن
باستخدام األنابيب.

نظام تربيد قطاعي

Fernkältesystem

1726 District heating

chauffage urbain

نظام لتوزيع الطاقة احلرارية املُتولّدة يف موقع متمركز لتغطية احتياجات
األماكن السكنية والتجارية، مثل: تدفئة حيز ما، وتسخني املياه.
ويحصل على الطاقة احلرارية غالبا من حمطة توليد مشترك تعمل

بالوقود األحفوري.

تدفئة الضواحي، التدفئة عن بعد

Fernheizung

1727 district heating

chauffage urbain

التدفئة اليت توفر حلي أو ملدينة (أو ملنطقة حضرية بعدد مهم من
السكان) حبرارة  توفر من طرف حمطة توليد الكهرباء أو معمل.

تدفئة الضواحي

Fernheizung

1728 district heating plant

centrale pour le chauffage urbain

((رابط: حمطة توليد قدرة|حمطة لتوليد القدرة)) واحلرارة تستخدم
أساساً ألغراض التدفئة من أجل تزويد شبكة التوزيع للحواضر بالطاقة

احلرارية.

حمطة تدفئة حضرية

Fernheizwerk

1729 District heating 
substation

Station de transfert de chaleur

يف حمطة تسليم احلرارة تنقل احلرارة من شبكة التدفئة املركزية إىل
الشبكة املرتلية أو نظام تدفئة البناية. حمطات نقل احلرارة هي أصغر

بكثري من مراجل ومواقد احملروقات السائلة.

حمطة تسليم احلرارة

Wärmeübergabestation

1730 district heating 
systems

systèmes de chauffage urbain

أنظمة تلحق ا ((رابط: عنفة خبارية)) تقع بني ((رابط:
مرجل|املرجل)) ونظام التوزيع، وذلك إلمداد أنظمة تدفئة الضواحي

أو املنشآت الصناعية ااورة هلا - مثل حمطات التوليد املشترك
الكبرية;  حمطات ((رابط: توليد (ال... ) املشترك للحرارة والقدرة

(CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة (CHP)-  بـ((رابط:
خبار املاء)) بقيم ضغط أعلى.

أنظمة تدفئة حضرية

Fernheizsysteme

1731 district heating;   
urban heating

chauffage urbain

((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) اليت تصل إىل املُستهلك
النهائي عرب شبكة أنابيب معزولة، حيث تستخدم ((رابط: الطاقة))

بصفة أساسية لتدفئة املباين. ويرجع مصدر ((رابط: ماء |املياه))
الساخنة اليت تغذي شبكة التدفئة عن بعد إىل حمطة لتوليد طاقة التدفئة
أو ((رابط: حمطة توليد مشترك للحرارة والقُدرة)).  ( انظر: ((رابط:

تدفئة حملية))) 

تدفئة حضرية

Fernwärme

1732 disturbance and 
observation method

méthode de perturbation et d'observation

إحدى طرق ((رابط: متتبع نقطة القدرة العظمى))، وفيها يقوم
املتحكم بضبط اجلهد مبقدار ضئيل مستمد من املصفوفة، مث يقيس

القدرة. فإذا زادت، فإن املتحكم جيري املزيد من حماوالت الضبط إىل
أن تتوقف القدرة عن الزيادة.

طريقة االضطراب واملالحظة

Methode der Lastsprünge

1733 Diurnal Storage

réserve journalière

عمليات ختزين الغاز، باإلضافة إىل أنواع أخرى من الوقود، دف
مواجهة التغيرات اليومية يف الطلب عليه، إىل جانب أشياء أخرى.
ويمكن ختزين الغاز يف منشآت خاصة، مثل: خزانات الغاز، أو يف

صورة كمية غاز احتياطية مخزنة يف شبكات نقل الغاز.

ختزين يومي

Tagesreserve
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1734 diversification of 
energy supply

diversification de l'approvisionnement en énergie

تنويع مصادر اإلمداد بالطاقة.

تنويع اإلمداد الطاقة

Diversifizierung der Energieversorgung

1735 dividend

dividende

نسبة األرباح اليت توزعها شركة مسامهة أو مجعية ما على املُسامهني
األعضاء فيها. (انظر: ((رابط: مستثّمر))) .

حصة األرباح

Dividende

1736 dividend right;   
dividend entitlement

droit au dividende

حق املُسامهني يف ((رابط: شركة مسامهة)) أو أعضاء ((رابط: مجعية
تعاونية)) يف احلصول على النسبة املعنية من األرباح.

حق يف حصة من األرباح

Dividendenanspruch

1737 Dobson Unit (DU)

unité Dobson

Die Dobson-Einheit (Einheitenzeichen: DU, 
von englisch Dobson unit) ist ein Maß für die 

Stärke der Ozonschicht, angegeben als 
Stoffmenge an Ozon über einer 

Flächeneinheit.  

وحدة دوبسون

Dobson-Einheit

1738 docking phase

phase d'accostage

إحدى مراحل ((رابط: تركيبة الطفو املرفوع))، اليت تدخل فيها
السفينة إىل املنشأ القاعدي (حتت السطحي).

وسمرحلة الر

Andockphase

1739 Doctor of 
Engineering (D.Eng) 
in Energy 
Engineering: 
Option - Renewable 
(Solar) 
Concentration 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Docteur en génie (D.Eng) en génie de l'énergie: 
Option - renouvelable (solaire) Concentration 
diplôme attribué: Doctorat

يقدم هذا الربنامج املقررات األساسية التالية: 1)  الرياضيات املتقدمة.
2) العمليات احلرارية / السائلة. 3) املواد. و4) النظم / الضوابط.

جيب أن يتم اختيار مخسة دورات تركيزية من ختصص الطاقة
املتجددة. تفاصيل إضافية            بالنسبة للدكتوراه يف اهلندسة,

ميكن

دكتوراه يف هندسة الطاقة: ختصص
تركيز الطاقة الشمسية املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Doctor der  in der Energietechnik (D.Eng): 
Option - Erneuerbare (Solar) Konzentration 
erworbenen Qualifikation: Promotion

1740 Doctor of 
Engineering 
(Electrical 
Engineering) -
Energy Efficiency 
and Renewable 
Energy by 
Research - 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Docteur en ingénierie (génie électrique) 
efficacité - énergétique et de l'énergie 
renouvelable par la recherche - diplôme 
attribué: Doctorat

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) كفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة؛ 2) تدقيق الطاقة. 3) نظام إلدارة االقتصادية

للحصول على الطاقة الكهربائية؛ 4)الطاقة النوعية. 5) التوليد املوزع
للطاقة. 6) الشبكة الصغرية. و7) سياسات التعريفات الكهربائية.

دكتوراه يف اهلندسة (اهلندسة
الكهربائية)- كفاءة الطاقة والطاقة

املتجددة عن طريق البحث
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Doktor der Ingenieurwissenschaften 
(Elektrotechnik) -Energie Effizienz und 
erneuerbare Energien durch Forschung - 
Erworbenen Qualifikation: Doctorate/PhD
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1741 Doctor of 
Philosophy in 
Chemical 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Doctorate/PhD

Docteur en philosophie en génie chimique 
Diplôme attribué: Doctorat / PhD

يشمل هذا الربنامج جماالت البحوث التالية: 1) الطاقة املتجددة. 2)
علوم البوليمرات واهلندسة؛ 3) احلفز. 4) النمذجة اجلزيئية. و5)
الوقود احليوي                    املؤسسة : جامعة نيفادا يف رينو

http://ww :الرابط               
w.unr.edu/degrees/chemical-e

دكتوراه  الفلسفة يف اهلندسة
الكيميائية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Doktor der Philosophie  für chemische 
verfahrenstechnik erworbenen Qualifikation: 
Doctorate/PhD

1742 Doctoral in 
Computer Science 
and Electrical 
Engineering: 
Frontier Technology 
of Energy and 
Devices 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat en informatique et génie électrique: 
frontière de technologie énergétique et 
dispositifs   diplôme attribué: Doctorat / PhD

يتكون هذا الربنامج من األقسام األربعة التالية: 1) علوم احلاسوب
وهندسة االتصاالت. 2) التقنية احلدودية للطاقة واألجهزة. 3)
املعلوماتية اإلنسانية والبيئة. و4) الرياضيات التطبيقية. من خالل

الربامج التعليمية والبحثية, يوفر قسم "التقنية احلدودية للطاقة واألجهزة

دكتوراه يف علوم الكمبيوتر واهلندسة
الكهربائية: التقنية احلدودية للطاقة

واألجهزة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Informatik und Elektrotechnik: 
Energie-Technologie-Grenze   erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

1743 Doctoral in Energy 
Science: Socio-
Environmental 
Energy 

 ScienceQualificati
on Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat en sciences de l'énergie Socio-
Environmental Diplôme attribué: Doctorat

يقدم هذا الربنامج التخصصات التالية: 1) العلوم االجتماعية والبيئية
للطاقة . 2)علوم الطاقة األساسية. 3)علوم حتويل الطاقة. و4) علوم
وتكنولوجيا الطاقة. ويهدف قسم "علوم الطاقة االجتماعية والبيئية"

إلنشاء نظم الطاقة املثالية اليت تنسجم مع البيئة الطبيعية والبشر

دكتوراه يف علوم الطاقة: العلوم
االجتماعية والبيئية للطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Energiewissenschaft: 
Sozioumwelt Qualifikation: Doctorate/PhD

1744 Doctoral Program in 
Sustainable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Doctorate/PhD

Programme de doctorat en systemes d'énergie 
durable    diplôme attribué: Doctorat / PhD

يف السنة األوىل من الدراسة،/ جيب على الطالب دراسة: 1) حتليل
وحماكاة النظم احلرارية. 2) ختطيط الطاقة. 3) كفاءة الطاقة. 4)
إدارة الطلب على الطاقة. 5) األسواق والتنظيم. 6) العالمات،

والديناميات والضوابط. 7) حماكاة األسواق؛ 8)األنظمة الكهربائية
والطاقة املتجد

برنامج الدكتوراه يف أنظمة الطاقة
املستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Doktoratsstudium: nachhaltige Energiesysteme 
erworbenen Qualifikation: Doctorate/PhD

1745 Doctorate in 
Renewable Energy 

 ScienceQualificati
on Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en sciences de l'énergie renouvelable 
Diplôme attribué: Doctorat / PhD

خالل الفصول الثالثة األوىل، ميكن للطالب اختيار واحدة من
املقررات التعليمية التالية: 1) مقدمة يف الطاقة املتجددة؛ 2) أساسيات

الفيزياء. 3) الدراسات البيئية والتنمية املستدامة؛ 4) علم املناخ
والتغريات املناخية. 5) اقتصاديات الطاقة. 6) الطاقة احليوية وتطبيق ا

دكتوراه يف علوم الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion in erneubare Energiewissenschaft 
Erworbenen Qualifikation: Doctorate/PhD
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1746 Doctorate: 
Integration of 
Renewable Energy 
into the Electricity 

 System)Qualificati
on Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat: Intégration des énergies 
renouvelables dans le réseau d'électricité 
Diplôme attribué: Doctorat

يتطلب هذا الربنامج االنتهاء من البحث يف أي من ااالت التالية: 1)
تطوير وتنظيم وتركيب وتكامل تكنولوجيات الطاقة املتجددة؛ 2)
اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية للطاقة املتجددة؛ 3) حتليل

األعطال يف األنظمة الكهربائية. 4) حتسني قدرات النقل والتوزيع الك

دكتوراه: دمج الطاقة املتجددة يف
نظام الكهرباء

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Erneuerbare-Energien-
Integration in das Stromsystem Erworbenen 
Qualifikation: Promotion/Dr.

1747 DOM (ground)

DOM (sol)

ist eine Abkürzung für die gelöste organische 
Substanz im Boden  

دوم (تربة)

DOM (Boden)

1748 domestic market

marché intérieur

يف علم االقتصاد،  إقليم اقتصادي حمدد، يتميز باحلركة احلرة للسلع
واخلدمات ورأس املال والعمال ونظام قانوين موحد. وملا كان هذا

اإلقليم االقتصادي يف كثري من األحيان يتطابق مع حدود الدولة، فغالبا
ما يتم استخدام مصطلح السوق الداخلية لإلشارة إىل السوق الوطنية،

ب

سوق داخلية

Binnenmarkt

1749 domestic 
requirement;   
domestic demand

besoin local

قدر االحتياج (للطاقة) داخل الدولة.

احتياج حملي، طلب حملي

einheimischer Bedarf

1750 doping

dopage

عملية تتم فيها إضافة مدمات (dopants) يف أشباه املوصالت.
وميكن أن توصف أيضاً بأا عملية حتويل مادة أصيلة (نقية) إىل مادة

دخيلة.

إشابة، تشويب

Dotierung

1751 doping

Dopage

اإلضافة اهلادفة لكميات صغرية من ما يسمى بالذرات املنشطة، ميكنها
أن ترفع بشكل كبري من املوصلية الكهربائية ألشباه املوصالت. أشباه

املوصالت اليت متت إشابتها ميكن أن تستخدم إلنتاج انتقاالت
وجسور pn يف اخلاليا الشمسية واملكونات اإللكترونية.

إشابة

Dotierung

1752 dormer

lucarne

نافذة يف السقف تسمح بنفاذ ((رابط: إضاءة ارية|اإلضاءة
النهارية)). 

منور

Dachfenster

1753 dosage

dosage

جتريع

Dosierung

1754 dosing pump

pompe de dosage

هي مضخات إزاحة (أدوية وغريها) وتعطي بشكل مستقل عن
ظروف الضغط يف مدخل وخمرج املضخة جرعات حمددة عند كل

حتريك للمكبس أو وحدة الزمن.

مضخة جرعات / مضخة القياس

Dosierpumpe
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1755 double earth fault 
[UK];  double 
ground fault [US]

Double sol

حدوث دائرة قصر يف موقعي خطإ منفصلني عادة عن بعضهما
البعض، سواء يف نظام معزول ثالثي الطور (انظر: ((رابط: شبكة
معزولة)))  أو يف نظام رنيين ثالثي الطور (انظر: ((رابط: شبكة
تأريض رنان))) . وينشأ هذا العطل املزدوج غالباً نتيجة حدوث
((رابط: عطل أرضي)) أحادي القطب يؤدي إىل تولد جهد بني
الطور واألرض تكون قيمته أكرب بقليل من املعامل 3√ وذلك يف
املُوصلني اخلاليني من األخطاء. وقد تؤدي هذه الزيادة يف اجلهد إىل
حدوث املزيد من األعطال األرضية، وذلك إذا وصل اجلهد عند أي

نقطة مماثلة إىل قيمة جهد االيار.

عطل أرضي مزدوج

Doppelerdschluss

1756 Double glazing

Double vitrage

(انظر: ((رابط: تزجيج معزول))) .

تزجيج مزدوج

Doppelverglasung

1757 double junction 
tandem solar cell

cellule photovoltaïque multi-jonction bifaciale

((رابط: خلية)) مشسية ثنائية الوجه مزودة ((رابط: قاعدة
PN|بوصلة موجبة سالبة (PN)))  على سطحي اخللية، مما يساعد

على زيادة كفاءة التحويل اخلاصة ا.

خلية ضوئية جهدية متعددة الوصالت
ثنائية الوجه

doppelseitige Tandem-Solarzelle

1758 double wall

double cloison

حائط يتكون من جدارين اثنني بينهما جتويف، والذي ميكن أن حيتوي
مواد عازلة.

جدار مزدوج

Zweischalenmauerwerk

1759 double-flow

double flux

عملية جتري يف ((رابط: برج تربيد ذو سريان معترض|برج التربيد
ذي السريان املعترض)) والذي حيتوي على صفني متقابلني من

احلشوة، يتم إمدادمها باهلواء من نفس حيز اهلواء.

سريان مزدوج

doppeldurchflutet

1760 double-layer 
capacitors

condensateurs à double couche

يمثل هذا النوع من املُكثّفات درجة وسط بني املُكثّفات التقليدية
واملراكمات. ويمكن استخدام املُكثّفات الكهربائية ثنائية الطبقة
كوسيلة لتخزين الطاقة (كهرستايت بدالً من كهركيميائي)، حيث
تكون قدرا التخزينية أقل بشكل واضح عن قدرة البطاريات أو

املراكمات، إال أا تتميز يف املُقابل بأا تستطيع ختزين الطاقة وإعادة
اإلمداد ا يف وقت أقصر نسبياً.

مكثّفات ثنائية الطبقة

Doppelschichtkondensatoren

1761 downdraft gasifier

gazéificateur à évacuation descendante

(رابط: مغوز)) مترر فيه الغازات املُولَدة عرب منطقة االحتراق يف قاع
املغوز.

مغوز ذو سحب سفلي، مولد غاز ذو
سحب سفلي

Gleichstromvergaser

1762 Down-draft gasifier

gazéifieur à courant descendant

(انظر: ((رابط: مغوز ذو فَرشة ثابتة وتيار مصاحب))) 

غوز ذو سحب سفليم

Gleichstrom-Festbettvergaser

1763 downhole motor

moteur de fond

يسمى كذلك 'حمرك بئر احلفر'، وهو عبارة عن جتهيزة تشغيل إلزميل
احلفر وتدويره. ويتم التشغيل عادةً باستخدام عنفة تدار بواسطة سائل

احلفر املُتدفق فيها.

حمرك حتت األرض

Untertagemotor

1764 downpour

averse

kurzer, heftiger Niederschlag  

زخة مطرية

Schauer
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1765 downsizing

rationalisation

مصطلح يقصد به تقليل حجم جتهيز مادي ما، مع احلفاظ على نفس
درجة قدرته الوظيفية املُتاحة، حيث يتم ختفيف تلك األخرية كثرياً من

خالل رفع الكفاءة نتيجةً لتأثري التآزر الناتج عن تصميم مكونات
وأجزاء يف النظام بشكل أصغر، وعندئذ يمكن استخدام أحجام أصغر

من باقي املكونات، حىت ينخفض الوزن اإلمجايل، إخل.

حتجيم، تصغري احلجم

Downsizing

1766 downstream

aval pétrolier

مصطلح يدل يف جمال صناعة النفط والغاز على تقريب مجيع األنشطة
من املستهلك (مثل تكرير النفط اخلام إىل املنتجات البتروكيماوية

والتوزيع، اخل)، ((( رابط: عكس اجتاه التيار))) .

يف اجتاه التيار

Downstream

1767 downtime

temps d'arrêt

الوقت الذي يكون فيه النظام الكهرضوئي غري فعال حبيث ال يستطيع
توفري الطاقة الالزمة للوفاء باحلمل. ويقاس مثلما تقاس ((رابط: إتاحية

(ال... )|اإلتاحية)) بوحدة الساعة يف السنة.

زمن التوقف

Nichtverfügbarkeit;   Ausfallzeit

1768 downwind machines

machines sous le vent

يقع ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)) يف هذا النوع من العنفات
يف ناحية الربج احملجوبة عن الريح. وهلذا النوع ميزة نظرية، حيث
يمكن بناؤه دون تزويده بآلية االنعراج، وذلك يف حالة مساح بعض
هذه التصميمات ((رابط: كنة|الكنة)) باتباع الريح بشكل سليب.

توربينات يف اجتاه الريح

Leeläufer

1769 Dqo transformation

transformation dq0

عملية حتويل رياضية تسمى اختصاراً dq0 أو dqo، وتستخدم
لتبسيط حتليل الدوائر ثالثية األطوار. ويف حالة الدوائر ثالثية األطوار
املُتوازنة يؤدي تطبيق هذا التحويل إىل خفض كميات التيار املُتردد

الثالثية إىل كميات تيار مستمر ثنائية.

حتويل مباشر من التعامد إىل الصفر
(Dqo)

d;  q-Transformation

1770 drainage basin

bassin versant

منطقة مستجمعات املياه (باالجنليزية: حوض الصرف الصحي، منطقة
الصرف الصحي، منطقة مستجمعات املياه، وحوض ر) هي "منطقة

ذات تدفق مشترك للجريان السطحي"، مبا يف ذلك املياه اجلوفية.
خمرج تدفق منطقة الصرف السطحي هو ((رابط: املصب)).  ميثل

((رابط: خط تقسيم مستجمعات ا

منطقة مستجمعات املياه/حوض النهر

Einzugsgebiet

1771 drainage system

station de déshydratation

حمطة إزالة املياه

Entwässerungsanlage

1772 drainback system

système de vidange par refoulement

نظام مغلق احللقة تكونُ فيه مياه حلقة املُجمّعات حمبوسة. وخترج املياه
من املُجمّعات عندما تتوقف املضخة داخل اخلزان.

نظام تصريف راجع

Drain-Back-System Rückentleerungssystem

1773 draw-through air 
handling unit

unité de traitement d'air par tirage aspiré

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة هواء)) تركب فيها مروحة
اإلمداد يف االجتاه املعاكس للملفات. ويتم توزيع اهلواء فوق مقطع
امللف، كما ميكن أن يتصل خمرج املروحة خبط إمداد له نفس سرعة

اهلواء.

وحدة مناولة اهلواء بالسحب

Saugzug-Luftbehandlungsgerät

1774 dried distillers 
grains with solubles 
(DDGS)

drêches de distillerie sèches avec solubles 
(DDSS)

يتم إنتاج هذا النوع من احلبوب يف مصانع إنتاج ((رابط: إيثانول
حيوي|اإليثانول احليوي)) باالعتماد على احلبوب النشوية، حيث
تنشأ أخبرة أثناء عملية إنتاج اإليثانول، تخلِّف بعد تربيدها منتجاً

يسمى ثقالة التقطري. وبعد جتفيفها يتم حتويلها إىل كبسوالت وأقراص،
وتستخدم كعلف قابل للتخزين.

احلبوب املُقطّرة اجلافة مع الذوائب،
حبوب التقطري اجلافة مع الذوائب

Trockenschlempe
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1775 drill cuttings

petites résidus du forage

املواد املُفككة، اليت تدفع إىل السطح أثناء عمليات ((رابط: حفر
عميق|احلفر العميق)).  وختتلف عن قلب احلفر املخروطي الذي ال

يمكن سحبه عند حفر اآلبار العميقة إال بواسطة أزاميل خاصة وبعض
العدد والتجهيزات األخرى. ويتم استخراج برايات احلفر من دورات
موائع احلفر املُستخدمة يف عمليات احلفر. وتستخلص من برايات
احلفر دالالت عن الطبقات املُتداخلة، فضلًا عن أنواع األحجار

وتصنيفها اجليولوجي. وإىل جانب البيانات القياسات اجليوفيزيائية
ملواقع احلفر تعد برايات احلفر إىل مصدراً رئيسياً للمعلومات اليت

يمكن احلصول عليها من ((رابط: حفر جيوحراري|احلفر
اجليوحراري))، طاملا مل يتم استخراج أي عناصر حفر أخرى من

مستويات العمق املعنية.

برايات احلفر

Bohrklein

1776 drilling

forage

حفر أو تعميق بئر.

حفر

Niederbringen

1777 drilling fluid

fluide de forage

هي السوائل اليت تضخ من خالل ثقوب يف البئر. هناك نوعان
أساسيان من سوائل احلفر - املاء وسوائل احلفر اليت تعتمد على

النفط.

طني زيين

Bohrspülung

1778 drilling platform

plate-forme de forage

رصيف صناعي قائم يف البحر، يستخدم يف أعمال حفر اآلبار، اليت
تستهدف يف الغالب البحث عن البترول أو الغاز الطبيعي.

منصة احلفر، رصيف احلفر

Bohrplattform

1779 drilling progress

progrès de forage

سرعة تقدم احلفر، ويعرب عنه عادة باملتر يف الساعة.

تقدم احلفر

Bohrfortschritt

1780 drilling technology

technologie de forage

تكنولوجيا احلفر

Bohrtechnik

1781 drinking water

eau potable

املاء الذي يصلح، يف حالتها الطبيعية أو بعد املُعاجلة، للشرب، أو املاء
الذي يستعمل يف أغراض طهي الطعام أو صنع املشروبات أو األغراض

املرتلية.

ماء صاحل للشرب

Trinkwasser

1782 Drinking water

eau potable

أو مياه الشرب وهي املياه الصاحلة لتلبية االحتياجات البشرية. حيث
تعترب املادة الغذائية األكثر أمهية، نظرا لكوا غري قابلة لالستبدال

(املدخل والتوجيهات من املعيار 2000 للمعهد األملاين للمعايري).

ماء الشرب

Trinkwasser

1783 drinking water

eau potable

((رابط: ماء))، صاحل لالستهالك البشري.

مياه الشرب

Trinkwasser

1784 drinking water 
container

conteneur d'eau potable

حاوية حبجم داخلي مناسب لتخزين أو نقل ((رابط: ماء الشرب)). 

خزان مياه الشرب

Trinkwasserbehälter

1785 drinking water 
extraction

captage d'eau potable

استخالص مياه الشرب

Trinkwassergewinnung

1786 drinking water 
heating

chauffage d’eau potable

مت االعتماد بشكل أساسي يف العقود األخرية على حرق ((رابط: نِفط
خام|النِفط اخلام)) أو ((رابط: غاز طبيعي|الغاز الطبيعي)) لتوفري
((رابط: الطاقة)) الالزمة لتسخني مياه الشرب، كما انتشر تسخني
املياه بواسطة الكهرباء يف الدول اليت تعرف اخنفاض أسعار الطاقة

الكهربائية بشكل كبري (مثل فرنسا والدول اإلسكندنافية). ومنذ مطلع
القرن احلادي والعشرين، مت إيالء أمهية كبرية لكل من ((رابط: نظام
الطاقة الشمسية احلرارية|أنظمة الطاقة الشمسية احلرارية)) واملراجل

(الغاليات) و((رابط: خشب|باخلشب)) و((رابط: مضخة
حرارية|املضخات احلرارية)) والطاقة احلرارية املستعملة يف مياه

الصرف الصحي.

تسخني مياه الشرب

Trinkwassererwärmung
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1787 drinking water 
protection area

zone de protection de l'eau potable

جمال اختذت فيه اإلجراءات الضرورية حلماية املياه من التأثريات الضارة
وخيضع لقواعد إدارة وحمظورات اخلاصة.

منطقة محاية مياه الشرب

Trinkwasserschutzgebiet

1788 drinking water 
quality

qualité d'eau potable

مستوى جودة مياه الشرب.

جودة مياه الشرب

Trinkwasserqualität

1789 drinking water 
Regulation

règlementation de l'eau potable

قانون صدر بتاريخ 21 مايو 2001 بأملانيا (نشرة القوانني االحتادية
(BGBl I 2001 S. 959 ff))، وحيتوي التعاريف وقواعد

السالمة ملياه الشرب.

قانون مياه الشرب

Trinkwasserverordnung

1790 drinking water tank

réservoir d'eau potable

حاويات لتخزين ((رابط: ماء الشرب)). 

خزان مياه الشرب

Trinkwassertank

1791 drinking water 
treatment

traitement de l'eau potable

انظر ((رابط: معاجلة املياه)). 

معاجلة مياه الشرب

Trinkwasseraufbereitung

1792 drive train

groupe motopropulseur

تعرف يف اللغة االجنليزية باسم: Drive Train، وهي جزء من
املركبة، يضم احملرك (أو احملركات)، وصندوق التروس، وجمموعة نقل

احلركة، وصوالً إىل العجالت.

جمموعة نقل القدرة

Antriebsstrang

1793 drive unit

unité motrice

أحد املُكونات الثالثة األساسية لنظام ((رابط: توليد مشترك للحرارة
، (((CHP) التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة|(CHP) والقُدرة

ويف هذه الوحدة يتم حرق وقود املصدر.

وحدة التدوير

Antriebseinheit

1794 Drop in Fuel

Drop in Fuel

وقود (جديد أو متجدد) ميكن أن حيل حمل الوقود التقليدي بشكل
مباشر.

قطرة يف الوقود/وقود بديل

Drop-in Fuel

1795 droplet separator

séparateur de gouttes

عارضة تعمل على تقليل ((رابط: فقد انسياق برج التربيد)) عن طريق
إدخال اهلواء خالله بشكل قسري بعد خروجه من حيز التعبئة ومناطق

الترذيذ اخلاصة ((رابط: برج التربيد|بربج التربيد)). 

فتحة وية

Tropfenabscheider

1796 Dropped ceiling

faux plafond

سقف ثانوي يكون معلقاً أسفل ((رابط: سقف إنشائي|السقف
اإلنشائي)) الرئيسي.

سقف مستعار، سقف مستعار

Zwischendecke;   abgehängte Decke

1797 drought

sécheresse

Periode des Wassermangels  

جفاف

Dürre

1798 drought;   aridity

sécheresse

فترة تقل فيها املياه.

جفاف

Dürre

1799 dry biomass

biomasse sèche

كتلة حيوية مت جتفيفها.

كتلة حيوية جافة

Trockenbiomasse

1800 dry cooling

refroidissement sec

عملية تربيد مياه تعتمد على نقل احلرارة من املاء األدفأ نسبياً إىل اهلواء
األبرد نسبياً باستخدام طرق نقل احلرارة احملسوسة. وهذا النوع من

التربيد يسمى كذلك 'التربيد اجلاف'.

تربيد جاف، تربيد غري تبخريي

Trockenkühlung
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1801 dry cooling tower

tour de refroidissement à sec

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) يعمل على نقل احلرارة عرب سطح
يفصل مائع التشغيل عن اهلواء احمليط. ويعتمد برج التربد على اجلاف
أساساً على نقل احلمل احلراري للتخلص من احلرارة حيث أا أفضل

طريقة للتخلص من احلرارة وذلك مقارنةً بطريقة 'نقل احلرارة بالبخر'.
وهلذا الربج ثالث مزايا أساسية: التحكم الدقيق يف درجة احلرارة،

والفقد املائي ضئيل للغاية، واملقدرة على التشغيل عند درجات حرارة
عالية للغاية.

برج تربيد جاف، برج تربيد على
اجلاف

Trockenkühlturm

1802 dry cooling towers

tours de refroidissement à sec

يراعى عند استخدام أبراج التربيد اجلافة الفرق بني درجة احلرارة الدنيا
للمياه الباردة واهلواء املُحيط. ويمكن أن يتراوح هذا الفارق يف أبراج
التربيد اليت جيري ويتها إجبارياً بني 4 و5 كلفن، مع مراعاة أن ذلك

هو الفارق الوصول إىل درجة حرارة اهلواء اجلاف.

أبراج التربيد اجلافة

Trockenkühltürme

1803 dry day

jour sec

Ein Tag, an dem höchstens 0,1 mm
 

.Niederschlag fällt

يوم جاف

Trockener Tag

1804 dry natural gas

gaz naturel sec

((رابط: غاز طبيعي)) من احتياطيات (آبار) الغاز الطبيعي اخلالصة،
وعادة ما تكون نسبة غاز امليثان فيه عالية جدا.

غاز طبيعي جاف

trockenes Erdgas

1805 dry-bulb 
temperature

température de bulbe sec

درجة حرارة اهلواء الداخل ((رابط: برج التربيد|لربج التربيد)) أو
القريب منه مقاساً بترمومتر ذي بصيلْة جافة.

درجة حرارة البصيلْة اجلافة

Trockentemperatur

1806 DSO distribution 
system operator

opérateur du réseau de distribution

مشغل حملي لشبكة توزيع الطاقة
(DSO)

DSO
1807 Dual Degree: 

Bachelor of 
Renewable Energy 
Engineering  
 
Qualification 
Awarded: Bachelor 
of Arts

double diplôme: Licence en génie d'énergies 
renouvelables   diplôme attribué: licence: 
Licence des arts

تقدم جامعة نيو ساوث ويلز  برناجما مينح درجة مزدوجة و الذي
بدوره مينح درجة اإلجازة يف هندسة الطاقات املتجددة و ليسانس
اآلداب. متكن  هذه الدرجة املشتركة من تعزيز املهارات اخلاصة

باإلتصال والبحث والتحليل.           املؤسسة: جامعة نيو ساوت
ويلز

شهادة مزدوجة: الشهادة احملصل
عليها خالل دراسة هندسة الطاقة

املتجددة: شهادة اإلجازة

Dual-Abschluss: Bachelor of Renewable Energy 
Engineering / Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor of Arts

1808 Dual Degree: 
Bachelor of 
Renewable Energy 
Engineering / 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor 
of Science

double diplôme: Licence en génie d'énergies 
 renouvelables diplôme attribué: licence en 

science

تقدم جامعة نيو ساوث ويلز  برناجما مينح درجة مزدوجة و الذي
بدوره مينح درجة اإلجازة يف هندسة الطاقات املتجددة و اإلجازة يف
العلوم . متكن هذه   الدرجة املشتركة من توسيع معرفتك من حيث

املفاهيم العلمية اليت تشكل أسس وتطبيقات اهلندسة.

شهادة مزدوجة: الشهادة احملصل
عليها خالل دراسة هندسة الطاقات

املتجددة: شهادة اإلجازة

Dual-Abschluss: Bachelor of Renewable Energy 
Engineering / erworbenen Qualifikation: 
Bachelor of Science

1809 dual fuel engine

moteur à dual fuel

حمرك اشتعال بالضغط مثل ((رابط: حمرك الديزل)) إال أن االشتعال
يتحقق عن طريق إضافة زيت اشتعال خاص.

حمرك بوقود مزدوج

Zündstrahlmotor
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1810 dual fuel engines

moteurs à deux carburants

((رابط: محرك)) ديزل انضغاطي االشتعال، يستخدم فيه الغاز
الطبيعي مع مقدار صغري من وقود ديزل التمهيدي.

محرك ثُنائي الوقود

PGI-Motoren

1811 dual networks

réseaux duels

شبكتان تكون فيهما معادالت احللقة ألحدامها هي معادالت العقدة
للشبكة األخرى. ومع ذلك، فإن الشبكتني الثنائيتني ليستا متكافئتني.

شبكتان ثنائيتان

duale Netzwerke

1812 Dual path

double voie

نظام يكون فيه تدفق اهلواء عرب ملفات التدفئة وملفات التربيد يف توازٍ
بينهما.

مسار مزدوج

zweizügig

1813 dual-axes tracking

suivi bi-axiale

نظام يمكِّن النظام الشمسي من الدوران حول حمورين، حيث يكون
حمور منهما مبحاذاة مباشرة للشمس واليت تعترب أسطع نقطة (هدف)

للحصول على الطاقة الشمسية.

تتبع ثنائي احملور

zweiachsige Nachführung

1814 dual-fuel vehicle

véhicule bi-carburant

مركبة تسري بأحد أنواع الوقود البديل وبالوقود التقليدي (الغاز
الطبيعي والديزل) على حد سواء، وذلك بنسبة ثابتة.

مركبة بنظام وقود ثُنائي

Dual-Fuel Fahrzeug

1815 dual-mode hybrid

voiture hybrid avec deux moteurs électriques

مت تطوير هذا النظام كبديل لنظام التشغيل اهلجيين الكامل اخلاص
بشركات جنرال موتورز (GM)، وداميلر كرايسلر، ويب إم دبليو،
وذلك لسيارات املُستقبل اليت ستستخدم محركني كهربائيني، ونظام
نقل حركة ثابت أو متغير. ويتمثل اهلدف من النظام اهلجني ثنائي
التشغيل يف خفض معدالت استهالك الوقود سواء أثناء السري ببطء

داخل املدن املُزدمحة أو القيادة على الطرق السريعة.

نظام هجني ثنائي التشغيل

Dual-mode Hybrid

1816 dual-phase-
extraction

extraction en deux phases

عملية اإلزالة اهليدرولية للطور عن طريق تكوين أقماع خفض للمياه
اجلوفية بواسطة استخراجها. يتجمع الطور يف األقماع، وتتم إزالته

بالضخ باستخدام أنظمة شفط خاصة.

استخالص ثنائي املرحلة

Zwei-Phasen-Extraktion

1817 Duct fan

ventilateur de la gaine

مروحة التدفق احملوري، وتركَّب يف ((رابط: ممر اهلواء)) لوضع اهلواء
املُكيف.

مروحة أنبوبية، مروحة جمرى اهلواء

Kanallüfter

1818 duct opening

bouche de pulsion

فتحة يتم من خالهلا سحب اهلواء من اخلارج.

فتحة القناة

Zuluftöffnung

1819 due quota

quota dû

 وجود حصة ثابتة من الطاقة املتجددة يف الطاقة الكهربائية

حصة واجبة

Quotenpflicht

1820 dug well

puits creusé

تعد البئر احملفورة  الشكل األصلي ((رابط: بئر|لآلبار)) وحنصل عليه
من خالل احلفر يف األرض، مث تبطني اجلدار الداخلي للبئر باخلرسانة
ليتم بعد ذلك إحاطته  بسور. ويصل املاء من باطن األرض إىل البئر
احملفورة، مث يتم ضخ املاء منه إىل األعلى. وال تصل هذه اآلبار إىل

عمق كبري يف باطن األرض وذلك حسب طريقة إنشائها ونوعيتها، إذ
تتصل جبزء فقط من الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية، مما جيعلها بئر غري
مكتملة (جزئية). وبسبب عدم اتصال البئر احملفورة إال ببضعة أمتار

فقط من الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية فإن النسبة القصوى من املياه اليت
يمكن احلصول عليها من البئر تكون حمدودة للغاية.

بئر حمفورة

Schachtbrunnen
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1821 dump load

vidage (évacuation) de charge

مكون  يستقبل القُدرة الكهربائية الناجتة عن املُولّد اهلوائي عندما تكون
البطاريات مشحونة متاماً حبيث ال تستطيع تقَبل قدرة إضافية. يكون

عادةً عنصر تسخني كهربائي.

عنصر تفريغ احلمل الزائد

Blindlast;   Lastwiderstand

1822 Dumping

fuite d’air du diffuseur

عملية طرد اهلواء من ((رابط: ناشر|الناشر)). 

إفراغ، تفريغ

Abgabe

1823 duplex connection

connexion duplex

حلقة اتصال بني العقد (التقاطعات)، واليت متكن من نقل املعلومات يف
كال االجتاهني ((( أنظر : تواصل ثنائي االجتاه))) .

ربط ثنائي االجتاه

Duplexverbindung

1824 duration of jack up 
and down (DJUD)

durée d’élévation et de descente

الزمن املُنقضي على رفع السفينة إىل ارتفاعٍ معني، مث إعادة خفضها
إىل مستوى الطفو مجدداً.

مدة الرفع واخلفض

Hub- und Absenkdauer

1825 duration of tariff 
payment

la durée du paiement des droits de douane

مدة دفع الرسوم اجلمركية

Vergütungsdauer

1826 duration of the 
sailing from turbine 
to turbine (DTTT)

durée de navigation d’une turbine à une autre

الوقت الذي يستغرقه اإلقالع من عنفة إىل أخرى يف نظاق مزرعة
رياح.

زمن اإلحبار من عنفة ألخرى

Fahrtdauer zwischen Turbinen

1827 Dürrnhaar project

projet Dürrnhaar

مشروع نفذته شركة مشروعات الطاقة اجليوحرارية دورار
(ش.ذ.م.م) وشركاؤها يف منطقة (كريشتوكاخ) بأملانيا، واحلاصلة
على رخصة استكشاف، وهي ضاحية قريبة من بلدة دورار. إن

وجود الضاحية على موقع سابق لنفايات البناء يتناسب متاما مع وجود
بنايات صناعية يف هذه املنطقة لسحب احلرارة من جوف األرض على
املدى املتوسط. وقد مت فيه الوصول بنجاح إىل املاء الساخن كمصدر

للحرارة باستخدام الثنائية اجليوحرارية.

مشروع دورار

Dürrnhaar Projekt

1828 dust devil

Tourbillon de poussière

ein kleinräumiger Luftwirbel mit vertikaler 
Achse meist geringer Höhenerstreckung  

دوامة ترابية/غبار الشيطان

Kleintrombe

1829 dust devil

tourbillon de poussière

die kleine Variante von Windhosen.  

دوامة ترابية

Staubteufel

1830 dust holding 
capacity

capacité de rétention de la poussière

كمية الغبار العالقة يف مرشح اهلواء.

سعة حجز الغبار

Staubrückhaltekapazität

1831 dust removal

dépoussiérage

عملية جتري باستخدام ((رابط: دوامة|الدوامة)) اخلاصة باألنظمة
امليكانيكية أو ((رابط: مرشح كهربائي|املُرشحات الكهربائية))

((رابط: تنقية اهلواء العادم|لتنقية اهلواء العادم)) من الغبار والعوالق.

إزالة الغبار، تنفيض

Staubabscheidung

1832 dust removal 
process

procédé de dépoussiérage

عملية تتم عرب طريقتني، إما باستخدام ((رابط: دوامة|الدوامة)) أو
((رابط: مرشح كهربائي|املُرشح الكهربائي)) (انظر: ((رابط: إزالة

األتربة))) 

عملية إزالة األتربة

Entstaubungsverfahren
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1833 duty cycle

cycle d'utilisation

نسبة الوقت الفعلي إىل الوقت اإلمجايل، وهو الوقت الذي يصف زمن
تشغيل األجهزة املختلفة يف نظام كهرضوئي.

دورة تشغيل

Ein-Aus-Verhältnis

1834 duty rating

durée de commutation

يعرف بأنه الفترة الزمنية اليت يعمل فيها العاكس بكامل قدرته املُقننة،
ودون أن يواجه مشكلة االرتفاع املفرط يف درجة احلرارة.

تقنني التشغيل

Einschaltdauer

1835 duty to investigate

obligation d'enquêter

$) LINK1 ،" 2 التزام مشغلي نظام النقل وفقا للمادة 3 الفقرة
X $ 70)؛" LINK1 ($ X $ 76)؛" بتحديد مبلغ وحساب
النقل للسنة التالية حبلول 15 أكتوبر من السنة التقوميية ونشره بأن يتم

ذكر رسوم الضرائب سنت دوالر/ للكيلو واط ساعة للمستهلك
النهائي من الكهرباء ".

واجب التحقيق

Ermittlungspflicht

1836 dyesensitized solar 
cell (DSC)

cellule solaire sensibilisée par colorant

توجد يف جمموعة ((رابط: خلية|اخلاليا)) الشمسية ذات ((رابط:
فيلم رقيق|األفالم الرقيقة)) واليت تقوم بتحويل ضوء الشمس إىل طاقة

كهربائية على املستوى اجلزيئي.

خلية مشسية صبغية

farbsensitive Solarzelle

1837 dynamic and 
kinematic viscosity

viscosité dynamique et cinématique

اللزوجة الدينامية ملائعٍ ما هي مقياس لتماسكه، وترتبط عادة بدرجة
احلرارة، وعندما تتراوح درجات احلرارة بني 0 س° و150 س°،

تتأرجح لزوجة املياه مقارنةً بكثافتها مبقدار مضاعف، ولذلك فإن هلا
أمهية قصوى فيما خيص سلوك تدفق املياه اجلوفية احلرارية.

لزوجة الكينماتية والدينامية

dynamische und kinematische Viskosität

1838 dynamic compressor

compresseur dynamique

ضغاط عنفي، يقوم – بعكس وظيفة العنفة – بضغط تيار الغاز
بواسطة العجالت الريشية وأرياش العنفة.

ضغاط دينامي، مكثّف دينامي

dynamischer Verdichter

1839 dynamic mechanical 
and electrical model

modèle mécanique et électrique dynamique

ينبين هذا النوع من النماذج اخلاصة باألنظمة الكهربائية اهلجينة، على
املعادالت الدينامية حلركة مكونات النظام امليكانيكية والكهربائية.
وهو مصمم لفحص وحتري كلٍ من االستقرار الكهربائي للنظام

(مبقياس ملي ثانية)، وكذلك االهتزازات امليكانيكية.

منوذج دينامي ميكانيكي وكهربائي

dynamisches mechanisch-elektrisches Modell

1840 dynamic mechanical 
model

modèle mécanique dynamique

تستخدم النماذج الدينامية أساساً يف األنظمة الكهربائية اهلجينة،
لتصميم مكونات النظام وتقييم استقراره وحتديد جودة القدرة

الكهربائية. وتنبين هذه النماذج على املعادالت امليكانيكية للحركة
وعلى توزانات القدرة.

منوذج دينامي ميكانيكي

dynamisches mechanisches Modell

1841 dynamic 
mechanical, steady-
state electrical 
model

modèle mécanique dynamique, électrique en 
régime permanent

ينبين هذا النوع من النماذج على املعادالت امليكانيكية للحركة
ومعادالت احلالة املستقرة اخلاصة باملكونات الكهربائية للنظام. وميكن

يف هذا النموذج تقدمي تقييم أويلّ للسلوك الكهربائي للنظام.

منوذج دينامي ميكانيكي وكهربائي
مستقر احلالة

dynamisches mechanisch-stationärelektrisches 
Modell

1842 Dynamic problem

problème dynamique

مشكلة تحددها املراحل، واحلاالت، والقرارات، القابلة للتنفيذ،
ودوال االنتقال واحلاالت األولية والنهائية، ودالة اهلدف.

مشكلة دينامية

dynamisches Problem

1843 Dynamic variable

variable dynamique

متغيرات يمكن حتديدها وفقاً لقرارات تتخذ، من شأا أن تؤثر على
حالة خزان طاقة ما، وبالتايل فهي تؤثر على حاالته املُستقبلية.

متغير دينامي

dynamische Variable
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1844 dynamo

dynamo

جهاز لتوليد التيار املُستمر من عمود دوار. (انظر: ((رابط: مولّد تيار
متردد|مولّد التيار املُتردد))) ، (انظر: ((رابط: مولّد كهربائي))) 

مولِّد كهربائي، دينامو

Dynamo

184



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةE

1845 E85, E20

mélangé éthanol – essence (E85: 85% éthanol)

يتحدد نوع اإليثانول عند خلطه بالبرتين تبعاً لنسبة األول يف خليط
الوقود. فخليط وقود E85 حيتوي على نسبة 85% من اإليثانول،
بينما E20 حيتوي على نسبة 20% من اإليثانول، وهكذا. وبوجه

عام، تصل أقل نسبة برتين يف خليط البرتين واإليثانول إىل %15
.(E85 طلق عليهلذلك ي)

E85، E20 خليط وقود

E85, E20

1846 EACI (Executive 
Agency for 
Competitiveness 
and Innovation)

Agence exécutive pour la compétitivité et 
l'innovation de l’UE

إحدى وكاالت االحتاد األورويب اليت أسستها املفوضية األوروبية يف
23 ديسمرب;  كانون األول 2003م، وكانت حتمل حينها اسم

'الوكالة التنفيذية للطاقة الذكية (IEEA)' (باإلجنليزية:
Intelligent Energy Executive Agency). تولت هذه
اهليئة مسؤولية تنفيذ 'برنامج أوروبا للطاقة الذكية'، ثُم غُير امسها يف 1
مايو;  آيار 2007 ليصبح 'الوكالة التنفيذية للتنافسية واإلبداع'. و متّ
إعادة حتديد أهداف ومهام الوكالة مرة أخرى، فأصبحت على رأس
الوكاالت التنفيذية اجلديدة اليت أسستها املفوضية األوروبية نفسها

بغرض تنفيذ االستراتيجيات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، باإلضافة إىل
مساعدة املفوضية يف التركيز على عمليات اختاذ القرار السياسية واملهام

املؤسسية.

الوكالة التنفيذية للتنافسية واإلبداع
(EACI)

Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation

1847 earth

terre

نشأت األرض قبل حوايل 4.5 مليار عام بفعل التكتل التدرجيي
((رابط: مادة |ملواد))، مثل الصخور والغازات واألتربة، داخل
سحابة كانت موجودة قبل نشأة األرض. (انظر: ((رابط: طاقة

حرارية أرضية))) 

أرض

Erde

1848 earth crust

croûte terrestre

قشرة األرض

Erdkruste

1849 earth crust

croûte terrestre

die äußerste, feste Schale der Erde.  

قشرة األرض

Erdkruste

1850 earth fault [UK];  
ground fault [US]

fuite de terre

عطل أحادي القطب؛ أي أنه دائرة قصر (كتلك اليت حتدث عند
جتسري عازل بعد حدوث صاعقة أو نتيجة تعرضه للتلوث)، يف نظام 
ثالثي الطور معزول (انظر: ((رابط: شبكة معزولة)))  أو يف نظام 

ثالثي األطوار تعويضي. (انظر: ((رابط: شبكة تأريض رنان))) 
(انظر: ((رابط: عطل أرضي مزدوج))) 

عطل أرضي

Erdschluss

1851 earth fault 
compensation 
[UK];  ground fault 
compensation [US]

compensation de fuite de terre

شكلٌ خاص من أشكال معاجلة نقطة التعادل، جترى املعاجلة فيه
باستخدام ملفات بيترسون. (انظر: ((رابط: نقطة التعادل)))  ( انظر:

((رابط: شبكة تأريض رنان))) 

تأريض رنان

Erdschlusskompensation

1852 earth heat

chaleur de la terre

die Wärme, die im zugänglichen Teil der 
Erdkruste gespeichert ist  

حرارة األرض

Erdwärme

1853 Earth house

Maison organique

طراز معماري تستخد م فيه التضاريس الطبيعية لبناء جدران مرتل ما.

مرتل أرضي، مرتل منحوت من
التضاريس األرضية، مرتل مؤرض

Erdhaus

1854 Earth sheltering

terre abritant

عملية تصميم معماري تستخدم فيها التربة لبناء جدران املبىن، وذلك
للحد من الفقد احلراري واحلفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل املبىن.

طمر املباين

Erdwalldämmung
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1855 earth’s 
atmosphere;   
atmosphere of the 
earth

atmosphère terrestre

غالف غازي يقع فوق سطح األرض.

غالف جوي أرضي

Erdatmosphäre

1856 earth’s core

noyau de la Terre

اجلزء املعدين الصلب يف الكرة األرضية، ويشكل لُبها (مركزها) حيث
يبلغ قطره 6942 كم وهو بذلك يزيد على نصف قطر الكوكب
بأكمله، وعلى الرغم من أن لب األرض يساوي سدس حجم الكرة
األرضية إال أنه، ولكثافته الشديدة، يسهم يف تكوين حوايل ثلث

إمجايل كتلة األرض. وقد أوضحت قياسات الزالزل العميقة أن لب
األرض يتكون من لب خارجي سائل ولب داخلي صلب، ويتولد

اال املغناطيسي لألرض يف اللب اخلارجي.

نواة األرض

Erdkern

1857 earth’s surface

surface de la terre

الطبقة احلدية الواقعة بني قشرة األرض الصلبة أو املُسطّحات املائية،
من ناحية، و((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)) من الناحية

كُرة (نِصفي تنوعة إىل نِصفيمكن تقسيمه وفقاً ملعايري ماألخرى. وي
سطح الكُرة األرضية).

سطح األرض

Erdoberfläche

1858 earth’s surface;   
surface of the earth

surface de la terre

السطح اخلارجي الصلب لألرض.

سطح األرض

Erdoberfläche

1859 earthed plug;   
protective plug

fiche à contacts de protection

نوع من القوابس األملانية، مطابق ملواصفات اللجنة الدولية لقبول
.CEE 7;   4 بالكود (CEE) األجهزة واملُعدات الكهربائية

ويسمح هذا القابس بسريان تيار يصل مقداره إىل 16 أمبري، وبذلك
يمكنه - يف شبكة الكهرباء األملانية - توصيل قدرات شحن تصل إىل

3,68 كيلو واط.

قابس أمان مبالمس تأريض

Schuko-Stecker

1860 earthing switch 
[UK];  grounding 
switch [US]

interrupteur de terre

مفتاح كهربائي آيل يستخدم لتوصيل أجزاء من الدائرة الكهربائية
باألرض، وهو يقاوم التيار الكهربائي لفترة معينة يف الظروف غري
الطبيعية (عند حدوث دائرة قصر مثالً)، علماً بأن توصيل التيار

الكهربائ ليس من بني مهامه يف ظروف التشغيل األخرى.

مفتاح تأريض

Erdungsschalter

1861 EarthOn cell

Earth On cell

نوع من اخلاليا الشمسية املوجبة ثنائية الوجه ((رابط: بلورة
مفردة|أحادية البلورة)) ووكفائتها تزيد مرتني على كفاءة ((رابط:
خلية|اخلاليا)) الشمسية التقليدية. تنتجها شركة جلوبال سوليوشرت

.(PVG) الضوئية

EarthOn خلية

EarthON-Zelle

1862 earthquake

tremblement de terre

اهتزازات أرضية.

زلزال

Erdbeben

1863 earthquake

tremblement de terre

Erschütterungen des Erdbodens  

زلزال

Erdbeben

1864 earth's atmosphere

atmosphère terrestre

غالف جوي أرضي

Erdatmosphäre

1865 earth's atmosphere

atmosphère terrestre

ist die gasförmige Hülle oberhalb der 
Erdoberfläche.  

غالف األرض اجلوي

Erdatmosphäre

1866 earth's crust

croûte terrestre

(انظر: ((رابط: نواة األرض))) 

قشرة أرضية

Erdrinde
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1867 earth's crust;   crust 
of the earth

croûte terrestre

الغالف اخلارجي الصلب احمليط باألرض.

قشرة أرضية

Erdkruste

1868 earth's mantle

manteau (de la terre)

الطبقة األقوى اليت تتوسط التركيب الداخلي للكرة األرضية ويقع
مباشرةً حتت القشرة األرضية، ويبلغ  مسكه حنو 2.850 كم (يبلغ
عمق املسافة حىت حدود هذا الغالف حنو 2.898 كم)، وهوجامد
مثل القشرة األرضية إال أنه خيتلف عنها بشكلٍ واضح يف خواصه

امليكانيكية وتركيبه الكيميائي، إذ تتكون 'القشرة األرضية' بنسبة كبرية
من البازلت (الذي يغطي قيعان البحار وكذلك تلك اليت يف أسفل

القارات) واجلرانيت (السيماعلى القارات).

غالف األرض

Erdmantel

1869 earth's surface

surface de la terre

die feste äußere Oberfläche der Erde  

سطح األرض

Erdoberfläche

1870 Earthship

Géonef

مرتل مصنوع من مواد طبيعية ومواد معاد تدويرها.

مبىن إيرث شيب

Earthship;   Erdschiff

1871 e-bike

vélo électrique

دراجة مزودة بنظام دفع مساعد كهربائي.

دراجة كهربائية

E-bike

1872 EC directive on the 
energy performance 
of buildings 
directive (2002/91/ 
EC)

directive CE sur la performance énergétique des 
bâtiments (2002/91 / CE)

تشمل هذه التوجيهات أربعة مواضيع رئيسية:
 

-منهجية مشتركة حلساب أداء الطاقة املتكاملة للمباين؛
 

-احلد األدىن من املتطلبات على أداء الطاقة يف املباين اجلديدة وأيضا
املباين املشيدة واليت تتطلب الترميم؛

 
-إصدار شهادات النظم (إنشاء شهادات أداء الطاقة)؛

 
-اجراء عملي

توجيه االحتاد األورويب حول أداء
(EC / 2002/91) الطاقة يف املباين

EG-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (2002/91/EG)

1873 eco-design;   
sustainable design

éco-conception;   conception durable

ينبين هذا املفهوم على أساس مبادئ االستدامة،  ويهدف حلقيق أكرب
استفادة ممكنة جلميع األطراف املُشتركة عن طريق االستخدام الذكي

للموارد املُتاحة، مع تقليل التأثريات الضارة الواقعة على البيئة قدر
اإلمكان، ويف ظل ظروف عادلة اجتماعيا.

تصميم بيئي، تصميم مستدام

Eco Design

1874 Ecoheat4EU

chaleur écologique pour l’UE

 (((IEE) رابط: برنامج أوروبا للطاقة الذكية)) حهمشروع طَر
لتسليط الضوء على القضايا التشريعية املؤثرة على تطوير أنظمة تربيد

وتدفئة الضواحي يف املنطقة األوروبية.

Ecoheat4EU مشروع
للحرارة البيئية

Ecoheat4EU
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1875 Eco-innovation

éco-innovation;   innovation environnementale

يشري هذا املصطلح إىل مجيع االبتكارات اليت تعمل على حماية وصيانة
البيئة. و يهدف االبتكار البيئي إىل جتنب وتقليل املؤثرات الضارة على
البيئة، وذلك من خالل تنفيذ أنشطة بشرية ختدم هذا الغرض وإصالح

األضرار املوجودة بالفعل وكذلك تشخيص تلك املؤثرات الضارة
والسيطرة عليها.

ابتكار بيئي، ابتكار بيئي

Umweltinnovation

1876 ecological 
compatibility

compatibilité écologique

االنسجام بني طُرق حياة واإلنسان ومعيشته وكذلك النواحي
االقتصادية من ناحية، واملُحافظة املُستمرة على البيئة الطبيعية من ناحية

أخرى. (انظر: ((رابط: تنمية مستدامة))) 

توافُق بيئي

ökologische Kompatibilität

1877 ecology

écologie

أحد فروع علم البيولوجيا، يبحث يف عالقات الكائنات احلية بعضها
ببعض، وعالقاا باألماكن البيئية اليت ال يعيشون فيها. ومع منو الوعي
البيئي يف النصف الثاين من القرن العشرين، تطور مفهوم علم البيئة،
ليخرج من اإلطار البيولوجي العلمي الضيق، ويكون مرادفاً ملفاهيم

شاملة، مثل حماية البيئة، ومفهوم البيئة ككُلّ.

علم البيئة

Ökologie

1878 ecology

écologie

فرع من علم األحياء والذي يتعامل مع التفاعالت بني الكائنات احلية
وبيئتها الطبيعية.

علم البيئة

Ökologie

1879 econometric 
modeling

modélisation économétrique

مصطلح يقصد به تطبيق تقنيات محاكاة متقدمة، هدفها التقليل من
تكاليف منتجات طاقة الرياح، والعمل على زيادة كفاءا، إضافةً إىل

احلفاظ على ما حتظى به من ثقة املُستهلكني.

نمذَجة اقتصادية قياسية

ökonometrische Modellierung

1880 economic actor

acteur économique

يقصد به يف جمال ((رابط: جتارة االنبعاثات))، أي من املؤسسات
اخلاضعة للوائح والقواعد املعنية ((رابط: حد  أقصى لالنبعاثات

(Cap)|للحد األقصى لالنبعاثات (Cap))) ، وكذلك املؤسسات
اليت يتعني عليها شراء ((رابط: شهادة|شهادات)) إطالق انبعاثات

مكافئة ملا تصدره يف البيئة، وحيق هلا كذلك اإلجتار يف هذه الشهادات.

فاعل اقتصادي

Wirtschaftsakteur

1881 economic costs;   
national economic 
costs

coûts économiques

تكاليف االقتصاد الشعيب

volkswirtschaftliche Kosten
1882 economic 

development

développement économique

تنمية اقتصادية

wirtschaftliche Entwicklung

1883 economic efficiency

efficience économique

يتعلق اإلعالن عن كفاءة واستقرار واقتصادية املنشأة بشكل كبري
باخلواص احلرارية واهليدرولية وأفق االستخدام وكذلك جتميع املياه.

وينبغي إعالن هذه اخلواص مسبقاً بأفضل طريقة ممكنة، حيث يتوجب
حفظ هذه املعلومات اخلاصة بعمليات الفحص والتقييم بشكل
مفصل. ويتخذ املستثمر;  املشغل قرار االقتصاد يف حمطات توليد

القدرة اجليوحرارية بعد التفكري يف الكثري من االعتبارات اقتصادية.
لذلك حيظى وجود توفري خمطط بياين باملستهلكني أولوية كبرية، حيث
أن األماكن ذات التدرجات احلرارية املتزايدة  ميكن أن تكون موفرة
من الناحية االقتصادية بسبب صغر أعماق احلفر ا، ومما ال شك فيه

أننا جيب أن نأخذ معدل االنتاج بعني االعتبار. . أما فيما خيص
التشغيل االقتصادي ألنظمة التدفئة اجليوحرارية، فمن اجلدير باالهتمام

استغالل احلرارة بقدر املستطاع طوال العام . لذلك استهداف
استغالل احلرارة بشكل متتابع يف مستويات درجات احلرارة املختلفة

(مبدأ التتابع) ألسباب اقتصادية وبيئية.

كفاءة اقتصادية

Wirtschaftlichkeit
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1884 economic incentive

incitation économique

حافز وارد يف ((رابط: نظام احلد األقصى لالنبعاثات وتبادهلا جتارياً))،
ويتمتع به املشاركون يف هذا النظام، فباستخدام تقنيات جديدة
خافضة لالنبعاثات ميكن بيع (انظر: (رابط: فائض شهادات

االنبعاثات)))  يف السوق.

حافز اقتصادي

ökonomischen Anreiz

1885 economic loss

perte économique

خسائر اقتصادية

ökonomischer Verlust

1886 economic operator

opérateur économique

عامل اقتصادي

Wirtschaftsakteur

1887 economical 
incentive

incitation économique

حافز اقتصادي

wirtschaftlicher Anreiz

1888 Economizer

économiseur

جهاز يقلّل من ضغط مربد السائل ودرجة غليانه.

مقتصد، موفّر

Economiser;   Vorwärmer

1889 ECOPOL(Acceleratin
g Eco-Innovation 
Policies)

Accélération de politique d’éco-innovation

شراكة دولية عامة دف إىل مساندة تطبيق االبتكارات احلديثة يف
جمال التقنيات البيئية يف أوروبا، حيث تقوم اهليئة املسؤولة عن مشروع

إيكوبول بتحديد واختبار األدوات والعمليات الفعالة اخلاصة ذا
اال على املُستوى األورويب واحمللي واإلقليمي مع التركيز بصفة

خاصة على تعليمات املَنح والتراخيص اخلاصة باملشروعات اخلضراء
بصفتها أداة ذات كفاءة وفعالية بالنسبة للمستهلكني وكذلك على
قطاعي املُخلّفات وإعادة التدوير بصفتهما ااالن اللذان يتسببان يف
حدوث انبعاثات كبرية لثاين أكسيد الكربون، وجمال أعمال كبري،
والتركيز كذلك على 'التدويل' كأداة لدعم االختراعات يف جمال

اإلبداعات البيئية. ملزيد من املعلومات، برجاء زيارة صفحة اإلنترنت:
http:;  ;  www.ecopol-project.eu. انظر: ((رابط:

 (((ECO-INNOVERA) إيكو-إينوفريا

(ECOPOL) إيكو بول

ECOPOL

1890 ecosystem

écosystème

منظومة تعايش حيوي؛ أي يشمل نوعني على األقل من الكائنات احلية
املُتفاعلة سوياً، وكذلك البيئة غري العضوية هلا، حيث تسمى هذه البيئة

يف املُعتاد باال احليوي. ويكون كل من منظومة التعايش احليوي
واال احليوي وحدة عامة، ترتبط مكوناا العضوية وغري العضوية

معاً عن طريق التفاعالت والتأثريات السببية;  الوظيفية املُتبادلة.

نظام بيئي

Ökosystem

1891 ecosystem function

fonction de l'écosystème

beschreibt eine Reihe funktionaler 
Phänomene, die ökologischen Systemen 

zugeordnet werden können  

وظيفة النظام البيئي

Ökosystemfunktion

1892 eco-tax

taxe verte / taxe environnementale

Mit dem Begriff Ökosteuer wird eine Reihe
.steuerpolitischen Maßnahmen bezeichnet
Der Begriff wurde 1999 von Gegnern des

Gesetzes geprägt und bezeichnet mittlerweile
im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem

.Steuern, die auf dem Verbrauch von   lasten

ضرائب بيئية

Ökosteuer

1893 edge of cloud effect

bord d’effet de nuage

مصطلح يقصد به زيادة شدة اإلشعاع الشمسي نتيجة ((رابط:
إشعاعية (ال... )|لإلشعاعية)) املُنعكسة من السحب احمليطة، وهو ما

يعرف بـ'ذروة تأثري السحب'.

ذروة تأثري السحب

Wolkenreflexionseffekt
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1894 Edged Defined Film 
Fed Growth (EDF)

edged defined film fed growth

عملية يتم خالهلا تصنيع شرائح السليكون ((رابط: خلية متعددة
البلورات|متعددة البلورات)) اخلاصة ((رابط: وحدة

(كهرضوئية)|بالوحدات)) الشمسية. ويف هذه الطريقة يتم سحب
السليكون املنصهر إىل أعلى بواسطة قالب مبساعدة الفعل الشعري

(فعل اخلاصية الشعرية).

إمناء بلوري شرائحي

EFG-Verfahren

1895 EEG account

compte de prélèvement allemand

يضع مشغل شبكة النقل يف حسابه مجيع االيداعات والسحوبات يف
اطار قانون الطاقات املتجددة املتعلق بالتسويق.  وللتعويض عن

احلساب يذهب الرصيد مباشرة إىل امليزانية املخصصة للسنة املوالية.
الرصيد السليب يؤدي إىل رفع األسعار. وإذا كان الرصيد إجيابيا فيتم

دفع ضريبة

حساب قانون الطاقات املتجددة

EEG-Konto

1896 EEG apportionment

prélèvement de la loi allemand des energies 
renouvelables

التكلفة الناشئة عن دعم للكهرباء املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة
وتوزع على مستهلكي الطاقة. يعرف مشغل شبكة النقل مبلغ الضريبة

حبساب الفرق بني اإليرادات والنفقات الناشئة عن مصادر الطاقة
املتجددة، وذلك حبسابه وفقا للمادة 37 الفقرة 2 من قانون الطاقات

املتجددة

ضريبة قانون الطاقة املتجددة األملاين

EEG-Umlage

1897 EEG apportionment 
calculation

calcul de prélèvement conformément à la loi 
allemand des energies renouvelables

حساب املخصصات وفقا ل(EEG) ال يوجد ضرائب على استهالك
الكهرباء اليت تصل إىل GWh/a 1. أما بالنسبة لشرحية اإلستهالك
من GWh/a 1 إىل GWh/a 10 فيتوجب عليهم دفع ضريبة
%10.وبالنسبة لشرحية اإلستهالك من GWh/a 10 إىل 100

GWh/a فيتوجب عليهم دفع ضريبة 1% .أما بالنسبة ل

حساب الرسوم حسب قانون الطاقة
املتجددة األملاين

EEG-Umlagenberechnung

1898 EEG apportionment 
limiting conditions

conditions de limite de prélèvement EEG

EEG شروط احلد من قسمة
 

- تطبيق اإللكترونية ("اهلمة-K2") يف املكتب االحتادي لالقتصاد
(BAFA) والرقابة على الصادرات

 
- االلتزام باملوعد النهائي يف 30 يونيو مع مجيع الوثائق

 
- استهالك الطاقة أكثر من ساعة جيجاوات واحد يف مكان واحد يف

تطبيق السنة املالية املاضية

شروط حد ضريبة قانون الطاقة
املتجددة األملاين

EEG-Umlagenbegrenzungsvoraussetzungen

1899 EEG levy limit

limite de prélèvement EEG

اقصار املنشئات وفقًا لـ (BesAR) بالنسبة للتيار الكهريب الذي
يندرج حتت القانون من املادة 40 وما يليها EEG ميكن للمكتب

EEG حتديد(BAFA) االحتادي لالقتصاد والرقابة على الصادرات
وفقا للمادة 41 الفقرة. 3 رقم EEG 1 نسبيا إىل 10٪ أو 1٪ أو

0،05 / كيلوواط ساعة وفقا

حد ضريبة قانون الطاقة املتجددة
األملاين

EEG-Umlagenbegrenzung

1900 EE-gas

EE-gaz

يشري إىل وقود الغاز الذي ينتج بالتحليل الكهربائي باستخدام الكهرباء
ايل يتم انتاجه من مصادر الطاقات املتجددة. وحسب طبيعة الطاقات
املتجددة املستخدمة، يسمى أيضا غاز الرياح، والغاز املستخرج من
الطاقة الشمسية أو ما شابه ذلك، وحسب  التركيبة الكيميائية للغاز

يطل

EE غاز

EE-Gas
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1901 EEG-term forecast

prévisions à moyen terme conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

التزام مشغلي شبكة النقل وفقا للمادة 3 الفقرة 3 من الالئحة مبواصلة
تطوير آلية معادلة على مستوى القطر األملاين كاملًا(تعويض تصميم
آلية التنظيم - AusglMechAV) وانشاء ونشر تنبؤات واقعية
سنوية حىت 15 تشرين الثاين/نوفمرب من كل سنة تقوميية. ويف العام

املقبل (أي

توقعات األمد املتوسط حسب قانون
الطاقة املتجددة األملاين

EEG-Mittelfristprognose

1902 EER (energy 
efficiency ratio)

taux de rendement énergétique

نسبة كفاءة طاقة تكييف اهلواء، واليت تساوي خارج قسمة نسبة سعة
تربيد املعدات - مقاسةً بالوحدات احلرارية الربيطانية (Btu);   ساعة

- على دخل الكهرباء - مقاساً بالواط.

معدل كفاءة الطاقة

Energieffizienzgröße

1903 effect of 
greenhouse gases

effet de gaz effet de serre

Die kurzwellige Sonnenstrahlung wird an der 
Erdoberfläche zu einem großen Teil 

absorbiert, in Wärme abgewandelt und in 
Form von Wärmestrahlung wieder 

abgegeben.  

تأثري غازات االحتباس احلراري

Wirkung von Treibhausgasen

1904 effective electric 
efficiency

efficacité électrique effective

الكفاءة الكهربائية الفعالة أو كفاءة استخدام الوقود (FUE) هي
أحد ((رابط: مقاييس الكفاءة)).  وتعرف بأا نسبة صايف خرج
القدرة إىل صايف استهالك الوقود، ويستبعد من األخري الوقود

املُستخدم إلنتاج خرج حراري مفيد.

كفاءة كهربائية فعالة

effektiver elektrischer Wirkungsgrad

1905 effective energy

énergie effective

(انظر: ((رابط: شغل االقتران))) 

طاقة فعالة

effektive Energie

1906 effective power;   
usable power

puissance utile

كمية ((رابط: طاقة (ال... ) املفيدة|الطاقة الفعالة)) املتولدة يف وحدة
زمنية.

قُدرة صافية

Nutzleistung

1907 effectiveness

efficacité

مصطلح تقين، يستخدم يف جمال صناعة املُبادالت احلرارية. وهو يعبر
عن نِسبة احلرارة الفعلية، املنقولة إىل أقصى حرارة يمكن حتقيقها.

فعالية

Temperaturwirkungsgrad

1908 effects of 
greenhouse gases

impact des gaz à effet de serre

امتصاص قدر كبري من األشعة الشمسية قصرية املوجة يف سطح
األرض وتحويلها إىل حرارة، وإطالقها جمدداً يف صورة إشعاع

حراري.

تأثري غازات الدفيئة

Wirkung von Treibhausgasen

1909 efficiency

efficacité;   rendement

خارج قسمة الطاقة املُستخدمة على الطاقة املولّدة.

كفاءة

Wirkungsgrad

1910 efficiency

efficacité

العالقة بني نسبة ((رابط: قُدرة اخلرج الكهربائية)) اليت يتم إنتاجها
و((رابط: طاقة|الطاقة)) املُستهلكة. وتتعلق درجة الفعالية بظُروف
تشغيل احملطة، فضالً عن جمموعة عوامل أخرى. ويتباين مستوى

الكفاءة مع مرور الوقت (على سبيل املثال، مراحل التدفئة يف عالقتها
بدرجة احلرارة اخلارجية).

كفاءة، فعالية

Wirkungsgrad

1911 Efficiency

efficience

نسبة خرج الطاقة املفيدة إىل دخل الطاقة.

كفاءة، كفاية

Effizienz;   Wirkungsgrad
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1912 efficiency

rendement énergétique

الكفاءة هي مقياس ملردود حتويالت ونقل الطاقة. وهو كمية ال بعدية
أي نسبة الطاقة املستعملة إىل مدخالت الطاقة أو نسبة الطاقة املفيدة

احملصل عليها يف وقت معني إىل الطاقة اليت مت توفريها يف نفس الوقت.
عادة، ما يرمز للكفاءة حبرف ايتا من احلروف اليونانية.

مردود

Wirkungsgrad

1913 efficiency efficiency 
factor

efficacité

كفاءة حتويل أو نقل الطاقة. وجبانب هذا التعريف العام، توجد
مصطلحات أخرى مثل معامل االنتفاع أو 'معامل األداء'، اليت يشار

ا إىل شروط وخصائص حمددة لتدفق الطاقة يف األنظمة املعنية، وذلك
حسب جمال كلٍ منهما.

درجة الكفاءة

Wirkungsgrad

1914 efficiency efficiency 
factor

efficacité

متغير يعرب عن فعالية حتويل الطاقة من صورة إىل أخرى. ويرمز هلا
باحلرف اليوناين 'Eta”، وتوصف رياضياً بأا النسبة بني القُدرة

املفقودة والقُدرة املُكتسبة، وبذلك ميكن أن تتراوح قيمتها بني 0 و1.

كفاءة، مردود

Wirkungsgrad

1915 efficiency metrics

quotients d'efficacité

حتديدا ((رابط: كفاءة (ال... ) اإلمجالية لنظام التوليد املشترك للحرارة
والقدرة (CHP)|الكفاءة اإلمجالية لنظام التوليد املشترك للحرارة

والقدرة (CHP)))  و((رابط: كفاءة (ال... ) الكهربائية
الفعالة|الكفاءة الكهربائية الفعالة)).  ويقيس هذان املقياسان خمتلف
خصائص األداء اليت تتميز ا أنظمة ((رابط: توليد (ال... ) املشترك

للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة
(CHP))) . وميثالن معاً كل خمرجات أنظمة التوليد املشترك

(CHP) سالفة الذكر، كما أما يعربان عن الفوائد اليت حيققها هذا
التوليد املشترك. وبوجه عام، فإن الكفاءة اإلمجالية لنظام التوليد

املشترك تفوق كفاءته الكهربائية الفعالة بنسبة تتراوح بني 5 و٪15.

مقاييس الكفاءة، قياسات الكفاءة

Effizienzkennzahlen

1916 efficiency of energy 
transport energy 
transport efficiency

efficacité du transport de l'énergie (définition è 
efficacité de l'énergie dans le transport).

لكفاءة الكلّية الناجتة عن عملية توليد طاقة من مصادرها األولية (سواء
من املصادر األحفورية أو مصادر الطاقة املُتجددة، وذلك الستخدام
هذه الطاقة يف املنظومات الثابتة أو محركات االحتراق الداخلي

اخلاصة باملركبات)، وصوالً إىل حتويل هذه الطاقة إىل طاقة ميكانيكية
تدفع عجالت املركبة. وبذلك يعرب هذا املفهوم عن إمجايل نسب الفقد
اليت حتدث من جراء عملية حتويل شكل من أشكال الطاقة إىل آخر،
وبالتايل يوضح درجة الكفاءة الكُلّية للطاقة اليت ختص فكرة عمل نظام

دفع مركبة ما.

كفاءة نقل الطاقة

Effizienz des Energietransports

1917 Efficient Energy 
System

Système énergétique efficace

مشروع يقدم لصانعي القرارت (سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات
رمسية) وللمسئولني يف جمال الطاقة الفاعلة وكذلك للمهتمني من عموم

الشعب معلومات وفُرصاً للحوار حول موضوعات التحول حنو
استخدام الطاقات املُتجددة. ويهدف املشروع إىل جتميع وتصنيف

وجهات النظر الفردية عن طريق أسلوب احلوار، كما أنه يدعم ربط
األطراف الفاعلة ويسهِل اتصاهلا بعضها ببعض، مما يرسخ عملية تطوير

أنظمة الطاقة.

نظام طاقة فعال

Effizientes Energiesystem

1918 Efficient Heating 
System

Efficacité du système pour les installations de 
chauffage

توجد إمكانيات وطُرق عديدة لتوفري الطاقة. فبعض اإلجراءات
تتطلّب القليل من االستثمارات، والكثري منها يؤدي إىل حتقيق تطور
وتقدم كبري دون تكاليف مادية كبرية. ملزيد من املعلومات، برجاء

;www.zukunft-haus.info :زيارة صفحة اإلنترنت
.systemeffizienz

كفاءة نظام التدفئة

Systemeffizienz für Heizungsanlagen
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1919 Efficient House Pilot 
Project

projets modèles "Maison d'efficacité"

مشروع أطلقته ((رابط: وكالة الطاقة األملانية (dena)|الوكالة
األملانية للطاقة (dena)))  منذ عام  2003دف إصالح وترميم
املباين السكنية. و منذ عام 2007، بدأت بإصالح املباين احلكومية
(معظمها من املدارس) و إمدادها بالطاقة ورفع كفاءا. ملزيد من

املعلومات، برجاء زيارة صفحة اإلنترنت:
www.zukunft-haus.info;  effizienzhausplus

مشروع املباين النموذجية يف كفاءة
الطاقة

Modellvorhaben Effizienzhäuser

1920 effiviency degree

degré d’efficacité

القدر املتاح من الطاقة الذي ميكن استخدامه بالفعل.

درجة الكفاءة

Nutzungsgrad

1921 effluent

effluent

كل السوائل أوالغازات اليت تنطلق عقب أنشطة املُعاجلة، وحتتوي عادة
على رواسب من مثل هذه األنواع من االستخدام نفسه؛ أو اليت خترج

من مفاعل كيميائي.

فائض جارٍ

Abwasser

1922 eH-value (redox 
potential)

eH (potentiel d'oxydoréduction)

قيمة تعرب عن جهد األكسدة واالختزال (eH)، وهي تمثل مقدار
النشاط النسيب للمواد املؤكسدة واملُختزلة يف نظامٍ ما.

قيمة eH (جهد أكسدة واختزال)

eH-Wert (Redoxpotential)

1923 EinsMan

EinsMan

إنسمان

EinsMan

1924 Eisman

Eisman

إمسان

EisMan

1925 EITI (Extractive 
Industries 
Transparency 
Initiative)

Initiative pour la transparence (du secteur ) des 
industries extractives

مبادرة دعت إليها القمة االقتصادية الدولية اليت عقدت عام 2003 يف
إفيان يل بني (Evian-les-Bains) جبنيف. و دف هذه املُبادرة

إىل مكافحة الفساد يف الدول النامية وتعزيز ما يسمى بـ 'احلُكم
الرشيد'، وذلك من خالل العمل على خلق نوع من 'الشفافية' على
كم األموال اهلائل اليت تحصلها الدولة كضرائب ومستحقّات من

املؤسسات العاملة يف جمال استخراج املواد اخلام.

مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات
(EITI) االستخراجية

Initiative für die Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft

1926 ekman spiral

spiral d'Ekman

ist ein vertikales Geschwindigkeitsprofil, das 
überall da auftritt, wo Wind (abseits des 

Erdäquators) stetig über eine ausgedehnte 
Wasserfläche weht. In der Summe - über 

den Tiefenbereich der Ekman-Spirale - wird 
Wasser quer zur Windgeschwindigkeit 

transp  

دوامة أيكمن

Korkenzieherströmung

1927 electric assist bike

Bicyclette à moteur auxiliaire électrique

(انظر: ((رابط: دراجة كهربائية))) 

اجة مبحرك كهربائيدر

elektrischen Hilfsmotor Fahrrad

1928 electric bike

vélo électrique

(انظر: (رابط: دراجة كهربائية)

دراجة كهربائية

Elektro-Fahrrad

1929 electric blanket 
heating

couverture électrique

بطانية تدفئة متميزة تسخن كهربائيا.

بطانية كهربائية

Heizdecke
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1930 electric boiler

chauffe eau électrique

جهاز كهربائي للتزويد باملاء الساخن.

غالية كهربائية

Elektroboiler

1931 electric car

voiture électrique

سيارة مبحرك كهربائي.

سيارة كهربائية

Elektroauto

1932 electric car

voiture électrique

سكوتر هو االسم الشائع للمركبات الصغرية، متعددة العجالت (3
وعموما 4) و اخلفيفة، ويف كثري من األحيان، املفتوحة. هذه املركبات
تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي مصممة حلمل السائق فقط وتستخدم
عادة من قبل األشخاص الذين يعانون من صعوبات املشي.كما أن

أول سيارة .كهربائ

سيارة كهربائية

Elektromobil

1933 electric 
conductivity;   
electrical 
conductivity

conductivité électrique

تتحلل اإللكتروليتات احلقيقية والكامنة عند وضعها يف حملول مائي،
مكوِّنةً أيونات جتعل احمللول ناقالً للتيار الكهربائي. وتتفاوت قُدرة

هذه األيونات على التوصيل الكهربائي حبسب درجة التأين وإمكاناا
احلركية. كما تتحدد درجة املوصلية الكهربائية من قيم املوصلية،

حيث يعد ذلك إشارة أوىل إىل حجم إمجايل املواد الذائبة ومخلّفات
التبخر، وعليه تصري املوصلية الكهربائية مبثابة متغير حتكّم يسهل تعيينه.

وكثرياً ما تقاس املوصلية الكهربائية يف أعمال احلفر كمقياس
جيوفيزيائي لتحديد املواضع اليت تسمح بدخول املياه من املناطق
املعدنية األخرى، األمر الذي يسمى غالباً يف هذه احلالة ((رابط:
ملُوحة |امللوحة)).  وتعترب املوصلية الكهربائية من القيم املُرتبطة

بدرجة احلرارة. (انظر: ((رابط: حفر جيوحراري))) 

موصلية كهربائية

Elektrische Leiftähigkeit, (electric conductivity)

1934 electric current

courant éléctrique

يشري مصطلح التيار الكهربائي إىل نقل شحنة كهربائية يف وحدة زمنية
معينة عرب مساحة مقطع مستعرض (A). و يسري التيار يف املوصالت
الكهربائية ويف األجهزة االستهالكية أيضاً من القُطب املوجب إىل
القُطب السالب. أما حركة اإللكترونات فتكون يف االجتاه العكسي
(من القُطب السالب إىل القُطب املوجب). ويشار للتيار الكهربائي

.I بالرمز

تيار كهربائي

Strom

1935 electric current 
strength

intensité du courant électrique

كمية الشحنات الكهربائية املتدفقة من خالل موصل لكل وحدة زمن.

شدة التيار الكهربائي

elektrische Stromstärke

1936 electric drive

entraînement électrique

تشغيل العربة بواسطة حمرك كهربائي، خالفا حملرك االحتراق الداخلي
يف العربات  التقليدية.

دفع كهربائي

Elektroantrieb

1937 Electric field

champ électrique

احلقل الذي يتشكل عندما يتدفق التيار الكهربائي عرب موصل.

حقل كهربائي

Elektrisches Feld

1938 electric heat pump

pompe à chaleur électrique

مضخة احلرارة تعمل بالطاقة الكهرباء.

مضخة حرارة كهربائية

Elektrowärmepumpe

1939 electric heating

chauffage électrique

تدفئة بناية تعتمد الطاقة الكهربائية كمصدر للطاقة احلرارية.

تدفئة كهربائية

Elektroheizung

1940 electric heating

chauffage électrique

التدفئة اليت تعمل بالطاقة الكهربائية كمصدر للطاقة.

تدفئة كهربائية

Elektroheizung
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1941 electric heating

chauffage électrique

التدفئة اليت تعمل بالطاقة الكهربائية كمصدر للطاقة.

تدفئة كهربائية

Stromheizung

1942 electric heating rod

tige de chauffage électrique

عنصر أو أداة تدفئة على شكل قضيب واليت تسخن باستعمال الطاقة
الكهربائية.

قضيب تدفئة كهربائية

Elektroheizstab

1943 electric motor

moteur électrique

حمرك يعمل بالطاقة الكهربائية.

حمرك كهربائي

Elektromotor

1944 electric power

puissance électrique

معدل نقل الطاقة الكهربائية عرب دائرة كهربائية. ووحدة قياسها يف
النظام الدويل للوحدات هي الواط؛ أي جول;  ثانية.

قدرة كهربائية

elektrische Leistung

1945 electric power 
company

compagnie d'énergie

شركة الطاقة الكهربائية

(EVU)

1946 electric power sector

secteur de l'électricité

قطاع الطاقة الكهربائية

Elektrizitätssektor

1947 Electric power 
supply

Alimentation électrique

تسليم وإيصال الكهرباء باخلصائص املناسبة أو املطلوبة إىل نقطة
االستهالك. وميكن أن يشمل املصطلح توليد الكهرباء بشكل ممركز

أوغري ممركز ونقله وتوزيعه وأحيانا ختزينه أيضا.

إمدادات الطاقة الكهربائية

Elektroenergieversorgung

1948 electric storage 
device

accumulateur d'électricité

أحد أنواع وسائط ختزين الطاقة اليت تكون يف شكل قدرة كهربائية
(يسري فيه التيار الكهربائي عرب منفَذ أحادي مع احلفاظ على قيمة

الفلطية الكهربائية كما هي.)

وسيط ختزين الطاقة الكهربائية

Stromspeicher

1949 electric utility

fournisseur d'électricité

كل شركة إمداد بالطاقة تقوم بإمداد أغلب املُستهلكني املوجودين يف
نِطاق الشبكة باحتياجام العامة من التيار الكهربائي.

شركة تزويد الطاقة

Grundversorger

1950 Electric Vehicle

véhicule électrique

مركبة تشتغل بالكهرباء، وفيها تخزن الطاقة الكهربائية يف بطارية
 (((BEV) رابط: مركبة كهربائية ببطارية)) :مودعةً بداخلها. (انظر

(EV) مركبة كهربائية

EV

1951 Electric Vehicle 
Supply Equipment

Equipement d'alimentation de véhicule électrique

مصطلح يقصد به كافة األدوات املُستخدمة لتشغيل ((رابط: مركبة
كهربائية (EV)|املركبات الكهربائية))، واليت من بينها خطوط

املوصالت (املؤرضة وغري املؤرضة) وموصالت التأريض، ووصالت
املركبات الكهربائية، وقوابس التوصيل، وكافة الوسائل أو األجهزة أو

العدد أو املقابس األخرى.

معدات شحن املركبات الكهربائية
(EVSE)

EVSE

1952 electric vehicles;   
electric cars

véhicules électriques;   voiture électrique

مركبات وسيارات ركوب تعمل بالطاقة الكهربائية املستمدة من
بطارية أو خلية وقود لنقل األشخاص أو البضائع.

مركبات كهربائية

Elektrofahrzeuge;   Elektro-PKW

1953 electric wind

vent ionique

ist ein Phänomen der Elektrostatik.  

ريح كهربائي

elektrischer Wind
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1954 electric;  electric 
rooftop packaged 
unit

unités de toiture monoblocs à l'électricité

((رابط: وحدة تكييف مدجمة فوق سطح السقف)) تتوافر فيها
وظائف التربيد والتدفئة عن طريق ضغاطات كهربائية.

وحدة تكييف مدجمة فوق سطح
السقف (كهرباء/كهرباء)

elektrische Aufdach-Kompakteinheit

1955 electrical current

courant électrique

تيار كهربائي

elektrischer Strom

1956 electrical energy

énergie électrique

تنقل هذه ((رابط: الطاقة)) بواسطة الكهرباء، أو تختزن يف جماالت
كهربائية. ويشري نقل الطاقة بواسطة الكهرباء إىل مفهوم الشغل
،'E' رمز للطاقة الكهربائية باحلرفلم الفيزياء يالكهربائي. ويف ع

وتقاس بوحدة 'واط ثانية' (رمزها: Ws) أو 'جول' (J): حيث 1
واط ثانية = 1 جول. وعند قياس حتويل الطاقة يف جمال هندسة الطاقة

الكهربائية تستخدم يف املُعتاد وحدة القياس 'كيلوواط ساعة'
(kWh): حيث 1 كيلوواط ساعة = 3.600.000 واط ثانية،

و1 واط ثانية = حوايل 2,778·10−7 كيلوواط ساعة.

طاقة  كهربائية

Elektrische Energie

1957 Electrical 
Engineering and 
Renewable Energy 
Systems 

 BengQualification 
Awarded: Bachelor

systéme de génie électrique et énergie 
renouvelable Beng, diplôme attribué: licence

يعطي هذا الربنامج تفاصيال حول الوحدات اليت يتم دراستها خالل
السنة األوىل : 1) مقدمة حول هندسة االتصاالت.     2   )  هندسة
الكومبيوتر. 3) اهلندسة اإللكترونية. 4) اهلندسة الكهربائية. وتشمل
وحدات السنة الثانية : 1) الكترونيات اإلمداد بالطاقة. 2) معاجلة

اإلشار

أنظمة بينغ اخلاصة باهلندسة
الكهربائية والطاقات املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Elektrotechnik und Renewable Energy Systems 
 Beng Erworbenen Qualifikation: Bachelor

1958 Electrical 
Engineering and 
Renewable Energy 
Systems MEng 
 
Postgraduate/Maste
rs

Génie électrique et systèmes d'énergie 
renouvelable MEng 3ème cycle/Maîtrises

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول وحدات  السنة األوىل:  1)
مقدمة يف هندسة االتصاالت. 2) هندسة احلاسوب. 3) الدارات
وااالت. 4) اهلندسة اإللكترونية. 5) مصادر الطاقة املستدامة
املتجددة و. وتشمل وحدات السنة الثانية : 1) معاجلة اإلشارات

وهندسة التحكم؛ 2) م

ماجستري يف اهلندسة الكهربائية
وأنظمة الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Elektrotechnik und Renewable Energy Systems 
MEng Graduierte / Masters

1959 Electrical 
Engineering with 
Renewable Energy 
Systems MEng 
 
Postgraduate/Maste
rs

Génie électrique avec Systèmes de l'Energie 
renouvelable MEng 3ème cycle/Maîtrise

يطبق الربنامج على اهلندسة الكهربائية املتعلقة بنظم الطاقة املتجددة ..
يقوم وهذا الربنامج بتدريس املهندسني اخلرجيني ضمن ختصص اهلندسة

الكهربائية، ومتكينهم من معاجلة القضايا املرتبطة بتشغيل وختطيط
وإدارة األنظمة الكهربائية املستدامة. وسوف يكون اخلرجيون قادري

ماجستري اهلندسة الكهربائية مع أنظمة
الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Elektrotechnik mit Renewable Energy Systems 
MEng Graduierte / Masters

1960 electrical 
generating 
efficiency

efficacité de la production d'électricité

مقياس ملقدار وقود ((رابط: مرجل|املرجل)) املُحول إىل كهرباء.

كفاءة توليد الكهرباء

Wirkungsgrad der Stromerzeugung

1961 electrical heater 
with storage

chauffage électrique avec stockage

هي نظام ((رابط: تدفئة كهربائية))، والذي حيتوي على عنصر
لتخزين الطاقة احلرارية، ويستعمل هذا النظام بشكل رئيسي كهرباء

التعريفة املنخفضة.

تدفئة كهربائية مع ختزين

Elektrospeicherheizung
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1962 Electrical 
Technology for 
Sustainable and 
Renewable Energy 
Systems Masters 
(MSc)

Technologie électrique pour les systèmes 
énergétiques durables et renouvelables Maîtrise 
(MSc)

مت تصميم هذا الربنامج لتوفري التعليم والتدريب ضمن التطورات
األخرية للمعدات واألنظمة املستخدمة على للتفاعل والتحكم يف
أنظمة الطاقة املتجددة واملستدامة. يوفر هذا الربنامج تغطية متقدمة

وشاملةللمهارات اهلندسية املتخصصة املطلوبة من قبل مهندس يعمل يف
التكنولوجي

ماجستري يف التقنية الكهربائية من
أجل أنظمة الطاقة املستدامة واملتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Elektrotechnologie für eine nachhaltige und 
erneuerbare Energiesysteme Masters (MSc)

1963 electrical voltage

tension électrique

فرق جهد/ توتر كهربائي

elektrische Spannung

1964 electrical work

travail électrique

شغل كهربائي

Wellenarbeit

1965 electrically assisted 
pedal cycle

Vélo à assitance électrique

دراجة مزودة مبحرك كهربائي ليسهل على قائدها تشغيل البدال.

(Pedelec) اجة كهربائيةدر

Fahrrad mit Trethilfe

1966 Electricity 2022 
Trend Study

étude des tendances "électricité pour 2022"

تنحصر حتوالت سياسة الطاقة غالباً يف موضوعني: إاء استخدام
الطاقة النووية وتوسيع جماالت الطاقات املُتجددة. وحيث أن نظام

الطاقة يتكون يف األساس من عدد أكرب من ااالت الفرعية اليت يؤثر
بعضها على بعض بقوة. وال يمكن التعامل معها دون أخذ هذا التأثري

املُتبادل يف االعتبار. لذلك يلزم بالضرورة لنجاح حتوالت سياسة
الطاقة إجراء عمل حتليل نظامي هلذه التأثريات، وتنفيذ إدارة

استراتيجية للمشروعات قائمة على ذلك. ملزيد من املعلومات، برجاء
www.energiewende-richtig.de :زيارة املوقع التايل

دراسة (ال... ) الرائدة 'كهرباء
'2022

Trendstudie Strom 2022

1967 electricity 
consumption

consommation d'électricité

استهالك الكهرباء

Stromverbrauch

1968 electricity demand

besoin en électricité

استهالك التيار؛ كمية الطاقة الكهربائية اليت تستخدمها األجهزة
الكهربائية خالل فترة زمنية محددة.

احتياج من الطاقة الكهربائية

Strombedarf

1969 electricity demand

besoin en électricité

احتياجات من الكهرباء

Strombedarf

1970 electricity 
distribution;   power 
distribution

distribution d'électricité

نقل الكهرباء ذات اجلُهد العايل أو املُتوسط أو املُنخفض عرب شبكات
توزيع الكهرباء إلمداد العمالء بالكهرباء فحسب، وبذلك ال يشمل

هذا املُصطلح عملية توصيلها إىل املُستخدمني.

توزيع الكهرباء، توزيع الكهرباء

Elektrizitätsverteilung

1971 electricity 
generation 
efficiency

éfficacité de la production d'énergie électrique

العالقة بني صايف اخلرج الكهربائي ومقدار الوقود املُستخدم لتوليد
القُدرة.

كفاءة توليد الطاقة الكهربائية

Wirkungsgrad der Stromerzeugung

1972 Electricity Grid 
Access Ordinance

ordonnance portant sur l'accès aux réseaux 
d'électricité

تاريخ التفيذ :25/7/2005
 

وهو حيدد شروط  نقاط امدادات الطاقة اخلاصة بشبكات إمدادات
الكهرباء.

مرسوم الوصل بشبكة الكهرباء

Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)
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1973 Electricity grid 
operator

Gestionnaire du réseau d'électricité

يتم تقسيم مشغلي شبكات الطاقة الكهربائية بشكل تقرييب إىل مشغلي
نظام النقل ومشغلي نظام التوزيع.

مشغل شبكة الكهرباء

Elektrizitätsnetzbetreiber

1974 Electricity Heat 
application

application électricité-chaleur

أنظمة استعماالت الطاقة الكهربائية اليت يتم حتويلها إىل حرارة أو
برودة.

استعمال حراري للكهرباء

Stromwärmeanwendung

1975 electricity meter

compteur d'électricité

جهاز لقياس كميات الطاقة الكهربائية املستعملة.

عداد الكهرباء

Stromzähler

1976 electricity mix

mix électrique

توزيع بالنسبة املئوية ملصادر الطاقة اليت يتم توليد التيار الكهربائي
منها، والذي تبيعه الشركة املُقدمة للخدمة إىل املُستهلك. ويندرج هذا

التيار ضمن ((رابط: خليط الطاقة)) الذي يمثل توليفة من ((رابط:
شكل الطاقة األولية|أشكال الطاقة األولية)) املُستخدمة لتغطية إمجايل

االحتياجات للطاقة (تيار كهربائي + طاقة حرارية).

خليط من التيار الكهربائي

Strommix

1977 electricity network

réseau électrique

أية ترتيبة مكونة من مصادر طاقة كهربائية متنوعة مع عناصر الدائرة
الكهربائية املختلفة.

شبكة كهربائية

Stromnetz

1978 electricity network 
access ordinance 
(StromNZV)

règlement d'accès au réseau d'électricité

صدر أول مرسوم منظم للوصول إىل شبكة الكهرباء يف عام 1935
وكانت آخر التغيريات واإلضافات يف عام 2005، وحيتوي على
قواعد أساسية تتعلق بأحكام الطاقة املنقولة عرب الشبكة. مت تطبيق
املرسوم لسنة 1935 سنة 1939 يف النمسا أيضا، واحتفظ به مع

إدراج توجه خاص بعد عام 194

مرسوم تنظيم الوصول إىل شبكة
الكهرباء

Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)

1979 Electricity Network 
Charges Ordinance 
(StromNEV)

règlement des frais du réseau d'électricité

نظام (مرسوم منظم) لرسوم شبكة الكهرباء (StromNEV)، هو
مرسوم يتعلق برسوم الوصول واستعمال شبكات الكهرباء بأملانيا.
ينظم املرسوم يف سوق الطاقة احملررة قواعد حتديد رسوم استخدام

الشبكة إليصال الكهرباء إىل مستخدميها عرب شبكات مشغلي الشبكة
الكهربائية.

تنظيم رسوم شبكة الكهرباء

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)

1980 electricity price

prix de l'électricité

سعر الكهرباء

Strompreis

1981 electricity price 
effect effect on the 
price of electricity 
effect on electricity 
prices

effet prix de l'électricité

تقلص اإلنبعاثات املؤثر على ((رابط: سعر شهادة االنبعاثات))، مما
ينعكس بدوره على سعر الكهرباء.

التأثري على سعر التيار الكهربائي

Strompreiseffekt

1982 electricity producer

producteur d'électricité

منتج الكهرباء

Stromproduzent

1983 electricity 
production cost;   
electricity 
generation cost

coûts totaux moyens actualisés de l'énergie 
produite

تكلفة عمليات حتويل الطاقة من احدى صورها إىل تيار كهربائي.

كلفة الكهرباء حبسب مصدر الطاقة
املولدة منه، كلفة الكهرباء حبسب

مصدر الطاقة املولدة منه

Stromgestehungskosten

1984 electricity 
production costs

coûts de production d'électricité

تكاليف إنتاج الكهرباء

Stromproduktionskosten
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1985 Electricity Regional 
Initiative (ERI)

Initiative régionale d'électricité (ERI)

مبادرة قامت بإحيائها ((رابط: اموعة األوروبية ملُنظّمي شؤون
الكهرباء والغاز (ERGEG)|اموعة األوروبية ملُنظّمي شؤون
الكهرباء والغاز (ERGEG))) . ودف املُبادرة إىل دمج وتكامل

أسواق الطاقة احمللية يف أوروبا.

املُبادرة اإلقليمية للطاقة الكهربائية
(ERI)

Electricity Regional Initiative (ERI)

1986 electricity shortfall

pénurie d'électricité

عجز يف إمدادات الطاقة الكهربائية.

نقص يف الكهرباء

Stromlücke

1987 electricity supplier

fournisseur d'électricité

مزود بالكهرباء

Stromlieferant

1988 electricity supply

approvisionnement en électricité

مكون من مكونات املنظومة االقتصادية والصناعية للكهرباء، ويشمل
مجيع املرافق واألنشطة اليت هي ضرورية إليصال الطاقة الكهربائية إىل

املستهلكني.

إمداد الكهرباء

Elektrizitätsversorgung

1989 electricity supply 
power supply

approvisionnement en électricité

عملية تشمل مجيع الشركات واملصانع اليت تولَّد الطاقة الكهربية أو
تنتجها ومتد الغري ا، بغض النظر عن األوضاع القانونية وترتيبات
امللكية. وال تندرج ضمن هذا املفهوم حمطات توليد التيار الكهربائي
املُستخدمة يف صناعات التعدين أو يف الصناعات التحويلية، باإلضافة

إىل تلك املُستخدمة يف سكك احلديد.

إمداد بالكهرباء، تزويد بالكهرباء

Elektrizitätsversorgung

1990 electricity supply 
system;   power 
supply system

Système d'alimentation électrique

نظام اإلمداد بالطاقة الكهربائية.

نظام اإلمداد بالتيار الكهربائي

Stromversorgungssystem

1991 electricity supply;   
power supply

Alimentation en électricité

عملية اإلمداد بالطاقة الكهربائية.

إمداد بالتيار الكهربائي

Stromversorgung

1992 electricity tariff

tarif d'électricité

نظام حلساب تكلفة استعمال الطاقة الكهربائية.

تعرفة الكهرباء

Stromtarif

1993 electricity tariff

tarif d'électricité

تعرفة الكهرباء

Stromtarif

1994 electricity tax act 
(StromStG)

loi de la taxe sur l'électricité

ضريبة استهالك على الكهرباء، ينتج عن تطبيقها ارتفاع يف سعر
الكهرباء وهو ما سيحفز بالتايل على التخفيض من استهالك الطاقة.

قانون ضريبة الكهرباء

Stromsteuergesetz (StromStG)

1995 electricity trader

concessionnaire d'électricité

تاجر يشتري ويبيع الطاقة الكهربائية (الكهرباء). ميكنه أن يشتري
الطاقة يف سوق اجلملة أو يف بورصة الطاقة من املنتجني أو من غريهم.
ويستخدم لتزويد زبائنه بالكهرباء، خطوط الشبكة احمللية ويدفع مقابل
ذلك رسوما ملشغل الشبكة (انظر: اتفاقية إطارية للتاجر). حلد اآلن،

تاجر الكهرباء

Stromhändler

1996 electricity trading

commerce d'électricité

تدل جتارة الكهرباء أو تداول الكهرباء على نشاط شركة تشتري
وتبيع الطاقة الكهربائية يف سوق اجلملة. تتميز جتارة الكهرباء عن

أنشطة املبيعات يف سوق التجزئة، حيث يتم إيصال املنتجات
االستهالكية (الكهرباء يف هذه احلالة) إىل املستهلك النهائي، ومعظم

عقود املبيعات يف

جتارة الكهرباء

Stromhandel
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1997 electricity 
transmission

transport d'électricité

نقل الكهرباء عرب شبكات اجلُهد العايل املُدجمة أو العادية، ومن مث
توصيلها إىل املوزعني و((رابط: مستهلك أخري|املستهلك األخري))،

ولكن ليس إىل العمالء.

نقل الكهرباء

Elektrizitätsübertragung

1998 electricity 
transmission grid

réseau de transmission d'électricité

شبكة من خطوط القدرة الكهربائية ومتعلقاا األخرى لنقل القدرة
الكهربائية من املُولّدات إىل املُستهلكني.

شبكة نقل الكهرباء

Stromnetz;   Übertragungsnetz

1999 electricity 
transmission system

réseau de transport d'électricité

شبكة ((رابط: نقل الكهرباء|لنقل الكهرباء)). 

شبكة نقل الكهرباء

Elektrizitätsübertragungsnetz

2000 electrification

électrification

التحويل التقين إىل استخدام الطاقة الكهرباية يف املُنشآت ويف البىن
التحتية.

كهربة

Elektrifizierung

2001 electrification

électrification

إعداد ((رابط: بنية (ال... ) التحتية|البنية التحتية)) لإلمداد بالتيار
الكهربائي.

إمداد بالكهرباء

Elektrifizierung

2002 electrification rate

taux d'électrification

نِسبة ((رابط: إمداد بالكهرباء|اإلمداد بالكهرباء)) يف دولة أو منطقة
ما.

معدل اإلمداد بالكهرباء

Elektrifizierungsrate

2003 electrochemical 
converter

convertisseur électrochimique

نوع من مغريات الفلطية املُستمرة تعمل يف نطاق يتراوح بني وحدات
الكيلوواط ووحدات امليجاواط، وتستخدم فيها بطاريات تيار

األكسدة واالختزال، مثل بطارية أكسدة واختزال الفاناديوم، إال أن
هذه التقنية مل تطبق جتارياً حىت اآلن.

مغير كهركيميائي

elektrochemische Wandler

2004 electrochemical 
double-layer 
capacitors

condensateurs électrochimiques à double couche

وسيط إلكتروين لتخزين الطاقة الكهربائية، به حيز ختزين كهركيميائي
(حيدث فيه تراكُم لأليونات). ومن شأن تشغيل هذه البطارية دون

أمحال ميكانيكية أو كيميائية أن يطيل من عمرها االفتراضي، كما أنه
يسمح بنشوء عدد أكرب وأسرع من الدورات (يصل إىل 1000000
دورة). وباملُقارنة مع البطاريات العادية، فإن زمن التفاعالت احلادثة
يف املُكثِّف الكهركيميائي مزدوج الطبقات أقصر، إال أن سعة الشحنة
النوعية له تكون أقل نسبياً، كما أن قدرته التفريغية تقل بشكل سريع.

مكثِّف كهركيميائي مزدوج الطبقات
(EDLC)، انضغاط أديابايت

elektrochemische Doppelschichtkondensatoren

2005 electrochemical 
element

élément électrochimique

عنصر مركّب من مواد مختلفة، يستخدم لتصنيع ((رابط:
أنود|األنود)) و((رابط: كاثود|الكاثود))، وتتمثل وظيفته يف بناء
اخللية الكهركيميائية. ومن أمثلته: النيكل، والكادميوم، وأكسيد

الرصاص، والرصاص.

عنصر كهركيميائي

elektrochemisches Element

2006 Electrochemical gas 
pump

Pompe électrochimique à gaz

مضخة لنقل الغازات تعمل على أساس كهركيماوي.

مضخة كهروكيميائة للغاز

Elektrochemische Gaspumpe
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2007 electrochemical 
storage systems

systèmes de stockage électrochimique

تقنيات ختزين الطاقة املُختلفة اليت تستخدم فيها محوالت طاقة
كهركيميائية ووسائط كيميائية لتخزين الطاقة. (دورة الشحن
والتفريغ ألنظمة ذات وسائط ختزين داخلية وخارجية للطاقة)

أنظمة ختزين كهركيميائية، أنظمة
ختزين كهركيميائية

elektrochemische Speichersysteme

2008 electrochemistry

électrochimie

أحد فروع علم الكيمياء الفيزيائية الذي يتناول العالقة فيما بني
العمليات الكهربائية والكيميائية، حيث حتدث تفاعالت كهركيميائية

يف خاليا جلفانية، يف املراكمات وخاليا الوقود مثالً.

كيمياء كهربائية

Elektrochemie

2009 electrodeionization

électrodéionisation

عملية كهروكيميائية تندرج ضمن ((رابط: طُرق معاجلة املياه))،
الغرض منها إزالة األيونات واملواد القابلة للتأين من املياه بقدر

اإلمكان، وتضم عملييت ((رابط: تبادل أيوين|التبادل األيوين))
والديلزة الكهربائية.

نزع األيونات كهربائياً

Elektrodeionisation

2010 Electrodialysis

électrodialyse

غسيل الكلى الكهربائي هو عملية تنظيف باعتماد غشاء نصف عازل
حتت تأثري كهرو-كيميائي. تستخدم أغشية التبادل األيوين يف جمال

فرق جهد كهربائي لفصل األنواع األيونية عن املذيبات غري األيونية أو
الشوائب.

غسيل الكلى الكهربائي

Elektrodialyse

2011 electrokinetic in-
situ process

procédé électrocinétique in situ

تستغل عملية الفصل الكهروحركية حركة أيونات املعادن الثقيلة
داخل اال الكهربائي. وهلذا الغرض يتم إدخال إلكترودات يف التربة
املُشبعة متاماً أو جزئياً باملاء بغرض تكوين جمال كهربائي يف نِطاق

مستودع نِفايات قدمي.

عملية كهروحركية موضعية

Elektrokinetische In-Situ-Verfahren

2012 electrolyte

électrolyte

وسيط أيوين موصل يفصل بني اهليدروجني واألكسجني ليحول دون
اختالطهما، وما ينتج عن ذلك من اشتعال مباشر.

إلكتروليت

Elektrolyt

2013 electrolyte

électrolyte

مادة (تكون سائلة غالباً) توصل التيار الكهربائي عند اإلمداد بفلطية
حتت تأثري اال الكهربائي الذي يتولد عندئذ بدوره. وتعتمد كفاءة
توصيالت اإللكتروليت الكهربائية ونقله للشحنة على احلركة املوجهه

لأليونات.

إلكتروليت

Elektrolyt

2014 electrolyte

électrolyte

هو مركب كيميائي ينقسم، يف احلالة الصلبة والسائلة أو املذابة، إىل
أيونات.، هذه األيونات تتحرك يف اجتاه حمدد حتت تأثري جمال

كهربائي.

منحل كهربائي

Elektrolyt

2015 electrolytic tank 
electrolyte tank

réservoir à électrolyte

خزان خارجي يستخدم يف ((رابط: نظام األكسدة واالختزال)).  وهو
قابل للتوسعة يف أي وقت، مما يعطيه ميزة كبرية لالحتفاظ باملادة

املُخزنة للطاقة خارج اخللية.

خزان إلكترولييت

Elektrolyttank

2016 electrolyzer

électrolyseur

نظام تقين تجري فيه عملية التحليل الكهربائي ( فصل جزيئات املادة
بواسطة التيار الكهربائي). ويستخدم املُحلِّل الكهربائي تقنياً على
نطاق واسع، على سبيل املثال يف عمليات إنتاج الكلور والصودا
الكاوية والفلزات مثل: النحاس، وكذلك لتنظيفها وتنقيتها. ومن
املُتوقّع أن يؤدي املُحلِّل الكهربائي دوراً هاماً يف جمال ختزين الطاقة
بواسطة فصل جزيئات املاء إىل ذرات اهليدروجني واألكسجني يف

فترات وجود فائض يف الطاقة الكهربائية.

محلِّل كهربائي

Elektrolyseur
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2017 electromagnetic 
compatibility EMC

compatibilité électromagnétique

يقصد به طبقاً لالئحة االحتاد األوريب اخلاصة بالتوافقية املغناطيسية،
قدرة عمل جهاز أو حمطة أو نظام ما على النحو األمثل يف محيط
كهرمغناطيسي، وذلك دون أن يحدث اضطرابات أو تشويشات
كهرمغناطيسية من شأا أن تؤثر سلباً على األجهزة أو احملطات أو

األنظمة األخرى املوجودة يف نطاقه.

توافُق كهرمغناطيسي، توافُقية
الكهرمغناطيسية

elektromagnetische Verträglichkeit

2018 electromagnetic 
radiation

rayonnement électromagnétique

يرسلُ هذا اإلشعاع أساساً من طبقة الفوتوسفري الضوئية، ويعمل على
تغطية نِطاق تردد اإلشعاع قصري املوجة، وحىت اإلشعاع طويل املوجة
بأسره. ويساوي هذا اإلشعاع الشمسي تقريباً اإلشعاع الصادر عن

جسم أسود. (انظر: "إشعاع جسيمي")

إشعاع كهرمغناطيسي

elektromagnetische Strahlung

2019 electromagnetic 
wave

onde électro-magnétique

هي موجة جيتمع فيها ااالن الكهربائي واملغناطيسي.

موجات كهرومغناطيسية

elektromagnetische Welle

2020 electromobility

électromobilité

استخدام الطاقة الكهربائية يف النقل واملواصالت، حيث تتم التغذية
ذه الطاقة على مسافة السري وذلك باستخدام وسيلة خارجة عن

املركبة (مثل الترام)، أو باستخدام خازن للطاقة داخل املركبة نفسها
(مثل السيارات).

صناعة املركبات الكهربائية

Elektromobilität

2021 electromobility

mobilité électrique

استخدام الطاقة الكهربائية يف املركبات، حيث تخزن هذه الطاقة يف
مراكمات، تكون هي مصدر الطاقة يف املركبات.

استخدام الطاقة الكهربائية يف
املركبات

Elektromobilität

2022 electromobility

électromobilité

يدل على استخدام السيارات الكهربائية لتلبية االحتياجات الفردية
للتنقل.

تنقل كهربائي

Elektromobilität

2023 Electronic Data 
Interchange for 
Administration, 
Commerce and 
Transport

échange de données informatisées pour 
l'administration, le commerce et le transport

إطار تبادل البيانات اإللكترونية لإلدارة والتجارة والنقل لألمم
املتحدة. EDIFACT هي معايري لتنسيق البيانات االلكترونية
الشاملة لفروع املعامالت التجارية الدولية. وهو إطار يشمل عدة
معايري للتبادل االلكتروين للبيانات الدولية. املؤسسة املسؤولة عن

EDIFAC املعيار

تبادل البيانات اإللكترونية لإلدارة
(EDIFACT) والتجارة والنقل

branchenübergreifender internationaler 
Standard für das Format elektronischer Daten 
im Geschäftsverkehr

2024 electrons

électrons

جسيمات أولية سالبة الشحنة

إلكترونات

Elektronen

2025 electrostatic 
precipitator

dépoussiéreur électrostatique

جهاز من أجهزة الترشيح والفرز الكهربائية، يقوم بفصل اجلسيمات
الصلبة أوالسائلة عن التيارات الغازية باستخدام تأثري اال الكهربائي.
تعد هذه املرشحات من ضمن تقنيات الفرز والفصل فائقة الفعالية
السيما فيما خيص أدق اجلسيمات، حيث تتجاوز درجات الفصل

عادةً نِسبة %99.

مرشح مستقر كهربائياً

Elektrofilter

2026 elevated tank

réservoir surélevé

هو خزان لتخزين املياه ((رابط: مياه الشرب)) واملياه املعدة
الستعماالت أخرى.

خزان علوي

Hochbehälter
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2027 eligibility

admissibilité

استحقاق يتم منحه لشركات التصنيع اليت تستهلك طاقة GWh ملا
يزيد على a/1؛ (حىت 31 كانون األول/ديسمرب 2011:10

ساعة/a) ونسبة تكاليف الكهرباء إىل إمجايل القيمة املضافة للشركة
على األقل 14 %.").

استحقاق

Antragsberechtigung

2028 eligibility criterion

critères d'éligibilité

معايري االختيار اليت تعمل وفقاً هلا املؤسسة أو اجلهة املُختصة بتنظيم
ودعم مشروعات وأنشطة.

معيار استحقاق

Förderkriterien

2029 elimination

élimination

تدل يف جمال معاجلة مياه الصرف الصحي يف أغلب احلاالت على
التخلص من الفوسفور.

ختلص

Elimination

2030 elimination of 
statutory 
compensation claim

élimination de la demande d'indemnisation légale

عندما مت توليد الكهرباء ألول مرة من مصادر الطاقة املتجددة أو
مناجم الغاز متت املطالبة بالتعويض بعد انشاء مرسوم EEG ،وقد

أدى ذلك إىل إسقاط التعويض القانوين يف حالة ما مت استخدام الوقود
األحفوري.

إلغاء املطالبة بالتعويض القانوين

Entfallen des gesetzlichen Vergütungsanspruchs

2031 Elite- Commercial 
heating, Ventilation 
and Air-
Conditionning(CHVA
C)

Elite - Chauffage commercial, ventilation et 
climatisation (CHVAC)

برنامج 'التدفئة التجارية والتهوية وتكييف اهلواء'، طورته شركة
Elite للربجميات، وذلك حلساب احلد األقصى ألمحال التدفئة والتربيد

يف املباين التجارية والصناعية.

برنامج التدفئة والتهوية وتكييف
اهلواء(ايتش فاك) من شركة "إليت"

Elite CHVAC

2032 Elutriation

élutriation

عملية يجري فيها فصل اجلُسيمات اخلفيفة نسبيا عن غريها األثقل
منها باستخدام تيار غازي أو سائل ذي تدفق رأسي (وعادةً ما يكون

متجها إىل أعلى).

ترويق، تصنيف بالتيارات

Luftstrahlsiebung

2033 embankment

endiguement

حجز املياه املتدفقة (باستخدام سد).

إقامة سد

Eindämmung

2034 embankment for 
generating 
electricity

endiguement pour la production d'électricité

التوليد التقين ((رابط: طاقة |للطاقة)) الكهربائية.

إقامة سد لتوليد التيار

Eindämmung zur Stromgewinnung

2035 emergency 
generator

générateur électrique d'urgence

مولّد يستخدم عند انقطاع التيار الكهربائي املُنتظم من الشبكة - مع
استخدام محرك ديزل ومولّد - لتوفري الطاقة الكهربائية لفترة مؤقتة.

(انظر: ((رابط: مولد طاقة غري منقطع))) .

مولد كهريب للطوارئ، مولّد كهربائي
احتياطي

Notstromaggregat

2036 emerging markets

marchés émergents

مصطلح شائع يف جمال األموال والبورصة. وتوصف ا عادةً أسواق
دول العامل الثاين، ومنها دول كربى مثل مجهورية الصني الشعبية،

واهلند وكذلك أيضاً أسواق دول صغرى يف شرق أوروبا، مثل بلغاريا
ورومانيا وينتمي السوق التركي أيضاً إىل هذه األسواق.

أسواق صاعدة

aufstrebende Märkte

2037 emission

émission

صدور املواد يف صورة غازية أو سائلة أو صلبة يف ((رابط: البيئة)) عن
مرفق أو بِناية أو وسيلة مواصالت. كما أن إطالق ((رابط:
حرارة|احلرارة)) واألشعة والضجيج والروائح يعترب من أنواع

االنبعاثات.

انبعاث

Emission
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2038 emission

émission

تسرب ((رابط: غازات دفيئة))، تنشأ خالل عمليات االنتاج
واألنشطة االستهالكية، إىل البيئة.

انبعاث

Emission

2039 emission

émission

إطالق ملوثات بيئية مثل العوادم.

انبعاث

Emission

2040 emission

émission

انبعاث

Emission

2041 emission

émission

Ausstoß von Umweltbelastungen wie 
Abgase,  

انبعاث

Emission

2042 emission allowance

droits d'émission 

تعطي هذه الشهادة احلق يف إطالق انبعاثات مبقدار طن واحد من
الغاز الدفيئة يف البيئة.

حقوق االنبعاثات

Emissionsrecht

2043 emission allowance

quota d'émission

تصريح حكومي خيول ملؤسسة ما إطالق مقدار معني ومحدد من
((رابط: غازات دفيئةl الغازات الدفيئة)) اليت تنشأ خالل عمليات

اإلنتاج.

تصريح إطالق انبعاثات

Emissionsberechtigung

2044 emission 
allowance;   
emission right

droits d'émission

مرادف ملصطلح ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادة االنبعاثات)) و يراد
به حق إطالق كمية معينة من االنبعاثات يف البيئة احمليطة.

حق إطالق انبعاثات

Emissionsrecht

2045 emission cap

plafond d'émission

إمجايل عدد ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)) املتداولة
يف منطقة جتارية محددة خالل فترة زمنية معينة. (انظر: ((رابط: فترة

جتارة االنبعاثات))) 

حد أقصى لالنبعاثات، سقف
االنبعاثات

Emissionsobergrenze (Cap)

2046 emission certificate

quota d'émission

مصطلح شامل يطلق على ((رابط: تصريح إطالق انبعاثات|تصاريح
إطالق االنبعاثات)) القابلة للتداول. ويتم هذا التداول من خالل

((رابط: شهادة|الشهادات)) و((رابط: قسيمة رصيد
االنبعاثات|قسائم أرصدة االنبعاثات)) الصادرة وفقاً ((رابط: نظام

جتارة االنبعاثات (ETS)|لنظام جتارة االنبعاثات (ETS))) . وتبطل
هذه الشهادات بإصدار كمية من الغازات الدفيئة مكافئة لقيمتها، فكل

شهادة من شهادات االنبعاثات تبلغ قيمتها طنا واحدا من ((رابط:
CO2e|مكاىفء ثاين أكسيد الكربون (CO2e))) . وتسمى هذه

الشهادات أيضا باحلقوق، أو التراخيص، أو ما شابه ذلك.

شهادة انبعاثات

Emissionszertifikat

2047 emission factor

facteur d'émission

يبني هذا العامل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من
وحدات الطاقة. يحدد هذا العامل إما بالتحليل أو يؤخذ من القوائم

القياسية. ويقدر عامل انبعاثات الكتل احليوية بالقيمة صفر.

عامل االنبعاثات

Emissionsfaktor

2048 emission 
forecasting;   
emission projection

prévision des émissions

حساب االنبعاثات املستقبلية بناًء على التخطيط اإلنتاجي طويل األجل
والتقنيات املُستخدمة وخطط تنمية املؤسسات.

التنبؤ باالنبعاثات

Emissionsprognose

2049 emission limit

limite d'émission

قيمة تصف احلد األقصى املسموح به إلطالق االنبعاثات.

احلد من االنبعاثات

Emissionsgrenze
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2050 emission limitation

réduction des émissions

حتديد سياسي ((رابط: شهادة انبعاثات|لشهادات االنبعاثات))
الغرض منه تقييد انبعاث الغازات الصادرة يف البيئة. (انظر: ((رابط:

( (((Cap) أقصى لالنبعاثات حد

حتديد االنبعاثات، حتديد االنبعاثات

Begrenzung der Emissionen

2051 emission 
management

gestion des émissions

إحدى إدارات املؤسسات، ختتص بالقوانني واللوائح املنظمة املتعلقة
بانبعاثات املؤسسات وما ينتج عنها ومن املنوط به أيضا حساب

انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن املنشأة والرقابة عليها ومراقبتها
فضالً عن تقييم االستراتيجيات اليت تستهدف ختفيض االنبعاثات.

إدارة االنبعاثات

Emissionsmanagement

2052 emission 
minimization bonus

bonus de réduction des émissions

املطالبة بزيادة التعويضات لالمتثال حلدود القيمة القصوى
للميثانال(اليت تسمى كذلك مكافأة احلد من االنبعاثات)  اليت يتم
تقدميها قبل 1 يناير 2009 ألنظمة التشغيل (األصول القدمية) وفقًا
للمادة 66، الفقرة 1 من رقم 4a EEG. ولتفسري ذلك احلكم،

أصدرت غرفة املقاصة إش

مكافأة احلد من االنبعاثات

Emissionsminimierungsbonus 
(“Formaldehydbonus”)

2053 emission of carbon 
dioxide

émission de dioxyde de carbone

Emission der Kohlendioxid  

انبعاث ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxidemission

2054 emission offset

compensation des émissions

(انظر: ((معادلة االنبعاثات))) 

معادلة االنبعاثات، معادلة االنبعاثات

Emissionsausgleich

2055 emission potential

potentiel d'émission

إجراءات مستحقّة يتم اختاذها بغية خفض انبعاثات غازات الدفيئة يف
حدود ما يسمح به القانون.

إمكانية خفض االنبعاثات

Emissionspotenzial

2056 emission prevention

prévention des émissions

جتنب إطالق االنبعاثات دف احلد منها.

احلد من االنبعاثات

Emissionsverhinderung

2057 emission price

prix d'émission

سعر يتم حتديده لعرض سند مايل حديث اإلصدار للبيع، وهو كذلك
السعر الذي يضعه الصندوق االستثماري إلصدار شهادات أسهمه،

ويسمى أيضا سعر العرض.

سعر اإلصدار

Emissionspreis

2058 emission reduction 
credit

crédit de réduction des émissions

مصطلح يطلق على ((رابط: قسيمة رصيد االنبعاثات|قسائم أرصدة
االنبعاثات)) الناجتة عن ((رابط: مشروع التنفيذ املشترك|مشروعات

التنفيذ املشترك)).  ويف إطار ((رابط: جتارة االنبعاثات يف االحتاد
األورويب))، ميكن تطبيق طريقة قسائم خفوضات االنبعاثات تطبيقًا
حمدودا تبعا للحد األقصى اخلاص بكل دولة وذلك وفاًء بالتزامات

التخفيض يف ((رابط: فترة االلتزام|فتريت االلتزام)) الثانية والثالثة. كما
توجد أنظمة أخرى لتجارة االنبعاثات جتيز بدورها هذه القسائم بغية

الوفاء بالتزامات ختفيض االنبعاثات.

قسيمة خفوضات االنبعاثات

Emissionsminderungsgutschrift (CER)

2059 emission reduction 
potential

Potentiel de réduction des émissions

إمكانية ختفيض االنبعاثات يف مرفق ملتزم بتجارة االنبعاثات.

إمكانية ختفيض االنبعاثات

Emissionsreduktionspotential

2060 emission reduction 
project

projet de réduction des émissions

يتحمل مطلقو االنبعاثات، يف هذا النوع من املشروعات، املسؤلية
املادية عن تقليص كمية مكافئة ملا تسببوا يف إطالقه من الغازات

الضارة باملناخ، وذلك يف مكان آخر.

مشروع خفض االنبعاثات

Emissionsminderungsprojekt

2061 emission reduction 
target

Objectif de réduction des émissions

(انظر: ((رابط: مقدار اخلفوضات املُستهدف))) 

هدف خفض االنبعاثات

Emissionsreduktionsziel
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2062 Emission Reduction 
Unit (ERU)

Unité de réduction des émissions (URE)

تسمية تطلق على قسائم أرصدة االنبعاثات اليت تصدرها ((رابط:
مشروع التنفيذ املشترك|مشروعات التنفيذ املشترك)).  وقد صارت
هذه القسائم متاحة للتداول واالستخدام منذ عام 2008 على نطاقٍ

حمدود، وذلك يف إطار ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد
األورويب (EU-ETS)))  بغرض االلتزام بتخفيض االنبعاثات.

وحدة خفض االنبعاثات، وحدة
(ERU) خفض االنبعاثات

Emissionsreduktionseinheit   (ERU)

2063 emission report

déclaration d'émissions

أحد العناصر اهلامة يف ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)))  وهو
تقرير يتم فيه جتميع انبعاث ثاين أكسيد الكربون يف العام املنقضي من

أجل اهليئة املعنية.

تقرير االنبعاثات

Emissionsbericht

2064 emission trading

régime d'échange de droits d'émission

أداة اقتصادية مستخدمة يف جمال محاية البيئة بغرض خفض انبعاثات
((رابط: غازات دفيئة)) من خالل احلد من ((رابط:

انبعاث|االنبعاثات)) بصفة عامة وتقنني إطالقها عن طريق ((رابط:
شهادة|شهادات)) االنبعاثات. يكمن الغرض من إصدار رخص
((رابط: حق إطالق انبعاثات|حقوق إطالق انبعاثات)) الغازات

الدفيئة يف الوصول لنسب أفضل من ((رابط: خفوضات االنبعاثات)). 
وتغري هذه الرخص الكثري من املؤسسات باستخدامها ملا هلا من مزايا
أخرى تتمتع ا، حيث أنه ميكن اإلجتار فيها أى ميكن بيعها وشراؤها.

جتارة االنبعاثات

Emissionshandel

2065 emission trading 
cost

coûts d'échange de droits d'émission

تكاليف شراء ((رابط: حق إطالق انبعاثات|حقوق إطالق
االنبعاثات))

تكاليف جتارة االنبعاثات

Emissionshandelskosten

2066 emission trading 
directive

directive sur l'échange de droits d'émission

التوجهات اإلرشادية يف ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات
. (((ETS) نظم جتارة االنبعاثات|(ETS)

توجهات جتارة االنبعاثات

Emissionshandelsrichtlinie

2067 Emission Trading 
Scheme (ETS)

système d'échange de  quotas d'émission

قوانني ولوائح قياسية وتوجهات يتم عن طريقها تنظيم جتارة
االنبعاثات يف منطقة معينة ذات سيادة ومنها: برنامج احلد األقصى
واإلجتار ونظام جتارة االنبعاثات وآلية تسعري الكربون وخمطط تبادل

حقوق إطالق االنبعاثات.

نظام التعامل مع االنبعاثات، نظام
تبادل حقوق إطالق االنبعاثات

(ETS)

Emissionshandelssystem (EHS)

2068 emission value

valeur d'émission

القيمة العددية لتحديد كمية االنبعاثات الصادرة عن معدات مصنعٍ ما.

قيمة االنبعاثات

Emissionswert

2069 emission-intensive 
industry

industrie à forte intensité d'émissions

قطاع صناعي يطلق قدرا هائالً من االنبعاثات خالل عمليات اإلنتاج.

صناعة كثيفة االنبعاثات

emissionsintensive Industrie

2070 emissions

émissions

مواد عادمة تنطلق يف اهلواء أو املاء.  (انظر: ((رابط: فائض جارٍ))) 

انبعاثات

Emissionen
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2071 emissions balance

bilan des émissions

مقارنة االنبعاثات املُنحاة بواسطة أحد ((رابط: ناقل الطاقة|نواقل
الطاقة)) باالنبعاثات الناشئة عنه. وعند موازنة ((رابط: ناقل الطاقة

املُتجددة|نواقل الطاقة املُتجددة))، تتفق االنبعاثات املُنحاة مع
انبعاثات مصادر الطاقة التقليدية املُستبدلة ((رابط: طاقة

متجددة|بطاقات متجددة))، بينما تنشأ االنبعاثات الناجتة عن
السالسل األولية، وأيضاً عن استخدام طاقات متجددة. (انظر:

((رابط: انبعاث))

جرد االنبعاثات

Emissionsbilanz

2072 emissions budget

budget d'émissions

كمية االنبعاثات اليت تخصص على هيئة ((رابط: شهادة|شهادات))
للقطاعات االقتصادية الواقعة حتت منظومة تقليص االنبعاثات.

(انظر:(( رابط: حتديد االنبعاثات))) 

رصيد االنبعاثات

Emissionsbudget

2073 emissions 
compensation

Compensation des émissions

إجراءات معادلة تتخذ لتقليل االنبعاثات اليت تتسرب إىل البيئة. ويوجد
منها نوعان: معادلة طوعية (انظر: ((رابط: معادلة الكربون

الطوعية)))  ومعادلة تتم يف إطار االلتزام بتخفيض االنبعاثات وفقًا
((رابط: بروتوكول كيوتو|لربوتوكول كيوتو)). 

معادلة االنبعاثات

Kompensation von Emissionen

2074 emissions of air 
pollutants with 
acidification 
potential

les émissions de polluants atmosphériques ayant 
un potentiel d'acidification

حصة انبعاثات ملوثات اهلواء مع اخنفاض التحمض احملتمل  بأكثر من
%80 مقارنة بعام 1990 .حتمض امللوثات اجلوية احملتملة هي ثاين
أكسيد الكربيت (SO2) وأكاسيد النيتروجني (NOx) واألمونيا

انبعاثات ملوثة للهواء مع إمكانية
حتميض

Emissionen von Luftschadstoffen mit 
Versauerungspotenzial

2075 emissions strategy

stratégie d'émission

قيام األطراف املعنية ((رابط: جتارة االنبعاثات|بتجارة االنبعاثات))
باختيار ج معني للتصرف أو وضع عدة إمكانيات للتصرف.

استراتيجية االنبعاثات

Emissionsstrategie

2076 emissions target

objectif d'émissions

مقدار محدد من االنبعاثات املُنحاة.

هدف  االنبعاثات

Emissionsziel

2077 emissions trading

commerce des émissions

املُتاجرة حبقوق االنبعاثات (شهادات وتفويضات)، خاصة تلك املتعلقة
.CO2 بثاين أكسيد الكربون

تبادل حقوق االنبعاثات

Emissionshandel

2078 Emissions trading

commerce des emissions

ج يتبع للحد من التلوث، حيث يتم تداول أرصدة الكربون.

جتارة االنبعاثات

Emissionshandel

2079 emissions trading

échanges d'émissions

der Kauf und Verkauf von Emissionsrechten; 
der Handel mit Emissionsrechten  

جتارة االنبعاثات

Emissionsrechtehandel

2080 emissivity

émissivité

مقياس لكثافة األشعة املنبعثة من اجلسم ذاته.

انبعاثية

Emissionsgrad

2081 employment 
opportunity

opportunité d'emploi

-  

فرصة عمل

Beschäftigungschancen
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2082 EN 12975-1

EN 12975-1 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC ا جلنةمواصفة قياسية أوروبية طور
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وختتص مبواصفات
احلفاظ على وثوقية وحتملية وأمان امعات الشمسية ذات الوسط
الناقل السائل، كما أن عملية التقييم اليت تجرى للتأكد من هذه

املواصفات هي أيضاً جزء من هذه املواصفة.

EN مواصفة قياسية أوروبية
12975-1

EN 12975-1

2083 EN 12975-2

EN 12975-2 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للتنصيص على تعيني

منهجيات االختبار اليت تجرى لتحديد مقاومة امعات الشمسية
السائلة لعوامل التحلل. كما تتناول هذه املواصفة عمليات االختبار

املختلفة اخلاصة بامعات يف ظروف حمددة بدقة.

EN مواصفة قياسية أوروبية
12975-2

EN 12975-2

2084 EN 14588

EN 14588 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وتتناول املصطلحات املتعلقة

بالوقود احليوي الصلب وتوصيفاا وتعريفاا، ويطبق هذا املعيار
األورويب مبا يتوافق مع مواصفة األيزو رقم 10241.

EN مواصفة قياسية أوروبية
14588

EN 14588

2085 EN 14774-1

EN 14774-1 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، من شأا تعيني طريقة حتديد
الرطوبة الكلية يف عينة من الوقود احليوي الصلب عن طريق جتفيفها يف
فرن، ويعد هذا املعيار مفيداً عند احلاجة لوجود مستوى عالٍ من الدقة

من أجل حتديد حمتوى الرطوبة.

EN مواصفة قياسية أوروبية
14774-1

EN 14774-1

2086 EN 14780

EN 14780 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC عملية توحيد قياسي أوروبية جتريها جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)  وتتناول جتهيز

العينات حبيث تكون جاهزة الختبارها الحقاً للتعرف على حمتواها من
الرطوبة، وقيمتها احلرارية، وحمتواها من الرماد، وحتمليتها (درجة

حتملها)، والشوائب اليت حتتوي عليها.

EN مواصفة قياسية أوروبية
14780

EN 14780

2087 EN 14918

EN 14918 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وختتص بطريقة لتعيني القيمة
احلرارية لكمية معينة من الوقود احليوي الصلب عند درجة حرارة

مرجعية 25 ◦س يف مسعر تفجريي (كالورميتر) معاير بواسطة إحراق
حامض برتويك مصرح باستخدامه.

EN مواصفة قياسية أوروبية
14918

EN 14918

2088 EN 14961-1

EN 14961-1 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC عملية توحيد قياسي أوروبية جتريها جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتحديد املتطلبات
العامة ملواصفات الوقود احليوي الصلب وتصنيفاته، كما تساعد يف

التداول التجاري الفعال للوقود احليوي عن طريق يئة تفاهم جيد بني
البائع واملشتري.

EN مواصفة قياسية أوروبية
14961-1

EN 14961-1

2089 EN 14961-2

EN 14961-2 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وختتص باستعمال الكريات
اخلشبية يف البيئة غري الصناعية، (مثل السوق الداخلية واحمللية واملراجل
التجارية الصغرية)، اليت قد تؤدي حساسية الوقود فيها حلدوث بعض

املشكالت.

EN املواصفة  القياسية األوروبية
14961-2

EN 14961-2
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2090 EN 14961-3

EN 14961-3 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للتوحيد القياسي لطريقة

استخدام القوالب اخلشبية يف البيئة غري الصناعية كما هو مشروح يف
((رابط: مواصفة قياسية أوروبية EN 14961-2|املواصفة

 .((EN 14961-2 القياسية األوروبية

EN املواصفة القياسية األوروبية
14961-3

EN 14961-3

2091 EN 14961-4

EN 14961-4 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لوصف استخدام النشارة
اخلشبية يف بيئة غري صناعية، مثل املستوى التجاري الداخلي أو
الصغري، حيث قد تؤدي حساسية الوقود إىل حدوث بعض

املشكالت.

EN املواصفة  القياسية األوروبية
14961-4

EN 14961-4

2092 EN 14961-5

EN 14961-5 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للتوحيد القياسي الستخدام

حطب الوقود يف البيئة غري الصناعية كما هو مشروح يف ((رابط:
مواصفة قياسية أوروبية EN 14961-2|املواصفة القياسية

 .((EN 14961-2 األوروبية

EN املواصفة  القياسية األوروبية
14961-5

EN 14961-5

2093 EN 14961-6

EN 14961-6 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC ا جلنةمواصفة قياسية أوروبية أصدر
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للتوحيد القياسي
لفئات جودة الوقود ومواصفات الكريات غري اخلشبية املستعملة يف
األغراض غري الصناعية. وجدير بالذكر أن هذه املواصفة تتناول فقط
الكريات اخلشبية اليت يتم إنتاجها من الكتلة احليوية العشبية والكتلة
احليوية املنتجة من الفاكهة وتوليفات وخلطات أنواع الكتل احليوية

املختلفة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
14961-6

EN 14961-6

2094 EN 15103

EN 15103 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC أسلوب توحيد قياسي جتريه جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وتتناول طريقة تعيني
الكثافة الظاهرية ألنواع الوقود احليوي الصلب القابل للصب واليت

ميكن حتويلها إىل مادة مستمرة السيولة.

EN املواصفة  القياسية األوروبية
15103

EN 15103

2095 EN 15104

EN 15104 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف طريقة موثوقة

لتعيني نسبة اهليدروجني والنيتروجني والكربون من أجل احلفاظ على
مراقبة اجلودة. ومن املمكن استخدام النتائج كمعامل (بارامترات)
إلجراء العمليات احلسابية اليت تطبق عند حرق الوقود الصلب.

EN  املواصفة  القياسية األوروبية
15104

EN 15104

2096 EN 15105

EN 15105 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للنص على طريقة تعيني
حمتوى كل من الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم القابل للذوبان يف

املاء، يف أنواع الوقود احليوي الصلب.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15105

EN 15105
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2097 EN 15148

EN 15148 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) للنص على طريقة لتعيني
حمتوى الوقود العضوي الصلب من املواد الطيارة، وهي النسبة اليت

تعترب مفقودة من كتلة الوقود احليوي الصلب عند تسخينه مبعزل عن
اهلواء ويف ظروف موحدة قياسياً.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15148

EN 15148

2098 EN 15149-1

EN 15149-1 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وتوضح عملية تعيني توزع
جسيمات الوقود الصلب حسب حجمها بطريقة فصل اجلسيمات
بالشبكة املتذبذبة، وذلك باستخدام غربال تبلغ كل فتحة من فتحاته

ملِّيمتراً واحداً أو أكثر يف حدود ما تنص عليه املواصفة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15149-1

EN 15149-1

2099 EN 15149-2

EN 15149-2 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وتتناول كيفية حتديد توزع
جسيمات الوقود الصلب حسب حجمها، وذلك باستخدام غربال
تبلغ كل فتحة من فتحاته 3.15 ملِّيمتر أو أقل يف حدود ما تنص

عليه املواصفة.

EN مواصفة القياسية األوروبية
15149-2

EN 15149-2

2100 EN 15149-3

EN 15149-3 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC أسلوب توحيد قياسي جتريه جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف طريقة تعيني

توزع جسيمات الوقود الصلب حسب حجمها بطريقة فصل
اجلسيمات بالغربال الدوار.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15149-3

EN 15149-3

2101 EN 15150

EN 15150 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف طريقة تعيني كثافة
جسيمات أنواع الوقود املضغوط. وتعد الكريات والقوالب من أمثلة

الوقود احليوي الصلب;  املضغوط. واجلدير بالذكر أن كثافة
اجلسيمات ليست قيمة مطلقة، لذلك فإن التوحيد القياسي مطلوب

للحفاظ على جتانس قيم كثافة اجلسيمات بشكل موحد.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15150

EN 15150

2102 EN 15210-1

EN 15210-1 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف احتياجات وطريقة
اختبار التحملية امليكانيكية لكريات وقوالب الوقود الصلب. وهذه

املواصفة تساعد األشخاص واملنظمات املعنية بتصنيع حبيبات الوقود أو
بيعها أو شراء األدوات والوحدات اخلاصة ا.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15210-1

EN 15210-1

2103 EN 15234

EN 15234 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لوضع مواصفات ومتطلبات

ضمان جودة الوقود، والوقود احليوي الصلب بالذات.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15234

EN 15234

2104 EN 15289

EN 15289 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتعىن بالتقنيات املختلفة لتعيني
حمتوى الوقود احليوي الصلب من الكربيت والكلور. ومن التقنيات
اليت تتناوهلا هذه املواصفة: كروماتوجرافيا األيونات والتقارن احلثي

للبالزما (ICP) والقياس باملعايرة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15289

EN 15289
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2105 EN 15290

EN 15290 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC أسلوب توحيد قياسي وضعته جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، لتوصيف التقنيات
القياسية لتعيني العناصر األساسية يف الوقود احليوي الصلب (مثل

األلومنيوم، واحلديد، والفسفور، والسليكون، والتنتالوم، إخل).

EN املواصفة القياسية األوروبية
15290

EN 15290

2106 EN 15296

EN 15296 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)، وتنص على ضرورة حتليل
الوقود احليوي الصلب بعينة اختبار جمففة باهلواء أو يف عينة اختبار

متعادلة اهلواء. كما تركز هذه املواصفة على العناصر األساسية املناسبة
(جافة أو غري ذلك) للتعبري عن نتائج التحليل.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15296

EN 15296

2107 EN 15297

EN 15297 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف تقنيات تعيني

العناصر الثانوية يف الوقود احليوي الصلب (مثل الكوبلت، والزرنيخ،
والنحاس، والنيكل، والزنك، والزئبق، إخل). كما تعىن هذه املواصفة

بطرق حتلل العينات وكذلك التقنيات املساعدة لتعيني العناصر اهلامة يف
جمال اهلضم.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15297

EN 15297

2108 EN 15316-1

EN 15316-1 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف سبل االلتزام

بالقوانني املتعلقة بأهداف الطاقة، كما تعمل على حتسني أداء الطاقة
لتصل للصورة املثلى يف املباين املُزمع انشاؤها، وتعرض أيضاً املستوى

التقليدي ألداء الطاقة يف املباين املنشأة بالفعل.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15316-1

EN 15316-1

2109 EN 15316-4-2

EN 15316-4-2 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وتنص على مواصفات

املضخات احلرارية املستخدمة يف التدفئة املوضعية، واملضخات احلرارية
املستخدمة يف سخانات املياه وكذلك املضخات احلرارية املستخدمة يف

تدفئة املياه لألغراض املرتلية وللتدفئة املوضعية (بشكل متناوب أو
متزامن). واجلدير بالذكر أن هذه املواصفة دف إىل التوحيد القياسي
للدخل املطلوب، والعمليات احلسابية، واخلرج املناسب للمعطيات

سالفة الذكر.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15316-4-2

EN 15316-4-2

2110 EN 15316-4-3

EN 15316-4-3 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف طريقة حلساب
كفاءة النظم ومتطلبات الطاقة يف توليد احلرارة وأنظمة الطاقة

الشمسية احلرارية.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15316-4-3

EN 15316-4-3

2111 EN 15358

EN 15358 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف نظام إدارة اجلودة
(QMS) النتاج وتداول الوقود الصلب املُسترجع، واهلدف من هذا

النظام، بالنسبة ملوردي الوقود، هو تزويدهم بإجراءات توفر هلم
التحسني الدائم للحفاظ على متطلبات اجلودة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15358

EN 15358
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2112 EN 15370-1

EN 15370-1 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف الطريقة املتبعة
لتعيني سلوك ذوبان الرماد يف الوقود احليوي الصلب، ويف هذه

املواصفة جيري حتديد درجات احلرارة اخلصائصية اليت تساعد على
تقييم قابلية رماد األنواع املختلفة من الوقود احليوي الصلب، بدرجات

جودا املتفاوتة، لتكوين رواسب منصهرة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15370-1

EN 15370-1

2113 EN 15402

EN 15402 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف تقنية تعيني حجم
املواد الطيارة يف الوقود الصلب املُسترجع. واجلدير بالذكر أن املواد

الطيارة تعترب فواقد (أقل من الرطوبة) يف كتلة الوقود الصلب املُسترجع
عند تسخينه (مبعزل عن اهلواء) يف ظروف قياسية حمددة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15402

EN 15402

2114 EN 15403

EN 15403 (Norme européenne)

مواصفة قياسية أصدرا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف منهجية حساب
حمتوى الوقود الصلب املُسترجع من الرماد. واجلدير بالذكر أن هذه

املواصفة ال تتناول املعامل البحثية أو املشترين أو املوردين فحسب، بل
هي مفيدة كذلك ملنظمات الفحص.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15403

EN 15403

2115 EN 15408

EN 15408 (Norme européenne)

مواصفة قياسية طورا جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) وتوحد قياسياً تقنيات تعيني
إمجايل حمتوى الوقود الصلب املُسترجع من الفلورين والكلور والربوم
والكربيت. واجلدير بالذكر أن تطبيق تقنيات التعيني هذه يعتمد على

املستويات املختلفة لتركيز كل عنصر على حدة.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15408

EN 15408

2116 EN 15414-3

EN 15414-3 (Norme européenne)

مواصفة قياسية قدمتها جلنة CEN;  CENELEC (اللجنة
األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لوصف تقنية إجياد حمتوى
الرطوبة يف عينة من الوقود الصلب املُسترجع عن طريق جتفيفها يف

فرن.

EN  املواصفة القياسية األوروبية
15414-3

EN 15414-3

2117 EN 15443

EN 15443 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC أسلوب توحيد قياسي أصدرته جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لتوصيف تقنيات

جتهيز عينات االختبار من الوقود الصلب املُسترجع. واجلدير بالذكر،
أن هذه املواصفة القياسية مفيدة ملتداويل هذا النوع من الوقود يف

الكثري من القضايا املتعلقة بالتصنيع واالختبار يف املعامل.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15443

EN 15443

2118 EN 15450

EN 15450 (Norme européenne)

;CEN قت عليها جلنةمواصفة قياسية أوروبية صد
CENELEC (اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية)،
توضح مواصفات تصميم نظام التدفئة املشغل باملضخات احلرارية

للمباين. واجلدير بالذكر، أن هذه املواصفة تنص على مصادر حرارة
أنظمة التسخني وختطيطها، ومستوى الضجيج الصادر عنها وما يتعلق

بتحديد أماكن تركيبها.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15450

EN 15450
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2119 EN 15828

EN 15828 (Norme européenne)

CEN;  CENELEC أسلوب توحيد قياسي أصدرته جلنة
(اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية الكهربائية) لوصف معايري تصميم

أنظمة التدفئة باملاء يف املباين. وتغطي هذه املواصفة كافة القضايا
املتعلقة بأنظمة اإلمداد باحلرارة وتوزيعها وانبعاثاا. واجلدير بالذكر،

أنه إذا زادت درجة احلرارة عن 105 ◦س ينبغي مراعاة املسائل
املتعلقة باألمان.

EN املواصفة القياسية األوروبية
15828

EN 15828

2120 end consumer final 
consumer ultimate 
consumer

consommateur final

أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، يقتصر استخدامهم للطاقة الكهربائية
على أغراضهم اخلاصة، أي أم ال يقومون بإمداد الغري ا. ويعد أيضاً
استهالك التشغيل اخلاص بشركة إمداد الطاقة من أشكال إمداد التيار

إىل مستهلكني ائيني (وليس االستهالك الداخلي حملطات توليد
الطاقة).

مستهلك ائي

Letztverbraucher

2121 end consumer;   
final consumer;   
ultimate consumer

consommateur final

األشخاص من املستهلكني الذين ال يقومون بإعادة بيع الِسلعة;
اخلدمة وال استخدامها جتارياً (أو معاجلتها...  إخل). ويندرج ضمن

هؤالء احلرفيون وأصحاب األعمال والتجار الذين يغطّون احتياجام
اخلاصة من الِسلع;  اخلدمات اليت ال تدخل يف نطاق جتارم أو

أعماهلم. (عن طريق جتار التجزئة الذين يبيعون بسعر اإلنتاج أو بسعر
اجلملة واجلمعيات الفئوية).

مستهلك ائي

Letztverbraucher

2122 end-of-pipe system

technique en bout de chaîne

انظر: ((رابط: تكنولوجيا املعاجلة النهائية))

تقنية املعاجلة النهائية

End-of-Pipe-Technik

2123 end-of-pipe 
technology

technologie en bout de chaîne

تقانة إضافية تتخذ حلماية البيئة اهلدف منها هو تقليل اآلثار الضارة
على البيئة، مثل: ((رابط: مرشح|املُرشحات)) و((رابط: معدات

إزالة الكربيت)). 

تقانة املعاجلة النهائية

End-of-Pipe-Technologie

2124 endothermic 
reaction

réaction endothermique

تفاعل كيميائي ميتص احلرارة من حميطه.

تفاعل ماص للحرارة

endotherme Reaktion

2125 endotoxin 
separation

séparation d'endotoxine

مركّبات عديدة السكّريات الدهنية توجد يف الطبقات اخلارجية
ألغشية اخلاليا اخلاصة بالبكترييا السلبية لصبغ 'جرام'، مثل جرثومة

األمعاء الغليظة. و((رابط: فصل اإلندوتوكسينات|لفصل
اإلندوتوكسينات))، تستخدم وسائط ترشيح إجيابية الشحن بغرض

االمتزاز كمرشحات للجزيئات أو مرشحات تعقيم.

فصل اإلندوتوكسينات

Endotoxinabtrennung

2126 energy

énergie

القُدرة على بذل شغل يف صورة ((رابط: قوة)) أو ((رابط: حرارة))
.(J) 'قاس الطاقة أساساً بوحدة 'اجلولأو ((رابط: ضوء)).  وت

طاقة

Energie

2127 energy

énergie

متغري فيزيائي: مقياس قدرة جسم ما على بذل شغل.

الطاقة

Energie

2128 energy

énergie

physikalische Größe: Maß für die Fähigkeit 
eines Objektes, Arbeit zu verrichten  

طاقة

Energie
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2129 Energy Act

loi sur l'énergie

مت اعتماد القانون األملاين إلمدادات الكهرباء و الغاز (قانون صناعة
الطاقة - EnWG) ألول مرة يف عام 1935، ومت آخر تعديل له

سنة 2005. و يضم  أحكاما أساسية تتعلق بشروط وحقوق
وواجبات نقل الطاقة (الكهرباء والغاز) عرب الشبكة. كما مت توسيع

جمال تطبيق القانون األل

قانون الصناعة الطاقية

Energiewirtschaftsgesetz

2130 energy Act

loi sur l'énergie

قانون الطاقة

Energiegesetz

2131 energy audit

audit énergétique

مراجعة مفصلة تقيس استخدام الطاقة، كما أا تساعد على تقليل
استهالك الطاقة من خالل ضبط الطرق اجلديدة الناشئة، وذلك بناًء

على التحسينات والتغيريات اليت يتم إدخاهلا على كل نظام.

تدقيق الطاقة

Energieaudit

2132 energy autonomy

autonomie énergétique

توافر الطاقة (وخصوصاً الطاقة املتجددة) من خالل السبل الذاتية يف
نظام المركزي، أي ال يتم االعتماد على جهات خارجية للحصول

علي الطاقة.

اكتفاء ذايت من الطاقة، استقالل طاقي

Energieautonomie

2133 energy balance

bilan énergétique

كشف وحتليل إيرادات، وحتويالت واستخدامات مصادر الطاقة داخل
منطقة اقتصادية.

توازن الطاقة

Energiebilanz

2134 energy basis

base d'énergie

إمجايل الطاقة املُتاحة بصفة أساسية للبشرية. ويشمل ((رابط: الطاقة))
املُتوفرة يف ((رابط: خمزون الطاقة|خمزونات الطاقة)) (اليت غالباً ما

تكون حمدودة وقابلة لالستنفاذ)، إىل جانب ((رابط: مصادر الطاقة))
(املُتجددة إىل حد كبري).

أساس الطاقة

Energiebasis

2135 energy bus

bus d'énergie

ناقل يربط مكونات النظام بعضها مع ببعض، كما يربط بينها وبني
احلمل يف نظام الطاقة املتجددة اهلجني املعياري.

ناقل الطاقة

Energiebus

2136 energy carrier

vecteur d‘énergie

مادة يمكن احلصول منها على ((رابط: طاقة ائية)) أو ((رابط: طاقة
مفيدة))، سواء مباشرةً أو مروراً بعملية حتول واحدة أو أكثر. لذا
تقسم نواقل الطاقة، تبعا لدرجة التحول، إىل ((رابط: ناقل الطاقة

األولية|نواقل طاقة أولية)) و((رابط: ناقل الطاقة الثانوية|نواقل طاقة
ثانوية)) و((رابط: ناقل الطاقة النهائية|نواقل طاقة ائية)).  وتتمثل

محتويات الطاقة بكل من هذه النواقل يف ((رابط: طاقة
أولية|الطاقات األولية)) و((رابط: طاقة ثانوية|الطاقات الثانوية))

و((رابط: طاقات ائية|الطاقات النهائية)).  وعالوة على ذلك تقسم
نواقل الطاقة أيضاً إىل ((رابط: نواقل طاقة أحفورية)) و((رابط: ناقل

الطاقة املُتجددة|نواقل طاقة متجددة)). 

ناقل الطاقة

Energieträger

2137 energy carrier

vecteur énergétique

مادة مبحتوى طاقي قابل لالستخدام.

حامل طاقة

Energieträger

2138 energy carrier

vecteur d'énergie

sind Brennstoffe (z.B. Benzin, Holz, Kohle) 
sowie Strom, Wärme (Fern-wärme, 

Raumwärme, Warmwasser) und Uran.  

حامل الطاقة

Energieträger

2139 energy carrier;   
energy source

vecteur d'énergie

الوقود (مثل البرتين واخلشب والفحم) وكذلك التيار الكهربائي،
ومصادر احلرارة (سواء كانت شبكة حرارية أو حرارة حميطة أو مياه

دافئة) واليورانيوم

مصدر طاقة، ناقل طاقة، حامل طاقة

Energieträger
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2140 energy certification

certification énergétique

يف بعض الدول الصناعية يلتزم مالكي العقارات عند تأجريها أو بيعها
أو عرضها لإلجيار التمليكي بتقدمي شهادة عن ((رابط: طلب على

الطاقة|الطلب على الطاقة)). 

شهادة أداء الطاقة

Energieausweis

2141 energy certification

la certification énergétique

جيب منح شهادة للشبكات املولدة للطاقة اليت مت انتاجها من أصل
مصادر الطاقات املتجددة يف سياق قوانني التجارة احلالية أو غريها من

األحكام القانونية على الصعيد الوطين واألورويب والدويل، وجيب
اثبات ذلك يف هيئة الفحص الفين(MOT) طبقًا لإلجراءات

القانونية اخلاصة ب

شهادة الطاقة

Energiezertifizierung

2142 Energy Charter 
Treaty (ECT)

Traité sur la Charte de l'énergie 

اتفاقية دولية (وقّع عليها يف 16 ابريل 1998)، تضع إطاراً يشمل
أطرافاً عدة دف حتقيق التعاون الدويل يف قطاع الطاقة. وتغطي هذه
االتفاقية مجيع النواحي اخلاصة بتجارة الطاقة، واالستثّمارات فيها،

ودرجات كفاءا. وهي اتفاقية ملزمة لألطراف املُشاركة فيها.

معاهدة ميثاق الطاقة

Energiechartavertrag

2143 Energy Charter 
Treaty (ECT)

Charte de l'énergie

أو معاهدة ميثاق الطاقة (ECT) وهي معاهدة دولية، واليت كانت
مهمتها بعد اية احلرب الباردة إدماج قطاعات الطاقة يف االحتاد
السوفييت السابق وأوروبا الشرقية يف األسواق األوروبية والعاملية.

ميثاق الطاقة

Energiecharta

2144 energy charter 
treaty (ECT)

traité sur la charte de l'énergie   (TCE)

االتفاقية الدولية يف 16 أبريل 1998تنص على وضع إطار متعدد
األطراف للتعاون يف جمال الطاقة عرب احلدود الوطنية وتعترب اتفاقية

ملزمه من الناحية القانونية.

(ECT) معاهدة ميثاق الطاقة

Energiechartavertrag    (ECV )

2145 Energy Community

Communauté de l'énergie

جمموعة تعمل على توسيع السوق الداخلية للطاقة يف االحتاد األورويب
لتصل إىل جنوب شرق أوروبا وما بعدها. وبتوقيع االتفاقية، يف عام

2005م، اليت مت مبوجبها تأسيس املُنظّمة يف شهر يوليو 2006، اتفق
املوقّعون على تطبيق جمموعة من القوانني األوروبية السارية يف االحتاد

األورويب واملسماة باإلجنليزية 'Community acquis' يف
جماالت الطاقة الكهربائية والغاز والبيئة واملنافسة والطاقات املُتجددة.
ويف هذا الصدد، يأيت حتقيق أهداف االتفاقية و إنشاء سوق حملية للغاز

والطاقة يف جنوب شرق أوروبا، من شأا جذب املُستثّمرين، يف
مقدمة العناصر األساسية. (انظر: ((رابط: الس التنظيمي موعة

( (((ECRB) (األوروبية) الطاقة

جمموعة الطاقة (األوروبية)، مجاعة
(ال... ) األوروبية للطاقة

Energiegemeinschaft

2146 Energy Community 
Regulatory Board 
(ECRB)

Conseil de Régulation de la communauté de 
l'énergie

يقوم عمل هذا الس على املادة رقم 58 من ما يعرف باتفاقية
Energy Community)   موعة األوروبية للطاقةا

Treaty). ويقدم الس املشورة لس وزراء ((رابط: جمموعة
Energy) موعة األوروبية للطاقةالطاقة (األوروبية)| ا

Community)))   فيما يتعلق بتفاصيل اللوائح والتشريعات
القانونية والتقنية والتنظيمية، كما يقترح التوصيات حلل املسائل موضع

اخلالف بني منظّمي شؤون الطاقة احملليني. وتقوم شعبة تابعة
للمجلس، ملحقة بسكرتارية ((رابط: جمموعة الطاقة (األوروبية))) ،

بدعم ومساندة الس يف أعماله.

الس التنظيمي موعة الطاقة
(ECRB) (األوروبية)

Energy Community Regulatory Board (ECRB)

2147 energy company;   
power company

compagnie énergétique

شركات ومؤسسات تعمل يف جمال ((رابط: إمداد بالطاقةl اإلمداد
بالطاقة)) بشكل مباشر أو تقوم بابتكار تكنولوجيا ختدم أعمال

اإلمداد بالطاقة (مبتكر لتقنيات الطاقة) (انظر: ((رابط: شركة إمداد
بالطاقة))) .

مؤسسة طاقة، شركة طاقة

Energieunternehmen
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2148 energy concept

concept énergétique

خطة لتطوير ((رابط: نظام الطاقة|نظام طاقة)) ما، يتم وفقاً هلا حتديد
((رابط: استراتيجية طاقة|استراتيجيات طاقة)) معينة. وبوجه عام،

تسعى هذه االستراتيجيات حنو االلتزام بتحقيق أهداف ختدم سياسات
الطاقة واملُناخ، مما يدعم االجتاه حنو ((رابط: توفري الطاقة)) والتقليل
من نِسب انبعاث غاز ثاين أُكسيد الكربون وبالتايل دعم وتشجيع

استخدام الطاقات املُتجددة.

منهج استخدام الطاقة، استراتيجية
الطاقة

Energiekonzept

2149 energy conservation

conservation de l'énergie

املبدأ القائل بأن الطاقة ال ميكن أن ختتفي أو أن تنشأ من ال شيء.

حفظ الطاقة

Energieerhaltung

2150 energy conservation 
law

loi de conservation de l'énergie

(انظر: ((رابط: قانون أول للديناميكا احلرارية|القانون األول
للديناميكا احلرارية))

قانون حفظ الطاقة

Prinzip von der Erhaltung der Energie

2151 energy consumers

consommateurs d'énergie

األشخاص الذين يستخدمون الطاقة.

مستهلكي الطاقة

Energieverbraucher

2152 energy consuming 
country

Pays consommateurs d'énergie

دولة تستهلك مقدار طاقة يفوق ما تولِّده فال يكون أمامها سبيل
سوى استرياد الطاقة. (انظر: ((رابط: دولة منتجة للطاقة)))  ( انظر:

((رابط: دول الترانزيت))) 

دولة مستهلكة للطاقة

Energieverbraucherländer

2153 energy consumption

consommation d'énergie

((رابط: الطاقة )) اليت تتحول من صورة قابلة لالستخدام إىل صورة
غري قابلة لالستخدام.

استهالك الطاقة

Energieverbrauch

2154 energy consumption

consommation d'énergie

استهالك الطاقة

Energieverbrauch

2155 energy consumption

consommation d'énergie

جممل الطلب على الطاقة لتطبيقات عملية خمتلفة.

استهالك الطاقة

Energieverbrauch

2156 energy consumption

consommation d'énergie

die ,  die von einer nutzbaren in eine nicht 
nutzbare Form umgewandelt wird  

استهالك الطاقة

Energieverbrauch

2157 energy consumption 
characteristics

valeur caractéristique de la consommation 
d'énergie

استهالك الطاقة لتدفئة مكان ما بالنسبة إىل مساحته املعيشية على مدار
عام كامل (كيلو واط;  ساعة لكل متر مربع يف العام).

قيمة بيانية الستهالك الطاقة، قيمة
خصائصية الستهالك الطاقة

Energieverbrauchskennwert (EVKW)

2158 energy consumption 
labeling;   energy 
labeling

étiquette-énergie

ساهم استخدام ملصق االحتاد األورويب اخلاص لتمييز وتصنيف
استهالك الطاقة منذ بداية العمل به، يف زيادة كفاءة استهالك الطاقة
لألجهزة الكهربائية املرتلية. وتشارك ((رابط: وكالة الطاقة األملانية

(dena)|الوكالة األملانية للطاقة (dena)))  منذ عام 2002
بالعديد من اإلسهامات يف تطبيق لوائح االحتاد األورويب اخلاصة بتمييز

استهالك الطاقة يف أملانيا.

ملْصق متييز استهالك الطاقة

Energieverbrauchskennzeichnung

2159 Energy contracting

traitance de l'énergie

ترتيبات تعاقدية لتوفري خدمات الطاقة.

تعاقد الطاقة

Energie-Contracting
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2160 energy contribution 
potential

potentiel de contribution de l'énergie

إعادة االندماج يف منطقة املبتعث املوجودة يف ((رابط: خلية|اخللية))
الكهرضوئية.

إمداد كامن بالطاقة

Rekombinationsbeitrag

2161 energy conversion 
energy alteration

transformation d'énergie

العملية اليت تنقل فيها كمية من الطاقة، أو تتحول، أو تتبدد، أو
تمتص. ففي جمال الكيمياء على سبيل املثال، هناك ما يعرف

بالتفاعالت املاحنة للحرارة عند حترر قدر من الطاقة أثناء حتول املادة.
أما يف جمال الفيزياء فتحويل الطاقة يشري إىل احلصول على الطاقة من
عملية التبخر. ويف علم األحياء يقصد به احلاجة لتأمني كافة العمليات

واألنشطة احليوية.

حتويل الطاقة

Energieumsatz

2162 energy converter

convertisseur d'énergie

يقوم حمول الطاقة بعملية تمكِّن من تبادل الطاقة بني نظام التحويل و
بيئته بالنسبة لشكلني على األقل من أشكال الطاقة: على سبيل املثال،
حتويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة حركية (حمرك السيارات). حمطات
حتويل الطاقة على نطاق واسع مثل حمطات توليد الطاقة احلرارية و

حمول الطاقة

Energiewandler

2163 energy converter

convertisseur d'énergie

يقوم بعملية تبادل الطاقة بني نظام وحميطه.

حمول الطاقة

Energiewandler

2164 Energy Cooperation 
(BASREC)

les gestionnaires de réseau de transport baltes

(Regional Group اختصاراً لـ ،RG ًسمى أيضاي) احتاد
يتألف من مشغلي شبكات نقل الطاقة يف دول البلطيق متمثلة يف:

RG' شار له بالرمز أرجواين اللونإستونيا والتفيا وليتوانيا، وي
BALTIC'. وقد انتقلت بشكل رمسي إدارة االحتاد منذ يوليو
2009 إىل ((رابط: احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية

. (((ENTSO-E)

احتاد مشغلي نظم نقل الطاقة يف
البلطيق (BALTSO)، هيئة

مشغلي نظم نقل الطاقة يف البلطيق
(BALTSO)

Baltic Fernleitungsnetz- betreiberverband 
(BALTSO)

2165 energy cooperative

Coopérative d'énergie

تعد طرفا فاعال يف ((رابط: اقتصاد الطاقة))، وتتخذ من ((رابط:
مجعية تعاونية|اجلمعيات التعاونية)) شكالً قانونياً هلا، حيث يتمثّل

هدفها األساسي يف توليد واستخدام الطاقة المركزياً وباالستقالل عن
شركات التوزيع ودون اإلضرار بالبيئة. كما تعترب هذه اجلمعيات أحد

أشكال ((رابط: مشاركة أهلية|املُشاركة األهلية)) على املُستوى
احمللي يف الغالب، كما تتيح للمواطنني كذلك إمكانية املُشاركة يف
عملية ((رابط: التحول يف سياسة الطاقة)) واإلسهام يف إجراءات

محاية املُناخ.

اجلمعية التعاونية للطاقة، اجلمعية
األهلية للطاقة

Energiegenossenschaft

2166 energy country

pays d'énergie

-  

بلد الطاقة

Energieland

2167 energy crop

culture énergétique

كل احملاصيل اليت تزرع خصيصاً إلنتاج الوقود، وهذه احملاصيل تشمل
حماصيل غذائية مثل الذرة وقصب السكر، وحماصيل أخرى غري غذائية

مثل شجر احلور و((رابط: دخن عصوي|الدخن العصوي))) .

حمصول طاقة

Energiepflanze
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2168 energy crops

cultures énergétiques

تزرع هذه النباتات بغرض استعماهلا يف توليد الطاقة، ومنها على سبيل
املثال، حماصيل احلبوب كالذُّرة والقمح واجلاودار و((رابط :  شيقم|
الشيقم))، واألعشاب مثل امليسكانتوس احلشيشة الفضية من النوع
الصيين وحشائش املراعي، وكذلك البذور الزيتية مثل بذور اللّفت

وعباد الشمس، واألخشاب سريعة النمو، وشجر احلور والصفصاف،
والبنجر والقنب. (انظر: ((رابط: مواد خام متجددة))، ((رابط: كُتلة

حيوية))) 

حماصيل الطاقة

Energiepflanzen

2169 Energy Delivery

Livraison d'énergie

هي توفري الطاقة، مقابل تكلفة مالية، للمستهلك أو غريه من
املستخدمني النهائيني أو الوسطاء. يتم توفري الطاقة يف شكل من

األشكال كطاقة حرارية (التدفئة املركزية)، وطاقة كهربائية (التيار
الكهربائي) أو طاقة ميكانيكية (على سبيل املثال، البخار، البخار

املشبع واهلوا

إمداد الطاقة

Energielieferung

2170 energy density

densité d'énergie

مقدار الطاقة لكل وحدة حجم أو وحدة مساحة، وتعترب من املُعطيات
اهلامة للمراكم مثالً.

كثافة الطاقة

Energiedichte

2171 energy density

Densité d'énergie

مقدار الطاقة اليت يمكن ختزينها لكل وحدة كتلة أو وحدة حجم
للبطارية (يف حالة وحدات الكتلة تقاس كثافة الطاقة بوحدة كيلو

جول;  كجم أو كيلو واط ساعة;   كجم).

كثافة الطاقة

Energiedichte

2172 energy distribution

distribution d'énergie

يمثِّل نظام توزيع الكهرباء حلقة الربط بني املنتجِني (أساسا الكبار)
واملستهلكني، كبارا وصغارا. و يعتمد نظام التوزيع على عدد من

الشبكات تتميز مبستويات جهد متباينة، واليت تنطلق من عند املنتجني
الكبار بشبكة جهد عال جدا أو عال، و تصب يف شبكة اجلهد

املتوسط، ال

توزيع الطاقة

Energievertrieb

2173 energy economics

économie de l'énergie

على مستوى العرض يف األسواق، يشمل هذا املُصطلح القطاعات
االقتصادية املعنية باستخراج أو استرياد نواقل الطاقة، وحتويلها،
وختزينها، ونقلها. ويتجه الطلب على الطاقة يف املُنشآت السكنية
والصناعية والتجارية حنو نواقل الطاقة املُفيدة هلذه املنشآت، مثل

الكهرباء، والوقود، والغاز الطبيعي، أو زيوت التدفئة، حيث تناسب
هذه النواقل االستخدامات املطلوبة يف تلك املُنشآت من أجل حتقيق
األغراض واألعمال املعنية، يشمل هذا املصطلح الطاقة احلرارية العالية

(الالزمة لصهر املعادن مثالً) والطاقة احلرارية املُنخفضة (الالزمة
ألغراض التدفئة، وتسخني املياه، وتشغيل وسائل نقل األشخاص
والبضائع، والتفاعالت الكهركيميائية، مثل التحليل الكهربائي،

وكذلك أغراض اإلضاءة، واالتصاالت، وتشغيل املُحركات الثابتة).
أما على مستوى اقتصاد املوارد فتعترب الطاقة مصدراً ال غىن عنه:

فبدون الطاقة ال يمكن حتقيق العمليات اإلنتاجية عملياً، وخاصةً مبا
يتفق مع املعيار صناعي. لذلك يمكن حالياً وصف اقتصاديات الطاقة
يف الدول الصناعية على أا نظام مترابط ومتداخل ألسواق نواقل

الطاقة األولية املُختلفة (الزيوت املعدنية، والغاز الطبيعي مثالً) وكذلك
وسائط الطاقة الثانوية (مثل الديزل والكهرباء). تتسم نواقل الطاقة
مبزايا وعيوب محددة، من شأا حتديد إمكانيات استخدام هذه

النواقل، وكذلك مدى الطلب عليها يف األسواق.

اقتصاد الطاقة

Energiewirtschaft

2174 energy economy

économie d'énergie

اقتصاد الطاقة

Energiewirtschaft
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2175 energy economy;   
energy industry

économie de l'énergie

األنشطة اليت جترى ممارستها يف ااالت االقتصادية املُختلفة بغرض
توفري خدمات الطاقة. واليت تشمل على سبيل املثال، توليد الطاقة،
وتصديرها وحتويلها، وختزينها، ونقلها، وتوزيعها، وكذلك حتويل

أشكاهلا لدى املُستهلكني وفقاً ألغراض االستخدام (املنازل، املُنشآت
الصناعية، وسائل املواصالت) إىل طاقة فعالة مفيدة وما يرتبط بذلك

من خدمات أُخرى.

اقتصاديات الطاقة

Energiewirtschaft

2176 energy economy;   
energy industry

économie d'énergie

مفهوم يشمل املُنشآت وكذلك األعمال اليت يؤديها األفراد واجلهات
املعنية دف تأمني إمداد املنازل اخلاصة والشركات واملؤسسات

مبختلف مصادر الطاقة.

اقتصاديات الطاقة

Energiewirtschaft

2177 energy efficiency

efficacité énergétique

(انظر: ((رابط: كفاءة|الكفاءة))) 

كفاءة الطاقة

Energieeffizienz

2178 energy efficiency

efficacité énergétique

مقياس الستهالك الطاقة تلبيةً الستخدام محدد. فكُلّما قلّت الفواقد يف
الطاقة عند توليدها وحتويلها وتوزيعها، ازدادت كفاءة الطاقة وكذلك

عند استخدام مصادرها.

كفاءة الطاقة

Energieeffizienz

2179 energy efficiency

efficacité énergétique

قياس الطاقة املُستهلكة من أجل حتقيق قدر معين  لتحسني االستفادة
منها.

كفاءة استخدام الطاقة، استخدام
فعال للطاقة

Energieeffizienz

2180 energy efficiency

efficacité énergétique

أقصى استغالل فعال لصور الطاقة املختلفة.

كفاءة الطاقة

Energieeffizienz

2181 energy efficiency

efficacité énergétique

ist die möglichst effiziente Nutzung von 
verschiedenen Energieformen.  

كفاءة الطاقة

Energieeffizienz

2182 Energy Efficiency 
Campaign

Initiative "Efficacité énergétique"

برنامج مطبق يف أملانيا يهدف إىل حتقيق االستخدام الفعال للكهرباء يف
مجيع القطاعات االستهالكية، حيث يقدم املعلومات واملشورة حول
سبل ترشيد الطاقة وتوفري نفقاا للمستهلكني من األفراد وأصحاب
املُنشآت التجارية و املُستشارين الفنيني وصانعي القرار يف ااالت
الصناعية والتجارية وقطاع تقدمي اخلدمات وكذلك القطاع العام.

مبادرة 'كفاءة الطاقة'

Initiative EnergieEffizienz

2183 energy efficiency 
label

étiquette d'efficacité énergétique

بطاقة تلصق على جهاز كهربائي وتنص على تصنيف تدرجيي من
(A) (كُفء) إىل (G) (مبدد للطاقة). وينقسم التصنيف A إىل

.A++، A+، A

بطاقة كفاءة الطاقة

Energieeffizienz-Label

2184 Energy efficiency 
potential

potentiel d'efficacité énergétique

اإلمكانات اليت تنتج عن االستخدام العقالين للطاقة، على سبيل
املثال،عن طريق العزل من املنازل أو عمليات حتويل الطاقة.

إمكانات كفاءة الطاقة

Energieeffizienzpotential

2185 Energy efficiency 
ratio (EER)

coefficient d'efficacité énergétique

نسبة تحدد كفاءة طاقة ((رابط: مكيف هواء (AC)|ملُكيف اهلواء
(AC))) ، وكلما زادت معدل كفاءة الطاقة كان املُكيف أكثر

كفاءة.

نسبة كفاءة الطاقة

Arbeitszahl;   Leistungszahl
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2186 energy efficiency 
ratio (EER) / 
coefficient of 
performance (COP)

coefficient de performance

املعروف أيضا (يف اللغة االجنليزية) حتت اسم نسبة كفاءة الطاقة
(EER) يف حالة املربدات امليكانيكية أو معامل األداء (COP) يف
حالة مضخات احلرارة امليكانيكية، هو نسبة احلرارة املتولدة أو قدرة

التربيد إىل الطاقة الكهربائية املستعملة.

معامل األداء

Leistungszahl

2187 Energy Engineering 
 ProgrammeQualifi

cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Programme Energy Engineering Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

جيمع برنامج هندسة الطاقة بيم أعضاء هيئة التدريس  واملوظفني ضمن
 18 قسم   إلجراء البحوث متعددة التخصصات اليت من شأا إعطاء
 تقييم شامل حول مشاكل وخيارات احلل من أجل تلبية الطلب على
إنتاج الطاقة واملوارد واستخدامها. وهناك تركيز قوي على األنشطة

القائمة اهلن

ماجستري يف برنامج هندسة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Energietechnik-Programm erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

2188 energy exchange 
electricity exchange

bourse délectricité

 (((VCM) رابط: سوق الكربون الطوعية)) أحد أشكال مشاريع
الشائعة يف جماالت الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

بورصة الكهرباء

Strombörse

2189 energy exchange;   
electricity exchange

bourse d'électricité (Power Exchange)

سوق منظمة للطاقة الكهربائية، تشبه يف طريقة عملها سوق األوراق
املالية. وتكونُ املُنتجات اليت جيري التداول عليها يف تلك السوق هي
كميات من التيار الكهربائي، محددةً زمنية. وتتميز فكرة التداول على
التيار الكهربائي يف البورصة بوجود مبادلة بني العرض والطلب، وهو
األمر الذي يمكن من خالله الوصولُ إىل سيولة وانسيابية عالية. كما
تتيح املُنتجات القياسية إمكانية حدوث عملية تداول جتاري مقننة،

وختلق وسائل قياسية، تنخفض من خالهلا تكاليف الصفقات.

بورصة الكهرباء

Strombörse

2190 energy feedstocks

Matières premières énergétiques

هي املوارد الطاقية الطبيعية، اليت مل ختضع ألية معاجلة غري عملية
استخراجها من موقعها الطبيعي.

مواد طاقية خام

Energierohstoffe

2191 energy flow

flux d'énergie

نقل الطاقة وحتويلها من ((رابط: طاقة مشسية)) مشعة أو من ((رابط:
طاقة)) كميائية متوفرة يف النظام البيئي عن طريق ((رابط: كُتلة

حيوية|الكُتلة احليوية)) للمنتجني األوليني والسلسلة الغذائية الالحقة
(سلسلة املُستهلكات واملُحلّالت). ويقاس سريان الطاقة، مثله مثل

القُدرة الفيزيائية، باعتباره طاقة لكُل وحدة زمنية.

تدفّق الطاقة

Energiefluss

2192 energy flux density

densité de flux d'énergie

معدل نقل الطاقة على سطحٍ ما، ويعبر عنها بوحدة (واط;   متر
مربع).

كثافة تدفّق الطاقة

Energieflussdichte

2193 energy forestry

sylviculture énergétique

زراعة الغابات اليت تنمو فيها بعض أنواع األشجار أو الشجريات
اخلشبية اليت تكون سريعة النمو بشكل خاص لإلمداد ((رابط: كتلة
حيوية|بالكتلة احليوية)) أو ((رابط: وقود حيوي|الوقود احليوي))

الستعماهلا يف التدفئة أو يف توليد الطاقة.

طاقة الغابات

Energieforstwirtschaft

2194 energy forms

formes d'énergie

تتخذ الطاقة صوراً عديدة، من بينها: ((رابط: طاقة ميكانيكية|الطاقة
امليكانيكية))، و((رابط: طاقة كهربائية|الطاقة الكهربائية))،
و((رابط: طاقة كيميائية|الطاقة الكيميائية))، و((رابط: طاقة

حرارية|الطاقة احلرارية))، و((رابط:طاقة نووية|الطاقة النووية))،
و((رابط: طاقة اإلشعاع)). 

أشكال الطاقة

Energieformen
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2195 energy future

avenir énergétique

التصورات املستقبلية إلمدادات الطاقة اعتمادا على الطاقة املتجددة.

مستقبل الطاقة

Energiezukunft

2196 Energy harvesting

récolte d'énergie

عملية يتم خالهلا اجتذاب الطاقة من مصادر خارجية وختزينها
الستخدامها يف جهاز ما.

حصاد الطاقة

Energy Harvesting;   Energieernte

2197 energy import

importation d'énergie

احلصول على الطاقة باستريادها من خارج البالد.

استرياد الطاقة

Energieimport

2198 energy indicator

indicateur de l'énergie

كمية الطاقة املُستهلَكة على مدار عام يف تدفئة متر مربع من مساحة
سكنية. ويمكن من خالل هذه الكمية مقارنة استهالك الطاقة بني

املباين املُختلفة.

مؤشر الطاقة

Energiekennzahl

2199 energy industry act

loi allemande relative aux économies d'énergie

قانون اقتصاد الطاقة من 7 يوليو 2005، التعديل 2011/08/05
 

الغرض:
 

• األمان املمكن، وغري املكلفة، والفعالة واملتوافقة بيئيا مع التزويد
العمومي بالكهرباء والغاز مع مصادر الطاقة املتجددة.

 
• ضمان املنافسة الفعالة يف إمدادات الكهرباء والغاز، وضمان عملية

فعالة ومو

قانون اقتصاد الطاقة

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

2200 Energy Industry law 
(EnWG)

Loi sur l'industrie de l'énergie (EnWG)

القانون األملاين إلمدادات الكهرباء والغاز (قانون صناعة الطاقة -
EnWG)، أدخل حيز التطبيق ألول مرة يف عام 1935، وآخر

حتديث وتنقيح أجري يف عام 2005. حيتوي هذا القانون على أحكام
أساسية تتعلق بقوانني إمدادات الطاقة املعتمدة على شبكات التوزيع

(الغاز والكهرباء).

(EnWG) قانون صناعة الطاقة

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

2201 Energy Information 
Administration

Energy Information Administration

إدارة بالواليات املتحدة األمريكية، متخصصة يف املعلومات حول
الطاقة.

(EIA) إدارة معلومات الطاقة

EIA

2202 Energy Information 
Service

Service d'information énergie

مشروع نابع ((رابط: وكالة الطاقة األملانية|للوكالة األملانية للطاقة
(dena)))  يضم كل من البوابة اإللكترونية

'thema-energie.de' وبنك املعلومات املرجعي 'دليل الطاقة'
واخلط الساخن اخلاص بشؤون الطاقة. و يقدم للمستهلك النهائي
واجلهات املُتخصصة وكذلك للمؤسسات الصغرية واملُتوسطة كماً

كبرياً وشامالً من املعلومات حول موضوعات توليد الطاقة
واالستخدام الفعال للطاقة واستخدام الطاقات املُتجددة.

بنك املعلومات الشامل االت الطاقة

Informationsangebot Energie

2203 energy 
infrastructure

infrastructure énergétique

مصطلح عام يشمل مجيع املُنشآت اخلاصة بقطاع الطاقة، ومنها:
حمطات توليد الكهرباء، وخطوط الكهرباء، واألنابيب، واحملطات

الطرفية.

بنية حتتية للطاقة

Energieinfrastruktur

2204 energy innovation

innovation en énergie

مصطلح يستخدم يف جمال الطاقة للتعبري عن األفكار االبتكارية
املطروحة يف جمال الطاقة املُتجددة.

ابتكارات يف جمال الطاقة

Energieinnovation
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2205 energy intensity

intensité énergétique

(انظر: ((رابط: إنتاجية الطاقة))) 

شدة الطاقة

Energieintensität

2206 energy intensity

intensité énergétique

مؤشر عددي الستهالك الطاقة يف االقتصاد القومي.

كثافة الطاقة

Energieintensität

2207 energy intensity

intensité énergétique

نسبة إمجايل الناتج احمللي إىل ((رابط: استهالك (ال... ) األويل
للطاقة|االستهالك األويل للطاقة)) (كثافة الطاقة = استخدام الطاقة;

إمجايل الناتج احمللي).

كثافة الطاقة

Energieintensität

2208 energy intensity

intensité énergétique

هي مقياس يؤشر الستهالك الطاقة يف االقتصاد الوطين ويدل على
حاصل نسبة االستهالك اإلمجايل للطاقة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

شدة الطاقة

Energieintensität

2209 energy intensity

l'intensité d'Energie

العامل الرئيسي الستهالك الطاقة يف االقتصاد

كثافة الطاقة

Energieintensität

2210 energy investment

investissement énergétique

((رابط: استثمار)) يف جمال تكنولوجيا توليد الطاقة املُتجددة، ويكون
يف الغالب على هيئة مشروع. كما قد يكون أحد أشكال ((رابط:

االستثمارات البيئية)). 

استثمار يف الطاقة، استثمار يف تقنيات
الطاقة

Energieinvestition

2211 energy Kiosk

kiosque d'énergie

مصطلح أطلق على منوذج لألعمال ميارس بشكل رئيسي يف البلدان
النامية. وتوجد أكشاك الطاقة، يف معظم احلاالت، يف املناطق الريفية
اليت ال تتوفر على تزويد كاف بالكهرباء. مقاربة أكشاك الطاقة، هي
توفري مركزي للطاقة بالقرية، يف الغالب مبنشآت ال ميكن لألفراد حتمل

تكال

كشك الطاقة

Energiekiosk

2212 energy law

loi sur l'énergie

تشمل املعايري األساسية من إنتاج فين وتوزيع واستهالك وتوفري للطاقة
يف إطار قانوين يشمل انتاج واستهالك الطاقة يف اقتصاد السوق

احلديث.

قانون الطاقة

Energierecht

2213 energy law 
regulation

régulation de l'énergie

تنظيم قانون الطاقة

energierechtliche Verordnung

2214 energy legislation

législation en matière d'énergie

يشتمل قانون الطاقة على القواعد االساسية و اليت يحدد من خالهلا
االطار القانوين للعمليات التقنية لتوليد وتوزيع واستهالك وتوفري
الطاقة، وبصفة ثانوية يتم دعم واستكمال هذا القانون من خالل
جماالت قانونية أُخرى. وهو بذلك القانون الشامل لكل من توليد

الطاقة، واالجتار ا، واستهالكها، يف اقتصاد السوق احلديث، وهذه
العمليات ختدم مصاحل املستهلكني وتسعى إىل محايتهم. يهدف هذا
القانون باألساس إىل حتديد اإلطار القانوين جلميع األطراف املُشارِكة

يف كافة العمليات املشار إليها.

قانون الطاقة

Energierecht

2215 energy loss

perte d'énergie

هو ضياع طاقة قابلة لإلستخدام نتيجة تدفقها يف اجتاه غري مرغوب
فيه, أو عن طريق حتوهلا إىل شكل غري مطلوب من أشكال الطاقة.

فقدان الطاقة

Energieverlust
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2216 energy management

gestion de l'énergie

تشمل إدارة الطاقة التخطيط إلنشاء وتشغيل وحدات إنتاج واستهالك
الطاقة. كما تشمل أهداف التخطيط: احلفاظ على املوارد واملدخرات
ومحاية البيئة واملناخ وخفض التكلفة على حد سواء، مع ضمان تغطية
املتطلبات الطاقية للمستخدمني. يساهم جمال التحكم يف الطاقة يف دعم

الفعا

إدارة الطاقة

Energiemanagement

2217 Energy 
Management Action 
Network for 
Industrial Efficiency 
(EMAK)

Réseau d'action de gestion pour l'efficacité 
énergétique industrielle

جمموعة عمل بادرت ا الشراكة الدولية للتعاون من أجل كفاءة
استخدام الطاقة (IPEEC) يف جمال الصناعة، واموعة تقودها
اليابان وينصب اهتمامها على جتهيز وإعداد منتدى يضم صانعي

السياسات وقادة الصناعة من أجل التفاعل الوثيق بينهم.

شبكة إدارة الطاقة للكفاءة الصناعية
(EMAK)

Energy Management Action Network for 
Industrial Efficiency (EMAK)

2218 Energy 
management system

Système de gestion de l'énergie

نظام يهدف إىل تقليل مقدار الطاقة املستخدمة.

نظام إدارة الطاقة

Energiemanagementsystem

2219 Energy Manager 
(EM)

gestionnaire d'énergie

يضم هذا احللّ برجمي  خدمات الطاقة املُتعلقة باألجهزة اليت يمكنها
الولوج إىل إطار االتصال والتطبيق اخلاص بالوصالت البوابية إلدارة
الطاقة، كما يشمل خدمات أمتتة الطاقة اليت تستغلها اخلدمات املُتعلقة
باألجهزة ومعيناا لالتصاالت الداخلية. ومن ناحية أخرى يمثل هذا

احللّ الربجمي الواجهة البينية لشبكات التوزيع الفعالة.

برنامج إدارة الطاقة

Energiemanager (EM)

2220 energy marginal 
costs

coût marginal d'énergie

تكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية املُتاحة تاليا ونقلها، والتكاليف
املُتزايدة على املدى القريب (SRIC) تشمل فقط جمرد تكاليف

التشغيل املُتزايدة، يف حني تشمل التكاليف املُتزايدة على املدى البعيد
(LRIC) التكلفة الرئيسية للموارد اجلديدة أو املُعدات الرئيسية.

تكلفة هامشية للطاقة

Energiegrenzkosten

2221 energy market

marché de l'énergie

السوق االقتصادية الذي يتم فيه تداول الطاقة واملواد اخلام الالزمة
لتوليدها.

سوق الطاقة

Energiemarkt

2222 energy market

marché de l'énergie

يقصد هنا ذا املصطلح سوق إمدادات الطاقة املعتمدة على شبكات
التوزيع (الكهرباء والغاز) من قبل شركات توريد الطاقة.

سوق الطاقة

Energiemarkt

2223 energy market

marché de l'énergie

سوق مت حتريره بغية توفري الطاقة من طرف شركات التزويد بالكهرباء
والغاز الطبيعي، اليت يتم تبادهلا عرب شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

والغاز، حيث ختضع أجزاء كثرية من سلسلة التوريد للمنافسة احلرة.
بِفضل املنافسة، أمكن للمستهلكني  احلصول على أفضل الشروط

املتعلقة

سوق الطاقة

Energiemarkt

2224 Energy Marketplace

Place du marché de l'énergie

وصف العمليات املتعلقة بتوريد الكهرباء والغاز واملوارد املتجددة مع
أخد اجلوانب القانونية واالقتصادية والتقنية ذات الصلة بعني االعتبار.

موقع سوق الطاقة /جمال سوق الطاقة

Energiemarktplatz

2225 energy mix

mix énergétique

خليط يتكون من نِسب مصادر مختلفة للطاقة األولية يستخدم يف
عملية اإلمداد بالطاقة.

خليط الطاقة

Energiemix
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2226 energy mix

mix énergétique

استخدام ((رابط: شكل الطاقة األولية|أشكال مختلفة من الطاقة
األولية)) يف توفري اإلمداد الكُلي والشامل بالطاقة. وعلى مستوى أخر
وهو مستوى اللغة العامية فإنه يتم استخدام مصطلح خليط الطاقة
للتعبري عن ((رابط: خليط من التيار الكهربائي|خليط التيار)) عند
استخدام أشكال أولية مختلفة من الطاقة األولية لإلمداد بالطاقة، إال

أنه يستخدم فقط يف حالة اإلمدادات اإلمجالية للطاقة الكهربائية.

خليط الطاقة

Energiemix

2227 energy mix

bouquet énergétique; palette énergétique

يدل املصطلح على سلة (مزيج/خليط) من مصادر الطاقة األولية
املختلفة املستخدمة لتغطية الطلب اإلمجايل الوطين على الطاقة. أحيانا
وبشكل غري دقيق يستعمل التعبري "مزيج التيار" للداللة على مصادر
الطاقة األولية املختلفة املستخدمة لتحقيق إمدادات الطاقة الكهربائية

مبف

مزيج طاقي

Energiemix

2228 energy needs

besoins en énergie

احتياجات من الطاقة

Energiebedarf

2229 energy of sea 
currents

énergie des courants marins

تمثّل ((رابط: تيار حبري|التيارات البحرية)) مصدراً كبرياً للطاقة،
يمكن االنتفاع به يف نِطاق نشأته. ومل يستخدم هذا النوع من الطاقة
استخداماً عملياً حىت اآلن، ولكن من املرتقب إجراء أوىل التجارب

التطبيقية هلذه التقنية قُبالة الساحل الربيطاين املُطل على املُحيط
األطلنطي.

طاقة التيارات البحرية

Meeresströmungsenergie

2230 energy partnership

partenariat énergétique

احتاد أو اتفاق بني شريكني (بلدين مثالً)، دف تنفيذ خطط أو
مشروعات محددة يف جمال الطاقة.

شراكة يف الطاقة

Energiepartnerschaft

2231 energy payback

temps de retour énergétique

الوقت الذي حيتاجه نظام إنتاج الطاقة الشمسية لتوليد طاقة جمسدة عن
طريق حتويل ضوء الشمس إىل كهرباء.

استرداد الطاقة

energetische Amortisationsdauer

2232 energy payback

amortissement énergétique

الوقت الذي تستغرقه منظومة الطاقة الشمسية لتوليد كمية من الطاقة
معادلة لكمية الطاقة اليت استخدمت إلنتاج املنطومة.

استرداد الطاقة

Energetische Amortisation

2233 energy payback time

temps de récupération d'énergie

(انظر: ((رابط: زمن استرداد الطاقة))) 

فترة استعادة الطاقة

Energierücklaufzeit

2234 energy performance 
contract

contrat de performance énergétique

عقد يتم مبوجبه تقدمي خدمات متفّق عليها بني صاحب املؤسسة
ومتعهد خدمات الطاقة، الذي يقوم بأداء اإلجراءات الالزمة لترشيد
الطاقة، أو مبعىن آخر يكفل توصيل وسائط االستهالك. ويقوم املُتعهد
بتعويض املبالغ اليت يدفعها عن طريق املُشاركة يف تكاليف ترشيد

الطاقة (تعاقد موفِّر للطاقة) أو عن طريق دفع تكاليف الوسائط املوصلة
(تعاقد توصيل الطاقة).

عقد أداء الطاقة

Contracting

2235 Energy Performance 
of Building 
Directives

directive sur la performance énergétique des 
bâtiments

الئحة أصدرا املفوضية األوروبية بوصفها أداة تشريعية لتحسني أداء
الطاقة يف املباين. تركز الالئحة كذلك على تشييد مبان خضراٍء
(مستدامة) جديدة حتتاج بالكاد إىل استهالك طاقة من اخلارج يف

البلدان األعضاء حبلول عام 2020.

االئحة التنفيذية ألداء الطاقة يف املباين

EU-Richtlinien für energieeffiziente Gebäude
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2236 energy policy

politique énergétique

جزء من سياسات قطاعات االقتصاد والبيئة والسياسة اهليكلية، دف
إىل تنظيم القطاع القومي للطاقة. تشمل سياسة الطاقة مجيع مراحل
اإلمداد بالطاقة، بدءاً من توليدها، مروراً بتخزينها، وتوفري االحتياطي
منها، وحتويلها، ونقلها وتوزيعها، وكذلك األمور اخلاصة بالتخلّص
من املُخلّفات، والتجارة اخلارجية، وتأثري الطلب على الطاقة، وصوالً

إىل اجراءات ترشيد الطاقة.

سياسة الطاقة

Energiepolitik

2237 energy policy

politique de l'énergie

جيب تنسيق سياسات الطاقة عرب احلدود القومية مبا يتوافق مع تزايد
وتوسع جماالا، وعلى ذلك فإن سياسة الطاقة ذات أمهية دولية

وعاملية.

سياسة الطاقة

Energiepolitik

2238 energy policy

politique énergétique

تتعرض قطاعات عديدة من أسواق الطاقة منذ زمن طويل ملؤثرات
سياسية، وذلك لكوا قطاعات إمداد أساسية يف اتمعات. ولذلك
تنقسم أدوات سياسة الطاقة إىل نوعني: أوهلما يتخذ شكل لوائح

قانونية تحدد 'قواعد اللعبة'، وثانيهما يتخذ شكل التدخل املُباشر يف
األسواق. ولذلك ال تكون وراء عملية ((رابط: فرض الضرائب على
الطاقة)) أهداف خاصة بسياسات الطاقة فحسب، بل وتكون هلا

أغراض مالية.

سياسة الطاقة

Energiepolitik

2239 energy policy

politique énergétique

جمال السياسة املتعلق بإمدادات الطاقة.

سياسة الطاقة

Energiepolitik

2240 energy policy

politique énergétique

تغطية جزء من السياسة االقتصادية واهليكلية والبيئية لتحكم الدولة يف
مجيع مراحل إمداد الطاقة  من استخراج وختزين وحتويل ونقل وتوزيع

للطاقة.

سياسة الطاقة

Energiepolitik

2241 energy poverty

pauvreté énergétique

نقص يف الطاقة يؤدي إىل تناقص يف تلبية االحتياجات الضرورية.

فقر يف الطاقة، فقر طاقي

Energiearmut

2242 Energy price 
supervision

Surveillance des prix de l'énergie

جهاز اإلشراف على أسعار الطاقة

Energiepreisaufsicht

2243 energy producer

producteur d'énergie

اصطالحا، هي مؤسسات صناعية كبرية، خاصة أو عمومية، و لغة
أفراد  (أساسا يف جمال اإلنتاج غري املمركز للطاقة الكهربائية باستعمال
املصادر الطاقية املتجددة)، ميتلكون و يسيرون وحدات لتحويل طاقة
أولية غري متجددة أو متجددة إىل كهرباء لتغطية حاجيات العموم

وحاجيات

منتج للطاقة

Energieproduzent

2244 energy production

production d'énergie

ربح/استخالص الطاقة

Energiegewinnung

2245 energy production 
payment

paiements de la production d'énergie

مفهوم بديل ملُصطلح ((رابط: ائتمان الطاقة املُتجددة)). 

مقابل إنتاج الطاقة

Energieproduktions-Zahlungen

2246 energy production 
payment

paiement de la production d'énergie

 بديالً عن

دفع تكلفة إنتاج الطاقة

Energieproduktions-Zahlung

2247 energy productivity

productivité énergétique

عدد قياسي لكفاءة الطاقة يف االقتصاد القومي، يشري إىل خارج قسمة
الناتج القومي للطاقة على االستهالك األويل هلا.

إنتاجية الطاقة

Energieproduktivität
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2248 energy project

projet énergétique

مشروع يتم فيه تنفيذ اجراءات معينة بغرض التحول إىل االعتماد على
مصادر الطاقة املُتجددة.

مشروع للطاقة

Energieprojekt

2249 energy ratio

rapport de l'énergie

نسبة خرج الطاقة مقابل دخل الطاقة مقارنةً بدورة حياة الوقود
التقليدي.

نسبة الطاقة

Energieverhältnis

2250 Energy raw material 
imports

importation des matières premières énergétiques

واردات املواد الطاقية اخلام

Energierohstoffimporte

2251 Energy reference 
area

Surface de référence de l'énergie

جمموع مساحة كل األماكن اليت يتم تسخينها.

مساحة مرجعية للطاقة

Energiebezugsfläche

2252 energy region

région de l'énergie

منطقة تصنع حدودها كذلك وحدات إدارية قائمة بالفعل مثل الدوائر
احمللية أو املناطق اإلدارية أخرى، ويف هذه املنطقة الطاقية يتم تنفيذ
الكثري من مشاريع الطاقة يدعمها نشطاء عدة يف املنطقة، وتكتسب
هذه املنطقة قيمتها اإلقليمية عن طريق انضمام املواطنني لدعم هذه
املشاريع وكذلك يتم الدفع قدماً بعملية التحول باملنظومة الطاقية إىل

جمال الطاقة املتجددة.

منطقة طاقة

Energieregion

2253 energy regulation

régulation de l'énergie

تنظيم الطاقة

Regulierung im Energiebereich

2254 Energy Regulators 
Regional 
Association (ERRA)

Association régionale des régulateurs de l'énergie

منظّمة تطوعية من اهليئات اليت تعمل يف جمال تنظيم شؤون الطاقة،
وأغلبها من املناطق الوسط أوروبية واألوروبية-األسيوية. كما تشارك

فيها اهليئات املعنية من إفريقيا وآسيا والشرق األوسط والواليات
املُتحدة األمريكية.

هيئة منظّمي الطاقة اإلقليمية
(ERRA)

Energy Regulators Regional Association (ERRA)

2255 energy regulatory

réglementaire d'énergie

اجلهاز التابع للدولة والذي يقوم باإلشراف على شركات توريد الغاز
والكهرباء.

جهاز مشرف على الطاقة

Energieaufsicht

2256 energy reserve

réserve énergétique

الكمية الكلية للطاقة القابلة لالستعمال املتوافرة، وتتنوع خمزونات
الطاقة بني ((رابط: خمزونات طاقة أحفورية)) و((رابط: خمزون

حايل|خمزونات حالية)). 

خمزون الطاقة

Energievorräte

2257 energy reserves

réserves en énergie

احتياطي ميكن احلصول عليه من كميات املواد األولية للطاقة،
باألسعار االقتصادية احلالية وباستخدام التقنيات املُتوفّرة حالياً.

احتياطي الطاقة

Reserven

2258 energy resources

ressources énergétiques

Ressource heißt Vorrat. Die in der Erde 
lagernden Vorräte an fossilen Brennstoffen 

oder fossilen Energieträgern bezeichnet man 
als Energieressourcen.  

موارد الطاقة

Energieressourcen

2259 energy returned on 
energy invested

taux de retour énergétique

النسبة بني الطاقة الصاحلة لالستخدام واملولّدة على مدار العمر
االفتراضي حملطة توليد طاقة، وبني الطاقة اليت تستخدمها احملطة.

نسبة حصيلة الطاقة

Erntefaktor
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2260 Energy saving

économie d'énergie

ختفيض استهالك الطاقة.

اقتصاد يف استهالك الطاقة

Energieeinsparung

2261 energy saving

économie d'énergie

توفري الطاقة

Energieeinsparung

2262 energy saving

économie d'énergie

-  

اقتصاد يف استهالك الطاقة

Energiesparen

2263 energy saving Act

loi sur l'économie d'énergie

يهدف قانون احلفاظ على الطاقة ىف املباىن اىل االستخدام املناسب
للطاقة على سبيل املثال ىف الديكورات الداخلية و ذلك بعد موافقة

الس االحتادى باحلكومة االحتادية.

قانون اقتصاد الطاقة

Energieeinsparungsgesetz (EnEG)

2264 energy saving house

maison économe en énergie

مصطلح شامل يغطي كال من املصطلحات ((رابط: مرتل يستهلك 3
لترات وقود))، و((رابط: مرتل قليل االستهالك للطاقة))، و((رابط:

مرتل صفري االستهالك للطاقة))، و((رابط: مرتل سليب))، و((رابط:
مرتل إجيايب الطاقة)). 

مرتل موفّر للطاقة

Energiesparhaus

2265 energy saving lamp

lampe à basse consommation

مصباح موفّر للطاقة

Energiesparlampe

2266 Energy saving lamp

Lampe économique en énergie

Lampe, mit besonders niedrigem 
Stromverbrauch  

مصباح اقتصادي للطاقة

Energiesparlampe

2267 energy saving mode

mode économie d'énergie

(انظر: ((رابط: وضع االستعداد))) 

وضع موفّر للطاقة

Energiesparmodus

2268 energy saving 
ordinance (EnEV) 
establishing a 
minimum energy 
building standards

 loi sur l'économie d'énergie établissant un 
normes de construction d'énergie minimale

صدر يف فرباير 2002 قانون احلفاظ على النظام احلرارى وهو اخلاص
حبماية النظام احلراري وتنظيم أنظمة التدفئة وذلك تنفيذا لتوجيهات
الس التنفيذي بشأن أداء الطاقة يف املباين رقم91/2002 والذى مت
اصدارة ىف أكتوبر 2007 و حتديثه ىف أكتوبر 2009 ومنذ أكتوبر

2012 دخل

مرسوم توفري الطاقة الذي يضع معايري
احلد األدىن لبناء الطاقة

Energieeinsparverordnung (EnEV) zur 
Festlegung eines energetischen Mindest-
Gebäudestandards

2269 energy saving 
potential

potentiel d'économie d'énergie

قدرة ختزين الطاقة، قدرة توفري الطاقة

Energieeinsparpotenzial

2270 energy saving;   
energy conservation

économie d'énergie

مقدار الطاقة الذي يمكن توفريه من خالل إجراءات معينة، مثل العزل
(يف+Y21 املباين) واستخدام طرق تشغيل بديلة (املركبات

smart - الكهربائية) واملُستهلكات الذكية (الشبكات الذكية
.(grids

توفري الطاقة

Energieeinsparung

2271 energy sector

secteur de l'énergie

قطاع حيوي يف كل الدول واتمعات يشمل كافة العمليات وأنشطة
األشخاص واملؤسسات اليت دف إىل توفري مجيع أنواع مصادر الطاقة
مثل الغاز السائل، الغاز الطبيعي، الوقود السائل، والطاقة الكهربائية أو

الوقود الصلب مثل الفحم وفحم الكوك وغريها للطالبني، أفراد
ومجاعات

قطاع الطاقة

Energiesektor

2272 energy sector 
liberation

la libération du secteur de l'énergie

حترير قطاع الطاقة

Liberalisierung des Energiesektors
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2273 energy security

Sécurité énergétique

إمداد للطاقة فعال وصديق للبيئة.

أمن إلمداد بالطاقة

Energieversorgungssicherheit

2274 energy security

la sécurité énergétique

ان الكهرباء املولدة من مصادر الطاقة املتجددة 2008 عملت على
ختفيض الطلب على استرياد الوقود األحفوري ( الفحم والغاز

الطبيعي) إىل ما يقرب من 3 بیلیون اليورو كما عملت على زيادة
أمن الطاقة يف أملانيا.

أمن الطاقة

Energiesicherheit

2275 energy security

sécurité énergétique

يدل املصطلح عموما على ضمان، على املدى املتوسط أو الطويل،
تغطية حاجيات سكان بلد معني أو منطقة حمددة من املوارد الطاقية.

أمن طاقي

Energiesicherung

2276 energy self-
sufficiency

autosuffisance énergétique

تغطية مجيع احلاجيات الطاقية دون االعتماد على املوردين.

اكتفاء ذايت من الطاقة

Energieautarkie

2277 energy self-
sufficient

autosuffisance énergétique

صفة تعبر عن االستغناء عن مصادر اإلمداد اخلارجية بالطاقة اكتفاًء
بتوليد الطاقة املطلوبة ذاتياً.

إكتفاء ذايت من الطاقة

energieautark

2278 Energy service

Service énergétique

خدمة الطاقة

Energiedienstleistung

2279 Energy Service

service énergétique

أو خدمات الطاقة، تعين تقدمي اخلدمة، على سبيل املثال احلرارة أو
الضوء، بدال تقدمي حوامل الطاقة مثل الغاز الطبيعي أو الكهرباء من
قبل شركات توريد الطاقة. فكرة خدمات الطاقة أتت من الواليات
املتحدة األمريكية، حيث مت تطويرها يف بداية الثمانينيات من القرن

العشري

خدمة طاقية

Energiedienstleistung

2280 energy Services

services d'énergie

خدمة الطاقة

Energiedienstleistung

2281 energy source

source d'énergie

مصدر طاقة

Energiequelle

2282 energy source

source d'énergie

يعترب، يف إطار اقتصاديات وتقنيات الطاقة، مصدرا للطاقة كل حامل
أو حمول للطاقة يستخدم للحصول على طاقة مفيدة.

مصدر الطاقة

Energiequelle

2283 energy sources

sources d'énergie

تعمل مصادر الطاقة على توفري ((رابط: تدفقات الطاقة)) على مدى
فترة زمنية طويلة للغاية. وتتمثل مصادر الطاقة الرئيسة يف العامل يف

الوقود األحفوري، والقدرة املائية والطاقة النووية، باإلضافة إىل الطاقة
الشمسية وقدرة الرياح، وطاقة املد واجلزر وقدرة احلرارة األرضية.

مصادر الطاقة

Energiequellen

2284 energy storage

stockage d'énergie

عملية شحن خزانات الطاقة بالطاقة الزائدة املُتاحة. وقد تقترن هذه
العملية بتحويل الطاقة من صورة إىل أخرى. وهي املُقابل لعملية

((رابط: تفريغ الطاقة)). 

ختزين الطاقة

Einspeicherung

2285 energy storage

stockage d'énergie

ختزين الطاقة

Energiespeicherung
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2286 energy storage 
efficiency;   energy 
storage system 
efficiency

 rendement énergétique d'un accumulateur

النِسبة بني مقدار الطاقة القابلة لالستخدام املُستمدة من وسيط
التخزين، وبني مقدار الطاقة املُستخدمة عند شحنه.

كفاءة وسيط ختزين الطاقة

Wirkungsgrad eines Energiespeichers

2287 energy storage 
system

Système de stockage d'énergie

نظام يتكون من محوالت للطاقة تعمل على حتويل التيار الكهربائي
املُتوافر يف شكل قابل للتخزين أو على إعادة حتويل الطاقة املُخزنة إىل
طاقة كهربائية. ويعد النظام بذلك بِنية حلفظ مصدر الطاقة القابلة

لتبادل الطاقة مع شبكة التيار ثالثي للتخزين، وكذلك مبثابة سطح بيين
األطوار. (انظر: ((رابط: حمطة ختزين الطاقة)). 

نظام ختزين الطاقة

Energiespeichersystem

2288 energy storage;   
energy storage 
device;  system

réservoir de stockage d'énergie

يقصد مبخزنات الطاقة املكونات واألجهزة اليت تقوم بتخزين الطاقة
امليكانيكية والكيميائية واحلرارية والكهربائية، وتعمل على اإلمداد ا
كطاقة كهربائية عند احلاجة. وعند ختزين الطاقة امليكانيكية فإنه يتم
ختزينها كطاقة كامنة أو طاقة حركة، ويف هذا النوع من التخزين،
يمكن أن يكون مخزن الطاقة حمطة تغذية باملضخات أو خزاناً ذا
حدافة. ويستخدم كال النوعني يف الشبكات الذكية لتغطية األمحال

الذروية. أما يف حالة مخزنات الطاقة العاملة كيميائياً، مثل البطاريات
واملراكمات، فإن مكوناا الفعالة تتحول إىل طاقة كهربائية، فاملكون
الفعال يف خاليا الوقود هو الوقود نفسه. أما يف حالة ختزين الطاقة
احلرارية فهناك ما يعرف خبزانات احلرارة وخزانات الربودة، اليت يتم

فيها حتويل الطاقة احلرارية إىل طاقة كهربائية. ولتخزين الطاقة
الكهربائية تستخدم املُكثفات العادية، واملُكثفات الفائقة، وامللفات

فائقة التوصيل.

مخزن الطاقة، خزان طاقة

Energiespeicher

2289 energy strategy

stratégie énergétique

استراتيجية تنص على كيفية تأمني اإلمداد بالطاقة، حىت يف حالة
حدوث تغيرات يف مصادر الطاقة مثالً.

استراتيجية الطاقة

Energiekonzept

2290 energy strategy

Stratégie énergétique

اإلجراءات اليت من شأا حتقيق هدف معين يف قطاع الطاقة، أو يف
عمليات اإلمداد بالطاقة، أو يف سياسات الطاقة بوجه عام.

استراتيجية الطاقة

Energiestrategie

2291 Energy Studies 
 MinorQualification

 Awarded: Bachelor

 Mineur en  études d'énergie, diplôme attribué: 
licence

تعد  دراسات الطاقة احملدودة للطالب اجلامعيني برناجما واسعا ميكّنهم
من إمتام  اخلربة املكتسبة يف أي ختصص مع فهم واسع للعوامل املترابطة
بالعلوم والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية من حيث صلتها بالطاقة

والتحديات البيئية املرتبطة ا. يدرس املنهج الثانوي املتعل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
دراسات الطاقة احملدودة: شهادة

اإلجازة

Energy Studies Minor Erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

2292 energy supplier

Fournisseur d'énergie

يتولّى مورد الطاقة يف أي شبكة طاقة،  مهمة توفري الطاقة الكهربائية
أو حرارية أو غازية، حيث يقوم بتوريدها إىل العمالء بوصفهم

'مستخدمني للشبكة'، وذلك مبوجب تعاقدات، يف إطار 'عقد لتوريد
الطاقة'، مستخدمني بذلك شبكة توزيع الطاقة مبا ينظمه 'العقد

اإلطاري العام ملوردي الطاقة'.

مورد الطاقة

Energielieferant

2293 energy suppliers

entreprises d'approvisionnement en énergie 
(électricité)

(EVU) شركة إمداد بالطاقة

Energieversorgungsunternehmen, EVU
2294 energy supply

approvisionnement énergétique

إمداد املُستهلكني ((رابط: طاقة مفيدة|بطاقة مفيدة)). 

إمداد بالطاقة

Energieversorgung

2295 Energy supply

approvisionnement en énergie

إمداد الطاقة

Energieversorgung
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2296 energy supply 
security

sécurité de l'approvisionnement énergétique

(www.energieverein.org :موقع املُنتدى على اإلنترنت)

تأمني اإلمداد بالطاقة

Energieversorgungssicherheit

2297 energy supply 
security

sécurité de l'approvisionnement énergétique

ضمان أمن الطاقة هو واحد من األهداف الرئيسية الثالثة لسياسة
الطاقة يف االحتاد األورويب. توفري إمداد الطاقة املستقبلية بأسعار معقولة

هو أمر مشكوك فيه لسببني. أولًا، اخلطر من زيادة االعتماد على
الواردات. ثانيا، احلاجة الكبرية لتطوير البنية التحتية للطاقة (م

أمن إمداد الطاقة

Energieversorgungssicherheit

2298 energy supply;   
supply of energy

approvisionnement en énergie

مصطلح عام يشمل عمليات توليد وتوزيع واستخدام الطاقة.

إمداد  بالطاقة

Energieversorgung

2299 energy system

Système énergétique

يشمل مفهوم نظام الطاقة عمليات إنتاج الطاقة واإلمداد ا وكذلك
البِنية التحتية هلا وتكنولوجيات الطاقة. وتتنوع حدود نظم الطاقة

حبيث يمكن أن يكون النظام عاملياً أو إقليمياً أو حملياً أو حىت مقتصراً
على موقع صناعي معين (منشأة مثالً).

نظام الطاقة

Energiesystem

2300 Energy Systems 
Analysis

analyse des systèmes d'énergie

يساعد حتليل نظام الطاقة بشكل منهجي يف حتضري ودعم القرارات
املتعلقة بالسياسة الطاقية وبأحباث الطاقة من حيث التقنيات والبنيات

التحتية.

حتليل نظام الطاقة

Energiesystemanalyse

2301 Energy Systems 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Bachelor

 technologie des systèmes d'énergieDiplôme 
attribué: Licence

يركِّز هذا الربنامج على حتليل وعرض واستمثال موارد الطاقات
املتجددة. كما يوفر فهما واسعا للموضوعات التالية: 1) التصميم
امليكانيكي والتصنيع. 2) النظرية اآللية، وديناميات النظام والتحكم؛
3)  أسس الطاقة وحتويلها؛ 4) تطبيقات الرياضيات وعلم اهلندسة؛

5) املشاكل

هندسة أنظمة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

 EnergiesystemtechnikErworbenen 
Qualifikation: Bachelor

2302 energy tax

taxe énergétique

كافة األعباء املادية اخلاصة، اليت تفرض على توليد الطاقة،
واستهالكها، باملعىن اإلمجايل لذلك، أي شاملة الرسوم واملستحقات

إىل جانب الضرائب.

ضرائب الطاقة، ضرائب على الطاقة

Energiesteuer

2303 energy tax

taxe sur l'énergie

مجيع الرسوم املالية اخلاصة بإنتاج واستهالك الطاقة من خالل مجع
الضرائب والرسوم املالية.

ضريبة على الطاقة

Energiesteuer

2304 energy tax

taxe sur l'énergie

(قانون) ضريبة الطاقة من 15 يوليو 2006، حل حمل قانون
الضرائب على الزيوت املعدنية (MinöStG) الذي كان مطبقا إىل
ذلك احلني يف أملانيا. لقد كانت هناك حاجة إىل نسخة جديدة من

القانون لتنفيذ متطلبات التوجيه الضرييب األورويب للطاقة.

ضريبة على الطاقة

Energiesteuer
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2305 energy tax act

loi de l'impôt de l'énergie

قانون ضريبة الطاقة، بدء نفاذ 01.08.2006 آخر حتديث يف
ديسمرب 20123)، وينظم القانون الضرييب جلميع أنواع الطاقة

األحفورية املنشأ (الزيوت املعدنية والغاز الطبيعي، وغاز البترول املسال
والفحم)، فضال عن فرض الضرائب على منتجات الطاقة املتجددة مثل

الزيوت النباتية

قانون ضريبة الطاقة

Energiesteuergesetz (EnergieStG)

2306 Energy Tax Act

Loi de la taxe sur l'énergie

ينظم القانون فرض الضرائب على استهالك الطاقة الكهربائية عن
طريق ضريبة التيار الكهربائي يف أملانيا. أحدثت ضريبة التيار

الكهربائي يف عام 1999 مبوجب "قانون الدخول إىل اإلصالح
الضرييب البيئي" ("ضريبة البيئة"). 

قانون الضريبة على الطاقة

Energiesteuergesetz

2307 energy taxation

taxation de l'énergie

يعد حتديد ضرائب خاصة باستهالك الطاقة من املهام السيادية اليت تتم
مزاولتها وتنفيذها بأشكال مختلفة تبعاً لكل دولة. ويف جمال الطاقة

املُتجددة على وجه اخلصوص، يلعب كُل من الدعم والتمويل الالزم له
دوراً هاماً عن طريق فرض الضرائب على استخدام الطاقة.

فرض الضرائب على الطاقة

Energiebesteuerung

2308 energy taxation

taxation de l'énergie

ضرائب على الطاقة

Energiebesteuerung

2309 energy technology

technologie d'énergie

تقانة تستخدم ألغراض توليد الطاقة جبميع أشكاهلا، وكذلك لتحويلها
ونقلها وختزينها واستخدامها بشكل فعال، آمن، محافظ على البيئة،
واقتصادي. ويتمثّل أول وأهم هدف من استخدام تقنيات هندسة
الطاقة يف توليد أكرب قدر ممكن من الطاقة املفيدة؛ أي الوصول

بدرجة فعالية الطاقة إىل أقصى قدر ممكن، ويف الوقت نفسه تقليل
العوامل الضارة باإلنسان والطبيعة والبيئة املُصاحبة لذلك إىل احلد

األدىن.

تقانة الطاقة، تقنية هندسة الطاقة

Energietechnologie

2310 energy trading

commerce de l'énergie

جتارة الطاقة

Energiehandel

2311 energy trading

commerce de l'énergie

التبادل التجاري ألنواع خمتلفة من الطاقة وحواملها يف سوق الطاقة.
ختتلف القيمة التجارية ملختلف أشكال الطاقة وحواملها  اختالفا كبريا

سواء من جانب العرض والطلب فضال عن خصائص احلامل.

جتارة الطاقة

Energiehandel

2312 energy 
transformation

transformation de l'énergie

التحويل الذي حيدث يف ((رابط: نظام الطاقة))، حيث يشري يف
الغالب إىل عملية التغيري إىل ((رابط: االستخدام الفعال

للطاقة|استخدام أكثر فعالية للطاقة))، وكذلك االستخدام املُتزايد
للطاقة املُستدامة.

حتويل نظام الطاقة، حتويل نظام الطاقة

Energietransformation

2313 energy transition

transition énergétique

لتحقيق إمداد ((دةتجددة|طاقات متجدرابط: طاقة م)) استخدام
مستدامٍ للطاقة يف قطاعات ((رابط: تيار كهربائي|التيار الكهربائي))،

و((رابط: حرارة|الطاقة احلرارية))، والنقل واملواصالت.

حتول الطاقة، حتول الطاقة

Energiewende

2314 energy transition

transition énergétique

التحول يف نظام إمداد بالطاقة من استخدام مصادر الطاقة األحفورية،
إىل الطاقة املُتجددة.

حتول يف سياسة الطاقة

Energiewende

2315 Energy Transition

transition énergétique

اإلنتقال الطاقي يهدف إىل التحول من اإلستخدام غري املستدام املعتمد
على الوقود األحفوري والطاقة النووية إىل إمدادات الطاقة املستدامة

املستخلصة من مصادر الطاقات املتجددة مع اعتماد عقلنة
اإلستعماالت الطاقية.

انتقال طاقي

Energiewende
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2316 Energy Transition

transition énergétique

يدل على االنتقال والتحول من استعمال الوقود األحفوري والطاقة
النووية إىل استعمال واالعتماد على املصادر الطاقية املتجددة.

انتقال طاقي

Energiewende

2317 energy transition 
energy turnaround

transition énergétique

مختلف اإلجراءات اليت جيري اختاذُها للوصول إىل إمداد مستدام
بالطاقة، كالتخلّي عن الطاقة النووية، بشكل خاص، وعن توليد الطاقة
اعتماداً على مصادر حمدودة مثل (البترول والغاز والفحم واليورانيوم)،

بشكلٍ عام.

التحول إىل الطاقة املُستدامة

Energiewende

2318 energy transition;   
energy turnaround

transition énergétique

املرحلة االنتقالية من االعتماد على الوقود اخلام احلفري ألغراض
احلصول على الطاقة إىل مرحلة اإلمداد بالطاقة املُستدامة، اليت يتزايد
فيها مقدار الطاقة املُتجددة باستمرار، كما ترتفع ((رابط: كفاءة

الطاقة))، مما يدعم عملية ((رابط: إمداد  بالطاقة|إمداد بالطاقة))
مستدامة. (انظر: ((رابط: إمداد بالطاقة املُتجددة|اإلمداد بالطاقة

املُتجددة))، ((رابط: طاقة  املُستدامة|طاقة مستدامة))، ((رابط: حتول
إىل الطاقة املُستدامة|التحول إىل الطاقة املستدامة))) 

مرحلة التحول يف اإلمداد الطاقي

Energiewende

2319 energy transmission

transmission d'énergie

نقل الطاقة الكهربائية

Energieübertragung

2320 Energy transmission 
degree

degré de transmission d'énergie

مقياس ملدى نفاذية الطاقة من عنصر إنشائي.

درجة نفاذية الطاقة

Energiedurchlassgrad

2321 energy 
transmission;   
energy transfer

transfert d'énergie

تبادل الطاقة مبا يتجاوز حدود النظام.

نقل الطاقة

Energieübertragung

2322 energy yield forecast

prévision de la production énergétique

تنبؤ مبقدار الطاقة املُتوقع توليده، مع مراعاة بيانات األرصاد اجلوية من
ناحية، واخلواص التقنية حملطة الطاقة املعنية من ناحية أخرى، كما هو

احلال مثالً يف حمطات توليد القُدرة بالرياح أو بالطاقة الشمسية.

توقع كمية الطاقة املولّدة

Energieertragsprognose

2323 Energy-Efficient 
Municipality

Collectivité éconergétique

البلدية اليت تستهلك أقل قدر من الطاقة تستطيع توفري املال واملسامهة
بقوة يف حماية املُناخ. ويف هذا الصدد، دف ((رابط: وكالة الطاقة
األملانية (dena)|الوكالة األملانية للطاقة (dena)))   من خالل

مشروع 'البلدية املثالية يف ترشيد الطاقة' إىل تشجيع البلديات واحملليات
يف أملانيا من أجل تطبيق إدارة منهجية لترشيد الطاقة وحماية املُناخ.

البلدية املثالية يف ترشيد الطاقة

Energieeffiziente Kommune

2324 energy-efficient 
renovation;   
energy-efficient 
refurbishment

rénovation énergétique efficiente

إجراء أعمال حتسني وجتديد دف إىل زيادة ((رابط: كفاءة الطاقة)). 
la traduction du terme "Energieeffizienz" est 

;http:;  ;  www.arabdict.com;  fr  "كفاءة الطاقة"
deutsch-arabisch;  Energieeffizienz

رفع كفاءة الطاقة

energieeffiziente Sanierung

2325 energy-focused 
building 
refurbishment

rénovation énergétique de bâtiments

صيانة املباين من حيث ((رابط: كفاءة الطاقة|كفاءا الطاقية)).  ويف
هذا الشأن ينبغي مواءمة عناصر معينة مع بعضها البعض، مثل ((رابط:

عزل حراري|العزل احلراري)) ومنظومة التسخني.

صيانة املباين طاقياً

Energetische Gebäudesanierung

2326 energy-intensive

énergivore

وصف لشخص أو منشأة تستهلك قدراً مبالغاً فيه من الطاقة.

م للطاقة، م للطاقة

energieintensiv
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2327 Energy-Plus house

bâtiment à énergie positive

مرتل ينتج من الطاقة أكثر مما يستهلكها.

مرتل ذو طاقة زائدة، مرتل زائد الطاقة

Plusenergiehaus

2328 energy-related 
emissions of air 
pollutants

les émissions liées à l'énergie de polluants 
atmosphériques

يعترب أول أكسيد الكربون من ملوثات اهلواء التقليدية الىت زادت
حصتها اىل ما يقرب من 50 % كما شهدت انبعاثات املركبات

االخرى اخنفاضا بنسبة %70.

االنبعاثات ذات الصلة بالطاقة من
ملوثات اهلواء

Energiebedingte Emissionen von 
Luftschadstoffen

2329 energy-related 
greenhouse gas 
emission

émission de gaz à effet de serre liée à l'énergie

انبعاث الغازات املُسببة لظاهرة االحتباس احلراري يف البيئة، والناجتة
عن ((رابط: اقتصاديات الطاقة)). 

انبعاث غازات الدفيئة الزجاجية
املُصاحبة لتوليد الطاقة

energiebedingte Treibhausgasemission

2330 energy-saving 
lamp;   energy-
saving bulb

lampe à économie d'énergie

مصباح ال يستهلك سوى قدرضئيل من الطاقة.

مصباح موفّر للطاقة

Energiesparlampe

2331 energy-supply chain

chaîne d'approvisionnement en énergie

املسار الذي تتخذه الطاقة بدءاً من توليدها يف حمطات الطاقة وحىت
وصوهلا للمستهلك.

سلسلة اإلمداد بالطاقة

Energieversorgungskette

2332 engine

moteur

جهاز يحول الطاقة إىل عمل ميكانيكي.

حمرك

Motor

2333 enhanced 
geothermal system 
(EGS)

procédé de Hot Dry Rock

عملية دف إىل االستفادة من حرارة باطن األرض املوجودة يف عمقٍ
يتراوح بني 3.000 ، 6.000 متر. ويطلق عليها أيضاً الصخور
،(EGS) والنظام اجليوحراري املُعزز (HFR) مةنة املُهشالساخ

وتندرج هذه األنظمة مجيعها حتت عنوان األنظمة احلرارية الصخرية.
(انظر: ((رابط: طاقة اجليوحرارية العميقة|الطاقة اجليوحرارية

العميقة))) 

طريقة الصخور اجلافة الساخنة

Hot-Dry-Rock-Verfahren

2334 enhanced 
geothermal systems

systèmes géothermiques améliorés

طُرق وعمليات التحفيز اليت تستخدم يف حالة نقص كميات املياه
احلرارية أو ندرا.

أنظمة حرارية أرضية محسنة

Enhanced Geothermal Systems

2335 enhanced 
geothermal systems

systèmes géothermiques améliorés

.( (((HDR) رابط: أنظمة الصخور اجلافة الساخنة)) :انظر)

أنظمة طاقة جيوحرارية معززة

Enhanced-Geothermal-Systems

2336 enhanced oil 
recovery

récupération assistée du pétrole

االستخالص املعزز للنفط هو طريقة لتحسني استخراج النفط من
خمزونه اخلام باملوقع الطبيعي. ((( رابط: حتسني استخراج النفط

.( (((IOR)

(EOR) استخالص معزز للنفط

verbesserte Ölgewinnung

2337 enriched uranium

uranium enrichi

(U-235) هو اليورانيوم، الذي تتم زيادة نسبة النظائر االنشطارية
باملقارنة مع قيمتها يف اليورانيوم الطبيعي، أي 0.7205٪. املفاعالت

.U-235  ٪4-3 النووية تستخدم مستويات التخصيب من

يورانيوم خمصب

angereichertes Uran
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2338 Enrichment 
equipment

équipement d'enrichissement

جتهيزات تستخدم يف زيادة محتوى الطاقة (انظر: ((رابط: قيمة
حرارية (للوقود))) ) للغاز إىل مستوى مشابِه للغاز املوجود بالفعل يف
الشبكة، وبالتايل فهي تكفل محاسبة املُستهلكني تبعاً حلجم الغاز الذي

استخدموه فقط.

جتهيزات إثراء الغاز، جتهيزات تثرية
الغاز

Gasmischanlage

2339 Enterprise Europe 
Network

réseau Entreprise Europe

شبكة أوروبية دف إىل دعم التعاون ونقل التكنولوجيا والشراكات
االستراتيجية إىل املؤسسات الصغرية واملُتوسطة. ويقوم الشركاء يف

هذه الشبكة بتعميق التواصل بني االقتصاد والعلم و خصوصا يف جمايل
البحث العلمي والتطوير. كما تسهم الشبكة يف دعم املؤسسات حبثاً
عن شركاء دوليني ذوي قُدرات اقتصادية، لتساعدهم يف إنتاج سلع

جديدة والوصول ا إىل األسواق األوروبية. كما تقدم الشبكة
املشورة والدعم الفين فيما خيص امللكية الفكرية وبراءات االختراع
واملعايري والتشريعات القانونية األوروبية. واهلدف املُعلن هلذه الشبكة

هو: مساعدة املؤسسات يف حتقيق قدرات ومستويات تنافسية متزايدة.

الشبكة األوروبية لدعم األعمال

Enterprise Europe Network

2340 enterprise for water 
supply

entreprise d'approvisionnement en eau

شركة املياه

Wasserversorgungsunternehmen

2341 Enthalpy

enthalpie

مقياس ملا حيتويه اهلواء من حرارة.

محتوى حراري (للهواء)

Enthalpie

2342 enthalpy

enthalpie

مقياس للمحتوى الطاقي لنظام دينامي-حراري أو للطاقة املتبادلة أو
احملولة خالل تفاعل تأخذ بعني االعتبار الضغط السائد باحمليط.

حمتوى حراري

Enthalpie

2343 enthalpy (H)

enthalpie (H)

، (((U) الطاقة الداخلية|(U) رابط: طاقة داخلية)) جمموع
و((رابط: شغل إزاحي|الشغل اإلزاحي)). 

حمتوى حراري، إنتالبية

Enthalpie (H)

2344 enthalpy (heat 
content)

enthalpie (teneur en chaleur)

مقياس الطاقة لنظام حركي حراري، ويرمز هلا عادةً باحلرف H وهو
مأخوذ من كلمة (heat content) باإلجنليزية (ووحدة قياسها
اجلول (J)).  يؤدي كلٌ من اإلنثاليب املويل الذي يرمز له بالرمز

(Hm) (وحدة قياسه: جول;  مول)، واإلنثاليب النوعي الذي يرمز له
بالرمز (h) (وحدة قياسه: جول;  كيلوجرام) دوراً هاماً يف علم

الكيمياء ويف التكنولوجيا. وكالمها يعربعن اإلنثالبية فيما يتعلق بكمية
املادة n أو بكتلتها m. ويف الطاقة اجليوحرارية، تنقسم هذه
املُستودعات إىل مستودعات مرتفعة اإلنثالبية وأخرى منخفضة

اإلنثالبية .

إنثالبية (املُحتوى احلَراري)، كمية
احلرارة

Enthalpie (Wärmeinhalt)

2345 enthalpy chart

diagramme enthalpique

طريقة ختطيطية لعرض اخلصائص احلرارية للهواء الرطب وعمليات
تكييف اهلواء بطريقة ختطيطية. وميكن أن تساعد أيضاً يف حساب

انتقال الطاقة املستخدمة يف عمليات تكييف اهلواء.

رسم بياين للمحتوى احلراري

Zustandsdiagramme;   Mollier-Diagramme;   
Carrier-Diagramme

2346 enthalpy; Heat 
content

enthalpie

اإلنثاليب، ويسمى أيضا احملتوى احلراري، هو مقياس لطاقة نظام دينامي
حراري. وعادة ما يرمز إليه باحلرف (H)، وهو احلرف األول من

.(J) الوحدة هي اجلول .(Heat content) االسم االجنليزي

إنثاليب

Enthalpie
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2347 Entrained flow 
gasifier

Réacteurs en lit entraîné

جهاز يتم فيه تغويز مادة صلبة جافة مسحوقة، أو وقود سائل مرذّذ،
أو وقود سائل ذي عوالق صلبة، يف وجود األكسجني (يندر استخدام
اهلواء) يف تيار مستمر. وحتدث تفاعالت التغويز يف سحابة كثيفة من

اجلُسيمات الدقيقة جداً.

مغوز ذو تدفق مسحوب

Flugstromvergaser

2348 Entropy

entropie

((رابط: تردد)) يقاس بالراديان لكل ثانية، ومن مثّ فإن ((رابط: دورة
تيار متردد)) واحدة تساوي 2π راديان.

قصور حراري، اعتالج

Entropie

2349 entropy (S)

entropie (S)

مقدار اخنفاض قيمة الطاقة يف ((رابط:عملية غري قابلة لالرتداد|
العمليات غري القابلة لالرتداد))؛ أي مقدار الفوضى يف ((رابط:

نظام)) ما.

قصور حراري

Entropie (S)

2350 ENTSO-E NETWORK 
DEVELOPMENT PLAN

Plan de développement du réseau de ENTSO-E

يف عام 2009، قدم احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية
(ENTSO-E) خططاً لتوسيع شبكات الطاقة بإمجايل 42100

كيلومترا من خطوط نقل الطاقة اجلديدة يف أوروبا. وطبقاً هلذه
اخلُطط، فسيتم االنتهاء من بناء املسارات اخلاصة ا حىت عام 2020
تقريباً. ويشمل ذلك إنشاء خطوط متر عرب جبال البريينيه الواقعة بني
إسبانيا وفرنسا وخطوط تربط مشال أملانيا جبنوا وكذلك حمطات

تقوية حول حبر الشمال للتوصيل مبزارع الرياح البحرية. كما تشمل
اخلُطط إنشاء حمطات تقوية أخرى يف الدول االسكندنافية.

توسيع شبكات الطاقة يف دول احتاد
مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية

(ENTSO-E)

Netzausbau im ENTSO-E

2351 environment

environnement

كل ما تربطه عالقات سببية مع الكائنات احلية أو كل ما شاها.
وخيتلف مصطلح البيئة من حيث التصنيف عن مصطلح املُحيط، الذي

يصف املكان فقط وليس السبب.

بيئة

Umwelt

2352 environment 
controlling 
environmental 
controlling

contrôle de l'environnement

تطبيق املفهوم الرقايب لدعم إدارة املؤسسات ذات التوجه البيئي.

مراقبة بيئية، رقابة بيئية

Umweltcontrolling

2353 environmental 
analysis

analyse environnementale

فرع من فروع جمال ((رابط: كيمياء التحليلية|الكيمياء التحليلية))،
يهتم بالتحليل والبحث الكيفي والكمي للمواد يف الطبيعة، ويشمل
البحث يف املكونات البيئية، مثل اهلواء: (مبا يشمل اهلواء املوجود
داخل الفضاءات املغلقة)، واألرض، واملياه، باإلضافة إىل املواد

املُنفردة، و((رابط: متغير إمجايل|املُتغيرات اإلمجالية)). 

حتليل بيئي

Umweltanalytik

2354 environmental 
attorney

Procureur pour les affaires environnementales

وكيل نيابة يعمل يف املقام األول يف قطاع شؤون البيئة والتخطيط.

مدعي يف شؤون البيئة، مدعي يف
شؤون البيئة

Umweltanwalt

2355 Environmental 
benefits from 
renewable energy 
sources

Les avantages environnementaux provenant de 
sources d'énergie renouvelables

يرتبط استخدام الطاقة املتجددة بفوائد بيئية كبرية وال سيما جتنب ثاين
أكسيد الكربون الضار باملناخ والذى ينتج أثناء احتراق الوقود.  وقد
أظهرت الدراسات العلمية أن توليد الكهرباء املتجددة يف أملانيا ذه

الطريقة يسمح بتداول آثار انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ىف

الفوائد البيئية من مصادر الطاقة
املتجددة

Umweltentlastungen durch Erneuerbare 
Energien
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2356 environmental 
conditions

conditions ambiantes

الظروف اليت تعمل فيها ((رابط: عنفة متناهية الصغر|العنفة املُتناهية
الصغر)) (مثل: درجة حرارة اهلواء الداخل، ومستوى االرتفاع)،

ويكون هلا تأثري ملحوظ على خرج القُدرة والكفاءة.

ظروف محيطة، ظروف محيطة

Umgebungsbedingungen

2357 environmental 
damages;   
ecological damages

dommages environnementaux

األضرار اليت يلحقها اإلنسان بالبيئة وباألماكن املعيشية والسكنية،
بشكل مباشر أو غري مباشر. ومن أمثلة األضرار غري املُباشرة اآلثار
الضارة األولية لالنبعاثات وتغير املُناخ. كما يمكن أن تنتج األضرار

البيئية الكبرية نسبياً عن حوادث العمل واحلوادث العامة اليت قد تتراكم
من خالل املُسببات الصغرية لتصبح كوارث بيئية تهدد الطبيعة.

أضرار بيئية

Umweltschäden

2358 environmental 
destruction

destruction de l'environnement

ist ein von Menschen ausgehender direkter 
oder indirekter Schaden für die Umwelt und 

die menschlichen Lebensräume und 
Siedlungsgebiete.  

تدمري بيئي

Umweltzerstörungen

2359 environmental 
engineering

génie écologique

كافة العمليات اهلندسية والتقنية اليت تجرى بغرض حماية البيئة وإعادة
إحياء ((رابط: نظام بيئي|نظم بيئية)) متضررة. تعىن اهلندسة البيئية يف

املقام األول بشؤون التخلّص من امللوثات عامةً (على سبيل املثال:
((رابط: إزالة النفايات))، وإنشاء ((رابط: مستودع

نفايات|مستودعات النفايات))، و((رابط: تنقية مياه الصرف
الصحي))) ، كما تعىن باإلجراءات التقنية ((رابط: حماية املُسطّحات

املائية|حلماية املُسطحات املائية))، و((رابط: حماية التربة))،
و((رابط: حماية من الضوضاء|احلماية من الضوضاء))، و((رابط:
حماية من اإلشعاعات|احلماية من اإلشعاعات))، وكذلك طُرق
تقليل ((رابط: تلوث اهلواء))، وتقنيات االستغالل الفعال ملصادر

الطاقة املُتجددة، ورصد ومراقبة ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة))
و((رابط: أضرار بيئية|األضرار البيئية)) باستخدام وسائل هندسية

فعالة.

هندسة بيئية

Umwelttechnik

2360 environmental 
friendly energy 
system

système énergétique écologique

نظام ينتج كمية أقل من االنبعاثات املُلوثة، كما أنه يتخذ خطوات
إضافية لتقليل آثارها على البيئة.

نظام طاقة صديق للبيئة

umweltfreundliches Energiesystem

2361 environmental 
impact assessment

évaluation d'impact environnemental

جمموعة عمليات فحص واختبار نظامية ينص عليها القانون، ويمكن
عن طريقها حتديد ووصف وتقييم اآلثار املُباشرة وغري املُباشرة

للتصرفات البشرية على البيئة (الطبيعة، واملُجتمع، واالقتصاد). ويتم
جتميع نتائج عمليات الفحص واالختبار هذه يف حبث يسمى 'دراسة

األثر البيئي'، اليت تعترب - إىل جانب باقي مستندات املشروع -
األساس الذي تقوم عليه عملية تقييم األثر البيئي ككلّ.

تقييم األثر البيئي

Umweltverträglichkeitsprüfung
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2362 environmental 
indicators

indicateurs environnementaux

sind Kenngrößen, mit denen die 
Umweltbelastung in einem 

Umweltproblemfeld quantitativ beschrieben 
wird.  

مؤشر بيئي

Umweltindikatoren

2363 environmental 
investment

investissement environnemental

((رابط: استثمار)) غري ضار باملُناخ والبيئة، حيث يمكن أن تكون
هناك إىل جانب االستثّمارات يف التقنيات واألجهزة احلديثة لتوليد

الطاقات املُتجددة استثّمارات أيضاً بواسطة سندات الضمان
والصناديق املالية.

استثمار بيئي، استثمار يف التقنيات
البيئية

Umweltinvestition

2364 environmental 
justice

justice environnementale

ist die übliche deutsche Übersetzung des
Begriffs „environmental justice“, der in den

Vereinigten Staaten seit Anfang der
1980er-Jahre ein Problem im Schnittfeld von

Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik
.benennt

عدالة بيئية

Umweltgerechtigkeit

2365 environmental 
management and 
auditing scheme 
(EMAS)

EMAS (Gestion de l'environnement et schema 
d'audit)

(Environmental Management and Auditing 
Scheme) steht für die englische Bezeichnung 

einer europäischen Verordnung mit dem 
Titel "Eco-Management and Audit Scheme", 

die in Deutschland oft auch kurz als "Öko-
Audit-Verordnung" bezeichnet wird.  

EMAS (إدارة بيئية وخطة
(التدقيق

EMAS

2366 environmental 
planning

planification environnementale

التخطيط املُتعلق باألماكن واملواقع، حيث جيعل من ((رابط: حماية
البيئة)) اهلدف الرئيسي و;  أو اهلدف الفرعي له.

ختطيط بيئي

Umweltplanung

2367 environmental policy

politique environnementale

Der Begriff Umweltpolitik, der um 1970 aus
dem engl. environmental policy gebildet

wurde, bezeichnet die Gesamt-heit der
politischen Bestrebungen, welche die

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
des Menschen sowie der Natur an sich

.bezwecken

سياسة بيئية

Umweltpolitik

2368 environmental 
problem

problème environnemental

sind vom Menschen verursachte 
Veränderungen in der natürlichen Umwelt  

مشكلة بيئية

Umweltproblem

2369 environmental 
project

projet environnemental

عمل أو مشروع ما يهدف إىل احلفاظ على البيئة وتطويرها.

مشروع بيئي

Umweltprojekt

2370 environmental 
protection

protection de l'environnement

مجيع اهودات واإلجراءات اليت يتخذها البشر من أجل احلفاظ على
األسس الطبيعية للحياة.

حماية البيئة

Umweltschutz

2371 environmental 
Protection

protection de l'environnement

مجيع التدابري الالزمة حلماية البيئة وذلك دف احلفاظ على أساس
طبيعي من احلياة جلميع الكائنات احلية مع احملافظة على النظام البيئي

من التربة واملاء واهلواء واملناخ

محاية البيئة

Umweltschutz

237



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةE

2372 environmental 
protection markets

marchés de protection de l'environnement

أسواق تضم قطاعات متعددة وتشمل بضائع وخدمات متعلقة ب
((رابط: تقانة بيئية|بالتقانة البيئية)). 

أسواق حماية البيئة

Umweltschutzmärkte

2373 environmental 
protection measure

mesure de protection de l'environnement

اجراءات تشمل تعيني قيم حدية لإلدخال البيئي لالنبعاثات املختلفة
(آثارها على اإلنسان والبيئة)، وفرض ضرائب بيئية، أو وضع قواعد

ولوائح محددة للتعامل مع املواد اخلطرة بيئياً.

إجراءات محاية البيئة

Umweltschutzmaßnahme

2374 environmental 
racism

racisme environnemental

wird rassistische Diskriminierung bei der 
Umsetzung von Umweltregulierung, die 

überdurchschnittliche Belastung einzelner 
Gruppen durch Umweltver-schmutzung 

oder der Ausschluss von Minderheiten bei 
umweltrelevanten Entscheidungsprozessen 

bezeichnet.  

عنصرية بيئية

Umweltrassismus

2375 environmental 
refugee

réfugié environnemental

werden Personen bezeichnet, die sich 
aufgrund von Umweltveränderungen oder 
Naturkatastrophen gezwungen sehen, ihre 

Heimat zu verlassen.  

الجئ بيئي

Umweltflüchtling

2376 environmental 
technologies

technologies environnementales

تقنيات معلوماتية تساعد بشكل غري مباشر يف جماالت البيئة.

تقانات بيئية

Umwelttechnologien

2377 environmental prote
ction technology

technologie de protection de l'environnement 

انظر: ((رابط: هندسة بيئية|اهلندسة البيئية))

هندسة حماية البيئة

Umweltschutztechnik

2378 environmentally 
friendly

 respectueux de l'environnement;   écologique

كل ما ليس له تأثري حمسوس يضر بالبيئة.

صديق للبيئة

umweltverträglich

2379 Environomical 
Pathways for 
Sustainable Energy 
Systems (SELECT) 
Masters Programme 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise Programme: voies Environomique pour 
Les systèmes d'énergie durable  (SELECT)  
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

طور هذا الربنامج يف إطار شراكة مع املؤسسات التالية: ) (املعهد
امللكي للتكنولوجيا)؛ (اجلامعة متعددة التقنيات يف تورينو)؛  (جامعة
ايندهوفن للتكنولوجيا)؛  (اجلامعة متعددة التقنيات يف كاتالونيا)؛  (
جامعة ألتو للعلوم والتكنولوجيا). ) (جامعة العلوم والتكنولوجي

برنامج ماجستري متخصص يف
مسارات البيئية و أنظمة الطاقة

املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Umweltleitung für nachhaltige Energiesysteme 
(SELECT) Master-Studiengang erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / MasterUmwelt

2380 enzyme

enzyme

بروتني أو جزيء ذو تركيب بروتيين يساعد على إسراع التفاعالت
الكيميائية اليت حتدث يف أجسام الكائنات احلية، فهو يعمل ((رابط:
حفّاز|كحفّاز)) يف التفاعالت األحادية، إذ يحول رابطة محددة من

املُفاعالت إىل منتجات معينة.

إنزمي

Enzym

2381 EPEX spot market

La bourse européenne de l'énergie

نقلت سوق الكهرباء ( EEX جمال الطاقة) يف عام 2009 إىل
الشركة اجلديدة EPEX جمال SE، ومقرها يف باريس "؛

(($ LINK1 ($ X 99

السوق األوروبية للطاقة

EPEX-Spotmarkt
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2382 epitaxial growth

croissance épitaxiale

منو البلورة على سطح بلورة أخرى. ويتم حتديد اجتاه منو البلورة
املترسبة بواسطة شبيكة البلورة األصلية (األساسية).

منو تنضيدي

epitaxiales Wachstum

2383 equalisation 
mechanism 
ordinance 
(AusglMechV)

ordinance de mécanisme d'équilibrage

مرسوم لتطوير آلية معادلة على صعيد أملانيا الصادر يف 17 يوليوز
2009 هو قانون الطاقات املتجددة مت سنه بناء على تفويض املادة §

64 الفقرة 3 من قانون الطاقات املتجددة. وعلى الرغم من أن
مرسوم الية املعادلة ليس قانونا إال أنه ساهم حبد كبري يف تنظيم قانون

الطاقا

مرسوم آلية معادلة

Ausgleichsmechanismusverordnung 
(AusglMechV)

2384 equalisation scheme

mécanisme de peréquation

خمطط تكافؤ

Ausgleichsmechanismus

2385 equalising charge

charge d'égalisation

شحن بطارية رصاص محضية حبيث يبدأ اإللكتروليت يف تكوين
فقاقيع. األمر الذي يكفل تطابق كثافة اإللكتروليت يف كل األجزاء
جبميع اخلاليا، كما يكفل وصول مجيع اخلاليا اىل حالة الشحن

الكامل.

شحن متوازن

Ausgleichsladung

2386 equation of state 
for ideal gases

équation des gaz parfaits

معادلة تربط بني الضغط و((رابط: احلجم النوعي))، والكُتلة، ودرجة
. (((R) رابط: ثابت الغاز النوعي))احلرارة، و

معادلة الغازات املثالية

Gasgleichung der idealen Gase

2387 equator

équateur

Der Äquator der Erde ist der auf ihrer 
Oberfläche angenommene Großkreis, auf 

dessen Ebene (die Äquatorebene) die 
Erdachse senkrecht steht. Die Erdoberfläche 

wird von ihm in eine Nord- und eine 
Südhälfte geteilt, woher der lat. Name 

„Gleichmacher“ (alt dt.  

خط االستواء

Äquator

2388 equatorial zone

zone équatoriale

منطقة استوائية

äquatoriale Zone

2389 equilibrium of power

équilibre de puissance

تعترب الشبكة يف حالة توازن قوى بشكل عام، عندما يكون توليد
(تزويد الشبكة بِ) الطاقة النشطة يعادل استهالك (الطلب على)

الطاقة النشطة بالشبكة.

توازن القدرة

Leistungsgleichgewicht

2390 equipment

moyens de fonctionnement

كافة مكونات الشبكة الكهربائية من مولدات، ومحوالت، وأسالك
(هوائية)، وقواطع تيار، وغريها من األجهزة. وفضالً عن النواحي

الفنية، فإن التكلفة املادية لعناصر التشغيل تؤدي دوراً هاماً ال سيما يف
احلفاظ على أمن عناصر التشغيل.

معدات التشغيل

Betriebsmittel

2391 equivalent process

processus équivalent

دورة تعترب فيها ((رابط: عملية العكوسة عملية|العمليات
الالعكوسة)) (( رابط: عملية عكُوسة))، مع احلفاظ على نفس احلالة
النهائية. كما يعترب ((رابط: شغل االحتكاك)) يف هذه احلالة ((رابط:

حرارة (Q)))  عكوسية.

دورة بديلة، دورة مكافئة

Ersatzprozess
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2392 Ericsson engine

moteur Ericsson

حمرك حراري مت تطويره من طرف جون إريكسون مع احتراق أو
مصدر حرارة خارجي، إنه حمرك هواء ساخن مثل حمرك ستريلينغ.

وتسمى الدورة احلرارية الدينامية حملرك إريكسون بدورة إريكسون.

حمرك إريكسون

Ericssonmotor

2393 ericsson process

processus éricsson

شكل مطوّر ((رابط: دورة برايتون|لدورة برايتون))، يتم فيه تنفيذ
عملية ((رابط: انضغاط|االنضغاط)) على مراحل، يتخلّلها تربيد بيين،

وعملية ((رابط: توسع)) أيضاً على مراحل، يتخلّلها تسخني بيين.
ويمكن استخدام مبادل حراري يف هذه الدورة. (انظر: ((رابط:

انتقال احلرارة))) 

دورة إريكسون

Ericsson-Prozess

2394 erosion (geology)

érosion (géologie)

تلف شكل سطح األرض.

تعرية (جيولوجيا)، حتات تستعمل يف
جمال الطب

Erosion (Geologie)

2395 Erosion (Geology)

Erosion (Géologie)

die Zerstörung  von Oberflächenformen  

تآكل (اجليولوجيا)

Erosion (Geologie)

2396 Escherichia coli

Escherichia coli

إشريكية قولونية (خمتصر: إكوالي E. coli) هي بكترييا سلبية
الغرام، حممضة، على شكل قضيب بدنب وشعريات، تتواجد يف
األمعاء البشرية واحليوانية. ونتيجة هلذا فإن تواجدها يف املياه يعترب

مؤشرا على تلوث هذه املياه بالرباز. وغالبا ما تتم اإلصابة بِ إكوالي
(EHEC) عن ط

إِشريكيةُ قولونِية

Escherichia coli

2397 e-scooter

Scooter électrique

.سكوتر مبحرك يعمل بنظام تشغيل كهربائي

سكوتر كهربائي

E-scooter

2398 ESD Communication 
Platform

Plate-forme de communication-EDL

(أي كفاءة الطاقة النهائية وخدمات الطاقة)، وهو التشريع رقم
EC  ;32  ;2006 الصادر عن اموعة األوروبية الذي تتوىل

الوكالة األملانية للطاقة (dena) تنفيذه حملياً بدعم من الوزارة االحتادية
لالقتصاد والطاقة (BMWi). وتتمثّل العناصر األساسية للربنامج يف

املعلومات والعروض واإلجراءات اخلاصة بالشروط اإلطارية
واالمتيازات والفعاليات املُتخصصة اليت تتخذ بشأن كفاءة الطاقة

وخدماا.

EDL برنامج التواصل

EDL-Kommunikationsplattform

2399 estimated 
additional resources

estimation des ressources additionnelles

تقديرات املوارد اإلضافية هي مصادر ال تدخل يف إطار احلجم
االحتياطي. مصطلح حسب تعريف ((رابط: وكالة الطاقة النووية)) /

((رابط: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)) -  جمموعة العمل "موارد
اليورانيوم، اإلنتاج والطلب".

تقديرات موارد إضافية

EAR

2400 estimated 
consumption

estimation de la consommation

على خالف ((رابط: توقعات االستهالك)) فإن تقدير االستهالك يف
الشبكة يكون دون املقارنة مع قيم مت قياسها من واقع استهالك الطاقة.

تقدير االستهالك

Verbrauchsschätzung

2401 estimated ultimate 
recovery

récupération finale estimée (EUR)

تدل " تقديرات االستخراج األقصى " على اإلمكانية اإلمجالية من
احلجم القابل لالستخراج من املواد اخلام الطاقية يف القشرة األرضية.

تقديرات االستخراج األقصى
(EUR)

EUR
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2402 ETH ESU

ETH ESU

ist die Gruppe  -Stoffe-Umwelt an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 

(ETH) in Zürich/Schweiz, die mit ecoinvent 
eine eigene Datenbasis für Ökobilanzen 

erstellt hat.  

خمترب حبث باملعهد الفيدرايل
(ETH ESU(ٍ للتكنولوجيا

ETH ESU

2403 ethanol

éthanol

،C2H5OH سائل عدمي اللون قابل لالشتعال، وصيغته الكيميائية
يستعمل على نطاق واسع يف العمليات الصناعية مذيباً أو وقوداً، كما

يستعمل يف صناعة املشروبات الكحولية.

إيثانول

Ethanol

2404 ether

éther

مركب كيميائي عضوي، حيتوي على جمموعة أثري وظيفية (ذرة
أكسجني مرتبطة بذريت كربون).

أثري

Ether

2405 Ethics Commission 
for a secure energy 
supply

Commission d'éthique pour un 
approvisionnement énergétique sûr

تأسست جلنة األخالقيات إلمداد آمن بالطاقة يوم 22 مارس 2011
من قبل املستشارة األملانية أجنيال مريكل لبحث اجلوانب الفنية
واألخالقية للطاقة النووية، وإلعداد التوافق االجتماعي للتخلص

التدرجيي من حمطات الطاقة النووية، ولتقدمي توصيات لالنتقال إىل
الطاقات املتجدد

جلنة األخالق إلمداد آمن بالطاقة

Ethikkommission für eine sichere 
Energieversorgung

2406 ETV-verified fuel cell

piles à combustible vérifié par le programme ETV

((رابط: خلية وقود|خاليا وقود)) تستخدم يف جتهيزات ((رابط:
توليد (ال... ) املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد املُشترك

للحرارة والقُدرة (CHP))) . وفيها يتفاعل الوقود الغين باهليدروجني
مع ((رابط: أنود|األنود)) إلنتاج أيونات موجبة وإلكترونات. ومتر
األيونات خالل ((رابط: إلكتروليت|اإللكتروليت)) وصوالً إىل

((رابط: كاثود|الكاثود))، حيث تتفاعل إلنتاج ماء وحرارة، على
حني تتحرك اإللكترونات يف دائرة حول اإللكتروليت، مولّدةً تياراً

كهربائياً.

خاليا الوقود املُصدق عليها من
برنامج التحقّق من التقنيات البيئية
(ETV)، تيار التدفق، تيار متدفق

ETV-geprüfte Brennstoffzellen

2407 EU

Union européenne

اإلحتاد األورويب.

االحتاد األورويب

Europäische Union (ُEU)

2408 EU (European Union)

Union européenne

احتاد أورويب

Europäische Union

2409 EU Battery Directive

Directive européenne sur les piles

تعليمات (أصدرها االحتاد األورويب يف سبتمرب عام 2006) بشأن
تنظيم عمليات تصنيع البطاريات والتخلّص من البطاريات املُستعملة يف
دول االحتاد األورويب. وقد مت النص على حدود قصوى للمواد ذات
اخلطورة اخلاصة (إنْ مل تكُن ممنوعة االستخدام)، كما مت إقرار الطرق
املُناسبة للتخلّص من نفاياا، إضافةً إىل حتديد األطر العامة فيما خيص
وضع املزيد من التشريعات، مثال ذلك: ما يكتب على البطاريات من

املعلومات وعالمات الترميز.

تعليمات االحتاد األورويب بشأن
البطاريات

EU- Batteriedirektive
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2410 EU Concerted Action 
Project

Projet "Action concertée" de l'UE

يعرف باالختصار CA، وهو مشروع تأسس بغرض دعم حتقيق
،(EPBD) توجيهات االحتاد األورويب اخلاص بأداء الطاقة يف املباين

وهو بذلك يساهم إسهاماً كبرياً ومهماً يف حتقيق أهداف االحتاد
األورويب املتعلقة بتوفري الطاقة. وتشارك ((رابط: وكالة الطاقة األملانية
(dena)|الوكالة األملانية للطاقة (dena)))  منذ عام 2005 يف

أنشطة هذا املشروع بشكل فعال.

مشروع العمل املتضافر' املمول من'
االحتاد األوريب

europäische Gemeinschaftsprojekt 
"Konzertierte Aktion"

2411 EU directives

directives de l'UE

تعرف أيضاً باسم توجيهات وتعليمات االحتاد األورويب، وهي
تشريعات قانونية يصدرها االحتاد األورويب، وتعترب جزءاً من القانون
الفرعي له. حيث يتم إصدار اللوائح يف االحتاد األورويب حسب
موضوع كل الئحة، وبناًء على أحد العمليات املُخطط هلا يف

االتفاقيات. وينبغي يف هذا الصدد التمييز بني القواعد التشريعية،
واللوائح التنفيذية الاليت تصدرمها اللجنة من ناحية، وبني التوجيهات

املخولة إليها من ناحية أخرى.

لوائح االحتاد األوريب

EU-Richtlinien

2412 EU directives

directive européenne

يعتمد القانون على عدد من املبادئ املنصوص عليها يف املعاهدات
والقوانني التشريعية والتوجيهات واللوائح.

توجيه االحتاد األورويب

EU-Richtlinie

2413 EU Emissions 
Trading

régime d'échange de droits d'émission de l'Union 
européenne

جتارة شهادات االنبعاثات يف االحتاد األورويب اليت من شأا اإلسهام
يف حتقيق أهداف محاية املناخ املُلزمة والواردة يف ((رابط: بروتوكول
كيوتو)) فيما خيص االحتاد األورويب. ووفقًا هلا ينبغي على جمموعة
الدول امللتزمة خفض ما تنتجه من انبعاثات الغازات الدفيئة، حبيث

تقل عن انبعاثات عام 1990 (انظر: ((رابط: سنة األساس)))  بنسبة
%8، وذلك حىت عام 2012. وتقوم جتارة االنبعاثات يف مجيع أحناء
االحتاد األورويب على فرض حدود قصوى ملزمة فيما يتعلق بانبعاثات

ثاين أكسيد الكربون الناتج ضمن الغازات الدفيئة، (انظر: ((رابط:
حد أقصى لالنبعاثات (Cap))) ). وقد وضعت هذه احلدود سلفًا
((رابط: فترة جتارة االنبعاثات|لفترة جتارة انبعاثات)) متتد ألعوامٍ

عديدة. مث وزعت ((رابط: حق تلويث|رخص حقوق التلويث)) على
الشركات الصناعية الكربى اليت تعمل يف جماالت توليد الطاقة وإنتاج
احلديد والصلب ومصايف التكرير وإنتاج الزجاج والطوب احلراري

والسرياميك والسليولوز.

جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب

EU-Emissionshandel

2414 EU Energy 
Infrastructure 
Package

Paquet de l'infrastructure énergétique de la 
Commission européenne

قدمت املفوضية األوروبية عام 2010 حزمة من االستثمارات
واملشروعات يف جمال البنية التحتية للطاقة، تقترح فيها جمموعة

أولويات ختص البنية التحتية خالل الفترة الزمنية احلالية وحىت عام
2020 وما بعدها. وتأيت يف مقدمتها إجراءات خاصة بقطاعات

الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي واإلمداد بطاقة التدفئة وطاقة التربيد
والبترول وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون وكذلك اإلجراءات السياسية

النِظامية اخلاصة بتسهيل عمليات إصدار التصاريح وخلق أدوات
حتفيزية. وتمثل مشروعات املمرات اليت تتجاوز حدود الدولة (مثل

مشروعات الربط؛ ومنها مشروعات ربط حمطات توليد الطاقة البحرية
...  إخل) احملور األساسي يف هذه األولويات.

حزمة البِنية التحتية للطاقة اخلاصة
باملفوضية األوروبية

Energieinfrastrukturpaket der Europäischen 
Kommission
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2415 EU Energy Star

Energy Star &laquo;   étiquette d’énergie de l'UE 
&raquo;

تميز هذه العالمة األجهزة الكهربائية املكتبية املوفّرة للطاقة. ويسترشد
ا املُستهلكون واملوردون يف اهليئات واملؤسسات العامة عند اختيار
األجهزة اليت تتميز باخنفاض استهالكها للطاقة، وبالتايل فإن هذه

العالمة توجههم إىل شراء مثل هذه األجهزة. ومنذ عام 2002 تدعم
((رابط: وكالة الطاقة األملانية (dena)|الوكالة األملانية للطاقة

(dena)))  تنفيذ برنامج عالمة اجلودة األوروبية يف الطاقة يف أملانيا.

عالمة اجلودة األوروبية للطاقة

EU Energy Star

2416 EU Energy Strategy 
2011-2020

Stratégie énergétique 2011-2020 de l'UE

استراتيجية صادرة عن املفوضية األوروبية، دخلت حيز التنفيذ بدءاً من
عام  ،2010دف إىل توفري طاقة قادرة على املُنافسة وتكون يف
الوقت نفسه مستدامة وآمنة. ويف استراتيجية 'الطاقة 2020' يتم
حتديد أولويات سياسة الطاقة حىت عام 2020، وكذلك إجراءات
التغلّب على التحديات التالية: 1. حتقيق وفر يف الطاقة. 2. إنشاء
سوق للطاقة تقدم أسعاراً تنافسية وتوفّر إمكانيات اإلمداد اآلمن

بالطاقة. 3. دعم التطور التكنولوجي يف جماالت الطاقة. 4. التفاوض
الفعال مع الشركاء األجانب.

استراتيجية الطاقة لالحتاد األورويب
2011-2020

EU-Energiestrategie 2011-2020

2417 EU flexibility 
measure

Mesures de flexibilité de l'UE

تستطيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب عن طريق هذه 'اإلجراءات
املرنة' اليت تنضوي حتت لواء يف إطار ((رابط: تشريع اموعة

األوروبية رقم EC  ;28  ;2009 للطاقات املُتجددة)) االتفاق فيما
بينها عن طريق 'النقل اإلحصائي' على أن كمية معينة من الطاقة
املُتجددة اليت تنتجها الدولة العضو (أ) ينبغي تصديرها إىل الدولة
العضو (ب). كما يمكن لدول االحتاد األورويب تنفيذ 'مشروعات
مشتركة' حمددة لتوليد الطاقة الكهربائية وطاقة التدفئة أو التربيد من

مصادر طاقة متجددة.

إجراءات التعاون املرن لالحتاد
األورويب

Flexibilitätsmaßnahmen der EU

2418 EU support scheme

Règlement de soutien de l'UE

EC  ;28  ;2009 موعة األوروبية رقميف إطار ((رابط: تشريع ا
للطاقات املُتجددة)) تعترب تشريعات الدعم هذه كوسائل الستخدام

الطاقات املُتجددة، تؤدي إىل خفض تكاليف إنتاج هذه الطاقة أو رفع
أسعار بيعها أو زيادة كميات بيعها، من خالل فرض إلزام قانوين على
استخدامها. ومن ضمن هذه التشريعات: تقدمي مساعدات استثمارية
وإعفاءات وتسهيالت واستردادات ضريبية ووضع نظم لدعم األسعار
(تعريفات اإلمداد بالطاقة، واملُكافئات) وكذلك حتديد قواعد نِسبية

من شأا اإللزام باستخدام نِسب معينة من مصادر الطاقة املُتجددة، مبا
يف ذلك املصادر اليت تستخدم معها 'الشهادات اخلضراء' (شهادات
الطاقة املتجددة). كلثوم: املرجو التدقيق يف هذا التعريف من فضلك
وخصوصا السطرين األول و الثاين. و مسح هذه اجلملة بعد قرائتها

وشكرا.

ردادات

Förderregelungen der EU

2419 eucalyptus forest

forêt d'eucalyptus

Wald aus Eukalyptus  

غابة األوكاليبتوس

Eukalyptuswald

2420 EUEI (European 
Union Energy 
Initiative)

Initiative de l'UE pour l'énergie

مبادرة لالحتاد األورويب تعىن مبجاالت الطاقة ودف إىل مكافحة
الفقر والتنمية املُستدامة.

مبادرة االحتاد األورويب للطاقة
(EUEI)

EU-Energieinitiative

2421 EU-MENA region

Région Europe-Mena

يرمز االختصار EU للعبارة: European Union (االحتاد
Middle East :للعبارة MENA األورويب)، ويرمز االختصار

and North Africa (الشرق األوسط ومشال إفريقيا).
وتستخدم الصيغة املوجزة 'يورومينا' يف خمتلف وسائل النشر وبصفة

أساسية يف املوضوعات اخلاصة باخلُطط املُستقبلية لنقل الطاقة املُتجددة
من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل أوروبا.

منطقة 'يورومينا'، منطقة 'يورومينا'

EU-MENA-Region
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2422 euro-mediterranean 
partnership

partenariat euro-méditerranéen

مصطلح يشري إىل األساس الذي تنبين عليه العالقات املؤسسية لدول
االحتاد األورويب (EU) مع الدول املُجاورة هلا يف جنوب حوض

البحر األبيض املتوسط، وذلك يف شكل اتفاقيات جتارية وتعاونية أو
أورومتوسطية. ويعترب املؤمتر األورومتوسطي لوزراء خارجية دول

االحتاد األورويب والدول الشريكة، الذي أقيم يف برشلونة عام 1995
مبثابة امليالد احلقيقي هلذه الشراكة واليت يطلق عليها عادةً ((رابط:

عملية برشلونة|بعملية برشلونة)) بسبب انعقادها يف مدينة برشلونة.

شراكة أورومتوسطية
(EUROMED)

euro-mediterrane Partnerschaft (EUROMED)

2423 Europe - Intelligent 
Energy program

Programme Énergie intelligente pour l'Europe 
(EIE)

برنامج رصد له، يف الفترة بني عامي 2007 و2013، مبلغ 730
مليون يورو. و من خالل إسهاماته، حتققت أهداف االحتاد األورويب
الطموحة فيما يتعلق بسياسات املُناخ والطاقة. ملزيد من املعلومات

;  ;:http :والتفاصيل حول الربنامج برجاء زيارة صفحة اإلنترنت
.  ;ec.europa.eu;  energy;  intelligent

(IEE) برنامج أوروبا للطاقة الذكية

Programm 'Intelligente Energie - Europa' (IEE)

2424 European 
"top runner" 
strategy

stratégie européenne "top runner"

األداة القانونية املعيارية لالحتاد األورويب اليت يتم بتطبيقها زيادة الكفاءة
القصوى للطاقة بالنسبة للمنتجات املُرتبطة باستهالك الطاقة يف أوروبا.

االستراتيجية األوروبية ملعايري الكفاءة
القصوى للطاقة

Europäische Top-Runner-Strategie

2425 European 
(electricity) grid 
system

réseau électrique européen

شبكة مقسمة إىل نطاقات ومكونة من خطوط جهد عايل وجهد فائق
تغطي أوروبا بأكملها. ووفقاً للتوزيع اجلغرايف، توجد يف أوروبا عدة

- RGs ًسمى أيضانفصلة عن بعضها البعض (تأنظمة تضامنية م
اختصاراً لـ Regional Groups)، إال أن املُسمى 'نظام

التضامن األورويب' يشري بوجه عام إىل شبكة الطاقة املركزية األوروبية
اخلاصة بالدول اليت كانت تسمى فيما سبق 'احتاد نقل وتوزيع الطاقة

UCTE)' ('Union for the) الكهربائية يف أوروبا
Co-ordination of Transmission of

Electricity') أو ما كان يسمى أيضاً بإسم 'مشروع الربط
األورويب UCTE'. ويف الصورة املرفقة توجد هذه الدول مميزة

باللون األزرق وبالرمز 'RG UCTE'. وقد انتقلت بشكل رمسي
إدارة احتاد UCTE منذ يوليو 2009 إىل ((رابط: احتاد مشغلي

. (((ENTSO-E) شبكات نقل الطاقة األوروبية

الشبكة األوروبية املُتزامنة واسعة
النطاق، نظام الربط الكهربائي

األورويب

Europäisches Verbundsystem

2426 European Academy 
of Wind Energy 
(EAWE)

Académie européenne de l'énergie éolienne

رابطة حبثية تتألّف من مراكز حبثية ومعاهد عليا متخصصة يف إجراء
البحوث يف جمال طاقة الرياح. ودف الرابطة إىل ربط وتنسيق أعمال
البحث العلمي والتدريس والتطوير يف جماالت طاقة الرياح. ويضم

االحتاد 29 هيئة من سبع دول أعضاء يف االحتاد األورويب، حيث تقوم
هذه الدول بتنسيق ما يفوق نِسبة 80% من أعمال البحث العلمي

األورويب املُتقدم يف جماالت طاقة الرياح.

الرابطة األوروبية لطاقة الرياح
( EWEA)

Europäische Akademie für Windenergie  (EAWE)
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2427 European Agency 
for the Cooperation 
of Energy 
Regulators (ACER)

Agence européenne de coopération des 
régulateurs de l'énergie

هيئة تابعة لالحتاد األورويب، مقرها يف مدينة ليوبليانا: عاصمة
سلوفينيا.تأسست عام 2009، وتتمثّل مهمتها األساسية يف مراقبة
وتنظيم أسواق الطاقة األوروبية فيما يتعلق بشفافيتها واستقرارها.

;  ;:http :عنوان الوكالة على اإلنترنت)
;acernet.acer.europa.eu;  portal;  page;  portal

(ACER_HOME 

وكالة التعاون لتنظيم الطاقة
(ACER)، وكالة (ال... )

األوروبية للتعاون بني هيئات تنظيم
(ACER) جماالت الطاقة

Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden

2428 European 
Association of 
Renewable Energy 
Research Centers 
(EUREC)

Association européenne des centres de 
recherche d'énergies renouvelables (EUREC)

رابطة تأسست  سنة 1991، وهي  مبثابة جمموعة عمل للمصاحل
االقتصادية األوروبية (EEIG) من أجل حتسني جودة ونطاق

البحوث األوروبية يف جمال تقنيات الطاقة املتجددة. وتعد هذه الرابطة
منظمة متثل أحباث الطاقة املتجددة يف أوروبا، مبا يف ذلك مراكز
البحوث األوروبية العاملة يف جمال الطاقة املتجددة، كما أا تتيح
منتدى لألعضاء األوروبيني وصناع القرارات يف االحتاد األورويب
واملنظمات التقنية، يعقدون اجتماعام فيه ملناقشة القضايا املتجددة
ومواءمة السياسات واملعايري فيما يتعلق بالطاقة املتجددة. واجلدير

بالذكر، أن الرابطة األوروبية ملراكز حبوث الطاقة املتجددة
(EUREC) تأخذ على عاتقها إدارة برنامج حبثي أورويب يف جمال

الطاقة املتجددة.

الرابطة األوروبية ملراكز حبوث الطاقة
(EUREC) املتجددة

Europäischer Dachverband für erneuerbare 
Energien

2429 European Bank for 
Reconstruction and 
Development

Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD)

مت تأسيس هذا البنك عام 1991، بعد بِدء ايار الشيوعية واالحتاد
السوفييت عام  ،1989دف تقدمي الدعم املايل لدول وسط وشرق
أوروبا وكذا الحتاد الدول املستقلة ملساعدا يف عمليات التحول

االقتصادي فيما يتعلق باقتصاديات السوق والتجارة اخلاصة واقتصاد
املؤسسات.

البنك األورويب إلعادة البناء والتنمية
(EBRD)

Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE)

2430 European Biofuels 
Technology Platform

Plate-forme technologique européen des 
biocarburants

أحد الربامج التكنولوجية املُتنوعة لالحتاد األورويب اليت تدخل يف إطار
ما يسمى بـ'اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة' املعروفة

بـ'SET plan'. و دف هذه اخلطة إىل دعم جماالت الوقود
احليوي.

الربنامج األورويب لتكنولوجيا الوقود
(EBTP) احليوي

europäische Biokraftstoff-Technologieplattform

2431 European Biofuels 
Technology Platform

Plate-forme technologique européenne des 
biocarburants

الربنامج اإلطاري األورويب السابع، والذي أعلن عنه سنة 2006،
ويعىن بالقضايا األوروبية املتعلقة بالوقود احليوي. وجيري تنظيم هذا
الربنامج بشكل مشترك من قبل االحتاد األورويب مبساعدة القطاع

الصناعي. واهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو تقدمي جدول أعمال
.(SRA) للبحوث االستراتيجية

الربنامج األورويب لتكنولوجيا الوقود
احليوي

Europäische Technologieplattform für 
Biokraftstoffe
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2432 European Biomass 
Association 
(AEBIOM)

Association européenne de la biomasse 
(AEBIOM)

رابطة تعمل على تنفيذ برنامج قطاع الطاقة احليوية األوروبية، وهي
دف إىل ازدهار سوق الطاقة احليوية املُستدامة، والعمل على ازدهار
األعمال القيمة جتارياً. تأسست هذه الرابطة سنة 1990 وتتخذ من
بروكسل مقراً رئيسياً هلا بالشراكة مع ثالثني من اجلمعيات الوطنية

للبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب.

الرابطة األوروبية للكتلة احليوية
(AEBIOM)

Europäischer Biomasseverband (AEBIOM)

2433 European Biomass 
Industry 
Association (EUBIA)

Association européenne de l'industrie de la 
biomasse (EUBIA)

رابطة تأسست سنة 1996 لدعم الصناعة والتجارة يف جمال الكتلة
احليوية، وذلك باإلضافة إىل تعزيز استخدامها كمصدر من مصادر
الطاقة. وهي شريك يف العديد من املشاريع األوروبية املُشتركة، كما
تشارك بفاعلية يف الربامج الدولية اليت دف إىل تعزيز استخدام طاقة
الكتلة احليوية، كما أا تعين بالقضايا التنظيمية املتعلقة بطاقة الكتلة

احليوية يف أوروبا.

الرابطة األوروبية للصناعات احليوية
(EUBIA)

Verband der europäischen Biomasseindustrie

2434 european business 
law

droit européen des affaires

قانون األعمال األورويب

Europäisches Wirtschaftsrecht

2435 European Climate 
Change Program 
(ECCP)

Programme européen du changement climatique

حزمة مناخية تشتمل على إجراءات للتحكم يف االنبعاثات مبختلف
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. وتعد هذه احلزمة تطبيقًا

لربوتوكول كيوتو على الصعيد األورويب، وقد توىل تطويرها وبدء
العمل ا يف عام 2000 املفوضية األوروبية، ممثلة للدول األعضاء
وأصحاب املصاحل اخلارجيني كاهليئات الصناعية ومنظمات محاية

(ECCP) ر املناخالبيئة. يف حني بدأ الربنامج األورويب الثاين لتغي
عمله يف عام 2005. ومقارنة بالربنامج األول، فقد تضمن إجراءات

واستراجتيات محسنة للتحكم يف االنبعاثات وختفيضها.

الربنامج األورويب لتغير املناخ

Europäisches Programm zur Klimaänderung 
(ECCP)

2436 European CO2 
targets for new car 
fleets

valeurs européennes cibles des émissions 
moyennes de CO2 des voitures neuves

القيم األوروبية املُستهدفة خلفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون (وفقاً
للقرار رقم 443;  2009 الصادر يف 23 أبريل 2009) تفيد بأنه
من املُزمع خفض متوسط انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املُنبعثة من

املركبات اجلديدة يف دول االحتاد األورويب إىل 130 جرام;   كيلومتر
وذلك حىت عام 2015. ويفترض أن تجرى عملية اخلفض هذه

تدرجيياً (فعلى سبيل املثال، خفض نسبة 65% من انبعاثات املركبات
اجلديدة حىت عام 2012 يحقق األهداف املرجوة من وراء هذا

التشريع). كما أنه من املُتوقع خفض 10 جرام;   كيلومتر أخرى من
خالل تنفيذ حتسينات فنية مبتكرة واستخدام الوقود احليوي املُستدام

على حنوٍ متزايد.

قيم األوروبية املُستهدفة خلفض
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من

املركبات

Europäische CO2- Flottenzielwerte

2437 European 
Committee of 
Domestic 
Equipment 
Manufacturers 
(CECED)

Conseil Européen de la Construction d’appareils 
Domestiques

جلنة يدخل ضمن اهتماماا قضايا كفاءة الطاقة، وترى هذه اللجنة أن
فرض املزيد من أنظمة القياس التشريعية التقْيِيدية يعد مبثابة حواجز

عائقة لتحقيق كفاءة الطاقة. تشارك اللجنة أيضاً يف املؤمترات الدولية
املعنِية بكفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة املرتلية واإلضاءة

(EEDAL) من أجل توعية اجلمهور باستخدام األجهزة املرتلية
املستهلكة للطاقة بكفاءة عالية.

اجلنة األوروبية ملُصنعي املُعدات
(CECED) املرتلية

European Committee of Domestic Equipment 
Manufacturers (CECED)

2438 European Energy 
Exchange

bourse européenne de l'énergie

هي سوق للطاقة واملنتجات ذات الصلة مقرها يف اليبزيغ بأملانيا.

البورصة األوروبية للطاقة

European Energy Exchange
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2439 European Energy 
Exchange

European Energy Exchange

سوق للطاقة واملنتجات ذات الصلة بالطاقة وختضع كمؤسسة عمومية
للقانون األملاين للبورصة. على عكس صاحب أسهم البورصة فهي

تتصرف كشركة مسامهة  خاصة. وتتشكل البورصة األوروبية مما يزيد
عن 200 مسامهني يف البورصة واىل حدود االن من 22 بلد للقارة

األوروبية.

البورصة األوروبية للطاقة

European Energy Exchange

2440 European Energy 
Exchange (EEX)

Bourse européenne de l'énergie

سوق لتبادل ((رابط: شهادة|شهادات)) السوق األوروبية، ختتص
ببيع وشراء ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)).  مقرها
يف مدينة اليبزيج. تعمل بنظام ((رابط: سوق آنية|السوق اآلنية))،
حيث يتم فيها تبادل ((رابط: شهادة إطالق االنبعاثات يف االحتاد

األورويب|شهادات إطالق االنبعاثات يف االحتاد األورويب))، كما أا
تعمل بنظام السوق اآلجلة.

بورصة الطاقة األوروبية

Europäische Energiebörse (EEX)

2441 European Energy 
Network

Réseau européen de l'énergie

شبكة تضم العديد من األعضاء، ومنهم ((رابط: وكالة الطاقة األملانية
(dena)|الوكالة األملانية للطاقة (dena)))  اليت تنقل اخلربات

واملهارات األملانية يف هذا اال. ودف الشبكة األوروبية للطاقة إىل
توفري تبادلٍ فعالٍ ومنظّمٍ بني أعضائها للمعلومات اخلاصة باملعوقات

وكذلك احللول واخلربات املُتعلّقة بتنفيذ لوائح ومعايري االحتاد األورويب
يف جماالت كفاءة الطاقة والطاقات املُتجددة على املُستويات احمللية.

شبكة الطاقة األوروبية

europäischen Energienetz

2442 European energy 
policy

politique énergétique européenne

تسعى سياسة الطاقة اخلاصة باالحتاد األورويب حنو حتقيق األهداف
التالية: 1. تأمني وضمان عمل السوق الداخلية للطاقة، 2. ضمان
تأمني اإلمداد بالطاقة يف االحتاد األورويب، 3. دعم اجتاهات التقليل
من استهالك الطاقة وتوفريها، وكذلك تنمية مصادر طاقة جديدة

ومتجددة، 4. دعم الترابط والتواصل بني شبكات الطاقة. وذلك يف
إطار حتقيق أو تشغيل السوق الداخلية، ومع مراعاة ضرورة حماية

البيئة وحتسني وضعها.

سياسة الطاقة األوروبية

Europäische Energiepolitik

2443 European 
Environment 
Agency (EEA)

Agence européenne pour l'environnement (AEE)

يوجد مقر الوكالة األوروبية للبيئة يف مدينة كوبنهاجن، وقد تاسست
عام 1990 مبوجب التشريع القانوين للمجموعة االقتصادية األوروبية
رقم EEC  ;90  ;1210. وبالتوازي مع إنشاء الوكالة، أُنشئت
الشبكة األوروبية للمعلومات واملُراقبة البيئية (Eionet) اليت تراقب

عمل الوكالة. وتتمثّل الوظيفة الرئيسية للوكالة يف تقدمي وتوفري
معلومات وبيانات مستقلة وموثقة عن البيئة لصانعي القرارات

السياسية وللرأي العام يف دول االحتاد األورويب. وبذلك يمكن اختاذ
القرارات املُتعلّقة بتحسني اجلودة البيئية بشكل أنسب وأكثر

موضوعية. و ميكن كذلك دمج الشؤون البيئية يف االستراتيجيات
االقتصادية.

(EEA) وكالة البيئة األوروبية

Europäische Umweltagentur (EEA)

2444 European 
Geothermal Energy 
Council (EGEC)

Conseil européen de l'énergie géothermique

جملس تأسس سنة 1998، ويعىن بتشكيل اهليكل التنظيمي واملايل
الذي يتيح للمصادر اجليوحرارية فرصة التنافس مع نظم الطاقة

التقليدية. يضم الس مائة وعشرين عضواً من سبع وعشرين دولة
أوروبية مبا فيهم من مجعيات وطنية، واستشاريني، ومعاهد حبوث

وشركات خاصة.

الس األورويب للطاقة اجليوحرارية
(EGEC)

European Geothermal Energy Council (EGEC)

2445 European grid

réseau européen

أنظر: نظام الشبكات األوروبية املتزامنة.

شبكة الربط األوروبية

europäisches Verbundnetz
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2446 European 
Investment Bank 
(EIB)

Banque européenne d'investissement (BEI)

يهدف هذا البنك منذ تأسيسه يف عام 1958 إىل 'املُسامهة يف حتقيق
تنمية متوازنة وسلسة للسوق الداخلية مبا خيدم مصاحل االحتاد

األورويب'، وذلك بواسطة رؤوس أموال خاصة (الفقرة 1 من املادة
309 ((رابط: معاهدة نظام عمل االحتاد األورويب

. (((TFUE) ملُعاهدة نظام عمل االحتاد األورويب|(TFUE)
وحتقيقاً لذلك، يتبىن بنك االستثمار األورويب 'سياسة منح القروض'،
كما يمارس أنشطته خارج نِطاق االحتاد األورويب. ويمكن تلخيص
أهداف الدعم ذات األولوية يف االحتاد األورويب يف النقاط األربع
التالية: 1. التنمية اإلقليمية والتضامن (أي دعم املزيد من التعاون

األورويب الداخلي على املُستويني االقتصادي واالجتماعي)، 2. تنفيذ
مبادرة 2010 لإلبداع (انظر استراتيجية معاهدة لشبونة)، 3. توسيع
شبكات نقل الطاقة األوروبية (TEN) وشبكات النفاذ، 4. حماية
وحتسني البيئة، من خالل حماية املُناخ، وذلك باستخدام الطاقات

املُتجددة مثالً.

(EIB) بنك االستثمار األورويب

Europäische Investitionsbank (EIB)

2447 European Law 
Adaptation Act 
Renewables (EAG 
EE)

loi sur le droit européen Adaptation Renewables 
(EAG EE)

أحدث قانون تكييف القانون األورويب حول مصادر الطاقة املتجددة
تغيريات على الطاقات املتجددة وقانون البناء وقانون احصاء املباين
العالية وعلى قانون استدامة الكتل احليوية والكهرباء. ومن أولويات
هذا القانون هو إدخال العمل بالتسجيل االلكتروين والتشييد بالدور

الن

قانون تكييف القانون األورويب حول
EAG) مصادر الطاقة املتجددة

(EE

Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare 
Energien (EAG EE)

2448 European Local 
Energy Assistance 
(ELENA)

mécanisme européen d'assistance à l'échelle 
locale dans le domaine de l'énergie (ELENA)

برنامج يمثّل جزءاً من اهودات واسعة النطاق اليت يبذهلا ((رابط:
بنك االستثمار األورويب   (((EIB)دف دعم االحتاد األورويب يف
حتقيق أهدافه اخلاصة حبماية املُناخ وسياسات الطاقة. ويعترب هذا

(EIB) شتركة بني بنك االستثمار األورويببادرة، مالربنامج مبثابة م
واملفوضية األوروبية، دف إىل دعم مشروعات اهليئات احمللية

واإلقليمية يف جماالت كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة املُتجددة، وذلك
باستثّمارات تزيد قيمتها على 1.6 مليار يورو.

برنامج املساعدة األوروبية للطاقة
احمللية

Europäische Fazilität für technische Hilfe 
(ELENA)

2449 European Master in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise européen en énergie renouvelable 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتوفر هذا الربنامج على مخس وحدات مطلوبة: 1)  أساسيات الطاقة
املتجددة. 2) الطاقة الشمسية. 3) طاقة الرياح. 4) الطاقة احليوية.
و5) الطاقة الكهرومائية. جيب على من التخصص يف خضم أربعة
أشهر يف واحدة من اجلامعات الشراكة الستة إما يف  الطاقة احليوية

(إسبانيا)، نظ

ماجستري أورويب يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Europäische Master in erneubare Energie 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

2450 European Master in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise européen en énergie renouvelable 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ينقسم هذا الربنامج إىل ثالثة أقسام. خالل الفصل الدراسي األول،
يقوم الطالب باكتساب قاعدة صلبة حول تكنولوجيات الطاقة
املتجددة الرئيسية التالية الطاقة: 1)القاعدة األساسية. 2) الطاقة

الشمسية. 3)طاقة الرياح. 4) الطاقة احليوية. 5) للطاقة الكهرومائية.
و6) مقدمة

املاجستري األورويب يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Europäischer Master in erneubare Energie 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master
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2451 European Network 
of Transmission 
System Operators 
for Electricity 
(ENTSO-E)

Union européenne des exploitants du réseau de 
transport Electricité (ENTSO-E)

احتاد تنظيمي للعديد من مشغلي شبكات نقل مقادير كبرية من الطاقة
الكهربائية على هيئة تيار متردد ثالثي الطور يف شبكة متزامنة واسعة

النطاق، حيث جتري عمليات النقل عرب خطوط عالية اجلُهد على أعلى
مستوى من كفاءة شبكة النقل. وال تتم عمليات تبادل الطاقة
الكهربائية بني شبكات الربط تلك إال بواسطة التيار املُستمر يف

خطوط قصرية أو خطوط تيار مستمر وجهد عال مبقدار ضئيل.

احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة
(ENTSO-E) األوروبية

Verband Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E)

2452 European 
Organisation for the 
Exploitation of 
Meteorological 
Satellites 
(EUMETSAT)

Organisation Européenne pour l'Exploitation de 
Satellites Météorologiques

منظّمة أوروبية تعىن بتوفري بيانات وصور ومنتجات من األقمار
الصناعية، وغري ذلك مما له عالقة وثيقة بالطقس أو املُناخ ((رابط:

هيئات األرصاد اجلوية|لفائدة هيئات األرصاد اجلوية)) احمللية.

املُنظّمة األوروبية الستخدام األقمار
الصناعية يف أغراض األرصاد اجلوية

EUMETSAT

2453 European 
Photovoltaic 
Industry 
Association (EPIA)

Association européenne de l'industrie 
photovoltaïque (EPIA)

رابطة تعىن بالسلسلة الضوئية بدءاً من السليكون، واخلاليا وصوالً إىل
إنتاج الوحدات املستخدمة يف توليد الكهرباء من الطاقة الكهرضوئية.

كما تركز على التسويق واملبيعات والقضايا االستراتيجية املتعلقة
بالطاقة الكهرضوئية يف املنطقة األوروبية.

الرابطة األوروبية للصناعة
(EPIA) الكهروضوئية

European Photovoltaic Industry Association 
(EPIA)

2454 European 
Photovoltaic 
Technology 
Platform (EUREC)

Platform européenne de la technologie 
photovoltaïque

أحد الربامج التكنولوجية املُتنوعة لالحتاد األورويب يف إطار ما يسمى
'SET plan'بـ'اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة واملعروفة بـ

اليت تعمل على دعم جمال الطاقة الكهرضوئية.

الربنامج األورويب لدعم تكنولوجيا
الطاقة الكهرضوئية

European Photovoltaic Technology Platform

2455 European PPP 
Expertise Centre 
(EPEC)

Centre européen d'expertise en PPP (EPEC)

أُنشئ هذا املركز مببادرة مشتركة بني كل من ((رابط: بنك االستثمار
األورويب (EIB)))  واملفوضية األوروبية والدول األعضاء فيها

وكذلك الدول اليت يتم التفاوض معها حالياً حول التحاقها باملفوضية.
ويقدم املركز الدعم يف جمال توسيع ((رابط: شراكة بني القطاعني العام

واخلاص (PPP)|الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
. (((PPP)

مركز اخلربة األورويب يف جمال
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

(EPEC)

Europäisches ÖPP-Kompetenzzentrum (EPEC)

2456 European 
Regulators’ Group 
for Electricity and 
Gas (ERGEG)

Groupe des régulateurs européens dans le 
domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG)

هيئة االستشارية تابعة للمفوضية األوروبية تقدم، عند الطلب، أو
مببادرة منها، املشورة والدعم يف املسائل اخلاصة بفتح سوق داخلية
للطاقة وخاصة فيما يتعلق بإعداد اإلجراءات التنفيذية يف جمال الطاقة
الكهربائية والغاز الطبيعي وكذلك يف املسائل اخلاصة بالسوق الداخلية
للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي. كما تعمل اموعة على تسهيل

أمور املشورة والتنسيق والتعاون بني اهليئات التنظيمية احمللية. (انظر:
( (((ERI) بادرة إقليمية للطاقة الكهربائيةرابط: م))

جمموعة املنظمني األوروبيني للكهرباء
والغاز

Gruppe der europäischen 
Regulierungsbehörden für Elektrizität und 
Erdgas (ERGEG)
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2457 European 
Renewable Energies 
Federation (EREF)

Fédération européenne des Energies 
Renouvelables (EREF)

احتاد املنظمات الوطنية للطاقة املتجددة من البلدان األعضاء يف االحتاد
األورويب، للبحث يف آليات إنتاج الطاقة وقضايا السوق املُتعلقة

مبصادر الطاقة املتجددة.

االحتاد األورويب للطاقات املتجددة
(EREF)

European Renewable Energies Federation 
(EREF)

2458 European 
Renewable Energy 
Council (EREC)

Conseil européen des énergies renouvelables 
(CEER)

جملس تأسس عام 2000 وهو املنفذ لربامج منظمات صناعة الطاقة
املتجددة والسوق وأحباث الطاقة املتجددة اليت تتعامل مع حمطات
الطاقة الشمسية احلرارية، وحمطات الطاقة املائية الصغرية، وحمطات
الطاقة احليوية، وحمطات طاقة الرياح وحمطات الطاقة الكهرضوئية.

الس األورويب للطاقة املتجددة
(EREC)

European Renewable Energy Council (EREC)

2459 European Small 
Hydropower 
Association (ESHA)

Association européenne de la petite 
hydroélectricité

منظمة ممثلة للبلدان األعضاء يف االحتاد األورويب لتقدمي وتعزيز
السياسات والفرص املتاحة يف جمال الطاقة الكهرمائية. ولقد أسست
الرابطة سنة 1989 من طرف املفوضية األوروبية، ويقع مقرها

الرئيسي يف العاصمة البلجيكية بروكسل.

الرابطة األوروبية للمحطات املائية
(ESHA) الصغرية

The European Small Hydropower Association 
(ESHA)

2460 European Solar 
Thermal Electricity 
Association 
(ESTELA)

Association européenne d'électricité thermo-
solaire

رابطة أسستها املفوضية األوروبية عام 2007 لتعزيز انتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية احلرارية يف مجيع أحناء العامل بشكل عام، ويف

املنطقة األوروبية حتديداً. وهي تعمل على تطوير سياسات
واستراتيجيات التسويق املتعلقة بالكهرباء املتولدة من الطاقة الشمسية
احلرارية لدعم البلدان األعضاء فيها. تضم الرابطة 60 عضواً، وهي
واحدة من املنظمات العاملية اليت تتعامل مع الطاقة الشمسية احلرارية

خارج احلدود الوطنية.

الرابطة األوربية للطاقة الشمسية
(ESTELA) احلرارية الكهربائية

European Solar Thermal Electricity Association 
(ESTELA)

2461 European Solar 
Thermal Industry 
Federation (ESTIF)

Fédération européenne de l'industrie solaire 
thermique (ESTIF)

منظمة متثل املتعاملني مع الطاقة الشمسية احلرارية من املصنعني
ومقدمي اخلدمات واجلمعيات الوطنية. واهلدف الرئيسي هلذه املنظمة
هو االعتراف بالطاقة احلرارية الشمسية بوصفها عنصراً أساسياً للتربيد
والتدفئة املستدامة يف املنطقة األوروبية. كما يئ إطاراً للسياسات يف
هذا الصدد، وتزيد من سرعة برامج دعم الطاقة املتجددة يف جمايل

التدفئة والتربيد.

االحتاد األورويب لصناعة الطاقة
(ESTIF) الشمسية احلرارية

European Solar Thermal Industry Federation 
(ESTIF)

2462 European Space 
Agency

Agence spatiale européenne (ESA)

.(ESA) وكالة الفضاء األوروبية

وكالة الفضاء األوروبية

Europäische Weltraumorganisation (ESA)
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2463 European Strategic 
Energy Technology 
Plan (SET Plan)

Plan stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (SET-Plan)

خطة وضعها االحتاد األورويب لتطوير التكنولوجيات منخفضة
االنبعاثات الكربونية من خالل التعاون مع الدول األوروبية وغري
األوروبية. وعن طريق هذا التعاون يمكن مساعدة الدول النامية
والدول الصناعية احلديثة يف بناء تنميتها املُستدامة، مما يوفّر أيضاً

للمؤسسات األوروبية فُرصاً (وأسواقاً) جديدة.

خطة االحتاد األورويب االستراتيجية
لتكنولوجيا الطاقة

Europäischer Strategieplan für 
Energietechnologien (SET-Plan)

2464 European 
Technology 
Platform for 
Electricity Networks 
of the Future

Plateforme technologique européenne pour les 
réseaux électriques du futur

برنامج تكنولوجي متنوع لالحتاد األورويب يندرج ضمن ما يسمى
SET'بـ'اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة واملعروفة بـ

plan'. يهدف هذا الربنامج إىل دعم جماالت الشبكات املُستقبلية
للطاقة الكهربائية.

الربنامج التكنولوجي األورويب
لشبكات الطاقة الكهربائية املُستقبلية

Europäische Technologieplattform für 
Stromnetze der Zukunft

2465 European 
Technology 
Platform for the 
Electricity Networks 
of the Future

Plate-forme technologique européenne des 
réseaux électriques du futur

برنامج قدمته املديرية العامة للبحوث واالبتكار إىل املفوضية األوروبية
عام 2005. يعىن الربنامج على حنوٍ فعال بالقضايا املتعلقة بالشبكات
الكهربائية يف املستقبل, السيما الشبكات الذكية يف االحتاد األورويب.

الربنامج األورويب التكنولوجي
للشبكات الكهربائية يف املستقبل

Europäische Technologieplattform für die 
Stromnetze der Zukunft

2466 European 
Technology 
Platform for Wind 
Energy

Plate-forme technologique européenne pour 
l'énergie éolienne

الربنامج اإلطاري السابع للبحث العلمي التابع لالحتاد األورويب،
والذي يدعم بفعالية الوضع التنافسي لالحتاد األورويب يف جمال طاقة
الرياح. وهذا الربنامج مشروع مشترك بني كل من االحتاد األورويب
وقطاع الصناعة، ويركز بشكل رئيسي على حتقيق جدول أعمال

.(SRA) البحوث االستراتيجية

الربنامج األورويب التكنولوجي لطاقة
الرياح

Europäische Technologieplattform für 
Windenergie

2467 European 
Technology 
Platform for Zero 
Emission Fossil Fuel 
Power Plants (ZEP)

plateforme technologique européenne pour des 
centrales électriques à combustibles fossiles à 
taux d'émission zéro

برنامج تكنولوجي متنوعة لالحتاد األورويب يندرج ضمن ما يسمى
SET'بـ'اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة واملعروفة بـ
plan'. ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز إنتاج الطاقة من الوقود

األحفوري بطُرق غري ضارة بالبيئة.

برنامج التكنولوجيا األوروبية
لالنبعاثات الصفرية من حمطات الطاقة

احلارقة للوقود األحفوري

Europäische Technologieplattform für das mit 
fossilen Brennstoffen betriebene emissionsfreie 
Kraftwerk  (ETP-ZEP)

2468 European 
Technology 
Platform on 
Renewable Heating 
and Cooling (RHC-
Platform)

Plateforme technologique européenne sur le 
chauffage et le refroidissement renouvelable

أحد الربامج التكنولوجية املُتنوعة لالحتاد األورويب يندرج يف إطار ما
SET'ى بـ'اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة واملعروفة بـسمي
plan' اليت دف إىل دعم مشروعات توليد طاقات التدفئة والتربيد
من مصادر متجددة، سواء يف اال الصناعي أو يف املباين السكنية.

الربنامج التكنولوجي األورويب لطاقة
التدفئة والتربيد املولّدة من مصادر

طاقة متجددة

Die europäische Technologieplattform für 
Erneuerbares Heizen und Kühlen (RHC-
Plattform)
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2469 European 
Transmission 
System Operators 
(ETSO)

opérateurs européens de réseaux de transport

اموعة األوروبية ((رابط: مشغل شبكة النقل|ملُشغلي شبكات نقل
الطاقة الكهربية))، والذين يتعين عليهم تبادل القدرة الكهربائية فيما
بينهم من خالل عملية نقل التيار املُستمر عايل اجلهد، وذلك ألن
((رابط: شبكة نقل|شبكات نقل التيار الكهريب)) املُختلفة ليست

متزامنة مع بعضها البعض.

اموعة األوروبية ملُشغلي شبكات
النقل

European Transmission System Operators 
(ETSO)

2470 European Union 
Allowance (EUA);   
EU Allowance

Allocation de l'Union européenne

تصدر ((رابط: تصريح إطالق انبعاثات|تصريح بإطالق انبعاثات))
حكومات ((رابط: دول أعضاء يف االحتاد األورويب|الدول األعضاء
يف االحتاد األورويب)) بناء على طلب مقدم من املؤسسات املعنية

((رابط: جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب|بتجارة االنبعاثات يف
االحتاد األورويب)).  ويقصد به التصريح بانبعاث 1 طن متري من ثاين

أكسيد الكربون يف فترة معينة يف إطار جتارة االنبعاثات يف االحتاد
األورويب. وال يسمح ذا التصريح إال يف إطار حتقيق املتطلبات

املنصوص عليها .يف توجهات االحتاد األورويب بشأن جتارة االنبعاثات،
وال جيوز تداوله مع الغري إال يف إطار هذه التوجهات.

تصريح إطالق االنبعاثات يف االحتاد
األورويب (EUA)، مخصص إطالق

االنبعاثات يف االحتاد األورويب
(EUA)

Emissionsberechtigung;  Emissionszertifikat

2471 European Waste 
Catalogue (EWC)

Catalogue Européen des Déchets (CED)

دليل صادر عن االحتاد األوريب، يصنف أنواع النفايات برموز مكونة
من ستة أرقام. وتتم عملية التصنيف تبعاً ملصادر النفايات (جماالت
نشأا) يف املقام األول، مث وِفقاً لقائمة دقيقة بالعمليات املُتنوعة

الداخلة يف هذه ااالت، وأخرياً تبعاً لترتيب عددي معين. وتميز
النفايات اليت تمثل خطورة برمز جنمة (*)  يف الدليل، الذي أصبح

موحداً اآلن.

الدليل األوريب ألنواع النفايات

Europäische Abfallartenkatalog

2472 european wind atlas

atlas éolien européen

عالية عام 1989م حتت رعاية أطلس الرياح األورويب جبودة مت تطوير
من االحتاد األورويب. ومنذ ذلك احلني، تتبع تقنيات ختطيط الرياح يف
أكثر من 100 دولة حول العامل. ويمكن حالياً باستخدام بيانات
أطلس الرياح األورويب، اليت تعدل باستمرار لكي تتواكب مع

السمات والظروف احمللية، التنبؤ بنظام الرياح يف موقعٍ معين باستخدام
.WAsP برنامج حتليل وتطبيق أطس الرياح

أطلس الرياح األورويب

Europäischer Windatlas

2473 European Wind 
Energy Association 
(EWEA)

Association européenne d’énergie éolienne 
(EWEA)

احتاد يتكون من حوايل 700 مؤسسة مختلفة، تمثّل 60 دولة تقريباً،
تعمل مجيعها يف جمال طاقة الرياح. ومن أعضاء االحتاد: مؤسسات
صناعية وهيئات حبثية وشركات طاقة وكذلك شركات تأمني

ومكاتب استشارية.

الرابطة األوروبية لطاقة الرياح
( EWEA)

Europäische Windenergieverband (EWEA)

2474 European Wind 
Energy Association 
(EWEA)

Association européenne d'énergie éolienne 
(EWEA)

رابطة تأسست عام 1982 لتنيب ودعم طاقة الرياح والطاقة يف مجيع
أحناء العامل ويف أوروبا حتديداً. تضم الرابطة أكثر من 700 عضو من
الدول الستني يف العامل، مبا يف ذلك معاهد للبحوث، وشركات مصنِّعة
لتوربينات الرياح، وموردي املكونات واستشاريني متخصصني يف جمال

طاقة الرياح.

الرابطة األوروبية لطاقة الرياح
(EWEA)

European Wind Energy Association (EWEA)
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2475 European Wind 
Energy Technology 
Platform (TPWIND)

Plateforme technologique européenne de 
l'énergie éolienne

أسس هذا الربنامج قطاع طاقة الرياح األورويب يف عام 2006 ومن
مهامه متابعة ااالت األكثر ابتكارية وترتيبها تبعاً لألولوية وكذلك
ااالت املوجودة بالفعل واحلديثة، وذلك من أجل أغراض البحث

العلمي والتطوير. ويرتكّز االهتمام يف هذه ااالت على سبل ختفيض
'التكاليف' االجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية لطاقة الرياح.

الربنامج األورويب لتكنولوجيا طاقة
الرياح

Europäische Technologieplattform für 
Windenergie

2476 EUROSOLAR 
(European 
Association for 
Renewable Energy)

EUROSOLAR (Association européenne pour les 
énergies renouvelables)

احتاد أورويب لشؤون الطاقة املُتجددة، يهدف للمنفعة العامة. تأسس
عام 1988، وهو مستقل عن األحزاب واملؤسسات واملُنظّمات

ومجاعات اللويب. ويهدف هذا االحتاد إىل دعم استبدال الطاقة النووية
والطاقة األحفورية بالطاقة املُتجددة بالكامل.

اجلمعية األوروبية للطاقات املُتجددة
(EUROSOLAR)، الرابطة
األوروبية للطاقة املُتجددة 'ايرو

(EUROSOLAR) 'سوالر

EUROSOLAR

2477 eutrophication

eutrophisation

تدل على تراكم املواد الغذائية يف نظام بيئي مائي.

زيادة املغذيات

Eutrophierung

2478 evacuated tube 
collector

collecteur à tubes à sous vide

مجمّع يصنع باستخدام صفيحة امتصاص رقيقة مودعة يف أنبوب
زجاجي شفاف، وهو أنبوب مقاوم للحرارة بدوره. ويتم تفريغ احليز

بني الغطاء الزجاجي وصفيحة االمتصاص من اهلواء لتقليل الفواقد.

مجمّع مفرغ األنبوب

Vakuumröhrenkollektor

2479 evaporation

évaporation

عملية تتحول فيها مادة ما من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية دون
التعرض للغليان، وذلك على عكس عملية التبخري.

تبخر

Verdunstung

2480 Evaporation

évaporation

تسخني سائل ما لتحويله إىل غاز.

تبخر، تبخري

Verdunstung

2481 evaporation

évaporation

عملية االنتقال من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية.

تبخر

Verdampfung

2482 evaporation

évaporation

geht ein Stoff vom flüssigen in den 
gasförmigen Zustand über – im Gegensatz 

zur Verdampfung ohne dabei zu sieden.  

تبخر

Verdunstung

2483 evaporation;   
vaporization

évaporation

حتوّل املادة من ((رابط: حالة سائلة| احلالة السائلة)) إىل ((رابط:
حالة غازية|احلالة الغازية)). 

تبخر، تبخري

Verdampfung

2484 evaporative cooling

refroidissement par évaporation

أحد األساليب العديدة املُستخدمة لتوفري ((رابط: تربيد خارج أوقات
الذروة |تربيد خارج أوقات الذروة )) عن طريق رش رذاذ املاء

مباشرةً يف جمرى اهلواء الداخل خلفض درجة حرارة اهلواء.

تربيد تبخريي

Verdunstungskühlung

2485 evaporative cooling

refroidissement par évaporation

عملية لتربيد املاء تعتمد على انتقال احلرارة من املياه األدفأ إىل اجلو
األبرد عن طريق إحدى وسائل 'نقل احلرارة'. كما أن هذه العملية

تسمى أيضاً 'التربيد الرطب'.

تربيد تبخريي، تربيد بالتبخري

Verdunstungskühlung
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2486 evaporative cooling 
tower

tour de refroidissement par évaporation

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) يعمل مبثابة مبادل حراري عن
طريق نقل احلرارة من املاء الدوار إىل اجلو احمليط. جيري فيه أوالً ضخ
املاء الدافئ إىل أعلى الربج، مث ينساب إىل األسفل من خالل بعض

العوارض اخلشبية، وأثناء تساقط املاء خالل العوارض فإنه يتحول إىل
قُطريات، أما اهلواء فيجري سحبه من خالل فتحات التهوية املوجودة
يف قاعدة الربج مث ينتقل صاعداً عرب حشوة السطح الرطب يف االجتاه
العكسي لتدفق املاء. ويف هذا النوع من األبراج يتبخر مقدار صغري من
املاء متسبباً يف تربيد املياه املتبقية، لذلك يلزم وجود مقدار إضايف من

املاء لتعويض الفقد احلادث منه.

برج التربيد التبخريي

Verdunstungskühlturm

2487 evaporative heat 
rejection

évacuation de chaleur par évaporation

إحدى طرق التخلص من احلرارة الزائدة، وذلك بواسطة تبخري مقدار
صغري من املاء املُراد تربيده وحتويله بذلك إىل تيار من اهلواء املتحرك.

ختلص من احلرارة بالتبخري

Verdunstungswärmeabfuhr

2488 evaporative-cooled 
water system

système d'eau refroidie par évaporation

نظام جيري فيه تربيد اهلواء سواء بشكل مباشر أو غري مباشر يف
املُربدات التبخريية.

نظام ماء مربد بالتبخري

verdunstungsgekühltes Wassersystem

2489 Evaporator

évaporateur

مكون ميتص احلرارة من اهلواء.

مبخر

Verdunster

2490 even current

courant de provenance non définie

تيار مستقر

Egalstrom

2491 Evolutionary 
Algorithm

algorithme évolutionnaire

اخلوارزميات التطورية (EA) هي فئة من طرق التحليل باألدلة العليا
العشوائية املستوحاة من سري التطور الطبيعي للكائنات احلية وتستعمل
للبحث عن الوضع أو احلل األمثل. باالعتماد على املعطى الطبيعي يتم

حتضري اقتراحات ملشكلة معينة مت تطويرها بشكل مصطنع.
اخلوارزميات

خوارزمية تطورية

Evolutionärer Algorithmus

2492 excalibur

excalibur (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 768 متر مربع، ومحولتها 1267 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 40 متراً. يبلغ طولُ

ذراعها 75 متراً.

إكسكاليبور

Excalibur

2493 excavation products

produits de creusement

تتكون نواتج احلفر يف األساس من طبقة التربة السطحية املوجودة عادةً
يف الطبقات العليا، و((رابط: مخلّفات البناء واهلدم)) الناجتة عن
األعمال اإلنشائية، واليت ال يمكن فصلها غالباً عن طبقة التربة

السطحية. وارتباطاً بالطبيعة اجليولوجية لكل مكان، توجد أسفل هذه
الطبقة صخور صلبة، أو صخور رسوبية رخوة، يمكن تصنيفها على
سبيل املثال تبعاً لتركيبها احلُبييب إىل حصى، ورمال، وتربة طمية

(غرينية) ا نسبة عالية من معادن الطني.

نواتج احلفر

Bodenaushub

2494 exceedance 
probability

probabilité de dépassement

احتمال جتاوز قيمة معينة إلنتاج الطاقة.

احتمالية التجاوز

Überschreitenswahrscheinlichkeit

2495 excess energy

énergie excédentaire

الطاقة املتجددة اليت مل يستهلكها احلمل مباشرةً، ومل تخزن.

طاقة زائدة

Überschussenergie

2496 Excess of power

excédent de puissance

فائض القدرة

Leistungsüberschuss
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2497 exchange capacity

capacité d'échange

مستوى القدرات اليت يتم تبادهلا عادة بني املناطق النائية عن طريق
.(HVDC) خطوط تيار اجلهد العايل املستمر

سعة التبادل

Austauschkapazität

2498 exclusive economic 
zone

zone économique exclusive

تشري إىل املنطقة االقتصادية اخلالصة وفقًا للمادة 55 من اتفاقية قانون
البحار لألمم املتحدة  كل منطقة تتواجد يف الضفة األخرى للمياه

الساحلية تصل إىل إمتداد 200 (370.4 كم) من خط األساس (
منطقة تصل اىل 200 ميل) اليت جيوز للدولة اليت تقع على هذا

الساحل ممارسة

منطقة اقتصادية خالصة

Ausschließliche Wirtschaftszone

2499 exclusive economic 
zone

zone économique exclusive

Mariner Bereich zwischen 12 und 200
Seemeilen

منطقة اقتصادية خالصة

Ausschließliche Wirtschaftszone

2500 exclusivity principle 
of the allowance

principe d'exclusivité de l'allocation

احلق القانوين لألجر ضد مشغل الشبكة هو فقط إذا كان املرفق الذي
ينتج الكهرباء يستخدم الطاقة املتجددة فقط أو الغاز من منجم الفحم،
باإلضافة إىل مصادر الطاقة املذكورة أعاله فان احملطة إذا كان يستخدم
هو أيضا أنواع أخرى من الوقود-الوقود األحفوري-لتوليد الكهرباء

مبدأ التفرد يف اإلعانة

Ausschließlichkeitsprinzip des 
Vergütungsanspruchs

2501 Executive Master 
Energy Project and 
Installations 

 ManagerQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise Profesional en gestión des projets et 
Instalationes Energétique  diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يرنكز هذا الربنامج على للخرجيني مع أو بدون خربة مهنية يف
القطاع.  1) يقدم نظرة شاملة حول قطاع الطاقة يف ااالت التقنية
واالقتصادية والقانونية؛ 2) يشجع العمل اجلماعي. 3) يزيد من فرص

العمل.                        املؤسسة: املعهد التكنولوجي للطاقة.

ماجستري يف اإلدارة التنفيذية ملشاريع
ومنشأت الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master  in Executive Energie-Projekt und 
Installationen Manager Erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

2502 Executive Master 
Energy Project and 
Installations 

 ManagerQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise Profesional en gestión des projets et 
Instalationes Energétique  diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج: 1)  نظرة شاملة لقطاع الطاقة يف ااالت التقنية
واالقتصادية والقانونية؛ 2)يشجع على العمل اجلماعي. 3) يزيد من
فرص الشغل.  لتلبية احتياجات اخلرجيني مع أو بدون خربة مهنية يف
القطاع. النتيجة 1) وتقدم نظرة شاملة لقطاع الطاقة يف ااالت التق

ماجستري يف اإلدارة التنفيذية ملشاريع
ومنشأت الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master  in Executive Energie-Projekt und 
Installationen Manager Erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

2503 exergy

exergie

اجلُزء من الطاقة القابل للتحويل والصاحل لالستخدام.

طاقة فاعلة

Exergie
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2504 exergy analysis

analyse exergétique

منهجية لتقييم مستويات كفاءة األجهزة والعمليات، والتعرف على
خطوات العملية اليت تعرضت ألكرب قدر من الفاقد، وفحص الطاقة
الفعالة. ويتكون هذا التحليل من ((رابط: طاقة فيزيائية فعالة|الطاقة
الفيزيائية الفعالة)) و((رابط: طاقة كيميائية فعالة|الطاقة الكيميائية
الفعالة))، ويتم إجراؤه عند نقاط خمتلفة يف سالسل خطوات حتويل

الطاقة.

حتليل الطاقة

Exergieanalyse

2505 Exhaust air

air évacué

اهلواء الذي مت التخلص منه إىل خارج منطقة مكيفة اهلواء.

هواء مطرود، هواء العادم

Abluft

2506 exhaust air 
purification

nettoyage de l'air d'échappement

إزالة العناصر الضارة من اهلواء. ويطلق مسمى 'اهلواء العادم' على
اهلواء املسحوب من الصاالت والقاعات، واهلواء العادم املُنطلق أثناء
العمليات اإلنتاجية واملُحمل (املُلوث) بنسب أساسية من االنبعاثات.
ويندرج ضمن العمليات املُستخدمة يف تنقية اهلواء العادم من املُنشآت
الصناعية: ((رابط: عملية إزالة األتربة))، ((رابط: عملية االمتزاز))،

((رابط: عملية االمتصاص))، ((رابط: عملية حرارية عقب
االحتراق))، ((رابط: مرشح بيولوجي| املُرشح البيولوجي))،

((رابط: جهاز غسل بيولوجي|جهاز الغسل البيولوجي))، والتكثيف.
(انظر: ((رابط: تنقية الغاز العادم))) 

تنقية اهلواء العادم

Abluftreinigung

2507 exhaust gas

gaz d'échappement

الغاز اخلارِج إىل الغالف اجلوي من أنبوب أو قناة تنقل غازات العادم
من موقد أو فُرن أو تنور أو مرجل أو مولّد بخار. كما يشري املُصطلح

إىل غاز االحتراق املُتصاعد من حمطات توليد القُدرة الكهربائية.

غاز منصرف، غاز املداخن

Abgas

2508 exhaust gas catalyst

pot catalytique

جهاز يف السيارات للحد بشكل كبري من حمتوى امللوثات يف غازات
العادم.

مرشح غازات العادم

Abgaskatalysator

2509 exhaust gas loss

perte de gaz d'échappement

فقدان أحد األفران لطاقة الغازات العادمة.

فقدان الغاز العادم

Abgasverlust

2510 exhaust gas 
purification

épuration des gaz d'échappement

عملية  تستهدف فصل ملوثات اهلواء عن الغازات العادمة من أجل
((رابط: حماية البيئة))، إال أنه ال يمكن استبعاد هذه الغازات كُلياً،

حىت لو استخدمت يف ذلك مرشحات الغازات العادمة. (انظر:
((رابط: إزالة الكربيت من غاز املداخن))، ((رابط: عملية إزالة

األتربة))، ((رابط: تنقية اهلواء العادم))) 

تنقية الغاز العادم

Abgasreinigung

2511 exhaust gas 
recirculation

recyclage des gaz d’échappement

التقنية األكثر فعالية خلفض انبعاثات أكاسيد النيتروجني الناجتة عن
((رابط: مرجل|مراجل)) صناعية تقل مستويات دخلها احلراري عن

100 مليون وحدة حرارية بريطانية يف الساعة.

إعادة تدوير غاز العادم

Abgasrückführung

2512 exhaust gas 
temperature

température des gaz d'échappement

درجة حرارة غاز العادم عند خروجه إىل الوسط املفتوح.

درجة حرارة غاز العادم

Abgastemperatur

2513 exothermic reaction

réaction exothermique

تفاعل كيميائي  يتم من خالله حترير طاقة حرارية.

تفاعل طارد للحرارة

exotherme Reaktion

2514 Expanded granular 
sludge bed digestion

digestion de lit de boue granulaire étendue

عملية تجرى يف مفاعل ذي فَرشة من احلمأة احلُبيبية املُمتدة، وهو منط
مختلف من أمناط اهلضم بطبقة الندفات الالهوائية ذات التدفق الصاعد
ملُعاجلة مياه الصرف الصحي. والِسمة املُميزة له هي أن سرعة تدفقه
الصاعد تكون أكرب، حيث أنه مصمم ليتناسب مع مياه الصرف

الصحي املارة خالل فَرشة احلمأة.

هضم ذو فَرشة من محأة حبيبية ممتدة

erweiterte Kornschlammbett-Zersetzung
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2515 expansion

expansion

زيادة حجمية حتدث بفعل اخنفاض الضغط اخلارجي.

متدد، توسع

Entspannung

2516 expansion chamber

chambre d'expansion

خزان يستخدم لتعويض متدد املاء وانكماشه.

خزان التمدد ، خزان التوسيع

Ausdehnungsgefäß

2517 expansion factor

facteur d'extension

املُعامل الذي يتزايد به عدد العنفات.

معامل التوسع

Ausbaufaktor

2518 expansion of 
renewable energy 
production

expansion de la production d'énergie 
renouvelable

التوسع يف إنتاج الطاقة املتجددة

Ausbau der Produktion von Erneuerbaren 
Energien

2519 expansion plan

plan d'expansion

اخلطة االستطالعية يف أملانيا للتوسع يف جمال الطاقات املُتجددة (مثل يف
جمال توليد الطاقة والشبكات، وغري ذلك الكثري)، وفقاً لقرار احلكومة
االحتادية الذي يعود إىل عام 2011، وال سيماً خطة تطوير الشبكة
اخلاصة مبشغلي شبكات نقل الطاقة تلك اخلطة اليت يلزم تطويرها

ومعاجلتها بصفة دورية كل سنة.

خطة التوسع

Ausbauplan

2520 expansion scenario

scénario d'expansion

يف عمليات تطوير مصادر وحمطات إنتاج الطاقة املُتجددة، يمكن اتباع
طرق متنوعة، يلزم لتنفيذها يف املقام األول اختاذ إجراءات اقتصادية
وبيئية واجتماعية، وليس فقط اخلطوات التقنية املُعتادة. ويعترب كل

ذلك يف جمموعه هو سيناريو التطوير.

سيناريو التطوير

Ausbauszenario

2521 expansion turbine

turbine de détente

وحدة مركّبة يف ((رابط: حمطة لتخزين الطاقة باهلواء املضغوط)). 

عنفة متدد الغاز

Expansionsturbine

2522 Expert Group 
Meeting (EGM)

Réunion du Groupe d'experts

اجتماع نظمته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف عام 2007
ملناقشة القضايا الرمادية (غري املفسرة) املتعلقة بكفاءة الطاقة الصناعية
ومعايري إدارة الطاقة. كما يصر هذا االجتماع أيضاً على تنسيق معايري
إدارة الطاقة عاملياً. وتعمل اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي أيضاً على
مواءمة عملية التوحيد القياسي يف نطاق أوروبا. (انظر: ((رابط: جلنة

((CEN;  CENELEC

(EGM) اجتماع فريق اخلرباء

Expert Group Meeting (EGM)

2523 Experto en Energías 
Renovables 
(Postgraduate in 
Renewable Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Experto en Energías Renovables (troisième cycle 
en énergie renouvelable) Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) اجلوانب
احلرارية والضوئية للطاقة الشمسية؛ 2)طاقة الرياح. 3) الكتلة احليوية

Escuela:و4) هندسة املناخ احليوي.   املؤسسة
Universitaria de Formación Abierta

(EXITAE)

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Experto en Energías Renovables (Master in 
Renewable Energy) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

2524 exploration

exploration

التنقيب واستكشاف الرواسب املعدنية ومواقع تواجد موارد املواد
األولية يف القشرة األرضية.

استكشاف / تنقيب

Exploration

2525 exploration field;   
exploration site

terrain de prospection

منطقة حتتاج لتصريح تعديين يسمح بالتنقيب فيها عن الثروات املعدنية
(مبا يف ذلك احلرارة األرضية، واملياه امللحية).

حقل تنقيب

Aufsuchungsfeld
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2526 explosion limit

limite d'explosivité

نسب قصوى ملكونات خليط من الغازات القابلة لالشتعال,  واليت
ميكن أن تكون مع األكسجني املتوفر يف الغالف اجلوي خليطا قابال

لالنفجار.

حدود قابلية االنفجار

Explosionsgrenze

2527 Explosive 
atmosphere

atmosphère explosive

خليط غازي من مواد قابلة لالشتعال (غازات / أخبرة) مع ((رابط:
األكسجني)). 

جو قابل لالنفجار

Explosionsfähige Atmosphäre

2528 export capacity

capacité d'exportation

قدرة البلد على تصدير الكهرباء.

قدرة تصديرية

Exportkapazität

2529 export tariff

tarif d’exportation

بدالً من استخدام الكهرباء املُولدة بواسطة أصحاا، فمن املمكن أن
يقوم هؤالء ببيع ارجتاعي إىل مورد الكهرباء وهو ما يسمى 'تعريفة

التوريد'.

تعريفة توريد

Einspeisetarif

2530 ex-post adjustment 
of allowances

ajustement ultérieur des allocations

تنظيم يعىن بالتوفيق الالحق لألوضاع املتعلقة ((رابط: حق إطالق
انبعاثات|حبقوق إطالق االنبعاثات)) غري املُستغلّة وبكوا حقوقاً

ينبغي إعادا وال جيوز بيعها يف السوق.

تنظيم الحق للمخصصات

nachträgliche Anpassung von Zuteilungen

2531 ex-situ process

procédé ex situ

يرتبط تطبيق العمليات اليت تجرى خارج املوقع املعين أساساً بإزالة
املواد املُلوثة من األرض. وباستثناء عملية نقل هذه املواد إىل

مستودعات، يمكن تنفيذ مجيع العمليات األخرى يف داخل املوقع أو
خارجه. ومن أمثلة العمليات اليت تجرى خارج املوقع: ((رابط: عملية
غسل التربة|عمليات غسل التربة))، و((رابط: عملية حرارية خارج
املوقع|العمليات احلرارية خارج املوقع))، و((رابط: عمليات بيولوجية

خارج املوقع|العمليات البيولوجية خارج املوقع))، و((رابط:
تثبيت|التثبيت))، و((رابط: استخالص كيميائي|االستخالص
الكيميائي))، و((رابط: حتول كيميائي|التحول الكيميائي)). 

عملية خارج املوقع

Ex-Situ-Verfahren

2532 Extended-range 
electric vehicle

Véhicule électrique à autonomie prolongée

مركبة كهربائية ميكنها قطع مسافات طويلة نسبياً. (انظر: ((رابط:
ممدد القُدرة))) 

مركبة كهربائية معززة القُدرة
(EREV)

Range Extended Electric Vehicle (REEV)

2533 Extensible Mark-Up 
Language

langage de balisage extensible

إطار لتبادل البيانات، وخاصة بالنسبة لتطبيقات اإلنترنت.

لغة التوصيف املوسعة

XML

2534 external effect

effet externe

يعين أنه مل يتم مراعاة اآلثار (اآلثار اجلانبية) يف أحوال السوق (مبا فيه
الكفاية) . التكاليف النامجة عن حتويل الطاقة واستخدام مصادر معينة

من الطاقة للطاقة املتجددة (التلوث البيئي واملناخي  (مثل ظاهرة
االحتباس احلراري) ال يتم حتميلها للمسبب وال تدخل يف حساب

عامل خارجي

externe Effekte
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2535 external 
procurement

approvisionnement externe

إنتاج مرتيل (حملي/ذايت) أو شراء من منتج خارجي هي التسميات
للسؤال أو للقرارات اليت على كل شركة اختاذها والبت فيما إذا كان
إعداد شيء يف داخل الشركة (إنتاج مرتيل) أو ما إذا كان الشيء -
على سبيل املثال، عنصر، منتج وسيط أو خدمة – سيتم شراؤه من

بائع (املشتريات

مشتريات خارجية

Fremdbezug

2536 externality

externalité

التكاليف أو الفوائد غري احملسوبة يف سعر البضائع أو اخلدمات،
وتندرج ضمنها غالباً إىل التكلفة اليت يتسبب فيها التلوث وتأثريات

البيئة األخرى.

عوامل خارجية

Externalität;   externer Effekt

2537 extinction of animal 
and plant species

extinction des espèces animales et végétales

Tier- und Pflanzenarten, die durch 
menschliches Handeln, aussterben  

انقراض أنواع حيوانية ونباتية

Aussterben vom Tier- und Pflanzenarten

2538 extraction solid 
residue

résidu solide de l’extraction

تتخلّف هذه املادة الصلبة بعد عملية االستخالص، ويمكن استخدامها
مادياً (كعلف للحيوانات مثالً). (انظر: ((رابط: حتويل فيزيائي

كيميائي))) 

بقايا االستخالص الصلبة

Extraktionsschrot

2539 extraction steam 
turbine

turbine à vapeur à condensation avec 
prélèvement

نوع من ((رابط:  عنفة خبارية|العنفات البخارية)) يوجد بالغالف
احمليط ا فتحة (فتحات) السترتاف جزء من ((رابط: خبار املاء)) عند
بعض قيم الضغط املتوسطة. وباإلمكان استخدام البخار املُسترتف
ألغراض تتضمنها العملية يف منشأة ((رابط: توليد (ال... ) املشترك

للحرارة والقدرة (CHP)|توليد مشترك للحرارة والقدرة
. (((CHP)

عنفة خبارية استرتافية

Entnahmekondensationsturbine

2540 extraction tax

taxe sur l'extraction

الضريبة على االستخالص

Entnahmesteuer

2541 extra-high voltage 
network extra-high 
voltage grid

réseau à très haute tension

((رابط: شبكة نقل|شبكة لنقل)) الطاقة الكهربائية مبستويات جهد
تبلُغ 220 أو 380 كيلو فولت.

شبكة اجلهد الفائق

Höchstspannungsnetz

2542 extraneous water

eau étrangère

املياه اليت تسيل مع ((رابط: مياه ملوّثة|املياه املُلوّثة)) أثناء جفاف
الطقس، واليت ال جيب أن تصل إىل ((رابط: شبكة صرف

صحي|شبكة الصرف الصحي)). 

مياه دخيلة

Fremdwasser

2543 extraneous water

eau étrangère

يدل املصطلح مياه دخيلة عموما على املياه اليت ال توجد يف املكان
املناسب أو املخصص هلا، يف الغالب املياه املتدفقة عن غري قصد من
(DIN 4045) خالل شبكات الصرف الصحي. وفقا للمعيار

للمعهد األملاين للمعايري فأا تنتج مثال من خالل تسرب املياه اجلوفية
إىل قنوات ال

مياه دخيلة

Fremdwasser

2544 Extreme heat stress

Stress thermique Extreme

Extreme Wärmebelastung wird empfunden
bei einer über mehrere Tage andauernden
stabilen Wetterlage, für die eine intensive

Sonneneinstrahlung, extrem hohe
,(Lufttemperaturen (um 35 °C im Schatten

erhöhte relative Luftfeuchte, geringe
Windbewegung sowie ein

إجهاد حراري شديد

Extreme Wärmebelastung
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2545 Extreme weather 
conditions

conditions météorologiques extrêmes

Unwetter  

ظروف جوية قاسية

Extremwetterlage

2546 extreme weather 
event

phénomène météorologique extrême

Unwetter  

طقس متطرف

Wetterextreme

2547 extrinsic 
semiconductor

semiconducteur extrinsèque

شبه موصل يتم احلصول عليه بعد إضافة الشوائب يف املواد األصيلة،
مثال ذلك السليكون الذي يدمم بواسطة شوائب البورون.

شبه موصل دخيل 

Störstellen-Halbleiter
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2548 facility 
component;   plant 
component;   
system component

composante de l'installation

جزء أساسي من منشأة.

مكون يف منشأة

Anlagenkomponente

2549 facility-related 
acceptance

acceptation de la technologie

قبول حمطة أو وحدة معينة والسماح هلا بإنتاج الطاقة املُتجددة مثالً.

قبول منشأة معينة

anlagenbezogene Akzeptanz

2550 Factory fabricated 
air handling

unité de traitement d'air préfabriquée

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة هواء)) مصنعة بنفس معايري
التركيب والتصميم، وتتميز باخنفاض سعرها، وجودا العالية وسهولة

تركيبها.

وحدة مناولة هواء مصنعة مقدماً
(جاهزة للتركيب)

vorgefertigtes Luftbehandlungsgerät

2551 Fahrenheit

Fahrenheit

وحدة لقياس درجة احلرارة، مسيت على اسم أحد علماء الفيزياء.

فهرايت 

Fahrenheit

2552 Fahrenheit

Fahrenheit

nach dem gleichnamigen Physiker benannte 
Temperatureinheit  

فهرايت

Fahrenheit

2553 failure breakdown 
outage

défaillance;  panne

تعرض مكون ما (أحد وسائل تشغيل الشبكة أو وحدة توليد الطاقة)
إىل حالة التوقف عن العمل، بسبب حدوث عطل ما.

عطل، توقّف

Ausfall

2554 fall wind

vent descendant

eine Luftmasse zum Überströmen eines 
Gebirges gezwungen.  

رياح ترتل منحدرا

Fallwind

2555 famine

famine

große Nahrungsknappheit.  

جماعة

Hungersnot

2556 fan

ventilateur 

ترتيبة ذات أرياش تدور لتنتج أحجاماً كبرية من اهلواء، وتستخدم إما
لتدوير هواء الغرفة أو ((رابط: وية|لطرد)) العادم.

مروحة

Lüfter

2557 fan arrangement

Ensemble de ventilateur

تركيبة أسطوانية الشكل حتتوي على املروحة الدافعة للهواء.

ماسورة املروحة

Lüfteranordnung

2558 fan blade 
adjustment

ajustement de pale de ventilateur

الزاوية اليت تصنعها أرياش املروحة مع مستوى الدوران. وتقاس خطوة
املروحة عند نقطة حمددة على كل ريشة، ووحدة قياسها هي الدرجة.

خطوة املروحة

Lüfterflügelverstellung

2559 fan cooling tower

tour de refroidissement à ventilateur

((رابط: برج تربيد بالسحب امليكانيكي)) يدفع خالله اهلواء من
مدخلٍ إىل خمرجٍ، وتقوم مروحة نافخة بدفع اهلواء خالل الربج. وهلذا

النظام بعض النواحي السلبية املتعلقة بالتصميم.

برج تربيد مبروحة

Gebläsekühlturm

2560 fan deck

niveau du ventilateur

يف ((رابط: برج تربيد بالسحب املستحث))، هو السطح الذي يشمل
اجلزء العلوي من الربج، أما يف ((رابط: برج تربيد ذو سريان

معترض|برج التربيد ذي السريان املعترض)) فهو سطح الربج باستثناء
حوضي التوزيع.

غطاء املروحة

Lüfterebene

2561 fan duct

conduit de ventilation

تركيبة أسطوانية الشكل تدور فيها مروحة ذات أرياش.

أسطوانة املروحة

Lüfterrohr
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2562 fan dynamic 
pressure

pression dynamique du ventilateur

الضغط املُناظر ملُتوسط السرعة عند خمرج املروحة، اعتماداً على إمجايل
منطقة اخلروج، دون أي استبعاد للمحركات أو األجسام األخرى.

ضغط سرعة املروحة

dynamischer Lüfterdruck

2563 Fan heater

aérotherme

سخان يقوم بتسخني هواء غرفة.

سخان مع مروحة

Heizlüfter

2564 fan housing

enveloppe de ventilateur

.مبيت حلزوينّ تدور فيه مروحة الطرد املركزي

حاضنة املروحة

Lüftergehäuse

2565 fan power

pale de ventilateur

دخل قدرة املروحة، فيما عدا الفواقد احلادثة يف تروس نقل.

قدرة املروحة

Lüfterleistung

2566 Fan stack height

hauteur du système de ventilation

املسافة من قمة ((رابط: غطاء املروحة)) إىل قمة ((رابط: ماسورة
املروحة)). 

ارتفاع ماسورة املروحة

Lüfterebenenhöhe

2567 fan static pressure

pression statique du ventilateur

الفرق بني ((رابط: ضغط املروحة اإلمجايل)) و((رابط: ضغط سرعة
املروحة)). 

ضغط املروحة الساكن، ضغط
املروحة اإلستايت

statischer Lüfterdruck

2568 fan total pressure

pression totale du ventilateur

الفرق بني متوسط الضغطني اإلمجاليني عند خمرج املروحة ومدخلها.

ضغط املروحة اإلمجايل

Lüfter-Druckdifferenz

2569 Fan-coil unit (FCU)

Ventilo-convecteur

((رابط: مكيف هواء (AC)))  يستخدم يف األنظمة حمدودة النطاق.

وحدة امللف املروحية

Gebläsekonvektor

2570 farming method

méthode agricole

gibt es drei davon: ökologischer Anbau, 
konventioneller Anbau und Anbau unter 

Glas.  

طريقة الزراعة

Anbaumethoden

2571 fast charging;   
quick charging

recharge rapide

شحن ((رابط: بطارية|البطارية)) خالل 15 - 60 دقيقة - وذلك
حسب نوع البطارية. وهذا يعين - عامةً - حتميالً زائداً على

البطارية، وهو ما يؤدي بالتايل إىل اخنفاض العمر االفتراضي للخاليا،
وذلك على العكس من عمليات الشحن اليت تستغرق عدة ساعات.
وال يمكن عادةً تنفيذ الشحن السريع بالوصالت املرتلية، حيث حتتاج

هذه العملية ألكثر من 63 أمبري.

شحن سريع

Schnellladen

2572 fast pyrolysis

pyrolyse rapide

((رابط: احنالل حراري)) يتميز بقصر مدة التفاعل فيه مما يؤدي إىل
ارتفاع الكميات املُنتجة ألنواعٍ معينة من منتجات الوقود بدءاً من
النفطيات األولية وحىت األوليفينات والعطريات، ويتوقف ذلك على

مدى حدة الظروف املُهيِئة لذلك.

احنالل حراري سريع

Schnellpyrolyse

2573 fatigue

fatigue

ظاهرة قد يؤدي فيها تعرض مكون ما لزيادة أو تقليل التحميل عليه
إىل إضعافه ورمبا تعطّله عن العمل، وهي مشكلة حرِجة تواجه

االعنفات بسبب تعرضها للحمل الدوري.

كَالل، إجهاد

Ermüdung;   Materialermüdung
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2574 fault

rejet;   défaut

موضع تكسر أو حتطّم يف الصخور اليت تسبب إزاحة منطقتني
صخريتني أو أجزاء من القشرة األرضية جتاه بعضها البعض ملسافات

تتراوح من عدة سنتيمترات إىل بضع عشرات بل ومئات
الكيلومترات، ويسمى مقدار اإلزاحة هذا مبدى الفلق. وبينما يتضمن

املُصطلح العام 'الصدع' على التشوه الذي يلحق بتلك الطبقات
الصخرية، ال يشري مصطلح الفلق سوى إىل ما ينتج عن تكسر هذه

الطبقات.

فلق

Verwerfung

2575 fault zone

zone de faille

كلمة أخرى (مرادف) الضطراب (يف املفهوم اجليولوجي).

منطقة الصدع

Verwerfungszone

2576 fault zones

zones de perturbation

موجودة يف الصخور الرسوبية أو البللورية، اليت تتخلّلها مناطق صدع
عديدة، وبالتايل يكون هلا قُدرة توصيل هيدرولية جيدة. ولالستفادة
من الطاقة احلرارية األرضية املُخزنة يف تلك الصخور البللورية القابعة
يف األعماق السحيقة (اجلرانيت أو الغنايس) يتحتم إجراء تنشيط

(حتفيز) صناعي خللق أسطح ناقلة للحرارة.

نِطاقات اضطراب

Störungszonen

2577 faulty operation

fonctionnement perturbé

عدم املقدرة على الوفاء بتزويد مجيع العمالء بالكهرباء، وكذلك على
االلتزام بقيم حدية معينة (مثل: جهود التشغيل، نطاقات اجلهد، سعة

دائرة القصر يف الشبكة).

تشغيل مضطرب

Gestörter Betrieb

2578 FC.77

FC.77

.Cray-2 د مستخدم يف احلاسوب الفائقربم

FC.77 دربم

FC.77

2579 FC-104, EWG

FC-104, EWG

مبرد مستخدم يف أنظمة التربيد الكهرضوئية.

FC-104, EWG دربم

FC-104, EWG

2580 FC-77, EWG

FC-77, EWG

مبرد مستخدم يف اهلوائيات ومواسري كليسترون اخلاصة بالنظام
الراداري.

FC-77, EWG دربم

FC-77, EWG

2581 feather

plumer

إجراء يتخذ يف نظام توليد القُدرة بطاقة الرياح لتدوير أرياش العنفة
خطويا، بغرض خفض كفاءة الرفع اليت تعمل ا، وذلك كوسيلة

إليقاف تشغيل العنفة عند ارتفاع سرعات الرياح. (انظر: ((رابط:
عنفات رحيية بتحكم خطوي))) 

تقومي األرياش

Blatt in Fahnenstellung drehen

2582 Federal 
Environment Agency

Agence fédérale de l'environnement

Das Umweltbundesamt ist die wissen-
schaftliche Umweltbehörde im Ge-

schäftsbereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU) mit Haupsitz in Dessau.  

الوكالة االحتادية للبيئة

Umweltbundesamt (UBA)

2583 Federal Government 
Joint Unit for 
Electric Mobility

bureau commun d’électromobilité

منذ شهر فرباير عام 2010 يعمل املكتب املُشترك (األملاين) لصناعة
واستخدام املركبات الكهربائية (GGEMO) بوصفه مركز اتصال

وسكرتارية للحكومة االحتادية، وذلك يف الشئون املُتعلقة بصناعة
واستخدام املركبات الكهربائية. كما أنه يعمل بوصفه متعهداً

وسكرتارية اللجنة القومية للمركبات الكهربائية (NPE). وعلى
هذا، فإن هذا املكتب من شأنه على وجه اخلصوص تعزيز العمل

املُشترك لدائرة احلفاظ على صناعة واستخدام املركبات الكهربائية،
.(NPE) وكذلك التعاون مع اجلمعية القومية للمركبات الكهربائية

املكتب املُشترك لشئون املركبات
الكهربائية

Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität 
(GGEMO)
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2584 federal grid plan

plan du réseau fédéral

تنسيق مكاين لألعمال املُحددة املرتبطة بشبكة التيار الكهربائي األملانية
واملُزمع تنفيذها.

خطة الشبكة االحتادية

Bundesnetzplan

2585 Federal Institute for 
Geosciences and 
Natural Resources

Institut fédéral des géosciences et des 
ressources naturelles

املعهد الفدرايل (األملاين) لعلوم األرض واملوارد الطبيعية (BGR) هو
املؤسسة االحتادية تابعة للوزارة االحتادية (األملانية) لالقتصاد

والتكنولوجيا (BMWi) واليت تقوم بدور املؤسسة االستشارية
املركزية للعلوم اجليولوجية للحكومة االحتادية.

املعهد الفدرايل لعلوم األرض واملوارد
(BGR) الطبيعية

Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe

2586 Federal Institute for 
Geosciences and 
Natural Resources 
(BGR)

institut fédéral de géosciences et de ressources 
naturelles (BGR)

املعهد االحتادي (جبمهورية أملانيا االحتادية) لعلوم األرض واملوارد
الطبيعية، ومقره: هانوفر.

املعهد االحتادي لعلوم األرض واملوارد
الطبيعية

Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR)

2587 Federal Ministry of 
Economic Affairs 
and Energy

Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie

دف سياسة هذه الوزارة إىل إرساء األساس الذي يقوم عليه رخاء
اقتصادي يف أملانيا مبشاركة شاملة جلميع املواطنني، وكذلك األساس

لنظام حديث للعالقات االقتصادية.

الوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة
(BMWi)

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

2588 Federal Ministry of 
Economic Affairs 
and Technology

Ministère fédéral de l'Économie et de la 
Technologie

الوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيا بأملانيا، يوجد مقرها الرئيسي:
يف برلني.

الوزارة االحتادية لالقتصاد
(BMWi) والتكنولوجيا

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi)

2589 federal network 
agency

agence fédérale des réseaux

الوكالة االحتادية لشبكة للكهرباء والغاز، واالتصاالت السلكية
والالسلكية، والربيد والسكك احلديدية تعمل على تعزيز التنافس

الفعال يف القطاعات اخلاضعة للتنظيم، وضمان احلصول على الفرص
خالية من التمييزكما يعمل على محاية حقوق املستهلك وهو أيضا من

السلطة املختصة و

وكالة الشبكة االحتادية

Bundesnetzagentur

2590 federal office of 
economics and 
export control 
(BAFA)

office fédéral de l'économie et du contrôle des 
exportations

املكتب االحتادي لالقتصاد ومراقبة الصادرات سلطة احتادية ذات
جمموعة متنوعة من املهام تابع للوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيا.

املكتب االحتادي لالقتصاد والرقابة
(BAFA) على الصادرات

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA)

2591 Federal Office of 
Statistics

Office fédéral de la statistique

مكتب اإلحصاءات االحتادي الذى غالبا ما يشار إليه  بشكل غري
رمسي باسم السلطة االحتادية األملانية يف وزارة الداخلية، و الذي  يقوم
جبمع وحتليل املعلومات اإلحصائية عن االقتصاد واتمع والبيئة. ويتم

حتديث و نشر املعلومات اهزة يوميا يف حوايل 390 إحصاء.

مكتب اإلحصاء االحتادي

Statistisches Bundesamt

2592 Federal tariff 
regulation 
electricity (BTOElt)

réglementation fédérale tarifaire de l'électricité 
(BTOElt)

يهدف الفصل األول (§ 1) من تنظيم تعرفة الكهرباء بأملانيا
(BTOElt) إىل جعل شركات الكهرباء، اليت عليها أن تقوم بتغطية
الطلب العمومي والربط العمومي حسب الفصل السادس من قانون
الطاقة (§ EnWG 6) لتزويد الزبائن بكهرباء اجلهد املنخفض،

تقوم باعتماد تعريفات عامة تضم

تنظيم تعرفة الكهرباء بأملانيا
(BTOElt)

Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt)
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2593 Federation for 
wastewater issues

fédération pour les questions des eaux usées

جتمع لعدد من اجلماعات احمللية و/أو البلديات يقوم مبهام تنظيم
إمدادات املياه واحلماية من الفيضانات، وصيانة املياه أو معاجلة مياه
الصرف الصحي، وهي مهام توجد عادة بني مهام التسيري الذايت

للجماعات احمللية والبلديات.

تكتل من أجل قضايا الصرف الصحي

Abwasserzweckverband

2594 fee

charge

الرسوم هي واجبات تدفع مقابل خدمات وأنشطة خمتلفة تقوم ا
السلطات العامة، أو رسوم حتدد بقانون. يف االستخدام العام، يستعمل

املصطلح أحيانا بشكل خاطئ للتعبري عن واجبات تدفع للقطاع
اخلاص (مثال "الرسوم املصرفية")، وخاصة يف حالة اخلدمات اليت

قدمتها الدولة سابقا

رسوم

Gebühr

2595 feed in tariff

tarif d’alimentation de réseau

حوافز تقدمها احلكومة مقابل إنتاج الكهرباء باستخدام األنظمة العاملة
بالطاقة الشمسية، والذي يسمى 'تعريفة التغذية'. واجلدير بالذكر أن

حجم هذا احلافز يعتمد على سعة النظام الشمسي.

تعريفة التغذية

Einspeisevergütung

2596 feed model

modèle d'alimentation

منوذج اإلمداد بالطاقة

Einspeisungsmodell

2597 feed model II

modèle d'alimentation II

نظام السعر الثابت أو السعر املخفض، يتطلب شراء الكهرباء املولدة
من مصادر الطاقة املتجددة لتغذية الشبكة ورفع مثنها على مدى 15

عاما وان ختضع ألحكام حمددة من قبل الدولة ويتم استخدامها يف 25
دولة يف االحتاد األورويب مثل أملانيا، هولندا، فرنسا.

II منوذج اإلمداد بالطاقة

Einspeisevergütungsmodell

2598 feed point

point d'alimentation

النقطة اليت يمكن فيها استخدام سعة النقل إلدخال الغاز الطبيعي إىل
الشبكة احمللية. كما ميكن تقسيم نقاط الدخول إىل نقاط إنتاج حملية،

ونقاط حدودية، ونقاط ختزين حتت األرض.

نقطة الدخول

Einspeisepunkt

2599 feedback control of 
wind turbine

commande de rétroaction d'éoliennes

نوع من التحكّم يستخدم للتأكد من أن اخلرج الفعلي يتوافق مع
مثّل اخلرجاإلشارة اليت ت طرح اخلرج املُستهدف. وهلذا الغرض، يتم
الفعلي من القيمة املُستهدفة، دف إنتاج إشارة خطأ. فإذا ما تساوت
قيمتا اخلرج الفعلي مع اخلرج املُستهدف، يكونُ اخلطأ مساوياً للصفر،
وال تكونُ هناك حاجةُ للتحكّم. ومع ذلك، ففي حالة وجود خطأ،
يتم تفعيلُ املُتحكّم للوصول باخلرج الفعلي إىل القيمة املُستهدفة. ويف
((رابط: عنفة رياح|عنفات الرياح)) الكبرية، يمكن أن تكونَ هناك
متغيرات حتكّم عديدة، مثل سرعة الدوار، والعزم، ومعدل االنعراج،

واملوقع الكهربائي وما إىل ذلك.

التحكم يف التغذية املرتدة لعنفة الرياح

Rückkopplungsregelung von Windturbinen

2600 feeder

nourrisseur

منتج للطاقة الكهربائية، واليت يتم إدخاهلا إىل شبكة.

مغذي

Einspeiser

2601 feed-in

injection (d'électricité dans le réseau)

تغذية الشبكة مبصدر الطاقة املُناسب، كاإلمداد بالغاز يف خطوط
األنابيب، أو اإلمداد بالكهرباء يف خطوط نقل القدرة.

إمداد بالطاقة

Einspeisung

2602 feed-in

alimentation du réseau

إمداد شبكة ما بوسيط الطاقة املعين مثل تغذية أنابيب بالغاز أو إمداد
خطوط النقل الطويلة بالكهرباء.

تغذية

Einspeisung

2603 feed-in agreement

contrat d'injection

.(EVU) عقد مربم بني شركات توريد الطاقة

عقد تغذية الشبكة

Einspeisevertrag
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2604 Feed-in counter

compteur de rachat

عداد تغذية الشبكة

Einspeisezähler

2605 feed-in forecast

prévision de l'alimentation

يضطر مشغلو حمطات الكهرباء يف أملانيا إىل تقدمي توقعات عن امداد
الكهرباء وتغذيتها ويصبح هذا ضروريا للحد من التقلبات يف شبكة

الكهرباء األملانية. (اقتراح ألن التعريف األصلي غري سلس)

توقع اإلمداد

Einspeiseprognosen

2606 feed-in management

gestion d'injection

إدارة اإلمداد بالطاقة حيدد احلد من التزويد بالكهرباء من مصادر
الطاقة املتجددة والطاقة احلرارية الكهربائية-وحمطات الغاز املرتبطة
بشبكة الكهرباء من طرف مشغلي الشبكة. ويصبح هذا التنظيم
إجباري عندما يتم حتميل نظام توزيع أو نقل املقاطع الفردية فوق

طاقتها الشيء

إمداد

Einspeisemanagement

2607 feed-in management

gestion de subventionnement

إدارة إمداد الطاقة املتجددة

Einspeisemanagement

2608 feed-in payment

rémunération de la mise en réseau

(انظر: ((رابط: منوذج تعريفة التغذية))) 

منوذج التغذية بالطاقة املُتجددة

Einspeisungsmodell

2609 feed-in payment

rémunération de la mise en réseau

تعرفة تغذية الشبك الكهربائية، هي تعويض منصوص عليه على
الصعيد الوطين وتستخدم لتشجيع توليد احلرارة و/أو الكهرباء من
أنواع معينة من مصادر الطاقة. وعادة ما يتعلق األمر مبصادر الطاقة
املتجددة، أي طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة املائية والطاقة

احلرارية ا

تعرفة تغذية الشبكة

Einspeisevergütung

2610 feed-in regulation

réglementation de l'injection

الشروط والقواعد املُنظِّمة لعمليات ((رابط: إمداد (ال... )
بالطاقة|اإلمداد بالطاقة)). 

لوائح اإلمداد

Einspeiseregelung

2611 feed-in 
remuneration

rémunération de l'alimentation du réseau

يضمن للمستثمر يف مشاريع الطاقة املتجددة احلصول على اعلي سعر
للكهرباء يف السوق.

تعرفة إمداد الطاقة املتجددة

Einspeisevergütung

2612 feed-in tarif

tarif de l'injection

تكلفة تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي املولّد من مصادر الطاقة
املُتجددة.

تعريفة اإلمداد، تعريفة التغذية

Einspeisetarif

2613 feed-in tarif

tarif de subventionnement

يتم التعويض عن طريق توريد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة يف
شبكة الكهرباء

تعريفة إمداد الطاقة املتجددة

Einspeisetarif

2614 feed-in tarif system

système tarifaire de l'injection

جمموعة اللوائح والتشريعات اخلاصة بتغذية الشبكة الكهربائية بالتيار
املولّد من مصادر الطاقات املُتجددة.

نظام تعريفة التغذية، نظام تعريفة
اإلمداد

Einspeisetarifsystem

2615 feed-in tarif system

système de tarification de subventionnement

 خمططات الكهرباء من الطاقة املتجددة يف شبكة الكهرباء.

نظام تعرفة إمداد الطاقة املتجددة

Einspeisetarifsystem
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2616 feed-in tariff

rémunération pour l'injection dans le réseau

يضمن هذا الدعم للمستثّمر يف مشروعات الطاقة املُتجددة احلصول
على مقابل مادي أعلى من سعر السوق اخلاص بالتيار الكهربائي املولّد
بالطرق التقليدية، وذلك نظري تغذية الشبكة بالطاقة الكهربائية املولّدة

من مصادر متجددة. (انظر: ((رابط: تعريفة التغذية))) .

تعريفة التغذية

Einspeisevergütung

2617 feed-in tariff

rémunération de l'alimentation du réseau

منظومة التعريفات اليت تنص عليها الدولة مقابل اإلمداد بالطاقة
الكهربائية، مما يساعد على دعم طُرق معينة لتوليد الطاقة. ويف الغالب

تكون الطاقات املُتجددة هي املعنية هنا، أي حمطات طاقة الرياح
والطاقة الشمسية وطاقة املاء والطاقة احلرارية األرضية وكذلك حمطات
الغاز احليوي. كما يتم التفكري حالياً بتوسيع هذا املفهوم ليشمل طرق

أخرى لتوليد الطاقة.

تعريفة التغذية (بالطاقة)

Einspeisevergütung

2618 Feed-in tariff

tarif de rachat

التعويض احملدد على الصعيد الوطين لتغذية الشبكة بالكهرباء املنتجة
من مصادر متجددة من طرف منتجني خواص صغار.

تعرفة تغذية الشبكة

Einspeisevergütung

2619 feed-in tariff model

modèle de rémunération de la mise en réseau

يسمى أيضاً 'نظام األسعار الثابتة'، أو 'نظام الِسعر األدىن'، وهو يلزم
شركات اإلمداد بالطاقة بشراء الطاقة الكهربائية املولّدة من مصادر

متجددة، لتغذية الشبكة ا، ودفع املقابل املادي هلذه الطاقة على مدار
فترة زمنية طويلة نسبياً، 15 عاماً مثالً. ويتم تنظيم وحتديد اللوائح

والقواعد اخلاصة ذا الشأن يف قوانني كل دولة. ويطبق هذا النظام يف
25 دولة من دول االحتاد األورويب، مثل أملانيا (قانون الطاقات
املُتجددة)، وهولندا، ولكسمبورج، وفرنسا، وأسبانيا، والربتغال،
والتشيك، والنمسا، وسلوفينيا، وار، وفنلندا، وإستونيا، والتفيا،

واليونان، وقُربص.

منوذج تعريفة التغذية

Einspeisevergütungsmodell

2620 feeding behavior

comportement d'alimentation

سلوك منتج الطاقة الكهربائية اهلادف على سبيل املثال إىل حتقيق أقصى
قدر من األرباح من بيع الكهرباء.

سلوك العرض / سلوك التغذية

Einspeiseverhalten

2621 feeding priority

priorité d'alimentation

إعطاء األولوية يف تغذية الشبكة الكهربائية للكهرباء املنتجة من مصادر
الطاقة املتجددة قبل الطاقة الكهربائية املنتجة من املصادر الغري

املتجددة.

أولوية التغذية

Einspeisevorrang

2622 feeding situation

conditions d'alimentation

وضع أو حالة عدد من املؤشرات املتعلقة بالطاقة الكهربائية واليت تتم
يف إطارها تغذية الشبكة.

وضع التغذية

Einspeisesituation

2623 feed-in-tariff

tarif de l'injection

أداة سياسية لدعم إنتاج التيار الكهربائي من مصادر الطاقة املُتجددة.
وقد يكون ذلك متمثالُ فيحد أدىن مضمون للتعريفة لكل كيلو واط،
تلتزم الشركة املمدة بالطاقة، أو يف حالة أملانيا، أو مشغل الشبكة احمللية
أن تدفعه نظري اإلمداد بالتيار الكهربائي من مصادر الطاقة املُتجددة
للمنتج املُستقل، أو قد يكون هذا على هيئة مبلغ إضايف أو عالوة يتم

دفعها، تأسيساً على األسعار املعمول ا يف السوق، ملنتج التيار
الكهربائي.

تعريفة اإلمداد بالطاقة

Einspeisetarif

2624 Feedstock

matière première

املادة اليت يغذى ا املُغوز لتحويلها إىل غاز اصطناعي (غاز التصنيع).
ويمكن ألي مادة (صلبة، سائلة، غازية) حتوي يف تركيبها الكربون أن
تستخدم مبثابة خام للتغذية. تشمل خامات التغذية التقليدية: الفحم،
والكوك البترويل ، أو أي مخلفات أخرى ناجتة من تكرير البترول.

مواد خام

Rohmaterial
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2625 FEMIP (Facility for 
Euro-Mediterranean 
Investment and 
Partnership)

facilité euro-méditerranéenne d'investissement 
et de partenariat

برنامج خاص بالبنك األورويب لالستثّمار، يهدف إىل دعم التعاون
االقتصادي واملايل بني أوروبا ودول حوض البحر األبيض املتوسط.

( (((EIB) رابط: بنك االستثمار األورويب)) :انظر)

برنامج التسهيالت األوروبية
املتوسطية لالستثمار والشراكة

(FEMIP)

investitions- und Partnerschaftsfazilität Europa-
Mittelmeer

2626 FERC efficiency 
standard

norme d’efficacité selon (Commission fédérale 
de régulation de l'énergie)

معيار متّ تطويره لتنظيم املرافق العامة. يسعى هذا املعيار إىل متييز جودة
اخلرج الكهربائي مقارنةً باخلرج احلراري.

معيار كفاءة جلنة تنظيم الطاقة
الفيدرالية األمريكية

FERC-Effizienzstandard

2627 fermentation

fermentation

تفاعل كيميائي حيوي تتحلل فيه اجلزيئات العضوية املُعقدة (مثل:
الكربوهيدرات) إىل مواد أبسط تركيباً (مثل ((رابط:

إيثانول|اإليثانول))) ، و((رابط: ثاين أكسيد الكربون))، واملاء.

ختمر

Fermentation;   Fermentierung

2628 fermentation

fermentation

التحول اإلنزميي الذي حيدث للمواد العضوية. وتطبق عمليات التخمري
يف ((رابط: تقانة التقانة احليوية)) على حنوٍ محدد األهداف، وذلك
عن طريق إضافة اإلنزميات الالزمة أو املزارع البكتريية أو الفطرية، أو
حىت املزارع اخللوية البيولوجية، حيث جتري عملية التخمر أو التخمري

يف هذه املزارع ضمن عمليات األيض املُحفّزة باإلنزميات.

ختمري، ختمر

Fermentation

2629 Fermentation

fermentation

عملية حتويل السكر إىل أمحاض، وغازات و;  أو الكحول باستعمال
مخرية أو بكترييا.

ختمر

Fermentation

2630 fermentation gas

gaz de fermentation

الغاز الذي يتم إنتاجه خالل عملية هضم وتعفن احلمأة.

غاز هضم

Faulgas

2631 ferralitisation

ferralitisation

aus Silkaten entstehen d.Neubildung u.a. 
Sesquioxid-Mineralien (z.B. Goethit).  

رفع نسبة احلديد

Ferallitisierung

2632 Ferranti effect

effet Ferranti

الظاهرة اليت حتدث عند تزويد خط نقل طويل بالطاقة مع وقوع محل
خفيف للغاية عليه أو عندما يتم فصل احلمل  كليا مما يؤدي إىل زيادة
اجلهد الواقع على اخلط عند الطرف املتلقي عنه عند الطرف املُرسل.

ظاهرة فرانيت

Ferranti-Effekt

2633 Ferrel cell

cellule de Ferrel

منوذج لقطاع عرضي من دوائر العرض الوسطي من دائرة الرياح
األرضية،  اقترحه ويليام فرييل عام 1856م. ويف خلية فرييل، يتدفق
اهلواُء ناحية القطب باجتاه الشرق بالقرب من السطح، وباجتاه خط
االستواء وباجتاه الغرب عند دوائر العرض العليا. هذه احلركة هي

معكوس حركة تدفق اهلواء يف خلية 'هاديل'. وضع هذا النموذج أول
ما وضع لغرض دراسة الرياح الغربية بني دائريت عرض 35 درجة

و60 درجة. ومع ذلك، ال تعترب خلية فرييل متثيالً جيداً للواقع.

خلية 'فرييل'

Ferrel-Zelle

2634 fertilization

fertilisation

إضافة مواد طبيعية أو اصطناعية إىل التربة (استعمال أمسدة) لتحسني
اإلنتاج.

تسميد

Düngung

2635 fertilizer

engrais

مساد

Düngemittel
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2636 fetch

fetch

طولُ املياه اليت هبت فوقها رياح طبيعية. واملوجات املُولدة بالقرب من
الشاطي يف املياه الضحلة أو متوسطة العمق تكونُ قصريةً ومتالطمة،

واملُوجات اليت تنتج يف املياه العميقة تتسم بتحرك موجي منتظم.
وألمناط األمواج يف مزارع الرياح البحرية، عالقةٌ شديدة التعقيد
بكيفية هبوب الرياح على املزرعة واجتاهات األمواج، واليت قد ال

تتوافق مع اجتاه الرياح.

مسار حبري ُب فيه رياح منتظمة

Windlauflänge;   Wirkweg

2637 fiber products

produits de fibres

منتجات مشتقة من ألياف النباتات العشبية واخلشبية، مثل اللب
واأللواح اخلشبية املطبوخة ورقائق اخلشب املُعدة للتصدير.

منتجات األلياف

Faserprodukte

2638 Fiber Reinforced 
Plastic Cooling 
Tower

Tour de plastique renforcée de fibre

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) يبىن باستخدام قطاعات من
((رابط: بالستيك مقوى باأللياف|البالستيك املقوى باأللياف)) نظراً
ملا هلذه املادة من مواصفات جيدة. و ال حيتاج هذا النوع من األبراج
لنظام للحماية من احلرائق والذي تتراوح تكلفته عادةً بني %5 إىل

%12 من التكلفة الشاملة للربج.

برج تربيد ذو رقائق بالستيكية مقواة
باأللياف

faserverstärkter Kunststoffkühlturm

2639 fiber-reinforced 
plastic

plastique renforcée de fibre

مادة غري عضوية خاملة، تتميز بأا متينة، وخفيفة الوزن، وهلا مقاومة
عالية للمواد الكيميائية وميكن أن تتحمل مستوى حمدد من قيم

احلموضة pH values. وتستخدم هذه املادة يف إنشاء ((رابط:
برج تربيد ذو رقائق بالستيكية مقواة بألياف)). 

بالستيك مقوى باأللياف، بالستيك
مقوى باأللياف

faserverstärkter Kunststoff

2640 field erected cooling 
tower

tour de refroidissement érigée sur site

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) يتم جتميعه أساساً يف موقع العمل.
وتستخدم هذه األبراج يف معظم االستخدامات الصناعية واخلدمية.

برج تربيد منشأ يف موقع العمل

vor Ort errichteter Kühlturm

2641 field growth

croissance de champ

توسيع مساحة احلقل؛ زيادة / منو حجم االحتياطيات األصلية خالل
فترة استغالل حقل النفط / الغاز بسبب تعرف أفضل على خصائص
احلقل و/أو استخدام تقنيات حمسنة لإلنتاج وإتقان أكرب لعمليات

االستخراج.

منو احلقل

field growth

2642 field-built air 
handling unit

unité de traitement d'air

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة هواء)) ذات مرونة عالية يف
التخطيط والتصميم واألبعاد مقارنةً ((رابط: وحدة مناولة هواء مصنعة
مقدماً (جاهزة للتركيب)|بوحدة مناولة اهلواء املُصنعة مقدماً (جاهزة

للتركيب))) ، إال أا ذات تكلفة أعلى.

وحدة مناولة اهلواء املُنشأة يف موقع
العمل

anlagenspezifisches Luftbehandlungsgerät

2643 fieldbus

bus de terrain

يربط ناقل اال يف حمطة معينة بني أدوات اال، مثل أجهزة القياس
(أجهزة استشعار) واحملركات (املشغالت) ويصلهم مع وحدة

التحكم. عندما يقوم العديد من مشاركي االتصاالت بإرسال رسائلهم
عرب نفس اخلط، فإنه جيب حتديد من يفعل (تعرف) ماذا (توجيه، قيمة

قياس) مىت (مبا

ناقل اال

Feldbus

2644 fill deck

couche (niveau) de remplissage

إحدى الطبقات األفقية من قضبان الرش املستخدمة يف برج التربيد
املزود حبشوات ترشاش. ويتم حتديد احلشوة اإلمجالية لربج التربيد
حبساب عدد طبقات احلشو، كما أن عدد قضبان الرش - يف كل

طبقة حشو - تمثل السطح األساسي الفعال لنقل احلرارة.

طبقة احلشو

Füllkörperebene

2645 fill factor

taux de remplissage

نسبة القدرة الفعلية للخاليا الشمسية إىل قدرا عندما يكون التيار
والفلطية عند احلد األقصى. ويعترب معامل االمتالء خاصية جوهرية

لتقييم أداء ((رابط: خلية|اخللية)). 

معامل االمتالء

Füllfaktor
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2646 fill sheet

tôles de remplissage

لوح من األلواح الرأسية املتقاربة اليت ينتشر فوقها املاء بغرض إتاحة
أقصى مساحة من سطح التالمس مع اهلواء يف ((رابط: برج تربيد ذو
حشوة رقائقية|برج التربيد ذي احلشوات الرقائقية)).  ويسوق لوح

احلشوة بأمناط خمتلفة، فمنه: املسطح، واملموج وغريه من األشكال اليت
ميكن أن تقدم ما يكفي من التباعد والقدرة على نقل احلرارة.

لوح احلشوة

Füllkörperblatt

2647 film filling

pellicule rigide

((رابط: مادة حشو برج التربيد)) واليت تتكون من ألواح بالستيكة
مموجة متصلة بكُتل خنروبية الشكل.

حشوة رقائقية

Filmeinbau

2648 film-filled cooling 
tower

tour de refroidissement à pellicule rigide

((رابط: برج التربيد|برج تربيد))، تستخدم فيه ((رابط: حشوة
رقائقية)) مبثابة السطح األساسي النتقال احلرارة.

برج التربيد ذو احلشوات الرقائقية

Kühlturm mit Filmeinbau

2649 filter

filtre

تتمثّل الوظيفة الرئيسية للمرشح يف منع مرور املواد الصلبة املوجودة يف
تيارات الغازات أو السوائل. ففي حالة ((رابط: ترشيح|ترشيح))

السوائل توصف املرحلة اخلالية من املواد الصلبة بناتج الترشيح، أما يف
حالة ترشيح الغازات فتسمى يف الغالب الغاز النقي. ويعد فارق

الضغط للوسط الناقل قبل املُرشح وبعده القوة الدافعة إلجراء عملية
((رابط: ترشيح|الترشيح))، حيث يتم إما شفط الوسط املعين عرب

املُرشح أو ضغطه عرب املُرشح أيضاً بفعل الضغط الزائد.

مرشح

Filter

2650 filter

filtre

مرشح / أداة ترشيح

Filter

2651 filtration

filtration

طريقة ميكانيكية من ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، دف إىل التخلّص
من املواد العالقة (اجلُزيئات)، مثل احلديد أو املنغنيز، باستخدام

((رابط: مرشح)).  ( انظر: ((رابط: ترشيح نانوي))) 

ترشيح

Filtration

2652 filtration

filtration

أو تصفية، وهي عملية لفصل أو تنقية وسط (مائع)، وعادة من مواد
عالقة أو من هباء جوي.

ترشيح

Filtration

2653 final energy

énergie finale

محتوى الطاقة املُتوفّر يف ((رابط: ناقل الطاقة النهائية|نواقل الطاقة
النهائية)) أو تدفقات الطاقة اليت حيصل عليها املُستهلك النهائي (مثل

((رابط: زيت التسخني)) يف خزاّن وقود املُستهلك النهائي.

طاقة ائية

Endenergien

2654 final energy

énergie finale

اجلزء املُتبقي من ((رابط: طاقة أولية|الطاقة األولية)) املُستخدمة يف
األصل، واليت تظل متاحة للمستهلك بعد خصم فواقد النقل

والتحويل.

طاقة ائية

Endenergie

2655 final energy

énergie finale

جزء من الطاقة األولية، اليت تصل إىل املستهلك بعد ان يتم إزالة
خسائر النقل والتحويل منها، على سبيل املثال، التدفئة، املياه الساخنة

والتهوية ";" تعمل على توفري أشكال الطاقة النهائية من التدفئة
والكهرباء واهليدروكربونات السائلة مثل البرتين والكريوسني وزيت

ال

الطاقة النهائية

Endenergie

2656 final energy

énergie finale

اجلزء املتبقي من الطاقة األولية والذي يصل إىل املستعمل النهائي بعد
عمليات حتويل الطاقة ونقلها والضياع املترتب عن هذه العمليات.

طاقة ائية

Endenergie
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2657 final energy carrier

vecteur d‘énergie finale

نواقل طاقة حيصل عليها املُستهلك النهائي (مثل ((رابط: زيت
التسخني)) يف خزان وقود املُستهلك النهائي و((رابط: رقائق

اخلشب)) قبل حرقها يف نظام اإلشعال، و((رابط: تدفئة الضواحي))
يف حمطات نقل احلرارة للمباين). وتنتج نواقل الطاقة النهائية عن

((رابط: ناقل الطاقة الثانوية|نواقل طاقة ثانوية)) أو عن ((رابط: ناقل
الطاقة األولية|نواقل طاقة أولية)) إذا دعت احلاجة، أو ((رابط: طاقة
ثانوية| طاقات ثانوية)) أو ((رابط: طاقات أولية)) مطروحاً منها

فواقد التحول والتوزيع، وكذلك االستهالك الداخلي واالستهالك غري
املُتعلق بالطاقة، (انظر: ((رابط: استهالك غري طاقي))) .

ناقل الطاقة النهائية

Endenergieträger

2658 final energy 
consumption

consommation d'énergie finale

االستهالك النهائي للطاقة هوالطاقة املستخدمة من قبل املستخدمني
النهائيني بعد التحويل من مصادر الطاقة األولية والىت تستخدم أشكال

خمتلفة من الكهرباء والطاقة، واحلرارة، والوقود ويعترباالستهالك
النهائي للطاقة موزع على حسب القطاعات التجارة والصناعة

واخلدمات و ا

استهالك ائي للطاقة

Endenergieverbrauch (EEV)

2659 final energy supply 
in Germany from 
renewable energy 
sources

l'approvisionnement en énergie finale en 
Allemagne à partir de sources d'énergie 
renouvelables

الطاقة النهائية من مصادر الطاقة املتجددة لعام 2011 هي: 300.9
.(BMU املصدر) تريا

 
اليت مت استخالصها جزء منها من:

 
الوقود االحيائي (احلرارة): ٪43.7

 
الوقود االحيائي: ٪11.4

 
الطاقة الكهرومائية: ٪6.0

 
طاقة الرياح: ٪16.2

 
الوقود االحيائي: ٪12.3

 
PV: 6.4٪

 
الطاقة الشمس

اإلمداد النهائي بالطاقة يف أملانيا من
مصادر الطاقة املتجددة

Endenergiebereitstellung in Deutschland aus 
erneuerbaren Energien

2660 financial and 
economic crisis

crise financière et économique

أزمة مالية واقتصادية

Finanz- und Wirtschaftskrise

2661 financial condition

condition financière

ظرف مايل

finanzielle Rahmenbedingung

2662 financial incentive

incitation financière

حافز مايل

finanzieller Anreiz
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2663 financial reporting 
system

système d'information financière

نظام للوكالة األمريكية ملعلومات الطاقة ((رابط: وكالة معلومات
الطاقة (EIA))) ، والذي يضم حوايل 30 شركة نفط أمريكية واليت

تقدم البيانات عن عملياا العاملية.

(FSR) نظام اإلبالغ املايل

System der Finanzberichterstattung (FSR)

2664 financing instrument

instrument de financement

إمجايل إمكانيات التمويل املادي، سواء كان متويالً جديداً، أو تعديالُ
ألنواع التمويل القائم أو مصادره.

أدوات متويل، أدوات متويل

Finanzierungsinstrument

2665 fine dust

fine poussière

جسيمات صلبة شديدة الصغر تكون عالقة يف اهلواء، وتنتج من
احتراق الغاز احليوي، وهي مصدرا من مصادر تلوث اهلواء.

جسيمات الغبار

Feinstaub

2666 fine dust

poussières fines

sehr feiner, mit bloßem Auge nicht sichtbarer 
Staub in der Luft  

غبار ناعم

Feinstaub

2667 fine fraction 
particles

particules fines

اجلُزء األساسي من املُكونات العضوية بعد فرمها وغربلتها لتصري
جسيمات دقيقة للغاية (حجمها < 40 مم). (انظر: ((رابط: معاجلة

ميكانيكية للنفايات|معاجلة ميكانيكية للنفايات))) 

جزيئات دقيقة، كسر دقيق

Feinfraktion

2668 Firedamp

Grisou

الغاز الذي يتكون خالل عملية التفحم.

غاز املناجم

Grubengas

2669 first law of 
thermodynamics

premier principe de la thermodynamique

قانون مفاده أنه ال ميكن توليد الطاقة يف ((رابط: نظام معزول)) وال
استهالكها، وإمنا يمكن أن تتحول األنواع املُختلفة للطاقة من نوع إىل

آخر، (انظر: ((رابط: قانون بقاء الطاقة))) 

القانون األول للديناميكا احلرارية

Erster Hauptsatz der Thermodynamik

2670 fiscal incentive

incitation fiscale

يمكن أن تقوم دولة ما بتقدمي حوافز ضريبية، وذلك مثالً عن طريق
دعم رأس املال أو تقدمي اإلعانات املالية أو عمل ختفيضات يف األسعار

أو صرف تعويضات مادية أو ((رابط: ائتمان ضرييب|ائتمانات
ضريبية)) وتطبيقها على االستثمارات أو عمليات اإلنتاج أو على

ختفيض أسعار البيع أو بتخفيض ضرائب استهالك الطاقة أو ضرائب
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون أو ضرائب القيمة املُضافة.

حافز ضرييب

Steueranreiz

2671 fiscal incentives

incitation fiscale

  جيوز للدولة توفري حوافز ضريبية لالستخدام مثل دعم رأس املال
واملنح والتخفيض واخلصومات على االستثمارات واإلنتاج وختفيض

سعر البيع وختفيض الطاقة وختفيض قيمة الضريبة املضافة

حافز مايل

Steueranreiz

2672 Fischer–Tropsch 
catalysts

catalyseurs de Fischer-Tropsch

جمموعة متنوعة من املواد احلفّازة يمكن استخدامها يف عملية
(فيشر-تروبش)، إال أن الفلزات االنتقالية ومنها مثلًا: الكوبالت،

واحلديد، والروثينيوم، هي األكثر شيوعا يف االستخدام، وقد يستخدم
النيكل أيضا كمادة حفّازة إال أنه يفضل استخدامه بغرض تكوين غاز

امليثان.

محفزات عملية (فيشر-تروبش)

Fischer-Tropsch-Katalysatoren

2673 Fischer-Tropsch 
fuels

carburants Fischer-Tropsch

أنواع سائلة من الوقود اهليدروكربوين اليت تنتج من عملية  يتحد فيها
أول أكسيد الكربون مع اهليدروجني لتحويل الفحم، والغاز الطبيعي،
ومنتجات التكرير منخفضة القيمة إىل وقود ديزل بديلٍ عايل القيمة.

(انظر: ((رابط: عملية فيشر-تروبش))) 

أنواع وقود فيشر-تروبش

XtL-Kraftstoffe;   Fischer-Tropsch-Kraftstoffe
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2674 Fischer-Tropsch 
process

procédé Fischer-Tropsch

عملية يتم فيها حتويل ما يسمى بالغاز االصطناعي، الذي يتكون
أساساً من أول أكسيد الكربون واهليدروجني، إىل هيدروكربونات،
وذلك عن طريق رفع درجات احلرارة حتت ضغط عادي أو عالٍ، يف

CHX ضاف فيها الفصيلةوجود حفّاز. وحتدث عملية البلمرة اليت ت
إىل سلسلة دهنية، وتطورت هذه الطريقة يف أملانيا كطريقة إلنتاج

أنواع من الوقود السائل من الفحم (مثل: الديزل).

عملية فيشر-تروبش

Fischer-Tropsch-Verfahren;   Fischer-Tropsch-
Synthese

2675 Fischer–Tropsch 
synthesis

synthèse de Fischer-Tropsch

جمموعة من التفاعالت الكيميائية يتحول فيها خليط من أول أكسيد
الكربون واهليدروجني إىل هيدروكربونات سائلة. ومن نواتج هذه

العملية اليت تعد مكونا رئيسيا يف تقنية حتويل الغاز إىل سوائل: زيوت
التزليق االصطناعية، والوقود االصطناعي، وينتجان عادةً من الفحم، أو

الغاز الطبيعي، أو الكتلة احليوية.

عملية ختليق (فيشر-تروبش)

Fischer-Tropsch-Synthese

2676 fish test

test de poissons

اختبار األمساك هو مصطلح يدل على دراسات وحتاليل خمتلفة
للملوثات يف املواقع املائية (أار وحبريات اخل).

اختبار األمساك

Fischtest

2677 fixed bed reactor 
process

procédé de réacteur à lit fixe

نِظام لتنقية املياه، تعاجل فيه ((رابط: مياه الصرف الصحي)) عن طريق
وية ((رابط: مواد حاملة|املواد احلاملة)). 

طريقة املُفاعل ثابت الفرشة

Festbettverfahren

2678 fixed bed reactors

réacteurs à lit fixe

أجهزة تعمل وفقاً ((رابط: طريقة املُفاعل ثابت الفرشة|لطريقة
املُفاعل ثابت الفرشة))، وتستخدم يف أغراض ((رابط: تنقية مياه

الصرف الصحي)). 

مفاعالت ثابتة الفرشة

Festbettreaktoren

2679 flanges

brides

يتم ربط قطاعات برج ((رابط: عنفة رياح|عنفات الرياح)) مع
بعضها باستخدام شفاه، تلحم معاً عند كُل طرف (اية) من أطراف

قطاعات البرج.

شفاه

Flansche

2680 flare (solar ..)

éruption (solaire)

هو اإلطالق السريع للطاقة (اإلشعاع الكهرمغنطيسي) من أية منطقة
موضعية على الشمس.

توهج (مشسي)

Sonneneruption

2681 flaring

torchage

حرق غازات أو نفايات غازية دون الكفاءة ودون االستفادة من
احلرارة الناجتة عن احلرق.

حرق الغازات

Abfackelung

2682 flash

éclair

sichtbare Lichterscheinung bei einer 
elektrischen Entladung  

برق

Blitz

2683 flash pyrolysis

pyrolyse flash

(انظر: ((رابط: احنالل حراري سريع))) 

احنالل حراري ومضي

Blitzpyrolyse;   Flash-Pyrolyse

2684 flash vacuum 
pyrolysis (FVP)

pyrolyse flash sous vide (FVP)

تفاعل حراري جلزيء ما عن طريق تعريضه إىل صدمة حرارية قصرية
عند درجة حرارة عالية، ويتم ذلك عادةً عندما يكون اجلزيء يف

احلالة الغازية.

احنالل حراري ومضي مفرغ
(FVP)

Flash-Vakuum-Pyrolyse (FVP);   Blitz-Vakuum-
Pyrolyse
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2685 flasher

flasher

أداة اختبار لقياس أقصى قدر من أداء ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|وحدة)) مشسية عن طريق حماكاة اإلشعاع الشمسي.

وماض

Flasher

2686 Flat plate collector

capteur solaire plan

أحد أشكال أو بنيات األلواح الشمسية. وتتميز بسطح مستو دون
احنناءوال تركيز, قادر على امتصاص األشعة من الشمس. وتستعمل

هذه األلواح  لتسخني مياه املسابح، ويتم اعتماد خليط من املياه ومواد
مقاومة للتجمد أو اهلواء.

لوح جممع مشسي مسطح

Flachkollektor

2687 flat plate PV

PV en planche plate

((رابط: وحدة (كهرضوئية))|وحدة)) كهرضوئية أو مصفوفة ليست
مزودة بأجهزة تركيز، مما جيعلها قادرة على االستجابة لكلٍ من ضوء

الشمس املشتت واملباشر.

وحدة كهرضوئية مسطحة

Flachmodul

2688 flat-plate collector

capteur plat

((رابط: مجمّع مشسي)) يتكون يف األساس من صندوق مجمّع،
وماص، وعزل حراري، وغطاء من مادة شفافة. يعتمد هذا النوع من
املُجمّعات على نوعي اإلشعاع املباشر واإلشعاع املُنتشر، ولكنه ال
يقتفي مسار الشمس. يستخدم على نطاقٍ واسع نظراً لرخص مثنه

وبساطته واحتياجه إىل صيانة سهلة.

مجمّع طاقة مشسية مسطح، مجمّع
مسطَّح للطاقة الشمسية

Flachkollektor

2689 Flex Award

prime de flexibilité

قسط من املرونة

Flexprämie

2690 flexibility premium

prime de flexibilité

قسط من املرونة: ملشغلي حمطات الغاز احليوي، الذين يعملون على
تسويق الكهرباء مباشرة ،هذا بناًء على  قانون الطاقات املتجددة لسنة
2012 خاصة  املادة 33i منه، ما يسمى "باملرونة اإلضافية" كجزء
من منوذج منحة التقسيط للسوق.اهلدف: توفري طاقة إضافية قابلة

للتعديل لت

قسط من املرونة

Flexibilitätsprämie

2691 flexibilization

flexibilisation

عملية ختضع هلا عروض الطاقة قصد جعلها أكثر مرونة، عن طريق
استخدام وسائط ختزين الطاقة مثالً.

ممرنة

Flexibilisierung

2692 flexible AC 
transmission system

système de transmission flexible à courant 
alternatif

نظام ينبين على إلكترونيات القدرة، ويتألف من معدات إستاتية تقوم
بتوفري التحكم يف واحد أو أكثر من أنظمة نقل التيار املتردد، كما

تعمل على تعزيز التحكمية (قابلية التحكم) وزيادة مقدرة الشبكة على
نقل القدرة.

نظام نقل التيار املتناوب املرن

flexibles Drehstromübertragungssystem

2693 flexible solar panel

panneau solaire flexible

نوع من ((رابط: لوح|األلواح)) الشمسية يستخدم يف التطبيقات
البعيدة، مثل، شحن األجهزة اإللكترونية وبطارياا. وهو مرن وقابل

للحمل والطي.

لوح مشسي مرن

flexibles Solarpanel

2694 flicker

scintillement

جهد متذبذب من جانب الشبكة، مسلَّط على حمل كهربائي متصل
بشبكة كهربائية. ويعود هذا التعبري االصطالحي يف األساس إىل ظاهرة
'االرتعاش' اليت حتدث ملصباح كهربائي وهجي متصل مباشرةً مبصدرٍ
مرتيلّ للقدرة. وبناًء على هذه الظاهرة فإن املصباح يصدر قوة ضوئية
وماضة مطابقة للجهد ذي التغير الزمين والناجم عن املُقاومة الداخلية

للشبكة.

ارتعاش

Flicker
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2695 float charge

charge flottante

طريقة لشحن البطاريات عن طريق تغيري تيار الشحن، حبيث 'يتذبذب'
جهد أطرافها عند مستوى جهد معني.

شحن متذبذب، شحن متأرجح

Erhaltungsladung

2696 float valve

régleur à flotteur

صمام يشغل ميكانيكياً بواسطة عوامة. ويستخدم يف ((رابط: برج
.دف التحكم يف اإلمداد باملاء التعويضي ((التربيد|أبراج التربيد

صمام بعوامة، صمام بعوامة

Schwimmerventil

2697 floating matter

matière flottante

مواد صلبة غري ذائبة، وتطفو ألن كثافتها أقل من كثافة السائل حيث
هي طافية (مثل اخلشب على املاء).

مادة عائمة

Schwimmstoff

2698 Floating Production, 
Storage and 
Offloading (FPSO)

installation flottante de production, de stockage 
et de déchargement

((FPSO) = عمليات إنتاج وختزين وتفريغ عائمة)، عبارة عن
بواخر إنتاج وختزين وتفريغ للبترول ( وحدات FPSO هي مصانع

تطفو على البحر الستخدام يف حقول النفط البحرية).

إنتاج وختزين وتفريغ عائم
(FPSO)

Produktions-, Lager- und Verladeschiffe für 
Erdöl (FPSO)

2699 floating water

eau flottante

انظر ((رابط: مياه متسربة (عصارة مكب نفايات))) .

مياه عائمة

schwebendes Wasser

2700 flocculation

floculation

طريقة كيميائية من ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، دف إىل التخلّص
من املواد الغروية وجسيمات القاذورات الدقيقة، وذلك بإضافة

مخثِّرات (لتفريغ اجلُسيمات)، وضبط درجة احلموضة.

حتوصب، ختثري

Flockung

2701 flocculation

flocculation

بواسطة التنديف ميكن حتويل وجعل عوالق غرامة (دقيقة أو صغرية
جدا) أو شوائب غروية باملياه تتلبد (ترتبط ببعضها بشكل ضعيف

لتكون جتمعات) حبيث يصبح باإلمكان فصلها عن املاء وإزالتها بشكل
أفضل عن طريق الترسيب أو الترشيح.

تنديف

Flockung

2702 flood

inondation

bei Flüssen über die Ufer getretenes Wasser  

فيضان

Hochwasser

2703 Flood management

gestion des inondations

-  

إدارة الفيضانات

Hochwassermanagement

2704 flood of refugees

afflux de réfugiés

Als Flüchtlingsstrom (engl. „flood of 
refugees“) bezeichnet man 

Bevölkerungsgruppen, die sich auf der Flucht 
vor kriegerischen Konflikten, 

Umweltproblemen, Hunger oder Verfolgung 
befinden.  

تدفق الالجئني

Flüchtlingsstrom

2705 Flood of the century

Inondation du siècle

Situation, in der bei einem Gewässer so hohe 
Pegelstände erreicht werden, wie es sie im 

statistischen Mittel nur einmal in hundert 
Jahren gibt  

فيضان القرن

Jahrhunderthochwasser

2706 flood protection

protection contre les inondations

جمموع التدابري الالزمة حلماية السكان من الفيضانات.

وقاية من الفيضانات

Hochwasserschutz
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2707 flood tide

marée haute

الفترات الزمنية الواقعة بني ارتفاع واخنفاض منسوب املياه. (انظر:
((رابط: املد واجلزر))) 

ارتفاع املد، مد

Flut

2708 flooding

inondation

trockene Bodenflächen werden vollständig 
von Wasser bedeckt.  

فيضان

Überschwemmung

2709 floodplain

plaine inondable

Morphologisch bedingtes 
Überschwemmungsgebiet eines Wasserlaufs.  

سهل فيضانات

Aue

2710 floor heating

chauffage au sol

تدفئة جتري باستخدام مبادل حراري ملساحة كبرية نسبياً. يدمج
املبادل يف األرض قريباً من السطح، وحيتاج إىل تدرج حراري صغري
ليكون مبثابة سخان كهربائي للوصول إىل التأثري احلراري املطلوب.

تدفئة أرضية

Bodenheizung

2711 flotation

flottation 

طريقة فيزيائية من ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، دف إىل التخلّص
من جسيمات القاذورات الدقيقة، وذلك عن طريق ضخ اهلواء يف

حوض الطفو.

طفْو، تعومي

Flotation

2712 flotation

flottage

الطفو أو التعومي هي طرق فصل فيزيائية وكيميائية حلبيبات غرامة من
مواد صلبة اعتمادا على الفرق يف قابلية سطح احلبيبات املختلفة للبلل.

وتستخدم اخلاصية: فقاعات الغاز تعلق بسهولة باألسطح الطاردة
للماء، أي األسطح اليت ال تتبلل بسهولة، وهكذا توفر للحبيبات قوة

راف

طفو

Flotation

2713 Flow

écoulement

خاصية مرتبطة حبركة مائع ما.

تدفق، سريان

Fluss;   Volumenstrom

2714 flow

flux

كمية املياه اليت خترج من منبع للمياه يف وحدة الزمن.

تدفق

Schüttung

2715 flow

flux

تدفق

Durchfluss

2716 flow

écoulement

حركة موجهة جلسيمات أو لوسط مستمر.

تدفق

Strömung

2717 flow control

le contrôle de flux

التحكم يف التدفق

Stromsteuer

2718 flow direction

direction d'écoulement

اجتاه تدفق الطاقة يف الشبكة؛ يف كثري من األحيان ويف املعىن الدقيق
للمصطلح، االجتاه الذي يرتبط بالتيار الكهربائي.

اجتاه تدفق

Flussrichtung

2719 Flow meter

Débitmètre

أداة تستخدم لقياس تدفق املوائع.

مقياس التدفق

Durchflussmesser

2720 Flow rate

débit

مقياس مدى سرعة حركة مائع ما.

معدل التدفق

Flussrate

2721 flow temperature

température de départ

درجة حرارة تسخني املياه يف نظام التدفئة املركزية.

درجة حرارة التدفق

Vorlauftemperatur
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2722 flow Water Heater

Chauffe-eau instantané

معدات لتسخني املاء خالل عبوره لألنابيب.

سخان ماء فوري

Durchlauferhitzer

2723 flow-control valve

appareil de réglage du débit

صمام جيري التحكم فيه يدوياً، ويعمل على حتقيق التوازن يف جريان
املياه اليت تدخل إىل كافة مكونات برج التربيد.

صمام التحكم يف اجلريان

Stromventil

2724 Flowering Atacama 
desert

Floraison du désert d'Atacama

ist ein klimatisches Phänomen, das in der 
Atacamawüste auftritt, und zwar 

hauptsächlich in der Región de Atacama in 
Chile.  

صحراء أتاكاما مزهرة

Blühende Atacamawüste

2725 fluctuating energy 
input

Apports fluctuants d'énergie

تعرض مستويات عملية التغذية بالطاقة لتقلبات شديدة أو حمسوسة مع
مرور الوقت. وهو ما حيدث، مثالً، يف حالة استخدام طاقة الرياح

(ارتباطاً بالنطاق املُناخي)، والطاقة الشمسية.

تغذية متراوحة

Fluktuierende Energieeinträge

2726 fluctuating feed-
in;   fluctuating 
energy input

alimentation fluctuante

((رابط: إمكانية توفري الطاقة)) اليت جتري على حنو غري مستقر، بل
تتذبذب وتتفاوت بشدة.

إمداد متذبذب، تغذية متباينة

fluktuierende Einspeisung

2727 Flue

cheminée

أنبوب أو جمرى تنقل خالله نواتج االحتراق من جهازٍ غازي إىل نقطة
تصريف.

مدخنة، مصرف للغازات

Schlot;   Schornstein

2728 flue gas 
desulfurization 
(FGD)

désulfuration de gaz de combustion

عملية حيدث فيها ((رابط: امتصاص)) الكربيت باستخدام حماليل مائية
أو العوالق اجلريية، على سبيل املثال اجلري احملروق واألمونياك، فتتكون
نتيجة لذلك مقادير كبرية من اجلبس، وهو ما أتاح إمكانية وقف

عمليات استخراج اجلبس من مصادره الطبيعية.

إزالة الكربيت من غاز املداخن

Rauchgasentschwefelung

2729 flue gas purification

épuration des gaz de combustion

عملية يتم من خالهلا نزع ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) العالقة
يف أخبرة املداخن، وبالتايل التقليص من تلوث البيئة.

تنقية غاز املداخن

Rauchgasreinigung

2730 Fluidization

fluidisation

عملية تشبه اإلسالة اليت تتحول فيها مادة حبيبية من حالة استاتية شبه
صلبة إىل حالة دينامية شبه سائلة، وحتدث هذه العملية عند مترير مائع

(سواء كان سائلًا أو غازا) خالل املادة احلُبيبية.

تسييل، إسابة

Fluidisierung;   Verwirbelung

2731 fluidized bed

lit fluidisé

مصطلح يطلق على تصميم من تصميمات ((رابط: مغوز|املُغوزات))
أو احملارِق يتم فيه تعليق جسيمات املادة األولية بواسطة فرشة من
املواد الصلبة تظل يف حالة حركة نتيجة وجود عامود من الغاز ذي
حركة تصاعدية. وتنتج تقريبا حالة ثابتة احلرارة مع انتقال احلرارة

العالية بني هذه اجلسيمات والغازات.

فرشة مميعة

Wirbelschicht

2732 fluidized bed 
combustion

combustion à lit fluidisé

إحدى الطرق اليت حتترق فيها مادة احلرق (الوقود) على طبقة مميعة
مصنوعة من مادة حاملة ساخنة (مثل: رمل الكوارتز). وهي الطريقة
املُعتادة حلرق ((رابط: حمأة مياه الصرف الصحي))، اليت يتسع نطاق

استخدامها ملواد احلرق البديلة.

حرق على سطح مميع

Wirbelschichtfeuerung
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2733 Fluidized bed reactor

réacteur à lit fluidifié

مفاعل يجرى فيه تسييل الوقود يف وجود األكسجني وخبار املاء أو
اهلواء، ثُم يزال الرماد سواء كان جافاً أو تكتالت ثقيلة غري مسالة،

كما تكون درجات احلرارة يف مغوزات الرماد اجلاف منخفضة نسبيا،
وعليه فإن الوقود جيب أن يكون متفاعلًا بدرجة كبرية مثل أنواع

الفحم منخفضة اجلودة فهي مناسبة بصفة خاصة لذلك.

مفاعل الفَرشة املميعة، مفاعل الطبقة
املائعة

Wirbelschichtvergaser

2734 flume

canal

جمرى قد يكون اجلزء العلوي منه مفتوحاً أو مغلقاً متاماً، ويستخدم
أساساً يف ((رابط: برج التربيد|أبراج التربيد)) دف إمداد األجزاء
املختلفة من ((رابط: نظام توزيع برج التربيد|نظام التوزيع)) باملياه.

مِسيل، مِسيل

Gerinne

2735 fluorescent Lamp

lampe fluorescente

مصباح، تغطي سطحه الداخلي طبقة تتفلور عند حتفيزها من قبل
األشعة فوق البنفسجية الناجتة عن التفريغ الكهربائي لغاز املصباح.

مصباح فلوري

Leuchtstofflampe

2736 fluoride

fluorure

لفلوريدات هي أمالح محض اهليدروفلوريك (HF)، حتتوي يف شبكة
هيكلها األيوين كمحتويات للمواقع سلبية (أنيونات) أيونات الفلورايد
(F-) . وباإلضافة إىل ذلك، هناك مركبات فلور بروابط تسامهية،

املركبات غري األيونية اليت حتتوي عناصر غري معدنية، ومركبات الفلور
العضوية م

فلوريد

Fluoride

2737 fluorochlorinated 
hydrocarbon (CFC)

hydrocarbure chloré fluoré

ist die Abkürzung für 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe.  

مركبات الكربون الكلورية فلورية

FCKW

2738 fluorochlorinated 
hydrocarbon (CFC)

hydrocarbure chloré fluoré

Die fluor-, chlor- und manchmal auch 
bromhaltigen Gase, werden zusammen als 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe genannt.  

مركبات الكربون الكلورية الفلورية

Fluorchlorkohlenwasserstoffe

2739 fly ash

cendre volante

ذرات من الرماد معلقة يف نواتج االحتراق.

رماد متطاير

Flugasche

2740 Fly ash

cendres volantes

أحد البقايا الناجتة عن االحتراق، ويشتمل على اجلُسيمات الدقيقة اليت
تتصاعد مع غازات االشتعال؛ أما الرماد الذي ال يتصاعد فيسمى رماد

القاع.

رماد متطايِر، رماد املداخن

Flugasche

2741 flyback converter

convertisseur flyback

مغير يستخدم يف كل من حتويل التيار املتردد إىل تيار مستمر وحتويل
الفلطية املُستمرة مع العزل اجللفاين بني الدخل وأي خرج.  ويعترب هذا
املغري يف الواقع مغيراً إلضعاف وتعزيز اجلهد مع محث منقسم ليشكِّل
محوالً، وبذلك تتضاعف نسب اجلهد مع توفّر العزل كميزة إضافية.

(انظر: ((رابط: مغير إضعاف وتعزيز اجلهد))) .

مغير خلفي

Sperrwandler;   Hoch-Tiefsetzsteller

2742 flywheel mass

masse d'inertie

األداة الدورانية اليت يتم استخدمها يف ((رابط: خزان طاقة حبدافة)). 

حدافة، كتلة احلدافة

Schwungmasse

2743 flywheel mass 
storage

masse d'inertie pour stockage

خزان تقوم فيه كُتلة دوارة ((( رابط: حدافة|احلدافة)))  بتخزين الطاقة
احلركية، حيث يؤدي التحقيق التقين الصحيح لوظيفة هذا اخلزان إىل

الوصول باملنظومة ككُل إىل درجة الكفاءة املُثلى.

خزان طاقة حبدافة

Schwungmassenspeicher
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2744 flywheel storage

stockage à volant

خزان طاقة ميكانيكي مزود حبدافة، تخزن فيه الطاقة يف صورة طاقة
دوران. واملُكونات األساسية هلذا اخلزان هي احلدافة (العضو الدوار)
واملولّد. وكُلما زادت كُتلة العضو الدوار وسرعة دورانه، يمكن

احلصول على قُدرة أكرب، وختزين قدر أكرب من الطاقة، يكون متاحاً
لبضع دقائق فقط، أو قد يمكن احلصول عليه من الشبكة. وعلى ذلك

فإن هذا النوع من اخلزانات يحافظ بفاعلية على استقرار جودة
الشبكة.

خزان طاقة حبدافة

Schwungradspeicher

2745 focalpoints for explo
ration

centre d’activité d'exploration

.(انظر: ((رابط: منطقة مستهدفة))) 

منطقة استكشاف مستهدفة

Explorationsschwerpunkt

2746 foehn

foehn

رياح جافة ودافئة ب قادمة من قمم اجلبال.

رياح دافئة، رياح حارة جافة

Föhn

2747 foehn

effet de foehn

ein warmer, trockener Fallwind  

رياح فون

Föhn

2748 fog

brouillard

Unter Nebel (ahd. nebul über lat. nebula von 
gr. νεφέλη nephele bzw. νέφος nephos 

‚Wolke‘) versteht man in der Meteorologie 
 einen Teil der , in dem Wassertröpfchen 

fein verteilt sind, und der in Kontakt mit dem 
Boden steht, wobei die Wassertröpfchen 

durc  

ضباب

Nebel

2749 FONPRODE (Fund 
for the Promotion of 
Sustainable 
Development)

Fonds pour la promotion du développement 
(Espagne)

صندوق نقدي إسباين يمثّل جزءاً من الوكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية
Agencia Española de :باإلسبانية) (AECID) الدولية

Cooperación Internacional para el
Desarrollo). ويقدم هذا الصندوق بصفة أساسية الدعم املادي
ملشروعات دف إىل التغلّب على الفقر وحتقيق املُساواة االجتماعية.

صندوق دعم التنمية اإلسباين

FONPRODE

2750 food chain

chaîne alimentaire

bezeichnet in Ökologie und Ökotoxiko-logie
die linearen energetischen und stofflichen 

Beziehungen zwischen ver-schiedenen 
Organismen oder Organismengruppen, von 

denen die einen Nahrungsgrundlage der 
anderen sind.  

سلسلة غذائية

Nahrungskette

2751 foodstuffs act

loi sur les aliments

قانون بأبعاد خمتلفة: يشمل محاية املستهلك ومكافحة األخطار
والقانون التجاري مبعىن واسع. ينظم تداول وإنتاج املواد الغذائية،

ويشمل األحكام القانونية واإلدارية اليت حتكم املواد الغذائية سواء يف
أوروبا أوعلى مستوى الدول األعضاء.

قانون املواد الغذائية

Lebensmittelgesetz

2752 footing

fondation

القاعدة اليت تعمل على تثبيت ((رابط: عنفة|عنفة الرياح)) يف مكاا،
وتكون عادةً مصنوعة من األمسنت. وإذا كانت العنفة مقَامة على طبقة
صخرية، فقد تستخدم مراسٍ صخرية لضمان االكتفاء بقاعدة أمسنتية
صغرية نسبيا؛ أما يف حالة عدم وجود هذه الطبقة الصخرية يف املوقع،

فالبد من استخدام قواعد أثقل وأَرسخ.

قاعدة األساس

Fundament
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2753 forage crops

cultures fourragères

حماصيل سنوية أو دائمة، مثل التنب، تزرع أساساً لتوفري الغذاء
للماشية، وأثناء عمليات احلصاد، تزال أغلب أجزاء النبات املوجودة
فوق األرض من احلقل وجترى العمليات عليها لتخزينها واستعماهلا

الحقاً لتغذية املاشية.

حماصيل العلف

Futterpflanzen

2754 force

force

متغير فيزيائي موجه، يؤدي دوراً هاماً يف علم امليكانيكا الكالسيكية.
ومتكن القوة من تسريع حركة األجسام، أو تغيري شكلها، كما يتيح
تأثريها إجناز عمل، وتغيري ((رابط: الطاقة|طاقة)) جسمٍ ما. وقد
اكتسبت بعض أنواع القوى مسميات مستقلة، وذلك بناءاً على

مسبباا أو تأثرياا. ومن أنواع القوى: قوة االحتكاك، وقوة الثقل،
وقوة الطرد املركزي.

قوة

Kraft

2755 forced convection

convection forcée

انتقال احلرارة عن طريق سريان املوائع، مدفوعة بأداة قسرية كاملنفاخ
أو املضخات.

حمل (حراري) قسري

erzwungene Konvektion

2756 forced convection

convection forcée

((رابط: حمل)) ينشأ فيه التيار بفعل اخنفاض يف الضغط بسبب
عوامل خارجية.

حمل جربي، حمل قسري

erzwungene Konvektion

2757 forced cooling

refroidissement forcé

إحدى الطُرق املُتعددة املُستخدمة ألغراض ((رابط: تربيد خارج
أوقات الذروة |التربيد خارج أوقات الذروة))، حيث يتم فيها تربيد

اهلواء الداخل عرب مبادل حراري.

تربيد جربى، تربيد بالتثليج

Zwangskühlung

2758 forced draft

tirage aspiré

حركة اهلواء عرب ((رابط: برج التربيد)) بفعل خواء (تفريغ) جزئي
مستحث.

سحب مستحث

Saugzug

2759 forced draught

tirage forcé

حترك اهلواء عرب ((رابط: برج التربيد)) بفعل بعض األجهزة امليكانيكية
مثل املروحة.

سحب ميكانيكي

Zwangszug

2760 Forced limit 
compensation 
obligation

obligation de compensation de  limite forcée

ينظم هذا التعويض مشغلي نظام التوزيع يف املادة 12 حبيث حيدث
تكافل وتضامن وال حيدث اختناق يف شبكة النقل عن طريق حمطات
الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي أو حمطات الطاقة النووية

للوصول إىل دعم أمن اإلمدادات .(انظر  املادة 13 من قانون
االقتصاد الطاقي).

التزام التعويض األقصى

Zwangsabregelungsentschädigungspflicht

2761 forced outage rate

fréquence des défaillances forcées

بارمتر يؤخذ يف االعتبار عند تقدير مدى إمكانية االعتماد على نظام
ما. ومعدل اخلروج االضطراري عن اخلدمة (املعروف اختصاراً بـ
FOR أو FOAR) إلحدى وحدات حمطات توليد الطاقة

الكهربائية يعرب عن احتمال عدم إتاحة هذه احملطة للخدمة عند احلاجة
إليها.

معدل اخلروج االضطراري عن اخلدمة

erzwungene Ausfallrate

2762 forecast for the day 
ahead

prévision pour la journée suivante

توقّعات حالة الطقس لليوم التايل من اإلعالم بذلك.

توقعات اليوم التايل

Folgetagsprognose

2763 forecast for the day 
before

prévision du jour précédent

تنبؤ باحلالة اآلنية، تم يف اليوم السابق.

تنبؤ اليوم السابق

Vortagesprognose
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2764 forecast horizon

horizon de prévision

الفترة الزمنية اليت مت التنبؤ بوقائع ما سيحدث فيها.

أفق التنبؤ

Vorhersagehorizont

2765 Forecast of 
consumption

prévisions de consommation

يتم حتضري توقعات االستهالك يف شبكة معينة، لتحديد احلمولة اليت
ستتم تعبئتها ((( رابط: تقدير االستهالك))) .

توقعات االستهالك

Verbrauchsprognose

2766 forecast quality

qualité des prévisions

مقياس لدقة متغير متوقَّع، مثل قوة الرياح أو شدة األشعة الشمسية.
وتعتمد دقّة التنبؤ أساساً على حساب االحنراف التربيعي املُتوسط.

(انظر: ((رابط: خطأ تربيعي متوسط))) 

جودة التنبؤ، دقّة التنبؤ

Prognosegüte

2767 foreign exchange 
earnings

recettes en devises

يساعد بيع الطاقة يف االقتصاد القومي يف نطاق مغاير لعملة البلد البائعة
على زيادة دخلها من العمالت األجنبية، اليت هلا بالطبع أمهية

استراتيجية للدولة املُصدرة.

دخل من العمالت األجنبية

Deviseneinnahme

2768 form of political 
participation

Forme de participation politique

أمناط األفعال والسلوك الذي يتبعها املواطنون، فُرادى أو بعضهم مع
بعض، بغرض التأثري على عمليات اختاذ القرارات السياسية، وذلك

على مستويات مختلفة يف النظام السياسي.

شكل املُشاركة السياسية

politische Partizipationsform

2769 formaldehyde;   
methanal

formaldéhyde

غاز عدمي اللون نفّاذ الرائحة، ميكن أن يتسبب عند تسربه يف حدوث
بعض مشاكل احلساسية اليت تتباين بني حساسية العينني واألنف

ووصوالً إىل السعال. و ينبعث هذا الغاز أساساً من اخلشب ومن مواد
البناء.

فورمالدهيد, ميثانال

Formaldehyd;   Methanal

2770 formation enthalpy

enthalpie de formation

كمية الطاقة الالزمة إلنتاج مادة ما من عناصرها الكيميائية األولية،
وذلك يف الظروف القياسية (درجة احلرارة = 25 °س، الضغط

املُحيط = 1.013 بار). (انظر: ((رابط: إنتالبية (ال... )
( (((H) اإلنتالبية|(H)

إنتالبية التكوين

Bildungsenthalpie

2771 formation of humus

formation de l'humus

Organische Substanz -> Mineralisierung + 
Rückstände (Huminstoffe)  

تشكيل الدبال

Bildung von Humusformen

2772 forming

formation

شحن خلية للمرة األوىل بالكهرباء لتفعيل إلكتروداا، وذلك بواسطة
تيار مستمر بقطبية ثابتة. ومثال ذلك: شحن اخللية من مصدر تيار

.كهركيميائي

شحن حتضريي للبطارية

Formation

2773 forms of energy

formes d'énergie

ميكن أن تتواجد وأن تظهر الطاقة يف نظام ما مبظاهر خمتلفة. وتسمى
هذه الظواهر أواخليارات أشكال الطاقة.

أشكال الطاقة

Energieformen

2774 forward control 
forward supervision

réglage pour le début

أحد مناذج شحن خزان احلرارة يف منظومة ختزين الطاقة ليالً أثناء فترة
التعريفة املُخفّضة للطاقة، . وتكون ((رابط: نظام ختزين الطاقة

ليالً|ألنظمة ختزين الطاقة ليالً)) األولوية عند تفعيل نظام التحكّم
املُتقدم لتخزين الطاقة، حيث تخزن الطاقة ا يف أول جزء من فترة
التعريفة املُخفّضة. (انظر: ((رابط: حتكّم (ال... ) يف توزيع الطاقة))،
((رابط: حتكم (ال... ) املُتأخر لتخزين الطاقة|التحكّم املتأخر لتخزين

الطاقة))) .

حتكّم متقدم لتخزين الطاقة

Vorwärtssteuerung
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2775 forward transaction

contrat à terme

معامالت جتارية معينة مرتبطة بالصفقات، حتدث مثالً مع نقل ((رابط:
شهادة انبعاثات|شهادات انبعاثات)) وسداد قيمتها املادية، فيتم

السداد يف توقيت خمتلف عن التوقيت الذي يتم فيه نقل الشهادة حبيث
يأيت هذا األخري يف توقيت الحق على توقيت إبرام الصفقة (وهو

التوقيت الذي يتم فيه وضع الشروط املعنية).

صفقة آجلة، عقد آجل

Termingeschäft

2776 fossil biogenous 
energy carrier

vecteur d'énergie fossile biogène

((رابط: ناقل الطاقة|نواقل طاقة))، مثل ((رابط: فحم|الفحم))
واهليدروكربونات السائلة والغازية (من بينها ((رابط: نِفط خام|النِفط
اخلام)) و((رابط: غاز طبيعي|الغاز الطبيعي))) . ويمكن التمييز بني
((رابط: ناقل الطاقة األولية|ناقل طاقة أولية)) أحفوري حيوي املنشأ

(مثل فحم الليجنيت) و((رابط: ناقل الطاقة الثانوية|ناقل طاقة
ثانوية)) أحفوري حيوي املنشأ (مثل ((رابط: برتين|البرتين)). 

ناقل طاقة أحفورية حيوية املنشأ

Fossil biogene Energieträger

2777 fossil biogenous 
energy resource

ressource d’énergie fossile biogène

خمزونات نشأت من أصول حيوية، ومنها: ((رابط: ترسبات الفحم))
و((رابط: مكامن الغاز الطبيعي)) و((رابط: ترسبات نفطية|الترسبات

النفطية)). 

خمزون طاقة أحفورية حيوية املنشأ

Fossil biogene Energievorräte

2778 fossil energy

énergie fossile

طاقة مستمدة من وقود حفري.

طاقة حفرية

Fossile Energie

2779 Fossil energy

énergie fossile

wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen  

طاقة أحفورية

Fossile Energie

2780 fossil energy 
resources

ressource d’énergie fossile

خمزونات تكونت من خالل عمليات حيوية أو جيولوجية، أو كليهما،
وتصنف إىل ((رابط: خمزون طاقة أحفورية حيوية املنشأ)) و((رابط:

طاقة أحفورية معدنية)). 

خمزون طاقة أحفورية

Fossile Energievorräte

2781 fossil energy sources

sources d'énergie fossile

Die chemische Bindungsenergie der 
organischen, kohlenstoffhaltigen Substanzen 

kann sehr leicht durch Verbrennen in 
thermische   überführt werden.  

مصادر الطاقة األحفورية

fossile Energiequellen

2782 fossil fuel

combustible fossile

مصطلح عام يطلق على أنواع الوقود مثل النفط والغاز الطبيعي
والفحم اليت تكون قد تكونت يف باطن األرض منذ ماليني السنني
بفعل التغريات الكيميائية والفيزيائية لبقايا النباتات واحليوانات حتت

درجات حرارة عالية وضغط عالٍ.

وقود أحفوري

fossiler Brennstoff

2783 fossil fuel

combustible fossile

وقود يستخرج من املواد األحفورية كالفحم احلجري، الفحم النفطي
األسود، الغاز الطبيعي، ومن النفط.

وقود أحفوري

Fossile Brennstoffe

2784 fossil fuel 
dependence

dépendance des combustibles fossiles

اإلعتماد على الوقود األحفوري

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen

2785 fossil fuel 
dependence;   fossil 
energy source 
dependence

dépendance des combustibles fossiles

تعتمد العديد من املناطق يف العامل على مصادر الطاقة احلفرية بشكل
كبري يف االقتصاد القومي والصناعة.

اعتماد على مصادر الطاقة احلفرية

Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
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2786 fossil fuel 
overconsumption

surconsommation de combustibles fossiles

استهالك مفرط للوقود األحفوري

übermäßiger Verbrauch von fossilen 
Brennstoffen

2787 fossil fuels

combustibles fossiles

حامل طاقي مستخلص من مصادر طاقية (من حمروقات) أحفورية.

حامل طاقي أحفوري

fossile Energieträger

2788 fossil mineral 
energy carrier

vecteur d'énergie fossile minérale

مواد يمكن استخدامها لتوفري ((رابط: الطاقة))، وذلك من خالل
عملية ((رابط: انشطار نووي)) أو ((رابط: التحام نووي)).  ومن

هذه النواقل جند: ((رابط: يورانيوم|اليورانيوم)) و((رابط:
ثوريوم|الثوريوم)) و((رابط: هيدروجني|اهليدروجني)). 

ناقل طاقة أحفورية معدنية

Fossil mineralische Energieträger

2789 fossil mineral 
energy resource

ressource d’énergie minérale fossile

خمزونات ذات أصول معدنية (غري عضوية). ومن أنواعها: ((رابط:
رواسب اليورانيوم)) وخمزونات ((رابط: مواد أساسية لالندماج

النووي|املواد األساسية لالندماج النووي)). 

خمزون طاقة أحفورية معدنية

Fossil mineralische Energievorräte

2790 Fossil raw materials

matière première fossile

يستعمل املصطلح عموما للداللة على املصادر الطاقية األحفورية
(الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، ... ).

مادة أحفورية خام

Fossile Rohstoffe

2791 fouling

encrassement

طبقة على أسطح االنتقال احلرارية يف املُبادالت احلرارية مثل أنابيب
املراجل حتدث بفعل ترسب جسيمات الرماد.

أوساخ مترسبة

Fouling

2792 fouling factor

facteur d'encrassement

املقاومة اإلضافية النامجة عن الطبقة املتسخة بفعل تراكم القشور،
والصدأ، وبعض الرواسب على سطح أنبوب.

عامل التلَوّث

Verunreinigungsfaktor

2793 Fourier equation

équation de Fourier

.(انظر: ((رابط: معادلة توصيل احلرارة))) 

معادلة فورييه

Fourier-Gleichung

2794 frac

frac

شق أو صدع اصطناعي ينطلق من ثقب بئر، لزيادة نفاذية الوسط
وبالتايل تعزيز استخراج اهليدروكربورات؛ (fracen) عملية إحداث

.(fracs) الشقوق

(frac) شق

frac

2795 fracking

fracking

التكسري اهليدروليكي أو التحفيز اهليدروليكي هو أسلوب يستعمل
خصوصا يف جمال استخراج النفط والغاز، حيث يتم حقن سائل
التشقيق ("Fracfluid" الذي يستعمل إلحداث الشقوق) حتت
ضغط كبري يف ثقب عميق إلنتاج الشقوق يف خزان صخري أو

لتوسيع الشقوق وجعلها أكثر استقرارا. وبال

تكسري/إحداث شقوق

Fracking

2796 frame cross-piece

traverse de cadre

خط عرضي أو طويل هليكل إنشائي يتألف من أعمدة وحصى
وعوارض وأعضاء التكتيف القُطرية.

منحىن

Rahmentraverse

2797 Framework 
Convention on 
Climate Change

Convention-cadre sur les changements 
climatiques

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (englisch 

United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) ist ein 

internationales Umweltabkommen mit dem 
Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung 

des Klimasystems zu ver  

اتفاقية إطارية بشأن تغري املناخ

Klimarahmenkonvention
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2798 Framework 
Convention on 
Climate Change

Convention-cadre sur les changements 
climatiques

ist ein internationales Umweltabkommen mit 
dem Ziel, eine gefährliche anthropogene 

Störung des Klimasystems zu verhindern und 
die globale Erwärmung zu verlangsamen 

sowie ihre Folgen zu mildern  

اتفاقية إطارية بشأن تغري املناخ

Klimarahmen-Konvention

2799 Francis turbine

turbine Francis

عنفة تستخدم عادةً يف حمطات توليد الطاقة من املياه املُخزنة، حيث
يتم تركيبها يف املساقط املائية اليت يتراوح ارتفاعها بني 10 و700

متراً، وتكون ذات قدرة تتراوح بني 1 كيلو واط و 100 ميجا واط،
وسعة مياه تصل إىل 30000 لتر;   ثانية. وجدير بالذكر أن األنواع

اجلديدة من عنفات فرانسيس تصل كفاءا إىل 90%. (انظر:
((رابط: عنفة كابالن))، و((رابط: عنفة بيلتون))) 

عنفة فرانسيس

Francisturbine

2800 free convection;   
natural convection

convection libre;   convection naturelle

((رابط: حمل)) حراري ينشأ فيه التيار بسبب االختالفات اليت حتدث
يف الكثافة نتيجةً الختالفات درجة احلرارة يف السائل.

حمل حر، حمل طبيعي، حمل طليق

freie Konvektion

2801 free cooling

refroidissement gratuit

تربيد مبين أو مركز البيانات  مثال, دون أي تكلفة  ملحوظة يف الطاقة
التشغيلية.

تربيد جماين

freie Kühlung

2802 free energy

énergie libre

( (((G) رابط: طاقة جيبس)) :انظر)

طاقة حرة

freie Energie

2803 free enthalpy

enthalpie libre

( (((G) رابط: طاقة جيبس)) :انظر)

إنتالبية حرة

freie Enthalpie

2804 free heat region

région de chaleur gratuite

منطقة مفردة، تقع يف منطقة التشغيل املُمكنة اخلاصة ((رابط: وحدات
عنفة غازية ومولّد بخار يعمل باسترجاع احلرارة

(GTHRSG)|بوحدات العنفة الغازية ومولّد البخار باسترجاع
تطلبات احلرارة والقُدرة األقلّ من احلدغطّي كل ماحلرارة))) ، وت

األدىن الستخالص احلرارة.

منطقة حرارية حرة

Bereich freier Wärme

2805 free movement of 
goods

libre circulation des marchandises

احلركة احلرة للسلع

Warenverkehrsfreiheit

2806 Free radicals gasifier

gazéifieur à radicaux libres

مغوز أحادي املرحلة، تستخدم فيه عملية حتويل بالتحلّل احلراري
(بالطاقة احلرارية)، وبالتحلّل الضوئي (بالطاقة الضوئية) يف جو يفتقر

إىل األكسجني. ويزود هذا املُغوز بطاقة كهربائية تسبب احنالالً
حرارياً، وضوء األشعة فوق البنفسجية، إىل جانب استغالل التفاعالت
اجلذرية احلُرة يف حتويل املواد ذات األساس الكربوين إىل غاز تصنيع

فيما بعد.

مغوز ذو جذور حرة

Thermo-UV-Vergaser;   FRG-Vergaser

2807 freewheeling

fonctionnement sans charge

حالة  يكون عليها املُولّد اهلوائي غري موصل حبملٍ. ويكون يف هذه
احلالة معرضا خلطر التدمري الذايت الناجم عن تسارع الدوران بشكل

مفرط.

دوران دون حمل

Freilauf

2808 freezing point

point de congélation

متثل احلد الفاصل بني احلالة "الصلبة" واحلالة "السائلة" ملادة نقية.

نقطة التجمد

Gefrierpunkt
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2809 French 
Development 
Agency

Agence Française de Développement (AFD)

وكالة فرنسية عامة تقدم الدعم املايل للمشروعات ذات الطابع
املُستدام يف مناطق مختلفة من العامل. وتمثّل القارة اإلفريقية احملور

الرئيسي ألنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية.

الوكالة الفرنسية للتنمية

französische Entwicklungsagentur (AFD)

2810 frequency

fréquence

عدد ((رابط: دورة تيار متردد|دورات التيار املتردد)) الكاملة يف
الثانية الواحدة.

تردد

Frequenz

2811 frequency gradient

gradient de fréquence

معاجلة احنرافات التردد احلادثة يف حمطات توليد الطاقة، نتيجةً الختالل
التوازن بني مقدار التغذية بالطاقة واستخالصها (ضبط القدرة الفعالة)،

وحتدث هذه العملية يف عدة صور، وهي: ((رابط: حتكم
ابتدائي|التحكم االبتدائي)) و((رابط: حتكم ثانوي|التحكم

الثانوي))، أو عند استخدام ((رابط: احتياطي دقائقي|االحتياطي
الدقائقي)) أو ((رابط: احتياطي القدرة الساعايتّ)) كذلك ولكن يف

حاالت الضرورة القصوى.

تثبيت التردد

Frequenzhaltung

2812 Frequency 
regulation in the 
electricity grid

régulation de la fréquence du réseau électrique

تنظيم واحلفاظ على استقرار تردد التيار الكهربائي يف شبكة الكهرباء.

تنظيم التردد يف شبكة الكهرباء

Frequenzregelung im Stromnetz

2813 frequency stability 
frequency control

stabilisation de la fréquence

(انظر: ((رابط: ضبط تردد القدرة))، ((التحكّم يف اجلُهد والقُدرة غري
الفعالة))) 

ضبط قدرة التردد

Frequenzleistungsregelung

2814 fresh biomass

biomasse fraîche

الكتلة احليوية ال تزال حتتوي على املاء.

كتلة حيوية طرية

Frischbiomasse

2815 freshwater

eau douce

ist das frei verfügbare Wasser.  

مياه عذبة

Süßwasser

2816 friction energy

énergie de frottement

طاقة ينشأ من خالهلا مقاومة جسم ما عند انزالقه على جدار صلب.

طاقة االحتكاك

Reibungsarbeit

2817 friction layer

couche de frottement

((انظر: ((رابط: طبقة حدية كوكبية|الطبقة احلدية الكوكبية)

طبقة االحتكاك

Reibungsschicht

2818 frontier area

territoire frontière

منطقة حيث ألسباب معينة (على سبيل املثال، أسباب مناخية أو
لوجستية جغرافية) مل تقم فيها أو بالكاد أقيمت أعمال االستكشاف.

حقل حدود

Frontiergebiet

2819 frost damage

dégâts dus au gel

wird durch die Volumenausdehnung 
gefrierenden, im Poren- und Kluftraum 
befindlichen Wassers hervorgerufen und 
gehört zu den wichtigsten Prozessen der 

physikalischen Verwitterung  

أضرار الصقيع

Frostsprengung

2820 Frost Day

jour de givre

Definition: Die Temperatur sinkt mindestens
einmal am

 
.Tag unter 0° C

يوم صقيع

Frosttag
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2821 frost limit

limite du gel

موقع تتجمد فوقه املياه حسب مستوى ارتفاعه و يتكون الصقيع يف
ظروف مناخية حمددة.

حدود الصقيع

Frostgrenze

2822 fuel

combustible

مادة كيميائية ميكن حتويل الطاقة الكيميائية املختزنة فيها عن طريق
االحتراق إىل طاقة حرارية قابلة لالستخدام.

وقود

Brennstoff

2823 fuel

combustible

مواد حتترق بسهولة وميكن استخدامها لتوليد الطاقة احلرارية.

وقود

Brennstoff

2824 fuel cell

pile à combustible

جتهيزة تعمل على حتويل طاقة الوقود مباشرة إىل طاقة كهربائية
وحرارة دون احتراق.

خلية وقود

Brennstoffzelle

2825 Fuel cell

Pile à combustible

جهاز حيول الطاقة الكيميائية للوقود إىل كهرباء عن طريق تفاعل
كيميائي.

خلية وقود

Brennstoffzelle

2826 fuel cell

pile à combustible

خلية جلفانية تحول طاقة التفاعل الكيميائية لوقود، يتم ضخه بدون
توقف، إىل طاقة كهربائية. وحيدث هذا التحول بشكل مباشر، أي أنه

ال يتم عن طريق اكتساب طاقة حرارية. ودرجات الكفاءة اليت
تحقّقها حىت اآلن خاليا الوقود تفوق مثيالا يف محركات أوتو أو

محركات ديزل، كما تصل إىل نفس درجات الكفاءة اخلاصة
بتوربينات الغاز احلديثة (أو قد تفوقها بقليل). ومن أشهر خاليا

الوقود تلك العاملة باهليدروجني واألكسجني.

خلية وقود

Brennstoffzelle

2827 Fuel Cell Initiative

Initiative 'Piles à combustible'

تعد خاليا الوقود الصغرية العاملة بالغاز الطبيعي البديل ذو الفُرص
املستقبلي الواعد، حيث ميكن استخدامها يف أغراض توليد الطاقة
الكهربائية واحلرارية بشكل فعال وغري ضار بالبيئة. ودف مبادرة
'خلية الوقود' إىل دعم وتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا وجتهيزها

للدخول يف األسواق.

مبادرة 'خلية الوقود'

Initiative Brennstoffzelle

2828 fuel cell stack

installation de piles à combustible

نظام فرعي ضمن ((رابط: أنظمة خاليا الوقود))، ينتج تياراً كهربائياً
مستمراً.

جمموعة خاليا الوقود

Brennstoffzellenblock

2829 fuel cell systems

systèmes de piles à combustible

شبكات توفر إمكانية توليد قدرة نظيفة وفعالة وخالية من
االضطرابات، وهي مصممة إلنتاج تيار مستمر من خالل عملية

كهركيميائية دون حدوث احتراق مباشر ملصدر الوقود. وتتكون هذه
األنظمة من ثالثة أنظمة فرعية أساسية؛ تتمثل يف: ((رابط: جمموعة

خاليا الوقود)) و((رابط: معاجل الوقود)) و((رابط: مهايئ القدرة)). 

أنظمة خاليا الوقود

Brennstoffzellensysteme

2830 Fuel Cell Vehicle

Véhicule à pile à combustible

مركبة يتم تزويدها باهليدروجني أو الغاز الطبيعي (الذي يتحول يف
املركبة إىل هيدروجني)، حيث يستخدم هذا الغاز يف خاليا الوقود
لتوليد تيار كهربائي تشغل بواسطته املركبة. أما التيار الفائض فيتم

ختزينه يف بطاريات لالستفادة منه وقت احلاجة.

(FCV) مركبة تعمل خباليا الوقود

Brennstoffzellenfahrzeug

2831 fuel cells

piles à combustible

خلية يعاد تزويدها باستمرار بإمدادات الوقود، وتتكون من ((رابط:
كاثود)) و((رابط: أنود)) و((رابط: إلكتروليت)) وحمل خارجي.

خلية وقود

Brennstoffzellen
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2832 Fuel Cells and 
Hydrogen Joint 
Undertaking (FCH 
JU)

entreprise commune Piles à combustible et 
Hydrogène  (FCH JU)

تعد هذه املُبادرة نوع من ((رابط: شراكة بني القطاعني العام واخلاص
(PPP)|الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (PPP)))  لدعم
البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والتحقّق يف جمايل تكنولوجيا

خاليا الوقود وتقنيات الطاقة اهليدروجينية يف أوروبا. و دف هذه
الشراكة إىل إدخال هذه التقنيات يف األسواق بشكل سريع، وذلك

فيما يتعلّق بإمكانياا اليت توفّر نظام طاقة صديق للبيئة.

املُبادرة املُشتركة 'خاليا الطاقة
FCH) 'والطاقة اهليدروجينية
JU)، مبادرة دمج تقنيات خاليا

FCH) الطاقة والطاقة اهليدروجينية
JU)، مشروع دمج تقنييت خاليا

FCH) الطاقة والطاقة اهليدروجينية
(JU

Gemeinsames Unternehmen Brennstoffzellen 
und Wasserstoff

2833 fuel cycle

cycle du combustible

سلسلة من اخلطوات الالزمة إلنتاج الكهرباء، تشمل األعمال
املنجمية، أو بطريقة أخرى اكتشاف مصادر الوقود اخلام باإلضافة إىل
معاجلته وتنقيته، ونقله وتوليد الكهرباء منه. وتضم هذه السلسة أيضاً

إدارة املخلفات، ووقف تشغيل الوحدة ائياً.

دورة الوقود

Brennstoffzyklus

2834 Fuel dispenser

distributeur de carburant

جهاز ضخ يف حمطة للوقود، واليت متكن من إيصال وإدخال الوقود إىل
خزان السيارة لتزويدها بالوقود.

مضخة توزيع الوقود

Zapfsäule

2835 fuel element

élément combustible

حزمة من قضبان حتتوي الوقود النووي وتستعمل لتزويد مفاعل نووي
بالوقود.

جتميع وقود

Brennelement

2836 fuel handling 
systems

système de manutention du combustible

أنظمة تعين بتفريغ الوقود اخلشيب من الشاحنات الصغرية أو عربات
النقل ونقلها إىل كومة أو صومعة التخزين، مث حتويلها من مكان
التخزين إىل املرجل (الغالية) أو غريه من جتهيزات حتويل الطاقة.

نظام مناولة الوقود

Brennstoffhandhabungssystem

2837 fuel mix

composition du courant

بيانٌ يوضح نِسب التيار الكهربائي املُولَّد من املصادر األولية للطاقة -
أي املواد اخلام احلفرية (الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي)، أو من

الطاقة الذرية، أو من مصادر الطاقة املُتجددة.

بيان مصادر التيار الكهربائي

Strommix

2838 fuel processor

traitement de combustible

يعد معاجل أو معدل الوقود نظاما فرعيا يف ((رابط: أنظمة خاليا
الوقود))، حيث يحول الغاز الطبيعي إىل صورة غازية غنية

باهليدروجني حىت يتسىن استخدامه يف ((رابط: خلية وقود|خاليا
الوقود)). 

معاجل الوقود

Brennstoffreformer

2839 fuel pump

pompe de carburant

تستخدم مضخة الوقود يف أنظمة حقن الوقود احلديثة لضخ الوقود،
أي البرتين أو ((رابط: وقود الديزل))، بالكمية املطلوبة والضغط

الالزم، من خزان الوقود إىل صمام احلقن أو مضخة احلقن.

مضخة الوقود

Kraftstoffpumpe

2840 fuel rod

barre de combustible

أنبوب أسطواين حيتوي على الوقود النووي.

قضيب وقود

Brennstab

2841 fuel rod

barre de combustible

تستعمل قضبان الوقود لشحن املفاعالت النووية بالوقود النووي وهي
أنابيب معدنية حتتوي على املواد النووية القابلة لالنشطار (الوقود

النووي).

قضيب وقود

Brennstab
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2842 fuel tank / fuel oil 
tank

réservoir de carburant / réservoir à combustible

صهريج لتخزين زيت التدفئة.

خزان زيت التدفئة

Heizöltank

2843 fuel treatment 
evaluator (FTE)

évaluateur de traitement du carburant

تقييم استراتيجي يساعد على متييز وتقييم وحتديد األولوية لفرص
معاجلة الوقود.

تقييم معاجلة الوقود

Brennstoffaufbereitung-Evaluator

2844 fuel-cell drive

propulsion par pile à combustible

نظام يف ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود)) يتم من خالله حتويل
الطاقة الكيميائية للهيدروجني إىل طاقة كهربائية، تقوم بتشغيل احملرك

الكهربائي ملركبة تعمل خباليا الوقود.

تشغيل خباليا الوقود

Brennstoffzellenantrieb

2845 fuel-to-air ratio

rapport combustible;  air

النِسبة اليت يتم عندها االحتفاظ بدرجة حرارة اللهب املوضعية حبيث
تكون أدىن من درجة احلرارة األديباتية األستوكيومترية.

نِسبة الوقود إىل اهلواء

Brennstoff-Luft-Verhältnis

2846 full cycle

cycle complet

التفريغ الكامل لبطارية، ثُم إعادة شحنها بالكامل.

دورة كاملة، ضغاط بإزاحة موجبة

Vollzyklus

2847 Full exploitation of 
the grid

exploitation complète du réseau

استخدام كامل للشبكة

Netzauslastung

2848 Full hybrid

hybride musclé;   hybride avec puissance accrue

هي مركبة تامة التهجني، إال أا ذات قدرة متزايدة، ومن مث فإن هلا
كفاءة منخفضة، وذلك مقارنةً بأي مركبة كهربائية أخرى تامة

التهجني. (انظر: ((رابط: مركبة هجينة صغرية))، ((رابط: مركبة
قليلة التهجني))

مركبة فائقة التهجني

Muscle Hybrid

2849 full hybrid

totalement hybride

مركبة مزودة بنظام إدارة كهربائي ومحرك احتراق داخلي، حيث ال
تتم إدارة املركبة إال باملوتور الكهربائي ملسافات محددة. (انظر:
((رابط: مركبة هجينة صغرية (ميكرو))) ، ((رابط: مركبة قليلة

التهجني))، ((رابط: مركبة فائقة التهجني))) 

مركبة تامة التهجني

Vollhybrid

2850 full load

pleine charge

يف حمطات الطاقة، هو وضع التشغيل الذي تنتج فيه احملطة احلمل
اإلمسي هلا. ولتستطيع احملطة تغطية التغيريات املُفاجئة يف الطلب على
التيار الكهربائي، فإن جزءاً من احملطات - كبرياً كان أم صغرياً - يتم
تشغيله حبمل مخفَّض. كما يشري مصطلح 'احلمل الكامل' إىل احلمل
اليومي، فيما بني احلمل الذروي (غالباً يف فترة املساء) وأقل حمل

(غالباً يف ساعات الليل).

حمل كامل

Volllast

2851 full sun

plein soleil

تعرف بأا كمية كثافة القدرة يف ضوء الشمس الساقط على سطح
األرض وقت الظهرية، وتقدر بنحو 1 كيلو واط;   متر مربع.

مشس مكتملة

Normeinstrahlung

2852 full supply

approvisionnement complet

النوع األكثر شيوعاً من طرق اإلمداد بالتيار الكهربائي، و حيصل فيه
العميل على معظم احتياجاته من التيار عن طريق مورد واحد فقط.
ويف عقود اإلمداد الكامل ال تذكر البيانات الدقيقة اخلاصة بكمية

التيار والفترة الزمنية للحصول على الطاقة.

إمداد كامل

Vollversorgung

2853 full-wave 
rectification

rectification pleine onde

يقوم املقوم كامل املوجة بتحويل الشكل املوجي الكامل للدخل إىل
شكل آخر بقطبية ثابتة (موجبة أو سالبة) عند اخلرج. وينتج عن

عملية التقومي هذه حتويل قطبييت الشكل املوجي للدخل إىل تيار مستمر
(DC) نابض، وإنتاج متوسط جهد خرج أعلى.

تقومي كامل املوجة

Vollwellengleichrichtung

288



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةF

2854 functional 
requirement

exigences fonctionnelles

متطلبات محددة من الالزم أن تفي ا حمطات التوليد. ويمكن التمييز
بني متطلبات أساسية (مثل متطلبات قدرة اخلرج الناجتة عن حمطة

توليد، واملنقولة إىل الشبكة على مدى فترات زمنية محددة واعتماداً
على تردد تيار الشبكة وجهدها)، وهذه كلها متطلبات جيب على أي
حمطة توليد أن توفّرها، وبني متطلبات إضافية جيب أن توفرها حمطات
التوليد بناًء على طلب مشغل الشبكة وذلك لضمان التشغيل اآلمن
للشبكة يف حالة جتاوز املُتطلبات األساسية. وعادةً ما ينص يف العقد

املُربم بني مشغل الشبكة ومشغل حمطة التوليد على املُتطلبات اإلضافية.

متطلبات أساسية للشبكة

Grundanforderung

2855 funding instrument

instrument de financement

إجراء يتخذ لتشجيع ودعم استخدام الطاقات املُتجددة، مثل ((رابط:
تعريفة اإلمداد بالطاقة|تعريفات اإلمداد بالطاقة)) و((رابط: حوافز

ضريبية ومالية|احلوافز الضريبية واملالية)). 

أداة دعم

Förderinstrument

2856 funding instrument

instrument de financement

أداة متويل

Förderinstrument

2857 funding instruments 
of the federal 
government for the 
expansion and the 
launch of renewable 
energy

les instruments de financement du 
gouvernement fédéral pour l'expansion et le 
lancement de l'énergie renouvelable

قانون الطاقات املتجددة كخلف للقانون اخلاص باإلمداد بالكهرباء
 

• قانون لتعزيز الطاقات املتجددة يف القطاع احلراري (قانون الطاقة
احلرارية املتجددة

 
• برنامج حتفيز السوق للحصول على الطاقة املتجددة يف جمال التدفئة

 
• مرسوم توفري الطاقة، وحتديد املعايري األساسية

أدوات التمويل من احلكومة االحتادية
للنهوض وإدخال الطاقات املتجددة

إىل السوق

 Förderinstrumente der Bundesregierung zum 
Ausbau und der Markteinführung der 
erneuerbaren Energien

2858 funding model

modèle d'encouragement

يهدف هذا النموذج إىل دعم الطاقة الكهربائية املولّدة مجدداً. وتقوم
الدولة املعنية بتنظيم عملية الدعم بواسطة ((رابط: نظام الكوتا)) أو

((رابط: منوذج تعريفة التغذية)). 

منوذج دعم

Fördermodell

2859 funding model

modèle de financement

 تشجيع الدول على توليد كهرباء متجددة

منوذج متويل

Fördermodell

2860 funding regime

régime de financement

جممل الشروط واإلجراءات املالية اليت تؤثر يف استخدام الطاقة املتجددة
وتشجع على ذلك.

نظام التمويل

Förderregime
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2861 fungible fuels

carburants fongibles

أنواع وقود، مثل ((رابط: إيثانول|اإليثانول)) والبوتانول، إخل، تصنع
من ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) خبصائص كيميائية لتتشابه
مع أنواع الوقود التقليدية مثل البرتين، ويمكن خلطها واستعماهلا يف

احملركات املستخدمة حالياً.

أنواع وقود بديلة، أنواع الوقود من
أنظمة بيولوجية

austauschbare Kraftstoffe

2862 fungus

champignon

-  

فطر

Pilz

2863 furling

enroulement

تتم إدارة ((رابط: ريشة العنفة|أرياش عنفة)) الرياح يف عكس اجتاه
الريح حلمايتها من الدوران بسرعات بالغة، وهذه العملية تسمى

'بالدوران العكسي'، ويمكن أن حتدث إما أوتوماتياً أو يدوياً.

دوران عكسي

Pitchregelung;   Stallregelung

2864 furling Tail

queue d’enrouleur

آلية تأمني تسمح للذيل بأن يلف عندما تكون الرياح سريعة للغاية، مما
يتسبب يف دوران ((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة)) يف عكس اجتاه

الريح، وبالتايل محاية اآللة.

ذيل الدوران

mechanische Sturmsicherung

2865 fuse

fusible

جتهيزة كهربائية تقوم بقطع الدائرة وإيقاف سريان التيار يف حالة مرور
تيار زائد يف الدائرة. وغالباً ما يتكون املصهر من سلك يوجد داخل

أنبوب زجاجي ينكسر بدوره عند مرور تيارات عالية.

مصهر

Sicherung

2866 fusion heat

chaleur de fusion

كمية احلرارة الالزمة لتحويل قدر معني من مادة ما من احلالة الصلبة
إىل احلالة السائلة حتت ضغط وعند درجة حرارة معينني.

حرارة االنصهار

Schmelzwärme

2867 fusion line

ligne de fusion

اخلط الفاصل بني ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة))، و((رابط:
منطقة االنصهار)). 

خط االنصهار

Schmelzlinie

2868 fusion pressure 
curve

courbe de pression de fusion

احلد بني ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة))، ((رابط: حالة
سائلة|واحلالة السائلة)) يف مخطط األطوار (وهو خمطط ذو بعدين:
درجة احلرارة، والضغط). ويمثّل ارتباط درجة حرارة انصهار احلالة

الصلبة بالضغط.

منحىن االنصهار

Schmelzdruckkurve

2869 fusion zone

zone de fusion

((رابط: منطقة ذات طورين|املنطقة ذات الطورين)) بني ((رابط:
حالة سائلة|احلالة السائلة)) (( رابط: حالة صلبة|واحلالة الصلبة)). 

منطقة االنصهار

Schmelzgebiet

2870 fusion;   melting

fusion

حتوّل املادة من ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة)) إىل ((رابط: حالة
سائلة|احلالة السائلة)). 

انصهار

Schmelzen

2871 future energy needs

besoins énergétiques futurs

احتياجات مستقبلية من الطاقة

künftiger Energiebedarf

2872 future house

maison du future

تقوم ((رابط: وكالة (ال... ) األملانية للطاقة (dena)|الوكالة األملانية
للطاقة (dena)))  بتنفيذ عدد كبري من املشروعات اليت تستهدف

حتسني كفاءة الطاقة يف املباين، وذلك بدءاً بتطوير وتطبيق شعار اجلودة
'للمباين السكنية النموذجية يف كفاءة الطاقة'، مروراً بربامج الوكالة
اخلاصة بصيانة املباين على مستوى أملانيا كلها لتصبح منوذجية من

حيث كفاءة الطاقة، ووصوالً إىل تقدمي املعلومات الالزمة
للمستفيدين. ملزيد من املعلومات، برجاء زيارة املوقع التايل:

.www.zukunft-haus.info

بيت املُستقبل

zukunft haus
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2873 G20 (Group of 
Twenty)

Groupe des Vingt

جمموعة تمثّل فريقاً من الدول النامية والدول الصناعية احلديثة.  يشار
ألعضاء جمموعة العشرين (أحياناً بالرموز G21 أو G22 أو

G20+ تبعاً للعدد اآلين لألعضاء). وقد تأسست جمموعة العشرين يف
العشرين من أغسطس 2003 يف إطار االستعداد للمؤمتر الوزاري
اخلامس ملُنظّمة التجارة العاملية (WTO) يف كانكون (املكسيك)،

والذي أقيم يف شهر سبتمرب لعام 2003. وتعترب الربازيل واهلند
والصني وتركيا الدول القائدة يف اموعة، كما تم جمموعة العشرين

يف املقام األول مبوضوعات وقضايا من جمال الزراعة.

(G20) جمموعة العشرين

Gruppe der Zwanzig

2874 G-235

G-235

((رابط: صلب مجلفن)) بالتغطيس على الساخن وهو أثقل أنواع
الصلب املُدلفن املتاح جتارياً، حيث إنه يوفر احلماية من التآكل وميكن
االعتماد عليه يف معظم العمليات الكيميائية املتعلقة باملياه واملستخدمة

يف األنظمة الصناعية.

'G-235' لب مطلي بالزنكص

G-235

2875 G8 (Group of Eight)

Groupe des huit

جمموعة تضم أكرب الدول الصناعية يف العامل و تعترب نفسها مبثابة
'منتدى استفتائي' تناقش فيه قضايا االقتصاد العاملي ويتم البت فيها

بنظام املوافقة اجلماعية. وتضم اموعة الدول اآلتية: أملانيا، الواليات
املُتحدة األمريكية، اليابان، بريطانيا، كندا، فرنسا، وإيطاليا (الذين

يمثّلون جمموعة السبع - G7)، باإلضافة إىل روسيا.

(G8) جمموعة الثماين

Gruppe der Acht

2876 GaAS

GaAS

مادة تستخدم يف تصنيع ((رابط: خلية|اخلاليا)) الشمسية ذات
الكفاءة العالية واليت تعرف أيضاً باسم ((رابط: فيلم رقيق|األفالم

الرقيقة)) مفردة البلورة.

(GaAS) زرنيخيد اجلاليوم

GaAs

2877 GaAs

GaAs

مركب كيميائي من املواد أشباه املوصالت واملستعملة إلنتاج اخلاليا
الشمسية الرقيقة.

زرنيخيد الغاليوم

GaAs

2878 galvanic corrosion

corrosion galvanique

حالة حتدث عند استخدام سائل يف االتصال بني معدنني مختلفني، إذا
مل يكونا معزولني كهربائياً أو فيزيائياً بشكلٍ جيد.

تآكل جلفاين

galvanische Korrosion

2879 galvanic element

Elément galvanique

أداة لتحويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية.

خلية جلفانية، عنصر جلفاين

galvanisches Element

2880 galvanization

galvanisation

اجللفنة هي عموما وضع طبقة رقيقة من الزنك على مصنوعات من
الصلب حلمايتها من الصدأ.

كَلْفَنة (جلفنة)

Verzinkung

2881 galvanized steel

acier galvanisé

هو أكثر املواد استخداماً يف جمال انشاء ((رابط: برج تربيد مصنع
مسبقاً|أبراج التربيد املُصنعة مسبقاً))، نظراً لكفاءته العالية من الناحية

اإلنشائية ومقاومته للتآكل من ناحية أخرى.

صلب مطلي بالزنك، صلب مجلف

verzinkter Stahl

2882 gamma ray log

profil des rayons gamma

طريقة قياس جيوفيزيائية خاصة باآلبار احملفورة، وفيها يتم قياس آشعة
جاما الطبيعية اليت تنبعث من عنصر البوتاسيوم املوجود يف معادن

الطني بشكلٍ كبريٍ، ومن نظريه املُشع باإلضافة إىل نظائر سالسل من
اليورانيوم والثوريوم.

رصد آشعة جاما، تسجيل آشعة
جاما، قياس آشعة جاما

Gammastrahlungsmessung
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2883 garden waste

déchets de jardin

مخلّفات تنتج عن أعمال البستنة، ومنها: أوراق األشجار، واألعشاب
الضارة املرتوعة. (انظر: ((رابط: كُتلة حيوية))) 

نفايات احلدائق

Gartenabfall

2884 gas business year

année d'affaires de gaz

متثل القاعدة اليت تعتمدها العديد من عقود إمدادات الغاز وحجز
قدرات التوصيل عند مشغلي شبكة الغاز.

سنة معامالت للغاز

Gaswirtschaftsjahr

2885 gas 
chromatography–ma
ss spectrometry 
(GC-MS)

chromatographie en phase gazeuse-
spectrométrie de masse

مفهوم يربط جهاز كروماتوغرافيا الغاز (GC) مبطياف الكُتلة
(MS)، حيث يعمل اجلهاز على فصل مكونات خليط املواد املُراد
فحصه، كما يقوم مطياف الكُتلة بتحديد نوع - وإذا ما استدعى
األمر أيضاً - كم املكونات كلّ على حدة. (انظر: ((رابط: حتليل

بيئي))) 

كروماتوغرافيا الغاز-مطياف الكتلة،
استشراب الغاز-مطياف الكتلة

Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-
Kopplung

2886 gas cleaning

épuration de gaz

عمليات إزالة الكربيت والتجفيف والضغط وفصل ثاين أكسيد
الكربون من غاز الوقود، حيث تستخدم جمموعة من نظم التنقية
املتنوعة واملنفردة لتهيئة نظام معاجلة شامل يصل فيه العدد الفعلي

موعات معاجلة غازات االحتراق احملتملة إىل 408 جمموعة.

تنقية الغاز

Gasreinigung

2887 gas condensate

condensat de gaz

نسبة من مكونات الغاز الطبيعي اخلام، واليت تكون سائلة يف درجة
حرارة الغرفة والضغط العادي.

مكثفات الغاز

Gaskondensat

2888 Gas condensing 
boiler

chaudière à gaz à condensation

هو ((رابط: مراجل تكثيف))  مرجل لتسخني املياه يف منظومة تدفئة،
إذ يستخدم احملتوى الطاقي (القيمة احلرارية) للوقود املستخدم بشكل

كامل تقريبا.

مراجل تكثيف يعمل بالغاز

Gas-Brennwertkessel

2889 Gas consumption

consommation de gaz

معدل استهالك الطاقة يف جهازٍ يشغل بالغاز، ويعرب عن هذا املعدل
عادةً بوحدة ميجا جول;  ساعة.

استهالك الغاز

Gasverbrauch

2890 gas content of a 
fluid

teneur d'un fluide en gaz

(انظر: ((رابط: غازات))) 

حمتوى الغاز يف مائع

Gasgehalt eines Fluids

2891 Gas discharge lamp

Lampe à décharge de gaz

وسيلة إنارة، حيث يستغل التفريغ الكهربائي للغاز للحصول على
اإلضاءة.

مصباح تفريغ (كهربائي) للغاز

Gasentladungslampe

2892 gas engine

moteur à gaz

((رابط: محرك)) ترددي، يعمل بالغاز، ويستخدم يف حمطات ((رابط:
توليد  مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد املُشترك للحرارة
والقُدرة (CHP))) . كما أنه يتميز بقُدرة تفوق ((رابط: عنفة

غازية|العنفات الغازية))، حيث ينتج قُدرة تصل إىل حنو 5 ميجاواط.

محرك غازي

Gasmotor

2893 Gas engine

moteur à gaz

محرك احتراق داخلي يشغل بوقود غازي مثل: غاز الفحم، أو غاز
املُولدات، أو ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي))، أو ((رابط: غاز

مقالب النفايات))، أو الغاز الطبيعي.

محرك غازي

Gasmotor
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2894 gas expansion 
process

processus d'expansion de gaz

((رابط: عملية دورية)) حيدث فيها عملية ((رابط: انضغاط)) ذات
درجة حرارة ثابتة، يليها إمداد باحلرارة يف عملية متساوية الضغط، مث
عملية ((رابط: توسع)) متساوية اإلنتروبيا، يصحبها اخنفاض يف درجة
احلرارة، ويليهما تصريف للحرارة يف عملية متساوية الضغط. تعد هذه

العملية خليطاً بني ((رابط: دورة برايتون))، و((رابط: دورة
إريكسون))) . (انظر: ((عملية ذات درجة حرارة ثابتة))، و((رابط:

عملية متساوية الضغط))) 

عملية متدد الغاز

Gasexpansions-Prozess

2895 gas expansion 
refrigeration system

système de refroidissement à expansion des gaz

((رابط: نظام التربيد| نظام تربيد)) يستخدم فيه ضغاط لضغط بعض
الغاز أو اهلواء، مث تربيده بواسطة املياه السطحية ومتديده حىت الوصول
به إىل درجة منخفضة من الضغط. وخالل هذا التمدد تقل درجة

حرارة الغاز مما يؤدي إىل حدوث ظاهرة التربيد املطلوبة.

نظام تربيد بالتمدد الغازي

Gasexpansionskühlsystem

2896 gas exporting 
countries forum

forum des pays exportateurs de gaz

منتدى الدول املصدرة للغاز، هو جتمع خلمسة عشر بلد مصدر للغاز
الطبيعي ((رابط: غاز طبيعي)). 

منتدى الدول املصدرة للغاز

Forum der gasexportierenden Länder (GECF)

2897 gas from renewable 
energy sources

gaz à partir de sources d'énergie renouvelables

غاز قابل لالحتراق، والذي يتم احلصول عليه عن طريق استعمال طاقة
كهربائية من مصادر الطاقة املتجددة.

غاز من مصادر الطاقة املتجددة

EE-Gas

2898 gas heating

chauffage au gaz

نظام للتدفئة، والذي يستخدم مادة غازية ك ((رابط: وقود))، يتم
تشغيل معظم هذه النظم بالغاز الطبيعي.

تسخني بالغاز

Gasheizung

2899 gas heating

chauffage au gaz

التدفئة اليت تستعمل الغاز كمصدر للطاقة.

تدفئة بالغاز

Gasheizung

2900 gas hydrate

hydrate de gaz

تتواجد هيدرات الغاز يف الطبيعة على شكل مركبات إدراج
(clathrates)، ويتألف من غازات خمتلفة وماء وتكون بنية صلبة
تشبه اجلليد. هيدرات الغاز بالطبيعة حتتوي أساسا على الغازات: غاز
امليثان، ثاين أكسيد الكربون أو كربيتيد اهليدروجني. ويسمى النموذج

الذي حيتوي أساسا

هيدرات الغاز

Gashydrat

2901 gas in place

gaz en place

((GIP) = امجاىل حجم الغاز) كمية الغاز اليت هي موجودة يف أي
وقت من األوقات كمخزون طبيعي يف املوقع.

امجاىل حجم الغاز

Gesamtgasvolumen

2902 gas Liquefaction 
process

procédé de liquéfaction du gaz

عملية تجرى مبعمل تكرير وتستخدم لتحويل الغاز الطبيعي أو
هيدروكربونات غازية أخرى إىل هيدروكربونات ذات سالسل

أطول، مثل: اجلازولني أو وقود ديزل.

عملية تسييل الغاز، عملية حتويل الغاز
إىل سائل

GtL-Verfahren

2903 Gas load

charge de gaz

إمجايل ما تستهلكه كافة األجهزة العاملة بالغاز.

االستهالك اإلمجايل للغاز

Gasgesamtverbrauch

2904 Gas Measurement 
System (GMS)

système de mesure de gaz

نظام يستخدم إما لقياس مقدار الغاز املُوصل للمستهلك أو حمتوى
الطاقة هلذا الغاز.

(GMS) نظام قياس الغاز

Gaszählsystem;   Gasverbrauchs-
Erfassungssystem
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2905 Gas network

réseau gazier

أنظر: ((رابط: شبكة أنابيب نقل الغاز)). 

شبكة غاز

Gasnetz

2906 gas network access 
ordinance (GasNZV)

réglementation d'accès au réseau de gaz 
(GasNZV)

املرسوم املتعلق بالربط بشبكة الغاز هو مرسوم تطبيقي لقانون حترير
سوق طاقة الغاز يف أملانيا. ينظم هذا املرسوم فتح سوق الغاز يف أملانيا.

مرسوم الوصول إىل شبكة الغاز
(GasNZV)

Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV)

2907 Gas network 
capacity

capacité du réseau de gaz

قدرة شبكة الغاز على استقبال كمية غاز إضافية. يتعلق هذا أساسا
باملقاربة: حتويل الكهرباء إىل غاز، أي بقدرة شبكة الغاز على لعب
دور هام يف ختزين الكميات الزائدة من الطاقة الكهربائية (أساسا

متجددة). (( (أنظر: التخزين املؤقت للتيار))) .

قدرة شبكة الغاز

Gasnetzkapazität

2908 gas network charge 
ordinance (GasNEV

réglementation des frais de réseau de gaz 
(GasNEV)

مرسوم رسوم شبكة الغاز (GasNEV)، هو مرسوم تنظيمي بأملانيا
ويتعلق برسوم الوصول واستعمال شبكات إمدادات الغاز، وينظم يف
السوق احملررة للطاقة حتديد رسوم استخدام الشبكة لنقل الغاز عرب
شبكات مشغلي شبكة الغاز إىل املستهلكني. كان من الضروري يف

سياق صياغة جديدة لقا

مرسوم رسوم شبكة الغاز
(GasNEV)

Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)

2909 gas thermometer

thermomètre à gaz

جهاز يمكن من خالله تعيني حتديد درجات احلرارة عن طريق قياس
الضغط مع ثبات احلجم.

مقياس درجة حرارة الغاز

Gasthermometer

2910 gas transfer station

Station de transfert de gaz

حمطات حملية، جيري عن طريقها نقل الغاز من الشبكة الرئيسية أو من
شبكة إقليمية إىل شبكات املدينة أو شبكات املصانع. وقد حتتوي

املدينة الواحدة على أنواع عديدة من هذه احملطات .

حمطة نقل الغاز

Gasübergabestation

2911 gas transmission 
system network

réseau de pipelines de transport de gaz

شبكة أنابيب الغاز يف أملانيا، تقوم بنقل حوايل 10 مليار متر مكعب
من الغاز سنويا.

شبكة أنابيب نقل الغاز

Gasfernleitungsnetz

2912 Gas Transporters 
(GTs)

transporteurs de gaz

املوردون الذين يقومون بتزويد خطوط األنابيب بالغاز، الذي يوزع
على املُستهلكني النهائيني يف أحناء البالد.

،(GTs) شركات نقل الغاز
(GTs) شركات نقل الغاز

Gastransporter

2913 gas turbine

turbine à gaz

عنفة احتراق داخلي، لتحويل طاقة الغازات الساخنة املضغوطة إىل
طاقة ميكانيكية، ويستعمل عادةً الغاز الطبيعي أو زيت الوقود يف

عملية االحتراق.

عنفة غازية

Gasturbine

2914 gas Turbine

turbine à gaz

((رابط: حمرك أساسي|احملرك األساسي)) األكثر توافقاً مع التطبيقات
الصناعية والتجارية الكبرية املختصة ((رابط: توليد (ال... ) املشترك

للحرارة والقدرة (CHP)|بالتوليد املشترك للحرارة والقدرة
(CHP)))  واليت تتطلب توفّر كميات هائلة من احلرارة والقدرة.

وهو يستخدم لتوليد الكهرباء عن طريق حرق الوقود (يف الغالب غاز
طبيعي أو ((رابط: غاز حيوي))) ، واستخدام وحدة السترجاع

احلرارة الحتجاز احلرارة املصاحبة هلذه العملية. وتتراوح كفاءة هذا
النوع من احملركات بني 70 و75٪، ويتوفر منطياً بأحجام تتراوح
قدرا بني 500 كيلوواط و250 ميجاواط، كما ميكن تشغيله

باستخدام أنواع خمتلفة من الوقود.

عنفة غازية

Gasturbine
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2915 gas turbine

turbine à gaz

عنفة تعمل يف وجود غازات االحتراق الساخنة. (انظر: ((رابط: عنفة
خبارية))) 

عنفَة غازية

Gasturbine

2916 Gas turbine

turbine à gaz

محرك احتراق داخلي، حيتوي على ضغاط دوار أمامي، مقترِن بعنفة
خلفية، وبينهما غُرفة احتراق.

عنفة غازية

Gasturbine

2917 Gas turbine

turbine à gaz

((رابط: عنفة)) تستخدم فيها غازات ذات درجة حرارة عالية وضغط
عايل، إلنتاج الكهرباء واحلرارة.

عنفة غازية

Gasturbine

2918 gas turbine

turbine à gaz

التوربينات اليت حيركها الغاز الساخن.

توربينات الغاز

Gasturbine

2919 Gas turbine and 
heat recovery steam 
generator 
(GTHRSG) unit

système de turbine à gaz et générateur de 
vapeur à récupération de chaleur

وحدات تتكون من وحدات مولّدة للبخار عن طريق استرجاع
احلرارة و((رابط: عنفة غازية)) منفصلة تصدر عادماً يشكل منظومة

توصيل تربط بينهما.

وحدة عنفة غازية ومولّد خبار يعمل
(GTHRSG) باسترجاع احلرارة

Gasturbine- und Abhitzedampferzeugereinheit

2920 gas turbine catalytic 
combustion 
technology

technologie de combustion catalytique pour 
turbine à gaz

عملية عدمية اللهب تتيح أكسدة الوقود عند درجات حرارة أقل من
°1700 فهرايت، حيث يقل تكون أكاسيد النيتروجني.

تكنولوجيا االحتراق احلفزي يف العنفة
الغازية

katalytische Gasturbinentechnologie

2921 gas turbine power 
plant

centrale à turbines à gaz

حمطة تتكون أساساً من ضغاط عنفي، وغُرفة احتراق، وعنفة، ومولّد
كهربائي. يتم أوالً تكثيف اهلواء املُحيط املشفوط يف الضغاط، وتقل
((رابط: كفاءة|الكفاءة)) الصافية هلذه احملطة عن نظريا اليت تحققها
((رابط: حمطة طاقة خبارية|حمطة الطاقة البخارية)) بنِسبة تبلغ حوايل

%38. (انظر: ((رابط: حمطة طاقة دورة غازية وخبارية مدجمة))) 

حمطة توليد الطاقة بعنفة غازية

Gasturbinenkraftwerk

2922 gas vehicle

véhicule au gaz

أو ((رابط: عربة الغاز الطبيعي (NGV))) ، هي عربة يتم تشغيلها
بالغاز الطبيعي كوقود وجمهزة مبحرك احتراق داخلي.

عربة تشتغل بالغاز

Gasfahrzeug

2923 gas;  electric 
rooftop packaged 
unit

unités de toiture monoblocs à gaz;  électricité

((رابط: وحدة تكييف مدجمة فوق سطح السقف)) تتم فيها التدفئة
عن طريق فُرن غازي، بينما يتم التربيد بواسطة الضواغط الكهربائية.

وحدة تكييف مدجمة فوق سطح
السقف (غاز/كهرباء)

gaselektrische Aufdach-Kompakteinheit

2924 gases

gazs

ترتبط ذوبانية الغازات يف املاء  بنوع الغازات ودرجة حرارة املاء
والضغط (ترتبط بالضغط اجلزئي يف خماليط الغازات) وإمجايل املواد
املُذابة (TDS). ويوجد العديد من أنواع خماليط املاء والغاز اليت
حتتوي على مكونات مذابة ومكونات أخرى غري مذابة، ويوجد يف
الطبيعة خماليط بغاز ثاين أكسيد الكربون، والنيتروجني، وامليثان،

وكربيتيد اهليدروجني، وخماليط مع غازات أخرى. وختتلف اخلصائص
اهليدرولية ملخاليط املاء والغاز عنها يف املياه اجلوفية العادية.

غازات

Gase

2925 Gasholder

gazomètre

وِعاء ضخم، يستخدم لتخزين الغاز، وغالباً ما يتواجد عند حواف
مراكز املُدن.

خزان الغاز

Gasspeicher
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2926 gasification

gazéification

عملية جتري عند درجات حرارة عالية من أجل حتليل اهليدروكربونات
املُعقّدة يف ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) إىل جزيئات غازية
أبسط تركيباً، وبصفة أولية اهليدروجني، وأول أكسيد الكربون

CO، و((رابط: ثاين أكسيد الكربون)).  وإىل جانب ما سبق، ينتج
بعض الفحم، ورماد معدين، وقار، باإلضافة إىل امليثان، واإليثان،
واملاء، وبعض العناصر اآلخرى؛ كما تسمى على هذه العملية أيضاً

التقطري باالحنالل احلراري أو ((رابط: احنالل حراري)). 

تغويز، حتويل إىل غاز

Vergasen

2927 gasification

gazéification

يتحول ((رابط: وقود صلب حيوي األصل|الوقود الصلب احليوي
األصل)) أثناء عملية التغويز الكيميائي احلراري عند تعرضه لدرجات
حرارة مرتفعة إىل غازات قابلة لالشتعال. ويمكن استخدام الوقود
الغازي منخفض القيمة السعرية، الذي حنصل عليه من هذه العملية

لتوفري الطاقة احلرارية مثال. ويتم استخدامه يف املُحركات أو
التوربينات الغازية وعند احلاجة، يف خاليا الوقود لغرض توليد التيار

الكهربائي.

تغويز

Vergasung

2928 Gasification

gazéification

عملية يجرى فيها حتويل مواد عضوية أو مواد كربونية مكونة يف
األساس من مواد أحفورية، إىل أول أكسيد الكربون، واهليدروجني،

وثاين أكسيد الكربون.

تغويز

Vergasung

2929 gasifier

gazogène

جهاز يحول املادة اخلام اهليدروكربونية إىل مكونات غازية، بواسطة
عملية كيميائية حرارية (ثرمو كيميائية).

مولد غاز، مولد غاز

Vergaser

2930 gas-insulated 
tubular conductor

conducteur tubulaire à isolation gazeuse

بديل خلطوط هوائية وكذا الكابالت حتت أرضية التقليدية. هو موصل
أنبويب مصنوع من أنبوب رقيق يوجد داخل أنبوب مسيك. كما يوجد

عازل كهربائي يفصل بني األنبوبني.

أنبوب املوصالت املعزولة بالغاز

gasisolierter Rohrleiter

2931 gasohol

gasohol

خليط مكون حجماً من 10% من ((رابط: إيثانول|اإليثانول))
الالمائي، و90% من اجلازولني؛ 7.5% من اإليثانول الالمائي
و92.5% من اجلازولني؛ أو 5.5% من اإليثانول الالمائي

و94.5% من اجلازولني.

ميثانول، كحول ميثيلي، غزحول

Ethanol-Kraftstoff Ethanol;   Benzin-Kraftstoff

2932 gasoline

essence

املعروف سابقا باسم وقود الكربوراتور/املغوز، نوع من أنواع الوقود
(دون اشتعال ذايت) املستعملة يف حمركات البرتين.

برتين

Ottokraftstoff

2933 gasoline engine

moteur à essence

حمرك احتراق مع تشكيل خليط متجانس، مع شرارة إشعال واحتراق
داخلي والتحكم يف التحميل اجلزئي.

حمرك برتين

Ottomotor

2934 Gasoline Treatment

traitement de l'essence

يقوم املفاعل الرابع بتعزيز تفاعالت األلكلة اجلانبية واهلدرجة اليت من
شأا معاجلة املنتجات القادمة له من املفاعل الثالث. وتؤدي عملية

املعاجلة إىل ختفيض مركبات الديورين (رباعي ميثيل البرتين);
األيزوديورين، ومكونات ثالثي ميثيل البرتين اليت تتميز بأن نقاط

جتمدها عالية وجيب خفضها إىل حد أدىن يف البرتين. ويؤدي ذلك إىل
جعل اجلازولني االصطناعي الناتج عايل األوكتان وله خواص لزوجة

مرغوب فيها.

معاجلة اجلازولني

Kraftstoffbehandlung;   Hydrierung
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2935 Gas-quality 
monitoring 
equipment

équipement de surveillance de la qualité du gaz

جهاز لقياس محتوى الطاقة يف الغاز، يوضح ((رابط: موردو
الغاز|ملوردي الغاز)) إذا ما كان غاز امليثان احليوي مطابق ملُتطلبات

جودة الغاز أم ال.

جهاز مراقبة جودة الغاز

Anlage zur Gasqualitätsüberwachung

2936 Gas-to-Liquids

liquéfaction du gaz

حتويل الغاز إىل سوائل: عملية كيميائية إلنتاج الوقود االصطناعي
حملركات الديزل. عند حتويل الغاز إىل سوائل حيول الغاز الطبيعي  أوال
من خالل إضافة األكسجني وخبار املاء إىل الغاز التركييب (خليط من
أول أكسيد الكربون واهليدروجني) مث يشكل اهليدروكربونات عرب

تفاعل

(GtL) حتويل الغاز إىل سوائل

GtL-Verfahren

2937 Gate Valve

Vanne d'arrêt

يستخدم هذا الصمام  عادة لفتح كامل أو إغالق تام لتدفق املقطع
العرضي بأكمله من  األنابيب وليس لتغيري التدفق.

صمام إغالق

Absperrschieber

2938 gate valve

vanne d'arrêt

أداة لإليقاف التدفق عرب األنابيب.

صمام إيقاف/قطع

Schieber

2939 Gathering pipelines

conduites de collecte

جمموعة من خطوط األنابيب أصغر مما سبقها ومتصلة ببعضها ببعض،
مكونة من الشبكات املُعقدة اليت تنقل النفط اخلام أو الغاز الطبيعي من

عدد من اآلبار املُجاورة إىل حمطة املعاجلة أو وحدة اإلنتاج.

أنابيب التجميع، خطوط جتميع

Sammelpipelines

2940 Gay-Lussac law

loi de Gay-Lussac

قانون ينص على أن حجم ((رابط: غاز مثايل|الغاز املثايل)) يتغري
خطّياً مع تغير درجة احلرارة إذا ظل الضغط ثابتاً.

قانون جاي لوساك

Gesetz von Gay-Lussac

2941 GCOS Surface 
Network

réseau d'observation en surface pour le SMOC

شبكة تابعة ((رابط: النظام  العاملي لرصد املُناخ|للنظام العاملي لرصد
املناخ)) وتمثّل تعاوناً عاملياً جلمع ومعاجلة بيانات األرصاد اجلوية.

شبكة الرصد السطحي التابعة للنظام
العاملي ملراقبة املُناخ

GSN

2942 GCOS Upper Air 
Network

Réseau aérologique de référence (GRUAN)

شبكة تابعة ((رابط: النظام العاملي لرصد املُناخ|للنظام العاملي لرصد
املناخ)) تقوم برصد ومجع بيانات األرصاد اجلوية، باستخدام بالونات
األرصاد مثالً، وذلك يف نِطاق حمطات املُراقبة املوزعة بشكل متساوٍ.

شبكة رصد اهلواء العلوي التابعة
للنظام العاملي لرصد املُناخ

GUAN

2943 gear

engrenage

جتهيزة تستخدم مع اموعات عالية السرعات، وتقع بني ((رابط:عنفة
خبارية|العنفة البخارية)) ترددية الضغط واملولد التزامين خلفض السرعة
من 7500 - 12500 دورة;  دقيقة بعمود إدارة العنفة إىل 3000

أو 1500 دورة;  دقيقة بعمود إدارة املُولِّد.

ترس

Getriebe

2944 gear

roues dentées

عنصر من آلة ميكانيكية، ويتمثل يف عجلة عليها أسنان موزعة
بالتساوي على جممل احمليط. اثنني أو أكثر من التروس املقترنة ببعضها

تشكل ناقل سرعة أو علبة التروس.

ترس مسنن

Zahnrad

2945 gearbox

boîte à vitesses

صندوق يستخدم لرفع سرعة الدوران من سرعة ((رابط: عضو
دوار|العضو الدوار)) املُنخفضة إىل سرعة املولّد الكهربائي العالية.
والنسبة املُتعارف عليها هي 90:1، بواقع دخل يصل إىل 16.7

rpm (دورة يف الدقيقة) للعضو الدوار إىل rpm 1500 (دورة يف
الدقيقة) للمولّد الكهربائي.

صندوق تروس

Getriebe
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2946 gel technology

technologie gel

تقنية يتم فيها حتويل محض الكربيتيك املُخفّف إىل جِل، وتستخدم
لتصنيع ((رابط: بطارية محضية رصاصية|البطارية احلمضية

الرصاصية)) املُغلقة. وهي تقنية بديلة ((رابط: تقنية األلياف| لتقنية
األلياف)). 

تقنية خاليا اجلل

Geltechnologie

2947 gell-cell battery

accumulateur au plomb-gel

نوع من بطاريات الرصاص احلمضية، يتخذ فيها اإللكتروليت شكل
جِل أو معجون. ويستخدم هذا النوع من البطاريات عادةً للمنشآت

املتنقلة عند تعرضها ملستوى عايل من االهتزاز أو الضغط.

بطارية الرصاص اهلالمية

Blei-Gel-Akku

2948 general ideal gas 
constant

constante universelle de gaz

، (((R) رابط: ثابت الغاز النوعي))حاصل ضرب الكُتلة املولية، و
ويساوي 8,314510 كيلوجول;   (كيلو مول.كلفن).

ثابت الغازات العامة

allgemeine Gaskonstante

2949 general ideal gas 
equation of state

équation générale de gaz

معادلة يتم فيها تناول احلجم املويل بدالً من ((رابط: احلجم النوعي))،
وتناول ((رابط: ثابت الغاز العام|بثابت الغاز العام)) بدالً من

((رابط: ثابت الغاز النوعي)). 

معادلة الغازات املثالية، قانون
الغازات املثالية

allgemeine Gasgleichung

2950 General Packet 
Radio Service 
(GPRS)

General Packet Radio Service (GPRS)

(جي يب آر إس (GPRS هو اسم اخلدمة املوجهة للحزم لنقل
البيانات يف شبكات (النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة GSM). تقنية

(GPRS) تسمح نظريا مبعدل نقل بيانات يقدر ب 171،2
كيلوبت يف الثانية يف حالة اجلمع بني كل الفتحات الزمنية الثمانية

.GSM لقناة

خدمة حزمة الراديو العامة

General Packet Radio Service (GPRS)

2951 generating unit 
auxiliary power

puissance de la consommation propre

القدرة الكهربائية اليت تستهلك يف حمطة ملحقة أو حمطة للطوارئ (مثل
حمطات معاجلة املياه ومضخات املياه النقية، ومضخات البخار املُكثَّف،
وجتهيزات اإلمداد باهلواء النقي، والوقود، وتنقية غازات العوادم) أثناء
تشغيل هذه احملطة. وعند حساب االستهالك اخلاص يف حالة التوقّف
خارج فترة التشغيل، ال يضاف االستهالك الداخلي، وال استهالك

التشغيل.

سعة االستهالك الداخلي للمحطة

Eigenverbrauchsleistung

2952 generating unit 
auxiliary service

Consommation propre

القدرة املطلوبة لتشغيل إحدى وحدات التوليد مبا فيها من محوالت.
(انظر: ((رابط: سعة االستهالك الداخلي للمحطة))) 

استهالك داخلي للمحطة، الطاقة
الالزمة لتشغيل املكونات الداخلية

للمحطة

Eigenbedarf

2953 generation

génération

تعبري  عامي لتوفري الطاقة عند نقطة معينة يف الشبكة الكهربائية. على
الرغم من أن الطاقة ميكنها فقط أن تتحول و ليس أن تتولد، فعادة ما

يستعمل التعبري توليد (إنتاج) الطاقة أو مولدات الطاقة.

توليد

Erzeugung

2954 generation of 
electrical energy;   
electricity 
production

production d'électricité

مصطلح عام لوسائل حتويل الطاقة (الطاقة املُختزنة يف صورة فحم
مثالً) إىل طاقة كهربائية، وهو ما يسمى يف هذه احلالة توليد الطاقة

الكهربائية من الفحم.

توليد الطاقة الكهربائية

Verstromung

2955 generation side

côté de la génération

للشبكة الكهربائية بداية واية متثالن جمموعتني، مها املنتجني للطاقة
الكهربائية واملستهلكني هلا. مجيع املسائل اليت هلا عالقة مع عمليات
وأنشطة املنتجني، وخدمة مصاحلهم أو متس اجلوانب االقتصادية
واملالية هلم، اليت يشار إليها جمتمعة على أا تنتمي إىل "جانب ال

جانب التوليد / جانب العرض

Erzeugungsseite
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2956 generator

générateur

آلة تقوم بتحويل ((رابط: طاقة ميكانيكية إىل طاقة كهربائية.

مولد

Generator

2957 generator

générateur

آلة لتحويل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربائية.

مولد كهربائي

Generator

2958 generator

générateur

Maschine, die mechanische in elektrische   
umwandelt  

مولد كهرباء

Generator

2959 generator junction 
box

boîte de jonction de générateur

جتهيزة تستخدم يف توصيل عدد من ((رابط: لوح (مشسي)|األلواح))
الشمسية يف نظام ما.

صندوق توصيل

Generatoranschlusskasten

2960 generator reference 
arrow system

Système de direction du courant pour le 
comptage des producteurs

إذا مت حساب اجلهد من القطب A إىل B بقيمة موجبة (السهم
خارجاً من A ومتجهاً إىل B)، فإن التيار الداخل إىل القطب A يتم
حسابه باملوجب. ويتم توضيح ذلك بيانياً من خالل سهم خارج من

القطب B متجهاً إيل القطب A، ويوضح هذا السهم اجتاه التيار.
(انظر: ((رابط: نظام العداد السهمي لقياس معدل استهالك الطاقة))) 

نظام العداد السهمي لقياس معدل
توليد الطاقة

Erzeugerzählpfeilsystem

2961 generator 
transformer

transformateur de groupe

نوع من املُحوالت يقوم بتغذية الشبكة بالقُدرة الكهربائية اليت تنتجها
((رابط: وحدة توليد|الوحدة املعنية لتوليد الطاقة)). 

جمموعة مولد حمول

Maschinentransformator

2962 Genetic Algorithm

algorithme génétique

حالة خاصة من اخلوارزميات التطورية ((( رابط: خوارزمية
تطورية))) .

خوارزمية جينية

Genetischer Algorithmus

2963 genetic selection

sélection génétique

إجراءات انتقاء من أجل تطوير التعداد السكّاين بكيفية ممنهجة، من
خالل تغيري تواتر اجلينات للوصول إىل السمات املُستهدفة، عن طريق

التناسل االنتقائي مثالً.

انتقاء وراثي

Auslese

2964 GeoEnergy Celle 
Association

Association des Géo-énergies de Celle

منظمة تضم مصاحل وخربات املؤسسات العاملة يف جمال التطوير
التكنولوجي واستخدام حرارة باطن األرض، حيث أنه مل يستنفذ حىت

اآلن سوى جزٍء ضئيلٍ من هذه احلرارة يف توليد الطاقة املُتجددة.
ويتميز االحتاد بتفرده يف امتالك خربات سنوات طويلة ومعرفته بكيفية

إجراء أعمال احلفر الناجحة على مجيع األعماق ويف مجيع املناطق
الواعدة جيولوجياً. ملزيد من املعلومات حول املنظمة برجاء زيارة

www.geoenergy-celle.de :الرابط التايل

منظّمة دعم الطاقة احلرارية اجلوفية

GeoEnergy Celle e.V

2965 geology

géologie

علم بنية ومكونات األرض، يبحث يف خواصها الفيزيائية وتاريخ
تطورها. وباإلضافة إىل ذلك، تدرس اجليولوجيا العمليات اليت شكلت

األرض وتساهم يف تشكلها إىل اليوم.

جيولوجيا

Geologie

2966 geology

géologie

علم تطور وبنية األرض.

جيولوجيا

Geologie

2967 geomagnetic storm

tempête géomagnétique

bezeichnet eine Störung der Magnetosphäre 
eines Planeten  

عاصفة جيومغنطيسية

geomagnetischer Sturm
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2968 geometrical 
concentration ratio

rapport de concentration géométrique

نسبة مساحة منطقة الفتحة إىل مساحة منطقة االمتصاص (املنطة
املاصة).

نسبة التركيز اجليومتري

geometrisches Konzentrationsverhältnis

2969 geometrical 
irregularities

irrégularités géométriques

ستخدم عند احتواء سطح كلٍّ من املُركِّز (املُكِّثف) واملاصمصطلح ي
على بعض االحنرافات، فتتأثر تبعاً لذلك ((رابط: كفاءة

ضوئية|الكفاءة الضوئية)). 

عدم انتظام هندسي، احنراف هندسي

Oberflächenunregelmäßigkeiten

2970 geostrophic wind

vent géostrophique

تتحرك كُتلة هوائية صغرية عند حدوث هبوط يف الضغط يف ارتفاعات
عالية، معرضة هلذا اهلبوط، من نقطة ((رابط: ضغط جوي|الضغط

اجلوي)) األعلى إىل نقطة أخرى أقل يف درجة الضغط اجلوي. وبذلك
تنتقل هذه الكُتلة من أيزوبار (خط تساوي الضغط اجلوي) بقيمة
ضغط 1 يف اجتاه أيزوبار آخر بقيمة ضغط 2. وتسمى ((رابط:

رياح|الرياح)) اليت يهب هواؤها يف تواز مع خطوط األيزوبار الرياح
اجليوستروفية.

ريح دورانية أرضية، ريح جيوستروفية

Geostrophischer Wind

2971 geothermal anomaly

anomalie géothermique

كل موقع حتيد فيه اخلواص احلرارية لباطن األرض حيودا بالغا عن
تلك املوجودة باملنطقة املُحيطة به. ويمكن توضيح الشذوذ

اجليوحراري يف خريطة درجات احلرارة عند عمق معني، أو عرضه
مثلًا يف خريطة تعرض التدفق احلراري، أو التدرج األفقي للحرارة.
ومواقع الشذوذ اجليوحراري اإلجيايب تمثّل مكاناً مناسباً الستخدام

الطاقة اجليوحرارية لتوليد التيار الكهربائي على سبيل املثال. وحيث أنه
يمكن بلوغ درجات حرارة عالية عن طريق ((رابط: حفر

جيوحراري|احلفر اجليوحراري)) املُسطّح نسبياً، فإنه يمكن أيضاً
حتقيق الكفاءة االقتصادية املطلوبة للمحطة. (انظر: ((رابط: حرارة |

احلرارة))، ((رابط: تدفق احلرارة))، ((رابط: شذوذ درجات
احلرارة))) .

شذوذ جيوحراري

geothermische Anomalie

2972 geothermal 
business forum

forum économique de géothermie

احتاد للمؤسسات العاملة يف جمال الطاقة اجليوحرارية، مت تأسيسه يف
اية عام  2006دف دعم قطاع الطاقة اجليوحرارية ورعاية املصاحل
املُشتركة ألعضاء االحتاد. فمن خالل دمج تلك املصاحل والتنسيق بينها
يمكن ممارسة الضغط الالزم على اجلهات السياسية املعنية من أجل
حتقيق التغيريات املطلوبة. وهو ما يعد أمراً هاماً وحيوياً من أجل توفري
ظروف وأوضاع إجيابية لقطاع الطاقة اجليوحرارية. عنوان املُنتدى

www.wirtsch :على اإلنترنت
aftsforum-geothermie.de

منتدى  اقتصادي للطاقة اجليوحرارية

Wirtschaftsforum Geothermie e.V.

2973 geothermal center 
Bochum

centre de géothermie Bochum

(GZB) (سجلةمجعية م) مركز الطاقة اجليوحرارية يف بوخوم
مؤسسة حبثية، تقع يف والية (نوردراين– فيستفالن) بأملانيا وتدعمها
اجلهات العلمية واالقتصادية يف صورة شراكة بني القطاعني العام

واخلاص (PPP)، واملركز نفسه مؤسسة حبثية تطويرية ذات توجه
اقتصادي من أجل استخراج الطاقة اجليوحرارية، وقد مت إنشاء

املؤسسة يف سبتمرب;  أيلول 2003 حتت امسها األصلي آنذاك 'مركز
الطاقة احلرارية األرضية ومصادر الطاقة املستقبلية' واليت مت افتتاحها

رمسياً يف مارس;  آذار عام 2004.

مركز الطاقة اجليوحرارية يف بوخوم

GeothermieZentrum Bochum

2974 geothermal collector

capteur géothermique

مجمعات تركّب أُفقياً على عمق يتراوح بني 80 إىل 160 سم.
ويوجد ا سائل ناقل للحرارة، يقوم بامتصاص ((رابط:
حرارة|احلرارة)) اليت تصل إىل التربة عن طريق ((رابط:

مطر|األمطار)) و((رابط: مشس|الشمس))، ثُم إمداد ((رابط:
مضخة حرارية|املضخة احلرارية)) ا. وبعد أن ترفع هذه املضخة

درجة احلرارة، يمكن استخدام احلرارة الناجتة ألغراض التدفئة
وتسخني املياه.

جممع الطاقة احلرارية األرضية

Erdwärmekollektoren
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2975 geothermal congress

congrès de géothermie

ينظم االحتاد األملاين للطاقة اجليوحرارية (مجعية مسجلة) (يف شهر
نوفمرب;  تشرين الثاين غالباً) مؤمتراً للطاقة اجليوحرارية سنوياً. يعد هذا

املؤمتر مبثابة التجمع وااللتقاء الرائد لشركات قطاع الطاقة
اجليوحرارية. وبانقسامه إىل منتديات عدة تتنوع حبسب املوضوع

الذي تتبناه، يعد هذا املؤمتر كذلك مبثابة الفضاء األملاين لتبادل اخلربات
واملعارف حول كافة املوضوعات املُتعلقة بالطاقة اجليوحرارية، كما

'(GeoENERGIA) صاحب املؤمتر معرض 'جيوإنريجياي
والعديد من ورش العمل اليت تتناول موضوعات الساعة يف هذا اال،

عالوةً على تنظيم رحالت استطالعية جذابة.

مؤمتر الطاقة اجليوحرارية

Geothermiekongress

2976 geothermal doublet

doublet géothermique

هي األساس الذي تنبين عليه كل منشأة لتوليد احلرارة أو الكهرباء من
الطاقة اجليوحرارية، وخاصة املُنشآت املائية احلرارية اليت يتم فيها
استخالص ((رابط: حرارة|احلرارة)) من الطبقات احلاملة للماء

واملوجودة طبيعيا يف باطن األرض. وتتكون هذه الثنائية من بئر إنتاجية
وبئر حقن، وقد يدمج العديد من الثنائيات يف األنظمة األكرب حجماً،
كي ميكن عن طريقها التوصل إىل قدرة إمجالية أعلى هلذه املُنشآت.

(انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) .

ثنائية جيوحرارية

geothermische Dublette

2977 geothermal doublet

doublet géothermique

هي ثنائية هيدروليكية يف جمال الطاقة احلرارية األرضية وتتكون من
ثقبني (بئرين). يستعمل أحدمها الستخراج أو إنتاج املياه الساخنة،

ويستعمل اآلخر إلعادة حقن املياه اليت استخلصت منها الطاقة احلرارية
يف األرض لتغذية الطبقة احلرارية باملياه.

ثنائية الطاقة احلرارية األرضية

Dublette

2978 geothermal drill

forage géothermique

اآلبار اليت تساعد يف الوصول إىل مناطق على سطح األرض ال يمكن
التوصل إليها بالطرق األخرى. فهي تساعد من ناحية على فحص هذه
الطبقات باستخدام العالقات اجليولوجية، ومن ناحية أخرى تستخدم

كطرق نقل الستخراج املواد إىل سطح األرض (مثل: النفط) أو
إلنزاهلا (مثل: إنزال الغاز الطبيعي يف طبقات التخزين اجلوفية).

بئر جيوحرارية

Geothermiebohrung (Bohrung)

2979 geothermal energy

géothermie

(انظر: ((رابط: طاقة جيوحرارية))

طاقة حرارة باطن األرض

Erdwärme

2980 geothermal energy

géothermie

تسمى أيضاً بالطاقة احلرارية األرضية، وهي احلرارة املُختزنة يف قطاع
ميكن الوصول إليه من القشرة األرضية، وتشمل كذلك الطاقة املُختزنة

يف باطن األرض طاملا يمكن استخراجها واستخدامها، وهي من
مصادر الطاقة االسترجاعية، كما ميكن استخدامها إما مباشرةً للتدفئة
أو للتربيد يف سوق الطاقة احلرارية (انظر: ((رابط: تدفئة باملضخات
احلرارية)))  أو لتوليد التيار الكهربائي أو يف ((رابط: توليد املشترك

للقدرة واحلرارة (KWK)|التوليد املشترك للحرارة
والقدرة|منظومات التوليد املشترك للحرارة والقدرة)).  والطاقة

اجليوحرارية تصف التطبيقات اهلندسية التقنية للطاقة احلرارية األرضية
واستخدامها وكذلك يف الفحص العلمي للمواضع احلرارية يف تكوين

األرض. (انظر: ((رابط: حرارة |احلرارة))) .

طاقة جيوحرارية

Geothermie

2981 geothermal energy

énergie géothermique

((رابط: حرارة باطن األرض)) املُتجددة، واملُتوفّرة على أعماق
مختلفة، والقابلة لالستخدام. وبالنسبة للطاقة احلرارية األرضية

املوجودة بالقُرب من سطح األرض فإن مصدرها يكون ((رابط:
مشس|الشمس))، اليت تسخن األرض ببطء باجتاه عمق باطن األرض.

ويف فصل الشتاء تخزن األرض جزءاً كبرياً من هذه ((رابط:
حرارة|احلرارة)).  أما بالنسبة للطاقة   احلرارية األرضية العميقة فإن
طاقة باطن األرض تطلق عن طريق حتلّل نظائر مشعة طبيعية. وتنقسم

الطاقة احلرارية األرضية العميقة إىل ((رابط: الطاقة اجليوحرارية
املائية|طاقة جيوحرارية مائية)) و((رابط: الطاقة  اجليوحرارية

الصخرية|طاقة جيوحرارية صخرية)). 

طاقة حرارية أرضية، طاقة جيوحرارية

geothermische Energie
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2982 geothermal energy 
systems

installations géothermiques

حمطات الطاقة احلرارية األرضية اليت تستخدم فيها املياه الساخنة لتوليد
الكهرباء واستخالص احلرارة، تعمل مببدأ التدوير االقتصادي للموارد
والبيئة، حيث يتم استخالص املياه الساخنة من املُستودع عرب البئر
اإلنتاجية، وبعد استخالص احلرارة منها تعاد إىل موضعه يف األرض
عرب بئر حقن، أي أن حمطة الطاقة اجليوحرارية تتطلب على األقل

((رابط: بئر جيوحرارية (بئر)|بئرين جيوحراريتني)). 

حمطات الطاقة احلرارية األرضية

Erdwärmeanlagen

2983 geothermal energy;  
geothermal heat

géothermie

احلرارة املُخزنة يف مناطق ميكن الوصول إليها بالقشرة األرضية.

حرارة باطن األرض

Erdwärme

2984 geothermal gradient

gradient géothermique

مقدار ارتفاع درجة احلرارة مع زيادة عمق األرض، ويبلغ متوسط
التدرج احلراري 3 درجة مئوية لكل 100 متر عمق. (انظر: ((رابط:

طاقة  اجليوحرارية العميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) .

مدرج احلرارة األرضية

geothermischer Gradient

2985 geothermal heat

géothermie

(انظر: ((رابط: طاقة حرارية أرضية))) 

حرارة األرض اجلوفية

Erdwärme

2986 geothermal heat

chaleur géothermique

الطاقة احلرارية املتوفرة يف األعماق املتاحة من ((رابط: قشرة
األرض)). 

طاقة حرارية أرضية

Erdwärme

2987 geothermal heating 
plant

centrale de chauffage géothermique

حمطة تستخدم فيها ((رابط: طاقة حرارية أرضية|الطاقة احلرارية
األرضية)) إلنتاج احلرارة الستخدامها كطاقة ألغراض التدفئة مثالً.

(انظر: ((رابط: طاقة حرارية أرضية))) 

حمطة تدفئة بالطاقة احلرارية األرضية

geothermisches Heizwerk

2988 geothermal heating 
system

installation de chauffage géothermique

جتهيزة تستخدم لتدفئة أشياء أو مساحات، وهناك مصطلحات أخرى
تصنف ضمن التدفئة منها: التدفئة املركزية، والتدفئة الكهربائية،

والتدفئة املركزية لطابق واحد، وتدفئة املركبات، و نظام تدفئة املناطق،
والتدفئة بالغاز، والتدفئة باخلشب، والتدفئة بالفحم، ونظام ختزين

الطاقة ليالً، والتدفئة بالنفط أو باستخدام كريات خشبية صغرية (بيليه)
و((رابط: تدفئة باملضخات احلرارية|التدفئة باملضخات احلرارية))،
كما يندرج حتتها مسميات ملكونات وحدة التدفئة مثل: الغالية،

وأسطح التسخني، وعناصر التسخني أو تدفئة شيء بعينه (وليس مبىن)
مثل تدفئة مقعد السيارة، وتدفئة املقابض، والبطانية الكهربائية. إن
التدفئة باستخدام الطاقة اجليوحرارية إما أن تكون تدفئة باملضخات
احلرارية أي توصيل احلرارة املُستخرجة من باطن األرض باستخدام
مضخة حرارية إىل درجة احلرارة املُرجوة، أو تدفئة تكفي فيها درجة

حرارة احلرارة املُستخرجة من باطن األرض لغرض التدفئة.

وحدة تدفئة بالطاقة اجليوحرارية

geothermische Heizanlage

2989 geothermal power 
plant

centrale géothermique

حمطة تستخدم فيها ((رابط: طاقة حرارية أرضية|الطاقة احلرارية
األرضية)) لتوليد التيار الكهربائي. (انظر: ((رابط: طاقة حرارية

أرضية))) 

حمطة طاقة حرارية أرضية

geothermisches Kraftwerk

2990 Geothermal power 
plant

Centrale géothermique

حمطة توليد الكهرباء بالطاقة احلرارية األرضية

حمطة توليد باحلرارة اجلوفية

geothermisches Kraftwerk

2991 geothermal probe

sonde géothermique

آبار أرضية تقع على عمق يتراوح بني 10 متر، و400 متر مزودة
بوصالت أنبوبية تعمل على استقبال الطاقة احلرارية األرضية من خالل
االستعانة مبائع ناقل للحرارة (مثل مياه البحر أو مياه ا مواد محاية

U صمم يف الوقت احلايل على شكل أنابيبضد التجمد). ت
مزدوجة. (انظر: ((رابط: بئر عميقة))) ، (انظر: ((رابط: بئر

جيوحرارية (بئر))) .

مسبار حراري أرضي

Erdwärmesonde
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2992 geothermal probe

sonde géothermique

مبادل يتم تركيبه يف جتاويف عمودية، تتراوح أعماقها بني بِضعة أمتار
وإىل ما يزيد على 100 متراً. ويدور سائل ناقل للحرارة يف دورة

املُبادل احلراري، فيقوم بامتصاص ((رابط: حرارة|احلرارة)) املُختزنة
يف باطن األرض. وباستخدام ((رابط: مضخة حرارية))، ترفع احلرارة

إىل درجة أعلى، وتستخدم يف أغراض التدفئة وجتهيز املياه الساخنة.

مبادل حراري أرضي

Erdwärmesonden

2993 geothermal probe

sonde géothermique

أنبوب أو نظام أنابيب، مت إدخاله يف ثقب أرضي، يدور فيه سائل،
يقوم هذا السائل بنقل (استخراج) احلرارة من باطن األرض.

مسبار حرارة األرض

Erdsonde

2994 geothermal 
reservoir

réservoir géothermique

خزان أو مستودع طاقة جيوحرارية يوجد يف منطقة حتت سطح
األرض وتستخرج منها طاقة جيوحرارية صاحلة لالستغالل وفقاً لنوع

املُستودع (حراري مائي أم حراري صخري).

خزان طاقة جيوحرارية

Geothermisches Reservoir

2995 geothermal sector

secteur de la géothermie

يشمل كافة الشركات اليت تسهم يف استخدام الطاقة اجليوحرارية.

قطاع الطاقة اجليوحرارية

Geothermiebranche

2996 geothermics

géothermie

تعترب احلرارة الداخلية لألرض - جزئياً - حرارة متبقية منذ نشأة
الكوكب، بينما اجلُزء األكرب منها ناتج عن عمليات حتلّل إشعاعي،
حتدث يف باطن األرض، لعناصر مثل ((رابط: يورانيوم|اليورانيوم))
و((رابط: ثوريوم|الثوريوم))، وكذلك عن قوى املد واجلَزر اليت

حتدث بتأثري القمر على وجه اخلصوص، واليت قامت بتوليد ((رابط:
حرارة)) يف القشرة األرضية بشكل مستمر منذ ماليني السنني،

والتزال مستمرة يف ذلك. كما يوجد قدر من احلرارة قريباً للغاية من
سطح األرض، ينتج عن أشعة الشمس الواصلة إىل ((رابط: سطح

األرض)) وعن االتصال احلراري مع اهلواء.

حرارة أرضية

Geothermie

2997 germ

germe

املرحلة األوىل من تطور حياة حديثة التكون.

جرثومة

Keim

2998 German Combined 
Heat and Power Act 
(KWKG)

lois allemandes sur la production combinée de 
chaleur et d'électricité (PCCE)

خيدم هذا القانون مساعي احلكومة األملانية لالقتصاد يف الطاقة وحماية
البيئة، وحتقيق أهداف حماية املُناخ، وذلك من خالل املُسامهة يف
زيادة كم الطاقة الكهربائية املولّد من نظام التوليد املشترك للطاقة

واحلرارة يف أملانيا ليصل إىل نسبة 25 % حىت عام 2020، وذلك
عن طريق دعم عمليات حتديث حمطات التوليد املشترك للحرارة

والطاقة، وبناء اجلديد منها، وكذلك دعم عمليات طرح خاليا الطاقة
يف السوق، فضالً عن دعم بناء شبكات جديدة لطاقيت التسخني
والتربيد، وتطوير القائم منها، وكذلك خزانات طاقيت التسخني

والتربيد اليت تغذّيها حمطات التوليد املشترك.

القوانني االملانية لتوليد املشترك
(KWKG) للحرارة والقدرة

Gesetze zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG)

2999 german 
development bank

banque de développement allemand

بنك احلكومات الفيدرالية وحكومات الواليات تشجع املشاريع
املختلفة من خالل قروض ميسرة مثل برامج متويل بنك التنمية األملاين
والذى ساهم يف السنوات األخرية يف الطاقة احليوية، والطاقة الشمسية

احلرارية والطاقة احلرارية األرضية.

بنك التنمية األملاين

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)/KfW 
Förderbank

3000 german energy act 
(EnWG)

loi allemande sur l'énergie

ظهر القانون األملاين للكهرباء وإمداد الغاز للمرة األوىل يف عام
1935 ويتضمن أحكاما أساسية تتعلق بالطاقة املعتمدة على الشبكة

مع توافر األمن، الفاعلية يف إمداد الكهرباء والغاز

قانون الطاقة األملاين

Energiewirtschaftsrecht (EnWG)
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3001 German Federal 
Ministry for 
Economic 
Cooperation and 
Development

Ministère fédéral (Allemand) de la Coopération 
économique et du Développement

الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي
(BMZ) والتنمية

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

3002 German General 
Association for 
Energy

Association générale de l'énergie

يقوم هذا االحتاد منذ عام 1987م بدعم االستخدام املُستدام للطاقة،
حيث يعمل يف املقام األول من أجل توفري منافسة نوعية وبنيات غري

مركزية وإلغاء التمييز بني املؤسسات العاملة يف جماالت الطاقة
املُتجددة. كما يعمل على رفع كفاءة الطاقة (على سبيل املثال من

خالل دعم جمال توليد القُدرة واحلرارة معاً). ويقدم هذا االحتاد العون
واملُساعدة لصانعي القرار السياسي على مجيع املُستويات، هذا إىل
جانب تبادل اخلربات بني أعضائه. مثال ذلك: منذ أن مت فرض
ضرائب بيئية على مستخدمي الطاقة الكهربائية اخلضراء، يوصي

االحتاد باستخدام حمل عالِ متساوٍ على األقل لكل كيلوواط;  ساعة
من احلرارة العادمة الناجتة عن حمطات توليد القدرة.

االحتاد العام للطاقة

Allgemeiner Energieverein (AEV)

3003 german 
meteorological 
society

société météorologique allemand

widmet sich als wissenschaftliche 
Fachgesellschaft der Verbreitung und Pflege 
meteorologischen Fachwissens. Der Sitz des 
eingetragenen, gemein-nützigen Vereins ist 

Frankfurt am Main.  

مجعية األرصاد اجلوية األملانية

Deutsche Meteorologische Gesellschaft

3004 German Offshore 
Wind Energy 
Foundation

Fondation pour l'énergie éolienne en mer

مؤسسة اقتصادية أملانية متخصصة يف شؤون استخدام طاقة الرياح
البحرية وإجراء البحث العلمي يف هذا اال. وقد مت تأسيسها يف عام

2005 مببادرة وتوجيه وإشراف الوزارة االحتادية للبيئة وحماية
الطبيعة وأمان املُفاعالت. كما شارك يف تأسيسها احتاد الدول

الساحلية ومجيع اهليئات واملؤسسات االقتصادية اليت تعمل يف جمال
طاقة الرياح البحرية. ويهدف االحتاد إىل دعم وترسيخ الدور الذي
ستلعبه طاقة الرياح البحرية يف مستقبل جماالت الطاقة املُتجددة يف

أملانيا وأوروبا، كما يهدف إىل دعم عمليات التوسع والتطوير يف هذا
اال مبا خيدم أغراض حماية البيئة واملُناخ. (عنوان االحتاد على

(www.offshore-stiftung.de :اإلنترنت

احتاد طاقة الرياح البحرية

Stiftung Offshore Windenergie

3005 German Society for 
Sustainable Biogas 
and Bioenergy 
Utilization

Société de subvention pour l'utilisation durable 
de biogaz et de bioénergie

تعرف يف اللغة األملانية باالختصار FNBB، وهي مؤسسة دف إىل
تطوير الدورة اليت تبدأ من إنتاج الكُتلة احليوية والطاقة احليوية، مروراً
باستخدامهما، ووصوالً إىل إعادة تدوير و استخدام املُخلّفات واملواد
الغذائية بشكل معقول ومستدام ومقبول اجتماعياً، سواء على املُستوى
االقتصادي أو البيئي. وتسعى املؤسسة حنو حتقيق هذه األهداف من

خالل عقد مؤمترات ولقاءات متخصصة وتقدمي برامج تدريب
وكذلك استشارات فردية. كما تقوم بتكوين واستخدام شبكات حملية
ودولية فعالة يف هذه ااالت. للمزيد من املعلومات والتفاصيل حول

املؤسسة رجاء زيارة املوقع التايل: www.fnbb.eu (انظر:
((رابط: املركز الدويل لكفاءة الغاز احليوي والطاقة احليوية

 (((IBBK)

مؤسسة دعم االستخدام املُستدام
للغاز احليوي والطاقة احليوية

Fördergesellschaft für nachhaltige Biogas- und 
Bioenergienutzung e.V.

304



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةG

3006 geyser

geyser

Ein Geysir ist eine Heißwasserquelle in 
aktiven vulkanischen Gebieten, die 

periodisch Wasser und Dampf 
springbrunnenartig ausstößt.  

نبع ماء حار

Geysir

3007 GHG management

gestion des GES

(انظر: ((رابط: إدارة االنبعاثات))

إدارة غازات الدفيئة

THG-Management

3008 giant / megagiant 
oilfield

champ pétrolifère géant / méga géant

فئات حقول ((رابط: اهليدروكربونات)) وفقا حلجمها. مع
احتياطيات أكرب من 500، 5000 أو 50000 مليون برميل أي
(68، 680، 6800 مليون طن) من النفط وأكثر من 3، 30 أو
300 تريليون قدم مكعب (85، 850، 8500 متر مكعب) من

((رابط: الغاز الطبيعي)). 

حقل نفط عمالق

Riesen, Überriesen , mega-Riese Ölfeld

3009 Gibbs energy (G)

énergie de Gibbs (G)

يرتبط تغير طاقة جيبس بتغير ((رابط:  تفاعل احملتوى احلراري))،
وتغير ((رابط: إنتروبيا (S)))  التفاعل الكيميائي. وعندما يكون التغير

سلبياً فإن التفاعل حيدث من تلقاء نفسه.

(G) طاقة جيبس

Gibbs-Energie (G)

3010 Gibbs potential

potentiel de Gibbs

( (((G) رابط: طاقة جيبس)) :انظر)

جهد جيبس

Gibbs-Potential

3011 gigawatt-hour 
(GWHr)

gigawatt-heure (GWHr)

وحدة لقياس الطاقة، حيث اجليجاوات;  ساعة يساوي جيجاوات
واحد يستعمل ملدة ساعة واحدة.

(GWHr) جيجاوات/  ساعة

Gigawattstunde (GWh)

3012 Giromill turbine

turbine-Giromill

نوع من العنفات، يتكون من أرياش مستقيمة يدعمها حمور رئيس.
ويوجد منها تصميم أكثر تطورا، يعرف بالسيكلوتوربني. يقوم بتوجيه

أرياشه لتدور بزاوية مثلى مع الرياح، إال أنه أعلى تكلفة وأكثر
تعقيدا. وهناك فرصة النتشار هذه التوربينات على نطاق واسع يف

حالة تصنيع أعداد ضخمة منها جتاريا واستخدامها يف البحر.

عنفة 'جريوميل'

Giromill-Turbine

3013 glacier

glacier

ist eine aus Schnee hervorgegangene Eismasse 
mit einem Einzugsgebiet.  

ر جليدي

Gletscher

3014 Glacier crevasse

crevasse de glacier

ist eine spaltartige Öffnung in der 
Gletscheroberfläche  

صدع ر جليدي

Gletscherspalte

3015 glacier power plant

centrale hydroélectrique des eaux de fonte du 
glacier

نوع من احملطات يقوم على االستفادة من الطاقة الكامنة يف املياه
املُنصهرة من املثاجل يف املُرتفعات اجلبلية واألغطية اجلليدية. ويف هذه

املُرتفعات يتم غالباً جتميع مياه املثاجل يف مستودعات ال ختصها مباشرةً،
مث توليد ((رابط: طاقة كهربائية)) منها عند احلاجة.

حمطة توليد الطاقة من انصهار املثاجل

Gletscherkraftwerk

3016 glacier shrinkage

rétrécissement des glaciers

Rückgang der Gletscher.  

انكماش األار اجلليدية

Gletscherschwund

3017 glass fiber

fibre de verre

وسائط النقل العريض النطاق لأللياف البصرية.

ألياف بصرية

Glasfaser

305



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةG

3018 glass fibre 
reinforced plastic

complexe verre-résine

مادة من البالستيك املُقوى تستعمل لعزل املباين، وتصنع من األلياف
الزجاجية.

لدائن مدعمة بألياف زجاجية

glasfaserverstärkter Kunststoff

3019 glider

élements;   composants

جزء من املركبة يضم هيكل املركبة، والتجهيزات الداخلية، واحملاور،
وأنظمة التعليق، والعجالت، وكافة األجزاء األخرى اليت ال تنتمي
سواء ((رابط: جمموعة نقل القدرة|موعة نقل القدرة)) أو ملُخزن

الطاقة.

جتهيزة انزالق (جاليدر)

Glider

3020 global atmospheric 
circulation

circulation atmosphérique planétaire

ist eine Sammelbezeichnung für 
atmosphärische Zirkulationssysteme, die 

große Teile des Erdballs umfassen und durch 
ihre Wechselwirkung die Wetterdynamik 

der  bestimmen.  

دوران الغالف اجلوي العاملي

Planetarische Zirkulation

3021 global brightening

brillantage mondiale

nennt man das Phänomen, dass die globale
Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche

.etwa seit 1985 zunimmt

إشراق العامل

globale Aufhellung

3022 Global Climate 
Observing System 
(GCOS)

Système Mondial d'Observation du Climat 
(SMOC)

نظام دويل يقوم مبراقبة الطقس، والتغيرات الطارئة عليه، وما يتبع ذلك
من تأثريات. وخيضع هذا النظام لعدة جهات، ومنها ((رابط: املُنظّمة

العاملية لألرصاد اجلوية|املُنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية)). 

النظام العاملي ملراقبة املُناخ

GCOS

3023 Global Dimming

obscurcissement global

nennt man das Phänomen, dass die globale
Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche

.abgenommen hat 1950-1985

تعتيم عاملي

globale Abdunkelung

3024 Global Emission 
Model for 
Integrated Systems

Modèle d'émission globale pour les systèmes 
intégrés

steht für Globales Emissions-Modell 
Integrierter Systeme, ein Ökobilanz- und 

Stoffstromanalyse-Werkzeug mit öffentlicher 
Datenbank des Öko-Instituts. GEMIS ist 

kostenlos nutzbar und hat eigene Seiten im 
Internet, von denen das Modell und seine 

Datenbasis  

منوذج االنبعاثات العاملية لألنظمة
(GEMIS) املتكاملة

GEMIS

3025 global energy supply

approvisionnement énergétique mondial

إمدادات الطاقة العاملية

globale Energieversorgung

3026 Global Environment 
Facility (GEF)

Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

هيئة دولية لتمويل مشروعات حماية البيئة يف الدول النامية. وقد
تأسس هذا الصندوق يف عام 1991 ويضم حالياً 179 دولة عضو.

(GEF) صندوق البيئة العاملي

globale Umweltfazilität

3027 global market

marché mondial

السوق العاملية لتداول البضائع واخلدمات.

سوق دولية

Weltmarkt
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3028 Global Network on 
Energy for 
Sustainable 
Development 
(GNESD)

(PNUE)

الشبكة اليت تربط بني األطراف الفاعلة، يف الدول النامية مع أمثاهلا يف
الدول الصناعية، يف جمال التحليل السياسي يف قطاعات الطاقة والبيئة
والتنمية. وتدعم الشبكة مراكز تنمية الكفاءات القومية اليت تقوم

بإعداد استراتيجيات التنمية املُستدامة يف املناطق اخلاصة ا من خالل
إنشاء عالقات واتصاالت دولية وتبادل وتقدمي املعارف واخلربات.
وتمثل عمليات اإلمداد بالطاقة، مبا يناسب االحتياجات وبسبل غري
ضارة بالبيئة، احملور الرئيسي ألنشطة الشبكة، وذلك دف مكافحة
الفقر وحتقيق األهداف التنموية لأللفية اجلديدة. ويوجد مقر الشبكة

يف هيئة برنامج األمم املُتحدة للبيئة (UNEP). كما يدعمها برنامج
األمم املُتحدة اإلمنائي (UNDP) ومؤسسة األمم املُتحدة (اليت

تدعم عمل منظّمة األمم املُتحدة) وكذلك جِهات ماحنة حملية مختلفة.

الشبكة العاملية املعنية بالطاقة من أجل
(GNESD) التنمية املستدامة

Globales Netzwerk für Energie für nachhaltige 
Entwicklung (GNESD)

3029 global radiation

rayonnement global

إمجايل األشعة الشمسية  (املُباشرة واملُشتتة) الواصلة إىل سطح األرض.

إشعاع إمجايل

Globalstrahlung

3030 global radiation

rayonnement global

((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع الشمسي)) الذي يمكن قياسه على
((رابط: سطح األرض)).  ويتكون من ((رابط: إشعاع مبعثر))

و((رابط: إشعاع مباشر)). 

إشعاع  كوين

Globalstrahlung

3031 global solar 
radiation

rayonnement solaire global

إمجايل أنواع اإلشعاع املُختلفة على املساحة اخلاضعة للدراسة:
((رابط: إشعاع مشسي مباشر))، ((رابط: إشعاع مشسي مشتت))،

((رابط: إشعاع مشسي أرضي منعكس)). 

إشعاع مشسي كلّي

globale Sonneneinstrahlung Globalstrahlung

3032 global stock 
situation

situation mondiale des réserves

وضع املخزون العاملي

globale Vorratssituation

3033 Global System for 
Mobile 
Communications 
(GSM)

système global de communications mobiles(GSM)

معيار لشبكات احملمول الرقمية بشكل كامل، املستعملة أساسا يف
االتصاالت اهلاتفية، و لكن أيضا يف كتابة الرسائل  املنقولة عرب

اخلطوط ونقل علب البيانات والرسائل القصرية. واعترب املعيار األول ملا
يسمى باجليل الثاين ("2G") لتحل حمل األنظمة التناظرية  للجيل األو

النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
(GSM)

Global System for Mobile Communications 
(GSM)

3034 global warming

réchauffement climatique

ارتفاع درجة حرارة األرض بفعل ((رابط: ظاهرة الدفيئة الصناعية)). 

االحتباس احلراري

Erderwärmung

3035 Global warming

réchauffement global

زيادة يف متوسط درجة حرارة الغالف اجلوي السفلي ااور لسطح
األرض واحمليطات.

احتباس حراري

Globale Erwärmung

3036 global warming

réchauffement de la planète

 Anstieg der Durchschnittstemperatur der  
und der Meere.  

احترار األرض

Erderwärmung

3037 Global warming

réchauffement climatique

Die Erwärmung des Klimas lässt sich auch 
anhand der Kenntage nachvollziehen.  

احترار املناخ

Erwärmung des Klimas
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3038 global warming

réchauffement de la planète

Anstieg der Durchschnittstemperatur der 
 erdnahen  und der Meere.  

احترار عاملي

globale Erwärmung

3039 global warming 
controversy

controverse sur le réchauffement climatique

-  

جدل حول االحترار العاملي

Kontroverse um die globale Erwärmung

3040 global warming 
potential (GWP)

potentiel de réchauffement global

اإلسهام الكلّي يف االحتباس احلراري العاملي الناتج من انبعاثات وحدة
واحدة من هذا الغاز اجلاري اختباره، منسوباً إىل وحدة واحدة من
الغاز املرجعي، وهو ((رابط: ثاين أكسيد الكربون))، الذي اصطلح

على إعطائه قيمة الرقم 1.

احتمالية االحتباس احلراري
(GWP)

Treibhauspotenzial

3041 global warming 
potential (GWP)

potentiel de réchauffement global (GWP)

global warming potential  

(GWP) إمكانات االحترار العاملي

GWP

3042 Global Warming 
Solutions Act of 
2006, or Assembly 
Bill (AB) 32

Global Warming Solutions Act of 2006, ou 
Assembly Bill (AB) 32

قانون أصدرته والية كاليفورنيا األمريكية، يهدف تطبيقه إىل تقليل
انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تنفيذ إجراءات نِظامية معينة.
ومبوجب هذا القانون، يلتزم جملس موارد اهلواء يف كاليفورنيا

(CARB أو ARB) بتطبيق آليات السوق واللوائح اليت من شأا
تقليل انبعاث غازات الدفيئة يف الوالية بأكملها بنسبة 25% حىت عام

2020، مقارنةً بعام 1990. ويشمل ذلك احلدود اإلجبارية
لالنبعاثات اخلاصة بعام 2012.

قانون ظاهرة االحنباس احلراري لعام
2006 (املعروف بإسم

(Assembly Bill (AB) 32

Global Warming Solutions Act of 2006, or 
Assembly Bill (AB) 32

3043 global warming 
solutions act of 
2006, or assembly 
bill (AB) 32

la loi mondiale des solutions du réchauffement 
climatique de 2016, ou "assembly bill" (AB) 32

قانون حيتوي على إجراءات منهجية لتغري املناخ، واحلد من غازات
االحتباس احلراري.

مشروع قانون االحتباس احلراري
لسنة  2006 رقم 32

Globale Erwärmung Lösungen Gesetz 2006/ 
Assembly Bill (AB) 32

3044 Global Wind Energy 
Council (GWEC)

Conseil Mondial de l'Energie Eolienne

جملس تأسس عام 2005 كمنظمة متثل سائر قطاع طاقة الرياح على
مستوى العامل. وهو يهدف إىل جعل طاقة الرياح أحد مصادر الطاقة
الرئيسية، ويضم أكثر من 1500 شركة ومؤسسة ومنظمة من أكثر

من سبعني دولة يف العامل.

الس العاملي لطاقة الرياح

Global Wind Energy Council (GWEC)

3045 glucose

glucose

سكر بسيط سداسي الكربون ينتج عن عملية التحليل املائي للجلوكان
املوجود يف السليولوز والنشا؛ وهو نوع السكر األكثر شيوعاً يف

الطبيعة؛ وجيرى ختمريه غالباً للحصول على ((رابط:
إيثانول|اإليثانول)). 

جلوكوز

Glukose;   Glucose

3046 glycerine;   glycerol

glycérine;   glycérol

االسم املُبسط والتسمية املُتداولة للربوبان 3،2،1-ترايول، وهو أحد
أنواع سكّر الكحول، وأبسط أنواع الكحول ثُالثي التكافؤ املعروف
بترايول. يوجد اجلليسرين يف كل الدهون والزيوت الدهنية الطبيعية

على هيئة إستري أمحاض دهنية (ثالثي اجلليسريد).

جليسرين

Glycerin

3047 Glycol dehydration

déshydratation au glycol

نظام لتجفيف السوائل يهدف إىل نزع املاء من الغاز الطبيعي وسوائله.
وتعترب هذه الطريقة أكثر طرق نزع املاء من تدفقات الغاز شيوعاً

وأكثرها اقتصاداً.

نزع املاء باجلليكول

Glykoltrocknung
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3048 GoBiGas

GoBiGas

مشروع يهدف إىل إنتاج الغاز الطبيعي احليوي االصطناعي عن طريق
التغويز احلراري ملخلفات الغابات. ومن املُتوقع أن يكون الناتج النهائي

هلذا املشروع حنو 80 ميجا وات.

GoBiGas مشروع

GoBiGas

3049 Golden mole

taupe dorée

sind eine im mittleren und südlichen Afrika 
lebende Säugetierfamilie.  

خلد ذهيب

Goldmull

3050 Goliath

Goliath (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعة مساحة سطحها 1080 متر مربع، ومحولتها 1600 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 40 متراً حتت سطح

املاء. تبلغُ سرعةُ رفعها 0.5 م;   دقيقة.

جالوت، سفينة جالوت

Goliath

3051 governmental effort

effort gouvernemental

جهد حكومي

staatliche Bemühung

3052 governor

régulateur

جهاز يستخدم لضبط سرعة عمود الدوران. (انظر: ((رابط: عمود
عايل السرعة))) 

منظم

Drehzahlregler

3053 grade of dissipation

degré de dissipation

مقياس لتحويل طاقة مكثفة إىل طاقة حرارية (يف جمال مفتوح).

درجة التبديد

Dissipationsgrad

3054 gradient wind

vent du gradient

تتخذ خطوط تساوي الضغط شكالً منحنياً يف املناطق ذات مراكز
الضغط اجلوي املُنخفض أو املُرتفع. ثُم تؤثر ((رابط: قوة الطرد
املركزي))، إىل جانب قويت ((رابط: قوة تدرج الضغط|تدرج
الضغط)) و((رابط: قوة كوريوليس|كوريوليس))، على الكُتل

اهلوائية. وينشأ عن ذلك نوع من الرياح يسمى 'رياح االحندار'. ويف
نِصف الكُرة األرضية اجلنويب تتحرك هذه الرياح يف اجتاه دوران

عقارب الساعة حول املُنخفضات اجلوية، بينما ُب يف نِصف الكُرة
الشمايل يف عكس اجتاه دوران عقارب الساعة. أما يف حالة املُرتفعات

اجلوية فتكون هذه الظروف معكوسة.

ريح االحندار

Gradientwind

3055 Graduate Certificate 
in Renewable 
Energy Power 
Systems 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Certificat d'études supérieures en système  de 
puissance à énergie  renouvelable diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املقررات األساسية التالية: 1) توليد
وتكامل الطاقة املتجددة ؛ وكذلك 2) مقدمة يف هندسة أنظمة

الطاقة. كما يتطلب هذا الربنامج إجناز دورتني من القائمة التالية من
املواد االختيارية: 1) عملية الطوارئ يف أنظمة الطاقة. 2) حتليل

موثوث ل

شهادة الدراسات العليا يف أنظمة
الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Graduierte ZertifiKat in System für erneuerbare 
Energie erworbenen Qualifikation: Graduierte / 
Master
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3056 Graduate Minor 
Field: Sustainable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Graduate Mineure Champ: Qualification de 
l'énergie durable Remise: 3ème cycle/Maîtrise

تعترب تلبية حاجيات الطاقة ليس فقط بالنسبة  لسكان العامل احلايل
ولكن أيضا لعدد السكان املتزايد يف العامل وحتسني أمناط احلياة يف

الدول النامية، دون الزيادة يف إضعاف البيئة الطبيعية واملناخ، تعترب هو
التحدي الكبري للقرن ال21. ويهدف هذا الربنامج إىل دمج املبا

جمال التخرج األصغر: الطاقة
املستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Graduierte-Nebenfach: Nachhaltige Energie 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

3057 grandfathering

allocation fondée sur les émissions antérieures

طريقة لتخصيص ((رابط: تصريح إطالق انبعاثات|تصاريح إطالق
االنبعاثات)).  تقوم هذه الطريقة باألساس على ختفيض متوسط كمية
االنبعاثات اليت يتم إطالقها فترة من ((رابط: فترة املقارنة|فترات

املقارنة)) مبقدار ((رابط: معامل االمتثال)). 

ختصيص رجوعى

Grandfathering

3058 grant

subvention

الدعم املادي للشركات

دعم

Subvention

3059 grate firing;   stoker 
firing

feu à grille

إحدى طُرق حرق املواد الصلبة. ويتم يف هذه العملية وضع مادة
احلرق على مصبعة، يدخل عرب فتحاا اهلواء الالزم لعملية االحتراق

(هواء سفلي)، وتسفر هذه العملية عن ((رابط: رماد|الرماد)). 
وتوضح الصورة شبكة ذات مسارين من املصبعات املتحركة.

حرق شبكي

Rostfeuerung

3060 Grates

grilles

شبكات على هيئة أصابع (أسياخ رفيعة) متعارضة أو مثقبة بثقوب
صغرية تسند الوقود املُحترق، وتسمح مبرور اهلواء صاعداً من أسفل

خالل فرشة الوقود.

مصبعات

Feuerrost

3061 Grätzel cell

Cellule Grätzel

نوع من اخلاليا اليت تعمل على حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة
كهربائية.

(Grätzel) خلية جريتزل

Grätzel-Zelle

3062 gravimetric energy 
density

densité énergétique gravimétrique

خارج قسمة الطاقة املُخزنة يف مادة ما على ثقل هذه املادة. وتقاس
بوحدة اجلول;  كيلوجرام (جول;  كجم).

كثافة الطاقة باملقياس اجلاذيب، كثافة
الطاقة باملقياس الوزين

gravimetrische Energiedichte

3063 gravitational energy

énergie gravitationnelle

((رابط: طاقة كامنة|الطاقة الكامنة)) اليت تتحرر من األجرام
السماوية عند تقلّصها. وتعد، إىل جانب ((رابط: اندماج

نووي|االندماج النووي))، مصدراً ألشعة عالية الطاقة تصدر من
النجوم وارات.

طاقة اجلاذبية

Gravitationsenergie

3064 gravity convection

convection naturelle;   convection gravitaire

سريان احلرارة بسبب تأثري اجلاذبية األرضية اليت جتعل السائل الدافئ
يرتفع والسائل البارد ينخفض.

حمل (حراري) تثاقلي

Schwerkraftkonvektion Gravitationskonvektion

3065 gravity sewer

égout de gravité

تسمى قناة أو خط أو أنبوب اجلاذبية ، أنابيب نقل املاء اليت تعمل
وفقا لقانون اجلاذبية، أي أن املاء يتنقل من أعلى نقطة، اليت هي

البداية، إىل اية أعمق. ال يتم استغالل املقطع العرضي بشكل كامل
وال يتدفق املاء عرب املقطع بأكمله، عكس األنابيب اليت تعمل جتت

الضغ

قناة اجلاذبية

Freispiegelleitung

3066 gray energy

énergie grise

الطاقة الالزمة لتصنيع ونقل والتخلّص من منتج أو خدمة ما.

طاقة رمادية

Graue Energie
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3067 gray water

eau grise

((رابط: مياه الصرف الصحي)) اخلالية من الفضالت، وذات نِسبة
التلوث الضئيلة، وهو ما يعين حتديداً املياه املُنصرِفة من أحواض
االستحمام وأحواض غسل األيدي، وكذلك املياه املُنصرِفة من

الغساالت. ويمكن معاجلة املياه الرمادية لتستخدم يف أغراض مختلفة،
مثل األغراض الصناعية.

مياه رمادية

Grauwasser

3068 Greater Gabbard

Greater Gabbard: parc éolien offshore en 
Angleterre

تصل قدرة هذه املزرعة إىل 504 ميجاواط، و تقع  عند الشاطئ
الرملي على بعد 23 كم (14 ميل) قُبالة ساحل 'سوفولك' يف

إجنلترا. متّ االنتهاء من هذه املزرعة يوم 7 سبتمرب 2012، كما متّ
Siemens SWT3.6-107 توصيل مجيع العنفات من النوع

ا.

حقل رياح 'جريتر جابارد'، خطوط
مغذية، خطوط تغذية

Greater Gabbard

3069 Green building

construction verte

مصطلح شائع يشري إىل طريقة تصميم يف تكنولوجيا البناء تستخدم
للتقليل إىل أدين حد من اآلثار املُضرة للبيئة.

مبىن أخضر، بناء مستدام

grünes Bauen

3070 green economic 
interests

intérêts économiques verts

مصاحل اقتصادية فيما يتعلق بتوليد الطاقة املُتجددة.

مصاحل اقتصادية خضراء

grüne Wirtschaftsinteressen

3071 green electricity

électricité verte

(انظر: ((رابط: طاقة نظيفة|الطاقة النظيفة))) 

كهرباء خضراء

Grüner Strom

3072 green electricity

électricité écologique

طاقة كهربائية تتميز بتوليدها من مصادر الطاقة املُتجددة بطُرق
محفاظة على البيئة.

طاقة نظيفة، طاقة خضراء

Ökostrom

3073 green electricity

électricité verte;   courant vert

مصطلح يطلق على التيار الكهربائي الذي ينتج من مصادر الطاقة
املتجددة أو من خالل التوليد املُشترك للقدرة واحلرارة.

تيار األخضر، طاقة خضراء

Grünstrom

3074 green electricity 
plant;   green power 
plant;   green power 
station

Installation d'électricité verte

منشأة لتوليد ((رابط: طاقة خضراءl الطاقة اخلضراء)). 

منشأة طاقة خضراء

Ökostromanlage

3075 green electricity 
privilege

privilège de l'électricité verte

يتم إعفاء جزئي أو كامل لشركات التزويد بالكهرباء من دفع رسوم
اضافية ملشغلي شبكة النقل عند استيفاء الشروط اليت جاءت يف قانون
الطاقات املتجددة لسنة 2012 الفقرة 39 وخاصة اجلملة االوىل منه.

هذا اذ يتم إنتاج 50 يف املائة من الطاقة وتزويد املستهلك النهائي
حبصة 2

امتياز الكهرباء اخلضراء

Grünstromprivileg

3076 green electricity;   
green power

électricité verte

طاقة كهربائية مولّدة من مصادر طاقة متجددة بطُرق غري ضارة
بالبيئة. ويستخدم مصطلح 'الطاقة اخلضراء' للتمييز بني هذا النوع

وغريه، خاصةً الطاقة النووية، وطاقة الفحم، والبترول.

تيار كهربائي أخضر، طاقة خضراء

Grünstrom

3077 green energy

énergie verte

طاقة من مصادر الطاقة املتجددة

طاقة من مصادر الطاقة املتجددة

grüne Energie

3078 Green Energy Act

loi sur l'énergie verte

(انظر: ((رابط: قانون الطاقات املُتجددة))) 

قانون الطاقة اخلضراء

Öko-Energiegesetz
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3079 Green Energy Act 
(GEA)

Loi sur l'énergie verte

قانون صدر يف مقاطعة أونتاريو (أمريكا الشمالية) لدعم إنتاج الطاقة
املتجددة واحلفاظ على الطاقة. ويدخل ضمن أهدافه توفري وخلق

وظائف عمل يف جمال الطاقة النظيفة.

قانون الطاقة اخلضراء

Green Energy Act (GEA)

3080 Green Energy Law

Droit de l'énergie verte

قانون الطاقة اخلضراء

Öko-Energiegesetz

3081 Green house gas 
(GHG)

gaz à effet de serre (GES)

غاز يف الغالف اجلوي ميتص ويبعث اإلشعاع يف النطاق احلراري
لألشعة حتت احلمراء. وهذه العملية هي املُسبب الرئيسي لظاهرة
االحتباس احلراري. ومن غازات االحتباس احلراري املنتشرة يف

الغالف اجلوي: ثاين أكسيد الكربون، وأخبرة املاء، وأكسيد النيتروز،
واألوزون.

،(GHG) غاز االحتباس احلراري
(GHG) يئةفغاز الد

Treibhausgas

3082 green power

électricité verte

elektrische ,  die aus erneuerbaren 
Energiequellen gewonnen wird.  

الطاقة اخلضراء

Ökostrom

3083 green power forum

Forum de l'énergie verte

ملتقى نظمته جمموعة من الشركات العاملة يف جمال الطاقة املتجددة
باململكة املتحدة ملساعدة املنظمات على أن تصبح أكثر كفاءةً من

حيث استخدام الطاقة. ويعىن املنتدى كذلك باجلوانب املالية
والتشريعية والتقنية يف جمال الطاقة املتجددة من خالل عقده ملؤمترات

واجتماعات متنوعة.

منتدى الطاقة اخلضراء

Green Power Forum

3084 Green roof

toiture végétale

أحد أنواع ((رابط: سقف بارد|األسقف الباردة)) يكون مغطّى
بغطاء نبايت.

سقف أخضر

Gründach

3085 green scale

échelle verte

مصطلح يطلق على مقياس مدرج يشتمل على الفئات من ++ A إىل
F، وهو يطابق الرسم البياين املعروف املوجود عادةً على األجهزة
الكهربائية املرتلية. تمثل كل من الفئة ++ A والفئة +A ما يعرف

بـ'فئات اإلسناد' اليت تؤدي فيها إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون دوراً
مؤثراً يف حتديدها. ففي الفئة +A توجد فقط املركبات اليت تبلغ فيها
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 'صفر' جرام لكل كيلومتر من املسافة
اليت تقطعها املركبة. أما فئة اإلسناد +A فيتم فيها مراعاة كل من
الكفاءة النسبية للطاقة، وكذلك االنبعاثات املُطلقة من ثاين أكسيد
الكربون. فالسيارة اليت تندرج حتت الفئة +A ال ينبغي أن تتجاوز
انبعاثاا من ثاين أكسيد الكربون عالمة 100 جرام لكل كيلو متر
من املسافة اليت تقطعها املركبة. أما يف الفئات من A إىل F فتوجد
املركبات اليت تتجاوز انبعاثاا من ثاين أكسيد الكربون القيمة احلدية

البالغة 100 جرام لكل كيلومتر، حيث تضم الفئة A سيارات
الركوب اليت يتم تقييمها – حسب حجمها - بأا ذات كفاءة نسبية
من الطاقة، وصوالً إىل سيارات الركوب اليت تستهلك مقداراً كبرياً

.F ا يف الفئةمن الوقود حبسب وز

مقياس أخضر

Grünskala

3086 green structural 
change

changement structurel écologique

يعاجل املشاكل البيئية القائمة ((رابط: حتول إنشائي|التحول
اإلنشائي)) وال يعطي الفرصة لنشوء مشكالت جديدة. وبتحقيق هذا
التحول اإلنشائي البيئي، تنخفض نسبة مسامهة القطاعات االقتصادية
((رابط: م للطاقة|النهمة للطاقة)) وللمواد اخلام يف الناتج القومي.
ومن ناحية أخرى، يؤدي هذا التحول يف بعض القطاعات إىل زيادة
نسبة العمليات اإلنتاجية وكذلك املنتجات ذات التأثري الألقل إضرراً

نسبياً بالبيئة.

حتول إنشائي بيئي

ökologischer Strukturwandel

3087 green vehicle

technique de propulsion alternative

يشمل البديل مقاربات تقنية لالستخدام يف املركبات، واليت ختتلف من
حيث الطاقة أو احللول املقاربات و التقنية السائدة يف السوق.

تقنية حترك بديلة/سيارة خضراء

Alternative Antriebstechnik
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3088 greenhouse effect

effet de serre

تأثري احتراري ينتج عن احتباس (حبس) الطاقة اإلشعاعية للشمس،
حبيث ال يمكن إعادة إشعاعها مرةً أخرى؛ وتعمل ((رابط: غازات
دفيئة|غازات الدفيئة)) على احتباس الطاقة اإلشعاعية يف نطاق

الغالف اجلوي لألرض.

احتباس حراري

Treibhauseffekt

3089 greenhouse effect

effet de serre

زيادة درجة احلرارة داخل البيوت الزجاجية وعلى األرض نتيجة للتأثري
على ميزانية اإلشعاع.

ظاهرة االحتباس احلراري

Treibhauseffekt

3090 greenhouse effect

effet de serre

Unter dem Begriff versteht man den 
atmosphärischen Wärmestau der von der 

Sonne beschienenen Erde.  

(ظاهرة) االحتباس احلراري

Treibhauseffekt

3091 greenhouse gas

gaz à effet de serre

الغازات اليت تقَوي من ظاهرة االحتباس احلراري، وهي ثاين أكسيد
،N2O وثاين أكسيد النتروجني ،CH4 وامليثان ،CO2 الكربون

.FCKWs والكلوروفلوروكربونات

غازات دفيئة

Treibhausgas

3092 greenhouse gas

gaz à effet de serre

sind strahlungsbeeinflussende Stoffe in der 
Luft.  

غاز االحتباس احلراري

Treibhausgas

3093 greenhouse gas 
(GHG)

gaz à effet de serre (GES)

مواد غازية موجودة يف الغالف اجلوي لألرض، وتساهم يف احترارها
ارتفاع درجة حرارة األرض. وقد مت إدراج غازات الدفيئة التالية يف
((رابط: بروتوكول كيوتو)) على وجه اخلصوص: ثاين أكسيد
الكربون (CO2)، وامليثان (CH4)، وغاز الضحك (أكسيد
.(HFC) ومركبات اهليدروفلوروكربون ،(N2O ،النيتروز

غازات الدفيئة، غازات االحتباس
احلراري

Treibhausgas

3094 greenhouse gases

gazs à effet de serre

عناصر أساسية غازية يف الغالف اجلوي، تعمل على احتباس (حبس)
حرارة الشمس يف نطاق الغالف اجلوي لألرض، فيما يسمى ((رابط:

ظاهرة االحتباس احلراري))؛ ومنها على سبيل املثال: بخار املاء،
وأُكسيد النيتروز، وامليثان، و((رابط: ثاين أكسيد الكربون ،

ومركبات اهليدروفلوروكربون (HFCs)، ومركبات
البريفلوروكربون (PFCs)، وسداسي فلوريد الكربيت.

غازات دفيئة

Treibhausgase

3095 Greenhouse gases

gaz à effet de serre

Treibhausgase ind gasförmige Emissionen, 
die zum Treibhauseffekt beitragen. Sie 

gehören zu den relevanten 
Umweltindikatoren und lassen sich zum 

relativen Treibhauspotenzial (THP) als 
Summenparameter aggregieren.  

غازات مسببة لالحتباس
احلراري/غازات دفيئة

Treibhausgase(THG)

3096 Greenland

Groenland

größte der Insel der Erde, autonomer 
Bestandteil Dänemarks  

غرينالند

Grönland
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3097 Greensulate

bio-matériau pour isolation thermique

مادة مستخدمة للعزل احلراري والوقاية ضد احلرائق. وهي تصنع من
املنتجات اجلانبية لألرز وبذرة القطن.

جرين سوالت

Greensulate

3098 Grey mole

Taupe Gris

sind eine Gattung der Sandgräber 
(Bathyergidae) innerhalb der Nagetiere 

(Rodentia), die vor allem an die unterirdische 
und grabende Lebensweise angepasst sind.  

خلد رمادي

Graumull

3099 grey power

l'électricité grise

مصطلح التيار الرمادي توصف جزئيا بالكهرباء العادية ويف سوق
الكهرباء تعرف بالطاقة الكهربائية التجارية واليت تكون من مصادر
غري معروفة، ميكن أن حيتوي التيار الرمادي على طاقة من الوقود
األحفوري أو طاقة من حمطات الطاقة النووية كما ميكن أن حيتوي

أيضا على كهربا

طاقة رمادية

Graustrom

3100 grid acceleration 
time constant

constante de temps de démarrage du réseau 
(Inertie du réseau)

القُدرة القُصوى املُتوقعة لنقل الطاقة، ويمكن نقلها - مع مراعاة
حاالت اخللل اليت قد تتعرض هلا حالة الشبكة املُستقبلية - عن طريق
خطوط توصيل نظامني، وذلك دون أن تتعرض أي منهما حلاالت

NTC = TTC :قصور يف اإلمداد بالطاقة. وتسري هنا املُعادلة
TRM NTC = Net Transfer Capacity TTC –

Net total Capacity TRM = transmission =
reliability margin (انظر: ((رابط: إمجايل سعة النقل))) 

(انظر: ((رابط: حد أمان النقل))) 

ثابت زمن بدء تشغيل الشبكة

Netzanlaufzeitkonstante

3101 grid capacity 
expansion

l'expansion de la capacité du réseau

توسيع قدرة الشبكة

Erweiterung der Netzkapazität

3102 grid company

société de grille

شركة الشبكة

Netzgesellschaft

3103 grid connected 
system

système connecté au réseau

نظام كهرضوئي فيه تعمل مصفوفة مشسية مبثابة حمطة توليد مركزية
وتقوم بإمداد الشبكة بالطاقة املُولدة.

نظام مرتبط بالشبكة

netzgekoppelte PV-Anlage

3104 grid connection

raccordement au réseau

ربط منتج أو مستهلك للطاقة بشبكة النقل والتوزيع.

ربط بالشبكة

Netzanschluss

3105 grid connection

raccordement au réseau

توصيلة الشبكة

Netzanschluss

3106 grid connection 
agreement network 
connection 
agreement

Contrat de raccordement au réseau

عقد التوصيل بشبكة الكهرباء
(NAV)

Netzanschlussvertrag (NAV)
3107 grid connection 

capacity network 
connection capacity

capacité de connexion du réseau

ثابت زمين يعبر عن القصور الذايت لكل كتل احلدافات الدورانية
باملولّدات واألجهزة املُستهلكة للتيار الكهربائي. وكلما زادت قيمته،
ازداد بطْء حدوث تغير لتردد تيار الشبكة يف مقابل التغيرات الطارئة
على إمجايل التغريات الدوارنية الطارئة على الكُتل احلدافة يف الشبكة.

سعة التوصيل بالشبكة الكهربائية

Netzanschlusskapazität

3108 grid connection 
contract network 
connection contract

Contrat de raccordement au réseau

العقد الذي يربم بني املُستهلك ومشغل الشبكة وينظم عملية التوصيل
التقين لألجهزة الكهربائية اخلاصة مبستهلك الطاقة الكهربائية (يكون
عادةً مالكاً لعقار ما أو منتفعاً به) بالشبكة ذاا، وينص العقد كذلك
على حق مشغل الشبكة يف االطالع على قراءات االستهالك لدى

عمالئه وتسجيلها.

عقد توصيل الطاقة الكهربائية

Netzanschlussvertrag
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3109 grid connection 
point network 
connection point

Point de raccordement au réseau

القدرة املتاحة عند ((رابط: نقطة التوصيل بالشبكة))، ويقدمها مشغلّو
الشبكات  مقابل اشتراك يدفعه ((رابط: مستهلك الطاقة

الكهربائية|مستهلكو الطاقة الكهربائية))، وذلك مبوجب ((رابط:
عقد توصيل الطاقة الكهربائية)). 

نقطة التوصيل بالشبكة

Netzanschlusspunkt

3110 grid connection 
power network 
connection power

puissance de raccordement au réseau

القدرة املنصوص عليها يف ((رابط: عقد توصيل الطاقة الكهربائية))،
علماً بأنه ميكن ملُشغل الشبكة خفضها. وليس يف مقدور أحد خبالف
مشغل الشبكة و((رابط: مستهلك الطاقة الكهربائية)) (املُشترك يف
الشبكة) اكتشاف جتاوز حدود هذه السعة أو خفضها عن احلد،

حيث يتعين إيقاف هذا التجاوز وفقًا إلجراء يتم االتفاق عليه.

قُدرة خمرج الشبكة، كهرباء العميل

Netzanschlussleistung

3111 Grid Control 
Cooperation (GCC)

Association des gestionnaires de réseau

ذبذبة ترددها منخفض، وحتدث للترددات والقدرات املنقولة عرب
مسافات كبرية إىل حد ما كما يف شبكة احتاد تنسيق نقل الكهرباء

األورويب مثالً، بسبب حدوث حاالت ((رابط: ذبذبة العضو
الدوار)).  ويمثِّل تذبذب الشبكة عملية تعويض حتدث يف شبكات نقل

الطاقة الكهربائية عقب حدوث حاالت فصل شبكات فرعية أو
إيقاف التوصيل الكهربائي. (انظر: ((رابط: احتاد تنسيق نقل

الكهرباء))) 

رابطة التحكم يف الشبكات

Netzregelverbund

3112 Grid Expansion 
Acceleration Act 
(entry into force 
28.07.2011)

Loi de développement accéléré des réseaux 
(entrée en vigueur 28,07,2011)

يؤدي التخطيط الفين االحتادي للخدمات ذات اجلهد العايل العابر
للحدود الوطنية  إىل وجود قواعد إلجراءات املوافقة للفئة املستهدفة
وهم أصحاب خطوط الضغط العايل. ويعترباهلدف األساسي هو

اإلسراع يف إجراءات الترخيص للتوسع ىف الشبكة عن طريق قانون
توسيع شبكة الطاقة .

قانون تسريع توسيع الشبكة (دخل
حيزالتنفيذ يف  28.07.2011)

 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) 
(Inkrafttreten 28.07.2011)

3113 grid expansion 
needs

Besoin d'extension du réseau

نتيجة للتطور أايل و/أو احلجمي و/أو النوعي لإلنتاج و/أو
االستهالك.

احلاجة إىل توسيع الشبكة

Netzausbaubedarf

3114 grid feed

alimentation du réseau

يلزم قانون الطاقات املتجددة مشغلي شبكة بنقل الكهرباء من مصادر
الطاقة املتجددة  للمستهلكني ودفع املبلغ احملدد يف القانون (تعويضات

التغذية) للتيار. مث يتم استخالص هذا املبلغ (تعويضات التغذية
املدفوعة) على الصعيد الوطين من مجيع زبائن الكهرباء.ختتلف رسوم

التغ

تغذية الشبكة

Netzeinspeisung

3115 grid gas

gaz à distance

يتم احلصول على الغاز أو إنتاجه يف موقع مركزي مث يتم نقله ملسافات
طويلة عرب أنابيب إىل املشترين (مؤسسات توزيع الغاز على املستوى

اإلقليمي واحمللي واملؤسسات الصناعية الكربى).

غاز البعد

Ferngas

3116 grid integration 
network integration

intégration au réseau

مفهوم يشمل ((رابط: مشغل شبكة النقل)) و((رابط: مشغل شبكة
التوزيع)). 

تكامل الشبكة الكهربائية

Netzintegration
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3117 grid integration 
network integration

intégration au réseau

العملية اليت يتم فيها إمداد شبكة الكهرباء العادية بالطاقة الكهربائية
من مصادر خارجية، بكيفية ليس من شأا اإلضرار باستقرارية الشبكة
(فيما خيص اجلُهد والتردد، إخل). وخاصةً يف حالة التغذية املتراوحة
بالطاقة (كما هي احلال يف الكثري من أنواع الطاقة املُتجددة)، حيث

تطبق تصميمات ومفاهيم خاصة.

تكامل الشبكة

Netzintegration

3118 grid lines

lignes de quadrillage

موصالت معدنية مدجمة يف سطح ((رابط: خلية|اخللية)) الشمسية
لتهيئة مسار للمقاومة املنخفضة حلامالت الشحنة، وذلك للسريان

خارج أسالك ترابط اخللية.

خطوط الشبكة

Kontaktfinger

3119 grid Linking point

point de liaison du réseau

أنظر ((رابط: نقطة ربط بالشبكة)). 

نقطة ارتباط الشبكة

Netzverknüpfungspunkt

3120 grid load forecast

Prévision de la charge du réseau

يف املنطقة اليت تقدم فيها الشبكة خدماا، جيب على املشغل إجراء
تقديرات يومية للتحميل املتوقع. وهذا ما يسمى توقعات حتميل

الشبكة.

توقعات محل الشبكة

Netzlastprognose

3121 grid loss;   network 
loss

pertes de réseau

مرادف ملُصطلح ((رابط: فاقد النقل)). 

فقدان الشبكة

Netzverlust

3122 grid losses network 
losses

pertes du réseau

تكون الفواقد يف شبكة النقل وشبكة التوزيع هي الفرق اإلمجايل بني
الشغل الكهربائي الذي جيري تغذية الشبكة به فيزيائياً يف فترة زمنية

معينة، وبني الشغل الكهربائي املستفاد به يف الفترة الزمنية نفسها.

فواقد يف الشبكة

Netzverluste

3123 grid management 
system

Système de gestion du réseau

نظام إدارة الشبكة

Netzmanagementsystem

3124 grid necessity

nécessité du réseau

التدابري واإلجراءات الالزمة لتشغيل شبكة.

ضرورة الشبكة

Netznotwendigkeit

3125 grid operator 
network operator

opérateur disposant de ses propres installations

العقد الذي يربم بني املُستهلك ومشغل الشبكة والذي ينظم عملية
التوصيل التقين لألجهزة الكهربائية اخلاصة مبستهلك الطاقة الكهربائية
(يكون عادةً مالكاً لعقار ما أو منتفعاً به) بالشبكة ذاا، وينص العقد
كذلك على حق مشغل الشبكة يف االطالع على قراءات االستهالك

لدى عمالئه وتسجيلها.

مشغل الشبكة

Netzbetreiber

3126 grid optimisation 
[UK];  grid 
optimization [US] 
network 
optimisation [UK];  
network 
optimization [US]

optimisation du réseau

اجراءات تتخذ لالستفادة املثلى (استمثال) من الشبكات القائمة،
ومنها مثالً ختفيض عدد خطوط ومسارات الطاقة الكهربائية،

والتحويل من خطوط 220 إىل 380 كيلوفولت، وتقصري أطوال
اخلطوط، والعديد من االجراءات األخرى، حيثُ يتعين يف كثريٍ من
األحيان أن تراعى هذه االجراءات تدفّقات األمحال املُتغيرة الناجتة عن
حاالت ((رابط: انتقال|االنتقال)) املُتزايد، مثل جتارة الطاقة أو التغذية

بطاقة الرياح أو اجراءات حساب االستهالك.

حتسني الشبكة الكهربائية

Netzoptimierung
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3127 grid oscillation 
network oscillation

oscillation de réseau

اجراءات تتخذ لالستفادة املثلى (استمثال) من الشبكات القائمة،
ومنها مثالً ختفيض عدد خطوط ومسارات الطاقة الكهربائية،

والتحويل من خطوط 220 إىل 380 كيلوفولت، وتقصري أطوال
اخلطوط، والعديد من اإلجراءات األخرى، حيثُ يتعين يف كثري من
األحيان أن تراعى هذه االجراءات تدفّقات األمحال املُتغيرة الناجتة عن
حاالت ((رابط: انتقال|االنتقال)) املُتزايد، مثل جتارة الطاقة أو التغذية

بطاقة الرياح أو اجراءات حساب االستهالك.

تأرجح الشبكة، تذبذب الشبكة

Netzpendelung

3128 grid parity

parité réseau

تتعادل قيمة الطاقة يف الشبكة عندما يكون سعر وحدة الطاقة من نظام
شبكي تقليدي يف نفس مستوى تكلفة وحدة الطاقة البديلة.

تعادل الشبكة

Netzparität

3129 grid parity

parité de réseau

معادلة أسعار التوليد الذايت للطاقة املُتجددة مع أسعار استهالك التيار
من الشبكة العامة.

تكافؤ الشبكة

Netzparität

3130 grid parity

parité;   réseau

احلالة اليت تتساوى فيها تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية املولّدة من
مصادر الطاقة البديلة مع تكاليف إنتاجها من املصادر التقليدية، أو
بتعبري آخر حالة عرض الطاقة الكهربائية املولّدة من املصادر البديلة
بأسعار تتساوى مع أسعار تلك املولّدة من املصادر التقليدية (يف

الشبكة العادية).

حد التكافؤ

Netz-Gleichwertigkeit

3131 grid quality

qualité de réseau

نتيجة تقييم االحنرافات عن املواصفات الفنية للمعدل العادي احملدد.

جودة الشبكة

Netzqualität

3132 grid safety

sécurité du réseau

مرادف للحفاظ على استقرار الشبكة.

أمن الشبكة

Netzsicherheit

3133 grid Safety 
Management

gestion de la sécurité de réseau

قارن ((رابط: أمن الشبكة)). 

إدارة أمن الشبكة

Netzsicherheitsmanagement

3134 grid security

sécurité du réseau

مرادف للتشغيل اآلمن للشبكة.

أمن الشبكة

Netzabsicherung

3135 grid security;   
network security

sécurité des réseaux

تغذية مرتدة على إعدادات التشغيل لشبكة كهربائية، تنشأ عند
توصيل جهاز مستهلك للتيار الكهربائي أو وحدة توليد بالشبكة.
وحتت هذا اإلطار، تندرج التغيرات أو االخنفاضات اليت تطرأ على

اجلُهد وتكون مرتبطة بظروف التشغيل، وكذلك ((رابط:
ارتعاش|ارتعاشات اجلُهد))، و((رابط: توافقية عليا|التوافقيات

العليا))، واإلشارات التشويشية يف نِطاق وحدات التحكّم بالتموجات
يف تردد الصوت.

أمان الشبكة

Netzsicherheit

3136 grid simulation

simulation de réseau

حماكاة لشبكة يف إطار منوذج مبسط للغاية. وميكن إجراء هذه احملاكاة
 كمقاربة بشكل ثابت أو بشكل دينامي وتستخدم لوصف تشغيل

الشبكة.

حماكاة الشبكة

Netzsimulation

3137 grid stabilisation 
[UK];  grid 
stabilization [US] 
network 
stabilisation [UK];  
network 
stabilization [US]

stabilisation du réseau

مقدرة شبكة كهربائية يف وقت معني على الوفاء مبهمتها املُتمثلة يف
إمداد العمالء بالكهرباء. ويضمن حتقق هذا التأمني، عند االلتزام

بإعدادات التشغيل املسموح ا وكذلك 'املعيار (n-1)'. (انظر:
( (((n-1) رابط: معيار األمان))

حفظ استقرار الشبكة، استقرارية
الشبكة

Netzstabilisierung
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3138 grid stability

stabilité du réseau

احلفاظ على التردد املطلوب واجلهد املطلوب باستخدام ما يسمى
مراقبة وضبط التردد - القدرة ((( رابط: دعم الشبكة))) .

استقرار الشبكة

Netzstabilität

3139 grid storage

stockage réseau

وسائل ختزين الطاقة بالشبكة لتوفري موازنة الطاقة.

ختزين شبكي

Netzspeicher

3140 grid system operator

opérateur du système de grille

مشغل نظام الشبكة

Netzbetreiber

3141 grid to vehicle (G2V)

Réseau aux véhicules

شحن مركبة كهربائية عن طريق شبكة الكهرباء.

(G2V) من الشبكة إىل املركبة

Grid to Vehicle (G2V)

3142 grid user network 
user

utilisateur du réseau

مستخدم شبكة لنقل أو توزيع الطاقة، وهو شخص طبيعي أو اعتباري
يقوم بتغذية الطاقة الكهربائية يف شبكة قدرة كهربائية، أو يتلقى هذه
الطاقة منها. وعلى ذلك، فإنه يستفيد من خدمة نقل مدفوعة األجر
(شاملة خدمات النظام)، يقدمها ((رابط: مشغل الشبكة)) مبوجب

عقود قانونية.

مستخدم الشبكة

Netznutzer

3143 grid utilization

consommation d'énergie

استهالك الطاقة

Netznutzung

3144 grid utilization 
billing

facturation de la consommation d'énergie

فواتري لرسوم استخدام شبكة الزبائن باحلمل املعياري (ما يسمى بِ:
الزبائن SLP) وعمالء بتسجيل قياس خصائص احلمل (ما يسمى

.(RLM بِ: الزبائن

فاتورة  استهالك الطاقة

Netznutzungsabrechnung

3145 grid utilization fee

Frais d'utilisation du réseau

رسوم يف السوق احلرة للطاقة يرفعها مشغلو شبكة الكهرباء وشبكة
الغاز على املستفيدين من خدمات الشبكة (الذين يستعملون الشبكة

إليصال منتجام من كهرباء أو غاز  إىل املُستعمل.

رسوم استخدام الشبكة

Netznutzungsentgelt

3146 grid-connected 
system

système connecté au réseau

عادة ما يتم ربط حمطات توليد الطاقة بشبكة الكهرباء. على عكس
ذلك تكون النظم اجلزيرية قائمة بذاا وغري مرتبطة بشبكة الكهرباء

وتستخدم، على سبيل املثال، لتزويد املباين حباجياا من الكهرباء. هذه
النظم الشمسية ختزن الطاقة يف البطاريات. ميزة تشغيلها بارتباط بال

نظام مرتبط بالشبكة

Netzgekoppelte Anlagen

3147 grid-tie inverter

onduleur connecté au réseau

يعد 'العاكس املرتبط بالشبكة' (GTI) أو 'العاكس املتزامن' نوعاً
خاصاً من عواكس القدرة الكهربائية، ويقوم بتحويل التيار املستمر
(DC) إىل تيار متردد (AC)، مث يغذِّى شبكة كهربائية قائمة ذا
التيار. ويستخدم هذا النوع من العواكس غالباً لتحويل التيار املستمر
الناتج عن العديد من مصادر الطاقة املتجددة، مثل األلواح الشمسية،

وتوربينات الرياح الصغرية.

عاكس مرتبط بالشبكة

Netzeinspeisewechselrichter

3148 grid-tie inverter

onduleur réseau

نوع من ((رابط: حمول عكسي (للتيار الكهربائي)|احملوالت
العكسية))، يقوم بتحويل التيار املُستمر الذي تولّده عنفات الرياح إىل

تيار متردد قابل لالستخدام يف شبكة كهربائية.

حمول تيار عكسي مرتبط بالشبكة

Netzeinspeisewechselrichter

3149 Grille

grille à air

فتحة يف جدار ا شقوق متوازية ومتعددة وتسمح بتدفق اهلواء،إال أا
متنع نفاذ األشياء الكبرية.

شبيكة

Lüftungsgitter
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3150 gross calorific value 
(GCV )

pouvoir calorifique supérieur (PCS)

احملتوى الكلّي للطاقة يف وقود ما، وتقاس بكمية احلرارة الناجتة عند
احلرق التام لوقود سائل أو صلب مجفَّف يف الفرن، وتربيد كل نواتج
عملية احلرق لدرجة 25 سيليزيوس (77 فهرايت)، وتكثيف خبار

املاء املُتكون أثناء احلرق، وحتويله إىل ماء سائل.

القيمة السعرية اإلمجالية

oberer Heizwert

3151 gross domestic 
product (GDP)

produit intérieur brut (PIB)

مقياس إلمجايل أداء وكفاءة االقتصاد القومي يف فترة زمنية محددة.
وحيث أن إمجايل الناتج احمللي يوفّر معلومات عن إنتاج البضائع

واخلدمات داخل البالد بعد خصم التكاليف األولية والواردات، فإنه
يعد مقياساً لإلنتاج، ومؤشراً للقُدرة االقتصادية القومية (خطة اإلنتاج

احمللي).

(GDP) إمجايل الناتج احمللي

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

3152 gross electricity 
consumption

consommation brute d'électricité

إمجايل كمية التيار الكهربائي املولّد أو املُضاف إىل االقتصاد القومي
بعد خصم كمية الطاقة املُصدرة للخارج. ويف مقابل ((رابط: صايف
استهالك التيار الكهربائي)) يوجد كذلك االستهالك اخلاص حملطات

توليد التيار، واستهالك تيار الضخ، وكذلك الفواقد يف القُدرة.

إمجايل استهالك التيار

Bruttostromverbrauch

3153 gross electricity 
consumption

consommation brute d'électricité

إمجايل التيار الكهربائي الذي جيري توليده يف الدولة شامالً املقادير
املُستوردة (واردات الطاقة الكهربائية)، مع خصم الكميات املُصدرة

(صادرات الطاقة الكهربائية).

إمجايل استهالك الكهرباء

Bruttostromverbrauch

3154 gross final energy 
consumption in 
2020 forecast

consommation d'énergie finale brute en 
prévisions 2020

وفقا لتقديرات التقرير املرحلي األول/خلطة العمل الوطنية األملانية أن
حصة امجايل الطاقة املتجددة يف أملانيا يف عام 2020 يتوقع أن يصل

إىل 19.6٪، حبيث حتقق فائضا قدره 1.6٪ مقارنة مع هدف.
وحبلول عام 2020 من املتوقع أن تصل حصة مصادر الطاقة املتجددة

حوايل 38.6 %

االستهالك النهائي للطاقة اإلمجايل يف
توقعات 2020

Bruttoendenergieverbrauchsprognose 2020

3155 gross heat output of 
the back-pressure 
heat and power 
station

puissance calorifique brut à contre-pression 
d’une centrale de cogénération

جمموع كلٍ من خرج صمام التربيد اخلافض وخرج منفذ الضغط
االرتدادي املُوصل على التوازي.

إمجايل اخلرج احلراري حملطة القدرة
واحلرارة ارتدادية الضغط

Bruttowärmeleistung einer Gegendruck-KWK-
Anlage

3156 gross maximum 
capacity gross 
bottleneck capacity

puissance maximale brute produite par une 
centrale

(انظر: ((رابط: قدرة قصوى))) 

إمجايل القدرة القصوى

Brutto-Engpassleistung

3157 gross power 
generation

production brute d'électricité

القدرة الكهربائية اليت تنتجها ((رابط: وحدة توليد))، مقاسةً عند
.طرف املُولّد الكهربائي

إمجايل القدرة الكهربائية املتولدة،
إمجايل التيار الكهربائي املتولد

Bruttostromerzeugung
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3158 gross value added

la valeur ajoutée brute

حلساب إمجايل القيمة املضافة هي وفقا ملتطلبات مكتب اإلحصاء
االحتادي (Fachserie 4، سلسلة 4.3، فيسبادن 2007)

وستشمل القيمة اإلمجالية املضافة يعدها مجيع السلع املنتجة يف الفترة
وخدمات ناقص القيمة ذات الصلة واملستهلكة يف إنتاج السلع

(االستهالك الوسيط).

قيمة مضافة إمجالية

Bruttowertschöpfung

3159 groud water flow 
around a borehole

écoulement autour du forage

ميكن أن تصل اآلبار احملفورة الطبقات احلاملة للمياه يف خمتلف
األعماق (الطوابق) ببعضها البعض، وملنع تبادل املياه بني الطوابق، يتم
تغطية اآلبار وسد املنطقة احللقية حوهلا باألمسنت، ولكن إذا كانت
الصخور احملفورة غري مسيكة، أو إذا كانت  مشققة بسبب عملية
احلفر، فإنه يمكن نظريا حدوث تسرب من البئر احملفورة؛ أما يف
التطبيق العملي فينعدم وجود هذا اخلطر بسبب فصل طوابق املياه

اجلوفية حبواجز غري منفذة (واليت متنع كذلك تسريب البئر احملفورة) من
ناحية، ومن الناحية األخرى بسبب وصل املناطق القريبة من البئر يف

القاعدة األمسنتية عن طريق كبس السوائل األمسنتية حتت ضغط. (انظر:
((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

تسريب البئر األنبوبية

Umströmen des Bohrlochs

3160 ground ice

glace sur le fond

ist das sich auf dem Grund fließender 
Gewässer bildende Eis. Es wächst von der 

Gewässersohle aus in das Wasser hinein und 
bildet mitunter bizarre Unterwasser-

Skulpturen.  

جليد قعر النهر

Grundeis

3161 ground 
measurements

mesures au sol

Überwachung des Bodenwasserhaushalts in 
der Land- und Forstwirtschaft  

قياسات أرضية

Bodenmessungen

3162 ground-reflected 
solar radiation

rayonnement solaire réfléchi au sol

اجلزء من اإلشعاع الشمسي الذي يأيت بعد انعكاسه من األرض.

إشعاع مشسي أرضي منعكس

vom Erdboden reflektierte Sonneneinstrahlung

3163 groundwater

eaux souterraines

جتمعات املياه املوجودة يف التربة، واليت تصل إىل هناك من خالل ختلّل
مياه األمطار، أو مياه مصدرها البحريات واألار.

مياه جوفية

Grundwasser

3164 groundwater

nappe  / eau souterraine

هي املياه اليت توجد حتت سطح األرض يف منطقة مشبعة.

مياه جوفية

Grundwasser

3165 groundwater

eaux souterraines

ist die Ansammlung von Wasser im Boden  

مياه جوفية

Grundwasser

3166 groundwater level

niveau des eaux souterraines

يعد منسوب املياه مبثابة سطح االتزان بني ضغط ((رابط: مياه
جوفية|املياه اجلوفية)) والضغط اجلوي. وطاملا أن طبقات املياه اجلوفية
ا إذا كان احلدذة، تسود ظروف مالئمة. أمال حتدها طبقات غري منف
العلوي طبقةً غري حاملة للمياه اجلوفية، فقد تكون هناك ظروف غري
مالئمة، يكون فيها املنسوب الفعلي للمياه اجلوفية أعلى، وهو ما

يعرف بالقُدرة اهليدرولية اليت يفوق مستواها مستوى منسوب سطح
املياه اجلوفية.

منسوب املياه اجلوفية

Grundwasserspiegel

3167 Groundwater level

Niveau des eaux souterraines

منسوب املياه اجلوفيةمنسوب املياه
اجلوفية

Grundwasserspiegel
3168 Groundwater 

Protection

protection des eaux souterraines

محاية املياه اجلوفية

Grundwasserschutz

320



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةG

3169 Groundwater 
Recharge

alimentation d'une nappe souterraine

طريقة لزيادة اصطناعية يف كمية املياه اجلوفية.

رفد املياه اجلوفية

Grundwasseranreicherung

3170 ground-water 
storeys

nappes d'eaux souterraines superposées

تسمى ((رابط: طبقة مياه جوفية)) الصخور املسامية اليت تتجمع فيها
((رابط: املياه اجلوفية)) وتتدفق عربها أيضا. وحتدها من األسفل طبقة

صخرية  أخرى، وهذه األخرية عازلة للماء وال تسمح بتسربه أو
انتقاله عربها، وتسمى عازل للمياه اجلوفية (Aquiklud). يف

تسلسل رأسي من

طبقات املياه اجلوفية

Grundwasserstockwerke

3171 growing energy 
requirement;   
growing energy 
demand;   growing 
energy needs

besoin énergétique croissant

تزايد ((رابط: طلب |الطلب)) على التيار الكهربائي.

زيادة الطلب على الطاقة

wachsender Energiebedarf

3172 growing seasons

saisons de croissance

ist der sich rhythmisch wiederholende 
Jahresteil, in dem eine Pflanze aktiv wächst  

موسم النمو

Vegetationszeiten

3173 grown wind farms

parcs éoliens croissante

مزارع الرياح اجلديدة مت انشاؤها يف أماكن متتالية قريبة من بعضها
البعض.

مزارع الرياح املتزايدة

Gewachsene Windparks

3174 growth (Biology)

croissance (Biologie)

natürliche Vergrößerung eines lebenden 
Organismus bis zum Erreichen der normalen 

Größe  

منو (بيولوجيا)

Wachstum (Biologie)

3175 gsross (total energy 
consumption) 
(GFEC)

consommation totale d'énergie

امجايل استخدام منتجات الطاقة (الكهرباء، والتدفئة املركزية، والبرتين
والديزل، والغاز، وغريها) مثل الصناعة والنقل واملعيشة األسرية

واخلدمات مبا يف ذلك قطاع اخلدمات العامة
 

ويشمل االستهالك النهائي للطاقة اإلمجالية كميات الطاقة لالستهالك
الشخصي خسائر حتويل ون

استهالك إمجايل للطاقة

Bruttoendenergieverbrauch 
(Gesamtenergieverbrauch) (BEEV)

3176 guarantee of origin

garantie d'origine

ضمان املنشأ، إثبات املنشأ

Herkunftsnachweis

3177 guidelines for 
electromobility 
funding

directives de financement de l'électromobilité

تدعم الوزارة االحتادية للنقل والبناء والتنمية احلضرية مشاريع البحوث
التطبيقية والتنمية يف جمال التنقل الكهربائي.اهلدف من هذه التوجيهات
هو متويل العربات الكهربائية من قبل الوزارة االحتادية للنقل والبناء
والتنمية احلضرية منذ 2011/06/16 وكذلك املسامهة من احل

مبادئ توجيهية لتمويل التنقل
الكهربائي

Förderrichtlinie electromobility

3178 Gulf stream

courant du golfe

warme Meeresströmung im Atlantischen 
Ozean  

تيار اخلليج

Golfstrom

3179 Gumbel distribution

distribution de Gumbel

دالة كثافة االحتماالت، وتطبق للتنبؤ بالقوة القُصوى هلبة الرياح على
مدار فترة زمنية طويلة، قرن مثالً، أو على مدار فترات زمنية أقل،

عقد (عشر سنوات)، وذلك بناًء على البيانات املُتوافرة.

توزيع 'جامبل'

Gumbel-Verteilung

3180 gust;   blast;   squall

grain (météorologique);   rafale

حركة هوائية قوية متتد لفترة قصرية.

هبة ريح

Bö
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3181 guy anchor

ancrage de la tour

قاعدة من اخلرسانة املسلحة توصل ((رابط: سلك شداد|األسالك
الشدادة))، لبرج عنفات الرياح باألرض.

مثبت حبل اإلرساء، مربط شدادة

Abspannfundament

3182 guy radius

distance entre éolienne et ancrage

املسافة بني ((رابط: برج)) عنفات الرياح و دائرة ((رابط: مثبتات
أحبال اإلرساء)). 

نصف قطر أحبال اإلرساء

Abspannradius

3183 guy-wire

câble de fixation

سلك قوي مشدود يصل ((رابط: برج|الربج)) باألرض.

سلك شداد

Abspannung;   Abspannseil;   Abspannkabel

3184 g-value

valeur g

درجة نفاذية اإلشعاع عرب سطح شفّاف (نافذة مثال).

مستوى نفاذية الطاقة

Energiedurchlassgrad
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3185 habitat/biotope

habitat;   biotope

البيئة اليت تعيش فيها النباتات واحليوانات حيث تنمو وتتكاثر يف ظل
الظروف الطبيعية، وتشتمل على اخلصائص املعيشية وغري املعيشية

وتلبي متطلبات الطعام واملأوى كافة.

موئل بيولوجي

Habitat/Lebensraum

3186 Hadley cell

cellule de Hadley

منوذج  اقترحه جورج هاديل عام 1735م للدورة اجلوية لكوكب
األرض، وهى دورة جوية استوائية، يتم التعرف عليها باملُتوسط على
خط الطول، واليت تكونُ مساتها أا تتحرك بسرعة متزايدة بالقرب من

خط اإلستواء، باجتاه القطب بتدفق 10-15 كم فوق السطح،
وسرعة متناقصة يف املناطق شبه اإلستوائية، وباجتاه خط اإلستواء

بالقرب من السطح. ولقد أوضح هاديل أنه البد للهواء الدافئ نتيجةً
لذلك أن يرتفع بالقرب من خط اإلستواء، وأن يتحرك باجتاه القطب
يف اإلرتفاعات العلّيا، وأن يفقد حرارته لصاحل اهلواء البارد املوجود

بالقرب من القطبني. هذا اهلواء األبرد واألكثف يهبط ألسفل ويتحرك
باجتاه خط اإلستواء يف مستويات منخفضة، إىل أن يقترب من خط

اإلستواء، حيثُ يدفَاً ويرتفع ألعلى مجدداً.

خلية 'هاديل'

Hadley-Zelle

3187 hail

grêle

aus kleinen Eisklumpen bestehender 
Niederschlag  

برد

Hagel

3188 half-wave 
rectification

rectification de la demi-onde

عند إجراء هذا النوع من التقومي ملصدر أحادي الطور، ال يمرر سوى
النصف املوجب أو النصف السالب ملوجة التيار املتردد، بينما يمنع

النصف اآلخر من السريان. ونظرا ألن ما يصل إىل اخلرج يقتصر على
نصف الشكل املوجي للدخل، فإن متوسط جهد اخلرج يقل عن جهد

الدخل املناظر.

تقومي نصف املوجة

Halbwellengleichrichtung

3189 halide (leak 
detector) lamp

torche halogénure

مشعل يمكن استخدامه للكشف عن التسرب احلادث يف املربدات
اهلالوجينية.

مشعل هااليد

Halid-Lecksuchlampe

3190 halogen lamp

lampe halogène

نوع خاص من املصابيح الوهاجة حيث تكون  زجاجة املصباح مملوءة
بغاز من جمموعة اهلالوجينات.

مصباح هالوجني

Halogenlampe

3191 Halogen metal 
vapor lamp

Lampe aux halogénures métalliques

هو ((رابط: مصباح تفريغ غازي))، الذي حيتوي على خليط من خبار
عنصر فلزي ومركبات هالوجينية.

مصباح خبار فلز هالوجنب

Halogen-Metalldampflampe

3192 hanging wall

éponte supérieure

مصطلح جيولوجي من جمال املناجم، يشري إىل موضع الصخور
املُتراكمة فوق طبقة حتت سطح األرض حتتوي على ثروات معدنية.

صخور معلّقة

Hangendes

3193 hard coal

houille

صخر رسويب أسود اللون، يتميز باخلشونة والصالبة، وينشأ نتيجة
حدوث عملية ((رابط: تكربن|التكربن)).  ويمثل الكربون أكثر من
%50 من وزنه، وأكثر من 70% من حجمه. وعليه فإن الفحم

احلجري مصطلح جامع ألنواع ((رابط: فحم|الفحم)) عالية القيمة.
كما أنه يعد ((رابط: نواقل طاقة أحفورية|ناقل طاقة أحفوري))،

يستخدم يف املقام األول لتوليد احلرارة والكهرباء، عن طريق
االحتراق، وكذلك إلنتاج فحم الكوك الذي يستخدم يف صهر الفوالذ

(الصلب). وتستخدم بقايا احتراقه يف صناعة البناء والتشييد.

فحم حجري

Steinkohle

3194 Hard coal

Houille

الفحم الصلب (أنثراسايت، الفحم احلجري، الليغنيت الصلب)، مع
حمتوى طاقي للفحم يزيد عن 16500 كيلوجول للكيلوجرام.

(HK) فحم صلب

Steinkohle
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3195 hard coal

houille

انظر ((رابط: فحم صلب HK))، واملعروف أيضا باسم الفحم
احلجري.

فحم صلب

Hartkohle

3196 hard coal

houille

Kohle mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr
.als 80 Prozent

فحم حجري

Steinkohle

3197 Hard coal 
consumption

consommation de houille

استهالك الفحم احلجري

Hartkohleverbrauch

3198 Hard Coal Export

Exportation de la houille

تصدير الفحم احلجري

Hartkohleexport

3199 Hard coal import

importation de la houille

استرياد الفحم احلجري

Hartkohleimport

3200 Hard coal production

extraction de la houille

استخراج  الفحم احلجري

Hartkohleförderung

3201 hard coal reserve

Réserve de houille

احتياطي الفحم احلجري

hartkohlereserve

3202 hard coal resource

ressource en houille

موارد الفحم احلجري

hartkohleressource

3203 hard coal unit (tce)

tonne équivalent charbon

وحدة الفحم الصلب هي وحدة مستعملة، بشكل رئيسي يف أوروبا
الوسطى مع أا ليست وحدة قانونية، للمقارنة بني حمتويات الطاقة من
مصادر الطاقة األولية باعتماد الوحدة (tce = معادل طن من الفحم
الصلب (احلجري)).  وحدة النفط العاملية (toe = معادل طن من

البترول) هي أكثر ش

طن من الفحم املكافئ

Steinkohleeinheit (SKE)

3204 hard switched 
topology

topologie à commutateur dur

نوع من طوبولوجيا املُغيرات املغناطيسية تقوم فيه الترانزستورات
بالتحويل سريعا عند التعرض للقيمة الكاملة لكل من اجلهد والتيار.

طوبولوجيا صعبة التحويل

quasiresonante Schaltungstopologie

3205 hardening

durcissement

الرفع من صالبة املياه من خالل عمليات املعاجلة املناسبة.

تشديد، تصلييب

Aufhärtung

3206 hardness

dureté

عسارة (ماء)

Härte

3207 harmful to the 
environment;   
damaging to the 
environment;   
detrimental to the 
environment

pollue l'environnement

له تأثريات ضارة على البيئة.

ملوث للبيئة

umweltbelastend

3208 harmonic

harmonique

(انظر: ((رابط: توافقية عليا))) 

توافقية

Harmonische
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3209 harmonic

harmonique

تنتقل القدرةُ الكهربائية يف الشبكة الكهربائية عرب إشارات جيبية للتيار
واجلهد، تتذبذب تبعاً ((رابط: تردد تيار الشبكة|لتردد تيار

الشبكة)).  ويستند تصميم النظام بأكمله إىل فرضية، ترى أن الشبكة
تعمل كنظامٍ خطي. وإذا ما ظهرت، على العكس من ذلك،
الخطّيات يف املُكونات املُفَردة (مثالً من خالل تأثريات التشبع

املغناطيسي)، تنشأ يف هذه احلالة توافقيات عليا تشويشية، يتطلب
ظهورها اختاذً إجراءات مناسبة، ويكونُ اهلدف منها الكتم (الوقف)

التام للتوافقيات العليا.

توافقية عليا

Oberschwingung

3210 harvest

récolte

عملية مجع احملاصيل الناضجة من احلقول؛ ويمثل اية دورة النمو، أو
اية دائرة منو حمصول معين.

حصاد

Ernte

3211 hazardous waste

déchets dangereux

((رابط: نفايات)) ال يمكن التخلّص منها عندما تكون منفردة أو
مصاحبة للنفايات املرتلية العادية إال بعد إجراء عمليات معاجلة أولية أو
إجراءات وقائية خاصة عليها، ويرجع ذلك إىل كمياا أو خواصها

السامة أو الضارة. ومن مث يلزم تطبيق عمليات معاجلة خاصة
وإجراءات تنظيمية مناسبة (تشمل على سبيل املثال مستندات شهادات
املَنشأ املعنية، وتصاريح النقل، واجلهات املُوكل هلا تنفيذ هذه العمليات

واإلجراءات، إخل). ومن أمثلة اخلاصة، جند: إطارات السيارات،
مصابيح اإلضاءة، و((رابط: حمأة مياه الصرف الصحي)).  ( انظر:

((رابط: أفران أنبوبية دورانية))) .

نفايات خطرة، نفايات خاصة

Sonderabfälle

3212 HCl

HCl

ist die chemische Formel für Chlorwasserstoff 
(Salzsäure).  

(HCl) محض اهليدروكلوريك

HCl

3213 health policy

politique de santé

den Politikbereich, der sich mit der Planung, 
Organisation, Steuerung und Finanzierung 

des Gesundheitssystems beschäftigt.  

سياسة الصحة

Gesundheitspolitik

3214 health status

état de santé

وصف عام للمراكمات فيما يتعلّق مبتغريات مختلفة، مثل الِسعة وحالة
الشحن واملُقاومة الداخلية وما إىل ذلك.

كفاءة املُركّم

Gesundheitszustand

3215 heat

chaleur

((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) املنقولة عرب حدود نظامٍ معني
إىل خارجه، وهي تعد متغري عملية يف حالة حدوث ((رابط: تدرج
حراري|تدرج حراري)) فقط. ومن ناحية االستخدام اللغوي العام،
فإن لفظ حرارة يستبدل كثريا بالطاقة احلرارية (أي الطاقة الداخلية =
متغري احلالة) أو درجة احلرارة. و ال يؤدي بالضرورة انتقال حرارة عرب
حدود النظام لتسري بذلك يف إحدى املواد، إىل حدوث ارتفاع يف
درجة احلرارة. فبعد انتقال احلرارة ال تصبح متواجدة يف املادة، بل
بالعكس فإا تؤدي إىل حدوث تغري يف حالتها. وقد يؤدي اإلمداد
احلرارة على سبيل املثال إىل االرتفاع يف درجة احلرارة أو إىل تغير
حالة املادة (مثل انصهار اجلليد) أو إىل تغير يف الضغط (يف حالة

الغازات مثلًا).

حرارة

Wärme

3216 heat

chaleur

،Q لم الديناميات احلرارية (اليت يرمز هلا بف احلرارة يف عوصت
وتقاس حسابياً كـ 'كمية حرارة' بوِحدة جول، وكانت تقاس سابقاً
بالسعرة احلرارية)، بأا أحد أنواع ((رابط: الطاقة)) اليت تنتقل داخل

نظام التحريك احلراري أو يف حدوده. ويتعلق األمر هنا ب 'دالة
العملية'. وخيتلف عمل 'دالة العملية' عن احلرارة بكوا طاقة غري

منتظمة. وعند انتقال مادة ما خارج حدود نظام التحريك احلراري،
تصنف الطاقة احلرارية الداخلية ضمن طاقة املادة احلرارة احملسوسة

والكامنة.

حرارة

Wärme
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3217 heat (Q)

chaleur (Q)

الطاقة اليت تتجاوز حدود النظام نتيجة حدوث هبوط يف درجة
احلرارة.  (انظر: ((رابط: معدل سريان احلرارة))) 

(Q) حرارة

Wärme (Q)

3218 heat accumulator

accumulateur de chaleur

يتم فيه ختزين الطاقة احلرارية عن طريق تسخني وسيط التخزين نفسه
(املاء مثالً)، أو عن طريق تغيري حالة ((رابط: مواد متغيرة

الطور|املواد متغيرة الطور)).  ( انظر: ((رابط: خزان احلرارة
الكامنة))) .

خزان طاقة حرارية

Wärmespeicher

3219 heat balance

bilan thermique

die Summe der Wärmeflüsse in einem 
System  

ميزان الطاقة احلرارية

Wärmebilanz

3220 heat capacity

capacité thermique

.[(J/(K • kg] :قياس قدرة مادة على ختزين احلرارة. الوحدة
.(c) :الرمز

سعة حرارية

Wärmekapazität

3221 heat capacity (C )

capacité thermique (C )

سعة تحدد شدة تغير درجة حرارة جسم صلب عند إمداده باحلرارة.

(C) عة احلراريةس

Wärmekapazität (C )

3222 heat capacity; 
thermal capacity

capacité calorifique

(انظر: ((رابط: موصلية حرارية|املُوصلية احلرارية))) 

سعة حرارية

Wärmekapazität

3223 heat coefficient

coefficient thermique

املعدل الذي ينخفض عنده ناتج الطاقة من ((رابط: لوح
(مشسي)|اللوح)) الشمسي نتيجة فرط السخونة.

معامل حراري

Wärmekoeffizient

3224 heat conduction 
equation

équation de conduction thermique

تسمى أيضاً قانون فوريري، أو معادلة االنتشارية، وهي معادلة تفاضلية
جزئية، تمثّل النموذج التقليدي للمعادلة التفاضلية املُكافئة، وتصف
انتشار التغيرات احلرارية جلسم ما عن طريق التوصيل احلراري أو
انتشار املواد املُتحلّلة بفعل االنتشار. ويعرف احلل األساسي هلذه

املُعادلة مبركز التوصيل احلراري.

معادلة توصيل احلرارة

Wärmeleitungsgleichung

3225 heat conduction;   
thermal conduction

conduction thermique

توصيل حراري عن طريق تالمس اجلُسيمات ااورة بعضها مع
بعض.

توصيل حراري

Wärmeleitung

3226 heat conductivity;   
thermal conductivity

conductivité thermique

يعد كلٌ من مصطلح املُوصلية احلرارية والسعة النوعية للحرارة من أهم
اخلواص احلرارية، وتصف املُوصلية احلرارية مقدرة املادة على نقل

((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) يف صورة ((رابط: حرارة |
احلرارة))، وتعرب السعة احلرارية عن مقدرا على ختزين احلرارة.

واملعامل األخري مهم لتحديد خصائص العمليات الوقتية، أي املتغرية
زمنياً. (انظر: ((رابط: موصلية  هيدرولية|املوصلية اهليدرولية))) 

موصلية احلرارية

Wärmeleitfähigkeit

3227 heat cramps

crampes de chaleur

Hitzekrämpfe erleiden normalerweise solche 
Menschen, die bei Anstrengung viel 

schwitzen.  

تشنج حراري

Hitzekrämpfe

3228 heat engine

moteur thermique

حمرك يحول احلرارة أو الطاقة احلرارية إىل شغل ميكانيكي.

حمرك حراري

Wärmekraftmaschine
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3229 Heat engine

moteur thermique

آلة ميكنها أن تقوم بتحويل احلرارة جزئيا إىل طاقة ميكانيكية.

حمرك حراري

Wärmekraftmaschine

3230 heat evaporation

chaleur d'évaporation

مقدار احلرارة الالزمة لتحويل كمية معينة من مادة ما من احلالة
السائلة إىل احلالة الغازية عند درجة حرارة وضغط معينين.

حرارة التبخر، حرارة التبخري

Verdampfungswärme

3231 heat exchanger

Echangeur de chaleur

موصل جيد للحرارة يفصل بني حيزين مختلفنني يف درجة احلرارة
T1 وT2. ويتعني أن حيتوي حيز من األثنني على األقل على مادة
متدفقة، أما عندما يوجد يف كلتا اجلهتني مادة متدفقة، فيلزم التفرقة
بني نوعني من املُبادالت احلرارية، هما املُبادل احلراري ذو الدفق

املُتوازي، واملُبادل احلراري ذو الدفق املُتعاكس.

مبادل حراري

Wärmetauscher

3232 heat exchanger

échangeur de chaleur

جهاز يستخدم لنقل ((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) من
مسار تدفق إىل مسار تدفق آخر. (انظر: ((رابط: حرارة |احلرارة))) 

مبادل حراري

Wärmeübertrager

3233 heat exchanger

échangeur de chaleur

مبادل يستخدم يف انتقال احلرارة بكفاءة من وسط إىل آخر.

مبادل حراري

Wärmetauscher

3234 Heat exchanger

échangeur de chaleur

جهاز ينقل احلرارة من تدفق مائعٍ ما إىل آخر. وأكثر املبادالت
احلرارية شيوعاً يف أنظمة حرق الكتلة احليوية هي املراجل (الغاليات)

اليت تنقل احلرارة من غازات االحتراق الساخنة إىل ماء املرجل.

ل حراريبادم

Wärmeübertrager

3235 Heat exchanger

Echangeur de chaleur

جهاز يعمل على ((رابط: انتقال احلرارة)) بكيفية فعالة.

مبادل حراري

Wärmeübertrager

3236 heat exchanger

échangeur de chaleur

ist ein Apparat, der thermische   von einem 
Stoffstrom auf einen anderen überträgt.  

مبادل حراري

Wärmeübertrager

3237 heat exchanger 
surfaces

surfaces de l'échangeur de chaleur

يف جمال الطاقة اجليوحرارية، يؤدي نقل احلرارة من األحجار املُحيطة
إىل سائل التشغيل (الذي يكون مياه غالباً) دوراً رئيسياً. كما أن

مساحة أسطح التبادل، فضالً عن متغيرات أخرى، تعد من املُتغيرات
املُهمة كذلك، ويسري ذلك على كلٍ من جدران الصدوع، وما
يسمى بالسطح الداخلي لألحجار املُتصدعة املسامية أو االستاتية.

(انظر: ((رابط: صدع عرضي))) 

أسطح املبادل احلراري

Wärmetauscherflächen

3238 heat exchanger 
with pass partition 
plates

échangeur de chaleur avec paroi de séparation

جهاز لتبادل حرارة املوائع اليت متر ببعضها البعض.

مبادل حراري ذو جدار فاصل

Trennwandwärmeübertrager

3239 heat exhaustion

épuisement par la chaleur

Eine Hitzeerschöpfung ist eine mildere Form 
der Hitzekrankheit. Sie kann nach mehreren 

Tagen mit hohen Temperaturen und als 
Folge eines unzureichenden oder 

unausgewogenen Flüssig-keitsersatzes 
hervorgerufen werden.  

إاك حراري

Hitzeerschöpfung

3240 heat flow

flux de chaleur

يطلق عليه كذلك ((رابط: تيار احلرارة))، وهو كمية فيزيائية تستخدم
لتوصيف عمليات انتقال احلرارة كما، ويعرف بأنه كمية احلرارة

املنقولة يف وقت معني.

تيار احلرارة

Wärmefluss
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3241 heat flow

flux de chaleur

(انظر: ((رابط: تيار احلرارة))) 

تدفق احلرارة

Wärmestrom

3242 heat flow

flux de chaleur

مقدار ((رابط: حرارة (Q)|احلرارة (Q)))  ارتباطاً بالزمن.

تدفّق حراري

Wärmestrom

3243 heat flow

flux de chaleur

كمية احلرارة اليت متر عرب مساحة معينة خالل وحدة زمنية، على سبيل
املثال، التدفقات احلرارية عرب قشرة األرض.

تدفق حراري

Wärmestrom

3244 heat flow density

densité de flux de chaleur

كمية احلرارة اليت تتدفق عرب وحدة املساحة (1 متر مربع) يف وحدة
W/m²] ;  (0,001] :الزمن (الثانية الواحدة)، الوحدة هي

.(q) :رمز .(W/m² = 1 mW/m²

شدة التدفق احلراري

Wärmestromdichte

3245 heat flux density

densité du flux thermique

كم التيار احلراري املتدفق من األرض لكل وحدة مساحة.

شدة التدفق احلراري

Die Wärmestromdichte

3246 Heat gain

gain en chaleur

تزايد احلرارة يف داخل منطقة معينة.

كسب حراري

Wärmegewinn

3247 heat load

charge thermique

فئة مخصصة من احلمل االختياري؛ ويتمثل يف محل اختياري ذي
متوسط متغري مع دورة التشغيل بنسبة 100٪. ويحسب هذا احلمل

من التسلسل الزمين لدرجة احلرارة احمليطة وقيمة أساسية لدرجة
احلرارة.

محل حراري

Heizlast

3248 Heat load

charge thermique

طلب مبىن ما من احلرارة يف أي وقت معني، ووحدة قياسه هي
الوحدة احلرارية الربيطانية;  الساعة (BTU\H) أو مليون وحدة

حرارية بريطانية;  الساعة، كما أن احلمل احلراري الذروي يعين أقصى
طلب على احلرارة يف السنة، ويستخدم يف تقييم سعة وحدات

التسخني.

ل حراريمح

Heizlast

3249 Heat load

Charge thermique

مقدار احلرارة الذي جيب إمداده إىل منطقة ما للحفاظ على درجة
حرارة معينة يف تلك املنطقة.

محل حراري

Heizlast

3250 Heat loss

perte de chaleur

تناقص احلرارة داخل منطقة معينة.

فقد حراري

Wärmeverlust

3251 heat loss recovery

récupération de chaleur

استرجاع ((رابط: حرارة متبددة|احلرارة املُتبددة)) غري القابلة
لالستغالل أصالً.

استعادة احلرارة العادمة

Wärmerückgewinnung

3252 heat pipe

tube caloporteur

(انظر: ((رابط: أنبوب حراري))) 

أنبوب حراري

Wärmerhor
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3253 heat pipe

caloduc

حامل للحرارة يتيح حدوث التدفق احلراري بكثافة عالية يف ظل
استخدام حرارة التبخر الناجتة عن مادة ما، أي أنه يمكن نقل كميات

كبرية من ((رابط: حرارة (ال... )|احلرارة)) إىل مساحة صغرية.
وعلى سبيل املثال، يتم جتميع القدرة املبددة من امليكروبروسيسور يف
أجهزة الكمبيوتر أو النوت بووك ونقلها إىل أصغر وحدة مكانية
موجودة بطريقة فعالة. وال حتتاج األنابيب احلرارية لتمرير الوسيط
الناقل إىل طاقة إضافية، مثل ((رابط: مضخة دوارة)).  وبذلك
تنخفض متطلبات اخلدمة والصيانة وتكاليف التشغيل إىل حدها

األدىن.

أنبوب حراري

Wärmeleitrohr

3254 heat pipe

Caloduc

هو مبادل حراري  يتمكن من حتقيق كثافة عالية لتدفق احلرارة عن
طريق استخدام حرارة تبخر/تكثف ملادة سائلة.

أنبوب حرارة

Heatpipe

3255 heat pump

pompe à chaleur

تضخ هذه املضخة احلرارة من مستوى ذي درجة حرارة منخفضة
نسبيا إىل مستوى ذي درجة حرارة أعلى عند تشغيلها تشغيلًا

ميكانيكيا. وتستخدم حرارة التميع اليت حتدث على املستوى املرتفع
من درجات احلرارة يف عمليات التدفئة. على سبيل املثال (انظر:

((رابط: تدفئة باملضخات احلرارية))، وعلى النقيض من هذا يستخدم
يف آلة التربيد خفض درجة حرارة وسيط التربيد أثناء التنفيس والبخر

دف خفض درجة حرارة مائعٍ ما.

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3256 heat pump

pompe à chaleur

تعمل على سحب الطاقة احلرارية من وسط مفتوح أو شبه مفتوح، له
درجة حرارة معينة (T1)، وتوجد فيه الطاقة يف وسيط حراري مائع،
ويعاد حتريرها يف وسط مغلق بدرجة حرارة أعلى (T2). وعندما
يكون الوسيط ذو درجة احلرارة (T1) مغلقاً، والوسيط ذو درجة
ى النظام حينئدسممفتوحاً أو شبه مفتوحٍ، ي (T2) احلرارة األعلى
مضخة تربيد، كما يسمى الوسيط احلراري وسيط تربيد. وعندما

يكون كال الوسيطني مغلقاً، أي عند وجود منطقة باردة جبانب احليز
املُسخن، فإنه يتم استغالل كلٌ من حيزي االستخدام (املضخة احلرارية
ومضخة التربيد) يف املنظومة يف آن واحد. وتتكون املضخة احلرارية
من مبادلني حراريين يف الوسائط املعنية، وكذلك ضغاط، وصمام،

ووسيط حراري مائع، ومصدر طاقة مناسب لتشغيل الضغاط.

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3257 heat pump

pompe à chaleur

مضخة تستخدم لرفع درجة حرارة املصدر إىل أعلى من درجة حرارة
احلمل.

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3258 heat pump

pompe à chaleur

تقوم املضخة ((رابط: حرارة|احلرارية)) برفع درجة احلرارة الطبيعية
يف اال املُحيط ا (مثل حرارة التربة أو املياه اجلوفية أو اهلواء) إىل
أعلى نسبة. وتستفيد املضخات احلرارية من تأثري ازدياد درجة حرارة

الغازات عند تعرضها للضغط (مثل ما حيدث يف املضخة اهلوائية
بالنسبة للدراجات). (انظر: ((رابط: طاقة حرارية أرضية))) 

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3259 heat pump

pompe à chaleur

آلة تستقبل ((رابط: حرارة (Q)|احلرارة (Q)))  وتطلقها مرة
أخرى عند  ارتفاع درجات حرارة دف تدفئة الغرف مثالً.

مضخة حرارية

Wärmepumpe
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3260 Heat pump

Pompe à chaleur

مضخة تنقل احلرارة من مائع عند درجة حرارة منخفضة إىل مائع آخر
عند درجة حرارة أعلى.

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3261 heat pump

pompe à chaleur

مضخة احلرارة هي اآللة اليت تستعمل طاقة ميكانيكية لنقل الطاقة
احلرارية من خزان مبستوى منخفض لدرجة احلرارة (عادة يكون هو
احمليط البيئي) و- جنبا إىل جنب مع الطاقة الدافعة – وحتويلها إىل
حرارة مفيدة للتسخني (التدفئة املرتلية مثال) عن طريق رفع مستوى

درجة حرارة

مضخة حرارية

Wärmepumpe

3262 heat quantity;   
amount of heat

quantité de chaleur

(انظر: ((رابط: حرارة |احلرارة))) 

كمية احلرارة

Wärmemenge

3263 heat radiation

radiation thermique

Infrarotstrahlung wird auch als 
Wärmestrahlung bezeichnet.  

إشعاع حراري

Wärmestrahlung

3264 heat radiation;   
thermal radiation

rayonnement thermique

((رابط: انتقال احلرارة)) باإلشعاع الكهرمغناطيسي.

إشعاع حراري

Wärmestrahlung

3265 heat rash

boutons de chaleur

Bei einem Hitzeausschlag handelt es sich um 
eine Reizung der Haut als Folge einer 

übermäßigen Schweißabsonderung bei 
heißem, schwülem Wetter.  

طفح احلرارة

Hitzeausschlag

3266 heat rate

taux de chaleur

كمية طاقة الوقود املطلوبة يف حمطة توليد طاقة ، إلنتاج كيلوواط;
ساعة من اخلرج الكهربائي؛ ويتم عادةً التعبري عن الكفاءة احلرارية

حملطة توليد بالوحدة احلرارية الربيطانية لكل كيلووات;  ساعة صايف؛
ويحسب هذا املُعدل بقسمة املُحتوى الكلّي ((رابط: وحدة حرارية
بريطانية|للوحدة احلرارية الربيطانية)) من الوقود املُحترق من أجل

التوليد الكهريب، على صايف كيلووات;  ساعة املُتولدة.

معدل حراري

Wärmeaufwandskoeffizient

3267 heat rate

taux de chaleur

مصطلح يعرب عن الكفاءة املتوفرة يف أنظمة توليد القدرة الكهربائية.
ويقدر احلمل احلراري بالوحدات احلرارية الربيطانية للوقود املُستهلَك

لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء املُولّدة.

معدل حراري، معدل احلرارة

Wärmebedarf

3268 Heat recovery duty 
exemption

exemption des droits de récupération de la 
chaleur

جلميع مشغلي الغاز احليوي: عندما تقومون بتغيري ل "رابط1"، يتم
اعفاءكم من واجبات استعمال الكهرباء الناتج عن الغاز الطبيعي

اإلعفاء من واجبات استعادة احلرارة

Wärmenutzungspflichtbefreiung

3269 heat recovery steam 
generator (HRSG)

chaudière de récupération

مبادل حراري يعمل باسترجاع الطاقة، حيث ينتج ((رابط: بخار
املاء|بخار ماء)) يمكن استخدامه يف ((رابط: توليد مشترك|التوليد
املُشترك)) للحرارة والقُدرة، كما يقوم باسترجاع احلرارة من بخار

الغاز الساخن.

مولّد بخار يعمل باسترجاع احلرارة،
مرجل استرجاع احلرارة، غالية

استرجاع احلرارة

Abhitzedampferzeuger
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3270 Heat recovery 
steam generator 
(HRSG)

générateur de vapeur à récupération de chaleur

مبادل حراري السترجاع الطاقة احلرارية من تيار غاز ساخن، حيث
يستفاد من هذه الطاقة احلرارية يف توليد البخار الذي ميكن استخدامه

يف عملية ((رابط: توليد مشترك|التوليد املشترك))، كما ميكن
استخدامه يف إدارة عنفة خبارية.

مرجل استرجاع احلرارة
(HRSG)، غالية استرجاع

(HRSG) احلرارة

Abhitzedampferzeuger

3271 Heat recovery 
system

Système de récupération de chaleur

نظام يقلل من استهالك الطاقة وتكاليف تشغيل مبىن عن طريق نقل
احلرارة بني مائعني.

نظام استعادة احلرارة، نظام استرجاع
احلرارة

Wärmerückgewinnungssystem

3272 heat sink

puits de chaleur

الوسط الذي تنتقل إليه احلرارة.

مصب حراري

Wärmeableiter Wärmesenke

3273 heat source

source de chaleur

الوسط الذي تنتقل منه احلرارة.

مصدر حراري، منبع حرارة

Wärmequelle

3274 heat stress

stress thermique

Die Ursachen sind Todesfälle waren 
aufgrung Herz-infarkt, Erkrankungen des 

Herz-Kreislauf-Systems, der Nieren und der 
Atemwege sowie Stoffwechselstörungen.  

إجهاد حراري

Hitzebelastung

3275 heat syncope

coup de chaleur

Bei anhaltender Hitze führt die vermehrte 
Durchblutung der Haut zwecks 

Wärmeabgabe zu einer kritischen 
Blutdrucksenkung. Dabei wird die 

Hirndurchblutung so vermindert, dass es zu 
kurzfris-tiger Bewusstlosigkeit und zum 

Kollaps kommt.  

إغماء حراري

Hitzekollaps

3276 heat transfer

transfert de chaleur

معامل انتقال احلرارة عن طريق ((رابط: حمل|احلمل)) من مائعٍ إىل
جدارٍ أو العكس.

انتقال احلرارة

Wärmeübergang

3277 Heat transfer

transfert de chaleur

يسمى أيضاً تبادل احلرارة. وطرق انتقال احلرارة هي: التوصيل،
واحلمل، واإلشعاع.

انتقال احلرارة

Wärmeübertragung

3278 heat transfer 
coefficient (U-
factor)

coefficient de transfert de chaleur (coefficient U)

معدل سريان احلرارة خالل وحدة املساحة - اخلاصة مبواد البناء املغلفة
أو املُجمعة، مبا يف ذلك الطبقات الرقيقة - لكل وحدة من وحدات

الفرق يف درجة احلرارة بني اهلواء الداخلي واخلارجي.

(U املعامل) معامل االنتقال احلراري

Wärmeübertragungskoeffizient (U-Faktor)

3279 heat transfer 
coefficient (α)

coefficient de transfert de chaleur (α)

معامل تناسيب يرتبط باملادة عند ((رابط: انتقال احلرارة)). 

(α) عامل انتقال احلرارةم

Wärmeübergangskoeffizient (α)

3280 heat transfer fluids

fluides d'échange thermique

سائل أو غاز يستخدم لعملية ((رابط: انتقال احلرارة)) بني مبادلني
حراريني.

مائع وسيط

Wärmetauscherflüssigkeit
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3281 heat transfer 
medium

vecteur de transfert de chaleur

مادة مائعة ومستقرة يف نطاق درجة حرارة التشغيل، متتص احلرارة يف
طلقها يف نطاقٍ جزء آخر. قد يكون اهلدفجزء من جمال املنظومة لت
من استعماهلا هو التربيد (تربيد محرك السيارة، مثالً)، أو استغالل

احلرارة يف اجلزء اآلخر من املنظومة (انتقال احلرارة من احلقل الشمسي
مبحطة طاقة مشسية حرارية تستخدم تقنية مجمع تركيز بؤري خطّي

إىل وحدة القوى إلنتاج البخار و توليد التيار الكهربائي، مثالً).

وسيط ناقل للحرارة

Wärmeträgermedium

3282 Heat transfer 
medium

vecteur de transfert de chaleur

مائع (إما ماء أو خبار أو هواء) يقوم بنقل احلرارة من نظام احتراق إىل
نقطة االستعمال.

وسيط نقل احلرارة

Wärmeübertragungsmedium

3283 heat transfer;   heat 
transmission

transfert de chaleur

انتقال الطاقة احلرارية نتيجة تفاوت درجة احلرارة، حبيث تتجاوز على
األقل حدود النظام الثرمودينامي. والطاقة املنقولة تسمى 'حرارة'، كما
أا تعد متغير حتكّم. وتنتقل احلرارة باجتاه النِطاقات األبرد، مما يحقّق

توازناً حرارياً يتجاوز حدود النظام. (انظر: ((رابط: حرارة |
احلرارة))) 

انتقال احلرارة

Wärmeübertragung

3284 heat transfer;   
thermal transfer

transfert de chaleur

انتقال الطاقة احلرارية من مادة ساخنة نسبياً إىل مادة باردة نسبياً.

نقل احلرارة

Wärmeübertragung

3285 heat transition

transmission thermique

عملية تشمل ((رابط: انتقال احلرارة باحلمل))، و((رابط: توصيل
حراري|التوصيل احلراري))، وتعين ((رابط: انتقال احلرارة)) من أحد

جوانب جدار إىل جانبه اآلخر.

انتقال احلرارة

Wärmedurchgang

3286 heat transition 
coefficient (k)

coefficient de transmission thermique (k)

معامل تناسيب Q170 يرتبط باملادة عند ((رابط: انتقال احلرارة)). 

مؤشر انتقال احلرارة، معامل اإلنفاذ
احلراري

Wärmedurchgangskoeffizient (k)

3287 heat value

valeur calorifique

احلد األقصى لكمية احلرارة الناجتة عن االحتراق والقابلة لالستخدام،
دون أن يكون هناك تكثيف خبار املاء املوجود يف غازات العادم.

حتسب كمية احلرارة القابلة لالستخدام على أساس الكمية املستخدمة
من الوقود.

قيمة حرارية

Heizwert

3288 heat;   heating

chauffage

تمثل تدفئة البنايات الكاملة أو أجزاٍء منها االستخدام األساسي للطاقة
اجليوحرارية، باإلضافة إىل تربيد البنايات أو تربيد أجزاٍء منها وتوليد
الطاقة الكهربائية، وأنواع أخرى من االستخدامات مثل الدفيئات

الزجاجية، ويف مزارع تربية السمك والتجفيف.

تدفئة

Heizen

3289 Heater

appareil de chauffage 

جهاز يولّد حرارة لتدفئة منطقة معينة.

مسخن، سخان، مدفأة

Heizgerät

3290 heater

corps de chauffe

((رابط: مبادل حراري)) يف ((رابط: نظام هيدرونيك)). 

عشم

Heizkörper
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3291 heating circuit

circuit de réseau de chauffage

جزء من منظومة التدفئة اجليوحرارية، وهي تتكون عادةً من املياه
احلرارية ودورة شبكة التدفئة، وكالمها يتصل بعضه ببعض عرب

((رابط: مبادل حراري)).  وعندما تكون الطاقة اجليوحرارية على
عمقٍ من سطح األرض (االستخدام املباشر) يستخدم مبادل حراري
بسيط، وعندما تكون ((رابط: طاقة اجليوحرارية القريبة من سطح
األرض|على مقربة من سطح األرض)) فإن املُبادل احلراري يكاد

يدمج يف املضخة احلرارية. (انظر: ((رابط: طاقة اجليوحرارية
العميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) 

دورة شبكة (نظام) التدفئة

Heiznetzkreislauf

3292 heating curve

courbe de chauffage

منحىن يبني درجة حرارة تدفق حامل احلرارة يف ارتباطها مع درجة
احلرارة يف اخلارج.

منحىن التدفئة

Heizkurve

3293 heating days

jours de chauffage

Heiztage sind alle diejenigen Tage, an denen
die durchschnittliche Außentemperatur unter

.C liegt 15°

أيام التدفئة

Heiztage

3294 Heating degree days

degrés-jours de chauffage

مقياس الظروف املناخية يف موقع بناية وهو معامل يؤثر يف الطلب
السنوي على طاقة التدفئة.

يوم درجة التدفئة

Heizgradtage

3295 heating energy 
demand 

demande d'énergie de chauffage

جمموع ((رابط: الطلب على حرارة التدفئة)) والفواقد.

احتياج طاقة تدفئة

Heizenergiebedarf

3296 heating fuel

combustible

مادة قابلة لالحتراق بشكل جيد وتستغل بالتايل إلنتاج احلرارة.

وقود التدفئة

Heizstoff

3297 heating heat

chaleur de chauffage

حرارة تدفئة

Heizwärme

3298 Heating limit

limite de chauffe

متوسط درجة احلرارة يف اهلواء الطلق خالل يوم واحد، الذي عندما
ترتل درجة احلرارة دونه يكون تشغيل نظام التدفئة ضروريا.

حد التدفئة

Heizgrenze

3299 heating load

charge de chauffage

كمية احلرارة املعبأة، و الضرورية للحصول على درجة حرارة غرفة
واحلفاظ عليها مستقرة يف مستوى معني.

محل حراري

Heizlast

3300 heating load 
calculation

calcul de la charge calorifique

عدد من العمليات احلسابية املُستخدمة يف تقدير فقدان احلرارة من
املبىن أثناء فصل الشتاء، وذلك لتحقيق سعات التدفئة املطلوبة.

حساب محل حراري

Heizlastberechnungen

3301 heating oil

huile de chauffage

زيت يستخدم للتدفئة، وهوأحد منتجات تكرير النفط.

زيت التدفئة

Heizöl

3302 heating oil Price

Prix de l'huile de chauffage

سعر زيت التدفئة يف السوق العاملية.

سعر زيت التدفئة

Heizölpreis

3303 heating plant

centrale de chauffage

حمطة للتدفئة املركزية لعدة بنايات أو لبناية كبرية.

حمطة تدفئة

Heizwerk

3304 heating pump

pompe de chauffage

أداة تستخدم النتقال احلرارة بني اثنني من الوسائط، إذ جتعل األول
أكثر برودةً والثاين أكثر دفئاً.

مضخة حرارية

Wärmepumpe
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3305 heating season

saison de chauffage

الفترة اليت يلزم خالهلا توافر حرارة زائدة للحفاظ على دفء املنازل.
تبدأ هذه الفترة عادة مع دخول فصل اخلريف وتستمر حىت اية فصل

الربيع.

موسم التدفئة

Heizsaison Heizperiode Heizzeit

3306 heating season

saison de chauffage

Zeitraum, in dem die Heizanlage in Betrieb 
genommen werden muss  

موسم التدفئة

Heizperiode

3307 Heating Seasonal 
Performance 
Factor(HSPF)

CPSC(coefficient de performance saisonnier du 
chauffage)

معامل ميكن حسابه عن طريق قسمة خرج مضخات التدفئة خالل
،(Btu) مقاساً بالوحدة احلرارية الربيطانية ،فترة استخدامها السنوي
على إمجايل دخل الطاقة الكهربائية إىل املضخة، خالل نفس الفترة،

.(Wh) مقاساً بالواط-ساعة

معامل األداء املومسي للتدفئة
(HSPF)

HSPF

3308 heating support 
system

chauffage d'appoint

نظام يتم تزويد العديد من منظومات ووحدات التدفئة به دف توليد
((رابط: حرارة|احلرارة)) من ((رابط: ناقل الطاقة املُتجددة|نواقل

طاقة متجددة)).  ( انظر: ((رابط: مجمع طاقة مشسية))، ((رابط:
مضخة حرارية))) 

نظام تعزيز التدفئة

Heizungsunterstützung

3309 heating unit

Appareil de chauffage

نظام لالستعمال املرتيل بتشغيل آيل لتدفئة الفضاء الداخلي.

جهاز تدفئة

Heizung

3310 heatstroke

coup de chaleur

Bei einem Hitzschlag nimmt der 
Organismus - wegen der hohen 

Außentemperaturen - mehr Wär-me auf, als 
er wieder an die Umgebung abgeben kann.  

رضربة ح

Hitzschlag

3311 heatwave

canicule

lange Periode von sehr heißen Tagen  

موجة حر

Hitzewelle

3312 heavy liquid

liquide dense

يدل على، وخاصة يف جمال علم املعادن، السوائل اليت هلا كثافة عالية.

سائل كَثيف

Schwerflüssigkeit

3313 heavy metal

métal lourd

مصطلح غري موحد املفهوم، يدل عموما على املعادن اليت هلا كثافة
عالية، واليت هي يف كثري من األحيان، ولكن ليس دائما، سامة.

معدن ثقيل

Schwermetall

3314 heavy oil

huile lourde

زيت لزج جدا، يستعمل ك ((رابط: وقود)) وهو من نتائج تكرير
النفط اخلام.

زيت ثقيل

Schweröl

3315 heavy oil

huile lourde

نوع من املفاعالت النووية، واليت تستخدم ((رابط: ماء ثقيل)) للتربيد
والتعديل.

زيت ثقيل

Schweröl

3316 heavy precipitation 
increase

augmentation des précipitations abondantes

treten vermehrt bei Klimaver-änderungen, 
insbesondere bei Zunahme der mittleren 

Temperatur, auf.  

زيادة هطول األمطار الغزيرة

Zunehmende Starkniederschläge
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3317 heavy water

eau lourde

املاء الثقيل (أكسيد الديوتريوم) هو من الناحية الكيميائية ((رابط:
ماء)) بالصيغة اإلمجالية (D2O). خيتلف عن املاء "العادي" بالصيغة

اإلمجالية (H2O)، نتيجة استبدال ذرات اهليدروجني اخلفيف (
النظري بروتيوم Protiums (رمز H)) بذرات اهليدروجني الثقيل

(النظري ديوتري

ماء ثقيل

Schweres Wasser

3318 Heavy water reactor

réacteur à eau lourde

نوع من املفاعالت النووية، واليت تستخدم ((رابط: ماء ثقيل)) للتربيد
والتعديل.

مفاعل املاء الثقيل

Schwerwasserreaktor

3319 HelioClim

HelioClim

جمموعة قواعد معلومات خاصة مبوضوع كثافة األشعة الشمسية.

مناخيات مشسية

HelioClim

3320 Heliosat

Heliosat

طريقة لتحويل صور األقمار الصناعية إىل بيانات وخرائط لألشعة
الشمسية على األرض.

متثيل بياين لألشعة الشمسية

Heliosat

3321 Heliostat

héliostat

جمموعة من املرايا تتحرك أوتوماتياً وفقا حلركة الشمس يف السماء،
وتستخدم إلشعاع ضوء الشمس من خالل النوافذ لتوفري ((رابط:

إضاءة ارية)). 

هليوستات

Heliostat;   nachgeführte Spiegel

3322 heliostats

héliostats

مرايا دوارة تعكس أشعة الشمس يف اجتاه واحد. يحسب اجتاه
اهلليوستات وفقاً للوضع اآلينّ للشمس والوضع املكاين للهليوستات

والنقطة املُستهدفة. تتراوح مساحة سطح اهلليوستات املستخدمة حالياً
ما بني 20 و150 متر مربع.

هليوستات

Heliostaten

3323 heliostats cosine 
losses

pertes cosinus des héliostats

الفرق بني كمية الطاقة الساقطة على سطحٍ مواجه للشمس، وسطح
موازٍ لسطح األرض.

فواقد جيب متام اهلليوستات

Heliostaten-Kosinusverluste

3324 hemicellulose

hémicellulose

مادة تتكون من سالسل قصرية، ومتشعبة جداً من السكريات؛ و يعترب
بوليمر مكون من مخسة أنواع خمتلفة من السكر؛ تشمل سكريات
مخاسية الكربون (غالباً ما تكون من سكر اخلشب;  د-زيلوز

(L-arabinose وسكر البكتني;  ل-أرابينوز ،D-xylose
وسكريات سداسية الكربون (سكر اللنب;  د-جاالكتوز

،D-glucose ب;  د-جلوكوزنالع كّروس ،D-galactose
وسكر نبايت;  د-مانوز D-mannose)، ومحض اليورونيك.

اخلليوز النصفي ال متبلور، وتسهل نسبياً عملية حتليله مائياً إىل عناصره
األساسية من السكر. لدى  ينتج عن عملية التحليل املائي، اخلليوز
النصفي املأخوذ من األخشاب الصلبة، منتوجات ذات نسبة زايلوز
عالية (وهو سكّر مخاسي الكربون)، أما اخلليوز النصفي املُخزون يف

األخشاب املرنة، فإنه ينتج عدداً أكرب من السكّريات سداسية
الكربون.

خليوز نصفي

Hemizellulose;   Hemicellulose

3325 herbaceous plant

plante herbacée

نوع غري خشيب من النباتات، يفْتقد عادةً اجلذوع القوية الدائمة. من
أمثلته: احلشائش، وحماصيل احلبوب، والسلجم (لفت).

نبات عشيب

krautige Pflanze

3326 Hermetic 
refrigerant 
compressor

compresseur refroidisseur hermétique

((رابط: ضغاط تربيد))، يكون فيه احملرك الكهربائي و الضغاط مقفلني
يف نفس ((رايط: حاضنة املروحة | احلاضنة))، وذلك للتقليل من

تسرب املُبرد ولتربيد لفائف املوتور الكهربائي باستخدام خبار
السحب.

ضغاط تربيد محكم اإلغالق

hermetischer Kühlmittelverdichter
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3327 hermetic seal

joint hermétique

نوع من موانع التسرب من احلزم الذي اليسمح لألكسجني والرطوبة
من اختراق احلزمة.

مانع تسرب كتيم

hermetische Dichtung

3328 heterojunction

hétérojonction

منطقة متاس كهربائي بني اثنني من أنواع خمتلفة من املواد.

وصلة غري متجانسة

Heteroübergang

3329 HEV hybrid electric 
vehicle

Véhicule électrique hybride

تقليدي حرك احتراق داخلياملركبة اليت جتمع ما بني نظام اإلدارة مب
ونظام اإلدارة مبحرك كهربائي يغذى بالطاقة من ((رابط: بطارية))

قابلة إلعادة الشحن.

سيارة كهربائية هجينة

Véhicule électrique hybride

3330 HF

HF

ist die chemische Formel für Fluorwasserstoff 
(Flusssäure).  

(HF) محض اهليدروفلوريك

HF

3331 H-Gas

gaz à haut pouvoir calorifique

غاز طبيعي مع حمتوى مرتفع من الطاقة، حيتوي على نسبة ميثان
تتراوح بني 87 و 99 يف املائة.

غاز مبحتوى حراري مرتفع

H-Gas

3332 H-gas;   High-
calorific gas

gaz à haut pouvoir calorifique (gaz H)

غاز يتكون غالباً من اهليدروكربونات.

غاز عايل القيمته احلرارية

H-Gas;   Erdgas mit hohem Energiegehalt

3333 high concentrated 
photovoltaic (HCPV)

photovoltaïque à haute concentration

نوع من األنظمة الكهرضوئية اليت ميكنه تركيز ضوء الشمس
باستخدام العدسات واملرايا املقوسة (كروية)، وذلك إلنتاج الكهرباء.

نظام كهرضوئي عايل التركيز

hochkonzentrierte Fotovoltaik

3334 high frequency 
(RF/PLC) filter

filtres à haute fréquence (RF/PLC)

نوع من املرشحات يوصل بني حمول املغير وناقل التيار املتردد اخلاص
باحملطة، وذلك لكبح أي تيارات كهربائية عالية التردد.

مرشحات عالية التردد

Hochfrequenzfilter;   Tiefpass

3335 high fructose corn 
cyrup (HFCS)

Sirop de maïs à haute teneur en fructose.

High هو املختصر للعبارة اإلجنليزية HFCS املصطلح
Fructose Corn Syrup واليت تعين عصري الذُرة املُركز عايل

الفركتوز.

شراب الذرة عايل الفركتوز

Isoglukose

3336 high peak irradiance

irradiance de pointe

حالة الذروة القياسية لسطوع الشمس (1000 واط;   متر مربع).

ذروة اإلشعاع

Spitzenbestrahlungsstärke

3337 High Pressure 
Systems

systèmes haute pression

األنظمة اليت تعمل بضغط يتجاوز 2000 كيلو باسكال.

أنظمة الضغط العايل

Hochdrucksysteme

3338 high temperature 
battery

Batterie à haute température

أحد أنواع البطاريات يتميز بأنه حيتوي على إلكتروليت صلب
وإلكترودات سائلة. ويلزم لتشغيل هذه البطارية توافر درجة حرارة
تشغيل مرتفعة، من أجل حتقيق موصلية أيونية لإللكتروليت، وكذلك
لضمان بقاء اإللكترودات يف حالتها السائلة. ويستخدم يف هذا النوع
من البطاريات على وجه اخلصوص املُركّبات الكيميائية التالية: كلوريد

الكربيت والصوديوم، وكلوريد النيكل والصوديوم.

بطارية تعمل عند درجات احلرارة
العالية

Hochtemperaturbatterie
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3339 high temperature 
battery

Batterie à haute température

نوع من ((رابط: بطارية|البطاريات)) تزيد درجة احلرارة الالزمة
لتشغيلها بشكل واضح عن درجة احلرارة العادية للوسط املُحيط. ومن
أشهر هذه األنواع: بطارية 'زيربا” (Zebra)، وهي بطارية كلوريد
النيكل والصوديوم القابلة إلعادة الشحن. وتبلغ درجة حرارة تشغيلها

حوايل 300 ◦س.

بطارية درجات احلرارة العالية

Hochtemperaturbatterie

3340 High temperature 
conductor

conducteur à haute température

عند استعمال خطوط الكهرباء العالية اجلهد والعالية جدا للجهد ترتفع
مع ارتفاع حجم الطاقة املنقولة درجة حرارة املوصالت املستخدمة.
هلذا تستعمل موصالت تتحمل درجات احلرارة العالية (إىل حوايل
300 درجة سلسيوس) بشكل كبري دون ضرر دائم يف اخلطوط.

موصل ذو درجة حرارة مرتفعة

Hochtemperaturleiterseile

3341 high voltage

haute tension

.(kV 1) ((رابط: جهد كهربائي)) أعلى من 1000 فولت

جهد عايل

Hochspannung

3342 high voltage AC 
transmission

transmission AC haute tension

طريقة لنقل التيار تستخدم يف تطبيقات مزارع الرياح الربية، حيث
تكونُ مسافةُ الربط أقلَ من 50 متراً. أما إذا زادت مسافةُ الربط عن
مقدارٍ محدد، فإن نقل الطاقة باستعمال وسائل التيار املُتردد ال تظل

اقتصادية كما كانت.

نقل التيار املتردد عاىل التوتر

Hochspannungs-Wechselstromübertragung

3343 high voltage current

courant fort

. (((Drehstrom) رابط: تيار ثالثي األطوار)) :انظر

تيار قوي

Starkstrom

3344 high voltage DC 
transmission (HVDC)

transmission du courant continu haute tension

للكابالت الطويلة املُستخدمة يف مزارع الرياح البحرية، مواسعة أكرب
بكثري من تلك اليت تكونُ للكابالت الربية. وهذه املُواسعة الكبرية
تتطلب طاقة مفاعلة جيب أن تتدفق خالل الكابل مسببةً فقداً يف

الطاقة. ويمكن حلُ مشكلة املُواسعة هذه، باستخدام تقنية نظام نقل
تيار التوتر العايل املُستمر.

نظام نقل تيار التوتر العايل املُستمر

Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ)

3345 high voltage direct 
current (HVDC)

courant continu haute tension (CCHT)

(انظر: ((رابط: نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر))

تيار اجلُهد العايل املُستمر

Hochspannungs-Gleichstrom

3346 high voltage direct 
current 
transmission (HVDC)

transmission de courant continu haute tension

عملية نقل الطاقة الكهربائية عالية اجلهد (الفلطية).

نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
(HGÜ)

3347 high voltage direct 
current 
transmission line

ligne de transmission de courant continu haute 
tension

خط((رابط: نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر))، الذييتالئم بصفة خاصة
مع نقل التيار الكهربائي، وذلك ملقُدرته على تغطية عملية النقل

ملسافات طويلة دون حدوث فواقد كبرية.

خط نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر

Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungsleitung

3348 high voltage 
disconnect

déconnexion à haute tension

قيمة معينة من الفلطية، تيوم عندها منظم الشحن بقطع (فصل) التيار
(PV) بني ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدة)) الكهرضوئية

والبطاريات لتجنب الشحن الزائد.

قطع الفلطية العالية

Hochspannungsunterbrechung
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3349 high voltage 
disconnect 
hysteresis

hystérèse de déconnexion à haute tension

فرق اجلهد بني قيمة ((رابط: قطع الفلطية العالية)) وقيمتها عند
استخدام ((رابط: تيار املصفوفة (الكهرضوئية)|تيار املصفوفة))

الشمسية بأكمله مرة أخرى.

ختلفية قطع الفلطية العالية

Hochspannungsabschalthysterese

3350 high water

inondation

تعترب فيضانات عندما يكون مستوى مياه موقع مائي أعلى بكثري من
املستوى العادي أو املتوسط للمياه باملوقع املائي. ومييز بني البحار

واألار يف البحار حيث تكون حركة املد واجلزر واضحة وملموسة.
ويدل الفيضان على احلدوث الدوري ألعلى مستوى للمياه بعد وقوع

املد وقبل

فيضان

Hochwasser

3351 High-Calorific gas

gaz naturel à haut pouvoir calorifique

غاز طبيعي حيتوي على نسب قليلة من النتروجني، مما يترتب عليه
زيادة القيمة احلرارية هلذا الغاز مقارنةً باألنواع األخرى من الغاز

.الطبيعي

غاز عايل القيمته احلرارية

Gas mit hohem Energiegehalt

3352 high-enthalpy 
deposits

région de haute enthalpie;   gisement

حمتوى الطاقة يف مادة ما مثل: درجة احلرارة أو الضغط. ويف حالتنا
هذه فإن املناطق عالية اإلنثالبية هي املناطق املوجودة يف باطن األرض
اليت أن تكون فيها قيمة الضغط و;  أو درجات احلرارة عالية (تفوق
°200 س). (انظر: ((رابط: إنثالبية (املُحتوى احلَراري)|اإلنثالبية

(املُحتوى احلَراري))) )

مستودعات ذات إنثالبية عالية

Hochenthalpieregionen;  -Lagerstätte

3353 high-enthalpy 
source

réservoirs de haute enthalpie

جيوحرارية للموائع يصاحبها (يف معظم األحيان) نشاط بركاين حدث
منذ وقت قريب أو بعيد، ويف هذه االحتياطات يمكن أن يوجد
العديد من املوائع الساخنة اليت تصل درجة حرارا إىل مئات

الدرجات، و إما أن يغلب عليها املاء أو البخار.

احتياطات عالية اإلنثالية

Hochenthalpievorkommen

3354 higher heating 
value (HHV)

pouvoir calorifique supérieur (PCS)

مقياس للكفاءة، وتشمل حرارة تكثّف خبار املاء ضمن نواتج
االحتراق.

(HHV) قيمة حرارية أعلى

Brennwert;   oberer Heizwert

3355 high-flow solar 
thermal system

installation solaire thermique à haut débit

نظام ذو تدفّق كتلي عالٍ النتقال احلرارة يتراوح ما بني 21 و 70
كيلوجرام;   مترمربع يف الساعة. ويتطلب هذا النوع من األنظمة وقتاً
طويالً للوصول إىل درجة احلرارة املطلوبة داخل صهريج ختزين الطاقة.

نظام طاقة مشسية حرارية ذو تدفّق
عالٍ

solarthermisches System mit hoher 
Durchflussmenge

3356 high-load hours

heures pleines(HP)

فترة تشمل الفترات الزمنية اليت ال يتم فيها تفعيل عملية تنظيم احلمل
املُنخفض، وال يمكن احلصول يف أثنائها على التيار الكهربائي الليلي
ذي السعر املُخفّض. ويف أغلب املناطق التابعة لشبكة ما، تكون تلك
الفترات هي ساعات الظهرية يف أيام العمل األسبوعية. ويف ((رابط:
فترة التعريفة الدنيا)) حيصل املُستخدمون املتعاقدون على تعريفة احلمل
شترط تركيبنخفض نِسبياً. وياملُنخفض على التيار الكهربائي بسعرٍ م
عداد مزدوج التعريفات، مزود بعدادين داخليني، ليمكن رصد قيمة
االستهالك يف فترة التعريفة املُرتفعة، و((رابط: فترة التعريفة الدنيا))،

كُلّ على حدة.

فترة التعريفة املُرتفعة

Hochtarifzeit

3357 highly enriched 
uranium

uranium hautement enrichi

تعترب عينة خمصبة من اليورانيوم عالية التخصيب، عندما تزيد نسبة
النظري االنشطاري 235U يف حمتوى عينة اليورانيوم عن ٪20.

(HEU) يورانيوم عايل التخصيب

hochangereichertes Uran
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3358 high-performance 
liquid 
chromatography 
(HPLC)

chromatographie en phase liquide à haute 
performance (CLHP)

تقنية كانت تعرف يف بدايتها باسم االستشراب السائل عايل الضغط،
وهي إحدى طُرق ((رابط: كيمياء حتليلية|الكيمياء التحليلية)) اليت
تطبق فيها عملية االستشراب السائل بغرض فصل املواد واملكونات
نوعاً وكماً (مع حتديد درجات التركيز بدقة). وعلى العكس من

طريقة االستشراب الغازي، اليت تعد طريقة جيدة لفصل املواد القابلة
للتبخر، فمن املمكن بواسطة طريقة االستشراب السائل عايل األداء

حتليل املكونات غري املتطايرة أيضاً.

كروماتوغرافيا سائلة عالية األداء،
استشراب سائل عايل األداء

Hochleistungsflüssigkeitschromatographie

3359 high-performance 
reactors

réacteur à haute performance

طُورت هذه املُفاعالت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، وكانت
تمثّل آنذاك مفهوماً جديداً يف عمليات ((رابط: تنقية مياه الصرف

الصحي)) بيولوجياً، حيث أا مرت بعدة مراحل من التطور، انطالقاً
من ((رابط: حوض وية وتنشيط|أحواض التهوية والتنشيط))،
ومروراً باملُفاعالت البئرية والبرجية، حىت الوصول إىل املُفاعالت

احليوية من اجليل الثالث.

مفاعل عايل األداء

Hochleistungsreaktor

3360 high-speed rectifiers

redresseur à vitesse élevée

اقترح الباحثون ((رابط: مقوم|املُقومات)) عالية السرعة لتوضع يف
منتصف هوائيات النانو اللولبية وحتول الطاقة الكهربائية اخلاصة بتردد
األشعة حتت احلمراء من التيار املتردد إىل التيار املستمر. ويتراوح نطاق

ترددات األشعة حتت احلمراء بني 0.3 و400 ترياهرتز.

مقوم عايل السرعة

Hochgeschwindigkeitsgleichrichter

3361 High-temperature 
Fischer–Tropsch 
(HTFT) process

procédé haute température de Fischer–Tropsch 
(HTFT)

طريقة لتحويل خليط من أول أكسيد الكربون واهليدروجني إىل
هيدروكربونات سائلة عند درجات حرارة تتراوح ما بني 330 ◦س

و350 ◦س. وتستخدم فيها مادة حفّازة ذات أساس من احلديد.

طريقة 'فيشر-تروبش' ذات درجة
(HTFT) احلرارة العالية

Hochtemperatur-Fischer-Tropsch-Verfahren

3362 high-temperature 
process

procédé à haute température

طريقة تتراوح درجات احلرارة فيها بني °450 - °800 س، إذ
تتميز عملياً بأا ذات أمهية تفوق بكثري أمهية ((رابط: طريقة درجات
احلرارة املُنخفضة))، وذلك بالنسبة لتنظيف وتنقية التربة. وتستخدم

أنابيب دوارة أو أجهزة دوامية لتعمل عمل املُفاعل احلراري يف
العمليات الرئيسية. (انظر: ((رابط: عملية استصالح))) 

طريقة درجات احلرارة املُرتفعة

Hochtemperaturverfahren

3363 high-voltage 
battery module (HV 
battery module)

Module de batterie haute tension

يف هذا النوع من البطاريات توجد خاليا يتراوح جهدها ما بني 1 و2
فلط، وتكون موصلة على التوايل حبيث يمكن حساب اجلُهد العايل
الالزم إلدارة املركبة عن طريق مجع قيم جهد هذه اخلاليا. وتضمن
وسائل السالمة املُدجمة يف هذه البطاريات عدم تسليط جهد على
مالمسات البطارية إال عندما يكون اإلشعال مشغالً، كما أن هذه

الوسائل تتجاوب مع التذبذبات احلادثة يف شبكة اجلُهد العايل بشكل
فعال، ومن مث تقوم بقطع الدائرة الكهربائية للمالمسات يف حالة
حدوث عطلٍ أو خلل. وعالوة على ذلك، يمكن فصل الدائرة

الكهربائية املوجودة يف البطارية عالية اجلُهد بواسطة قابس أو مفتاح
خدمة;  صيانة، حبيث ال يسلّط على مالمسات البطارية أي جهد

كهربائي.

(HV) بطارية عالية اجلُهد

Hochvolt- Batteriemodul (HV Batteriemodul)
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3364 high-voltage direct 
current

courant continu à haute tension

على عكس شبكات التيار ثالثي األطوار الشائعة، يتم يف نظام نقل
تيار اجلهد العايل املُستمر، نقلُ القدرة الكهربائية من خالل تيار

مستمر، وذلك ملُستويات اجلُهد الواقعة فيما بني 100 و1000 كيلو
فولت. من تطبيقات شبكات نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر:

توصيالت الشبكات غري املُتزامنة بعضها مع بعض (مثالً: شبكات 50
و60 هرتز أو الشبكات ذات اخلصائص املُختلفة للتحكّم يف التردد)،
- مسافات نقل طويلة جدا (أكرب من 1000 كم) واليت إن متت فيها
اإلستعانة باألنظمة املرنة لنقل التيار املُتردد، فإن ذلك يتطلب توصيلها
بدخلٍ عالٍ من أجل تعويض القدرة غري الفعالة واحلفاظ على ثبات
تزيد الشبكة واستقرارها، - توصيالت الكابالت البحرية ملسافات
على 40 كم، واليت قد تؤدي إىل قدرات شحن سعوية ال تستوعبها
األسالك، عند تشغيلها بالتيار املُتردد، - توسعات شبكات التيار يف
مناطق التجمع السكاين، واليت قد يؤدي استعمال توصيالت التيار

املُتردد فيها إىل قدرات يف دوائر القصر يصعب السيطرةُ عليها.

نقل التيار املستمرالعايل اجلهد

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung

3365 high-voltage line

ligne à haute tension

خط جهد عايل

Hochspannungsleitung

3366 High-voltage line

ligne à haute tension

باعتبار أن ضياع الطاقة الكهربائية يتناسب عكسيا مع جهد التيار
املنقول (كلما ارتفع اجلهد تراجعت نسبة الضياع) فإن خطوط اجلهد
العايل تستعمل لنقل التيار الكهربائي عرب املسافات املتوسطة والطويلة.
يبلغ جهد هذه اخلطوط من 60 كيلو فولت إىل حوايل 175 كيلو

فولت.

خط (خطوط) اجلهد العايل

Hochspannungsleitung

3367 high-voltage 
network high-
voltage grid

réseau à très haute tension d'électricité

شبكة توزيع طاقة كهربائية مبستوى جهد 110 كيلو فولت، واليت
تقوم بتزويد املصانع الكربي باجلُهد الكهربائي.

شبكة جهد عايل

Hochspannungsnetz

3368 historical data

données historiques

بيانات مت مجعها وتسجيلها يف املاضي.

بيانات تارخيية

Historische Daten

3369 Hog

résidus ligneux broyés

اسم شائع لوسيلة تستخدم يف سحق أنواع خمتلفة من الكتلة احليوية
وحتويلها إىل قطع صغرية يف حجم الشظَايا.

خرتيرة

Schredder

3370 holographic film 
panel

panneau de film holographique

نوع من ((رابط: لوح (مشسي)|األلواح)) الشمسية ثنائية الوجه
تستخدم فيه رقاقة ثالثية األبعاد لتركيز الضوء بشكل أكثر كفاءة،

وذلك بدالً من استخدام عدسات فرينل. وأداء هذا النوع من األلواح
أفضل من األلواح الشمسية التقليدية ثنائية الوجه.

لوح ذو رقاقة ثالثية األبعاد

Panel mit holografischer Folie

3371 Home Charge Device

station de charge à domicile

اجلهاز املرتيل الذي يستخدم لشحن املركبات الكهربائية.

(HCD) وحدة شحن مرتلية

Heimladestation(HCD)

3372 HOMER

HOMER

أداة محاكاة ألنظمة الطاقة املُتجددة اهلجينة قام بتطويرها املُخترب
الوطين األمريكي للطاقة املُتجددة (NREL). وتستخدم ملُحاكاة
أنظمة الطاقة املُتجددة اهلجينة (HRES)، وتقييسها بِناًء على

استمثال صايف التكلفة احلالية، مع األخذ يف االعتبار كُل من توربينات
الرياح، والوحدات الكهرضوئية، والبطاريات، ووحدات الطاقة

الكهرمائية الصغرية، والعديد من املُكونات األخرى.

HOMER أداة

HOMER

3373 homojunction

homojonction

منطقة تقع بني طبقتني خمتلفتني (الطبقة السالبة والطبقة املوجبة يف
بلورة شبه موصلة) يف مادة أحادية مثل اخللية الكهرضوئية.

وصلة متجانسة

p-n-Übergang

340



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةH

3374 homopolar DC 
connection

liaison homopolaire à CC

وصلة نظام تيار مستمر يتوفّر ا موصالن أو أكثر، وهلا مجيعها نفس
القطبية واليت تكون عادةً سالبة. وتستخدم الوصلة دائما (دائرة) عودة

بطريق أرضي أو مبوصل معدين.

وصلة نظام التيار املستمر متجانسة
األقطاب

homopolare Gleichspannungsverbindung

3375 horizontal air 
handling unit

unité de traitement d'air horizontale

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة هواء)) تركَّب فيها املروحة
وامللفات واملرشحات على مستوى واحد، لذلك فإن هذا النوع حيتاج

عادةً إىل مساحة أكرب.

وحدة مناولة اهلواء أفقية

horizontales Luftbehandlungsgerät

3376 horizontal filter well

puits à filtre horizontal

نوع من اآلبار تضخ فيه ((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية)) عرب
أنابيب أفقية الوضع. تستخدم اآلبار األفقية أساساً يف أغراض االنتفاع
االقتصادي من أنابيب املياه اجلوفية متوسطة احلجم. (انظر: ((رابط:

بئر رأسية مبرشح))) 

بئر أفقية مبرشح

Horizontalfilterbrunnen

3377 horizontal system 
load horizontal 
network load

charge horizontal du réseau

القدرة الكلية اليت يتم تغذية شبكة النقل ا من خالل كل حمطات
الطاقة، وشبكات التوزيع، وعند الضرورة، شبكات النقل املُجاورة.

حمل أفقي على الشبكة

horizontale Netzlast

3378 horsepower

cheval-vapeur

يطلق عليها -اختصاراً- املصطلح 'حصان' وهي وحدة القوة اليت يرمز
هلا بالرمز hp، اليت يقاس ا معدل خرج الطاقة امليكانيكية،

وتستخدم لتعيني اخلرج األقصى للمحركات واملُولدات الكهربائية. 1
حصان = 550 باوند قدم لكل ثانية = 2,545 وحدة حرارية

بريطانية = 745.7 واط = 0.746 كيلوواط.

قوة حصانِية

Pferdestärke

3379 horticulture

horticulture

Als Gartenbau werden all diejenigen Berufe 
zusammengefasst, die in irgendeiner Form 

mit der lebenden Pflanze zu tun haben und 
nicht zur klassischen Feldwirtschaft zählen.  

بستنة

Gartenbau

3380 Hot air engine

Moteur à air chaud

حمرك حراري مع احتراق خارجي.

حمرك يعمل باهلواء الساخن

Heißluftmotor

3381 hot channel

canal chaud

((رابط: ممر هواء)) مزود ((رابط: ملف|مبلف)) تدفئة.

سطح ساخن

Heißkanal

3382 Hot day

journée chaude

Definition: Die Temperatur steigt mindestens
einmal

 
.auf über 30° C

يوم حار

Heißer Tag
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3383 hot dry rock (HDR) 
process

procédé de roches chaudes sèches ;   procédé 
HDR

طريقة تمكّن االستفادة من الطاقة احلرارية األرضية الباطنة يف حالة
عدم تواجد مياه حرارية يف باطن األرض. يتم بواسطة ((رابط: أنظمة
حرارية أرضية محسنة|األنظمة احلرارية األرضية املُحسنة))، أو ما

يسمى أيضاً تقانة الصخور اجلافة الساخنة إخضاع ((رابط:
ماء|املياه)) إىل ضغط مرتفع عن طريق ثُقب أرضي يف عمق يزيد على
3000 متر يف باطن األرض، مما يؤدي إىل  تشقق  الصخور. وبعد
ذلك تتسرب املياه إىل تلك الشقوق حتت األرض عرب الثقب املوجود
يف باطن األرض، وفيه تتعرض املياه للحرارة مث يعاد ضخها إىل األعلى

مرة أخرى عرب ثُقب آخر. وتصل درجات حرارة هذه املياه إىل
مستوى ميكّن من توليد الطاقة الكهربائية. (انظر: ((رابط: طاقة

جيوحرارية صخرية))) 

طريقة الصخور اجلافة الساخنة

Hot-Dry-Rock-Verfahren

3384 Hot dry rock process

couverture électrique de chauffage

(نظام استعمال الطاقة احلرارية األرضية، حيث تتواجد صخور جافة
ساخنة) عادة تكون النفاذية املائية للصخور منخفضة جدا ودرجات
حرارة> 150 درجة مئوية، يتم إنشاء ثقوب عميقة وشقوق عرب
تكسري هيدروليكي لتعمل كمسارات تصل بني الثقوب واليت تشكل

يف النهاية املبادالت احلرا

عملية الصخور اجلافة الساخنة
(HDRP)

HDR-Verfahren

3385 hot fractured rock

roche chaude fracturée

( (((HDR) رابط: أنظمة الصخور اجلافة الساخنة)) :انظر)

صخور متهشمة ساخنة

hot fractured rock

3386 hot spot

point chaud

ظاهرة تؤدي فيها خلية مشسية واحدة أو أكثر داخل املصفوفة
الشمسية دور احلمل، وتكون النتيجة ارتفاع مفرط يف درجة حرارة

النقطة املوضعية للخاليا.

نقطة ساخنة

lokale Überhitzung;   Hot-Spot

3387 hot spot

hot spot; point chaud

تتكون البقعة الساخنة يف وحدة للطاقة الشمسية، عندما يقع الظل على
خلية واحدة يف سلسلة من اخلاليا الشمسية املتصلة ببعضها. عموما
تتشكل البقع الساخنة كلما توقفت خلية مشسية (بسبب الظل أو

التلوث) عن إنتاج الكهرباء دون توقف بقية اخلاليا يف لوح مشسي.

بقعة ساخنة

Hot Spot

3388 hot spots

points chauds

منطقة ذات درجة حرارة مرتفعة، تتكون فيها معظم انبعاثات أكاسيد
النيتروجني.

نقط ساخنة

heiße Bereiche;   Hot-Spots

3389 hot water

eau chaude

املاء الساخن أو احلار لالستخدام، على سبيل املثال: املرتيل.

ماء ساخن

Warmwasser

3390 hot water 
accumulator

Réservoir d'eau chaude

جهاز يقوم بتسخني املياه باستخدام الطاقة الكهربائية، وجيعلها متاحة
الستخدامات متعددة يف خزان معزول حرارياً. (انظر: ((رابط: خزان

أحادي الدورة)))  ( انظر: ((رابط: خزان ثنائي الدوائر))) .

خزان املياه الساخنة

Warmwasserspeicher

3391 hot water aquifer

eau chaude en aquifère

مستودع جيوحراري يكون فيه املائع غالباً مياه ساخنة بفعل ظروف
درجات احلرارة والضغط، وهي النقيض من ((رابط: طبقة البخار

اجلاف)). 

طبقة حاملة للمياه الساخنة

Heißwasser Aquifer

3392 Hot water heat 
pump

Pompe à chaleur d'eau chaude sanitaire

مضخة حرارة لتسخني املياه.

مضخة احلرارة للماء الساخن

Brauchwasserwärmepumpe
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3393 hour angle

angle horaire

الزاوية بني السطح املستوي من خط الطول الذي حيتوي على النقطة
موضع الدراسة وخط الطول الذي يالمس خط األرض-الشمس.

تساوي هذه الزاوية صفراً وقت الظهرية الشمسي.

زاوية ميقاتية

Stundenwinkel

3394 hours reserve

réserve permanente

يسمى أيضاً ((رابط: احتياطي القدرة الساعايتّ)). 

احتياطي دائم، احتياطي مستمر

Dauerreserve

3395 hours reserve

réserve horaire

ذلك اجلزء من ((رابط: احتياطي قدرة التشغيل)) الذي حيل حمل
((رابط: احتياطي دقائقي|االحتياطي الدقائقي)) بعد انقضاء 60

دقيقة.

احتياطي القدرة الساعايتّ

Stundenreserve

3396 house station

station de maison

حمطة حيث تنتقل احلرارة من جانب شبكة التدفئة املركزية إىل جانب
نظام توزيع احلرارة املرتيل (حمطة املرتل).

حمطة مرتل

Hausstation

3397 household

ménage

أحد شرائح املستعملني األساسيني للطاقة الكهربائية والذي يتميز
بوجوده على اية شبكة الضغط املنخفض.

مرتل

Haushalt

3398 household customer

client résidentiel

متثل املنازل شرحية مهمة من املستخدمني اخلواص املرتبطني بنهاية
الشبكة الكهربائية ذات اجلهد املنخفض. ((أنظر: زبائن صناعيني)). 

زبون مرتيل

Haushaltskunde

3399 household 
electricity prices in 
2012

prix de l'électricité des ménages en 2012

بلغ متوسط سعر الكهرباء يف 2012 حواىل 25.5 سنت / كيلوواط
على النحو التايل اإلنتاج والنقل والتوزيع 13.9، ضريبة القيمة املضافة

4.1، رسوم امتياز1.8، الرقابة احلالية 2.1 ووغريها 2.0

أسعار الكهرباء املرتلية يف عام 2012

Haushaltsstrompreis 2012

3400 household waste

déchets des ménages

تنقسم النفايات املرتلية إىل نفايات مرتلية عادية، ومخلّفات كُتلية
كبرية احلجم (مثل: قطع األثاث).

نفايات مرتلية

Abfälle aus Haushaltungen

3401 hub

hub

مركز ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)) يف عنفة الرياح، وهي
تعمل على تثبيت األرياش يف مواضعها، وكذلك توصيلها بعمود

الدوران.

صرة

Nabe

3402 HUD CHP Screening 
Tool

outil d'évaluation des systèmes combinés de 
chaleur et d'électricité développé par HUD 
(Housing and Urban Development)

(HUD) أداة قامت وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية األمريكية
بتطويرها لتحديد مدى استخدام أنظمة ((رابط: توليد (ال... )

املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|توليد مشترك للحرارة والقُدرة
(CHP)))  يف املباين السكنية متعددة الوحدات.

أداة وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية
األمريكية (HUD) لتقييم التوليد

(CHP) املُشترك للحرارة والقُدرة

HUD-KWK-Analysetool

3403 human bioeffluent

bioeffluent humaine

مصطلح يشمل االنبعاثات الناجتة من عملية التنفس البشرية واحملتوية
على ثاين أكسيد الكربون، والروائح الناجتة من العرق، ...  إخل.

ملوثات حيوية بشرية

menschliche Ausdünstung
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3404 humic acid

acide humique

schwache organische Säuren, die den 
wichtigsten Bestandteil des Humus bilden  

محض اهليوميك

Huminsäure

3405 Humic substances

substances humiques

sind hochmolekulare Stoffe des 
Humusbodens.  

مواد دبالية

Huminstoffe

3406 humid cell battery

batterie de cellules humides

نوع من البطاريات القابلة إلعادة الشحن، تغمر فيها األلواح غمراً تاماً
يف إلكتروليت سائل. ويف معظم السيارات، تكون بطاريات بدء
احلركة من هذا النوع نفسه. كما تعترب بطاريات اخلاليا املغمورة

النوع األكثر استخداماً إلمداد املناطق النائية واملستقلة بذاا بالقدرة.

بطارية اخلاليا الرطبة

Nasszellenakkumulator

3407 humid climate

climat humide

مناخ رطب هو مناخ بيئة يكون فيها هطول األمطار السنوي أكرب من
قدرة التبخر. وهذا يؤدي إىل ارتفاع الرطوبة ذا اال. وباإلضافة إىل
ذلك، يستند تصنيف الرطوبة واجلفاف إىل مؤشر اجلفاف. ((( رابط:

مناخ جاف))) .

مناخ رطب

feuchtes Klima

3408 Humidifier

humidificateur

جهاز يزيد من الرطوبة يف غرفة ما.

مرطِّب، جهاز ترطيب

Befeuchter

3409 Humidistat

régulateur d’humidité

جهاز ينظّم الرطوبة النسبية للهواء.

متحكِّم يف الرطوبة، ضابط الرطوبة

Hygrostat

3410 humidity content;   
moisture content

teneur en humidité

(انظر: ((رابط: درجة الرطوبة))) 

نسبة الرطوبة، محتوى الرطوبة

Feuchtigkeitsgehalt

3411 humidity ratio

degré d'humidité

محتوى املاء يف 1 كجم من اهلواء اجلاف. (انظر: ((رابط: هواء
نقي))، ((رابط: نسبة الرطوبة))) 

درجة الرطوبة

Feuchtegrad

3412 humidity ratio

taux d'humidité

نسبة كتلة خبار املاء إىل كتلة اهلواء اجلاف.

نسبة الرطوبة

Feuchtegrad

3413 Humine

Humine

sind neben den Fulvosäuren und den 
Huminsäuren Bestandteile des Humus.  

(Humine) هيومني

Humine

3414 humus

humus

يشري املصطلح يف علم التربة مبعناه الضيق إىل جمموع املواد العضوية
املتحللة يف التربة. ويشكّل الدبال جزءاً من مكونات املواد العضوية

بالتربة.

دبال

Humus

3415 humus

humus

نوع من أنواع التربة حيتوي على قدر عايل من املواد العضوية.

دبال

Humus

3416 humus

humus

Bodenart mit hohem Anteil an organischer 
Substanz  

دبال

Humus

3417 humus content

teneur en humus

جزء من الدبال.

حمتوى الدبال، مقابل ال يؤدي نفس
املعىن. نقول حمتوى الدبال وليس

منسوب الدبال

Humusgehalt
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3418 humus content

teneur en humus

Anteil an Humus  

حمتوى من الدبال

Humusgehalt

3419 humus form

forme d'humus

ergibt sich aus der Gesamtheit aller 
Humushorizonte.  

شكل دبال

Humusform

3420 humus supply

approvisionnement en humus

Im Boden findet ein ständiger Abbau und 
Aufbau von Humus statt.  

إمدادات الدبال

Humusversorgung

3421 humus that lasts

humus qui dure

diese Humussorte wird sehr langsam 
abgebaut.  

دبال يدوم

Dauerhumus

3422 hunger

faim

-  

جوع

Hunger

3423 hurricane

ouragan

tropischer Wirbelsturm im Atlantik  

إعصار باحمليط األطلسي

Hurrikan

3424 hurricane

ouragan

Winde mit Geschwindigkeiten von
.mindestens 117 km/h bezeichnet

إعصار

Orkan

3425 HVAC

Chauffage, ventilation et climatisation

(H) نظام يوفر بيئة مرحية للناس يف غرفة أو مبىن عن طريق التدفئة
(AC) ((رابط: تكييف اهلواء)) و (V) والتهوية

نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء

HLK

3426 HVDC converter 
station

station de conversion CCHT

نوع متخصص من احملطات الفرعية يشكِّل املعدات الطرفية خلط نقل
التيار املستمر عايل اجلهد. وتحول هذه احملطة التيار املستمر إىل تيار

متردد، أو العكس. وتسمى إجيازاً 'حمطة حتويل'.

حمطة حتويل تيار مستمر عايل اجلهد

HGÜ-Stromrichterstation

3427 hybrid

Hybride

مصطلح عام لوصف أية ساللة ألبوين مختلفني جينياً.

مهجن، هجِني

Hybride

3428 hybrid

Hybride

مركبة مزودة ((رابط: محرك احتراق داخلي|مبحرك احتراق
داخلي)) ومحرك كهربائي. (انظر: ((رابط: مركبة كهربائية

هجينة))) 

مركبة هجينة

Hybrid

3429 hybrid capacitor

condensateur hybride

نوع خاص من ((رابط: مكثِّف فائق|املُكثِّفات الفائقة))، به مواد
إلكتروستاتية ذات سعة زائفة تؤدي إىل ارتفاعٍ ملحوظ يف كثافة

الطاقة.

مكثِّف هجني

Hybridkondensator

3430 hybrid collector

collecteur hybride

لوح للطاقة الشمسية يمكِّن من انتاج الكهرباء واحلرارة.

جامع هجني

Hybridkollektor

3431 hybrid drive

motorisation hybride

نظام حتريك سيارة، ميكن أن يستعمل أنواع خمتلفة من مصادر الطاقة.

نظام حتريك خمتلط

Hybridantrieb
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3432 hybrid electric 
vehicle

Véhicule électrique hybride

مركبة تدار على األقل مبوتور كهربائي واحد وحمول طاقة إضايفّ،
وتتم فيها عملية التزود بالطاقة عن طريق خزان للوقود وجتهيزة
لتخزين الطاقة موجودة بداخل املركبة للحصول على الطاقة

الكهربائية.

مركبة كهربائية هجينة

Hybridelektrokraftfahrzeug

3433 hybrid poplar

peuplier hybride

أشجار سريعة النمو، وقصرية الدورة الزراعية، ولقد متّ تطويرها
للحصول على األلياف النسجية والستخدامها يف جمال الطاقة احليوية،
ويجرى جينها من أخشاب القطن األصلية، وأكثرها شيوعاً أشجار
حور دلتويدي املُهجنةً مع حور شعري الثمار. وهذا النوع قريب

الصلة مع فصيلة احلَور الرجراج.

شجر احلور اهلجني، نبات احلَور
املُهجن، خشب احلَور املُهجن

Bastard-Pappel

3434 Hybrid reactor

réacteur hybride

هاضم الهوائي جيمع بني وظيفيت مفاعل ((رابط: هضم بطبقة ندفات
الهوائية ذات تدفق صاعد|اهلضم بطبقة الندفات الالهوائية ذات

املرشح الالهوائي|(AF) رشح الهوائيالتدفق الصاعد)) و((رابط: م
(AF))) . وميثل هذا اجلمع بني الوظائف شكالً من األشكال املُتقدمة
للمفاعالت اليت من شأا أن تتيح حتسني زمن احتجاز املواد الصلبة

أثناء عملية معاجلة مياه الصرف.

مفاعل هجني

Hybridreaktor

3435 hybrid renewable 
energy system

système d'énergie renouvelable hybride

نظام يتكون من مصدرين أو أكثر للطاقة املتجددة يستخدمان معاً
لزيادة كفاءة النظام، فضالً عن توفري قدر أكرب من التوازن يف إمداد
الطاقة. وتحقق أنظمة الطاقة اهلجينة عوائد اقتصادية وبيئية أكرب مما

حتققه النظم القائمة بذاا.

نظام طاقة متجددة هجني

Erneuerbare-Energien-Hybridsystem

3436 hybrid solar system

système solaire hybride

الة والسلبية على حدستخدم يف تشغيله الوسائل الفعالنظام الذي ت
سواء.

نظام طاقة مشسية هجني

Hybrid-Solarsystem

3437 hybrid system

système hybride

دمج أنواع مختلفة من أنظمة توليد الطاقة، مثال: دمج النظام
الفوتوفولطي مع نظام توليد طاقة الرياح.

نظام مهجن، نظام مختلط

Hybridsystem

3438 hybrid system 
operation costs

coûts de fonctionnement des systèmes hybrides

تكاليف التشغيل لنظام هجني بعد تركيبه، مع احتساب هذا التشغيل
لعدد معني من السنوات، وهو ما يسمى 'عمر املشروع'.

تكاليف تشغيل نظام هجني

Hybridsystem-Betriebskosten

3439 HYBRID2

HYBRID2

أداة حماكاة ألنظمة الطاقة املتجددة اهلجينة، وهي تستخدم لتحليل
األداء على املدى الطويل وللتحليل االقتصادي لتلك األنظمة.

HYBRID2 أداة

HYBRID2

3440 hydrant

bouche d'incendie

صنبور (كبري) مرتبط بالشبكة العمومية للمياه يف موقع عام يستخدم
للحصول على مياه إلطفاء احلرائق. ((( رابط: صنبور فوق سطح

األرض))) .

صنبور مياه حريق

Hydrant

3441 hydration

hydratation

wir noch als Auflösungsverwitterung 
genannt. Bedeutung bei salzhaltigen Böden 

arider Gebiete.  

إضافة املاء/إماهة

Hydratation

3442 hydraulic

hydraulics

العلوم اهلندسية اليت تتعامل مع تدفق السوائل.

هيدروليات

Hydraulik
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3443 hydraulic fracturing

fracturation hydraulique

يستخدم إلحداث شقوق صناعية باستخدام السوائل قليلة اللزوجة مع
معدالت احلقن العالية: حيث حتقن املياه، أو غريها من السوائل قليلة
اللزوجة، إىل جوف األرض، حتت ضغط عايل عن طريق إحدى
اآلبار، فتتكون شقوق صناعية بفعل ظروف هذا الضغط وكذلك

بفعل اإلجهادات الغالبة على الصخور. (انظر: ((رابط: بئر
جيوحرارية (بئر))) )

تشقق مائي

Wasserfrac

3444 hydraulic fracturing 
fracking

fracturation hydraulique

(انظر: ((رابط:  التكسري اهليدروليكي))) 

تكسري اهليدروليكي

hydraulic fracturing

3445 hydraulic pump

pompe hydraulique

مكون من مكونات النظام اهليدروليكي، والذي ينتج تدفقا حجميا
مستمرا.

مضخة هيدروليكية

Hydraulikpumpe

3446 hydraulic ram

vérin hydraulique

((رابط: مضخة)) تعمل بشكل متناوب، وتستغل تأثري الضغط
الدينامي لرفع جزء من املاء الذي يشغل املضخة إىل مستوى أعلى.

ويعد الكباس املائي مناسباً على وجه اخلصوص لالستخدام يف عمليات
ضخ املياه اليت تجرى بالقُرب من املُسطحات املائية املُتدفّقة ذات درجة

االحندار املُالءمة لعمل هذا الكباس.

كباس مائي

Hydraulischer Widder

3447 Hydraulic ram

bélier hydraulique

أو كبش هيدروليكي، هو مضخة تعمل بشكل متقطع حتركها مياه
جارية. تستخدم املضخة تأثري صدمة ضغط أو ضغط خلفي، لرفع

جزء من املياه املتدفقة واملشغلة للمضخة، إىل مستوى أعلى.

صادم هيدروليكي، ناطح هيدروليكي

Hydraulischer Widder

3448 hydraulic 
stimulation

stimulation hydraulique

طريقة معتادة يف جمال الطاقة اجليوحرارية تعمل على حتسني خواص
مستودعات الطاقة. ويف هذه الطريقة يستخدم ضغط املياه، دون

إضافات كيميائية، لتوسيع الشروخ املوجودة بالفعل أو خللق شروخ
جديدة، حبيث تتحسن درجة النفاذية (املوصلية اهليدرولية) للصخور،
وألن هذه الطريقة يف التنشيط تشبه إىل حد كبري تقنية التشقق بفعل

املاء اليت تستخدم يف عمليات توليد الغاز غري التقليدية، تجرى
مناقشات للتصديق على عمليات التنشيط اهليدرويل. يف عملية التشقق
بفعل املاء، يستخدم املياه بالطبع مع بعض اإلضافات الكيميائية كسائل

تشغيل.

حتفيز هيدرويل

hydraulische Stimulation

3449 hydraulic system

système hydraulique

نظام يستخدم إلعادة تشغيل الفرامل الديناميكية اهلوائية املوجودة يف
((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)). 

نظام هيدرويل

Hydrauliksystem

3450 hydraulic test 
principle

principe d'épreuve hydraulique

الختبارات اهليدرولية يف اآلبار اليت ينطبق عليها نفس املبدأ، وهو أن
الضغط املبدئي املُقاس يف وقت الفحص (بالنسبة للطبقة احلاملة للماء)
يعترب ضغطاً مرجعياً (أو إشارة ملنسوب املياه الساكنة)، حيث يقاس
هذا الضغط املبدئي أثناء الفحص باملدكات. وعادةً ما تقل العوائق

اخلارجية يف اآلبار العميقة يف فترة املوازنة (اليت تسمى فترة االمتثال)
(باستثناء تأثريات املد واجلذر). (انظر: ((بئر عميقة))، ((رابط: بئر

جيوحرارية (بئر))) )

مبدأ االختبار اهليدروليكي

hydraulisches Testprinzip

3451 hydraulic wheel;   
water wheel

roue hydraulique;   noria

عجلة تدور باستعمال ((رابط: طاقة كهرومائية|الطاقة
الكهرومائية))، حيث يتم االستعانة بكل من ((رابط: طاقة

كامنة|الطاقة الكامنة)) و((رابط: طاقة حركية|الطاقة احلركية))
املوجودة يف ((رابط: ماء|املاء)) لتشغيل الطواحني املائية جبميع

أنواعها، أو مولّدات ((رابط: حمطة توليد الطاقة الكهرومائية|حمطات
توليد الطاقة الكهرومائية)) الصغرية، أو لتشغيل جتهيزات ضخ املياه.

سانية، ساقية

Wasserrad
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3452 hydric stress

stress hydrique

Wasserknapheit  

إجهاد مائي

Wasserstress

3453 hydro power

énergie hydraulique

طاقة مائية

Wasserenergie

3454 hydro-airlift process

procédé de transport hydro-air

طريقة يتم فيها عزل ((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية)) امللوثة يف بئر
معاجلة خاصة موجودة داخل موقع العمل. وتتكون بئر املُعاجلة من
ثالث أنابيب متمركزة من الداخل للخارج، هي: أنبوب احلقن،
وأنبوب التصريف، وأنبوب التغليف. وتلعب هذه األنابيب وظيفة

هامة، حيث يتم عربأنبوب احلقن ضغط اهلواء (أو أي غاز آخر) أسفل
منسوب مياه البئر، كما يضخ املاء وفقاً ملبدأ رفع اهلواء. ويؤدي ذلك
االتصال املُكثّف بني املرحلتني املائية والغازية إىل انتقال ((رابط: مادة

ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) سريعة التطاير من املرحلة املائية إىل املرحلة
الغازية (ظاهرة الكسح). وبذلك تكون عملية ضخ املياه مدجمة بشكلٍ

مباشرٍ يف عملية تنقيتها.

طريقة الرفع اهلوائي املائي

Hydro-Airlift-Verfahren

3455 Hydrobiology

hydrobiologie

جمال من جماالت علوم األحياء والذي يدرس الكائنات املائية، خصوصا
حتديد مدى التعديالت البيولوجية اخلاصة بالتكيف مع البيئة املائية.

علم األحياء املائية

Hydrobiologie

3456 hydrocarbon

hydrocarbure

مركّب عضوي حيوي اهليدروجني والكربون فقط، ويوجد عادةً يف
االنبعاثات الناجتة عن املركبات، كأدخنة ناجتة عن االحتراق غري التام
أو احتراق اجلازولني السائل. كما تساهم انبعاثات اهليدروكربونات يف

األوزون املوجود عند سطح األرض.

هيدروكَربون

Kohlenwasserstoff

3457 hydrocarbon (HC)

hydrocarbure (HC)

مركبات عضوية تتكون عموما فقط من الكربون و((رابط:
هيدروجني)).  ميكن أن حتتوي اهليدروكربورات على كميات صغرية
من العناصر الكيميائية األخرى. تشمل اهليدروكربورات مكونات

النفط واملكثفات و((رابط: الغاز الطبيعي)). 

اهليدروكربون

Kohlenwasserstoff (KW)

3458 hydrocarbons

hydrocarbures

جمموعة من املركبات الكيميائية تتكون من كربون وهيدروجني فقط.

هيدروكربونات

Kohlenwasserstoffe

3459 hydrocarbons

hydrocarbures

جمموعة من املركبات الكيميائية اليت تتكون من الكربون واهليدروجني
فقط، وميكن أن حتتوي هذه املركبات على سالسل أو حلقات من

الكربون أو مها معا.

هيدروكربورات

Kohlenwasserstoffe

3460 hydrocarbons

hydrocarbure

eine Gruppe chemischer Verbindungen, die 
nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff 

bestehen.  

هيدروكربون

Kohlenwasserstoff

3461 Hydrochloric acid-
binding capacity

capacité de fixation d'acide chlorhydrique

قدرات ربط محض اهليدروكلوريك، هي معطى أساسي عند القيام
بتحاليل ختص الكربونات اهليدروجينية.

قدرات ربط محض اهليدروكلوريك
(SBV)

Salzsäure-Bindungs-Vermögen

3462 hydrocracking

hydrocraquage

عملية يضاف فيها اهليدروجني إىل جزيئات عضوية، حتت ضغوط
عالية ودرجات حرارة معتدلة. وتستخدم عادةً هذه الطريقة كوسيلة

مساعدة يف أسلوب التكسري احلفزي.

تكسري هيدروجيىن، تكسري
هيدروجيىن

Hydrokracken
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3463 hydrodesulfurization

hydrodésulfuration

تفاعالت كيميائية إلزالة الكربيت من املنتجات النفطية عن طريق
اهلدرجة.

نزع الكربيت املهدرج

Hydrodesulfurierung

3464 hydroelectric plant 

centrale hydroélectrique

حمطات تعمل يف مناطق تتميز فيها املياه بضغط منخفض، حيث يصل
فيها ارتفاع سقوط املياه إىل 10 أمتار. وتستفيد هذه احملطات من

تدفّق ((رابط: ماء |مياه)) رٍ أو قناة مثالً. وتوضح الصورة حمطة من
هذا النوع تعود لعام 1892.

حمطة توليد الطاقة الكهرمائية

Laufwasserkraftwerk

3465 hydroelectric power

hydroélectricité

((رابط: طاقة|الطاقة)) اليت يتم توليدها عن طريق االستعانة
ب((رابط: ساقية)) أو ((رابط: عنفة مائية)).  وتعد الطاقة الكهرمائية
أحد ((رابط: مصادر الطاقة)) الطبيعية وتتواجد أينما توفّرت كمية

كافية من ((رابط: ماء|املاء))، أو املياه اجلارية الدائمة أو الشالالت.

طاقة كهرمائية

Wasserkraft

3466 hydroelectric power 
plant

centrale hydroélectrique

حمطة لتوليد الطاقة الكهرمائية تعمل على حتويل ((رابط: طاقة كامنة |
الطاقة الكامنة)) (( رابط: ماء|للماء)) إىل ((رابط: طاقة
ميكانيكية|طاقة ميكانيكية)) أو باألحرى ((رابط: طاقة

كهربائية|طاقة كهربائية)). 

حمطة طاقة كهرمائية، حمطة توليد
الطاقة الكهرمائية

Wasserkraftanlage

3467 hydroelectric power 
plant

centrale hydroélectrique

حمطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تعمل على حتويل ((رابط: طاقة كامنة
|الطاقة الكامنة)) (( رابط: ماء|للماء)) إىل ((رابط: طاقة
ميكانيكية|طاقة ميكانيكية)) أو باألحرى ((رابط: طاقة

كهربائية|طاقة كهربائية)). 

حمطة طاقة كهرومائية، حمطة توليد
الطاقة الكهرومائية

Wasserkraftanlage

3468 hydro-electric 
power plant

centrale hydroélectrique

تعمل بعد جتمع مياه النهر يف خزان (حبرية ختزين)، وجيري تفريغه عند
احلاجة، لتتدفق منه املياه مارةً عرب عنفة ومولّد، فيتم حتويل الطاقة

الكامنة يف املياه إىل طاقة كهربائية.

حمطة كهرومائية

Speicherwasserkraftwerk

3469 hydroelectric power 
station

centrale hydroélectrique

حمطة طاقية تعمل على حتويل الطاقة احلركية للمياه إىل طاقة كهربائية
بعد حتويلها أوال إىل طاقة ميكانيكية.

حمطة كهرومائية

Wasserkraftwerk

3470 hydrogen

hydrogène

العنصر الكيميائي األكثر وفرة يف الكون، ولكن ليس يف القشرة
األرضية، فهو ال يدخل يف تكوينها إال بنِسبة ضئيلة. كما يعد أحد

مكونات ((رابط: ماء|املاء))، وكُل املُركّبات العضوية تقريباً. وبالتايل
فإن اهليدروجني املُتحد يتوفّر كذلك يف مجيع الكائنات احلية. ويعتربه
العديد من دوائر اخلرباء واملُختصني عنصر ختزين هام يف منظومة الطاقة

املُستقبلية املُعتمدة على مصادر الطاقة املُتجددة.

هيدروجني

Wasserstoff

3471 hydrogen

hydrogène

.H عنصر كيميائي يرمز إليه باحلرف

هيدروجني

Wasserstoff

3472 hydrogen

hydrogène

غاز عدمي اللون والرائحة وقابل لالشتعال.

هيدروجني

Wasserstoff

3473 hydrogen

hydrogène

ein chemisches Element mit dem Symbol H  

هيدروجني

Wasserstoff

3474 Hydrogen burning

fusion de l'hydrogène

حرق اهليدروجني

Wasserstoffbrennen
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3475 hydrogen cavern

caverne d'hydrogène

جتويف حتت سطح األرض، مخصص لتخزين اهليدروجني.

كهف هيدروجني، كهف أرضي
لتخزين اهليدروجني

Wasserstoff-Kaverne

3476 Hydrogen 
combustion engine

Moteur à combustion d'hydrogène

أو حمرك اهليدروجني، هو حمرك احتراق داخلي تقليدي يستعمل
اهليدروجني كوقود.

حمرك باحتراق اهليدروجني

Wasserstoffverbrennungsmotor

3477 Hydrogen Economy

Économie de l'hydrogène

منظور ملنظومة للطاقة، حيث يتم تداول اهليدروجني على مجيع
مستويات التعامالت الطاقية. وهو التوجه الذي ينبغي أن يؤدي إىل

استبدال اهلياكل التقليدية، مل يتحقق بعد يف أي موقع بالعامل.

اقتصاد اهليدروجني

Wasserstoffwirtschaft

3478 hydrogen engine

moteur à hydrogène

Verbrennungsmotor mit Wasserstoff als 
Kraftstoff betrieben.  

حمرك هيدروجني

Wasserstoffmotor

3479 hydrogen storage 
system

réservoir de l'hydrogène

جزء من منظومة طاقية (فعالة ونشطة) أو كيميائية. وهناك طُرق عدة
لتخزين اهليدروجني، من بينها: ختزينه يف صورة مضغوطة يف خزان
للغازات املضغوطة، أو تربيده وإسالته مث ختزينه يف خزان معزول
حرارياً للغازات املُسالة (قنينة ديوار)، أو أن يتم حبسه باملعادن يف
خزان هيدريد معدينّ، أو خلطه مبركّبات عضوية يف حالة سيولة.

وتكون هذه السوائل قابلة للنقل والتخزين (مثل، تولوين +
اهليدروجني è ç ميثيل اهلكسان احللقي).

خزان هيدروجني

Wasserstoffspeicher

3480 hydrogen sulfide

sulfure d'hydrogène

ثنائي هيدروجني الكربيت، (انظر كربيتيدات) هو غاز شديدة السمية
وله رائحة كريهة. هو مركب من الكربيت واهليدروجني وله الصيغة

.H2S الكيميائية

كربيتيد اهليدروجني

Schwefelwasserstoff

3481 hydrogen sulfide

sulfure d'hydrogène

غاز عدمي اللون وله رائحة كالبيض الفاسد، وسام جدا.

كربيتيد اهليدروجني

Schwefelwasserstoff

3482 hydrogen 
technology

technologie de l'hydrogène

توجه طاقي يف جمال الطاقة املُتجددة، ال زال البحث العلمي على
دراسة استخداماته قائماً.

تقانة اهليدروجني

Wasserstofftechnologie

3483 hydrogenated 
amorphous silicon

silicium amorphe hydrogéné

سليكون البِلَّوري متكامل مع مقدار صغري من اهليدروجني، يساعد
حامالت الشحنة على التحرك حبرية.

سليكون مهدرج البِلَّوري

wasserstoffdotiertes amorphes Silizium

3484 hydrogeology

hydrogéologie

علم املياه املتواجدة بِ ((رابط: قشرة األرض)). 

هيدروجيولوجيا

Hydrogeologie

3485 Hydrogeology

Hydrogéologie

العلم الذي يدرس تواجد املاء وخصائص هذا التواجد يف القشرة
األرضية.

جيولوجيا املائية

Hydrogeologie

3486 Hydrogeology

Hydrogéologie

ist die Wissenschaft vom Wasser in der 
Erdkruste.  

هيدروجيولوجيا

Hydrogeologie
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3487 hydro-
geothermal energy

géothermie hydrothermale

يف حالة الطاقة احلرارية مبياه جوفية، يتم استغالل ما يسمى بطبقات
املياه اجلوفية اليت حتتوي املياه الساخنة يف األعماق. و تتم االستفادة من
الطاقة احلرارية املائية حسب مستوى ارتفاع درجة حرارا، إما يف

التدفئة أو يف إنتاج الكهرباء.

طاقة حرارية أرضية مبياه جوفية حارة

Hydrothermale Geothermie

3488 hydrography

hydrographie

يقوم بدراسة وقياس شكل قعر األار والبحريات واحمليطات (املسح
اهليدروغرايف للبحار واحمليطات، ومسح مسطحات املياه الداخلية).

علم الشبكات املائية

Hydrographie

3489 Hydrology

hydrologie

علم ((( رابط: املاء))) ، يدرس توزيعه يف الغالف األرضي وخصائصه
الفيزيائية وتفاعالته الكيميائية والبيولوجية.

علم املياه

Hydrologie

3490 Hydrology

hydrologie

علم املياه

Gewässerkunde

3491 hydrolysis

hydrolyse

عملية لتحويل مادة معقدة إىل وحدتني صغريتني أو أكثر، من خالل
تفاعلها مع املاء، ومن أمثلتها: عملية حتويل  اخلليوز إىل وحدات سكر

اجللوكوز.

حلمأة، حتليل باملاء

Hydrolyse

3492 hydrolysis

hydrolyse

التحلل هو انشقاق أو انقسام (حيوي) ملركب كيميائي من خالل
التفاعل مع املاء.

حتليل باملاء

Hydrolyse

3493 Hydrolytic 
weathering

altération hydrolytique

wird noch als Lösungsverwitterung genannt. 
Reaktion der Mineralbestandteile mit 
dissoziiertem Wasser bzw. schwachen 

Säuren.  

جتوية بتحلل مائي

Hydrolytischeverwitterung

3494 Hydronic system

système hydronique

نظام جتري فيه عملية التدفئة أو التربيد باستخدام املاء.

نظام هيدرونيك

wassergestütztes System

3495 hydrophilic

hydrophile

مادة أو سطح استرطايب أي جيدب املاء إليه.

استرطايب

Hydrophil

3496 hydrophobic

hydrophobe

مادة أو سطح نافر للماء أي يتفادى االرتباط به، عكس سطح
استرطايب.

نافر للماء

Hydrophob

3497 hydropower

hydroélectricité

In fließenden und fallenden Wasser-massen 
steckt eine ungeheure Kraft.  

طاقة مائية

Wasserkraft

3498 hydro-shock process

procédé d’hydro-choc

تنبين هذه الطريقة على مفهوم االنتقالية احلركية للمواد املُتخلّلة يف
النِطاقات املُشبعة باملاء من التربة، وذلك عن طريق إدخال طاقة

حركية يف الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية.

طريقة الصدمة اهلوائية املائية

Hydroschock-Verfahren

3499 hydrostatic

hydrostatique

علم يدرس السوائل يف حالة عدم احلركة، ودون تدفق.

علم سكون املوائع

Hydrostatik
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3500 hydrostatic hybrid 
drive

Motorisation hydrostatique hybride

يف النظام اهلجيين اهليدروستايت للشاحنات، يتم عند كبح (فرملة)
املركبة بواسطة طاقتها احلركية ضغط السائل اهليدرويل بواسطة مضخة

(وحدة الكباس احملوري املُتصلة مبجموعة نقل القدرة) إىل خزان
الضغط العايل. وتتحرر هذه الطاقة مرة أخرى عند بدء سري املركبة
ويف أثناء مرحلة التسارع، حيث يتم ضخ السائل مرة أخرى بواسطة
وحدة الكباس احملوري، وحينئذ تتحول الطاقة اهليدرولية مرة أخرى

إىل طاقة حركية من شأا تشغيل املركبة.

نظام اإلدارة اهلجني اهليدروستايت

Hydrostatischer Hybridantrieb

3501 Hydrostatic pressure

pression hydrostatique

الضغط اهليدروستاتيكي، أيضا ضغط اجلاذبية أو ضغط الثقل، هو
الضغط الذي يتحقق يف وسط مائع هادئ، سواء كان سائل أو غاز،

حتت تأثري اجلاذبية. خبالف املعىن اللغوي للكلمة "هيدرو=مياه أو ماء"
فإن املصطلح يطبق ويستخدم لسوائل أخرى، والغازات أيضا. الضغط

الديناميكي لتدف

ضغط مائع ساكن

Hydrostatischer Druck

3502 hydrothermal 
geothermal energy

géothermie hydrothermale

فرع من فروع الطاقة اجليوحرارية العميقة، وهو يعد نقيض الطاقة
اجليوحرارية الصخرية. وبشكل أساسي يتم فيه سحب ((رابط:

حرارة|احلرارة)) مع املائع الساخن (املياه) من جوف األرض. ويعترب
هذا النظام من حيث املبدأ نظاماً لإلمداد باملياه الساخنة، والواقع أن
إعادة حقن املياه (املُربدة) يف جوف األرض ال يخل ذا التصنيف
الطبقي العام. (انظر: ((رابط: طاقة اجليوحرارية العميقة|الطاقة

اجليوحرارية العميقة))) 

طاقة جيوحرارية مائية

Hydrothermale Geothermie

3503 hydrothermal 
geothermal energy

géothermie hydrothermale

إنتاج الطاقة الكهربائية أو احلرارية، أو كالمها، باستخدام املياه احلارة.
ولكي تتوفّر إمكانية توليد الكهرباء، جيب أال تقل درجة حرارة

((رابط: املاء|املياه)) عن 80° إىل 100° مئوية. وابتداًء من درجة
حرارة 80 مئوية، يتم تطبيق ((رابط: طريقة رانكن العضوية)) أو

((رابط: طريقة كالينا)).  ويف كلتا الطريقتني يتم االستعانة عوضا عن
املياه مبواد تتبخر عند درجات حرارة منخفضة نسبياً (مثل: البنتان

واألمونيا). ويف نفس الوقت، يمكن استعمال املياه احلارة معها أو املياه
احلارة لوحدها للتزويد بالطاقة احلرارية. ولتحقيق ذلك تنقل ((رابط:
طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) الناشئة عن املياه املُستخرجة من باطن
األرض إىل الشبكة احلرارية عرب مبادل حراري. (انظر: ((رابط: تدفئة

الضواحي))، ((رابط: تدفئة حملية))) 

طاقة حرارية أرضية مائية، طاقة
جيوحرارية مائية

Hydrothermale Geothermie

3504 hydrothermal high 
enthalpy deposit

gisement hydrothermal de haute enthalpie

مصدر حراري أرضي ببخار أو ماء ساخن بدرجة حرارة أعلى من
150 درجة مئوية.

رصيد هيدروحراري مرتفع املستوى
احلراري

hydrothermale Hochenthalpie-Lagerstätte

3505 hydrothermal low 
enthalpy deposit

gisement hydrothermal de faible enthalpie

مصدر خبار أو ماء ساخن بدرجة حرارة أقل من 150 درجة مئوية.

رصيد هيدروحراري منخفض
املستوى احلراري

hydrothermale Niedrigenthalpie-Lagerstätte

3506 hydrothermal 
systems with high 
enthalpy

systèmes hydrothermaux à haute enthalpie

استخدام أنظمة البخار أو أنظمة أخرى ثُنائية الطور دف توليد
الطاقة الكهربائية. (انظر: ((رابط: طاقة جيوحرارية مائية))) 

أنظمة مائية حرارية ذات إنثالبية عالية

Hydrothermale Systeme mit hoher Enthalpie

352



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةH

3507 hydrothermal 
systems with low 
enthalpy

systèmes hydrothermaux à faible enthalpie

أنظمة تعتمد أساساً على املياه املوجودة يف جوف األرض، وتستخدم
عادةً لتغذية شبكات التدفئة يف األحياء والضواحي تغذية مباشرة (أو
عرب املُبادل احلراري إذا اقتضت احلاجة) أو لالستخدامات الزراعية
وكذلك الصناعية أو لألغراض املُتعلقة باحلمامات العالجية؛ هذا

ويمكن توليد الكهرباء من حرارة باطن األرض بدًء من وصول درجة
حرارة املوائع إىل 100 °س. (انظر: "مبادل حراري"، "طاقة

جيوحرارية مائية")

أنظمة مائية حرارية ذات إنثالبية
منخفضة

Hydrothermale Systeme mit niedriger Enthalpie

3508 hygiene

hygiène

النظافة يف بعدها املتعلق بالصحة العامة وحسب تعريف اجلمعية األملانية
للصحة وعلم األحياء الدقيقة "جممل املبادئ واملمارسات اهلادفة للوقاية

من األمراض وللمحافظة وتعزيز الصحة".

نظافة

Hygiene

3509 hyperbolic cooling 
tower

tour de refroidissement hyperbolique

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) له شكل املقطع الزائدي، ويستخدم
فيه ((رابط: سحب طبيعي|السحب الطبيعي)) لتدوير اهلواء يف الربج.

برج تربيد زائدي املقطع

Hyperboloid-Kühlturm

3510 hyperisolation

hyperisolation

ج لتصميم;   بناء املباين، فيه يقلل فيه من الفقد أو الكسب احلراري
باستخدام مستويات عالية من العزل.

عزل فائق

Superisolation

3511 hysteresis

hystérèse

حالة التوقّف اليت يظل تأثريها مستمراً حىت بعد انقطاع اإلمداد
بالطاقة. ويمكن مالحظة مثل هذه التأثريات عند عكس مغناطيسية

املواد الفرومغناطيسية (ختلّف مغناطيسي) أو عند شحن;  تفريغ شحن
البطاريات. ويف املعتاد تعد الطاقة الالزمة لتجاوز هذه التخلّفية طاقة

مهدرة.

ختلّفية

Hysterese
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3512 I

I

ترمز (i) إىل شدة التيار الكهربائي، ووحدا هي األمبري. يتم التعبري
عن االرتباط بني شدة التيار واجلهد واملقاومة عرب قانون أوم: شدة

التيار = اجلهد مقسوما على املقاومة (I = U / R). وهذا يعين، أنه
كلما كَبر اجلهد، واخنفضت املقاومة بني القطب املوجب والسالب،

ت

(i) شدة التيار الكهربائي

I

3513 ICARE Double 
Master Degree 

 ProgrammeQualifi
cation  Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

ICARE Double Maîtrise Programme Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

مينح هذا الربنامج من قبل جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا  يف
الصني، وبرنامج املاجستري يف الطاقة النظيفة واملتجددة اليت مينحها

معهد باريس للتكنولوجيا . ويتضمن الفصل الدراسي األول، ولكن
ليس على سبيل احلصر، الدورات العامة التالية: 1) الديناميكا

احلرارية.

شهادة ماجستري مزدوجة من معهد
الطاقة النظيفة واملتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

ICARE Doppel-Master-Studiengang erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

3514 ice

glace

((رابط: ماء|املاء)) املُجمد، ويتكون عند درجة الصفر املئوية، ونظراً
لكونه مادة صلبة متبلورة، تتكون بشكل طبيعي، وهلا تركيب كيميائي

محدد، فهو يعترب من املواد املعدنية.

ثلج، جليد

Eis

3515 ice

glace

ماء متجمد.

ثلج

Eis

3516 ice

glace

gefrorenes Wasser  

جليد

Eis

3517 ICE 61215

Norme 61215 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
دف نشر املتطلبات الواجب توافرها يف تصميمات وأنواع الوحدات
الكهرضوئية األرضية (البلورية)، وهذه املتطلبات، يف حال االستجابة
هلا، تساعد األجهزة الكهرضوئية على العمل لفترات طويلة يف اهلواء

الطلق.

املواصفة القياسية رقم 61215
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

ICE 61215

3518 ice age

âge de glace

erdgeschichtliche Periode mit kaltem Klima  

عصر جليدي

Eiszeit

3519 ice age;  glacial 
period

période glaciaire

فترة جيولوجية تتميز بربودة املناخ السائد فيها.

العصر اجلليدي

Eiszeit

3520 ice core

carotte de glace

ist ein Bohrkern, der in der Regel durch eine 
Bohrung im Eisschild gewonnen wurde  

عينة لبية جليدية

Eisbohrkern

3521 ice crystals

cristaux de glace

بلورة طبيعية شفافة تنشأ نتيجة جتمد املياه.

بلورة ثلجية

Eiskristallen

3522 ice crystals

cristaux de glace

durch das Gefrieren von Wasser entstandener 
durchsichtiger und natürlicher Kristall  

بلورات اجلليد

Eiskristallen
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3523 ice day

jour de glace

Das Thermometer bleibt an einem Tag
.immer unter 0° C

يوم جليدي

Eistag

3524 ice prevention 
system

prévention du verglas

تعد إذابة الصقيع من طرق املرور، على سبيل املثال، هي أحد
تطبيقات الطاقة اجليوحرارية وخاصةً ((رابط: طاقة اجليوحرارية القريبة
من سطح األرض|الطاقة اجليوحرارية القريبة من سطح األرض))، إذ

تخزن بوجه عام ((رابط: حرارة |احلرارة)) املكتسبة من ساحة
احلركة صيفاً يف باطن األرض، ومث تستخدم شتاًء إلذابة الصقيع. وإىل
وقتنا هذا مت إنشاء منظومات إلذابة الصقيع من أسطح القناطر وأرصفة
القطارات والطرق اخلاصة وما إىل ذلك، وجبانب املنظومات اليت يضخ

فيها سائل مناسب كناقل للحرارة، فإن ((رابط: أنبوب
حراري|األنابيب احلرارية)) تعد من إحدى الوسائل املمكنة.

إذابة الصقيع

Eisfreihaltung

3525 ice sheet

inlandsis

einen ausgedehnten, festes Land
bedeckenden Gletscher mit einer Fläche von

.mehr als 50.000 km²

صفيحة جليدية

Eisschild

3526 ice slurry system

système de coulis de glace

((رابط: نظام تربيد قطاعي)) تصل درجات حرارة إمداده إىل -1
سلسيوزية.

نظام التربيد ذو الثلج بعوالق صلبة

Flüssigeissystem

3527 iceberg

iceberg

كتلة جليد كبرية تطفو على البحر.

جبل جليد

Eisberg

3528 icecap

calotte glaciaire

ein Gletscher mit einer Fläche von weniger
.als 50.000 km²

غطاء جليدي

Eiskappe

3529 ICT-technology

technologies de l'information et de la 
communication (TIC)

. (((ICT) رابط: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)) انظر

(ICT) (تكنولوجيا املعلومات
(واالتصاالت

IuK-Technologie

3530 ideal current source

source de courant idéale

مصدر يقوم بإمداد تيارٍ ثابت عند طرفه دون االعتماد على اجلهد
املسلّط على طرفيه، و((رابط: مقاومة|مقاومته)) الداخلية الائية.

مصدر تيار مثايل

ideale Stromquelle

3531 ideal gas

gaz parfait

غاز جزيئاته عبارة عن جسيمات نقطية. (انظر: ((رابط: غاز
حقيقي))) 

غاز مثايل

ideales Gas

3532 ideal gas law

la loi des gaz parfaits

(انظر: ((رابط: معادلة الغازات املثالية))) 

قانون الغازات املثالية

thermische Zustandsgleichung der idealen Gase

3533 ideal machine

machine idéale

آلة مصنعة على حنو مثايل لتعطي أفضل حتويل ممكن للطاقة، إذ حتدث
فيها ((رابط: عملية غري قابلة لالرتداد|العملية غري القابلة لالرتداد)). 

(انظر: ((رابط: آلة مستخدمة عملياً))) 

آلة مثالية

ideale Maschine

3534 ideal voltage source

source de tension idéale

مصدر طاقة يقوم بإمداد اجلهد عرب طرفه دون االعتماد على التيار املار
به، كما أن ((رابط: مقاومة|مقاومته)) الداخلية تساوي صفرا.

مصدر جهد مثايل

ideale Spannungsquelle
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3535 idle speed control

contrôle de la vitesse de ralenti

عملية حتكم يف ضغاط (كومربسور)؛ حيث يشغل فور بلوغ القيمة
الدنيا املُحددة للضغط، مث ينتقل لوضع الالمحل عقب بلوغ القيمة

القصوى املُحددة للضغط. ومقارنةً بعملية ((رابط: حتكّم يف التشغيل;
اإليقاف|التحكم يف التشغيل;  اإليقاف))، حتدث حاالت تأخري

بسيط يف تشغيل الضغاط، وينخفض عدد دورات التشغيل، بينما يزيد
دخل القُدرة بناًء على وضع الالحمل للضغاط.

حتكّم يف وضع الالمحل، حتكّم يف
سرعة الالمحل

Leerlaufregelung

3536 IEC 60269-6

Norme 60269-6 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
لتحديد متطلبات السالمة ألنظمة الطاقة الكهرضوئية عن طريق
التعريف بوصالت الصهر اخلاصة بالدوائر الكهربائية ذات فلطية

تشغيل تصل إىل 1500 فولط للتيار املستمر.

مواصفة (ال... ) القياسية رقم
6-60269 للجنة الدولية للتقانة

(IEC) الكهربائية

IEC 60269-6

3537 IEC 60730-2-11

Norme 60730-2-11 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية تنص على متطلبات أجهزة تنظيم الطاقة املستخدمة يف
املعدات املرتلية عموماً (أو املرتبطة ا) مثل تكييف اهلواء، وأنظمة

التدفئة، و العديد من التطبيقات األخرى املماثلة.

مواصفة (ال... ) القياسية رقم
11-2-60730 للجنة الدولية

(I+F4141EC) للتقانة الكهربائية

IEC 60730-2-11

3538 IEC 60730-2-13

Norme 60730-2-13 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا ((رابط: اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC)|اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC)))  ملراعاة تطبيق
مواصفات تشغيل عناصر التحكم الكهربائية األوتوماتية لالستشعار
بالرطوبة لكي تعمل بكفاءة يف أنظمة التدفئة املرتلية، وتكييف اهلواء

والتطبيقات احمللية املماثلة األخرى.

املواصفة القياسية رقم
13-2-60730 للجنة الدولية

(IEC) للتقانة الكهربائية

IEC 60730-2-13

3539 IEC 60730-2-14

Norme 60730-2-14 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي ينص على مواصفات املشغالت الكهربائية
املُستخدمة يف األجهزة املرتلية ألغراض التهوية والتكييف والتدفئة، إخل.

املواصفة القياسية رقم
14-2-60730 للجنة الدولية

(IEC) للتقانة الكهربائية

IEC 60730-2-14

3540 IEC 60730-2-6

Norme 60730-2-6 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

،(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
وتنص على مواصفات عناصر التحكم باالستشعار األوتومايت للضغط

الكهربائي بدءاً من احلد األدىن للضغط الذي ميكن قياسه، ويبلغ -60
كيلو باسكال، إىل احلد األقصى للضغط، ويبلغ 4.2 ميجا باسكال.
وتستخدم عناصر التحكم هذه يف األجهزة املرتلية اليت تعمل بالتيار
الكهربائي، أو بالطاقة الشمسية احلرارية أو بأنواع أخرى خمتلفة من

الوقود.

املواصفة القياسية رقم
6-2-60730 للجنة الدولية

(IEC) للتقانة الكهربائية

IEC 60730-2-6
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3541 IEC 60730-2-7

Norme 60730-2-7 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية طور
لتحديد املتطلبات الواجب توافرها يف العدادات واملفاتيح الكهربائية
الزمنية املستخدمة يف األجهزة املرتلية اليت تعمل بالكهرباء أو الغاز أو

الطاقة الشمسية احلرارية، إخل. كما تنص على مواصفات حتميل
املصابيح ذات فتيل التنجستني.

املواصفة القياسية رقم
7-2-60730 للجنة الدولية

(IEC) للتقانة الكهربائية

IEC 60730-2-7

3542 IEC 61400-1

Norme 61400-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةعملية توحيد قياسي طور
للحفاظ على متطلبات تصميمية حمددة لالستخدام اآلمن لتوربينات
الرياح. كما تتناول هذه املواصفة تصنيف أنظمة التوربينات وطرق

تقييم املواقع.

املواصفة القياسية رقم 1-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-1

3543 IEC 61400-11

Norme 61400-11 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

،(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية ابتكر
وتعىن بتقنيات قياس الضوضاء السمعية يف توربينات الرياح، وتعد هذه

املواصفة مفيدة يف التحقق من أداء وضوابط االنبعاثات الصوتية.

املواصفة القياسية رقم 11-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-11

3544 IEC 61400-13

Norme 61400-13 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة توحيد قياسي وضعتها اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC) لتحديد قياسات األمحال امليكانيكية على توربينات الرياح.
كما تعىن هذه املواصفة مبختلف تقنيات ومنهجيات تعيني التحميل

امليكانيكي على توربينات الرياح بطريقة عملية.

املواصفة القياسية رقم 13-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-13

3545 IEC 61400-2

Norme 61400-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
لتحديد متطلبات تصميم توربينات الرياح الصغرية فقط. واجلدير

بالذكر، أن متطلبات التصميم تشمل تصنيف األنظمة وفحص املواقع
كما هو موضح يف ((رابط: مواصفة (ال... ) القياسية رقم

1-61400 للجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC)|املواصفة
القياسية رقم 61400-1 للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

. (((IEC)

املواصفة القياسية رقم 2-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-2

3546 IEC 61400-21

Norme 61400-21 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
للحفاظ على منهجية منتظمة لقياس وفحص خصائص جودة قدرة

الشبكة املوصلة بتوربينات الرياح.

املواصفة القياسية رقم 21-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-21
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3547 IEC 61400-23

Norme 61400-23 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

،(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
تعين باخلواص املشتركة يف إجراء االختبارات التصميمية على أرياش
العضو الدوار يف عنفة الرياح، هذا باإلضافة إىل أا حتتوي على

اإلرشادات يف جمال تطوير معايري اختبار األرياش.

املواصفة القياسية رقم 23-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-23

3548 IEC 61400-24

Norme 61400-24 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

،(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةرمواصفة قياسية طو
لتوصيف طريقة لتصميم وسائل محاية توربينات الرياح من الربق.

واجلدير بالذكر أن هذه املواصفة تعىن بصفة خاصة بالبيئات اليت حيدث
ا الربق أو البيئات اليت من املتوقَع أن تتعرض له، وكذلك للمسائل

املتعلقة باألمان.

املواصفة القياسية رقم 24-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-24

3549 IEC 61400-25

Norme 61400-25 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

،(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية أصدر
لتوصيف التبادل املنتظم للمعلومات دف التحكم يف حمطات الطاقة
بالرياح ومراقبتها. وهذه املواصفة أساس تعميم األدوار اليت تؤديها كلٌ
من توربينات الرياح ونظم SCADA. كما تشتمل على بيانات

عن حمطات الرياح، وطرق تبادل املعلومات، والتوحيد القياسي لقواعد
االتصاالت.

املواصفة القياسية رقم 25-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-25

3550 IEC 61400-27

Norme 61400-27 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي اقترحته ((رابط: جلنة (ال... ) الدولية للتقانة
 (((IEC) اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية|(IEC) الكهربائية

ويعىن بنماذج احملاكاة الكهربائية الديناميكية لتوليد القدرة من الرياح،
ويوضح هذا األسلوب استقرارية كل من نظام الشبكة والقدرة،

ودوائر القصر، والفقد يف التوليد، وفصل النظام.

املواصفة القياسية رقم 27-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-27

3551 IEC 61400-3

Norme 61400-3 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أوروبية اعتمدا اللجنة األوروبية للمواصفات التقنية
الكهربائية (CENELEC)، وهي توصف متطلبات تصميم

توربينات الرياح البحرية (البعيدة عن الشواطئ). ومتطلبات التصميم
ال خترج تقريباً عما هو موضح يف املواصفة القياسية رقم 1-61400

(IEC) للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

املواصفة القياسية رقم 3-61400
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61400-3

3552 IEC 61400-3-2

Norme 61400-3-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية طور
لتوصيف متطلبات تصميم توربينات الرياح البحرية الطافية.

املواصفة القياسية رقم
2-3-61400 للجنة الدولية

(IEC) للتقانة الكهربائية

IEC 61400-3-2
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3553 IEC 61646

Norme 61646 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية تتناول اختبار تصميم ونوع الوحدات الكهرضوئية
األرضية رقيقة األفالم لتشغيلها يف اهلواء الطلق، األمر الذي مت تعريفه
يف املواصفة القياسية رقم 60721 من إصدار اللجنة الدولية للتقانة

الكهربائية (IEC). وتعىن هذه املواصفة بقضايا تصميم مجيع
الوحدات اللوحية املسطحة اليت مل تتناوهلا املواصفة القياسية رقم
.(IEC) 61215 من إصدار اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية

املواصفة القياسية رقم 61646
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61646

3554 IEC 61850-1

Norme 61850-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي اقترحته اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC) للشبكات الذكية، وهو يشرح آليات االتصال بني األجهزة
اإللكترونية يف احملطات الفرعية بشكل متهيدي. كما يوضح النظرة
التمهيدية العامة الواردة يف سلسلة املواصفات املدرجة حتت رقم
.(IEC) 61850 من إصدار اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية

املواصفة القياسية رقم 1-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-1

3555 IEC 61850-10

Norme 61850-10 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC) عن
الشبكات الذكية، وهي توصف املنهجيات املعيارية الختبار تقنيات
التطبيق والقياس والتصديق عليها. وهذه التقنيات تساعد النظام على

تكامل األجهزة االلكترونية الذكية (IEDs) بسهولة وكذلك
تشغيلها كما ينبغي.

املواصفة القياسية رقم 10-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-10

3556 IEC 61850-2

Norme 61850-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية عرضتها اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC) عن
الشبكات الذكية، وهي حتوي مسرداً للمصطلحات والتعاريف العامة

املرتبطة بنظم أمتتة احملطات الفرعية.

املواصفة القياسية رقم 2-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-2

3557 IEC 61850-3

Norme 61850-3 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية طورا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC) عن
الشبكات الذكية، ودف إىل التوحيد القياسي للمتطلبات

واملواصفات العامة املطلوبة لالتصال بني األجهزة اإللكترونية يف نظام
أمتتة احملطات الفرعية (تشغيلها آلياً).

املواصفة القياسية رقم 3-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-3

3558 IEC 61850-4

Norme 61850-4 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC) عن
الشبكات الذكية، وهي تشرح املواصفات اخلاصة بعملية إدارة النظام

واملشروع. كما أا تنص على اللوازم املطلوبة من أدوات وعدد
االختبار والتصميم.

املواصفة القياسية رقم 4-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-4
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3559 IEC 61850-5

Norme 61850-5 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (IEC) عن
الشبكات الذكية، وتعىن باملواصفات اخلاصة بالقدرات التشغيلية
املختلفة املفترض حتقيقها يف نظم التشغيل اآللية للمحطات الفرعية

ولعمل مناذج هلذه احملطات.

املواصفة القياسية رقم 5-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-5

3560 IEC 61850-6

Norme 61850-6 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي اقترحته اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC) للشبكات الذكية، وهو يوضح مواصفات شكل امللف

املرتبطة باالتصاالت ذات الصلة بتكوينات األجهزة اإللكترونية الذكية
(IED) ومعلَماا (بارامتراا)، وتكوينات نظام االتصاالت نفسه

والعالقة بينهما.

املواصفة القياسية رقم 6-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-6

3561 IEC 61850-7 
standard

Norme 61850-7 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) ا اللجنة الدولية للتقانة الكهربائيةمواصفة قياسية طور
للشبكات الذكية، وهي تلقي نظرة عامة على 'معمارية' االتصاالت
بني أجهزة احملطة الفرعية، مثل احملوالت وقواطع التيار وغريها من

مكونات احملطات الفرعية.

املواصفة القياسية رقم 7-61850
للجنة الدولية للتقانة الكهربائية

(IEC)

IEC 61850-7

3562 IEC 61850-7-2

Norme 61850-7-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)عن
الشبكات الذكية، وهي توحد قياسياً واجهة خدمة االتصاالت النظرية
(ACSI) ألمتتة املرافق. وتشمل املواصفة واجهات خدمات خمتلفة،
بعضها يشبه الواجهة اليت توصف االتصاالت بني العميل واخلادم

البعيد، وواجهة النظام املضمون لتوزيع األحداث على نطاق واسع.

املواصفة القياسية رقم
2-7-61850 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61850-7-2

3563 IEC 61850-7-3

Norme 61850-7-3 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) عن
الشبكات الذكية، وهي تعىن بتصنيفات البيانات املشتركة املتعلقة
بتطبيقات احملطات الفرعية مبا يف ذلك التقارير اإلعالمية، وبيانات
نقاط الضبط القابلة للتعديل، والبيانات املقاسة، وصفات امللفات

املستخدمة يف التنسيق بني هذه البيانات املشتركة.

املواصفة القياسية رقم
3-7-61850 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61850-7-3

3564 IEC 61850-7-4

Norme 61850-7-4 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي اقترحته اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) عن
الشبكات الذكية لتوصيف منوذج ملعلومات األجهزة واملهام املرتبطة

بتطبيقات أنظمة أمتتة املرافق. كما تعىن هذه املواصفة بأمساء املعلومات
البيانية وأمساء العقد املنطقية لالتصال بني األجهزة االلكترونية الذكية.

املواصفة القياسية رقم
4-7-61850 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61850-7-4
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3565 IEC 61850-8-1

Norme 61850-8-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية خاصة بالشبكات الذكية طورا اللجنة الكهروتقنية
الدولية (IEC) ، وتعىن مبنهجية تبادل البيانات (احلرجة زمنياً وغري
احلرجة زمنياً) باستخدام الشبكات احمللية (LAN) عن طريق وضع
خريطة لـ ACSI (واجهة اتصال خدمية جمردة) اخلاصة خبدمات

;ISO وإطارات مواصفات (MMS) رسائل الوسائط املتعددة
IEC 8802-3. واجلدير بالذكر أن خدمات وبرتوكول رسائل
الوسائط املتعددة (MMS) يتميز بأنه قادر على تشغيل نظام الربط

(TCP) وبروتوكول التحكم يف اإلرسال (OSI) البيين املفتوح
بشكل كامل مبا يتوافق مع بروفايالت االتصال. كما أن هذه املواصفة

تدعم البىن املركزية والالمركزية للحواسب.

املواصفة القياسية رقم
1-8-61850 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61850-8-1

3566 IEC 61850-9-1

Norme 61850-9-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية اقترحتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)  عن
الشبكة الذكية، وهي توصف كيفية اختبار عينة (ختطيط حمدد

خلدمات االتصاالت) من النقاط املتسلسلة أحادية االجتاه مزدوجة
نقطة أحادية االجتاه إىل نقطة مرتبطة كما هو موضح يف املواصفة

.IEC) القياسية رقم 60044-8 للجنة الكهروتقنية الدولية

املواصفة القياسية رقم
1-9-61850 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61850-9-1

3567 IEC 61968-1

Norme 61968-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)  عن
الشبكة الذكية لتوصيف واجهات األنظمة املستخدمة يف نظم إدارة

التوزيع. كما تعىن هذه املواصفة بتحديد وإنشاء مواصفات الواجهات
القياسية استنادا إىل منوذج واجهة مرجعي.

املواصفة القياسية رقم 1-61968
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61968-1

3568 IEC 61968-2

Norme 61968-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية طورا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)  عن
الشبكات الذكية، وهي توصف االختصارات واملصطلحات التقنية

(املسرد) املستخدمة يف واجهات النظم اخلاصة بإدارة التوزيع.

املواصفة القياسية رقم 2-61968
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61968-2

3569 IEC 61968-3

Norme 61968-3 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي موجه يف املقام األول إىل الشبكات الذكية،
وهو عبارة عن عملية توحيد قياسي تجريها اللجنة الكهروتقنية الدولية

(IEC)  لتوضيح حمتويات معلومات وظائف العمل (الواجهة)
املرتبطة بعمليات الشبكة. واالستخدامات املُحدّدة هلذه اموعات من
الرسائل (اليت هلا حمتوى معلومات) تشمل عزل األخطاء، واحلصول
على البيانات عن طريق أنظمة خارجية، وإدارة املشكالت وجلان

احملطة.

مواصفة قياسية رقم 3-61968
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61968-3

3570 IEC 61968-4

Norme 61968-4 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)  عن
الشبكات الذكية، و تتناول املواصفات عن حمتوى املعلومات (يف
جمموعة من الرسائل خمتلفة األنواع) لدعم وظائف العمل املختلفة

املرتبطة بإدارة األصول والِسجالت.

مواصفة قياسية رقم 4-61968
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61968-4

3571 IEC 61968-9

Norme 61968-9 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية طورا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) ، ودف
إىل التوحيد القياسي حملتوى املعلومات املستخدمة يف الوظائف املُتعلقة
بالتحكم وقراءة العدادات. وهذه املواصفة تركز أساساً على الشبكات

الذكية.

املواصفة القياسية رقم 9-61968
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61968-9
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3572 IEC 61970

Norme 61970 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

سلسلة من املواصفات القياسية طورا اللجنة الكهروتقنية الدولية
(IEC)  لتوصيف الواجهات املُستخدمة يف برامج تطبيقات نظام
إدارة الطاقة، وال يقتصر مشوهلا على اإلرشادات اخلاصة بتكامل
التطبيقات من خمتلف املُورِدين يف بيئة حمكومة، بل متتد لتشمل

اإلرشادات اخلاصة بواجهات تبادل البيانات عرب النظم التراثية والنظم
اجلديدة.

املواصفة القياسية رقم 61970
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61970

3573 IEC 61970-2

Norme 61970-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) ، وتشمل
جمموعة من املصطلحات العامة (مسرد) عن أنظمة إدارة الطاقة مع
اختصارات ملصطلحات معينة. وتعترب املصطلحات العامة املُستخدمة

عن الشبكات الذكية هي أساس هذه املواصفة.

املواصفة القياسية رقم 2-61970
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61970-2

3574 IEC 61970-301

Norme 61970-301 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

(IEC) أسلوب توحيد قياسي أصدرته اللجنة الكهروتقنية الدولية
لتوصيف سلسلة اإلجراءات املعتمدة على منوذج املعلومات العامة

لوضع التصور املنطقي للمسائل املادية املُتعلقة بنظم إدارة الطاقة. وهذه
املواصفة تركز أساسا على الشبكة الذكية.

املواصفة القياسية رقم
301-61970 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61970-301

3575 IEC 61970-401

Norme 61970-401 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية وزعتها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) عن
استخدام الشبكة الذكية، وهي توصف خواص اإلطار املُحدّد

ملواصفات واجهة املكونات يف نظم إدارة الطاقة. كما تعىن هذه
املواصفة بواجهات املكون املستخدم يف تبادل املعلومات مع املكونات

األخرى للوصول إىل البيانات املتاحة عموما بكيفية موحدة.

املواصفة القياسية رقم
401-61970 للجنة الكهروتقنية

(IEC) الدولية

IEC 61970-401

3576 IEC 61970-402

Norme 61970-402 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية طورا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) عن
الشبكة الذكية، وتتناول كيفية استخدام اخلدمات املشتركة يف إطار

الواجهات البينية العامة.

مواصفة قياسية رقم 402-61970
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61970-402

3577 IEC 61970-501

Norme 61970-501 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)) عن
الشبكة الذكية، وهي تعرف مفردات منوذج املعلومات الشائعة

(CIM) للتحقق من تيسر الوصول إىل البيانات ودالالت منوذج
.(CIM) املعلومات الشائعة

مواصفة قياسية رقم 501-61970
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 61970-501

3578 IEC 62351-1

Norme 62351-1 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية أصدرا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) لتوصيف
االحتياجات الالزمة لتأمني املعلومات اخلاصة بعمليات التحكم يف نظم

القدرة، كما تعىن أساساً بالقضايا اليت ختص أمن بروتوكوالت
االتصاالت املُقدمة من قبل اللجنة الفنية التابعة للجنة الكهروتقنية

.(IEC TC 57) واملُسماه (IEC) الدولية

املواصفة  القياسية رقم 1-62351
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 62351-1
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3579 IEC 62352-2

Norme 62352-2 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

أسلوب توحيد قياسي قدمته اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) عن
الشبكة الذكية، وهو يوصف املصطلحات الفنية (املسرد) املستخدمة
يف سلسلة مواصفات IEC 62352 بأكملها مع سياق باملراجع.

املواصفة قياسية رقم 2-62352
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 62352-2

3580 IEC 62352-3

Norme 62352-3 de la Commission 
Electrotechnique Internationale

مواصفة قياسية طورا اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وتعىن
SCADA بربوتوكوالت التحكم عن بعد وتأكيد مستوى املصادقة
مما يساعد كالً من بروتوكول TCP وبروتوكول IP بوصفه طبقة

نقل الرسالة. وتركز هذه املواصفة يف املقام األول على الشبكة الذكية.

مواصفة قياسية رقم 3-62352
(IEC) للجنة الكهروتقنية الدولية

IEC 62352-3

3581 IEC Strategic Group 
1 (SG1)

Groupe Stratégique 1 (GS1) de la Commission 
Electrotechnique Internationale (CEI)

أعلنت ((رابط: اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)))  يف مايو
2007  عن تفعيل اموعة االستراتيجية للعمل يف جمال كفاءة الطاقة
والطاقات املتجددة، كما أعلنت أا تعىن بالقضايا االنتقالية بداية من

املواصفات وصوالً إىل أهداف السياسة املُتبعة.

اموعة االستراتيجية رقم 1
(SG1) للجنة الكهروتقنية الدولية

(IEC)

IEC-Strategiegruppe 1 (SG1)

3582 IEC Technical 
Committee (TC) 114

Comité technique (CT) 114 de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI)

جلنة أسستها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) يف عام 2007،
وتعىن بقضايا التوحيد القياسي يف جمال استغالل طاقة التيارات

البحرية. كما تركز على حموالت الطاقة من األمواج ومن املد واجلزر.
ويف جمال التوحيد القياسي، يبحث فريق عمل هذه اللجنة أساساً يف

تعريف النظم وتقييم أداء حموالت الطاقة احلالية للمد واجلزر ولألمواج
وللمياه، ومتطلبات السالمة وجودة القدرة.

اللجنة الفنية رقم 114 للجنة
(IEC) الكهروتقنية الدولية

IEC-Normenausschuss (TC) 114

3583 IEC Technical 
Committee (TC) 82

Comité technique (CT) 82 de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI)

جلنة أسستها اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) لتطوير املواصفات
القياسية الدولية لألنظمة الكهرضوئية لتحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة

كهربائية. وتعمل هذه اللجنة على توصيف موضوعات السالمة
والقضايا التنظيمية يف أنظمة الطاقة الشمسية.

اللجنة الفنية رقم 82 للجنة
(IEC) الكهروتقنية الدولية

IEC-Normenausschuss (TC) 82

3584 IEC Technical 
Committee (TC) 88

Comité technique (CT) 88 de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI)

قامت اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) بتشكيل هذه اللجنة لبحث
قضايا التوحيد القياسي املتعلقة بأنظمة مولدات توربينات الرياح.

وتتعامل هذه اللجنة أيضا مع مسائل القياسات، ومنهجيات االختبار
وترتيبات السالمة فيما خيص توربينات الرياح.

اللجنة الفنية رقم 88 للجنة
(IEC) الكهروتقنية الدولية

IEC-Normenausschuss (TC) 88
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3585 IECEE

système mondial d'essais de conformité et de 
certification des équipements et composants 
électrotechniques

نظم تقدير املطابقة الدولية اليت وضعتها  اللجنة الكهروتقنية الدولية
(IEC) الختبار واعتماد املُعدات الكهرتقنية. كما يعرف

'IECEE' بالنظام الدويل الختبار املطابقة وإصدار الشهادات
للمعدات واملُكونات الكهرتقنية.

اللجنة الدولية ملواصفات املوافقة على
(IECEE) املعدات الكهربائية

IECEE

3586 IECEx

Système de la Commission Electrotechnique 
Internationale pour la certification aux normes 
relatives à l'équipement utilisé dans une 
atmosphère explosive

International' إىل العبارة اإلجنليزية 'IECEx' يشري االختصار
Electrotechnical Commission System for

Certification to Standards relating to
Equipment for Use in Explosive

Atmosphere'، وهو أحد أنظمة اللجنة الكهروتقنية الدولية
(IEC) الذي يعين باملسائل املُتعلقة مبنح شهادات للمعدات

املستخدمة يف األجواء املُعرضة خلطر االنفجار، وخاصةً فيما يتعلق
بالتدابري الوقائية.

نظام (IEC) العتماد املعايري اخلاصة
باملُعدات املُستخدمة يف بيئات معرضة

(IECEx) لالنفجار

IECEx

3587 IECQ

Norme de certification de la qualité de la 
Commission électrotechnique internationale (CEI)

يشري االختصار 'IECQ' إىل نظام اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
لتقييم نظام اجلودة للمكونات اإللكترونية. وهو مبثابة شهادة معايري

(IEC) اجلودة املوضوعة من قبل اللجنة الكهروتقنية الدولية
للمكونات اإللكترونية والعمليات واملواد املرتبطة ا.

نظام تقييم مطابقة جودة العناصر
(IECQ) اإللكترونية

IECQ

3588 illegal landfill

décharge illégal

األماكن العامة املوجودة يف الطبيعة أو داخل املُدن، اليت تلقى فيها
((رابط: مخلّفات|النفايات)) بشكلٍ مخالف للقواعد والنظم املعمول

ا.

مكب نفايات عشوائي

Wilde Müllkippe

3589 illiteracy rate

taux d'analphabétisme

Anzahl der Analphabeten  

معدل األمية

Analphabetenquote

3590 immersed boundary 
method

méthode de frontière immergée

طريقة لنمذَجة ومحاكاة األنظمة امليكانيكية، وفيها تتفاعل تبادليا
اإلنشاءات املَرنة مع تدفقات املوائع.

طريقة احلد املغمور

Immersed Boundary-Methode

3591 immigration law

droit de l'immigration

„Fremdenrecht” wie es der öster-reichische 
Gesetzgeber nennt, ist ein Teil des 

besonderen Ordnungsrechts, das im Kern die 
Einreise und den Aufenthalt von Menschen 
regelt, die nicht die Staatsangehörigkeit des 

Aufenthaltsstaates besitzen.  

قانون اهلجرة

Einwanderungsrecht

3592 immission

immission

يعين التضرر فيما يتعلق بالتشريعات البيئية تأثري عوامل خارجية من
البيئة على صحة اإلنسان والبيئة الطبيعية. ويسمى باملقابل انطالق

امللوثات من مصادرها انبعاث. وميكن بالتايل أن يعزى تواجد ملوث
يتعرض لتأثريه اإلنسان والطبيعة إىل مصدر أو أكثر من مصدر االنبعا

تضرر

Immission
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3593 Immission

Immission

nter Immissionen versteht man die 
Einwirkungen von Luftverunreinigungen, 

Geräuschen, Wärme oder Strahlen auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen oder 

Gegenstände.  

ردود (تأثري) االنبعاثات

Immission

3594 immobilization

immobilisation

تثبيت، إيقاف حركة

Immobilisierung

3595 improved oil 
recovery

récupération améliorée d'huile (IOR)

طريقة لتحسني معامل االستخالص الطبيعي من خمزون للنفط (مبا يف
ذلك، ((رابط: االستخالص املعزز للنفط (EOR))) ) وتشمل

كذلك مجلة من الوسائل والتدابري التحفيزية اإلضافية، إدارة املكامن،
وخفض التكاليف.

(IOR) حتسني استخراج النفط

verbesserte Ölgewinnung

3596 Improving Policies 
through Energy 
Efficiency 
Indicators (IPEEI)

amélioration des politiques à travers des 
indicateurs de l'efficacité énergétique

طورت هذه اموعة من طرف الشراكة الدولية للتعاون من أجل
كفاءة استخدام الطاقة (IPEEC)، و تقودها فرنسا اليت هي أحد

البلدان األعضاء يف تلك الشراكة. ويكمن اهلدف الرئيسي من
اموعة يف حتديد وتطوير املنهجيات اخلاصة مبؤشرات كفاءة استخدام

الطاقة عن طريق إشراك اخلرباء الدوليني وتبادل اخلربات الفنية بني
الدول األعضاء.

جمموعة حتسني السياسات من خالل
مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة

(IPEEI)

Improving Policies through Energy Efficiency 
Indicators (IPEEI)

3597 Improving the 
energy efficiency of 
buildings

Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments

حتسني كفاءة الطاقة يف املباين

Energetische Sanierung von Gebäuden

3598 in phase

en phase

كميتان دوريتان (قيم جهد;  تيار) متطابقيت الطور إذا كان فرق
الطور بينهما يساوي صفرا، ويكون هلما نفس التردد وتصالن إىل
القيم القصوى املوجبة والسالبة والقيم الصفرية يف نفس اللحظة.

متطابق الطور

phasengleich

3599 In-Cable-Control-
Box

boîtier de contrôle intégré au câble(ICCB)

جهاز مركّب داخل كابل شحن املركبات الكهربائية مزود بوظائف
السالمة واالتصال.

صندوق حتكم داخل الكابل
(ICCB)

In-Kabel Kontrollbox (ICCB)

3600 incandescent bulb

ampoule à incandescence

مصابيح كهربائية بسيطة، تعتمد توهج/انبعاث إشعاع حراري ومرئي
(اإلشعاع املرئي هو هدف االستعمال مع أن نسبته حمدودة) من

السلك الساخن.

مصباح متوهج

Glühlampe

3601 incandescent bulbs 
ban

interdiction des ampoules à incandescence

مصطلح غري دقيق يدل على إجراءات ومراسيم أكثر صرامة يف جمال
كفاءة الطاقة واليت تدفع إىل التخلي عن املصابيح املتوهجة.

حظر املصابيح املتوهجة

Glühlampenverbot

3602 incentive

incitation

متييز اقتصادى يتمتع به املشاركون يف ((رابط: نظام احلد األقصى
لالنبعاثات وتبادهلا جتارياً)) ويظهر بصفة خاصة ((رابط: حافز

اقتصادي|كحافز اقتصادي)) يمنح هلم يف حالة استخدامهم لتقنيات
حديثة تساعد على خفض االنبعاثات، حيث يتيح هلم ذلك بيع فائض

((رابط: شهادة|شهادات إطالق االنبعاثات)) يف السوق.

حافز

Anreiz
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3603 incentive regulation

réglementation incitative

أداة رمسية لتنظيم السوق باألسواق االحتكارية.  يتم استخدامها يف
أملانيا لتحديد رسوم استخدام شبكة الكهرباء والغاز منذ يناير / كانون

الثاين 2009؛ وينبغي أن يؤدي استعمال هذه األداة إىل ختفيض
أسعار الطاقة للمستهلكني.

تنظيم التحفيز

Anreizregulierung

3604 incentive regulation

règlement des incitations

مرسوم تنظيم احلوافز : اإلنتاج الناتج من 29 أكتوبر 2007: ينظم
هذا املرسوم حتديد الرسوم للوصول إىل شبكات الكهرباء عن طريق
تنظيم احلوافز. مت حتديد رسوم الشبكة اعتبارا من 1 يناير 2009.

تنظيم احلوافز

Anreizregulierungsverordnung

3605 incident light

lumière incidente

الضوء الذي يسقط على سطح خلية أو ((رابط: وحدة
(كهرضوئية))) .

ضوء ساقط

einfallendes Licht

3606 incinerator

incinérateur

كل جتهيزة تستخدم يف حرق الفضالت واملُخلّفات، سواٌء كانت
صلبة أو سائلة، كطريقة للتخلّص منها. بعض املَرامد تكونُ مزودةً

بإمكانات جتعلها تستفيد من احلرارة الناجتة.

مرمد، فرن إلحراق القمامة

Verbrennungsanlage

3607 incoming air

air entrant

اهلواء الذي يدخل إىل املباين.

هواء التزويد

Zuluft

3608 incomplete 
combustion

combustion incomplète

تفاعل كيميائي حيدث يف بيئة ذات أكسجني حمدود ويف حاوية
حمكومة الضغط ومزودة حبرارة ومبادة خام للتغذية (مثل الفحم)،

وذلك لتخليق غاز تصنيع يتكون أساساً من اهليدروجني وأول أكسيد
الكربون.

احتراق غري تام

unvollständige Verbrennung

3609 increase in the EEG 
surcharge

augmentation du supplément de la loi allemande 
sur les énergies renouvelables

أربعة أسباب رئيسية للعجز يف حساب EEG والناجتة عن ارتفاع
تكلفة تفاضلية يف عام 2012:

 
1. النمو القوى، ال سيما يف وحدات الطاقة الشمسية، وموقع

الطقس؛ وهذه الزيادة يف إمدادات الكهرباء للنظم الكهربائية الضوئية
حوايل 50% يف 2011.2.

 
2. اخنفاض عائدات الصرف بسبب اال

زيادة يف رسوم قانون الطاقات
املتجددة

Anstieg der EEG-Umlage

3610 increasing water 
supply

augmentation de l'approvisionnement en eau

-  

زيادة إمدادات املياه

steigender Wasserangebot

3611 Indemnification 
obligation of the 
network operator

obligation d'indemnisation de l'opérateur de 
réseau

الزام مشغلي الشبكة العاملني يف حمطة توليد الكهرباء باستخدام
مصادر الطاقة املتجددة فقط أو الغاز.

التزام تعويض من مشغل الشبكة

Vergütungsverpflichtung des Netzbetreibers

3612 indicated work

travail indiqué

((رابط: شغل داخلي|الشغل الداخلي)) (( رابط: آلة إزاحة|بآالت
اإلزاحة)). 

شغل بياينّ

indizierte Arbeit

3613 indicating device

dispositif indicateur

جهاز يستخدم يف قياس حجم الغاز احملقون يف شبكة الغاز.

جهاز تأشري؛ جهاز بيان

Zähleinrichtung;   Messeinrichtung
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3614 Indirect dischargers

inducer indirect

املفرغ غري املباشر ملياه الصرف الصحي هو مفرغ ملياه الصرف
الصحي بشكل غري مباشرة يف الوسط املائي املستقبل، ولكن يفرغها

يف نظام الصرف الصحي العام (مثل جماري املياه يف املناطق احلضرية).

مكان تصريف غري مباشر

Indirekteinleiter

3615 indirect liquid 
cooling system

système de refroidissement indirect par liquide

نظام تربيد تستخدم فيه ألواح باردة المتصاص احلرارة ومن تطبيقات
هذا النظام استخدامه يف احلاسوب الرئيسي، حيث يتم اإلمداد بسائل
التربيد عن طريق مغطس حراري، فيعمل على ختفيض درجات حرارة

حزم الرقاقات.

نظام التربيد بالسائل غري مباشر

indirektes Flüssigkühlsystem

3616 indirect system

système indirect

نظام تسخني أو تربيد بالطاقة الشمسية، وفيه يتم جتميع احلرارة
الشمسية على اجلانب اخلارجي من املبىن، مث يتم نقلها داخله

باستخدام قنوات أو أنابيب.

نظام غري مباشر

indirektes System

3617 indirect tax

impôt indirect

خيتلف األمر بالنسبة للضرائب غري املباشرة بني األشخاص املدينني
بدفع الضرائب واألشخاص املدينني بدفع الضريبة االقتصادية. يتم رد
الضريبة من املدين اىل األشخاص االخرين حيث يتم دفعها للجهات
املالية املختصة. ويندرج ضمن الضريبة على القيمة املضافة: رسوم

اإلنتاج مث

ضرائب غري مباشرة

indirekte Steuer

3618 individual air 
conditioning system

système de climatisation individuel

((رابط: نظام تكييف هواء|نظام لتكييف اهلواء)) يستخدم فيه مكيف
واحد لتكييف غرفة واحدة.

نظام فردي لتكييف اهلواء

Einzelklimaanlage;   dezentrale Klimaanlage

3619 individual 
motorized transport

Transport individuel motorisé

وسائل النقل واملواصالت الفردية
(MIV) كاتحرزة مباملُجه

motorisierter Individualverkehr (MIV)

3620 indoor air 
contaminant

contaminant d'air intérieur

امللوثات الرئيسية اليت توثر على جودة اهلواء يف البيئة الداخلية، وهي
((رابط: نواتج االحتراق)) و((رابط: ملوثات حيوية بشرية|امللوثات

احليوية البشرية)). 

ملوثات اهلواء الداخلي

Innenraum-Luftverunreinigung

3621 indoor air handling 
unit

unité de traitement d'air interne

((رابط: وحدة مناولة اهلواء)) اليت تركب عادةً يف غرفة املروحة أو
السقف.

وحدة مناولة اهلواء داخلية

internes Luftbehandlungsgerät

3622 indoor packaged 
cooling unit

unité monobloc de refroidissement interne

((رابط: وحدة تكييف مدجمة داخلية)) تستخدم فقط يف التربيد.

وحدة تربيد مدجمة داخلية

interne Kompaktkühleinheit

3623 indoor packaged 
cooling;   heating 
unit

unité monobloc de refroidissement;   chauffage 
interne

((رابط: وحدة تكييف مدجمة داخلية)) تستخدم يف التربيد والتدفئة،
وذلك عن طريق ملف تسخني أو بالتدفئة الكهربائية.

وحدة تربيد, تدفئة مدجمة داخلية

interne Heiz-Kühl-Kompakteinheit

3624 indoor packaged 
heat pumps

pompe à chaleur compacte interne

((رابط: وحدة تكييف مدجمة داخلية)) جتري فيها التدفئة والتربيد
بواسطة نفس نظام التربيد، حيث تستخدم مضخة حرارية لتحويل
تدفق وسيط التربيد عند التغيري من وضع التدفئة إىل وضع التربيد،

والعكس بالعكس.

مضخة حرارية مدجمة داخلية

interne Kompaktwärmepumpe
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3625 indoor packaged 
unit

unité monobloc interne

((رابط: وحدة تكييف مدجمة)) و((رابط: وحدة مناولة اهلواء املُصنعة
مقدماً (جاهزة للتركيب))) ، يتم تركيبها يف غرفة املراوح أو غرفة
املاكينات. وميكن تركيبها على أرضية احليز املكيف. وتتراوح سعة

هذا النوع من وحدات التكييف تتراوح بني 3 و 100 طن.

وحدة تكييف مدجمة داخلية

interne Kompakteinheiten

3626 induced draft 
cooling tower

tour de refroidissement avec courant induit

((رابط:برج تربيد بالسحب امليكانيكي))، وفيه تركب مروحة عند
طرف فتحة التصريف، فتعمل على دفع اهلواء عرب الربج وحث اهلواء
الساخن الرطب على اخلروج من اية التصريف، األمر الذي جيعل
سرعة اهلواء الداخلة بطيئة وسرعة اهلواء اخلارج سريعة، ويقلل من

احتمالية حدوث إعادة التدوير اليت يتدفق خالهلا اهلواء املُنصرف عائداً
إىل مأخذ اهلواء.

برج تربيد بالسحب املستحث

Saugzugkühlturm

3627 Induced draft fan

ventilateur à tirage induit

مروحة مركبة على خمرج املرجل (الغالية)، وقبل ماسورة املدخنة،
للحفاظ على ضغط الفرن عند مسمتواه الصحيح ولضمان حترك

غازات االشتعال حتركاً مناسباً حىت الوصول إىل املدخنة.

مروحة بالسحب املُستحث، مروحة
شافطة

Saugzuggebläse

3628 inductance

inductance

عنصر تخزن فيه الطاقة على هيئة جمال كهرمغناطيسي، يقاس بوحدة
'هنري'.

احملاثّة

Induktivität;   Spule

3629 induction generator

générateur à induction

مولّد ذايت التنظيم ميكنه التواؤم مع خمتلف قيم عزم الدوران وظروف
احلمل (التحميل).

مولِّد حثّي

Asynchrongenerator

3630 inductive load

charge inductive

طريقة لتخزين التيار الكهربائي، وفيها يتم شحن املُراكمات عن طريق
احلثّ الكهرمغناطيسي، أي بدون استخدام مالمسات أو كابالت.

محل حثي

Induktive Ladung

3631 inductively coupled 
plasma mass 
spectrometry (ICP-
MS)

spectrométrie de masse à plasma à couplage 
inductif

طريقة حتليل طيفية كتلية، تطبق يف التحاليل غري العضوية للعناصر،
وتستخدم يف عدة أغراض، منها التحليل التتبعي للفلزات الثقيلة، مثل:

الزئبق، والرصاص، والكادميوم.

املطياف الكتلي البالزمي بالتقارن
احلثي، طيف كتلة البالزما املقترنة حثياً

Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma

3632 industrial customer

client industriel

معامل صناعية تستخدم الطاقة الكهربائية يف اإلنتاج ألغراض جتارية؛
يتميز هؤالء الزبائن عن ((أنظر: زبائن منازليني)) بارتباطهم عموما

بشبكة اجلهد املتوسط أو العايل.

زبون من الصناعة

Industriekunde

3633 industrial heating 
plants

centrales pour le chauffage (la production de 
chaleur) industriel

((رابط: حمطة توليد قدرة|حمطة لتوليد القدرة)) واحلرارة تستخدم
أساسا ألغراض تكنولوجية تتعلق باإلمداد باحلرارة للعمليات

الصناعية.

حمطة تسخني صناعية

Prozesswärmekraftwerk

3634 industrial plant

établissement industriel

كل منشأة (سواء كانت للتصنيع أو ملُعاجلة مواد ما...  إخل) تتطلّب
توفّر قُدرة كهربائية وطاقة حرارية من أجل تنفيذ أعماهلا.

منشأة صناعية

industrieller Energieverbraucher

3635 industrial power 
plant

centrale industrielle

حمطة طاقة تعمل على حتويل الطاقة املُستخدمة يف األغراض الصناعية.

حمطة طاقة صناعية

Industriekraftwerk
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3636 Industrial Waste 
Gas Purification

traitement d'effluent gazeu industriel

عملية إزالة األتربة وامللوثات من العمليات الصناعية.

تنقية اهلواء  يف الصناعة

Industrieabluftreinigung

3637 industrial waste 
gases

gaz résiduaires industriels

غازات الشعلة، وغازات العمليات الصناعية املُنبعثة من مصايف التكرير
واملصانع الكيميائية ومصانع الفوالذ (الصلب).

غازات صناعية متبددة

Industrieabgase

3638 industrial 
wastewater 
treatment

traitement des eaux usées industrielles

تعاجل هذه املياه غالبا يف ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف|حمطات
معاجلة مياه الصرف)) تابعة للشركة أو املؤسسة الصناعية نفسها، أو

يف حمطات فصل، مثل ((رابط: فاصل الزيت|فواصل الزيت)). 
وبسبب درجات التلوث العالية ملياه صرف املُنشآت الصناعية، نظراً
الحتوائها على زيوت معدنية وأمالح ومواد كيماوية أخرى، فإا
ختضع لعمليات معاجلة وتنقية خاصة قبل أن تصل إىل أنظمة أكرب

(شبكات الصرف العامة).

معاجلة مياه صرف املُنشآت الصناعية

Industrieabwasserreinigung

3639 Industrial 
wastewater 
treatment

épuration des eaux usées industrielles

معاجلة املخلفات الرطبة الناجتة من عمليات التصنيع والتجارة، مبا يف
ذلك التعدين واستغالل احملاجر والصناعات الثقيلة.

معـاجلة ميــاه الصرف الصناعي

Industrieabwasserbehandlung

3640 industrial, 
commercial and 
service companies 
waste

déchets provenant de l'industrie, du commerce 
et du secteur des services

فضالت متبقية عدمية النفع ناجتة عن املُنشآت الصناعية والتجارية،
وقطاع تقدمي اخلدمات، تشمل نفايات شبيهة باملخلفات املرتلية العادية

و((رابط: مخلّفات نفايات خطرة)) أخرى.

نفايات املُنشآت الصناعية والتجارية،
وقطاع تقدمي اخلدمات

Abfälle aus Industrie, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungsbetrieben

3641 industrialization

industrialisation

يدل مصطلح "تصنيع" على العمليات الفنية واالقتصادية لالنتقال من
إنتاج زراعي تقليدي إىل الوسائط الصناعية لإلنتاج، حيث يسيطر

اإلنتاج امليكانيكي للسلع ولتحقيق اخلدمات. ويستخدم املصطلح أيضا
للداللة على حقبة تارخيية، "حقبة الثورة الصناعية"، حيث املعىن

املقصود هو

تصنيع

Industrialisierung

3642 industrialize

industrialisation

إنشاء وتطوير الصناعات يف منطقة ما.

تصنيع

industrialisieren

3643 industry forecast

prévision sectorielle

التوقّعات اخلاصة بتطور قطاع معني.

التنبؤ حبالة القطاع

Branchenprognose

3644 inert substances

substances inertes

املواد اليت ال تتفاعل إطالقاً، أو تستجيب بقدرٍ ضئيل للغاية مع املواد
األخرى املُشاركة يف التفاعل (مثل: اهلواء، واملاء، ونواتج التفاعالت).

مواد خاملة

Inerte Stoffe

3645 infertile land

terre stérile

-  

أرض جدباء

unfruchtbares Land

3646 infertile soil

sol stérile

-  

تربة جدباء

unfruchtbare Boden

3647 infiltration

infiltration

شعور بالربودة يف جسم اإلنسان.

ار هوائيتي

Zugluft
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3648 Infiltration

infiltration

تسرب اهلواء عرب الشقوق املوجودة يف األسقف أو األرضيات أو
اجلدران.

تسرب

Infiltration

3649 infiltration

infiltration

التدفق غري احملكوم للهواء اخلارجي غري املُكيف عرب فتحات وشقوق
املبىن بسبب فرق الضغط املوجود على جانيب الغالف اخلارجي للمبىن.

ارتشاح، ترشح

Infiltration

3650 infiltration

infiltration

تسرب واختراق و تدفق السوائل عرب وسط صلبب.

ارتشاح

Infiltration

3651 infiltration water

eau d'infiltration

مياه التسرب هي مياه جوفية تنتقل حتت تأثري اجلاذبية إىل األسفل
(سيل أو تدفق التسرب). خالل ذلك تعرب املياه كل طبقات التربة
والصخور املسامية اليت تسمح مبرورها إىل أن يصل إىل طبقة املياه

اجلوفية. عندما تصل املياه املتسربة إىل طبقة تربة غري منفذة للماء فإا
ت

ماء الرشح

Sickerwasser

3652 inflow

affluence

تدفق ((رابط: املاء)) من موقع ليصب يف موقع آخر.

دفق

Zufluss

3653 information

information

عدعملية إعالم املواطنني باخلطط واملشروعات االقتصادية، وهو ما ي
شرطاً أساسياً ((رابط: مشاركة|للمشاركة)) الناجحة.

إعالم (اقتصادي)

Information

3654 information and 
awareness campaign

campagne d'information et de sensibilisation

محلة إعالمية وتوعوية

Informations- und Sensibilisierungskampagne

3655 Information and 
Communication 
Technology (ICT)

technologies de l'information et de la 
communication (TIC)

مكونات نظم املعلومات و االتصاالت إضافة إىل القطاع االقتصادي
ذو الصلة ضمن االقتصاد الوطين.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(ICT)

Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT)

3656 information elite

élite de l'information

جمموعة معينة من األفراد يف مجتمع ما، دائمة االطّالع على األوضاع
وعلى أحدث املُستجدات بشكل جيد.

نخبة مطّلعة

Informationselite

3657 information on 
tariffs

informations sur les tarifs

معلومات عن التعريفة

Tarifinformation

3658 information 
technology

technologies de l'information

تقنية املعلومات

Informationstechnologie  (IT)

3659 INFORSE EUROPE

INFORSE;   Réseau international des ONG pour 
le développement durable de l'énergie

شبكة دولية تتألف من منظمات بيئية غري حكومية تقع يف املنطقة
األوروبية، وتعمل على دعم عملييت تنمية وتوحيد قياسي الطاقة

املُستدامة السيما يف أوروبا، وبوجه عام يف مجيع أحناء العامل، وذلك
بالتعاون مع فروع الشبكة يف مناطق أخرى خارج أوروبا. تضم

الشبكة سبعني عضواً من أعضاء املنظمات غري احلكومية ضمن البلدان
األعضاء الثالثني يف أوروبا.

الشبكة الدولية للطاقة املستدامة يف
INFORSE) أوروبا

(EUROPE

INFORSE EUROPE

3660 infrared heating

chauffage infrarouge

جممل أنظمة التدفئة اليت ينبعث منها يف الغالب إشعاع حراري (أشعة
حتت احلمراء).

تدفئة باألشعة حتت احلمراء

Infrarotheizung
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3661 infrared radiation

rayonnement infrarouge

-  

أشعة حتت احلمراء

Infrarotstrahlung

3662 infrastructure 
facility

infrastructure

التجهيزات اخلاصة بالبنية التحتية. فعلى سبيل املثال، حتتاج حمطات
توليد الطاقة من الرياح ومن اإلشعاع الشمسي ((رابط: متطلبات
البنية التحتية|متطلبات بنية حتتية)) أقل، مما حتتاجه ((رابط: حمطة
توليد طاقة|حمطات توليد الطاقة)) التقليدية اليت ال يمكن إقامتها

خطوط توصيل املياه والغاز.

جتهيز البنيات التحتية، إنشاء البنية
التحتية

Infrastruktureinrichtung

3663 infrastructure 
project

projet d'infrastructure

مشروع يهدف إىل إنشاء أو تطوير أوحتسني البِنية األساسية
ملشروعات مستقبلية.

مشروع بِنية أساسية

Infrastrukturprojekt

3664 infrastructure 
requirement;   
infrastructure 
demand

besoins en infrastructures

متطلبات خاصة ((رابط: بنية حتتية|للبنية التحتية)).  ففي قطاع
الطاقة، فيما خيص ((رابط: حترير الطاقة الكهربائية))، يكون هناك يف

الغالب عدد ضئيل من خطوط املياة والغاز مثالً.

متطلبات البنيات التحتية

Infrastrukturanforderung

3665 Inherently low-
emission vehicle

véhicule à faible émission inhérente

املعيار األمريكي الذي يعرف املركبات ذات النسب املُحددة من
ث بالغازات العادمة، ودورة الوقود، أياالنبعاثات (فيما خيص التلو
تصنيعه وتوزيعه واإلمداد به). وعلى العكس من معايري االنبعاثات
'الالصفرية' األخرى، مثل ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات

(LEV)| املركبة منخفضة االنبعاثات (LEV)))  فإنه ال يمكن
احلفاظ على معيار املركبات املُشغلة بالبرتين، وذلك بسبب القيم

احلدية النبعاثات دورة الوقود.

مركبة منخفضة االنبعاثات بشكل
(ILEV) أساسي

ILEV

3666 inhibitor

inhibiteur

املانع أو املثبط، وهو عبارة عن مادة قادرة على التأثري على تفاعل
(بطبيعة كيميائية، أو البيولوجية أو الفيزيائية) أو أكثر، حبيث تبطئه، أو

تعوقه أو متنعه.

مانع

Inhibitor

3667 Initial injection 
station

station d'injection initiale

بداية النظام الذي يتم فيه حقن املُنتج يف اخلط. وحتتوي هذه احملطة
عادةً على وحدات ختزين أو مضخات وضغاطات.

حمطة حقن أويل، حمطة اإلمداد

Kopfstation

3668 initial steam 
conditions

conditions initiales de vapeur

يشري هذا املُصطلح إىل املُتغيرات (الضغط األويل، ودرجة حرارة
البخار)، اليت يتعين فحصها من قبل مصممي األنظمة أو املُنشآت
املعنية، للوصول إىل القُدرة املُثلى اليت يمكن توليدها على حنو

اقتصادي.

حاالت بخار املاء األولية

Eingangsdampfzustand

3669 initial symmetrical 
short-circuit power

Puissance initiale de court-circuit du courant 
alternatif

يستخدم كمعامل يف دائرة قصر ثالثية األقطاب موصلة بشبكات
الضغط العايل و الفائق، وهي ال ترتبط بعملية نقل حمول التيار وال

ينبغي خلطها بالقدرة الظاهرية املوجودة يف قوس كهربائي عند موضع
دائرة القصر. (انظر: ((رابط: قدرة دائرة قصر الشبكة))) 

قدرة التيار املتردد البدئي لدائرة
القصر، سعة التيار املتناوب البدئي

لدائرة القصر

Anfangs-Kurzschlusswechselstromleistung

3670 initiative

initiative

مجموعات تنفيذية، جمموعة ذات اهتمامات مشتركة، تبادر بفعل شئ
ما.

مبادرة

Initiative
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3671 Initiative for 
Natural Gas-Based 
Mobility

Initiative "Gaz naturel pour la mobilité"

مبادرة تدعم احلكومة األملانية يف حتقيق هدفها اخلاص بالتوسع يف
استخدام السيارات العاملة بالغاز الطبيعي. وتسعى املُبادرة إىل التغلّب
حبلول عام 2020 على املُعوقات السوقية املوجودة حالياً و مضاعفة
نِسبة هذه السيارات يف األسواق وزيادة استعمال الغاز الطبيعي وامليثان

احليوي كوقود.

مبادرة 'حركية الغاز الطبيعي'

Initiative Erdgasmobilität

3672 initiative of energy 
storage funding

initiative de financement de stockage d'énergie

الربنامج املشترك بني الوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة والوزارة
االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والوزارة االحتادية للتعليم والبحث

العلمي لعام 2011 لتعزيز مجيع أشكال ختزين الطاقة (على سبيل
املثال، والكهرباء، والتخزين احلراري وكل ما يتعلق بذلك)، اليت ميكن

مبادرة متويل ختزين الطاقة

Förderinitiative Energiespeicher

3673 inject deep injection

injection sous pression

عملية إدخال مواد، تكون سائلة غالباً، يف طبقات الصخور اجلوفية
باستخدام الضعط، وتستخدم آبار احلقن بصفة خاصة إلجراء عملية

احلقن. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

حقن بالضغط

Verpressen

3674 injection

injection

مفردة للداللة على إدخال حتت الضغط.

حقن

Injektion

3675 Injection auger

trémie d'injection

برمية الوقود النهائية اليت تعمل على نقل الوقود الصلب إىل حيز
االحتراق. وهي - على وجه اخلصوص - الربمية اليت تدفع الوقود

خالل فتحة إىل املُصبعات.

برمية حقن

Förderschnecke;   Fördervorrichtung

3676 Injection pump

Pompe d'injection

مكون من مكونات نظام حقن الوقود يف حمركات االحتراق الداخلي.

مضخة حقن

Einspritzpumpe

3677 injection rate;   
injection capacity

capacité de stockage

القُدرة الالزم توافرها لتخزين الطاقة يف خزان ما.

قُدرة ختزينية، كفاءة ختزين

Einspeicherleistung

3678 injection ratio

rapport d'injection

نسبة قيم احلجم عند اإلمداد باحلرارة مع ثبات احلجم يف ((رابط:
دورة االحتراق الداخلي املزدوجة)). 

نسبة احلقن

Einspritzverhältnis

3679 injection well

puit d'injection

تستخدم خاصة يف عمليات احلقن. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية
(بئر))) )

بئر حقن

Verpressbohrung

3680 injection well

puits d'infiltration

آبار احلقن هي اآلبار اليت تستخدم إلعادة املياه إىل داخل التربة،
وبالتايل زيادة منسوب املياه اجلوفية. مياه األمطار غري امللوثة، على

سبيل املثال من أسطح البنايات، ميكن استخدامها لتغذية الفرشة املائية
من خالل آبار احلقن وستصبح بالتايل متاحة الستعمال الحق. خص

بئر رشح

Schluckbrunnen

3681 injectivity

injectivité

مقدار يستخدم للتعبري عن سعة احتفاظ الصخور باملوائع.

قابلية احلقن

Injektivität

3682 Inland waters

eaux intérieures

((رابط: موقع مائي)) حماط باليابسة.

مياه داخلية

Binnengewässer
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3683 inlet air damper 
control

volet pour le contrôle d'admission d'air

تستخدم املُخمدات، اليت تعمل بالتثبيت احلراري يف أبراج التربيد،
للتحكم يف حجم اهلواء الداخل إىل الربج. حيث ينغلق املُخمد عند
اخنفاض احلمل، وذلك للتقليل من تدفق اهلواء املار خالل الوحدة.

حتكم يف اهلواء الداخل مبخمد

Lufteintrittsdrosselsteuerung

3684 inlet controlled 
cooling system

système de refroidissement contrôlé à l'entrée

نظام تربيد  يتم فيه احلفاظ على ثبات درجة حرارة مدخل دائرة ماء
الدثار املُربد الالحق ومربد الزيت.

نظام تربيد حمكوم املدخل

einlassgesteuertes Kühlsystem

3685 inner work

travail intérieur

الشغل الذي تزود به ((رابط: آلة حمورية ضغطية))  ناقص ((رابط:
شغل االحتكاك))، أو هو الشغل املُستفاد منه، زائد شغل االحتكاك،

يف حالة إمداد اآللة بشغل.

شغل داخلي

innere Arbeit

3686 in-place

sur place

جممل حجم املواد اخلام املتوفرة يف موقع جيولوجي أو منجم.

يف املكان

in-place

3687 input power

puissance d'entrée

القدرة اليت يدخلُها منتج للطاقة الكهربائية إىل الشبكة.

قدرة مدخلة

Einspeiseleistung

3688 Input power profile

profil de puissance d'entrée

رسم بياين زمين للقدرة املدخلة إىل الشبكة، واليت تتسم عادة بنظام
دوري معني (يومي أو شهري أو مومسي).

تغري زمين لقدرة مدخلة

Einspeiseprofil

3689 input voltage

tension d'entrée

اجلهد الذي يصل به التيار الكهربائي إىل املستعمل.

جهد مدخل

Eingangsspannung

3690 in-situ

in-situ

يوجد يف املوقع؛ يدل أيضا على تفاعل أو عملية حتدث يف موقع
املصدر، أو له مفهوم مرادف ((رابط: يف املكان)). 

داخل املوقع

in-situ

3691 in-situ processes

procédés in situ

((رابط: عملية استصالح)) يتم تنفيذها داخل موقع العمل املعين، ومن
أمثلتها: عمليات ((رابط: كسح داخل املوقع|الكسح داخل املوقع))،

وعمليات ((رابط: كسح باملُذيبات املُساعدة|الكسح باملُذيبات
املُساعدة))، و((رابط: استخالص ثنائي املرحلة|االستخالص ثنائي

املرحلة)). 

عملية داخل املوقع

In-Situ-Verfahren

3692 in-situ stripping

stripage in situ

عملية كسح تتميز باستخدام اهلواء النقي يف وية النِطاق املُشبع باملاء،
حيث تستخدم أنابيب أو آبار حقن لضغط اهلواء بواسطة ضغاط

مناسب يف النِطاق املُلوث من املياه اجلوفية، فيدفع اهلواء ((رابط: مادة
ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) إىل األعلى، وصوالً إىل حمطة معاجلة اهلواء

العادم.

كسح داخل املوقع

in-situ stripping

3693 insolation

ensoleillement

أشعة الطاقة الشمسية املُباشرة واملُنتشرة واملُنعكسة حال سقوطها على
سطحٍ ما.

تشميس

Insolation

3694 insolation

insolation

حدوث اإلشعاع الشمسي ووصوله إىل األرض. إنه يضمن رفع درجة
حرارة سطح األرض اىل احلد الذي يصبح فيه استخدام طاقة الشمس

ألمور املعيشة ممكنا.

تشميس

Insolation

3695 installation operator

exploitant d'installation

مشغل املرفق

Anlagebetreiber
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3696 instantaneous 
storage water 
heater

chauffe-eau instantané avec petit volume de 
stockage d’eau chaude

((رابط: خزان املياه الساخنة|خزان مياه ساخنة)) تتراوح سعته من
30 إىل 100 لتر. ويتميز يف املُعتاد بقُدرة تسخني عالية.

سخان مياه فوري

Durchlaufspeicher

3697 instantaneous value

valeur instantanée

قيمة اجلهد أو التيار املتردد عند حلظة معينة.

قيمة حلظية

Momentanwert

3698 institutional 
measure

mesure institutionnelle

إجراء مؤسسايت، تدبري مؤسسايت

institutionelle Maßnahme

3699 instrument

instrument

إحدى الوسائل السياسية اليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف معينة.

أداة سياسية، وسيلة سياسية

Instrument

3700 instruments

instruments

الوسائل والسبل املُتاحة اليت تساعد على تنفيذ األعمال وإجنازها.

أدوات تنفيذية

Instrumentarium

3701 insulating glazing

vitrage isolant

استخدام لوحني زجاجني أو أكثر، يتم الفصل بينهما باستخدام مائع،
وذلك للتقليل من ((رابط: انتقال احلرارة)). 

تزجيج معزول

Isolierverglasung

3702 insulating materials

matériaux d'isolation

مادة هلا خواص عازلة للحرارة و;  أو الصوت، وتعترب مواد البناء اليت
تقلّ قدرة توصيلها للحرارة عن 0.1 واط;  م كلفن مواداً عازلة

للحرارة.

مواد عازلة، عوازِل

Dämmstoff

3703 insulation

isolation

مادة ذات مقاومة عالية القيمة (R) لسريان احلرارة.

مادة عازلة

Isolierung Dämmstoff

3704 Insulation

isolation

عملية محاية أو وقاية من الظروف اخلارجية، مثل: احلرارة والكهرباء،
والصوت، واحلرائق، إخل.

عزل

Isolation

3705 integrated 
environmental 
protection

protection intégrée de l'environnement

ج سياسي يطبق يف إدارة الشركات واملؤسسات، يهدف إىل منع
نشوء االنبعاثات الضارة واملُخلّفات أساساً. فبدالً من القيام بأعمال
إصالح وصيانة، يتم جتنب تلك االنبعاثات واملُخلّفات أو على األقل
إعادة استخدامها. ويمكن حتقيق ذلك على سبيل املثال عن طريق
اتباع طرق وعمليات إنتاج قليلة االنبعاثات، ومعاجلة املواد وإعادة
تدويرها. (انظر: ((رابط: احلماية  الوقائية للبيئة|حماية وقائية
للبيئة)))  ( انظر: ((رابط: احلماية اإلضافية للبيئة|حماية إضافية

للبيئة))) 

محاية متكاملة للبيئة

integrierter Umweltschutz

3706 integrated 
gasification 
combined cycle 
(IGCC)

cycle combiné à gazéification intégrée

تكنولوجيا تقوم على ((رابط: عنفة غازية| العنفات الغازية)) وتوفّر
فعالية عالية للطاقة، كما تحقّق معدالت تلوث منخفضة. ومن

التقنيات األساسية اليت تعمل يف هذا االجتاه دورة التغويز املُتكامل
املُدجمة (IGCC)، واليت يف بدايتها يحول الفحم إىل غاز، مث ينقّى
ويستخدم يف منظومة تعمل بنظام الدورة املركّبة. ويف هذه العملية يتم
أيضاً حتقيق كفاءة عالية نِسبياً. وبعد ذلك تتولّى تقنيات أخرى معاجلة

العادم الناتج عن احتراق الفحم، دف خفض نِسب ثاين أكسيد
الكربيت، وأكاسيد النيتروجني، ...  إخل.

دورة التغويز املُتكامل املُدجمة

Kombi-Prozess mit integrierter Vergasung
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3707 Integrated 
gasification 
combined cycle 
(IGCC)

cycle combiné de gazéification intégrée

تقنية يتم فيها استخدام مغوز لتحويل الفحم وأنواع الوقود األخرى
احملتوية على الكربون إىل غاز - غاز اصطناعي يتم حرقه بعد إزالة

الشوائب منه.

دورة التغويز املتكامل املدجمة
(IGCC)

integrierter Vergasungs-Kombi-Kreisprozess

3708 Integrated Part-
Load Value (IPLV)

valeur intégrée à charge partielle

رقم منفرد خمتصر يعرب عن كفاءة احلمل اجلزئي ((رابط: وحدة
تكييف مدجمة|لوحدة تكييف مدجمة))، والذي يعتمد على العمليات

الغالبة (املرجحة) يف ظروف احلمل املختلفة.

قيمة متكاملة للحمل اجلزئي

IPLV

3709 Integrated Power 
System;  Unified 
Power System 
(IPS/UPS)

réseau d'électricité intégré;   réseau électrique 
unifié (IPS/UPS)

يشري املُصطلح 'IPS;  UPS' إىل شبكة لنقل طاقة تغطي مساحات
شاسعة، تعمل بشكل متزامن وإدارا مركزية وأعضاؤها يف األساس
من احتاد الدول املُستقلة (GUS). وتبلغ قُدرة الشبكة 300 جيجا
واط تقريباً، حيث تنتج سنوياً 1200 تريا واط;  ساعة، يستهلكها
280 مليون عميل. ويشمل النظام 8 مناطق زمنية ويتألّف من

شبكتني فرعيتني: IPS -  تضم أكرانيا، كازاخستان، كريجستان،
روسيا البيضاء، أذربيجان، طاجكيستان، جورجيا، مولدوفا، ومانغوليا

و UPS- اخلاصة بروسيا.

نظام الطاقة املُدمج، نظام الطاقة
املُوحد لروسيا

integriertes Stromnetzhttp

3710 Integrated Services 
Digital Network 
(ISDN)

réseau numérique à intégration de services

معيار دويل لشبكة االتصاالت الرقمية. هذه الشبكة تشمل خدمات
خمتلفة مثل التلكس (التلكس)، Teletex، DATEX-L (نقل
البيانات عرب خطوط اهلاتف)، DATEX ف (علبة حتويل نقل

البيانات)، و االتصاالت اهلاتفية اليت يتم نقلها و/أو إبالغها.

شبكة رقمية للخدمات املتكاملة

dienstintegrierendes digitales Netz

3711 Integrated 
Simulation 
Environment 
Language

INSEL

برنامج حماكاة ألنظمة الطاقة املتجددة اهلجينة، مت تطويره يف جامعة
أولدنبورغ. ويستخدم يف هذا الربنامج منوذج حماكاة لوجستية يتمثل
يف نظام حماكاة بالرسم التخطيطي املرحلي، وكل مرحلة فيه إما أن
متثل مكوناً يف النظام أو تحدد هلا مهمة معينة، مثل: معاجلة امللفات،

ومعاجلة املتغريات، إخل.

INSEL برنامج

INSEL

3712 integration

intégration

عملية اجلمع بني خمتلف املكونات الكهرضوئية يف نظام مشسي واحد
متكامل.

تكامل

Integration

3713 Intelligent Energy 
Europe (IEE)

Programme Énergie intelligente pour l'Europe 
(EIE)

برنامج أعلنته املفوضية األوروبية يف عام 2003 لدعم املنظمات اليت
تعمل يف جمال الطاقة املستدامة. ويكمن اهلدف الرئيسي من هذا

الربنامج يف حتقيق مستقبل الطاقة الذكية ووضع سياسات بشأن كفاءة
الطاقة ومصادر الطاقة املتجددة وحتقيق أهداف االحتاد األورويب اليت

تتعلق بالطاقة حبلول عام 2020.

الربنامج األورويب للطاقة الذكية 
(IEE)

Intelligente Energie - Europa (IEE)

3714 Inter-American 
Development Bank 
(IDB)

Banque interaméricaine de développement

بنك تنمية متعدد اجلنسيات يتخذ الشكل القانوين للشركة املُسامهة.
وقد قامت 19 دولة من األمريكيتني، منها الواليات املُتحدة

األمريكية، بتأسيس هذا البنك. كما انضمت إليه النمسا يف عام
1977، والحقاً أملانيا يف عام 1979، كأعضاء يف البنك. وتمثّل

دول من أمريكيا الالتينية، ومن الكارييب أغلبية أعضاء البنك.

بنك التنمية للبلدان األمريكية
(IDB)

Interamerikanische Entwicklungsbank
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3715 intercept factor

facteur d'interception

اجلزء من اإلشعاع املُنعكس الذي يتم اعتراضه عن طريق املُستقبل
املاص لألشعة.

عامل اعتراضي

Trefferquote Intercept-Faktor

3716 interconnect

interconnecter

موصل يف ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدة)) الكهرضوئية
وغريها من مصادر التوصيل، يهيئ ترابطاً بينياً كهربائياً بني اخلاليا

الشمسية.

رابط بيين

Modulverbinder

3717 interconnected 
operation

opération interconnectée

تشغيل عدة حمطات لتوليد طاقة، مختلفة من حيث مصادر الطاقة، يف
إطار ((رابط: شبكة مترابطة)). 

تشغيل مترابط

Verbundbetrieb

3718 interconnected 
system

système interconnecté

دمج عدة شبكات (اجلهد العايل والعايل جدا). يف أوروبا مثاال جند
.(UCTE) شبكة االحتاد من أجل تنسيق نقل الكهرباء

نظام مترابط

Verbundsystem

3719 interconnected 
system 
interconnected 
network grid

réseau interconnecté

شبكة تنشأ من خالل ربط تشغيل عدة حمطات لتوليد الطاقة أو إلنتاج
التيار، مع املُستهلكني املُنتفعني من ذلك. وتشتمل الشبكة على عدة

((رابط: منطقة حتكم|مناطق حتكّم)) مختلفة.

شبكة مترابطة

Verbundnetz

3720 interconnecting line

 lignes de couplage

دائرة كهربائية (قد تكونُ محوالً، عند احلاجة) تقوم بربط ((رابط:
شبكة نقل|شبكات النقل)) (( رابط: مشغل شبكة النقل|مبشغلي

شبكات النقل)).  ( انظر: ((رابط: عقد الربط املُشترك))) 

مغذِّي ربط مشترك

Kuppelleitung

3721 intercoolers

refroidisseurs intermédiaires

مربدات تستخدم لتقسيم الضغاط (الكمربسور) إىل قسمني، مما يؤدي
إىل زيادة اخلرج الصايف. وتعمل هذه املربدات على تربيد اهلواء

املضغوط املوجود يف القسم األول مع خفض استهالك الطاقة يف القسم
الثاين.

مربدات بينية

Ladeluftkühler

3722 Interdisciplinary 
Master in Energy 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise interdisciplinaire en énergie) diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يركز هذا الربنامج على تشكيل السياسة والتفاصيل العامة كال من
اجلوانب النظرية والعملية لقطاع الطاقة. وتشمل موضوعات حمددة:
1) السياسات واالستراتيجيات وختطيط الطاقة. 2) االقتصاد الطاقة.
3) قانون الطاقة. 4) موارد الطاقة والبنية التحتية. 5) الطاقة والبيئة

واالس

ماجستري متعدد التخصصات يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Interdisziplinärer Master für Energie 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

3723 interface

interface

سطح بيين

Schnittstelle

3724 interference test

test d'interférence

يلزم حفر العديد من آبار املراقبة لتنفيذ هذا االختبار، إذ يمكن ذه
الطريقة معرفة االتصال املائي (اهليدرويل) بني مختلف اآلبار، ومدى
عمق خمروط االخنفاض وشكله باإلضافة إىل حتديد توزيع النفاذية يف
الوسط احمليط. توجد طرق عديدة لالختبارات اهليدرولية، فعند اختيار
طريقة مناسبة جيب مراعاة نفاذية الصخور املُرتقبة من االختبار إىل

جانب اهلدف منه. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

اختبار تداخل األبار

Interferenztest
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3725 Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change (IPCC)

Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC)

هذه اللجنة كمؤسسة دولية، يف نوفمرب من عام 1988، متاشيا مع
كل من برنامج األمم املُتحدة للبيئة (UNEP) واملُنظمة العاملية

لألرصاد اجلوية (WMO). و تقدم هذه اهليئة  نظرة عامة لصانعي
القرارات السياسية عن آخر ما وصل إليه البحث العلمي. وبصفتها

جلنة تابعة التفاقية األمم املُتحدة اإلطارية بشأن تغير املُناخ
(UNFCCC)، تقوم اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغيرات
املُناخ باحلُكم على خماطر ظاهرة االحتباس احلراري العاملية وكذلك
بوضع استراتيجيات دف إىل جتنب حدوث األخطار البيئية وحتديد

إجراءات التواؤم مع التغيرات املُناخية.

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
(IPCC) املناخ

Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe 
für Klimafragen

3726 interharmonics

interharmonique

50) ضاعفاً صحيحاً للتردد األساسيدها مذبذبة جيبية ال يكونُ ترد
هرتز). ويمكن أن تظهر تلك التوافقيات البينية أيضاً يف النطاق

الترددي الواقع بني 0 هرتز و50 هرتز.

توافقية بينية

Zwischenharmonische

3727 Intermediate 
Pressure (IP)

pression intermédiaire (PI)

الضغط الذي يزيد على 700 كيلو باسكال وال يتجاوز 2000
كيلو باسكال.

(IP) ضغط متوسط

Zwischendruck

3728 intermittent on/off 
control

commande marche-arrêt réglage intermittent

نظام للتحكّم يف تشغيل وإيقاف األجهزة اليت تعمل بشكل متقطع.

عملية متقطعة تعديل فتح-غلق

Aussetzregelung

3729 intermittent 
operation

fonctionnement intermittent

تشغيل جزئي للتحميل، الذي يتحقق عن طريق تشغيل بتحميل كامل
مث توقف وتكرار ذلك بشكل دوري.

تشغيل متقطع

Taktbetrieb

3730 intermixing

intermélange

sind Durchmischungsvorgänge von 
Bodenhorizonten oder Sedimenten  

اختالط

Turbation

3731 inter-municipal 
cooperation

coopération intercommunale

التعاون بني عدد من البلديات.

تعاون بني البلديات

interkommunale Zusammenarbeit

3732 Internal circulation 
reactor

réacteur à circulation interne

نوع من أنواع اهلواضم الالهوائية، مصمم أساساً ملعاجلة مياه الصرف،
كما أنه يعترب الشكل املتطور لنظامي 'اهلضم بطبقة الندفات الالهوائية
ذات التدفق الصاعد' و'اهلضم بفرشة احلمأة احلبيبية املمتدة'. واجلدير
بالذكر أن هذا اهلاضم ينتج - نمطيا - (( رابط: غاز حيوي|غازاً

حيوياً)) ذا تركيز ميثان عالٍ.

مفاعل التدوير الداخلي

interner Umlaufreaktor

3733 Internal 
Combustion Engine

Moteur à combustion interne

احملرك الشائع استخدامه يف املركبات. ويمكن أن يكون وقود هذا
.أو وقود حيوي كات إما ديزل أو برتين أو غاز طبيعيالنوع من املُحر

(انظر: ((رابط: حمرك احتراق داخلي))

(ICE) ك احتراق داخليحرم

Verbrennungsmotor (ICE)

3734 internal combustion 
engine

moteur à combustion interne

جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكيميائية بالوقود عرب طريق االحتراق إىل
عمل ميكانيكي. تتحقق عملية االحتراق يف غرفة االحتراق، حيث

يتفاعل خليط من الوقود واهلواء. يتم استخدام التمدد احلراري لغازات
االحتراق الساخنة لتحريك املكبس. األمثلة الشائعة حملركات االحتراق

الد

حمرك االحتراق الداخلي

Verbrennungsmotor
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3735 Internal 
consumption 
regulation

régulation de la consommation interne

األحكام القانونية املتعلقة بالتعويضات وفواتري الطاقة اليت يستهلكها
منتج الطاقة املتجددة بنفسه.

تقنني االستهالك الداخلي

Eigenverbrauchsregelung

3736 internal efficiency

efficacité interne

كفاءة يتم احلصول عليها عند املقارنة بني ((رابط: شغل
داخلي|الشغل الداخلي)) أو باألحرى ((رابط: شغل بياينّ|الشغل
البياينّ)) (( رابط: آلة مستخدمة عملياً|آللة مستخدمة عملياً))،
والشغل اخلارج أو الداخل يف ((رابط: آلة مثالية|اآللة املثالية)). 

كفاءة داخلية

innerer Wirkungsgrad

3737 internal electricity 
market

marché intérieur de l'électricité

سوق الكهرباء الداخلية

Elektrizitätsbinnenmarkt

3738 internal energy (U)

énergie interne (U)

((رابط: طاقة حرارية|الطاقة احلرارية)) املختزنة يف حمتوى املواد بنظامٍ
ما.

(U) طاقة داخلية

Innere Energie (U)

3739 internal energy 
market

Marché intérieur de l'énergie

يمثّل هذا املصطلح املفهوم التقليدي لالندماج األورويب، وهو ما
يشكِّل منذ تسعينات القرن املاضي جاُ حمورياً يف سياسة الطاقة

األوروبية. وطبقاً للمعيار األساسي اخلاص بقوانني السوق الداخلية،
املذكور يف املادة 26 من ((رابط: معاهدة نظام عمل االحتاد األورويب
(TFUE))) ، تعترب التعامالت التجارية احلُرة للطاقة داخل االحتاد
األورويب منوذجاً مثالياً، حيث تتم هذه التعامالت من خالل إزالة

العوائق الفعلية أو القانونية. (ويف هذا الشأن تلعب نواقل الطاقة التالية:
التيار الكهربائي والغاز دوراً حمورياً، بوصفهما مصدرين هلما أمهية

بالغة يف جمال اإلمداد بالطاقة يف االحتاد األورويب، فضالً عن ما يرتبط
ما من صعوبات ناجتة عن وجوب اإلمداد ما عن طريق نظام

;à verifier par le profil A (.عنيشبكات م
possibilité d'erreur de traduction

سوق داخلية للطاقة

Energiebinnenmarkt

3740 internal migration

migration interne

اهلجرة داخل حدود الدولة.

هجرة داخلية

Binnenmigration

3741 internal migration

migration interne

Inland Immigration  

هجرة داخلية

Binnenmigration

3742 internal refugee

réfugié interne

sind Personen, die gewaltsam aus ihrer 
angestammten und rechtmäßigen Heimat 
vertrieben wurden (Inland Immigration).  

الجئ داخلي

Binnenflüchtlinge

3743 internal resistance

résistance interne

مقاومة تقاس عند منفذ أحادي كهربائي، وهي اليت حتدد مقدار الطاقة
اليت يمكن احلصول عليها منه حمدود. وتعد هذه الطاقة متغير هام  عند

استخدام املُراكمات والبطاريات.

مقاومة داخلية

Innenwiderstand

3744 internal resistance

résistance interne

مثتل املقاومة الداخلية مقاومة مصادر التيار سواء كانت فلطية أو
أجهزة قياس أو مضخمات أو بطاريات أو مراكمات. وتساوي

املقاومة الداخلية للبطاريات  واملُراكمات جمموع املُقاومات الداخلية
لكل اخلاليا.

مقاومة داخلية

Innenwiderstand

3745 internalization

intériorisation

إدراج رسوم إجتماعية اضافية اليت نشأت عن بعض العوامل اخلارجية
أوعن التأثريات اخلارجية يف احلسابات االقتصادية للمعين. واهلدف هو

احلد من إخفاقات السوق ولبلوغ الرفاه االجتماعي. 

إدخال

Internalisierung
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3746 internally displaced 
persons

personnes déplacées

األشخاص الذين مت جريهم قسرياً من أوطام األصلية القانونية
(هجرة داخلية).

الالجئون داخلياً، الجئون داخلياً

Binnenflüchtlinge

3747 International Action 
Program (IAP)

Programme d'action international

برنامج متت املوافقة عليه يف املؤمتر الدويل األول للطاقات املُتجددة
(Renewables 2004) الذي أُقيم يف مدينة بون األملانية.

ويشتمل الربنامج على حوايل 200 إجراء عملي والتزامات عديدة
اختذا حكومات ومنظّمات دولية ومؤسسات املُجتمع املدين وكذلك
مؤسسات اقتصادية. وبتطبيق هذا الربنامج سيمكن، وفقاً للتقديرات،

جتنب انبعاث 1.2 مليار طن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً.

(IAP) برنامج العمل الدويل

internationale Aktionsprogramm (IAP)

3748 International 
Atomic Energy  
Agency (IAEA)

Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA)

مؤسسة علمية وفنية مستقلة، هلا وضع خاص داخل منظومة األمم
املتحدة. يوجد مقرها يف فيينا.

وكالة الطاقة الذرية الدولية (
( IAEA

Internationale Atomenergie Organisation 
(IAEO)

3749 International 
Biogas & Bioenergy 
Center of Expertise 
(IBBK)

Centre international de compétences en biogaz 
et en bioénergie

يضم هذا املركز اخلُرباء ومشغلي الشبكات والشركات وكذلك
االحتادات ومؤسسات التأهيل املهين يف جماالت الغاز احليوي والطاقة
احليوية. وتعد ((رابط: مؤسسة دعم االستخدام املُستدام للغاز احليوي
والطاقة احليوية)) املؤسسة املسؤولة عن تنفيذ أعمال املركز اليت تتسع
لتشمل أنشطة إقليمية وحملية ودولية. ويعترب املركز أعماله مبثابة دفعة
مشجعة ألعمال االحتادات ومجاعات اللويب، حيث يسعى دائماً إىل
تغطية االحتياجات املُتزايدة للمعارف وتقدمي املعلومات بشكل حمايد
ومستقل عن الشركات العاملة يف هذا اال، فيما يتعلق مبجال الغاز

احليوي املولّد من الكُتلة احليوية والزيوت النباتية وغاز حرق األخشاب
وكذلك جمال معاجلة مياه الصرف مبراحلها املتتالية وإعادة استخدامها

وأيضاً معاجلة الروثّ وبقايا احلمأة. وتمثّل أعمال التأهيل املهين
واملشروعات حمور أعمال مؤسسة الدعم واملركز الدويل لكفاءة الغاز
احليوي والطاقة احليوية. ملزيد من املعلومات حول املركز برجاء زيارة

www.biogas-zentrum.de :املوقع التايل

املركز الدويل لكفاءة الغاز احليوي
(IBBK) والطاقة احليوية

Internationales Biogas- und Bioenergie 
Kompetenzzentrum (IBBK)

3750 International Court 
of Justice (ICJ)

Cour internationale de justice (CIJ)

Der Internationale Gerichtshof  

حمكمة العدل الدولية

IGH

3751 International 
Electrotechnical 
Commission (IEC)

Commission électrotechnique internationale

هيئة تضع املعايري األساسية يف اهلندسة الكهربائية؛ وقد صدرت عنها
غالبية املعايري واملقاييس املُطبقة يف جمال اإلمداد بالطاقة الكهربائية.

اللجنة  الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC)

International Electrotechnical Commission
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3752 International 
Electrotechnical 
Commission (IEC)

Commission électrotechnique internationale (CEI)

منظمة دولية تعمل على دعم التعاون الدويل فيما يتعلق بالتوحيد
القياسي للتقانات الكهربائية واإللكترونية، حيث تنشر املنظمة

املواصفات القياسية الدولية، واملواصفات الشائعة املتوافرة والتقارير
الفنية لتلبية املتطلبات املُثلى بني املنتفعني على املستوى الدويل.

اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية
(IEC)، اللجنة الكهروتقنية الدولية

(IEC)

International Electrotechnical Commission 
(IEC)

3753 International 
Emissions Trading 
(IET)

marché international du carbone

إحدى آليات ((رابط: بروتوكول كيوتو)) الثالثة املرنة اليت متكن
الدول اليت التزمت ((رابط: خفوضات االنبعاثات|خبفوضات

االنبعاثات)) وأقرت ((رابط: بروتوكول كيوتو)) أن متارس هذا النوع
من التجارة فيما بينها.

IET جتارة االنبعاثات الدولية

internationaler Emissionsrechtehandel (IET)

3754 International 
Energy Agency

Agence internationale de l'énergie

قاعدة للتعاون يف جمال البحث والتطوير، واإلدخال إىل السوق وتطبيق
تكنولوجيات الطاقة. يوجد مقرها يف باريس.

وكالة الطاقة الدولية

Internationale Energieagentur

3755 International 
Energy Agency (IEA)

Agence internationale de l'énergie (AIE)

هيئة تنسيقية تشكٍّل جزءاً من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 ،(OECD)دف إىل تقدمي املشورة للدول األعضاء حول تطبيق
الطُرق االقتصادية املُستدامة لإلمداد بالطاقة. وقد تأسست الوكالة عام

1974، يف أعقاب أزمة الطاقة والبترول اليت كانت ناشبة آنذاك.

(IEA) الوكالة الدولية للطاقة

Internationale Energieagentur (IEA)

3756 International 
Energy Agency (IEA)

Agence internationale de l'énergie (AIE)

تعترب هذه الوكالة قاعدة للتعاون يف جماالت البحث العلمي وتطوير
وتسويق وتطبيق تقنيات الطاقة املُتجددة، فضال عن امتالكها احتياطياً

استراتيجياً من البترول يمكنها من الدخول يف أسواقه.

(IEA) وكالة الطاقة الدولية

Internationale Energieagentur (IEA)

3757 International 
Energy Agency (IEA)

Agence internationale de l'énergie (AIE)

وكالة ذات كيان مستقل تعمل يف إطار منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (OECD) إلنشاء برامج الطاقة الدولية. وتعىن بشكل

أساسي بالسياسات الرشيدة للطاقة والتعاون والتكامل بني سياسات
الطاقة والسياسات البيئية يف ستة وعشرين بلداً من أصل ثالثة وثالثني

من البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
.(OECD)

(IEA) الوكالة الدولية للطاقة

Internationale Energieagentur (IEA)

3758 international energy 
agency (IEA)

agence internationale de l'énergie (AIE)

 منصة التنسيق داخل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دف تقدمي
املشورة من الدول األعضاء لتنفيذ إمداد الطاقة.

وكالة الطاقة الدولية

Internationale Energieagentur (IEA)

3759 International 
Energy Forum (IEF)

Forum international de l'énergie (IEF)

أكرب مؤمتر على املُستوى العاملي يشارك فيه وزراء الطاقة. وال يضم
هذا املنتدى الدول األعضاء  التابعة((رابط: وكالة الطاقة الدولية

(IEA)|للوكالة الدولية للطاقة (IEA)))  ومنظّمة األوبك فحسب،
بل أيضاً دوال تسعى لتحقيق مزيد من التطور يف جماالت الطاقة

املُتجددة، مثل الربازيل والصني واهلند واملكسيك وروسيا وإفريقيا
اجلنوبية. ومتتلك الدول األعضاء يف املُنتدى الدويل للطاقة ما يزيد على

%90 من االحتياطي العاملي للبترول والغاز الطبيعي، كما أن
احتياجاا من هذه املواد تبلغ نفس النِسبة تقريباً.

منتدى الطاقة الدويل

Internationales Energieforum (IEF)

3760 international energy 
law

la loi internationale de l'énergie

قانون الطاقة الدويل

internationales Energierecht

3761 International 
Environmental 
Agreements

Accords internationaux sur l'environnement

ist ein Übereinkommen zwischen zwei oder 
mehr Staaten im Bereich der Umwelt.  

اتفاق بيئي دويل

Internationales Umweltabkommen

380



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةI

3762 international 
environmental court

tribunal international de l'environnement

تطالب مجاعات سياسية،منذ عقود، بإنشاء ما يسمى بـ 'حمكمة البيئة
International' لعبارة) ICE الدولية' واملعروفة اختصاراً بالرمز
Court for the Environment')، حيث يفترض أن ختتص
هذه احملكمة جبميع القضايا واملسائل الدولية اخلاصة بالشؤون البيئية

واليت تحددها عقود واتفاقيات معقودة بني دول معينة. ولإلشارة، فإن
هذه احملكمة مل تتأسس بعد.

حمكمة البيئة الدولية

internationaler Umweltgerichtshof

3763 International Feed-
In Cooperation 
(IFIC)

coopération internationale de l'alimentation 
(IFIC)

يتم يف اطاره تبادل اخلربات عن أنظمة التزويد بالطاقة وإمكانية
حتسينها ومساعدة دول أخرى على القيام بذلك مع تطوير جودا.
يتم تبادل التجارب يف املنتديات الدولية وال سيما مناقشة سريورة
اخلطاب السياسي لالحتاد األورويب. وتعمل يف هذا التعاون جنبا اىل

جنب كل من ا

التعاون الدويل إلمداد الطاقة
(IFIC)

International Feed-In Cooperation (IFIC)

3764 International Gas 
Union

Union internationale de l'industrie du gaz   (UIIG)

االحتاد الدويل للغاز.

(IGU) االحتاد الدويل للغاز

IGU

3765 international 
geothermal 
association (IGA)

association internationale de géothermie

منظمة دولية تشكِّل احتادا لكافة املُنظمات اجليوحرارية املوجودة على
املستوى العاملي، وتضم هذه املُنظمة 26 دولة حىت اآلن.

اجلمعية الدولية للطاقة اجليو حرارية

International Geothermal Association (IGA)

3766 International 
Geothermal 
Association (IGA)

Association internationale de géothermie (IGA)

منظّمة دولية ال دف إىل الربح هلا ممثّلون ال الطاقة احلرارية
األرضية يف أماكن مختلفة من العامل. ودف املُنظّمة، اليت يبلغ عدد
أعضائها 5200 يف 65 دولة، إىل دعم تكنولوجيا الطاقة احلرارية
األرضية والتوسع يف استعماهلا باعتبارها جزءاً من الطاقات املُتجددة

على املُستوى العاملي.

مجعية الطاقة احلرارية األرضية الدولية

International Geothermal Association (IGA)

3767 International 
Geothermal 
Association (IGA)

Association international de la géothermie (AGR).

تأسست سنة 1995 يف أملانيا كمنظمة دولية ممثلة للطاقة
اجليوحرارية، ويوجد مكتبها الرئيسي يف مدينة بوخوم. يكمن اهلدف
من املنظمة يف تقوية وتعزيز نشر تقنية استخدام الطاقة اجليوحرارية

والتعامل مع األنظمة املستقبلية اليت تعتمد على الطاقة املتجددة.
ويشترك يف هذه املنظمة أكثر من مخسة آالف عضو من أكثر من

مخسة وستني من البلدان األعضاء.

الرابطة الدولية للطاقة احلرارية
األرضية، املنظمة الدولية حلرارة باطن

(IGA) األرض

International Geothermal Association (IGA)

3768 International 
Hydropower 
Association (IHA)

Association internationale de l'hydroélectricité 
(IHA)

منظّمة دولية غري جتارية هلا جِهات ممثّلة يف جمال أنظمة الطاقة املائية
وعلى األخص يف قطاعات توليد الطاقة الكهربائية وإدارة املياه

والصناعات ذات الصلة. وينتمي أعضاء املُنظّمة يف أكثر من 80 دولة
ملؤسسات حملية ودولية مختلفة، صناعية وعلمية وحكومية وأكادميية

وكذلك مؤسسات املُجتمع املدين.

(IHA) الرابطة الدولية للطاقة املائية

International Hydropower Association (IHA)
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3769 International 
Hydropower 
Association (IHA)

Association internationale de l'hydroélectricité 
(IHA)

مجعية تأسست سنة  1995 وتعىن بقطاع الطاقة الكهرمائية، وعلى
وجه التحديد إدارة املياه، وتوليد الكهرباء، والصناعات، واللوائح

التنظيمية ذات الصلة. ويزيد أعضاء هذه اجلمعية على مثانني بلداً من
شىت أحناء العامل ممثلني يف منظمات، وحكومات، ومراكز حبثية. كما
تنظم هذه اجلمعية املؤمتر العاملي للجمعية الدولية للطاقة الكهرمائية

(IHA) كل سنتني، ويقع مقرها الرئيسي يف لندن.

اجلمعية الدولية للطاقة الكهرمائية 
(IHA)

International Hydropower Association (IHA)

3770 International 
Master Degree in 
Thermal Sciences 
and Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise International en Sciences thermique et 
énergétique diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج ما يلي: 1) فيزياء نقل احلرارة. 2) اهلندسة
احلرارية املتقدمة. 3) الطرق التجريبية املتقدمة. 4) ديناميات املوائع
احلسابية. 5) عدم االستقرار Thermoconvective والتحكم
النشط. 6) فيزياء االضطراب والفوضى. 7) نقل احلرارة على خمتلف

الواجهات. 8) نق

ماجستري دويل يف العلوم والطاقة
احلرارية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

International-Masterstudiengang in thermische 
Wissenschaft und Energie erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

3771 International 
Master in Energy, 
Agroecology and 
territory 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise International en énergie, Agroécologie 
et territoire Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج للطالب حملة عامة عن املشاكل البيئية اليت تواجه
اتمع وعوامل التغيري االجتماعي، واليت ميكن أن تسهم يف بناء

مستقبل مستدام ومساعدة يف التنمية. يغطي عنصر الطاقة املتجددة من
هذا الربنامج  موضوعات مثل: 1) السياسات واألدوات الالزمة

لتخفيف تغي

املاجستري الدويل يف الطاقة والزراعة
البيئية وإعداد األقالبم الترابية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Internationaler Master in Energie, 
Agrarökologie und Gebiet) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

3772 International 
Network for 
Sustainable Energy 
(INFORSE)

Réseau international pour les énergies durables

شبكة دولية للمنظمات البيئية تعمل على تعزيز الطاقة املستدامة واضعة
النظافة البيئية يف املقام األول. تأسست هذه الشبكة سنة 1992،
ويقع مقرها الرئيسي يف الدمنارك. وهي تعمل كذلك على إطالق
مبادرات لربنامج يهدف إىل االنتقال إىل اإلمداد بالطاقة املتجددة

بنسبة 100% وبأربعة أضعاف كفاءة الطاقة حبلول سنة 2050.

الشبكة الدولية للطاقة املستدامة
(INFORSE)

International Network for Sustainable Energy 
(INFORSE)

3773 International 
Network for 
Sustainable Energy 
(INFORSE) 
Coordination

Réseau international pour l'énergie durable 
(INFORSE)

شبكة تكوا منظّمات مستقلة ال دف للربح، بل دف إىل حتقيق
إمداد مستدام بالطاقة. وتضم الشبكة أكثر من 160 عضو من أكثر

من 70 دولة.

الشبكة الدولية للطاقة املستدامة -
INFORSE

International Network for Sustainable Energy 
(INFORSE) Coordination
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3774 International Oil 
Companies (IOC)

Compagnies pétrolières internationales (IOC)

تشمل شركات النفط الدولية، الشركات العمالقة: شيفرون، اكسون
موبيل ويب.يب (BP) ورويال داتش شل وتوتال، اخل.

(IOC) شركات النفط الدولية

IOC

3775 International 
Partnership for 
Energy Efficiency 
Cooperation (IPEEC)

Partenariat international pour la coopération en 
matière d'efficacité énergétique

شراكة تأسست يف مايو;  آيار 2009 لتعزيز التعاون الدويل يف جمال
كفاءة استخدام الطاقة وكذلك لدعم السياسات اليت تعمل على

حتسني كفاءة الطاقة املُتولدة يف مجيع القطاعات على الصعيد العاملي.

الشراكة الدولية للتعاون يف جمال
(IPEEC) كفاءة الطاقة

Internationale Partnerschaft für die 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Energieeffizienz IPEEC

3776 International 
Protection

protection internationale

نوع من أنواع محاية عناصر التشغيل الكهربائية، يعمل على متييز
األجهزة اليت ال يمكن استخدامها يف كافة الظروف البيئية، وعلى

ذلك يلزم التحفظ يف استخدامها.

(IP) احلماية الدولية

internationaler Schutz

3777 International 
Renewable Energy 
Agency (IRENA)

Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA)

منظّمة حكومية دولية دف إىل دعم االستخدام الشامل واملُستدام
للطاقات املُتجددة يف مجيع أحناء العامل. ويقع مقر املُنظّمة يف مدينة

مصدر االقتصادية بدولة اإلمارات العربية املُتحدة. ومنذ تأسيسها عام
2009 يف بون، وقّعت 159 دولة باإلضافة إىل دول االحتاد

األورويب على الالئحة األساسية للمنظّمة و صدقت عليها 100 دولة
منها إىل جانب دول االحتاد األورويب. ويف الصورة املرفقة يشري اللون

األزرق إىل الدول اليت وقّعت اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة
املُتجددة،N133، ويشري اللون األخضر إىل الدول اليت وقّعت

االتفاقية وصدقت عليها.

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(ايرينا)

Internationale Organisation für Erneuerbare 
Energien (Internationale Agentur für 
Erneuerbare Energien) (IRENA)

3778 International 
Renewable Energy 
Alliance (IREA)

Alliance internationale pour les énergies 
renouvelables

منتدى تعاوين أسسته أربع منظمات دولية تتعامل يف الطاقات املتجددة
سنة 2004، وهي ((رابط: اجلمعية الدولية للطاقة الكهرمائية 

، (((ISES) رابط: مجعية الطاقة الشمسية الدولية))و ، (((IHA)
و((رابط: رابطة الطاقة اجليوحرارية العاملية (IGA))) ، و((رابط:
الرابطة العاملية لطاقة الرياح (WWEA))) . وانضمت اجلمعية
الدولية للطاقة احليوية أيضاً إىل املنتدى سنة 2009. ويركز هذا
التحالف أساساً على الطاقة املائية، والطاقة الشمسية، والطاقة

اجليوحرارية، وطاقة الرياح، والطاقة احليوية، وذلك عن طريق تعزيز
السياسات ودراسة قضايا التشريعات اخلاصة ا.

التحالف الدويل للطاقة املتجددة
(IREA)

Internationale Organisation für erneuerbare 
Energien

3779 international 
resources

ressources internationales

Landesressourcen  

موارد دولية

internationale Ressourcen

3780 International Solar 
Energy Society 
(ISES)

Société internationale de l'énergie solaire (ISES)

منظّمة مقرها يف مدينة فرايبورج إمي برايزجاو األملانية. تعمل من أجل
دعم جماالت الطاقات املُتجددة على املُستوى العاملي. وهي إحدى
املُنظّمات غري احلكومية (NGO) اليت تعترف ا اُألمم املُتحدة.

اجلمعية الدولية للطاقة الشمسية

International Solar Energy Society (ISES)

3781 International Solar 
Energy Society 
(ISES)

Société internationale d'énergie solaire

منظمة دولية أنشئت سنة 1954 وتعمل على تسريع تطوير
واستخدام الطاقة الشمسية. وميتد نطاق عمل هذه اجلمعية حالياً إىل
أكثر من مائة وعشرة دولة على املستوى العاملي. وتتخذ من مدينة
فرايبورغ بأملانيا مقراً رئيسياً هلا. ويندرج ضمن أعضاء هذه اجلمعية
باحثون وصناعيون ومنظمات حبثية وصناعية، يعملون مجيعاً يف تعاون

وثيق مع السلطات التنظيمية.

مجعية الطاقة الشمسية الدولية
(ISES)

International Solar Energy Society (ISES)
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3782 International 
Standard 
Organization (ISO)

Organisation internationale de normalisation

منظمة دولية لتطوير املواصفات القياسية اليت تساعد قطاع الصناعة
على حتسني منتجاته وخدماته والقيام باملمارسات عن طريق تزويد

احلالة التقنية الراهنة باملواصفات الالزمة وشروط االختبار. ويبلغ عدد
الدول األعضاء يف هذه املنظمة 163 دولةً تضم 3368 جلنة فنية
تعمل على تطوير املواصفات القياسية الدولية يف ااالت املختلفة.

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
(ISO األيزو)

International Standard Organization (ISO)

3783 International 
Standards

normes internationales

تطور هذه املواصفات وفقا للجهود التعاونية اليت أجريت يف فيينا
واتفاقيات دريسدن اليت توصف املبادئ التوجيهية للتعاون التقين بني
منظمات وجلان من شىت أحناء العامل تقريباً لوضع املواصفات القياسية
الدولية . وتندرج هذه املواصفات الدولية حتت نطاق هيئات التوحيد
،(ISO األيزو) القياسي، مثل: املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وكذلك اللجنة األوروبية

للتوحيد القياسي (CEN) إىل حدّ ما.

املواصفات القياسية الدولية

internationale Normen

3784 international 
watercourses

cours d'eau internationaux

-  

جماري مائية دولية

internationalen Wasserläufe

3785 Internationale 
Elektrotechnische 
Kommission

norme de la commission électrotechnique 
internationale (CEI)

معيار مصمم وحمدد من طرف ((رابط: اللجنة الكهروتقنية الدولية)). 

معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية
(IEC)

International Electrotechnical Commision (IEC) 
Standard

3786 Internet Protocol 
(IP)

protocole Internet (IP)

بروتوكول شبكة مستعمل على نطاق واسع بشبكات الكمبيوتر و
يشكِّل أساسا  لإلنترنت. كما أنه تنفيذ لطبقة اإلنترنت للنموذج
TCP / IP أو طبقة توصيل الشبكة (باالجنليزية: طبقة عمل
الشبكة) من ((رابط: احملول احمللي للشبكة)).  IP هو بروتوكول

بدون اتصال، أي أنه ال ي

(IP) بروتوكول اإلنترنت

Internetprotokoll

3787 interruption 
frequency

fréquence de coupure

عدد ((رابط: انقطاع(ات) التيار)) خالل سنة.

تردد االنقطاع

Unterbrechungshäufigkeit

3788 interruption time

temps d'interruption

متوسط مدة االنقطاع.

فترة انقطاع

Unterbrechungsdauer

3789 intraday

intrajournalier

عملية عرض الطاقة للتداول والبيع، وميكن أن متتد فترة العرض إىل
45 دقيقة قبل التسليم.

بيع الطاقة يف نفس اليوم

Intraday

3790 intraday

intrajournaliére

مزاد علين للتداول التجاري على كميات التيار الكهربائي يف اليوم
نفسه أو اليوم التايل.

مزاد يومي

Intraday

3791 introduced current

courant absorbé

التيار الكهربائي الذي يصل قطيب التوصيل (ما يسمى منفذ أوحد)
ويتدفق يف شبكة كريشوف.

تيار مدخل

Stromaufnahme

3792 intrusive rocks

roches intrusives

(انظر: ((صخورجوفية|الصخور اجلوفية))) 

صخور متداخلة

Intrusivgesteine
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3793 Inventory and 
Review of 
Multilateral and 
International 
Energy Efficiency 
Initiatives

Inventaire et examen des initiatives d'efficacité 
énergétique multilatérale et internationale

إطار للمبادرة اليت طورا ((رابط:الشراكة الدولية للتعاون يف جمال
كفاءة الطاقة (IPEEC)))  لتحديد وجتميع ملخصات برامج كفاءة
استخدام الطاقة الدولية، ومن ثَم فإا متكن الشراكة من التعرف على

االجتاه املطلوب زيادة التعاون فيه واالهتمام به فيما يتعلق بكفاءة
استخدام الطاقة.

جرد واستعراض املبادرات الدولية
متعددة األطراف حول كفاءة

استخدام الطاقة

Inventory and Review of Multilateral and 
International Energy Efficiency Initiatives

3794 inversion

inversion

Eine Inversion ist eine Luftschicht, in der die 
Temperatur entgegen den normalen 

Verhältnissen mit der Höhe zunimmt. 
Inversionsschichten werden deshalb auch als 

Temperaturumkehrschichten bezeichnet.  

انعكاس حراري

Inversion

3795 inverter

onduleur

عاكس القدرة الكهربائية أو عاكس التيار الكهربائي، هو مغير للقدرة
الكهربائية يقوم بتحويل التيار املستمر (DC) إىل تيار متردد

(AC). وميكن أن تبلغ قيمة هذا التيار املتردد املُحول أي مستوى
جهد وتردد مطلوبني باستخدام احملوالت ودوائر التحكم ووصل

وفصل القدرة املناسبة.

عاكس التيار الكهربائي

Wechselrichter

3796 inverter

inverseur

جهاز دوار يقوم بتحويل التيار املُستمر إىل تيار متردد.

حمول عكسي

Wechselrichter

3797 inverter

onduleur

جهاز كهربائي حيول اجلهد الثابت إىل جهد متردد.

عاكس كهربائي

Wechselrichter

3798 inverter design 
variables

variables de conception d'onduleur

تشتمل متغريات تصميم ((رابط: عاكس التيار الكهربائي)) يف النظم
اهلجينة، على كلٍ من قدرة خرج التيار املتردد اخلاصة بالعاكس

وكفاءة العاكس. ويصاحب حتويل قدرة تيار املستمر إىل قدرة تيار
متردد فواقد حتويل تتوقف على خصائص العاكس املُستخدم يف

التحويل.

متغريات تصميم العاكس

Wechselrichter-Auslegungsgrößen

3799 inverter power 
inverter

onduleur

جهاز تقين يقوم بتحويل القُدرة الكهربائية املُستمدة من مصدر فلطية
يعمل بالتيار املُستمر، مثل حمطات توليد الطاقة من اخلاليا الشمسية،

إىل جهد كهربائي ترددي، يكون عادةً متوافقاً مع جهد الشبكة.

محول عكسي

Wechselrichter

3800 inverting topology

topologie d'ondulation

نوع من طوبولوجيا مغيرات إضعاف وتعزيز اجلهد، تكون فيه قطبية
جهد اخلرج معاكسة للدخل. ويمكن تعديل جهد اخلرج بناًء على

دورة تشغيل ترانزستور التحويل

طوبولوجيا عاكسة

invertierende Topologie

3801 In-vessel 
composting

compostage fermé

جمموعة من الطرق املتبعة حلفظ املواد املُراد حتويلها إىل مساد يف
حاويات. ويمكن أن تتكون أنظمة التدمني يف احلاويات من املعادن أو
الصهاريج البالستيكية أو املخازن اخلرسانية، حيث يتاح فيها التحكم

يف تدفق اهلواء ودرجة احلرارة باستخدام مبادئ تشغيل 'املفاعل
.'احليوي

التدمني يف حاويات

geschlossene Kompostierung
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3802 investigation 
methods for 
determining 
geothermal 
parameters

méthodes d'investigation pour la détermination 
des paramètres géothermiques

تستعمل لضبط خواص النفاذية وخواص التخزين لباطن األرض إذ يتم
إجراء فحوصات هيدرولية (جتارب ضخ) يف اآلبار.  ففي جمال الطاقة

اجليوحرارية العميقة ال ميكن إجراء الكثري من عمليات احلفر
االستطالعية األخرى يف نطاق شبكة القياس – مقارنة باحلال عند

استكشاف البترول والغاز الطبيعي يف أوىل مراحل الفحص – وميكن
فقط بداية احلفر مرة ثانية عند كشف خامة املعدن. وتنفيذ وتقييم

االختبارات اهليدرولية ألغراض جيوحرارية ينصب كذلك على كيفية
إجياد استخدامات لصناعات البترول والغاز الطبيعي هلا عند إجراء
االختبارات (مثل اختبار الطبقة، اختباري الرتح والسيلخة، وفحص

الضخ أو فحص احلقن).

طرق الفحص لضبط املعامل
اجليوحراري

Untersuchungsmethoden zur Bestimmung 
geothermischer Parameter

3803 investment

investissement

يعرف االستثمار على أنه ارتباط طويل األجل موعة من رؤوس
أموال يف ممتلكات مادية أو غري مادية.

استثمار

Investition

3804 investment barrier

barrière d'investissement

مانع حيول دون تقدمي املُستثّمر للوسائل االقتصادية يف مشروع معين.

عائق استثمار، عوائق االستثمار

Investitionsbarriere

3805 investment incentive

incitation à l'investissement

 يف عام 2012ارتفع االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة يف أملانيا إىل
مستوى قياسي وبلغ حنو 27 مليار يورو مع التوسع ىف خمطط مصادر
الطاقة املتجددة وقد قامت وزارة البيئة االحتادية بالفعل بالتوقيع على
عقد استثمار يف منشآت الطاقة املتجددة بأكثر من 200 ماليني يور

حوافز االستثمار

Investitionanreiz

3806 investment product

produit d'investissement

((رابط: منوذج مشاركة أهلية))، يساهم فيه املواطنون كممولني،
لدعم مشروع ما مادياً. إال أم ال يعتربون يف هذه احلالة من مالكي

املشروع، بل حيصلون فقط على أرباح وعوائد من استثماره.

عائد االستثمار

Anlageprodukt

3807 investor

investisseur

ممول أو صاحب رأس املال.

مستثّمر

Anleger

3808 investor

investisseur

شخص أو شركة تضع إمكانات مادية قيد االستخدام، وتتوقع حتصيل
عائد وربح مقابل هذا االستثمار.

مستثّمر

Investor

3809 INVOIC

INVOIC

البيانات احملاسبتية خلدمات الشبكة والطاقة ((( أنظر: تبادل البيانات
. (((EDIFACT اإللكترونية لإلدارة والتجارة والنقل

INVOIC

INVOIC

3810 involuntary 
emigration

émigration involontaire

-  

هجرة غري طوعية

Unfreiwillige Abwanderung

3811 iodine index

indice d'iode

مقياس ملقدرة الكربون املُنشط على امتصاص املواد ذات األوزان
اجلزيئية الضئيلة ويعادل عدد املليجرامات من اليود اليت يمكن

امتصاصها على جرام واحد من الكربون املُنشط.

قيمة اليود

Jodzahl;   Iodzahl

3812 ion

ion

جسيم مشحون كهربائيا.

أيون

Ion
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3813 ion exchange

échange d'ions

إحدى ((رابط: طُرق معاجلة املياه)) يمكن بواسطتها أن حتُلّ أيونات
ذات نفس الشحن (موجبة أو سالبة) حملّ األيونات املُذابة.

تبادل أيوين

Ionenaustausch

3814 ion exchange 
chromatography

chromatographie échangeuse d'ions

طريقة حتليلية يف الكيمياء أو علم األحياء، يمكن عن طريقها فصل
املواد تبعاً لشحناا.

استشراب بتبادل األيونات،
كروماتوجرافيا أيونية

Ionenaustauschchromatographie

3815 ion exchanger

échangeur d'ions

املواد اليت تقوم باستبدال األيونات املتواجدة يف حملول بأيونات أخرى
هلا شحنة كهربائية مساوية.

مبادل أيونات

Ionenaustauscher

3816 Ionizer

ioniseur

جهاز يزيل اجلسيمات العالقة يف اهلواء من اهلواء ليصري صاحلاً
لالستنشاق.

مؤين

Ionisator

3817 IPCC

Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC)

Der Intergovernmental Panel on Climate 
Change (auf deutsch: Zwischenstaatlicher 

Ausschuss für Klimaänderungen)  

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ.

IPCC

3818 IREC (Interstate 
Renewable Energy 
Council)

Conseil interétatique d'énergie renouvelable

قد تأسس عام 1982 يف الواليات املُتحدة األمريكية. و دف هذا
الس إىل التأثري على سياسة الطاقة األمريكية من أجل توسيع وتنمية

استخدام الطاقات املُتجددة يف شبكات الطاقة والصناعة.

الس األمريكي للطاقات املُتجددة
(IREC)

IREC

3819 IRENA

Agence internationale pour les énergies 
renouvelables

وكالة دولية تشجع الدول األعضاء ا على تعزيز إمكانام من الطاقة
املتجددة عن طريق عرض النطاق األوسع للسياسيات التكنولوجية.
وتركز الوكالة أساساً على إقناع الدول األعضاء ليس فقط ليحصلوا
على تفهم متعمق هلذه املعايري واملواصفات، بل ولتطبيقها كذلك يف
نطاقهم للحصول على اإلنتاج األمثل من الطاقة البديلة. واجلدير

بالذكر أن أعضاء هذه الوكالة موزعون يف مائة دولة حول العامل مبا
فيها دول االحتاد

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(إيرينا)

Internationale Agentur für Erneuerbare 
Energien(IRENA)

3820 iron

fer

عنصر كيميائي. معدن فضي املظهر واللون، يتأكسد بسهولة يف وجود
الرطوبة.

حديد

Eisen

3821 irradiance

irradiance

مقدار ضوء الشمس (املباشر أو املنتشر) الذي يسقط على السطح.
ويعرب عنها بالكيلو واط لكل متر مربع. ويعد التشميس هو ناتج

اإلشعاعية والزمن.

إشعاعية

Bestrahlungsstärke

3822 irradiance

irradiance

معدل الطاقة اإلشعاعية الساقطة على سطحٍ ما لكل وحدة مساحة من
.(w;  m2) عربر عنه بالواط;   متر معبهذا السطح وي

إشعاعية

Bestrahlungsstärke

3823 irradiation

irradiation

الطاقة الساقطة لكل وحدة مساحة على سطحٍ ما، وتحسب عن طريق
التجميع التكاملي لإلشعاع خالل فترة زمنية محددة، ويعبر عنها

.(J;  m2) باجلول;   متر مربع

تشعيع

Bestrahlung
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3824 irradiation 
conditions;   
radiation 
conditions;   
sunlight conditions

condition de rayonnement

قيم األشعة الشمسية، اليت تتفاوت بِشدة مع اختالف املنطقة. وبدءاً
من مستوى معني يمكن أن تكون االستثمارات يف جمال الطاقة

الشمسية مربِحة للمستثمرين.

حالة اإلشعاع، حالة إشعاعية

Einstrahlungsbedingung

3825 irregular waves

vagues irrégulières

أمواج تتخذ أشكاالً أكثر تعقيدا من املعتاد، وتفتقد االرتفاع أو الطول
املوجي األحادي املُحدد بدقة. وتتشكل هذه األمواج عن طريق تفاعل

وتصادم أمواج منتظمة قادمة من اجتاهات مختلفة.

أمواج غري منتظمة

unregelmäßige Wellen

3826 irreversible loss of 
soil

perte irréversible du sol

Erosion einzelner Bodenhorizonte oder des 
gesamten Bodens  

خسارة ال رجعة فيها من التربة

irreversibler Verlust von Boden

3827 irreversible process

processus irréversible

((رابط:عملية)) تطبق يف الواقع العملي، وال يمكن إمتامها يف االجتاه
العكسي.

عملية غري قابلة لالرتداد، عملية غري
عكوسية

irreversibler Prozess

3828 irreversible 
processes

processus irréversibles

تغيرات تطرأ على الطاقة الكامنة للمادة الكيميائية، وال ميكن عكسها
خالل العملية الكهركميائية.

عمليات غري عكوسة

Irreversibilitäten;   irreversible Prozesse

3829 irrigation

irrigation

ist die Versorgung des Kulturlandes mit 
Wasser.  

ري

Bewässerung

3830 Irrigation system

système d'irrigation

نظام سقي

Bewässerungssystem

3831 irrigation;   watering

irrigation

إمداد املناطق املزروعة باملياه.

ري

Bewässerung

3832 ISE (Fraunhofer 
Institute for Solar 
Energy Systems ISE)

ISE (Institut Fraunhofer pour les systèmes 
d'énergie solaire )

معهد أنظمة الطاقة الشمسية التابع موعة معاهد فراووفر املتخصصة
يف جمال األحباث التطبيقية ويوجد مقره يف مدينة فرايبورغ، وهو أحد
املؤسسات الرائدة يف جمال ((رابط: تكنولوجيا الطاقة الشمسية)) يف

أملانيا. ويشارك املعهد باإلضافة إىل أحباثه يف جمال التقنية الك

معهد فراووفر ألنظمة الطاقة
(ISE) الشمسية

ISE (Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme )

3833 isentropic efficiency

rendement isentropique

نِسبة القُدرة املولّدة فعلياً من ((رابط: عنفة بخارية)) إىل القُدرة املولّدة
من عنفة مثالية (دون فواقد داخلية)، وذلك يف نفس ظروف دخول

البخار، ومع التفريغ عند نفس قيمة الضغط السفلي.

كفاءة ايزنتروبية

isentroper Wirkungsgrad

3834 isentropic efficiency

rendement isentropique

كفاءة يتم احلصول عليها عند املقارنة بني ((رابط: شغل كُلّي|الشغل
الكُلي)) (( رابط: آلة مستخدمة عملياً|آللة مستخدمة عملياً)) مبثله يف
((رابط: آلة مثالية|اآللة املثالية)).  ( انظر: ((رابط: عملية متساوية

اإلنتروبيا))) 

كفاءة اإلنتروبيا الثابتة

isentroper Wirkungsgrad

3835 isentropic exponent

exposant isentropique

أُس يف ((رابط: عملية متساوية اإلنتروبيا)) ال يرتبط بدرجة احلرارة يف
حالة ((رابط: غاز مثايل|الغازات املثالية))) . وهو خارج قسمة

((رابط: سعة احلرارة النوعية عند ثبات الضغط (cp)))  على ((رابط:
. (((cv) سعة حرارية نوعية

معامل ثبات اإلنتروبيا، أُس اإلنتروبيا

Isentropenexponent
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3836 isentropic state 
change

changement isentropique d'état

حالة تغير متساوي اإلنتروبيا

isentrope Zustandsänderung

3837 iSERV

projet iServ

نظام يتيح حدوث زيادة مستمرة يف املتابعة مما يساعد على تطوير
التشريعات املستقبلية لالحتاد األورويب فيما يتعلق بكفاءة الطاقة يف

جماالت معاينة منصوص عليها.

iSERV نظام

iSERV

3838 island grid

réseau en îlot

شبكة كهرباء تزود مساحة صغرية فقط ومستقلة عن شبكات أخرى
للكهرباء.

شبكة جزيرية

Inselnetz

3839 island operation;   
island mode 
operation

îlotage

مولد يعمل بشكل منعزل يف حالة غياب الربط مع شبكة التزويد
الرئيسية. ويعد التشغيل املُنعزل مناسباً متاماً يف املَجاالت اليت ال يتوفر
ا إمكانية االتصال بالشبكة العمومية، أو يكونُ ذلك غري اقتصادي
(مثل منطقة ريفية ال تتوفر فيها شبكة تيار)، ويكونُ توليد الطاقة فيها

من خالل حمطة توليد طاقة من الرياح أو من اخلاليا الشمسية.

تشغيل منعزل (قائم بذاته)

Inselbetrieb

3840 island system;   off-
grid system

système autonome (système Île)

نظام حملي لإلمداد بالطاقة، قائم بذاته؛ أي أنه يعمل دون اتصال
بشبكة توليد التيار الكهربائي. ويف هذا النظام، قد تتولّى حمطات
لتوليد الطاقة من الرياح أو من اخلاليا الشمسية مهمة توليد الطاقة

الكهربائية، واليت تستهلك عادة يف أغراض التدفئة أو اإلضاءة.

نظام منعزل، نظام قائم بذاته

Inselsystem

3841 isloated network 
isolated grid

réseau isolé

شبكة تيار ثالثي األطوار دون تأريض لنقطة التعادل. (انظر: ((رابط:
شبكة تأريض رنان))) 

شبكة معزولة

isoliertes Netz

3842 ISO

Organisation internationale de normalisation 
(ISO)

(International Standardization Organization)
ist die internationale Dachorganisation der

nationalen Normungseinrichtungen aus 140
Ländern. Deutschland ist in der ISO durch

das Deutsche Institut für Normung DIN
.repräsentiert

(ISO) هيئة التقييس الدولية

ISO

3843 ISO 13065

ISO 13065

مواصفة قياسية أصدرا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو
ISO) لتوصيف مبادئ االستدامة، وضوابط املعايري، والتقنيات
اخلاصة ا، ومؤشرات حساب املنهجيات املتعلقة بسلسلة اإلمداد

بالطاقة احليوية. كما تعىن املواصفة باملؤثرات االقتصادية واالجتماعية
والبيئية الالزمة ملعاجلة الطاقة احليوية.

مواصفة األيزو رقم 13065

ISO 13065

3844 ISO 14438

ISO 14438

مواصفة قياسية أوروبية أصدرا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
(األيزو ISO) لقياس التوازن بني كَسب وفقدان احلرارة بفعل

اإلشعاع الشمسي الداخل إىل املبىن من;  خالل النوافذ الزجاجية يف
مدة حمددة تتوقف على متوسط معدل الكسب أو الفقدان. وهذه
التقنية متكن الشركات املُصنِعة من مقارنة أداء إنتاجها عن طريق

حساب قيمة توازن الطاقة.

مواصفة األيزو رقم 14438

ISO 14438

3845 ISO 50001

ISO 50001

مواصفة قياسية دولية ال تنص فقط على املتطلبات الالزمة لوضع نظام
الطلب على الطاقة، بل وتحدد كذلك متطلبات تنفيذه وتطويره.
ويكمن اهلدف الرئيسي من مواصفة األيزو هذه يف متكني املنظمات
من التكيف مع إحدى الطرق الفعالة لتحقق من خالهلا حتسناً تدرجيياً

يف كفاءة الطاقة لديها.

مواصفة األيزو رقم 50001

ISO 50001
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3846 ISO 9050

ISO 9050

أسلوب توحيد قياسي طورته املنظمة الدولية للمواصفات (األيزو
ISO) حلساب معامل إنفاذية طاقة اإلشعاع الشمسي خالل التلويح
الزجاجي لنوافذ املباين وما أشبه. وختدم هذه العملية دراسات املقارنة
اخلاصة حبسابات إضاءة الغرف وتدفئتها وويتها، هذا باإلضافة إىل

أا تتيح املقارنة بني أنواع التلويح الزجاجي املختلفة.

مواصفة األيزو رقم 9050

ISO 9050

3847 ISO 9060

ISO 9060

مواصفة قياسية اصدرا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو
ISO) لتقييم أداء ودقة مقياس اإلشعاع السماوي (البريانومتر)،

وتصنيفه إىل ثالث فئات، وفقاً ملواصفات ينص عليها، وأفضلها هي:
املعيار الثانوي، والفئة األوىل والفئة الثانية مع توصيف كل منها.

مواصفة األيزو رقم 9060

ISO 9060

3848 ISO 9488

ISO 9488

مواصفة قياسية عاملية تقدم تعليقات للمصطلحات الفنية األساسية
اخلاصة بالطاقة الشمسية.

مواصفة األيزو رقم 9488

ISO 9488

3849 ISO 9553

ISO 9553

هذه املواصفة القياسية الدولية تنص على مواصفات اختبار وتصنيف
املطاط املستخدم يف السداد املُحكم ملُجمعات الطاقة الشمسية ملنع
حدوث تسرب ا. مما ييسر إمكانية اختيار نوع املطاط املناسب

للتطبيقات املستهدفة.

مواصفة األيزو رقم 9553

ISO 9553

3850 ISO 9846

ISO 9846

مواصفة قياسية تنص على معايرة أجهزة قياس اإلشعاع السماوي
(البريانومترات)، املستخدمة كأدوات مرجعية يف العديد من املقارنات.
ويكمن اهلدف من تطوير هذه املواصفة يف وضع تطبيق موحد لطرق

موثوق ا ملعايرة أجهزة قياس اإلشعاع السماوي (البريانومترات).

مواصفة األيزو رقم 9846

ISO 9846

3851 ISO Technical 
Committee (TC) 180

Comité Technique (CT) 180 de l’Organisation 
Internationale de Normalisation

جلنة شكَّلَتها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو ISO) لتناول
قضايا التوحيد القياسي يف جمال الطاقة الشمسية. وتنص هذه اللجنة

على املواصفات اخلاصة بتدفئة احلَّيزات وتسخني املياه، وتكييف اهلواء
والتربيد والتدفئة الصناعية، اليت تنبين مجيعها على الطاقة الشمسية.
ويبلغ عدد الدول املشاركة يف هذه اللجنة تسع وعشرين دولةً

باإلضافة إىل ست وثالثني دولة مراقبة.

اللجنة الفنية أيزو رقم 180

ISO-Normenausschuss (TC) 180

3852 ISO Technical 
Committee (TC) 238

Comité Technique (CT) 238 de l’Organisation 
Internationale de Normalisation

(ISO األيزو) جلنة فنية شكلتها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي
لتطوير املواصفات القياسية والتحقق من القضايا التنظيمية املتعلقة
بالوقود احليوي الصلب. وتركز كذلك على مراقبة جودة كل من

املواد املعاجلة واملواد اخلام، املستخدمة مصدراً للوقود احليوي الصلب،
وكذلك جتهيز عيناا وحتديد منهجيات اختبارها. ويبلغ عدد أعضاء

هذه اللجنة مخساً وعشرين دولة باإلضافة إىل اثنيت عشرة دولة مراقبة.

اللجنة الفنية أيزو رقم 238

ISO-Normenausschuss (TC) 238

3853 ISO Technical 
Committee (TC) 242

Comité Technique (CT) 242 de l’Organisation 
Internationale de Normalisation

جمموعة عمل شكلتها ((رابط: املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو
ISO)))  يف عام 2008 لبحث عملية التوحيد القياسي يف جمال
إدارة الطاقة. وجدير بالذكر أن 'إدارة الطاقة' تشمل كل من: أداء

الطاقة، وكفاءا، واإلمداد ا، واملعدات املستخدمة يف أنظمتها. ويبلغ
عدد أعضاء هذه اللجنة مخسني دولة باإلضافة إىل مثاين عشرة دولةً

مراقبةً.

اللجنة الفنية أيزو رقم 242

ISO-Normenausschuss (TC) 242
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3854 ISO/IEC JTC 2

groupe de travail mixte ISO-IEC pour des 
questions d'efficacité énergétique et des sources 
d'énergie renouvelables

اللجنة الفنية املشتركة رقم 2 ملنظمة األيزو واللجنة الدولية للتقانة
ISO/IEC الكهربائية

اللجنة الفنية املشتركة رقم 2 ملنظمة
األيزو واللجنة الدولية للتقانة

ISO/IEC الكهربائية

ISO/IEC JTC 2

3855 isobaric process

processus isobare

((رابط: تغير احلالة)) عند ثبات الضغط.

عملية متساوية الضغط

isobare Zustandsänderung

3856 isobars

isobares

sind auf Wetterkarten zu sehen, sind als 
dünne schwarze Linien eingezeichnet.  

خط تساوي الضغط

Isobaren

3857 isochoric process

processus isochore

((رابط: تغير احلالة)) عند ثبات احلجم.

عملية متساوية احلجم، عملية ثابتة
احلجم

isochore Zustandsänderung

3858 Isoentropic process

procédé isoentropique

عملية تكون فيها قيمة ((رابط: إنتروبيا (ال... )|إنتروبيا)) (( رابط:
خبار املاء)) الداخل إىل العنفة مساوية لنظريا اخلارجة منها، أي تظل

فيها إنتروبيا النظام ثابتة. وتعترب ((رابط: عنفة خبارية|العنفة
البخارية)) املثالية تطبيقًا على العمليات اإليزنتروبية.

عملية ايزنتروبية

isentroper Prozess

3859 isolated system

système isolé

مكن أن يتجاوز انتقال املادة أو الطاقة بداخله ((رابط: حدنظام ال ي
النظام)) نفسه.

نظام معزول

abgeschlossenes System

3860 isolated system;   
off-grid system

installation autonome

منشأة لإلمداد بالتيار الكهربائي غري موصلة بالشبكة، وتعمل غالباً
بالطاقة الشمسية.

نظام اخلاليا الكهروضوئية القائم بذاته

Inselanlage

3861 isothermal change 
of state

changement d’état isothermique

تغري دينامي حراري يف حالة تظل فيها درجة احلرارة ثابتة. فعند القيام
بضغط غاز البد من التخلص من حرارة الضغط الزائدة عن العملية أو
إمدادها ((رابط: حرارة|حبرارة)) عند التمدد، ويمكن احلفاظ على

ثبات درجة احلرارة إىل حد ما باستخدام اقتران حراري.

عملية ثابتة احلرارة

isotherme Zustandsänderung

3862 isothermal 
compression

compression isotherme

التغير احلجمي للغاز (من خالل كبسه;   ضغطه أو متديده)، حيث
جيري التبادل احلراري يف الوسط املُحيط، حبيث تظل درجة حرارة

الغاز ثابتة.

انضغاط ثابت درجة احلرارة

isotherme Verdichtung

3863 isothermal efficiency

efficacité isothermique

كفاءة حنصل عليها عند املقارنة بني ((رابط: شغل كُلي|الشغل
الكُلي)) (( رابط: آلة مستخدمة عملياً|آللة مستخدمة عملياً))

و((رابط: اآللة املثالية)).  ( انظر: ((رابط: عملية متساوية اإلنتروبيا))) 

كفاءة عند ثبات درجة احلرارة

isothermer Wirkungsgrad

3864 isothermal exponent

exposant isothermique

أُس ذو درجة حرارة ثابتة

Isothermenexponent

3865 isothermal process

processus isotherme

((رابط: تغير احلالة)) عند ثبات درجة احلرارة.

عملية ذات درجة حرارة ثابتة، عملية
ذات درجة حرارة ثابتة متساوية

isotherme Zustandsänderung
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3866 isotherms

isothermes

werden in der Meteorologie werden 
Isothermenn Wetterkarten die Gebiete zu 

kennzeichnen.  

خط تساوي درجة احلرارة

Isothermen

3867 IT system (Isolé-
Terre system)

IT-System (System Isolé Terre)

نظام يمثل طريقة تنفيذ ((رابط: شبكة جهد منخفض)) لعملية اإلمداد
بالتيار الكهربائي، مع توفري قدرٍ أعلى من األمان ضد األعطال

األرضية. ويعد النظام البنية العامة فقط لشبكة اجلُهد املُنخفض، إال أنه
ال يشمل النظام املُستخدم للحماية ضد األعطال. (انظر: ((رابط:

عطل أرضي))) 

IT شبكة ،IT نظام

IT-System
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3868 Jacket foundation

fondations double enveloppe

أساسات هيكل ارتكاز الربج (اجلاكيت) تستخدم عادةً يف التركيبات
البحرية عندما تكون املياه أعمق من 40 مترا. ويف هذه املنشآت،
تستقر قوائم الغالف على قاع البحر، على حني يتم دق ركيزة

(خازوق) يف كل قاعدة من قواعد االرتكاز األربعة لتأمني اهليكل.

أساس هيكل ارتكاز الربج (اجلاكيت)

Jacket-Fundament

3869 jacket water heat

Chaleur de la chemise d'eau

مقدار احلرارة املتبدد من نظام تربيد ماء دثار احملرك.

حرارة ماء الدثار

Mantelkühlwasserwärme

3870 jack-up speed (JS)

vitesse d’élévation

تعتمد على أداء نظام الرفع اخلاص بالسفينة. سرعتا الرفع واخلفض يف
السفينة يفترض أما نفس الشىء (على الرغم من احتمال اختالفهما

يف الواقع).

سرعة الرفع

Hubgeschwindigkeit

3871 jatropha

jatropha

نبات جاتروفا كوركاس Jatropha curcas L  شجرة صغرية أو
شجرية نفضية (متساقطة األوراق)، تنبت أصالً يف املكسيك وأمريكا
الوسطى، يشبه فصيلة نبات اخلروع، ولكنه أقل سمية. وألن اجلاتروفا
مفيد كنبات عالجي، فقد كان هذا سبب زراعته يف املناطق اإلستوائية
وشبه اإلستوائية. وحديثاً ظهرت أمهيته  كمحصول طاقة من البذور
الزيتية، وخاصةً يف اهلند وجنوب شرق أسيا، حيث متتلك الزيوت غري
لة تارخيياً يف اإلستخدام كديزل نفطي وبديل للكريوسني. يتماملُعد

حتويل الزيت إىل ديزل حيوي بسهولة وتكلفة بسيطة من خالل عملية
ذات خطوة واحدة فقط.

يطْروفَة

Jatropha

3872 JB 114

JB 114 (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 700 متر مربع ومحولتها 1250 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 40 متراً. تبلغُ سرعةُ

رفعها 0.65 م;   دقيقة.

جيه يب 114، سفينة جيه يب 114

JB 114

3873 JB 116

JB 116 (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعة مساحة سطحية 1700 متر مربع، ومحولتها 1750 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 45 متراً. تبلغُ سرعةُ

رفعها 0.5 م;   دقيقة.

جيه يب 116، سفينة جيه يب 116

JB 116

3874 JB 117

JB 117 (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 2000 متر مربع، ومحولتها 2250 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 45 متراً.

جه يب 117، سفينة جه يب 117

JB 117

3875 jet stream

jet stream

Winde, die in hohen Luftschichten
Geschwindigkeiten von über 540 Kilometern

pro Stunde erreichen können

تيار نفاث

Jetstream

3876 JI project

projets de mise en œuvre conjointe

 (((JI) التنفيذ املشترك| (JI) رابط: تنفيذ مشترك)) :انظر)

مشروع التنفيذ املشترك

JI-Projekt

3877 Joint 
implementation

Exécution conjointe

Klimaschutz-Projekte, die ein Industriestaat 
in einem anderen Staat ohne 

Klimaschutzverpflichtung durchführt.  

تنفيذ مشترك

Gemeinsame Umsetzung

3878 Joint 
Implementation (JI)

MOC

يظهر يف مشاريع محاية املناخ يف الدول اليت أقرت ((رابط: بروتوكول
كيوتو)) والتزمت فيه باحلد من انبعاثاا (الدول الصناعية والدول

املتحولة لنظام اقتصاد السوق). ودف هذه املشاريع إىل إصدار ونقل
. (((ERU) رابط: وحدة ختفيض االنبعاثات))

(JI) التنفيذ املشترك

Gemeinsame Umsetzung
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3879 joint stock 
company;   public 
limited company

société anonyme

منط قانوين تتخذه بعض الشركات واملؤسسات اليت يكون فيها رأس
املال األساسي عبارة عن ((رابط: سند ضمان|سندات ضمان))

(أسهم) متداولة.

شركة مسامهة

Aktiengesellschaft

3880 jökulhlaup

jökulhlaup

plötzliche durch natürliche Vorgänge 
hervorgerufene Entleeren eines unter einem 

Gletscher befindlichen Sees in Form von 
Flutwellen.  

سيالن حبرية جليدية

Gletscherlauf

3881 Joule

Joule

الوحدة األساسية للطاقة يف النظام الدويل للوحدات.

جول

Joule

3882 Joule cycle;   
Brayton cycle

cycle de Joule;   cycle de Brayton

((رابط: عملية دورية)) حتدث فيها عملية ((رابط: انضغاط)) متساوية
االعتالج، يليها إمداد باحلرارة يف ((رابط: عملية متساوية الضغط))،

مث عملية ((رابط: توسع)) متساوية اإلنتروبيا، ويليهما تصريف
للحرارة يف عملية متساوية الضغط. جتري هذه العملية يف ((رابط:

عنفة غازية|العنفة الغازية)).  ( انظر: ((رابط: عملية متساوية
اإلنتروبيا))

دورة برايتون، دورة جول

Brayton-Kreisprozess

3883 Joule-Thomson 
effect

effet Joule-Thomson

تغير درجة حرارة ((رابط: غاز حقيقي)) من خالل عملية ((رابط:
اختناق|االختناق)). 

ظاهرة جول-طومسون، تأثري
جول-طومسون

Joule-Thomson-Effekt

3884 junction box

boite de jonction

صندوق عازل يصنع عادةَ من لدائن مثل الكلوريد متعدد الفينيل
(PVC). ويستخدم حلماية نقطة توصيل كابلني أو أكثر.

صندوق توصيل

Anschlusskasten

3885 Junction point

point de jonction

نقطة تتالقى عندها ثالثة ((رابط: فرع|أفرع)) أو أكثر.

نقطة التقاء

Knotenpunkt

3886 jurisdiction

juridiction

يقصد ذا املُصطلح االختصاص القضائي.

الوالية القضائية

Jurisdiktion

3887 jurisdiction

juridiction

اإلختصاص

السلطة القضائية

Jurisdiktion

3888 justice of funding

justice de financement

التساؤل حول عدالة توزيع متويل معدل للشبكة، ينتج عن حتويل
هياكل الشبكة التقليدية، على سبيل املثال، إىل شبكات خلوية.

عدالة التمويل

Finanzierungsgerechtigkeit
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3889 Kalina process

cycle de Kalina

طريقة لتشغيل العنفات البخارية دف توليد الطاقة الكهربائية انطالقا
من الطاقة اجليوحرارية عند درجات حرارة منخفضة نِسبياً، حيث
حتتاج العنفات البخارية التقليدية إىل درجات حرارة تفوق °100

مئوية. إن استخدام درجة حرارة  تصل إىل 90° مئوية تقريباً إلنتاج
الطاقة الكهربائية من الطاقة اجليوحرارية، جيعل املياه اجلوفية ل((رابط:
حرارة |احلرارة)) تتحول إىل خليط من األمونيا واملاء، مما جيعلها يف
نقطة غليان. ينتج عن هذه العملية بخار يستخدم بعد ذلك إلدارة

العنفات بدالً من استخدام ((رابط: بخار املاء)) النقي. (انظر:
((رابط: طاقة حرارية أرضية))، ((رابط: طاقة جيوحرارية مائية))) 

دورة كالينا

Kalina-Verfahren

3890 kalina process

cycle de Kalina

إنتاج الكهرباء عن طريق تبخر خليط من املاء واألمونيا.

دورة كالينا

Kalina-Kreisprozess

3891 Karst

Karst

تضاريس نتجت أساسا عن طريق التجوية والتحلل بسبب تأثري محض
الكربونيك. يتشكل الكارست يف املواقع الصخرية اليت  تكون لكل أو

لبعض مكوناا قابلية كبرية للتفاعل كيميائيا.

كارست

Karst

3892 karstification

karstification

عمليات التحلل الكيميائية الطبيعية للصخور القابلة لذلك واليت تسمى
ب "الصخور الضعيفة" (مثل: اجلري والدولوميت، اهلاليت واجلبس

وغريها) عن طريق املياه.

تكون الكارست

Verkarstung

3893 katabatic wind

vents catabatiques

ريح باردة تنساب منحدرة على سفح جبل أو تل حتت تأثري اجلاذبية
األرضية.

ريح سفحية هابطة

katabatischer Wind

3894 katabatic wind

vent catabatique

ist ein ablandiger Fallwind.  

رياح كاتاباتيكية

Katabatischer Wind

3895 kcal

kcal

يدل على ألف سعرة (حريِرة) حرارية.

كيلو كالوري

Kilokalorie

3896 keel cooler

refroidisseur de quille

مبادل حراري يوصل باألجزاء املغمورة من السفينة أو يكون مدجماً
فيها، ويستخدم يف التربيد يف التطبيقات البحرية.

مربد األرينة، مربد األرينة

Kielkühler

3897 keep ready reactive 
power

mise à disposition de puissance réactive

أنظر : إمدادات طاقة رد الفعل.

توفري قوة رد الفعل

Blindleistungsbereitstellung

3898 kerogen

kérogène

خليط من املواد العضوية األحفورية، اليت ينتج عن تسخينها تكون
هيدروكربونات.

كريوجني

Kerogen

3899 Kerosene

kérosène

مصطلح يشمل عددا من أنواع وقود الطائرات مبواصفات خمتلفة،
واليت تستخدم أساسا كوقود حملركات توربينات الغاز بالطائرة النفاثة

وطائرات الدفع التوربيين وطائرات اهلليكوبتر.

كريوسني

Kerosin

3900 kettle

bouilloire

جهاز غري كهربائي لغلي ((رابط: املاء)). 

غالية

Wasserkessel
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3901 KfW - promotional 
energy efficient 
building and 
renovation

KfW - promotion de l'énergie du bâtiment et de 
la rénovation efficace

استمر تطوير مكونات هذا الربامج من سنة 2009 اىل 01 يوليوز
2010 عن طريق متويل بنك التنمية، إذ مت اصالح 130 حمطة انتاج
الطاقة ومت بناء 85 حمطة جديدة. واهلدف من ذلك هو الرفع من
كفاءة إنتاج الطاقة وتشجيع االستثمارات يف جمال بناء احملطات وال

سيما منها املتعلقة

برنامح متويل بنك التنمية األملاين
للرفع من كفاءة الطاقة

KfW-Förderprogramme Energieeffizient Bauen 
und Sanieren

3902 KfW bank group 
(KfW)

groupe de la Banque KfW (KfW)

جمموعة بنكية، مملوكة من قبل احلكومة الفدرالية واحلكومات احمللية
األملانية واليت متنح اإلعانات وتقدم قروض التنمية بفائدة منخفضة.

KfW مؤسسة بنك دعم التنمية

KfW Bankengruppe (KfW)

3903 KfW special 
programme 
"offshore wind 
energy"

programme spécial KfW "de l'énergie éolienne 
offshore"

يدعم الربنامج إنشاء ما يصل إىل 10 مزارع رياح حبرية يف الشمال
وحبر البلطيق األملاين مع حجم قرض يصل اىل 5000000000

يورو و يشمل مستحقي مجيع شركات املشاريع اليت تستثمر يف املنطقة
االقتصادية ىف منطقة مشال وحبر البلطيق األملاين وقد بدأت طاقة الرياح

عن طريق برنا

الربنامج اخلاص ببنك التنمية األملاين
"طاقة الرياح البحرية"

KfW-Sonderprogramm „Offshore-Windenergie“

3904 KIC InnoEnergy 
PhD 

 SchoolQualificatio
n Awarded: 
Doctorate/PhD

KIC InnoEnergy Ecole Doctorale Diplôme 
attribué: Doctorat / PhD

تنظم  مدرسة الدكتوراه يف عدة مسارات، وكل واحد منها
.KIC InnoEnergy  يتخصص يف واحدة من املراكز التابعة ل

كل مسار يغطي تعليم دكتوراه كامل، مع استكمال التدريب
الصناعي / التجارب ونظرة ثاقبة يف جوانب ريادة األعمال من

تكنولوجيا الطاقة احلديثة واملستقبلية. وتشم

مدرسة الدكتوراه للطاقة املتجددة
KIC

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

KIC InnoEnergy PhD School erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

3905 kilovolt-ampere

Kilovolts-ampère

وحدة قياس القدرة الظاهرية (وكذلك احلمل املوصل).

كيلو فلط أمبري

Kilovoltampere

3906 kilowatt hour

kilowatt-heure

eine Einheit der  , die vor allem in der 
Elektrotechnik verwendet wird.  

كيلووات ساعة

Kilowattstunde

3907 kilowatt hour (kWh)

Kilowatt-heure (kWh)

وحدة الطاقة اليت يتم استهالكها أو توليدها يف ساعة زمنية واحدة،
وذلك مع قُدرة حمطة ما مقاسة بالكيلو واط.

كيلو واط ساعي

Kilowattstunde (kWh)

3908 kilowatt hour (kWh)

Kilowatt-heure (kWh)

وحدة قياس الطاقة.

(kWh) كيلوواط ساعة

Kilowattstunde (kWh)

3909 Kilowatt peak

kilowatt crête

مقياس القدرة اإلمسية للخلية الشمسية. ويقاس عند درجة حرارة 25
درجة مئوية وشدة إشعاع تساوي 1000 واط للمتر املربع.

كيلووات الذروة

Kilowatt-Peak
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3910 kinetic energy

énergie cinétique

((رابط: الطاقة)) اليت ميتلكها جسم ما بسبب حركته، وهي تساوي
الشغل الالزم بذله لنقل هذا اجلسم من حالة السكون إىل حالة احلركة
بسرعة. تتوقّف الطاقة احلركية على كُتلة اجلسم املُتحرك وسرعته،

وتقاس بوحدة اجلول. (انظر: ((رابط: طاقة ميكانيكية))) .

طاقة حركية، طاقة كينيتية

Kinetische Energie

3911 kinetic energy

énergie cinétique

طاقة تنشأ عند ضرورة بذل شغل على جسمٍ ما دف تسريع حركته.

طاقة حركية

Kinetische Energie

3912 kinetic energy

énergie cinétique

الطاقة اليت حيتويها جسم نتيجة حلركته.

طاقة حركية

Bewegungsenergie

3913 kinetic energy

énergie cinétique

طاقة اجلسم املرتبطة حبركته حسب العالقة: الطاقة احلركية تساوي
نصف حاصل ضرب مربع سرعة اجلسم يف كتلته.

طاقة حركية

kinetische Energie

3914 Kirchhoff's laws

lois de Kirchhoff

يعتمدأدوات أساسية لتحليل الشبكة؛ وتتمثل يف قانونني أساسيني قام
بصياغتهما عامل الفيزياء األملاين كريشوف. هذان القانونان يساعدان
على تعيني التيار يف أي جزء من أجزاء الشبكة الكهربائية ألي جهد

مسلَّط معين.

قانون  كريشوف

kirchhoffsche Gesetze

3915 Kirchstockach 
project

projet Kirchstockach

أقامت شركة مشاريع الطاقة اجليوحرارية كريشتوكاخ (ش.ذ.م.م)
وشركاؤها، يف احلقل الذي حيمل اسم املشروع نفسه واحلاصل على
رخصة استكشاف، احملطة الثانية لشركة (SGG) الستخالص الطاقة

اجليوحرارية بالقرب من الضاحية اليت نفذ فيها املشروع األول
(دورار) يف بلدة (كريشتوكاخ). ويتعني ختصيص استخدام حرارة

باطن األرض اليت توفرها هذه احملطة لتطوير الضاحية. (انظر: ((رابط:
(SGG) شركة مشروعات الطاقة اجليوحرارية جبنوب أملانيا

ش.ذ.م.م وشركاها))) 

مشروع كريشتوكاخ

Kirchstockach-Projekt

3916 kJ

kJ

(kJ) كيلوجول

(kJ) كيلوجول

kilojoule

3917 knock resistance

résistance au cliquetis

مقياس لقابلية وميل الوقود لالشتعال الذايت الغري متحكم فيه.

مقاومة القرقعة

Klopffestigkeit

3918 Kompogas

Kompogas

اسم يطلق يف سويسرا على الغاز احليوي الذي يتم إنتاجه من النفايات
اخلضراء.

(Kompogas) كومبوغاز

Kompogas

3919 kryoklastik

kryoklastik

wird durch die Volumenausdehnung 
gefrierenden, im Poren- und Kluftraum 
befindlichen Wassers hervorgerufen und 
gehört zu den wichtigsten Prozessen der 

physikalischen Verwitterung  

تفتيت صقيعي

Kryoklastik
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3920 Kyoto commitment 
period

Période d'engagement de Kyoto

الفترة بني عامي 2008 و2012، واليت يتعني خالهلا حتقيق ((رابط:
إمكانية خفض االنبعاثات)) املنصوص عليها يف ((رابط: بروتوكول

كيوتو)). 

فترة االلتزام بربوتوكول كيوتو

Kyoto-Verpflichtungsperiode

3921 Kyoto Protocol

Protocole de Kyoto

،ر املناخياتفاقية دولية ترتبط باتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغي
وهي تلْزم أطرافها عن طريق حتديد أهداف تعهدية دولياً خلفض

االنبعاثات. وتقر االتفاقية بأن الدول املتقدمة هي املسؤولة أساساً عن
ارتفاع املستويات احلالية من انبعاثات ((رابط: غاز االحتباس

احلراري)) يف الغالف اجلوي نتيجةً ألكثر من 150 عاماً من النشاط
الصناعي، لذلك تلقي االتفاقية عبئاً أكرب على الدول املتقدمة وفقاً ملبدأ

املسؤوليات املشتركة رغم تباينها.

اتفاقية كيوتو

Kyoto-Protokoll

3922 Kyoto protocol

Protocole de Kyoto

معاهدة دولية دف إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة.

اتفاقية كيوتو

Kyoto-Protokoll

3923 Kyoto Protocol

Protocole de Kyoto

اتفاقية دولية ملحقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ،
وهي تلزم الدول الصناعية خبفض انبعاثاا من الغازات الدفيئة، هذا

باإلضافة إىل أا تساعد على حتقيق األهداف اليت حددها مبدأ استدامة
الكتلة احليوية وتوثيقها.

بروتوكول كيوتو

Kyoto-Protokoll

3924 Kyoto protocol

Protocole de Kyoto

اتفاقية دولية أُبرِمت عام 1997، تحدد مقادير ملزِمة خلفض
االنبعاثات، ختتص ا الدول الصناعية والدول املتحولة لنظام اقتصاد
السوق ((رابط: مرفق باء|املرفق باء))، وتنظم االتفاقية كذلك آليات

املرونة الالزمة.

بروتوكول كيوتو

Kyoto-Protokoll

3925 Kyoto protocol

protocole de Kyoto

ist ein am 11. Dezember 1997 beschlossenes
Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der

Klimarahmen-konvention der Vereinten
Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel des

.Klimaschutzes

اتفاقية / بروتوكول كيوتو

Kyoto-Protokoll

3926 kyoto protocol

protocole de kyoto

بروتوكول إضايف اعتمد يف 11 ديسمرب 1997 لتجسيد اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وذلك دف محاية املناخ.

اتفاقية كيوتو

Kyoto-Protokoll
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3927 lack of investment

manque d'investissement

نقص االستثمار

mangelnde Investitionen

3928 lagging phase 
difference

déphasage en retard

احلالة اليت حتدث عند تأخر التيار بالنسبة إىل اجلهد يف مجيع األوقات
بزاوية طور معينة، ما يعين وصول التيار إىل قيمتيه القصوى والصفرية

يف وقت الحقٍ عن وصول اجلهد إىل ما يناظرها من قيم قصوى
وصفرية على مقياس الفولت.

فرق الطور املتأخر

nacheilende Phasendifferenz

3929 lahar

lahar

Schlamm- und Schuttstrom, der von einem 
Vulkan ausgeht  

الهار

Lahar

3930 lake

lac

مسطح مائي مستقر حتيط به اليابسة من مجيع اجلهات.

حبرية

See

3931 lake water

eau des lacs

مياه البحريات

Seenwasser

3932 laminar flow

écoulement laminaire

تدفّق سلس للهواء بالقرب من الطبقة احلدية لعنفة الرياح ، يف
احلاالت اليت تقلُ فيها قيمةُ الزاوية احلادة بني وتر اجلناح واجتاه الرياح،

وتسمى حينئذ 'التدفّق الصفائحي'. ومع تزايد ((رابط: زاوية
اهلُبوب))، تصبح الطبقةُ احلديةُ مضطربةُ تجاه احلافة اخللفية لريشة

الوتر، وتبدأ عملية ((رابط: تعويق|التعويق)) يف التطور.

تدفُّق صفائحي

laminare Strömung

3933 laminations

laminations

أجزاٌء أساسية من دائرة كهربائية، توجد يف املُولدات، و((رابط: مولّد
تيار متردد|مولّدات التيار متردد))، واملُحوالت. وتكون على شكل

رقائق (تصفيحات) مصنوعة من قطاعات رقيقة من مواد تنتج
مغناطيسات مؤقتة جيدة، ومغناطيسات دائمة ضعيفة، وتكون كل

شرحية منها معزولة عن الشرحية التالية هلا.

رقائق

Blechpaket;   Laminat

3934 laminator flow

débit laminateur

دفق هوائي تياري، يندفع مباشرةً يف مواجهة اخلط احلدي ألرياش
((رابط: عضو دوار|العضو الدوار))، مما يؤثر على كفاءا.

سريان رقائقي

laminare Strömung

3935 land and sea breeze 
circulation

circulation de brise de terre et de mer

entsteht durch Temperaturunterschiede 
zwischen Land und Meer.  

تداول نسيم األرض ونسيم البحر

Land- und Seewindzirkulation

3936 Land conflict in the 
immigration area

conflit foncier dans le milieu de l'immigration

Alle Beteiligten suchen dabei nach einer 
Position in der Rodungswelle, die es ihnen 

mittelfristig gestattet, jährlich neue Felder 
anzulegen und so eine möglichst große 

zusammenhängende   zu akkumulieren ohne 
durch andere Migranten blockiert zu 

werden.  

نزاع األرض يف منطقة اهلجرة

Landkonflikte im Zuwanderungsraum

3937 land grab

accaparement des terres

استيالء على األراضي

Landraub
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3938 land requirement 
value

valeur du besoin en surface

املساحة املطلوبة لكم معني من القُدرة املُثبتة النامجة عن مصادر طاقة
متجددة.

قيمة املساحة املطلوبة

Flächenbedarfswert

3939 Land Use 
Agreement (LUA)

accord d'utilisation des terres  (LUA)

اتفاقية تضم جمموعة من 'السيناريوهات' اخلاصة باستخدام األراضي،
السيما فيما يتعلق بتقنيات الطاقة املُتجددة.

(LUA) اتفاقية استخدام األراضي

Landnutzungsvertrag

3940 landfarming 
methods

méthodes de culture des terres

أول طريقة ((رابط: معاجلة التربة|ملُعاجلة التربة)) بيولوجياً، حيث
تستخدم فيها أحواض مسطّحة كبرية، قابلة للمعاجلة زراعياً، وذات

قواعد مؤمنة ضد التسريب. كما جتري عمليات جتديد وإصالح التربة
عن طريق تفكيكها وتقليبها ميكانيكياً للتربة (التزحيف، واحلرث،

والتفريز)، حيث ينبغي أن تبلغ مساحة احلوض الواحد 0.4 م. وتلي
عملية وية التربة عملية رش احملاليل املُغذية، والكائنات احلية الدقيقة،
اليت تتخلّل إىل باطن األرض بشكلٍ تدرجيي، وتساعد على التخلّص

من املواد املُلوِّثة عن طريق امليكروبات.

طُرق االستزراع البكتريي، طُرق
زراعة األراضي باملُعاجلة احليوية

Landfarming-Verfahren

3941 landfill

décharge

مواقع يتم فيها جتميع ((رابط: نفايات| النفايات)) املُعاجلَة (مسبقاً)
على حنو منظَّم. ويتم التخطيط ملكب النفايات، وتأسيسها، وتشغيلها
على حنوٍ مينع انطالق ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) وانتشارها
وفقاَ آلخر ما توصل إليه العلم. وهلذا الغرض ال يتم إنشاؤها إال يف
املواقع املُالئمة جيولوجياً وهيدروجيولوجيا فقط. ويستعان ((رابط:
أنظمة إحكام مكبات النفايات|بأنظمة مناسبة إلحكام مكبات

النفايات)) للتقليل من تكون ((رابط: غاز مكبات النفايات)) إىل احلد
األدىن. كما يمكن تقليل التلوث العضوي ملياه الرشح إىل نسب
منخفضة للغاية عن طريق تطبيق طريقة مناسبة لتجميع وختزين

النفايات. وميكن اخلفض من نِسب ترسب وختلّل النفايات يف التربة
عن طريق االلتزام بقواعد توزيعها على فئات املكبات املعنية، حيث

تقسم مواقع دفن النفايات إىل ((رابط: فئة النفايات|فئات)).  ( انظر:
((رابط: كابسة القمامة))) 

مكب نفايات

Deponie

3942 landfill category

catégorie de décharge

فئة توضح املُتطلبات املُختلفة لتشغيل مكبات النفايات وإيقافها عن
العمل، والعناية الالحقة ا. وتعد أنواع ((رابط: نفايات|النفايات))
اليت تجمع يف كل مكب العامل احلاسم واملُحدد يف عملية تعيني فئته.

فئة املكبات

Deponieklasse

3943 landfill category 0

catégorie 0 des décharges

فئة توضع ا ((رابط: مواد خاملة|املواد اخلاملة))، مثل ((رابط:
نفايات البناء واهلدم)) اخلالية من امللوثات، والتربة غري امللوثة. ويلزم
تزويد مستودعات النفايات ملقالب النفايات من الفئة 'صفر' حباجز
جيولوجي يبلغ سمكه متراً واحداً على األقل، وكذلك بطبقة معدنية

لتصريف املياه بسمك 30 سم.

الفئة صفر (0) للمكبات

Deponieklasse 0
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3944 landfill category I

catégorie I des décharges

تشمل هذه الفئة ((رابط: مكب النفايات|مكبات النفايات)) اخلاصة
((رابط: نفايات| بالنفايات)) اليت ال تمثّل خطورة، مثل القمامة

والنفايات احملروقة أو املُتعفّنة الصادرة عن املنازل واملُنشآت التجارية
والصناعية، وكذلك النفايات املُخزنة اليت ال حتتاج إىل مراقبة ومتابعة.
ويلزم أن تكون ((رابط: مكب النفايات|مكبات النفايات)) من الفئة
'واحد' مزودة مبكونات إضافية مانعة للتسرب، مصنوعة من مواد

معدنية ذات سمك يبلغ 50 سم حبد أدىن.

الفئة واحد (I) للمكبات

Deponieklasse I

3945 landfill category II

catégorie II des décharges

(I) ا ((رابط: الفئة واحد زودباإلضافة إىل املكونات اليت ت
للمكبات))، تكون هذه الفئة مزودة بشكل إضايف مبكونات إحكام
أخرى هلا نفس السمك. كما جيب أن يبلغ سمك الطبقة املعدنية

لتصريف املياه 50 سم على األقل.

الفئة اثنان (II) للمكبات

Deponieklasse II

3946 landfill category III

catégorie III des décharges

فئة خاصة ((رابط: نفايات خطرة|بالنفايات اخلطرة))، اليت يلزم
مراقبتها ومتابعتها بشكلٍ خاص. وجيب أن يبلغ سمك احلاجز

اجليولوجي مخسة أمتار على األقل، وعالوةً على ذلك جيب تزويد هذه
الفئة من املكبات بنظام مراقبة اإلحكام ضد التسرب، حيث أنه يتيح
إمكانية مراقبة إحكام الطبقة املانعة للتسرب بانتظام أثناء عمليات

الصيانة واملُتابعة اليت تجرى على املكبات، وبذلك يمكن التعرف على
وجود مواضع تسريب يف الوقت املُناسب، ومن مثّ معاجلتها

وإصالحها.

الفئة ثالثة (III) للمكبات

Deponieklasse III

3947 landfill category IV

catégorie IV des décharges

فئة خاصة ((رابط: نفايات|بالنفايات)) اخلطرة توجد حتت سطح
األرض.

الفئة أربعة (IV) للمكبات

Deponieklasse IV

3948 landfill gas

gaz de décharge

غاز ينشأ يف ((رابط: مستودع مخلّفات|مستودعات املُخلّفات))
نتيجة عمليات التحلّل اهلوائية والالهوائية للنفايات.

غاز مكب النفايات

Deponiegas

3949 Landfill gas

gaz d'enfouissement

غاز غين بامليثان، تولِّده مقالب النفايات، ويتيسر جتميعه واستغالله.
وسيغدو تطوير عمليات جتميع غازات مقالب النفايات ومعاجلتها
واستغالهلا من اآلليات املُهمة اليت من شأا زيادة أمهية هذه غاز

مقالب النفايات.

غاز مقالب النفايات، غاز مواقع الردم

Deponiegas

3950 landfill gas (LFG)

gaz d'enfouissement (de décharge)

غاز يتكون من حنو 50% ميثان، و50% ثاين أكسيد الكربون،
.(MSW) مكن احلصول عليه من مكبات املُخلّفات الصلبة العامةوي

ويستخدم هذا الغاز مصدراً للوقود لتشغيل أنظمة ((رابط: توليد
(ال... ) املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد املُشترك للحرارة

والقُدرة (CHP))) . كما يمكن االعتماد عليه كمصدر للطاقة
النظيفة، وحيتوي عادةً على قيمة حرارية تقدر بنحو 500 وحدة

.(scf) بة قياسيةكعحرارية بريطانية لكل قدم م

غاز املكب، غاز مواقع ردم النفايات،
غاز دفن النفايات

Deponiegas

3951 landfill leachate

lixiviats de décharge

املعادن الثقيلة، خاصة الزئبق، حتوهلا أحيانا التفاعالت اجلارية يف
مكبات القمامة إىل أمالح قابلة للذوبان يف املاء، واليت هي يف عدد من
احلاالت شديدة السمية (وغالبا ما تكون أكثر مسية من املعادن الثقيلة

نفسها)، وميكن أن تتسرب إىل املياه اجلوفية. الزئبق والرصاص

عصارة املكب

Deponiesickerwasser

3952 landfill sealing 
systems

systèmes de revêtement des décharges

أنظمة تتكون تبعاً لفئة املكبات من عدة طبقات، من بينها: طبقة
اإلحكام املؤلفة من معادن طبيعية، وغطاء التصريف، وأغطية إحكام

بالستيكية.

أنظمة إحكام مكبات النفايات

Deponieabdichtungssysteme
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3953 land-register data 
base

banque de données des biens fonciers

نسخة رقمية من السجل العقاري والسجل املساحي.

بنك معلومات لألراضي

GSD

3954 land-sea wind 
system

système de vent terre-mer

يشمل نظام الرياح بر - حبر على حد سواء إىل جانب نظام املناخ
املتعلق باالرتباط بني سطح اليابسة ومساحات املياه، والذي يؤدي إىل
تشكيل الرياح الربية والبحرية، أيضا نظام الدورة الرحيية الناجتة عن

هذه الرياح نفسها.

نظام الرياح بر-حبر

Land-See-Windsystem

3955 landslide

éboulement

Fels- und Schuttbewegung aus steilen 
Bergflanken  

ايار أرضي

Bergsturz

3956 landslide

glissement de terrain

Abbrechen von Erdmassen in abfälligem 
Gelände  

ايار أرضي

Erdrutsch

3957 landslide;   landslip

glissement de terrain

انفصال كتل أرضية يف منطقة منحدرة.

انزالق أرضي، ايال

Erdrutsch

3958 Langley

Langley

وحدة قياس ((رابط: إشعاعية (ال... )|اإلشعاعية)) الشمسية.
ويساوي الواحد الجنلي 85.93 كيلوواط ساعة لكل متر مربع.

الجنلي

Langley

3959 large cogeneration 
units

grandes unités de cogénération

(( رابط: وحدات التوليد املشترك|وحدات توليد مشترك)) تشبه يف
عملها ((رابط: عنفة غازية|العنفة الغازية))، وتتميز بقدرة إنتاج

كهربائية  تزيد على 10 ميجا واط، وليس مبقدورها حتقيق مستويات
عالية من الكفاءة بنفس املستوى الذي حتققه الوحدات الصغرى.

وحدات توليد مشترك كبرية

große KWK-Anlagen

3960 Large concerns

grandes Entreprises

bezeichnet den Zusammenschluss eines 
herrschenden und eines oder mehrerer 

abhängiger Unternehmen zu einer 
wirtschaftlichen Einheit  

شركات كبرية

Großkonzerne

3961 Large hydropower

Grande hydroélectricité

Wasserkraftwerke mit einer Leistung von
mehr als 10 Megawatt

حمطة كهرومائية كبرية

Große Wasserkraft

3962 Large plantations 
with monocultures

grandes plantations avec monocultures

مزارع كبرية مع زراعات أحادية

Großplantagen mit Monokulturen

3963 large power station

Grande centrale

حمطة للطاقة بقدرة كبرية، مثال: ما ال يقل عن بضع مئات ميجاوات.

حمطة كبرية لتوليد الكهرباء

Großkraftwerk

3964 large-scale 
afforestation

boisement à grande échelle

eine Option, die Verbesserungen eines 
natürlichen Systems eintreten könnte.  

تشجري على نطاق واسع

großflächige Aufforstungsmaßnahmen
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3965 large-scale CHP 
systems

systèmes de cogénération à grande échelle

أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|توليد
مشترك للحرارة والقُدرة (CHP))) ، تعد مبثابة مكافئ ((رابط:

ديناميات حرارية|دينامي حراري)) للمضخات احلرارية اخلاصة بدورة
((رابط: بخار املاء)) االفتراضية.

أنظمة واسعة النطاق للتوليد املُشترك
للحرارة والقُدرة

KWK-Großsysteme

3966 large-scale power 
generation

production d'électricité à grande échelle

توليد الطاقة الكهربائية بقدرات عالية يف وحدات صناعية متخصصة
جتارية، على سبيل املثال، حمطة لتوليد الكهرباء.

توليد الطاقة على نطاق واسع

großtechnische Stromerzeugung

3967 large-scale test of 
electric vehicles on 
the island of Rügen, 
Germany

essai grand échelle de véhicule électrique à 
Rügen

مت تنفيذ هذه التجربة على مدار األعوام 1992 حىت 1996،
بتكليف من وزارة التعليم والبحث العلمي األملانية، دف اختبار
كفاءة هذا النوع من أنظمة تشغيل املركبات. وقد مت اختبار 60
سيارة تقليدية (مت حتويل نظام تشغيلها لتسري بالكهرباء)، ظهر من
خالل اختبارها نتائج سلبية تتعلق بكفاءة وأهلية هذه السيارات
لالستخدام العملي - هذا باإلضافة إىل القدرة الضئيلة للبطارية

الكهربائية املُتاحة آنذاك – كما ظهرت نتائج إجيابية تتعلق باملُميزات
البيئية اليت يمكن حتقيقها من هذه السيارات.

جتربة كربى للسيارات الكهربائية
على جزيرة 'روجن'

Elektrofahrzeug- Großversuch auf Rügen

3968 latency

latence

مرادف لتأخر اإلشارات أثناء اإلرسال يف نظام االتصاالت؛ ويكون
ذو أمهية يف حالة اإلستعماالت املرتبطة بالوقت احلقيقي.

كُمون

Latenz

3969 Latent heat

chaleur latente

حرارة تؤدي إىل تغيري احلالة دون أي تغري يف درجة احلرارة.

حرارة  كامنة

latente Wärme

3970 latent heat

chaleur latente

كمية احلرارة اليت ميتصها أو حيررها جسم عند انتقاله من الدرجة
األوىل من حالة فيزيائية (صلبة، سائلة، غازية) إىل حالة فيزيائية

أخرى. تسمى هذه احلرارة كامنة لكوا ال تسبب تغريا يف درجة
حرارة اجلسم.

حرارة كامنة

Latente Wärme

3971 latent heat gain

gain de chaleur latente

الطاقة املعطاه حليز مكاين عند إضافة الرطوبة إىل هذا احليز املكاين
بواسطة البخار املنبعث من شاغليه، وهذه الطاقة تتولد عن طريق

ارتشاح اهلواء من املناطق ااورة أو اخلارجية.

كسب احلرارة الكامنة

latenter Wärmegewinn

3972 latent heat of 
vaporization

chaleur latente de vaporisation

مقدار احلرارة اليت يتم التخلص منه عن طريق تبخري كمية صغرية من
املاء املُعاد تدويره خالل وحدة التربيد.

حرارة التبخر الكامنة

latente Verdampfungswärme

3973 latent heat storage 
system

accumulateur de chaleur latente

خزان معزول حرارياً، مزود مبادة تتحول عند تعرضها للحرارة من
احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة، وذلك يف النِطاق احلراري الذي يتم
اختياره. وهذه املادة تستقبل احلرارة القادمة هلا بوصفها حرارة كامنة

دون رفع درجة احلرارة (انظر: ((رابط: مواد متغيرة الطور))) .
ويمكن بكيفية مماثلة احلصول على درجة احلرارة من اخلزان عندما

تكون املادة املُستعملة يف احلالة السائلة، حيث تتحول إىل احلالة الصلبة
وتظل درجة احلرارة ثابتة. كما يعمل اخلزان بوصفه مخفِّضاً للطاقة

احلرارية، حيث يسمى عادةً 'خزان الربودة' أو 'خزان احلرارة'، وذلك
حبسب نطاق درجات احلرارة الذي مت اختياره واملادة اخلاصة به (تقع

نقطة انصهارها يف هذا النطاق احلراري).

خزان احلرارة الكامنة، صهريج ختزين
احلرارة الكامنة

Latentwärmespeicher
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3974 lattice

grille

أحد األشكال اليت تتخذها الترتيبات املوحدة والدورية للذرات (أو
اجلزيئات) داخل بلورة املادة شبه املوصلة.

شبيكة

Gitter

3975 laughing gas

oxyde nitreux

ist die umgangssprachliche Bezeichnung für
.(Dickstoffoxid (N2O

أكسيد النيتروس

Lachgas

3976 lava flow

coulée de lave

-  

محم بركانية متدفقة

Lavafluss

3977 law establishing an 
Investment Fund 
"Energy and Climate 
Fund"

loi portant création d'un Fonds d'investissement 
"Fonds pour l'énergie et le climat"

قانون دخل حيز التنفيذ  14.12.2010 ومت مبوجبه  انشاء
"صندوق احلكومة االحتادية للطاقة واملناخ" من املصادر اخلاصة وليس
من أموال دافعي الضرائب، ويتم متويل هذا الصندوق ابتداء من عام

2011 من األرباح اليت مت جنيها من طرف مشغلي احملطات ابتداء من
عام 2013 باإلضافة

قانون إنشاء صندوق لالستثمار
"صندوق الطاقة واملناخ"

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens 
"Energie- und Klimafonds" (EKFG)

3978 law of reflection

loi de la réflexion

ينص قانون االنعكاس على أن زاوية االنعكاس هي نفس زاوية
السقوط، يكون الشعاع والشعاع املنعكس واحملور العمودي على

سطح االنعكاس يف نقطة االنعكاس مستوى االنعكاس.

قانون االنعكاس

Reflexionsgesetz

3979 law revision

révision de la loi

مراجعة القانون

Revision eines Gesetzes

3980 layer

couche

صخور على شكل أجسام مسطحة رقيقة أو على شكل ألوح.

طبقة

Schicht

3981 layer of water

couche aquifère

انظر ((رابط: مياه مرتشحة/متسربة)). 

طبقة مياه

Schichtwasser

3982 Lay-up system

système de vérification

آالت خاصة تستخدم لضمان أن تكون ((رابط: خلية|اخلاليا))
الشمسية مسبقة الصنع متصلة على التوايل بشكل سليم بواسطة

اللحام.

نظام متابعة

Layup-Systeme

3983 lazy battery effect;   
memory effect

Effet d'inertie de batterie

ظاهرة حتدث يف مراكمات هيدريد النيكل املعدين، تؤدي إىل هبوط
الفلطية املُتاحة أثناء عملية تفريغ املُراكمات. وهي ظاهرة انعكاسية
يمكن التخلّص منها عن طريق شحن وتفريغ املُركم بشكلٍ كامل

خلمس دورات تقريباً باستخدام شاحن مناسب.

ظاهرة القصور الذايت للبطارية

Batterieträgheitseffekt

3984 leaching

lessivage

فقدان املواد الكيميائية احلافظة للخشب نتيجةً لغسل املياه اليت تتدفق
خالل برج تربيد خشيب.

ل، نضغَس

Auswaschung

3985 leaching

lessivage

ist ein bodenbildender Prozess.  

رشح غسلي

Lessivierung
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3986 lead market

marché pilote

سوق تعمل على التلبية املُبكّرة الجتاهات الطلب املُستقبلية. وتعد
السوق الرائدة مبثابة مؤشراً، حيث يتم فيه حتويل املفاهيم االبتكارية
(بناًء على اجتاهات الطلب) إىل منتجات وخدمات متاحة يف السوق
قبل أي مكان آخر. األمر الذي من شأنه أن خيدم القطاعات الصناعية
املُشاركة، حيث تخلق بذلك مزايا تنافسية، وخاصةً على املُستوى

.الدويلّ والعاملي

سوق رائدة

Leitmarkt

3987 lead-acid battery

batterie plomb-acide

نوع من البطاريات يتكون من ألواح مصنوعة من الرصاص وأكسيد
الرصاص يف إلكتروليت من محض الكربيتيك. واستخدام هذا النوع
هو األكثر شيوعاً يف أنظمة إمداد املناطق النائية بالقدرة الكهربائية

.(RAPS)

بطارية الرصاص احلمضية

Blei-Säure-Batterie

3988 leading edge

bord d'attaque

جزء من ريشة عنفة الرياح الذي يالقي ويالمس اهلواء مباشرةً.

حافة أمامية

Profilnase;   Anströmkante;   Vorderkante

3989 leading phase 
difference

déphasage en avant

احلالة اليت حتدث عند تقدم التيار على اجلهد يف مجيع األوقات بزاوية
طور معينة، ما يعين وصول التيار إىل قيمتيه القصوى والصفرية يف

وقت سابق لوصول اجلهد إىل ما يناظرها من قيم قصوى وصفرية على
مقياس الفولت.

فرق الطور املتقدم

voreilende Phasendifferenz

3990 Leak detection 
systems

systèmes de détection de fuite

منذ أن أصبحت خطوط أنابيب الزيت والغاز من املقومات اهلامة
لتحقيق التنمية االقتصادية ألية دولة تقريباً، فلقد أصبح لزاماً عليها أن

تكفل سالمة هذه اخلطوط إما عن طريق اللوائح احلكومية أو
السياسات الداخلية، وأنظمة الكشف عن التسربات تكفل سالمة

خطوط األنابيب واملناطق السكانية اليت جتتازها هذه اخلطوط.

أنظمة كشف التسربات

Leckerkennungssysteme

3991 least cost planning

programmation au moindre coût

أداة حملاسبة التكاليف املوجهة للبيئة، وهو ما يطبق بشكل رئيسي يف
جمال خدمات الطاقة.

ختطيط بالتكلفة األقل

kostengünstige Planung

3992 least-cost planning

planification au moindre coût

ختطيط يهدف، مثالً، إىل استثمار إحدى مؤسسات اإلمداد بالطاقة يف
عملية توفري الطاقة لدى العمالء. وبذلك توفّر املؤسسة تكاليف
االستثمار يف إنشاء حمطات توليد طاقة جديدة، كما تكون تكلفة

الطاقة على العميل أقل.

ختطيط أقل تكلفة

Least-Cost-Planning

3993 Led lamp

lampe LED

جهاز لإلنارة يعمل على أساس أشباه املوصالت الضوئية.

LED مصباح

LED-Lampe

3994 legal framework

cadre juridique

إطار قانوين

Rechtsrahmen

3995 legal framework 
condition

condition de cadre juridique

حالة اإلطار القانوين

rechtliche Rahmenbedingung

3996 legal provision

disposition légale

نص قانوين

Rechtsvorschrift

3997 legionella

légionelles

بكترييا من جنس البكترييا بشكل قضيب من أسرة الفيلقيات. هي
بكترييا مائية غري بوغية سالبة اجلرام، واليت هي منقولة من سياط قطيب
واحد أو أكثر أو شبه قطيب (أهداب). ينظر إىل كل أنواع الليجيونيال
على أنه يحتمل أن تكون مسببة لألمراض عند البشر. ((( رابط: مرض

احملا

فيلقية

Legionellen
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3998 legionnaires' disease

maladie des légionnaires

أو مرض احملاربني القدامى، هو شكل خاص من الفيلقيات واليت سببها
عدوى بكترييا ((( رابط: ليجيونيال))) .

داء الفيالقة

Legionärskrankheit

3999 Legume

légumineuses

كل نبات ينتمي إىل فصيلة البقوليات، والىت تتميز بوجود القرون،
مثلها يف ذلك مثل الفواكه، كما تتميز بوجود عقد جذرية تمكّن

النبات من ختزين النيتروجني.

بقوليات

Hülsenfrüchtler;   Leguminosen

4000 level

niveau

القيمة العددية اليت تدل ارتفاع مستوى سائل أو غريها من قيم كمية
فيزيائية.

مستوى

Pegel

4001 Leviathan

Leviathan: navire d'installation d'éoliennes

هي سفينةٌ حتمل حمطة توربينات رياح، قامت بإنشائها شركة 'المربيل
إنريجي' اليت تتخذ من مدينة ديب مقراً هلا. انتهت عملية بنائها ووضع

ميزانيتها يف الربع الثاين من عام 2009م. وهي سفينة رفع ذاتية
احلركة، متّ بناؤها وتشغيلها مبراعاة أكثر االشتراطات تشدداً،

وبالتوافق مع اإلجراءات املعيارية املطلوب اتباعها للعمل يف صناعة
اهليدروكربونات يف حبر الشمال.

ليفياثان، سفينة ليفياثان

Leviathan

4002 levitation

lévitation

يظل جسم عالق (سابح) يف اهلواء بشكل حر. يتم ذلك عن طريق
استخدام قوة مؤثرة، معادلة يف القيمة املطلقة ومضادة يف االجتاه لقوة
الوزن، حتافظ على وضع اجلسم يف الفضاء، مع عدم وجود اتصال
مباشر مع األرض أو أجسام صلبة جماورة. حتتاج بعض الطرق إىل

وسيط غازي لنقل القوة

ارتفاع

Levitation

4003 L-gas

L-gaz

غاز طبيعي مبحتوى طاقي منخفض.

(L) غاز

L-Gas

4004 L-gas;   Low-
calorific gas

gaz à bas pouvoir calorifique (gaz B)

غاز حيتوي على مقادير كبرية، تصل إىل ما يزيد على 25%، من
النتروجني و;  أو ثاين أكسيد الكربون، إضافةً إىل اهليدروكربونات.

غاز قيمته احلرارية منخفضة

L-Gas;   Erdgas mit niedrigem Energiegehalt

4005 liability for damages 
of the network 
operat

responsabilité pour les dommages de l'opérateur 
de réseau

يف حالة اإلخالل بااللتزام وفقا للفقرة  9 فإن مشغل الشبكة هو
املسؤول عن األضرار الىت قد حتدث نتيجة التغذية

املسؤولية عن أضرار مشغل الشبكة

schadensersatzpflicht des Netzbetreibers

4006 liberalization [US];   
deregulation

libéralisation

التحرر أو التخلّص من القيود والتدخالت اخلارجية.

حترر

Liberalisierung

4007 liberalization of the 
electricity market 
[US];   liberalization 
of the power 
market [US]

libéralisation du marché de l'électricité

حترير سوق الطاقة الكهربائية من السيطرة احلكومية، وأكثر ما مييز
هذا النظام هو إتاحة الفرصة لكل العميل اختيار الشركة املُقدمة

للخدمة بنفسه.

حترير سوق الطاقة الكهربائية

Strommarktliberalisierung

4008 license area

zone de licence

منطقة حمددة أعطيت الصالحية لشركة معينة للقيام فيها بأنشطة
التنقيب واإلنتاج لفترة زمنية معينة.

منطقة الرخصة

Lizenzgebiet
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4009 lichen

lichen

ein Organismus, der in Folge einer Symbiose 
aus einer Alge und einem Pilz entsteht  

أشنة

Flechte

4010 life cycle assessment

analyse du cycle de vie   (ACV)

Life Cycle Assessment ist ein Ansatz zur 
Bewertung der Umweltwirkungen von 

Produkten und Dienstleistungen nach dem 
Konzept des "Lebenswegs" (von der Wiege 

bis zur Bahre), d.h. die Umwelteffekte 
werden von der Rohstoff- oder 

Primärenergiegewinnung über die  

تقييم دورة احلياة

Lebenszyklusanalyse / Ökobilanz

4011 life cycle 
assessment (LCA )

analyse du cycle de vie (ACV )

حتليل نظامي لتأثريات املُنتجات على البيئة طوال فترة تواجدها يف
احلياة أو حىت خالل وقت معين يف عملية تصنيعها. ومن هذه

التأثريات البيئية: مجيع أعمال استخراج املواد من البيئة (مثل: املعادن،
والنفط اخلام) وكذلك إطالق املواد يف النظام البيئي (مثل: املُخلّفات،

وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون).

تقييم الدورة العمرية

Ökobilanz (LCA )

4012 life cycle 
assessments

analyse du cycle de vie

ist eine systematische Analyse der 
Umweltwirkungen von Produkten während 

des gesamten Lebensweges  

تقييم بيئي لدورة احلياة

Ökobilanz/Lebenszyklusanalyse

4013 life cycle cost

coût de cycle de vie

تعرف بأا التكلفة املتوقعة المتالك وتشغيل نظام يف فترة زمنية ما من
عمره اإلنتاجي.

تكلفة الدورة العمرية

Lebenszykluskosten

4014 life cycle inventory

inventaire du cycle de vie

(Life Cycle Inventory) ist die englische 
Bezeichnung für Sachbilanz.  

جرد دورة احلياة

Sachbilanz

4015 lifecycle

cycle de vie

Ökobilanzen und Stoffstromanalysen 
betrachten ein Produkt über den gesamten 

Lebensweg�, d.h. von der "Wiege" 
(Rohstoff- oder Primärenergie-gewinnung) 

bis zur "Bahre" (Entsorgung oder Recycling), 
inkl. der Umwelteffekte aus der Herstellung 

notwendiger Mate  

دورة احلياة

Lebenszyklus

4016 lifetime extension

prolongation de la durée de fonctionnement

متديد الفترة الزمنية الستخدام حمطات الطاقة النووية يف توليد الطاقة
على سبيل املثال.

مد فترة االستخدام

Laufzeitverlängerung

4017 lifetime for raw 
materials

durée de vie pour les matières premières

يقدم العمر املنتظر للمواد اخلام عدد السنوات املتاحة لالستمرار يف
إنتاج هذه املواد. هناك التقدير الذي ينطلق من إنتاج ثابت حسب

املعدل املعروف لالحتياطيات من املواد اخلام غري املتجددة املعروفة يف
العامل والقابلة لالستخراج اقتصاديا. وهناك التقدير الديناميكي ا

عمر منتظر للمواد اخلام

Reichweite für Rohstoffe

4018 lift and drag 
coefficients

coefficients de portance - traînée

يتوقف مقدار قوى الرفع والسحب على مساحة سطح الريشة املُعرضة
للرياح. وكلما زادت هذه املساحة، زادت القوى. ومن مثّ، فلمقارنة

مستويات أداء الريش، تحدد قوى الرفع والسحب لكل وحدة
مساحة، مث تقسم على قوى الرياح الدينامية إلجياد املُعامالت اليت ليس
هلا وحدات قياس، واملسماة مبعاملي الرفع والسحب بالنسبة إىل سرعة

رياح بعينها.

معامال الرفع والسحب

Auftriebs- und Strömungswiderstandsbeiwerte
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4019 lift to drag ratio

rapport de portance à la traînée

قياس مهم جلودة ((رابط: سطح انسياب هوائي|سطح االنسياب
اهلوائي)).  ففي عنفة الرياح يفضل أن تكونَ نسبةُ الرفع إىل مقاومة
اهلواء عالية، وهو ما يمكن حتقيقُه باستخدام سطح انسياب هوائي

ضيق ورقيق.

نسبة الرفع إىل مقاومة اهلواء

Auftriebs-Widerstands-Verhältnis

4020 lift-design

lift (portance)-design

تصمم ((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة)) (( رابط: سطح انسياب
هوائي|سطح االنسياب اهلوائي)) أو أجنحتها، حبيث عند سريان

اهلواء عربها، يتكون ضغط فرقي بني سطحي الريشة العلوي والسفلي،
ويكون الضغط على السطح السفلي أكرب، ومن مثّ فإنه يتسبب يف رفع

الريشة. وملا كانت األرياش موصلة مبحور مركزي يف العنفة، فإن
حركة الرفع هذه تتحول إىل حركة دورانية. وتتميز عنفات الرياح

العاملة بنظام الرفع بسرعة دوران عالية جداً، ومن مثّ فإا هي األنسب
ألعمال توليد الكهرباء.

تصميم الرفع

Auftriebskonstruktion

4021 lifting facility

équipement de levage

يف بعض األحيان، يتطلب تعطّل أحد املكونات كبرية احلجم إجراء
عملية استبدال. وعلى البر يسهل توفّر الروافع كبرية احلجم عند
الطلب، أما يف عرض البحر، فإن عملية النقل تستغرق وقتا أطول

بكثري. لذلك يلزم توفّر معدات رفع حبرية، مثل السفن املزودة بأوناش،
وصنادل، وسفن الرفع.

جتهيزة رفع، مرفق رفع

Hubeinrichtung

4022 light

lumière

موجة كهرمغناطيسية عالية التردد، وهي اجلُزء الوحيد الذي تستطيع
العني البشرية رؤيته من الطيف الكهرمغناطيسي، وله موجات طويلة
تتراوح بني 380 و780 نانومتر. ويعترب الضوء إحدى أهم العوامل

البيئية بالنِسبة للنباتات، مثله مثل املياه، إذ يوفّر الضوء ((رابط:
الطاقة)) الالزمة لعملية ((رابط: التمثيل الضوئي|التمثيل الضوئي)). 

ضوء

Licht

4023 light benzine

essence Lumière

خليط من اهليدروكربورات اليت حتتوي من مخس إىل سبع ذرات
كربون.

برتين خفيف

Leichtbenzin

4024 Light Duct

tube de lumière (fluorescent)

أنبوب ينقل الضوء، ويكون النقل عادةً من السطح إىل غرفة، دف
إنفاذ ((رابط: إضاءة ارية|اإلضاءة النهارية)) إليها.

أنبوب ضوئي

Lichtleiterrohr

4025 light liquid

liquide léger

سائل كثافته أقل من كثافة املاء. أمثلة من السوائل اخلفيفة هي البرتين
وعدد من الزيوت.

سائل خفيف

Leichtflüssigkeit

4026 light reaction

réaction de la lumière

عملية حتدث فيها تفاعالت كيميائية ضوئية، تقوم بواسطتها اخللية
بإنتاج ((رابط: الطاقة)) اللّازمة لتجانس ثاين أكسيد الكربون. وتنتج
عن عملية التفاعل الضوئي إىل جانب األكسجني مواد غنية بالطاقة،

مثل األدينوسني ثُالثي الفوسفات (ATP)، وفوسفات ثنائي
نكليوتيد النيكوتني واألدنني املُختزل (NADPH)، وأيونات

اهليدروجني. (انظر: ((رابط: التمثيل الضوئي))) 

تفاعل ضوئي

Lichtreaktion

4027 Light shelf

étagère de lumière

مصطلح يطلق على عنصر معماري يسمح بنفاذ ((رابط: إضاءة
ارية|اإلضاءة النهارية)) إىل عمق كبري داخل املبىن، حيث يعمل على

عكس الضوء ألعلى يف اجتاه السقف.

رف ضوئي

Lichtboden

4028 light water

eau légère

مصطلح يستعمل يف جمال تكنولوجيا املفاعالت النووية للداللة على
((رابط: ماء)) عادي.

ماء خفيف

Leichtwasser
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4029 light wind phase

phase de vent faible

مرحلة تتعرض فيها حمطة توليد القُدرة بالرياح إىل رياح ضعيفة.
(انظر: ((رابط: مرحلة بدء العمل))) 

مرحلة الرياح الضعيفة

Schwachwindphase

4030 light-emitting diode 
(LED)

diode électroluminescente (LED)

صمام ثنائي من أشباه املوصالت حيول التيار الكهربائي إىل أشعة مرئية
بفعالية عالية (أشباه املوصالت الضوئية).

(LED) صمام ثنائي باعث للضوء

LED

4031 lighting

éclairage

إضاءة الغرف أو تسليط األضواء على أشياء أو مواقع من منابع إشعاع
اصطناعية.

إنارة

Beleuchtung

4032 lignin

lignine

مكون إنشائي موجود يف اخلشب، ويف أنسجة بعض النباتات األخرى
(بنسبة أقل)، ويعمل على تكوين قشرة حول جدارن اخللية، مما جيعل

اخلاليا متماسكةً معاً.

لْجِنيِن، خشبني

Lignin

4033 lignite

lignite

أحجار رسوبية فضفاضة، عموما بنية اللون ومتيل أحيانا إىل السواد
(ضرب من الفحم احلجرى).

فحم بين

Braunkohle

4034 lignite

lignite

Kohle, die hauptsächlich aus dem Tertiär 
stammt  

ليجنيت / فحم بين

Braunkohle

4035 lignocellulose

lignocellulose

((رابط: كتلة حيوية)) تتكون أساساً من ((رابط: سليولوز))،
و((رابط: ((هيميسليولُوز))، و((رابط: لْجِنيِن)). 

لْجِنوسليولوز

Lignozellulose;   Lignocellulose

4036 lime

chaux

كربونات الكالسيوم أو الكلس، وهو مركب كيميائي من عناصر
الكالسيوم والكربون واألوكسجني مع الصيغة الكيميائية لكربونات
الكالسيوم CaCO3. كملح الكالسيوم حلمض الكربونيك الذي

ينتمي إىل جمموعة الكربونات. وهو جسم صلب بلوري وعدمي اللون.
يتكون التركيب البلوري من أيونا

جري

Kalk

4037 lime saturation

saturation en chaux

عندما يكون اجلري (الكلس) يف متاس مع املاء دون أن حيدث ترسب
لكربونات الكالسيوم أو احنالل وذوبان للجري يف املاء، فإن الوضع ميثل
حالة تشبع املاء بالكلس/ بكربونات الكالسيوم. يف حالة وجود فائض

من ثاين أكسيد الكربون فإن ذلك يؤدي إىل خفض قيمة الرقم
اهليدروجيين ل

تشبع باجلري

Kalksättigung

4038 Limit for the carbon 
dioxide content of 
the atmosphere

Limite de la teneur en dioxyde de carbone de 
l'atmosphère

Zur Zeit liegt bei 111%

حد أقصى حملتوى ثاين أكسيد
الكربون بالغالف اجلوي

Grenzwert für den Kohlendioxidgehalt der 
Atmosphäre

4039 limit value violation

dépassement des valeurs limite

عدم االلتزام مبقادير الكهرباء املُحددة سلفاً. (انظر: ((رابط: تشغيل
مضطرب))) 

جتاوز القيم احلدية

Grenzwertverletzung

4040 limit year

année limite

مفهوم يتعلق بتطبيق احلد على ضريبة الطاقة املتجددة بشكل موحد
جلميع نقاط التسليم قبل 01.01.2013 صاحل حىت

31.12.2013

سنة ائية

Begrenzungsjahr
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4041 limitation of 
network 
optimization 
requirement

limitation de l'exigence d'optimisation de réseau

إذا كان التزام مشغل الشبكة بتحسني وتعزيز أو توسيع شبكة غري
 ."(EEG 3 املادة 9 الفقرة) ذا اإللتزام ا فال يعتدجمدي اقتصادي
وسيتم حتديد مدى الفائدة االقتصادية على أساس اختبار تناسب.

احلد من متطلبات حتسني الشبكة

Begrenzung der Netzoptimierungspflicht

4042 limiting magnitude

magnitude limite

يعتمد مدى التقييد على الكثافة الكهربائية احلالية املستخدمة للشركة
أو جلزء مستقل عن الشركة باإلضافة إىل التعهد بقوة التيار

حجم ائي

Begrenzungsausmaß

4043 limiting operating 
factor

facteur fonctionnel limitant

عامل يقتضي احلفاظ على ثبات سرعة دوران عمود اإلدارة للحفاظ
على توليد الكهرباء عند التردد الصحيح.

عامل التشغيل احلدي

limitierender Betriebsfaktor

4044 line commutated 
converter

convertisseur de commutation de ligne

نوع من املغريات يستخدم يف نظام إنتاج الطاقة، ويعتمد يف تشغيله
على شبكة الكهرباء العامة، وهو غري قادر على التشغيل الذايت.

ر تبديلي خطيمغي

netzgeführter Stromrichter

4045 linear network

réseau linéaire

شبكة تكون عناصرها ثابتة دائماً بغض النظر عن تغير الوقت واجلهد
ودرجة احلرارة، إخل. ويمكن تطبيق ((رابط: قانون أوم)) على مثل

هذا النوع من الشبكات. كما أن الشبكة اخلطية تطبق قانون التراكب
إلجياد معادالا الرياضية.

شبكة خطية

lineares Netzwerk

4046 linear voltage 
regulator

régulateur de tension linéaire

نظام يستخدم للحفاظ على استقرار اجلهد الكهربائي. وتتفاوت
مقاومة املُنظِّم تبعاً للحمل، مبا يؤدي إىل ثبات جهد اخلرج.

منظِّم خطي للجهد

linearer Spannungsregler

4047 line-commutated  
converter

convertisseur  commuté par le réseau

مقوم عكسي متصل بشبكة قُدرة، يعمل - يف حالة حدوث عطل يف
هذه الشبكة - على منع وِحدة الطاقة الشمسية من اإلمداد بالقُدرة يف

خط التغذية بالكهرباء.

مغيرمتصل باخلط

Stromrichter

4048 line-commutated 
inverters

onduleurs à commutation en ligne

نوع من عواكس التيار الكهربائي يتطلّب توفّر خط تيار متردد
خارجي. وبالتايل ال يمكنه ضبط تردد الشبكة، إذا كانت مولّدات

ديزل، مثالً، غري مشغلة.

عاكس تبديلي خطي

netzgeführte Wechselrichter

4049 line-focusing 
collector

Collecteur à concentration linéaire

((رابط: مجمّع مشسي)) يتم توجيه األشعة املُركَّزة فيه حبيث تسقط
مباشرة على خط ما.

مجمع تركيز بؤري خطّي

linienfokussierender Kollektor

4050 linguistically 
different groups of 
migrants

linguistiquement différents groupes de migrants

-  

جمموعات من املهاجرين خمتلفة لغويا

sprachlich verschiedene Migrantengruppen

4051 liquefaction

liquéfaction

عملية ((رابط: حتويل حراري كيميائي)) للمواد األولية الغنية
بالكربون إىل زيت حيوي سائل ونواتج أخرى مصاحبة. وجترى هذه

العملية يف بيئة من درجات احلرارة املُعتدلة (من 300 إىل 400
سيليزيوس أو 572 إىل 752 فهرايت) والضغوط العالية.

إِسالَة

Verflüssigung

4052 liquefaction

liquéfaction

حتوّل املادة من ((رابط: حالة غازية|احلالة الغازية)) إىل ((رابط: حالة
سائلة|احلالة السائلة)). 

إسالة، تسيل

Verflüssigung
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4053 liquefaction plant;   
liquefaction 
installation

installation de liquéfaction

منشأة يتم فيها حتويل الغاز الطبيعي إىل حالة مسيلة.

حمطة إسالة

Verflüssigungsanlage

4054 liquefied gas

gaz liquéfié

غاز (هيدروكربورات) متت إسالته عن طريق التربيد و / أو الضغط.

غاز مسال

Flüssiggas

4055 liquefied gas market

marché du gaz liquéfié

سوق الغاز املسال

Flüssiggasmarkt

4056 liquefied gas tank

réservoir pour gaz liquéfié

خزانات لتخزين الغاز املسال.

خزان الغاز املسال

Flüssiggastank

4057 liquefied natural gas

gaz naturel liquéfié (GLN)

(liquefied natural gas) ist verflüssigtes Erdgas.  

غاز طبيعي مسال

Flüssigerdgas

4058 Liquefied Natural 
Gas (LNG)

gaz naturel liquéfié (GNL)

غاز طبيعي حيتوي أساساً على غاز امليثان، ويتم إسالته عند درجة
حرارة تصل إىل حنو - 206 فهرايت. وجدير بالذكر أن حجم

الغاز ينخفض 600 مرة بعد تربيده وإسالته، حيث أن طن واحد من
الغاز الطبيعي املُسال يعادل حنو 1400 متر مكعب من امليثان يف
حالته الغازية. هذا وميكن ختزين الغاز الطبيعي املُسال أو نقله يف

شاحنات خاصة.

غاز طبيعي مسال

verflüssigtes Erdgas

4059 liquefied natural 
gas (LNG)

gaz naturel liquéfié (GNL)

الغاز الطبيعي، الذي متت إسالته من خالل تربيده إىل درجة حرارة
جد منخفضة، ليتم ختزينه و/أو نقله يف شكل كثيف.

غاز طبيعي مسال

Flüssigerdgas

4060 liquefied petroleum 
gas (LPG)

gaz de pétrole liquéfié (GPL)

خالئط من الربوبان والبيوتان.

غاز البترول املُسال (LPG)، غاز
البترول املُسال

Flüssiggas

4061 liquid hydrogen

hydrogène liquide

(liquid hydrogen) ist flüssiger Wasserstoff.  

هيدروجني سائل

Flüssigwasserstoff

4062 liquid manure;   
slurry

lisier

مركّبات عضوية مل ضمها احليوانات توجد يف فضالا السائلة،
ويمكن استعماهلا قبل استخدامها كأمسدة، كمصدر لتوليد الطاقة.

ولتحقيق ذلك، تجرى عملية حتليل هلذه الفضالت بواسطة ((رابط:
أحياء دقيقة|األحياء الدقيقة))، حيث تلعب دور املادة املُخمرة يف

اهلاضم اخلاص بوحدة إنتاج الغاز احليوي، وبالتايل يتم توليد ((رابط:
غاز حيوي)) غين بامليثان، يحرق لتوليد الطاقة احليوية.

سماد سائل

Gülle

4063 liquid natural gas

gaz naturel liquéfié  GNL

مكونات الغاز اخلام، واليت هي غازية يف اخلزان األرضي، وميكن
فصلها عن الغاز اخلام عن طريق التربيد. هذه املكونات: اإليثان،

الربوبان، البيوتان، البنتان واملكثفات (مصطلح ليس له تعريف دقيق،
ولكن عادة ما يتم إدراج املكثفات).

غاز طبيعي مسال

Flüssigerdgas    LNG

4064 liquid petroleum gas

gaz de pétrole liquéfié

(liquid petroleum gas) ist die Abkürzung für 
Flüssiggas.  

غاز البترول املسال

Flüssiggas

4065 liquid storage 
medium

stockage de liquide

إلكتروليتات سائلة (وسائط ختزين سائلة) تستعمل على سبيل املثال يف
((رابط: بطارية األكسدة - االختزال|بطاريات األكسدة -

االختزال)). 

وسيط ختزين سائل

Flüssigspeicher

411



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةL

4066 Liquid-cooled 
system

système de refroidissement à eau glacée

((رابط: نظام تربيد قطاعي)) تصل درجات حرارة إمداده إىل +1
سلسيوزية.

نظام املاء امد

Eiswassersystem

4067 liquidity reserve

réserve de liquidité

قد يتم االعترض على التقييم األساسي برسوم تصل إىل 10٪ من
احتياطي السيولة والذى يسمى بالتوازن السليب على املخصصات

األساسية يف العام التايل من املبلغ الكامل املتاح والتعرف اذا كان هناك
توازن بني اإليرادات والنفقات

احتياطي السيولة

Liquiditätsreserve

4068 liquidity reserve

réserve de liquidité

يهدف هذا  االحتياطي إىل منع دفع رسوم قانون الطاقات املتجددة
من أن يؤدي إىل مشاكل نقص السيولة لدى مشغلي نظام النقل.

احتياطي السيولة

Sinn der Liquiditätsreserve

4069 liquified natural gas

gaz naturel liquéfié

غاز طبيعي مسيل عن طريق التربيد، مما يؤدي إىل تناقص كميته. وهذا
الشكل السائل يتيح عند نقله مزايا عديدة عند نقله كغاز.

غاز طبيعي مسال

Flüssigerdgas

4070 liquified natural gas

gaz naturel liquéfié

(ألغراض النقل) (طن واحد من الغاز الطبيعي املسال حيتوي على
حوايل 1400 متر مكعب من الغاز الطبيعي، متر مكعب من الغاز

الطبيعي املسال يزن حوايل 0،42 طن).

(LNG) غاز طبيعي مسال

Flüssigerdgas

4071 liquified petroleum 
gas

gaz de pétrole liquéfié (GPL)

مكونات الغاز اخلام، اليت هي عموما يف حالة غازية حتت ظروف
سطح األرض، ولكن ميكن إسالتها حتت ضغط منخفض (25 بار)

(متوفرة جتاريا "الغاز املعبأ يف قوارير" وهي يف معظمها بروبان
وبوتان).

غاز نفطي مسال

Flüssiggas

4072 LISA A (jack up 
barge)

LISA A (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعة مساحة سطحها 1000 متر مربع، ومحولتها 1600 طن
تقريباً. تبلُغ سرعةُ رفعها 0.2 م;  دقيقة.

ليزا أ (سفينة رافعة)

LISA A (Hubplattform)

4073 Lisbon Treaty

traité de Lisbonne

اتفاقية دولية بني الدول األعضاء الـ27 يف االحتاد االورىب ومت التوقيع
عليها يف ديسمرب 2009 برعاية الرئاسة الربتغالية يف لشبونة وتتضمن
شئون الطاقة للدول املوقع على املعاهدة طبقا للمادة 149 واملتعلقة

بتكلفة إمداد الطاقة

معاهدة لشبونة

Lissabon-Vertrag

4074 Lisbon Treaty;   
Treaty of Lisbon

traité de Lisbonne

معاهدة دولية بني السبع وعشرين دولة لالحتاد األورويب، ولقد مت
توقيعها يف لشبونة يف ديسمرب 2007 أثناء فترة تولّي البرتغال لرئاسة

جملس االحتاد األورويب، وقد دخلت حيز التنفيذ يف أول ديسمرب
2009. ودف املُعاهدة إىل إنشاء التعاون وخلق التضامن يف شؤون

الطاقة بني دول االحتاد األوريب. ومبوجبها حصلت سياسة الطاقة
األوروبية للمرة األوىل على املرجعية القانونية اخلاصة ا يف القانون
األساسي لالحتاد األورويب (الفقرة 194 ملُعاهدة نظام عمل االتحاد
األورويب (TFUE)).  وقد أدى كل ذلك إىل إمكانية خلق وحتقيق
أهداف أخرى تقدمية، مثل 'تأمني اإلمداد بالطاقة' و'اقتصادية اإلمداد
بالطاقة'، بعد أن كانت املساعي تتجه حنو حماية البيئة وإنشاء سوق

حرة للطاقة.

معاهدة لشبونة

Lissabon-Vertrag

4075 lithium iron 
phosphate 
accumulator

batterie au lithium phosphate de fer

بطارية يصل جهد تشغيله إىل 3.3 فولط، ويستخدم يف نِطاق
درجات احلرارة بني - 40 ◦س و 70 ◦س تقريباً. كما أنه يتميز بأن

له مدى دورات تشغيل كبري نسبياً (تصل إىل 5000 دورة).

بطارية الليثيوم-فوسفات احلديد

Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
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4076 lithium-ion battery

batterie lithium-ion

نوع من البطاريات قابل إلعادة الشحن، يستخدم فيه فلز الليثيوم أو
مركباته الفلزية. وتتميز هذه البطاريات بارتفاع كثافتها التخزينية

وطول دورة حياا. وتستخدم عادةً يف األجهزة اإللكترونية احملمولة
واألدوات الكهربائية، ويتزايد استخدامها يف املركبات الكهربائية.

بطارية ليثيوم-أيون

Lithium-Ionen-Akku

4077 lithium-ion battery

Batterie lithium-ion

يطلق عليها اختصاراً اسم (Li-Ion)، وهي بطارية تتميز بكثافة
طاقة عالية، واستقرار حراري، كما أا تقوم يف فترة تفريغ شحنها
باإلمداد جبهد ثابت باستمرار، وال تتأثر بظاهرة الذاكرة السرابية.

 (+Li) ب أيونات الليثيوموتعتمد عملية ختزين الطاقة فيها على ترس
يف شبيكة الكاثود الطبقية (املصنوع على سبيل املثال من اجلرافيت).
ومن املكونات األساسية األخرى يف هذه البطارية: األنود (املصنوع

على سبيل املثال من األكسيد املعدين لليثيوم)، واإللكتروليت
(اجلاف)، والفاصل (املصنوع من البوليمر أو اخلزف). وجدير بالذكر
أن كافة مكونات بطارية الليثيوم-أيون ختضع حالياً لعمليات تطوير

كبرية.

بطارية ليثيوم-أيون

Lithium-Ionen-Batterie

4078 lithostatic

lithostatique

يعترب الضغط الصخري يف موقع على عمق معني من سطح األرض يف
جمال اجليوفيزياء واجليولوجيا والدراسات اجليوتقنية الضغط الناتج عن

وزن الطبقات اليت تقع فوق املوقع.

ضغط صخري

lithostatisch

4079 live steam 
conditions

Conditions de vapeur vive

ضغط وحرارة ((رابط: خبار املاء)) احلي.

ظروف  البخار احلي

Frischdampfzustand

4080 Live-bottom trailer

remorque à fond mobile

مقطورة ذاتية التفريغ مزودة بأرضية تتحرك هيدرولياً لدفع محولة وقود
الكتلة احليوية خارج املقطورة، وجيري شحنها مباشرة مبعرفة شخص

مسؤول يف املعامل أو الغابات.

مقطورة ذات أرضية متحركة

selbstfördernder Anhänger

4081 living biomass

biomasse vivante

الكتلة احليوية املوجودة يف أجسام الكائنات احلية.

كتلة حيوية حية

Lebende Biomasse

4082 living conditions of 
people

conditions de vie des personnes

-  

ظروف عيش اإلنسان

Lebensbedingungen der Menschen

4083 LNG import

importation de GNL

استرياد ((رابط: غاز طبيعي مسال|الغاز الطبيعي املُسال)). 

استرياد الغاز الطبيعي السائل

LNG-Import

4084 LNG;   Liquified 
Natural Gas

GNL;   gaz naturel liquéfié

يصبح الغاز الطبيعي سائالً عند الضغط العادي ودرجة حرارة تصل إىل
حنو -162 ◦س. ويستخدم الغاز الطبيعي املُسال على نطاقٍ واسع

عند نقله وهو مسال عرب البحار يف شاحنات خمصصة لذلك.

غاز طبيعي مسال

verflüssigtes Erdgas

4085 load

charge

مصطلح شامل يستخدم يف األجهزة الكهربائية والتجهيزات األخرى
املتصلة مبصدر قدرة كهربائية. وعند استخدام احلمل مع منظم موصل
على التوازي، فغالباً ما يكون ذلك بغرض امتصاص أي فائض قدرة

يتم توليده.

حمل

Last

4086 load

charge

مرادف للممانعة (املقاومة يف حالة التيار املستمر) للتيار املتردد بني
نقطتني يف الشبكة الكهربائية، حيث يتم  منه التقاط الطاقة الكهربائية.

محل الشبكة

Last
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4087 load balance 
equations

équations d'équilibre de charge

معادالت متثل الفرق بني املقدارين املُغذّى واملطلوب من الطلب على
أمحال كلٍ من التيار املتردد والتيار املستمر يف النظم اهلجينة. ويهدف
لوغاريتم التصميم إىل ضبط توازن احلمل على الصفر أو على نسبة

احلمل غري املُلىب أو مفرط اإلمداد، املسموح ا واليت يحددها
املستخدم.

معادالت توازن احلمل

Lastbilanzgleichungen

4088 load center

centre de gravité de la charge

مناطق مبستوى محل مرتفع، على سبيل املثال، بسبب تركز اإلنتاج
الصناعي فيها.

مركز احلمل

Lastschwerpunkt

4089 load change 
capability

capacité de variation de la charge

مقدرة حمطة توليد الطاقة على متابعة التفاوتات يف األمحال تبعاً للفترة
الزمنية (انظر: ((رابط: تشغيل للتنسيق بني األمحال))) ، وبناًء عليه،
فإا تقوم بتوفري القدرة الكهربائية الالزمة لكل فترة زمنية. وتؤدي
هذه القدرة دوراً هاماً، وخصوصاً إذا استخدمت يف إطار توليد

الطاقات املُتجددة اليت يتعلّق فيها توليد التيار حبالة الطقس، وترتفع
فيها متطلبات عملية توليد الطاقة ارتباطاً بالطقس، فيما يتعلق بالقدرة

على تغيري احلمل حملطات التوليد األخرى.

مقدرة على متابعة بني األمحال
الكهربائية

Lastwechselfähigkeit

4090 load curve

courbe de charge

القُدرة الكهربائية اليت حيصل عليها أي عميل خالل فترة زمنية
محددة. ويقوم عداد مصمم خصيصاً هلذا الغرض حبساب القيمة

املُتوسطة للقُدرة كُلّ 15 دقيقة ملُدة يوم كامل، ومن مثّ ختزين هذه
القيم. وجيرى دائماً قياس معدل احلمل بدءاً من الساعة 00:00

وحىت الساعة 24:00 (أي من الثانية عشر يف منتصف الليل وملُدة
24 ساعة كاملة). ويقوم مشغل الشبكة احمللي بقراءة معدل احلمل

أثناء ليل اليوم التايل، وذلك بواسطة تقنية لنقل البيانات من هذا العداد
عن بعد. ومن مثّ يتيح مشغل الشبكة تلك البيانات للمسئول عن
توريد الطاقة الكهربائية. وألن هذه الطريقة للقياس بواسطة عداد

معدل احلمل تكلّف أعباًء مالية كبرية، فإنه يتم وضع بروفايل حمل
تقديري (حتليلي) للعمالء ذوي االستهالك السنوي الضئيل نِسبياً.
وعن طريق فترة االستهالك، يمكن ملورد الطاقة أن يتعرف على

((رابط: بروفايل احلمل الكهربائي)) اخلاص ((رابط: عميل منخفض
االستهالك|بالعمالء ذوي االستهالك املُنخفض)). 

منحىن التحميل؛ منحىن احلمل،
بروفايل احلمل

Lastgang

4091 load fluctuation 
load variation

fluctuation de la charge

تغير زمين يف حمل كهربائي، ويتخذ يف الغالب شكل حيود واضح
عن القيمة املُتوقّعة له مسبقاً. (انظر: ((رابط: توقّعات األمحال

الكهربائية))) 

تغير األمحال الكهربائية، تراوح
األمحال الكهربائية

Lastschwankung

4092 load following 
operation

Fonctionnement en suivi de charge

تشغيل حمطة توليد طاقة بشكلٍ يتالءم مع التغيريات احلادثة يف األمحال
الكهربائية.

تشغيل للتنسيق بني األمحال

Lastfolgebetrieb
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4093 load forecast

prévision de la charge

األساس الذي تبىن عليه فكرة وضع ((رابط: جدول رصد
األمحال|جداول رصد األمحال))، من أجل عمل ((رابط: دائرة

املُوازنة)) لليوم التايل. ويف املُعتاد، يوضع يف احلسبان وجود حيود عن
القيم املُدرجة يف جدول رصد األمحال. (انظر: ((رابط: فائض يف
تغطية جمموعة املوازنة)))  ( انظر: ((رابط: نقص يف تغطية جمموعة

املوازنة))) 

توقعات احلمل

Lastprognose

4094 load frequency 
control

Contrôle de la fréquence et de la puissance

عملية ضبط يستطيع من خالهلا ((رابط: مشغل شبكة النقل|مشغلو
شبكات النقل)) االلتزام بالكميات الكهربائية املُتفق عليها فيما بينهم،
وذلك عند حدود ((رابط: منطقة حتكم)) كل مشغل يف حالة التشغيل
الطبيعي، وبشكل خاص يف حالة حدوث خلل. وهنا يسعي كل واحد
من ((رابط: مشغل شبكة النقل|مشغلي شبكات النقل))، من خالل

القيمة املُحددة ملنطقة التحكّم اخلاصة به، إىل احلفاظ سواٌء على
استقرار القدرة املُتبادلة مع مناطق التحكّم األخرى داخل اإلطار املُتفق
عليه، أو على استقرار تردد الشبكة يف نطاق القيمة املُستهدفة. (انظر:

(( رابط: ضبط قدرة التردد))) 

ضبط تردد القدرة

Leistungsfrequenzregelung

4095 load frequency 
control power;  
frequency control

stabilisation de la fréquence

إعداد يف إطار عملية ((رابط: حتكم ابتدائي|التحكم االبتدائي)). 
(انظر: ((رابط: ضبط استايت))) 

قيمة قدرة التردد

Frequenz-Leistungszahl

4096 load management

gestion de la charge

كافة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذ ملُواَءمة الطلب على القُدرة
الكهربائية مع القُدرة اليت توفّرها حمطات توليد الكهرباء املُتاحة.

إدارة احلمل

Lastmanagement

4097 load management

gestion de la charge

تتطلب مجيع أنواع أنظمة القدرة الكهربائية نوعاً من إدارة األمحال،
وهو ما يسمى أحياناً 'إدارة الطلب'. ويزيد الطلب يف النظم الكهربائية
اهلجينة على توفّر إدارة االمحال عما هو عليه يف األنظمة القائمة بذاا.

إدارة األمحال

Lastmanagement

4098 load management

gestion des charge

حتكم فعال وهادف يف استهالك الطاقة لتحقيق استقرار الشبكة،
واالستفادة من التفاوتات اليت حتدث يف أسعار التيار الكهربائي.

إدارة األمحال

Lastmanagement

4099 load point

point de charge

لوحة مساعدة حتتوي على نوع واحد أو أكثر من املقابس، واليت
يمكن تأمينها ميكانيكياً أو كهربائياً، أي أنه ال يمكن استخدام أكثر
من مقبس نقطة شحن واحد يف نفس الوقت. ويمكن أن حتتوي حمطة

شحن املركبات الكهربائية، أو الشاحن الصندوقي للمركبات
الكهربائية، على العديد من نقاط الشحن.

نقطة شحن (LP)، نقطة شحن

LP

4100 load profile

profil de charge

منحىن االستهالك ملُستهلك ما يف إطار زمين محدد. ويتم قياس
ألي عميل استناداً إىل قيم تؤخذ على فترات ((ل احلملعدرابط: م))

زمنية يبلغ مدى كل منها 15 دقيقة.

منحىن تغري احلمل، معدل احلمل
الكهربائي

Lastprofil

4101 load reduction

réduction de la charge

ختفيض احلمل عن طريق تغيري تشكيلة االستهالك مثال.

ختفيض احلمل

Lastreduzierung

4102 load regulation

régulation de charge

تغير يف جهد اخلرج نظراً حلدوث تغري معين يف تيار احلمل.

تنظيم احلمل

Lastregulierung
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4103 load shedding

délestage

عملية فصل األمحال الكهربائية، ويكون ذلك غالباً بسبب ظهور
((رابط: تردد دون احلد)) يف الشبكة.

فصل األمحال

Lastabwurf

4104 load transfer

déplacement de la charge

عملية إزاحة زمنية للحمل الكهربائي دف حتقيق االنتفاعٍ األمثل من
إمجايلّ الطاقة املُتاحة. وهنا يتم يف العادة إرجاء األمحال الكهربائية من
فترة األمحال العالية إىل فترات األمحال املُنخفضة أو املُتوسطة. ومثال

على ذلك: استخدام مخزنات الطاقة ليالً؛ أي اليت يتم شحنها ليالً (يف
وقت األمحال الكهربائية املُنخفضة) أو اختاذ إجراءات مختلفة يف إطار

((رابط: إدارة الطلب على الطاقة)). 

إزاحة األمحال الكهربائية

Lastverschiebung

4105 local added value

valeur ajoutée locale

القيمة املُضافة يف منطقة حمدودة مكانياً. (انظر: ((رابط: قيمة املُضافة
احمللية|القيمة املضافة احمللية)). 

قيمة مضافة حملياً

lokale Wertschöpfung

4106 local air circulation 
systems

systèmes locaux de circulation d'air

أنظمة نستخدم عملياً بأشكاهلا املُختلفة يف مجيع أحناء العامل، وهي
تناسب استعمال ((رابط: قُدرة الرياح))، يف املناطق اليت ترتفع درجة

حرارة كتلها اهلوائية بشكل سريع بفعل ((رابط: إشعاع
مشسي|اإلشعاع الشمسي))؛ أي يف املناطق ذات سعة حرارية

منخفضة (مثل: اليابسة)، بينما توجد يف املُقابل كُتل هوائية منخفضة
فوق املناطق املُجاورة، وسعتها احلرارية مرتفعة (مثل: البحر). وب
((رابط: رياح|الرياح)) اراً من هذه املناطق، متجهة إىل املناطق
ذات الِسعة احلرارية املُنخفضة سالفة الذكر (نسيم البحر)، يف حني

حيدث العكس ليالً (نسيم الرب).

أنظمة حملية لتدوير اهلواء

Lokale Luftzirkulationssysteme

4107 Local Area Network 
(LAN)

réseau local

الشبكة احمللية (شبكة منطقة حملية بأملانيا)، هي شبكة الكمبيوتر اليت
تتجاوز اتساع شبكات املواقع الشخصية، لكن ال تصل إىل اتساع
شبكات املدينة، أو الشبكات الواسعة والشبكات العاملية. وتقتصر

الشبكة احمللية يف مداها (دون اختاذ تدابري إضافية) على حتقيق التواصل
يف

شبكة حملية

lokales Netzwerk

4108 local civic 
participation 
scheme;   local 
citizen participation 
scheme

principe de la participation locale

مبدأ أو قاعدة يراد من تطبيقها حتقيق هدفني اثنني: األول ضمان توافر
نصيب محدد من فُرص العمل اليت تنشأ عن مشاريع تقام يف منطقة
معينة لقاطين هذه املنطقة، واهلدف الثاين هو أن تتحمل الدولة املقام

على أرضها هذا املشروع جزءاً حمدداً من من التكلفة اإلمجالية.

مبدأ املُشاركة احمللية

Lokalbeteiligungsprinzip

4109 Local grid 
transformer

transformateur de réseau local

يقارب متوسط التحميل يف حمول الشبكة احمللية حوايل 40٪ من وقت
التشغيل، وبالتايل يكون تقبل خسائر عالية للنحاس ممكنا، يف حني يتم
ختفيض خسائر احلديد بشكل أكثر. و يتم حتسني هذه احملوالت من

حيث الكفاءة السنوية.

حمول الشبكة احمللية

Ortsnetztransformator

4110 local heating

chauffage local

نقل الطاقة ((رابط: حرارة |احلرارية)) ألغراض التدفئة عرب مسافات
قصرية نسبياً، وذلك عن طريق شبكة تدفئة صغرية النِطاق متتد بني
البنايات. وفيما يتعلق باللوائح والتشريعات القانونية يف أملانيا ال تتم
التفرقة بني التدفئة احمللية و((رابط: تدفئة الضواحي))، إال أن األوىل
تتحقّق يف وحدات صغرية المركزية، وتنقل طاقتها عند درجات
حرارة منخفضة نسبياً. (انظر: ((رابط: طاقة  مشسية حرارية))،

((رابط: حمطة توليد مشترك للحرارة والقُدرة))) 

تدفئة حملية

Nahwärme
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4111 Local network 
station

station du réseau local

احملطات اليت حتول التيار الكهربائي من اجلهد املتوسط إىل اجلهد
املنخفض، اجلهد املناسب للمستهلك النهائي، تسمى بِمحطات

احملوالت أو حمطات/ أو مراكز الشبكة احمللية.

حمطة شبكة حملية

Ortsnetzstation

4112 local production

production locale

إنتاج للطاقة ال يتم يف ((رابط: حمطة توليد طاقة|حمطات توليد
الطاقة)) التقليدية ذات الوحدات عالية امليجاوات، وإمنا يف وحدات
أصغر تنشأ بالقرب من املُستهلك، مما يقلل من اخلسائر وفقد كفاءة
الطاقة اليت حتدث عند نقلها ملسافات طويلة. ومن أمثلة ذلك: حمطات
توليد الطاقة من األشعة الشمسية ومن حمطات توليد الطاقة الربية من

الرياح. (انظر: ((رابط: فاقد النقل))) 

إنتاج حملي، انتاج الطاقة حملياً

ortsnahe Produktion

4113 loess

lœss

schluffiges Sedimentgestein  

راسب طفايل

Löss

4114 log-law

log-loi;   loi logarithmique

سرعة الرياح اليت تتزايد فيها هذه السرعة لوغارمتياً مع ازدياد ارتفاع
العنفة فوق سطح األرض.

قانون لوغارمتي

Logarithmusregel

4115 Long interruption

Coupure longue

تعطل إمدادات التيار الكهربائي ملدة أطول من ثالثة دقائق.

انقطاع طويل

Langzeitunterbrechung

4116 long position

Position longue

مصطلح دارِج يف جمال ((رابط: جتارة االنبعاثات))، يقصد به فائض
يف ((رابط: ميزان جتاري|امليزان التجاري) الذي يتحقق عندما يتوفر
لدى مؤسسة ما ((رابط: شهادة الكربون|شهادات كربون)) أكثر مما
حتتاجه للوفاء بالتزاماا يف جمال الطاقة حسب طبيعة نشاطها. ويدخل

يف سياق هذا املركز كال النوعني من الشهادات: املخصصة سلفاً
واإلضافية اليت يتم شراؤها الحقاً. يف هذا السياق (انظر: ((رابط:

مركز قصري))) .

مركز طويل، مركز شراء حقيقي،
مركز عملة دائن

Hausseposition

4117 Long Term 
Evolution (LTE)

évolution à long terme

هو معيار السلكي للجيل الرابع (3.9G قياسي)، والذي يمكِّن من
معدالت حتميل مرتفعة يمكن أن تصل إىل 300 ميغابت يف الثانية.

يتم احلفاظ على املخطط األساسي للنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة يف
نظام التطور على املدى البعيد. هكذا يكون التعديل التحديثي للبنية ا

(LTE) تطور على املدى البعيد

langfristige Entwicklung  (LTE)

4118 long-distance 
transmission 
remote transmission

transmission à grande distance

نقل الطاقة الكهربائية عن طريق مستويات جهد مختلفة، وذلك
لتجاوز املسافات البعيدة بني أماكن توليد الطاقة وأماكن استهالكها.
وكلما زاد اجلهد الكهربائي، قلّ الفاقد يف الطاقة بشكل عام، حيث
تبلغ ما يتراوح بني حوايل 2 % إىل 4% يف أنظمة التوصيل املُتدرجة

(مثل ((رابط: شبكة جهد منخفض|شبكات الضغط املنخفض))
جبهد 230 فولت إىل ((رابط: شبكة اجلهد الفائق|شبكات اجلهد

الفائق)) جبهد قد يصل إىل 380 كيلو فولت).

النقل عن بعد

Fernübertragung

4119 long-lasting hot 
period

période chaude de longue durée

-  

فترة حر طويلة األمد

lang anhaltende Hitzeperiode
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4120 long-term 
orientation

Orientation à long terme

يف هذا املفهوم، يعد حتقيق نتائج طويلة أو مستمرة األمد حافزاً للعمل
أو لتنفيذ املشروع املعين. (انظر: ((رابط: توجه قصري األمد))) 

توجه طويل األمد

Langzeitorientierung

4121 long-term scenario

scénario à long terme

سيناريو لفترة مستقبلية طويلة.

سيناريو طويل املدى

Langfristszenario

4122 loop

boucle

مسار مغلق يبدأ من ((رابط: عقدة)) معينة، وينتهي عند العقدة نفسها
مروراً بعقد أخرى خمتلفة، دون أن مير بنفس العقدة مرتني.

حلقة

Schleife;   Masche

4123 loop flow

flux de bouclage

إعادة تصميم مكونات ووحدات معينة يف شبكة كهربائية، وذلك
دف حتسني وتطوير درجة فعالية العنفات يف حمطات التوليد، مثالً.

تدفّق حلقي

Ringfluss

4124 loss by evaporation

perte par évaporation

مقدار املاء املتبخر من املاء الدوار يف جمرى اهلواء أثناء عملية التربيد.

فقد بالتبخر

Verdunstungsverlust

4125 loss of load 
probability

probabilité de délestage de charge (PLC)

الكم النمطي، الذي يعبر عن توافر إمكانية اإلمداد بالقُدرة الكهربائية.
ويتأثر هذا الكم بتصميم النظام وخصائصه، مثل إعدادات النظام،

وحجم مكوناته، واستراتيجية التحكّم يف تشغيله.

احتمال فصل التيار

Lastabwurfwahrscheinlichkeit

4126 lost heat

chaleur perdue

كل عملية لتحويل الطاقة يصاحبها حدوث فقد يف الطاقة بطُرق
مختلفة، تتباين وفقاً لكفاءة العملية. ويسمى جمموع كل هذه الطاقة

املفقودة 'حرارة مفقودة'.

حرارة مفقودة

Verlustwärme

4127 louver

persienne

فتحة تستخدم ملعادلة تدفق اهلواء إىل حشوة برج التربيد واحلفاظ على
املياه بداخله.

فتحة وية

Lamellen;   Tropfenabscheider

4128 Louver

persienne;   jalousie

فتحة يف جدار أو باب، مزودة بأرياش مستطيلة تسمح حبركة اهلواء.

فتحة وية، شق وية

Lamelleneinlass

4129 louvered face

face à persiennes

مصطلح يشار به إىل ((رابط: مدخل هواء برج التربيد|مدخل هواء))
يف ((رابط: برج تربيد بالسحب املستحث)). 

سطح ذو فتحات وية

Lamellenlufteinlass

4130 low calorific value

pouvoir calorifique inférieur (Pci)

القيمة احلرارية الصافية (NHV)، وتعرف بأا صايف احلرارة املُتولّدة
عن احتراق وقود صلب مجفَّف يف األفران، بعد خفض القيمة

احلرارية العليا (HHV) بواسطة حرارة تبخري املياه، املُتولدة من
احتراق اهليدروجني يف الوقود، وعليه فإن اجلرام الواحد من

اهليدروجني ينتج 9 جرامات من املياه.

قيمة حرارية دنيا، قيمة حرارية دنيا

unterer Heizwert

4131 Low carbon 
economy

économie à faible production de carbone

نظام اقتصادي يهدف إىل خفض انبعاثات غاز االحتباس احلراري يف
الغالف اجلوي.

اقتصاديات خفض الكربون

kohlenstoffarme Wirtschaft

4132 Low flow air 
treatment

traitement d'air de faible écoulement

((رابط: معالج اهلواء (AH)))  الذي يدفع اهلواء عندما يكون تدفق
اهلواء منخفضاً.

معالج تدفق اهلواء املنخفض

Luftbehandlungssystem mit niedrigem 
Volumenstrom
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4133 Low light 
performance

rendement à faible lumière

أداء اخلاليا الشمسية عند إشعاع منخفض، على سبيل املثال، مساء
ملبدة بالغيوم.

أداء عند اخنفاض اإلضاءة

Schwachlichtverhalten

4134 low load

faible charge

شبكة تعمل باستهالك منخفض، أنظر أيضا: ((رابط: فترة احلمل
املنخفض بالشبكة)). 

حتميل منخفض

Niedriglast

4135 low pay

bas salaire

-  

أجر منخفض

Niedriglohn

4136 Low Pressure (LP)

basse pression (BP)

الضغط الذي يصل حىت 7 كيلو باسكال وال يتجاوز هذا احلد.

ضغط منخفض

Niederdruck

4137 low tide

marée basse

الفترات الزمنية الواقعة بني ذرويت املد. (انظر: ((رابط: املد واجلَزر))) 

جزر

Ebbe

4138 low-carbon 
development 
strategy

stratégie de développement à faible émission de 
carbone

استراتيجية تطوير منخفض الكربون

Strategie für eine emissionsarme Entwicklung
4139 Low-emission 

Vehicle

Véhicule à faibles émissions (norme US)

املواصفة األمريكية اخلاصة بتعريف املركبات ذات نسبة انبعاثات
حمددة (فيما خيص التلوث بالغازات العادمة، ودورة الوقود، أي تصنيعه

وتوزيعه واإلمداد به). (انظر: ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات
( (((ILEV) بشكل أساسي

(LEV) مركبة منخفضة االنبعاثات

Zero Emission Vehicle

4140 low-energy house

maison à basse consommation d’énergie

مرتل يستهلك مقدارا قليال من الطاقة (حوايل 30-70 كيلو واط;
ساعة;  (مx 2 عام) أو ما يعادل 3-7 لترات من زيت التدفئة).

مرتل قليل االستهالك للطاقة

Niedrigenergiehaus

4141 lower heating value 
(LHV)

pouvoir calorifique inférieur (PCI)

يشار إىل مقياس الكفاءة بالقيمة احلرارية الدنيا (LHV)، واليت ال
تشمل حرارة تكثيف خبار املاء املوجود ضمن نواتج االحتراق.

(LHV) قيمة حرارية دنيا

Heizwert;   unterer Heizwert

4142 low-flow solar 
thermal system

installation solaire thermique à faible débit

نظام ذو تدفق كتلي منخفض يتراوح ما بني 5 و20 كيلوجرام;
مترمربع يف الساعة. وميكن هلذا النوع من األنظمة حتقيق درجات
حرارة عالية يف فترة زمنية قصرية باملُقارنة مع نظم التدفق الكتلي

املُرتفع.

نظام طاقة مشسية حرارية ذو تدفق
منخفض

solarthermisches System mit geringer 
Durchflussmenge

4143 low-load hours;   
off-peak period

heures creuses;  Off-Peak

تنتقل القدرةُ الكهربائية يف الشبكة الكهربائية عرب إشارات جيبية للتيار
واجلهد، تتذبذب تبعاً ((رابط: تردد تيار الشبكة|لتردد تيار

الشبكة)).  ويستند تصميم النظام بأكمله إىل فرضية ترى أن الشبكة
تعمل كنظامٍ خطي. وإذا ما ظهرت، على العكس من ذلك،
الخطّيات يف املُكونات املُفَردة (مثالً من خالل تأثريات التشبع

املغناطيسي)، تنشأ يف هذه احلالة توافقيات عليا تشويشية، يتطلب
ظهورها اختاذً إجراءات مناسبة، ويكونُ اهلدف منها الكتم (الوقف)

التام للتوافقيات العليا.

فترة دون الذَّروة، فترة ما دون
الذروة لألمحال الكهربائية

außerhalb der Stoßzeiten

4144 low-load operation

fonctionnement à charge réduite

منط من التشغيل حيدث عندما يعمل املُولِّد املُتزامن يف مستوى أدىن من
 (((رابط: إثارة دون احلد)) :انظر) .احلد املعتاد

تشغيل على محل منخفض

Schwachlastbetrieb
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4145 low-load operation 
capability

capacité de fonctionner à charge réduite

قدرة حمطة توليد الطاقة الكهربائية أن تواصل تشغيل الشبكة يف
((رابط: حالة احلمل املُنخفض)) دون االضطرار إىل إيقافها عن

العمل.

مقدرة احلمل املُنخفض

Schwachlastfähigkeit

4146 low-pressure area

zone basse pression

-  

منطقة ضغط جوي منخفض

Tiefdruckgebiet

4147 low-pressure steam 
turbines

turbines à vapeur à basse pression

((رابط: عنفة بخارية)) تستخدم مبثابة ((رابط: وحدات حتتية)) تسترد
فيها الطاقة املُتبددة من الغازات العادمة ذات درجات احلرارة املُرتفعة

نسبياً والناجتة عن عملية ما.

عنفة بخارية منخفضة  الضغط

Niederdruck-Dampfturbine

4148 low-tariff period

période de bas tarif

الفترة الزمنية اليت يمكن فيها االنتفاع بتعريفات احلمل األدىن للتيار
منخفض السعر نسبياً، ويشترط لتطبيق هذا النظام وجود عداد مزدوج
التعريفة؛ أي يستطيع حساب قيمة االستهالك يف فترة التعريفة الدنيا،
وقيمته يف ((رابط: فترة التعريفة املُرتفعة)) كُلّ على حدة. ويكمن

املغزى من نظام فترة التعريفة الدنيا يف حصر استهالك التيار الكهربائي
يف ساعات الطلب القليل عليه، مما يمكّن من خفض احلمل الواقع على
حمطات الطاقة التقليدية على حنو متساو. (انظر: ((رابط: فترة التعريفة

املُرتفعة))) 

فترة التعريفة الدنيا

Niedertarifzeit

4149 Low-Temperature 
Fischer–Tropsch 
(LTFT) process

procédé basse température de Fischer–Tropsch 
(LTFT)

طريقة لتحويل خليط من أول أكسيد الكربون واهليدروجني إىل
هيدروكربونات سائلة عند درجات حرارة منخفضة وباستخدام مادة

حفّازة من الكوبلت. ومن املعروف أن هذه الطريقة تستخدم يف
الوحدات األولية املُدجمة لتحويل الغاز إىل وقود سائل.

طريقة 'فيشر - تروبش' ذات درجة
احلرارة املُنخفضة

Niedertemperatur-Fischer-Tropsch-Verfahren

4150 low-temperature 
process

procédé à basse température

طريقة تتراوح احلرارة فيها بني 400 °س و550 °س، تماثل عملية
((رابط: استخالص البخار))، وهي تعد ((رابط: عملية ترميم

وإصالح)) قائمة بذاا.

طريقة درجة احلرارة املُنخفضة

Niedertemperaturverfahren

4151 low-temperature 
reservoir

réservoir à basse température

خزان طاقة حرارية أرضية حيث درجة احلرارة عموما أقل من 150
درجة مئوية.

خزان بدرجة حرارة منخفضة

Niedrigtemperatur-Lagerstätte

4152 lubricant

lubrifiant

مواد تستخدم للتشحيم/للتزييت دف تقليل االحتكاك والتآكل،
وكذلك لنقل القوة والتربيد ولتخميد االهتزاز، وإحكام اخلتم واحلماية

من التأكسد.

مواد التشحيم

Schmiermittel

4153 lumped network

réseau à constantes localisées

شبكة تتكون من عناصر ميكن فصلها ماديا.

شبكة مجمعة

Netzwerk mit konzentrierten Schaltelementen

4154 Lynn and Inner 
Dowsing

Lynn et Inner Dowsing parc éolien

مزرعة تقع يف حبر الشمال، يف املياه الضحلة لساحل 'لينكولنشاير'،
اجنلترا. اكتمل بناؤها ووضعت ميزانيتها يف العام 2008م، وتبلغُ
قدرةُ التوليد لعنفاا، اليت صنعتها شركة 'سيمرت ويند باور' (وحتمل

الرقم 3.6-107، والبالغ عددها 54 عنفة) 194 ميجا وات، وهي
قدرةٌ تكفي لتزويد 130,000 مرتلٍ يف املُتوسط.

حقل لني أند إنر دوسينج

Lynn and Inner Dowsing
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4155 M.A. Sustainability 
Economics and 
Management 

 (SEM)Qualification
 Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MA  Économie et durabilité management (SEM) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يركز هذا الربنامج على التدريب يف جمال اإلدارة لتقدمي معرفة قوية
جتارية وإقتصادية مع حملات عامة بيئية واجتماعية مفصلة. سيتم

استخدام املهارات املكتسبة لتنفيذ االستدامة يف الشركات واحلكومات
أو املؤسسات العلمية والدولية. ويتحقق طيف واسع من خالل

املوضوعات التا

ماجستري يف إقتصاد وإدارة اإلستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in  Nachhaltigkeitswirtschaft und 
Managment (SEM) Erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master

4156 M.E Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

ME Ingénierie d'énergie  diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج الدورات الرئيسية التالية: 1) ميكانيكا املوائع
املتقدمة. 2) النقل املتقدم للحرارة. 3) التكنولوجيا املتقدمة لتوليد
الطاقة. 4) الديناميكا احلرارية املتقدمة. 5) الرياضيات التطبيقية
ملهندسي الطاقة احلرارية. 6) تكنولوجيات حتويل الطاقة احليوية.

ماجستري يف هندسة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

ME Energietechnik erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4157 M.E. Renewable 
Energy 

 SourcesQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

ME en sources d' energie renouvelable Sources 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ويشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) استخدام الطاقة
الشمسية. 2) حتويل الطاقة احليوية ومعاجلة النفايات؛ 3) تقنية وأليات
الغاز احليوي ؛ 4) مصادر الطاقة املتجددة. 5) الطاقة املتجددة يف
التطبيقات الصناعية. و6) استخدام الطاقة الشمسية ألغراض التدفئة

ماجستري يف هندسة مصادر الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

ME erneubare Energiequellen Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4158 M.Eng - Energy, 
Specialisation in 
Electrical Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

maîtrise en  Energie, spécialisation en énergie 
électrique) diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrisee

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) إنتاج وتوزيع
الطاقة املتجددة؛ 2) مصادر متعددة االتصال (الرياح والطاقة

الشمسية، وما إىل ذلك)؛ 3) نوعية السلطة؛ 4) مركبات كهربائية.
5) حمركات كهربائية. 6)  الطاقة املدجمة؛ 7) التحكم واألمتتة

واإلشراف على الك

ماجستري يف هندسة الطاقة- ختصص
الطاقة الكهربائية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Eng - Energie, Fachrichtung in elektrische 
Energie Erworbene Qualifikation: Graduierte / 
Master

4159 M.Eng in Mechanical 
Engineering, 
Aerospace 
Engineering, or 
Engineering 
Mechanics. Focus 
Area: Energy and 
the Environment 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Eng en génie mécanique, génie aérospatial ou 
génie mécanique. Secteur d'intérêt: l'énergie et 
l'environnement Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعترب برنامج املاجستري يف اهلندسة امليكانيكية، هندسة الطريان، أو
ميكانيكا اهلندسية  بطبيعته متعدد التخصصات للغاية، ويتيح قدرا
كبريا من املرونة  لتصميم برنامج يتناسب مع االحتياجات واملصاحل

الفردية. ويوجه الربنامج إىل التصميم اهلندسي والعمل املهين يف الصناع

ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية,
هندسة الطريان أو ميكانيكا اهلندسة

مع التركيز على الطاقة والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Eng im Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt 
oder Technische Mechanik. Schwerpunkt: 
Energie und Umwelt   erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master
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4160 M.Eng 
Specialisation in 
Energy Systems and 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Diplôme d'Ingénieur (Bac + 5) Spécialité 
Energétique et Energies Renouvelables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج املعرفة النظرية والتقنية الالزمة لفهم شامل ملشاكل
الطاقة، وحتديد احللول واالستجابات األكثر مالءمة. ويتناول جمموعة

واسعة من الكفاءات اهلندسية اليت متتد إىل ااالت التالية: 1)
امليكانيكات. 2) اإللكترونيات. 3) الطاقة احلرارية. 4) النمذجة

ماجستري يف اهلندسة: ختصص أنظمة
الطاقة والطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Eng Spezialisierung der Energietechnik und 
erneuerbare Energien Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4161 M.Eng. Chemical 
Engineering: Energy 
Economics and 
Engineering 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Eng. Génie chimique: Economie de l'Energie 
et Ingénierie diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) حتليل النظم
املستدامة. 2) اقتصاديات الطاقة. و3) هندسة الطاقة. ميكن للطالب
اإلختيار من بني جمموعة واسعة من املواد االختيارية و املوضوعات
اخلاصة باألثر البيئي واإلقتصادي واالجتماعي، وتكنولوجيا الطاقة.

ويشمل هذا

ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية:
إقتصادات وهندسة الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Eng. Chemische Ingenieurwesen: 
Energiewirtschaft und Ingenieurwesen 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4162 M.S. Environmental 
Systems; Energy 
Technology and 
Policy (ETaP) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MS système de l'environnement, technologie de 
l'énergie et de la politique (ETAP) diplôme 
attribué:3ème cycle/Maîtrise

خيصص هذا الربنامج  للطالب ذوي اخللفيات يف العلوم واهلندسة.
ويقدم الربنامج فرصة هلؤالء الطالب لبناء املهارات التقنية يف ااالت

املتعلقة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ويف نفس الوقت توسيع
معارفهم يف جماالت مثل علم املناخ وسياسة الطاقة، والتنمية الدولية.

ص

ماجستري يف األنظمة البيئية وتقنية
وسياسة الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MS Umweltsystem; Energietechnik und Politik 
(ETAP) Erworbene Qualifikation: Graduierte / 
Master

4163 M.S. in Energy 
Resources 
Engineering 

 (ERE)Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en  ingenierie des ressources 
énergétiques (ERE) diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعد اهلدف من درجة املاجستري يف هندسة موارد الطاقة مبثابة إعداد
للطالب إما للعمل املهين أو للتحضري الدكتوراه. جيب على الطالب يف
برنامج درجة املاجستريالتوفر على الشروط التالية: 1) إكمال برنامج

دراسة ذات  45 وحدة دراسية. تتوفر شهادة املاجستري على خياران:
 أ-

ماجستري يف هندسة موارد الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MS inEnergiequellentechnik (ERE) Erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4164 M.S. Management, 
Concentration in 
Sustainability and 
Clean Energy 
Management 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MS Management, Concentration dans le 
développement durable et l'énergie propre 
gestion Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول كيفية خلق حلول وأنظمة مبتكرة
من قبل التنمية املستدامة. تتجلى فيما يلي  : 1) التقليل من استرتاف
املوارد؛ 2) القضاء على آثار التلوث وتيارات النفايات. 3) خلق

النجاح املستدام. ويناقش املواضيع التالية: 1) حلول واعية بيئيا. 2)
تقنيا

ماجستري يف اإلدارة مع التركيز على
على اإلستدامة وإدارة الطاقة النظيفة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MS-Management, Konzentration in 
Nachhaltigkeit und Clean Energy-Management 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4165 M.Sc. Energetyka - 
Renewable Sources 
of Energy (M.Sc. 
Power Engineering - 
Renewable Sources 
of Energy)  
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. Energetyka - Sources d'énergie 
renouvelables (M.Sc. Ingénierie électrique - 
Sources d'énergie renouvelables) Diplôme 
attribué: Postgraduate / Maître

يتكون هذا الربنامج من ثالثة فصول دراسية، يشمل الفصل األول
الدورات التالية: 1) فيزياء الكم. 2) الطرق العددية. 3) نظرية

االحتماالت. 4) فيزياء الطاقة املتجددة. 5) خاليا الوقود وتكنولوجيا
انتاج اهليدروجني. 6) هندسة الطاقة املائية؛ و7) نظام إنتاج الطاقة

والتكن

ماجستري يف هندسة الطاقة- املصادر
املتجددة للطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Energetyka - Erneuerbare Energiequellen 
(M.Sc. Energietechnik - Erneuerbare 
Energiequellen) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4166 M.Sc. Energetyka - 
Renewable Sources 
of Energy (M.Sc. 
Power Engineering - 
Renewable Sources 
of Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. Energetyka - Sources d'énergie 
renouvelables (M.Sc. Ingénierie électrique - 
Sources d'énergie renouvelables) Diplôme 
attribué: Postgraduate / Maître

يتكون هذا الربنامج من ثالثة فصول دراسية، يشمل الفصل األول
الدورات التالية: 1) فيزياء الكم. 2) الطرق العددية. 3) نظرية

االحتماالت. 4) فيزياء الطاقة املتجددة. 5) خاليا الوقود وتكنولوجيا
انتاج اهليدروجني. 6) هندسة الطاقة املائية؛ و7) نظام إنتاج الطاقة

والتكن

ماجستري يف هندسة الطاقة- املصادر
املتجددة للطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Energetyka - Erneuerbare Energiequellen 
(M.Sc. Energietechnik - Erneuerbare 
Energiequellen) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4167 M.Sc. Energy and 
Environmental 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise Génie Energétique et Environnement 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول  أساسيات الطاقة ويوفر تدريبا
متصالب الروابط حول القضايا الراهنة اليت تتخلل تقنيات الطاقة. ويتم
التركيز على تقنيات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.  تشمل املقررات
األساسية ما يلي: 1) ديناميات املوائع 2؛ 2) هندسة  اجلهاز- املبادال

ماجستري يف هندسة الطاقة والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Energie- und Umwelttechnik  Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4168 M.Sc. Energy 
Resources and 
Environmental 
Engineering 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Ressources énergétiques et génie de 
l'environnement Licence attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) هندسة موارد
الطاقة. و2) املواضيع املتقدمة املدرجة على موارد املياه واهلندسة

البيئية. وتشمل املواد االختيارية: 1) هندسة الطاقة الشمسية.
2)الوقود والعمليات؛ 3) ديناميات املوائع احلسابية. 4)

الطاقةاحلرارية / ال

ماجستري يف موارد الطاقة واهلندسة
البيئية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Energiequellen und Umwelttechnik 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4169 M.Sc. Renewable 
Energy and Energy 
Efficiency for the 
MENA Region 
(REMENA) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. L'énergie et l'efficacité énergétique 
renouvelable pour la qualification de la région 
MENA (Remena) Décerné: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول وحدات التأهيل التالية: 1)
أساسيات الديناميكا احلرارية. و2) أساسيات اهلندسة. وتشمل

الوحدات اإللزامية: 1) اللغة والعرض. 2) أساسيات الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة؛ 3) أساسيات  الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة . 4)

اجلوانب االقتصادية

ماجستري يف الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة ملنطقة الشرق واألوسط

وإفريقيا الشمالية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz für die MENA-Region 
(REMENA) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4170 M.Sc. Renewable 
Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc.Management d' energie renouvelable 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

سوف يركز هذا الربنامج على املوضوعات التالية: 1)األسس
التكنولوجية. 2) سياسة املناخ والطاقة. 3) االقتصاد البيئي واإلدارة

البيئية؛ 4) أسس العلوم االجتماعية والسلوكية والقانونية؛ 5)
األخالقيات. و6) التخصص يف جمال الكتلة احليوية وكفاءة الطاقة

والطاقة احلرارية

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Erneubares Energie-Managment 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4171 M.Sc. Renewable 
Energy 

 ScienceQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. energie renouvelable  diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يتكون هذا الربنامج من ثالثة فصول. يعطي الفصل األول تفاصيل
جول دورات الطاقة املتجددة التالية: 1) الطاقة - املاضي واحلاضر

واملستقبل؛ 2) تقنيات الطاقة - حتويل وختزين نظم الطاقة ؛ 3) تقييم
دورة احلياة  وحتليل كفاءة الطاقة ؛ 4) التقاط الكربون والتقنيات

املصادر

ماجستري يف علوم الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Erneubare Energie  erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

4172 M.Sc. Sustainable 
Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. Énergie durable Ingénierie Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يغطي الربنامج جماال واسعا ألنظمة الطاقة املستدامة، مع وجود حرارية
أرضية كوا ضمن جمال اهتمام خاص. تقوم ريكيافيك كلية

الدراسات العليا ألنظمة الطاقة املستدامة بتعاون  مع جامعة أيسلندا
وريكيافيك الطاقة بيتوفري13 دورة خمصصة، باإلضافة إىل 23 دورة

إختيارية.عال

ماجستري يف هندسة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Nachhaltige Energietechnik erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4173 M.Sc. Sustainable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Sc. énergie durable diplôme attribué  3ème 
cycle/Maîtrise

يغطي الربنامج جماال واسعا ألنظمة الطاقة املستدامة، مع وجود حرارية
أرضية كوا ضمن جمال اهتمام خاص. تقوم ريكيافيك كلية

الدراسات العليا ألنظمة الطاقة املستدامة بتعاون  مع جامعة أيسلندا
وريكيافيك الطاقة بيتوفري13 دورة خمصصة، باإلضافة إىل 23 دورة

إختيارية.عال

ماجستري يف الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Sc. Nachhaltige Energie     erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

4174 M.Tech (Renewable 
Energy Engineering 
and Management) 
 
Qualification 

 Awarded:Postgrad
uate/Master

M.Tech (Energie renouvelable ingénierie et 
gestion) Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ويهدف هذا الربنامج ملدة سنتيمن إىل ملء الفراغ وتوفري قدرات
املوارد البشرية اليت تشتد احلاجة إليها يف تكنولوجيات وإدارة الطاقة

املتجددة . يعترب مصمما لتدريب الطالب ليس فقط يف جمال
تكنولوجيات الطاقة املتجددة والتنفيذ ولكن أيضا يف جماالت ال تقل

أمهية عن النب

ماجستري تقين يف إدارة وهندسة
الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Tech (Renewable Energy Engineering and 
Management) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4175 M.Tech. (Renewable 
Energy) - Master of 
Technology in 
Renewable Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Tech. (Énergies renouvelables) - mastère de 
technologie en énergie renouvelable Diplôme 
attribué: : 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الوحدات األساسية التالية: 1) مصادر الطاقة
املتجددة. 2) الديناميكا احلرارية املتقدمة. 3) الطرق العددية. 4) نقل
احلرارة املتقدم. 5)  خمترب الطاقة  املتجددةاألول والثاين؛ 6) الطاقة
الشمسية. 7) تكنولوجيا طاقة الرياح. 8) تكنولوجيا خاليا الوقو

ماجستري يف تقنية الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Tech. (Erneubare Energie) - Master in 
Technologie der erneubaren Energie 
erworbenen Qualifikation : Graduierte / Master

4176 M.Tech. Energy & 
Environmental 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Tech. énergie & gestion environnementale   
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج املقررات األساسية التالية: 1) خمترب الطاقة. 2)
تكنولوجيا الوقود. 3) احلفاظ على الطاقة. 4) مصادر غري تقليدية
للطاقة؛ 5) األساليب الكمية إلدارة الطاقة والتخطيط؛ 6) العلوم

البيئية واهلندسة؛ 7) تدقيق الطاقة. 8) الرياضيات التطبيقية
واألساليب

ماجستري تقين يف الطاقة واإلدارة
البيئية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Tech. Energie & Umweltmanagement 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master
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4177 M.Tech. in Energy 
Studies 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Tech. en études de l'énergie diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) الطاقة وعلوم البيئة
والبيئة؛ 2) تكنولوجيا الوقود. 3) خمترب الطاقة ؛ 3) احلفاظ على

الطاقة. 4) حتويل الطاقة املباشرة. 5) مصادر غري تقليدية للطاقة؛ 6)
االقتصاد والتخطيط ألنظمة الطاقة؛ وكذلك 7) نقل احلرارة. كما ي

ماجستري تقين يف دراسات الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Tech. in Energiestudien erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4178 M.Tech. Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M.Tech. énergie renouvelable diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج ما يلي: 1) برجمة احلواسيب. 2) االحصائيات 1
و2, 3) رياضيات اهلندسة املتقدمة. 4) التقدم يف الكتلة احليوية

وحتويل الطاقة الشمسية. 5) إدارة النفايات الصلبة إلنتاج الطاقة. 6)
اقتصاد وإدارة الطاقة يف النظم الزراعية؛ 7) أطروحة املاجستري.

وتشمل

ماجستري تقين يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M.Tech. Erneuerbare-Energien-Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4179 M2 Specialized 
Master: New and 
Renewable 
Energies) 
 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

M2 Mastère Spécialisé: Energies nouvelles et 
renouvelables Décerné: 3ème cycle/Maîtrise

يتناول هذا الربنامج املواضيع التالية: 1) السيطرة على الطاقة؛ 2)
األجهزة اليت حتول الطاقة باستخدام الطاقات اجلديدة (تيار H2) أو

املتجددة (الشمسية، الكهروضوئية ... )؛ 3) نظم ختزين الطاقة
(البطاريات، فائقة املكثفات)؛ 4) اجلوانب االجتماعية واالقتصادية

للطاقة؛

شهادة املاجستري الثانية: ختصص
الطاقات املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

M2 Spezialisierte Master: Neue und 
Erneuerbare Energien) Erworbene: Graduierte / 
Master

4180 M85

mélange de 85% de méthanol et 15% d'essence

خليط وقود يتكون من 85% من امليثانول و15% من البرتين.

M85 وقود

M85

4181 macroeconomic 
benefit

avantage macroéconomique

استفادة من االقتصاد الكلي

makroökonomischer Vorteil

4182 magma

magma

ist geschmolzenes Gestein im Innern der 
Erde  

صهارة

Magma

4183 magnesium

magnésium

عنصر كيميائي، رقمه الذري 12، ينتمي إىل جمموعة الفلزات القلوية
الترابية.

مغنيسيوم

Magnesium

4184 magnesium battery

Batterie de magnésium

بطارية يكون فيها األنود سبيكة خاصة من املاغنسيوم، أما ((رابط:
الكاثود)) فيتكون من مركّب كربيتيد املوليبدينوم، وهي حتتوي على
إلكتروليت هالمي القوام. مت تطوير هذه ((رابط: بطارية|البطارية))
دف التخلّص من الفلزات السامة مثل الرصاص والكادميوم. وجدير
بالذكر أن ((رابط: كثافة الطاقة)) يف بطارية املاغنسيوم أقل بشكل
واضح منها يف ((رابط: بطارية ليثيوم-أيون|بطارية الليثيوم-أيون))

بطارية املاغنسيوم

Magnesium Batterie

4185 magnetic converter 
(Flyback)

convertisseur magnétique (Flyback)

نوع من املغريات املغناطيسية، تنتقل فيه الطاقة من الدخل وتخزن يف
املغناطيسيات، مث تطلق الحقًا منها إىل احلمل.

مغير مغناطيسي ارتدادي

Sperrwandler;   Hoch-Tiefsetzsteller
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4186 magnetic converter 
(Forward)

convertisseur magnétique (avant)

نوع من املغريات املغناطيسية،  تنتقل فيه الطاقة من الدخل إىل
املغناطيسيات وإىل احلمل يف الوقت نفسه.

مغير مغناطيسي أمامي

Eintaktflusswandler

4187 magnetic declination

déclinaison magnétique

فرق الدرجات بني الشمال املغناطيسي والشمال احلقيقي (اجلغرايف).

احنراف مغناطيسي

magnetische Missweisung

4188 magnetically 
coupled circuits

circuits magnétiquement couplés

دائرتان موضوعتان قريباً من بعضهما البعض حبيث يرتبط ((رابط:
تدفق مغناطيسي|التدفق املغناطيسي)) الذي تنتجه إحدامها بكلتا

الدائرتني.

دائرتان مقترنتان مغناطيسياً

magnetisch gekoppelte Schaltungen

4189 main sewer

égout principal

أكرب قناة يف شبكة الصرف الصحي.

ع رئيسيّجمم

Hauptsammler

4190 maintenance free 
lead-acid battery

batterie plomb-acide sans entretien

نوع من بطاريات الرصاص احلمضية، يتم فيها إعاقة حركة
اإللكتروليت إما بإحتوائه يف فاصل ليفي ماص أو جِل (غرواين القوام)

بني ألواح البطارية.

بطارية محض الرصاص ال حتتاج
الصيانة

wartungsfreie Blei-Säure-Batterie

4191 Main-water 
discharge Cooling 
tower

tour de refroidissement d'évacuation des eaux

مقدار تدفق املاء الدوار الذي جيب التخلص منه للحفاظ على كمية
املواد الصلبة الذائبة والشوائب األخرى عند مستوى حمدد. ويتزايد

تركيز املواد الصلبة الذائبة باستمرار بفعل التبخر، إال أنه ينخفض بفعل
عملية التصفية.

برج التربيد الرئيسي لتصريف املياه

Kühlturm-Abflutwasser

4192 maixmum power 
current

courant de puissance maximale

القيمة النوعية للتيار اليت تستطيع عندها ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|وحدة)) الطاقة الشمسية توليد أقصى قدرة ممكنة.

تيار القدرة القصوى

Strom bei Maximalleistung

4193 major breakdown

panne majeure

ايار للجهد يف شبكة أحد مشغلي شبكات الكهرباء أو يف إحدى
شبكات النقل. ولتجنب حدوث االيار يف اجلهد، تتخذ عدة

إجراءات (مثل: ((رابط: ضبط اجلهد))، و((رابط: تثبيت التردد))،
و((رابط: ضبط تردد القدرة))) ، وخاصةً عند تطبيق ((رابط: خطة

خماسية املراحل)). 

اضطراب كبري

Großstörung

4194 Make-up air

air de remplacement

((رابط: هواء خارجي|اهلواء اخلارجي)) يتم إدخاله ليحل حمل
((رابط: هواء مطرود|اهلواء املطرود)). 

هواء تعويضي، هواء تعويض

Ersatzluft

4195 Malmkarst (Upper 
Jurassic karst)

Malmkarst (karst du jurassique supérieur)

كارست، تكون خالل حقبة مامل (حقبة اجلوراسي العلوي) من
حوايل 163  إىل  135 مليون سنة.

كارست مامل

Malmkarst

4196 mammoth/airlift 
pump

pompe mammouth/airlift

مضخة ضخمة أو رافعة واء مضغوط، أو على اسم املخترع كارل
اميانويل لوشر Löscher (مضخة لوشر). وهي عبارة عن أنبوب
موضوع بشكل رأسي يف سائل (عموما املاء). يتم ضخ غاز (عموما
اهلواء) حتت الضغط يف األنبوب يف موقع أسفل مستوى سطح املاء.

الغاز املتصاعد يف األنبوب يسح

مضخة هوائية/مصعد هوائي

Mammutpumpe
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4197 management bonus

bonus de gestion

تنص القواعد اخلاصة على ان قسط اإلدارة يعترب جزء من قسط
السوق ومن التكاليف الالزمة تغطيتها بالنسبة ملشغلي حمطات الطاقة

أثناء التسويق املباشرللطاقة. ونظرا إىل أن مكافآت اإلدارة طبقا لالئحة
نوفمرب 2012 قد تزايدت قيمتها اال اا تعترب من العوامل احملفزة

لتعزي

مكافأة اإلدارة

Managementprämie

4198 ManagEnergy

ManagEnergy

(IEE) مبادرة أطلقت ضمن فعاليات برنامج أوروبا للطاقة الذكية
التابع للمفوضية األوروبية، وذلك لتقدمي املساعدات التقنية ملشروعات
الطاقة املتجددة اخلاصة بالقطاع العام عرب الشابكة (أونالين)، كما
تعمل على حتقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة على

املستويني احمللي واإلقليمي.

مبادرة الدعم الفين
ManagEnergy

ManagEnergy

4199 mandatory 
connection

obligation de raccordement

((رابط: قانون الطاقات املُتجددة|قوانني الطاقات املتجددة)) مبوجب
يتم حتديد قواعد تلزِم مشغلي الشبكات بتوصيل التيار الكهربائي املولّد
من مصادر الطاقة املتجددة، وذلك إىل جانب حتديد تكاليف التغذية

به، مما يعد أيضاً إلزاماً للمواطنني بشراء هذا التيار.

التوصيل اإللزامي

Anschlussverpflichtung

4200 mandatory 
connection

connexion obligatoire

يتم أخذ التيار من مصادر الطاقة املتجددة.

توصيل إلزامي

Anschlussverpflichtung

4201 manganese

manganèse

عنصر كيميائي، رقمه الذري 25، ينتمي إىل جمموعة الفلزات
االنتقالية.

منغنيز

Mangan

4202 man-shift (MS)

homme-poste (HP)

عامل / نوبة العمل، عدد عمال املناجم يف نوبة العمل.

(MS) عامل / نوبة العمل

Mann-Schicht

4203 manure

fumier

الروث املُتحصل عليه من الرباز والغائط الناتج عن حيوانات املزارع أو
اإلسطبالت، ويستعمل يف تسميد التربة سواء كان صلبا أو سائلًا.

وِيضع ادمس

Mist

4204 mapping of biotope

cartographie des biotopes

Standardisierte Erfassung von Lebensräumen 
sowie deren biotischen Inventars innerhalb 

eines bestimmten Raumes; flächendeckend-
repräsentativ: exemplarische Kartierungen 

repräsentativer, typischer Biotope eines jeden 
Biotoptyps; selektiv: Kartierung ausgewä  

رسم خرائط املوائل

Biotopkartierung

4205 marginal cost

coût marginal

تكاليف إضافية بسبب زيادة اإلنتاج.

تكلفة حدية

Grenzkosten

4206 marine current 
turbine

hydrolienne

تقوم ((رابط: حمطة توليد الطاقة الكهرمائية|حمطة توليد الطاقة
الكهرمائية)) بتوليد الكهرباء من ((رابط: تيار حبري|التيارات

البحرية)) الطبيعية. وال يقام ا سد، كما هو احلال يف أغلب حمطات
الطاقة الكهرمائية األخرى، بل تكون العنفة مثبتة على سارية حرة

احلركة يف التيار.

حمطة توليد الطاقة الكهرمائية

Meeresströmungskraftwerk

4207 market acceptance

acceptation par le marché

موافقة املُشاركني يف سوق معينة، كما يف حالة قبول قرار شراء الطاقة
اخلضراء أو عدم شرائها مثالً.

موافقة السوق، موافقة السوق

Marktakzeptanz
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4208 market barrier

barrière de marché

يتم املنع من الدخول او اخلروج من واىل السوق 

حاجز السوق

Marktbarriere

4209 market barriers

barrières sur le marché

عوائق متنع ((رابط: طرف اقتصادي فاعل|األطراف االقتصادية
الفاعلة)) من دخول السوق أو اخلروج منه.

عوائق السوق

Marktbarriere

4210 market incentive 
programme

programme d'incitation du marché

((رابط: وسيلة دعم)) مهمة يف جمال الطاقات املُتجددة، فعلى سبيل
املثال يتم حتديد العديد من ((رابط: حافز الستخدام الطاقات

املُتجددة|احلوافز الستخدام الطاقات املُتجددة)) قانونياً.

برنامج حتفيز السوق

Marktanreizprogramm

4211 market incentive 
programme

programme d'encouragement du marché

 على سبيل املثال الطاقة املتجددة واحملددة قانونا

برنامج احلوافز خاص بالسوق

Marktanreizprogramm

4212 market launch

lancement sur le marché

عرض إحدى السلع أو اخلدمات اجلديدة للبيع يف األسواق.

دخول السوق

Markteinführung

4213 market opening

ouverture du marché

أداة لدعم التبادل التجاري بني البلدان الصناعية والدول النامية الفقرية،
مبا يف ذلك مثالً إلغاء أو خفض الضرائب أو النسب التجارية.

فتح أسواق

Marktöffnung

4214 market participant 
market player

participant au marché

مصطلح يشمل منتجي الطاقة، ومشغلي الشبكات، وشركات اإلمداد
بالطاقة، وكذلك ((رابط: مستهلك ائي|املُستهلكني النهائيون))
للطاقة الكهربائية (ال يدخل يف هذا اإلطار الوسطاء بني األطراف

سالفة الذكر يف سوق الطاقة الكهربائية).

مشارك يف السوق

Marktteilnehmer

4215 market premium

prime de marché

يقوم منتجو كهرباء مصادر الطاقة املتجددة وفقا للمادة 33 أ و
33ب بتحديد متوسط سعر السوق الشهرى للحصول على

الكهرباءعن طريق وزارة البيئة االحتادية والذى يعزز تكامل أسواق
الطاقات املتجددة ويتم احتساب مبلغ قسط السوق عن طريق اجلهة

التنظيمية لكل شكل من أشكال الط

قسط السوق

Marktprämie

4216 Market premium 
model

modèle haut de gamme du marché

يتضمن منوذج قسط السوق، طبقا لسوق األوراق املالية، املعدل
الشهري لسعر سوق ما. وإذا كان املشغل من جهة أخرى سجل
الكهرباء طبقا للسهم، ال يتم تعويض هذا الفارق واملبلغ من سعر

السوق.

منوذج قسط السوق

Marktprämienmodell

4217 market regulation

réglementation du marché

تدخل الدولة يف األسواق بغرض تنظيم العمليات االقتصادية.

تنظيم السوق

Marktregulierung

4218 market regulation

régulation du marché

تنظيم السوق أو التدخل يف السوق يعين التدخل احلكومي املباشر يف
أنشطة االقتصاد وتأثري احلكومة على سلوك رجال األعمال

واملستهلكني من أجل متابعة حمددة، وحتقيق األهداف اليت ختدم
املصلحة العامة. ويربر تنظيم السوق من خالل فشل السوق احلر يف

حتقيق األهداف املسطرة.

تنظيم السوق

Marktregulierung

4219 market regulation

régulation du marché

 التدخل يف السوق واالشتراك يف العمليات االقتصادية يف البلد

تنظيم السوق

Marktregulierung
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4220 market regulation 
instruments;   
market regulation 
measures

mesures de réglementation du marché

إجراء اقتصادي ((رابط: تنظيم السوق|لتنظيم السوق)). 

وسائل تنظيم السوق

Marktregulierungsmittel

4221 Market regulation 
means

moyens de régulation du marché

 املقياس

وسائل تنظيم السوق

Marktregulierungsmittel

4222 market reservoir

magasin de marché

منظومة ختزين للطاقة تعمل اعتمادا على مؤشرات السوق فقط ( على
سبيل املثال، يتم ختزين الطاقة عندما تكون األسعار منخفضة يف

السوق ويتم تسليمها عند ارتفاع األسعار مرة أخرى) دون األخذ
بعني االعتبار جوانب التحكم يف الشبكة.

مخزن السوق

Marktspeicher

4223 market-based 
framework

cadre de marché

إطار على أساس السوق

marktwirtschaftiliche Rahmenbedingungen

4224 market-based policy

la politique axée sur le marché

سياسة قائمة على السوق

Marktinstrument

4225 marketing 
requirement

exigence de commercialisation

التزامات تسويق الكهرباء تتم من خالل بيع الكهرباء عن طريق عمل
مزادات أو  ىف البورصة األوربية أو عن طريق التبادل .

متطلبات التسويق

Vermarktungpflicht

4226 marsh gas

gaz des marais

يعرف باسم الغاز، وهو الذي ينشأ نتيجة لتعدين الفحم وكذلك أثناء
(CH4) العمليات امليكروبية ويتكون أساسا من غاز امليثان

غاز املستنقعات

Grubengas

4227 marsupial mole

taupe marsupiale

bilden die Beuteltierordnung 
Notoryctemorphia mit nur einer Familie 

(Notoryctidae), einer Gattung (Notoryctes) 
und zwei Arten: Großer Beutelmull (N. 

typhlops) und Kleiner Beutelmull (N. 
Caurinus).  

خلد جرايب

Beutelmull

4228 mass movement

mouvement de masse

ist ein geomorphologischer Prozess, bei dem 
Böden, Regolith und Felsen unter Einfluss 
der Gravitation kontinuierlich nach unten 

gezogen werden.  

حركة كتل

Massenbewegung

4229 Master 1 (M1) en 
Génie Electrique, 
Energétique et 
Energies 
Renouvelables 
(Master 1 M1 in 
Electrical 
Engineering, and 
Renewable Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise 1 (M1) en Génie Electrique, Energétique 
et Energies Renouvelables (Maîtrise 1 M1 en 
génie électrique et les énergies renouvelables) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ويتيح هذا الربنامج للمديرين الفرصة إلجناز املهام التالية: 1) نظم
الطاقة التصميم. 2) إدارة أنظمة الطاقة من أجل مراقبة  استهالك
الطاقة من الشركات واحلد من تأثريها على البيئة. ويقدم اخليارين

التاليني: 1) إنتاج وتوزيع الكهرباء؛  2) الطاقة املتجددة.

ماجستري يف اهلندسة الكهربائية
والطاقات املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master 1 (M1) en Génie Electrique, Energétique 
et Energies Renouvelables (Master 1 M1 in der 
Elektrotechnik, und erneuerbare Energien) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters
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4230 Master de Energías 
y Combustibles para 
el futuro (Master 
Degree in Energies 
and Fuels For the 
Future) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître de Energías y Combustibles para el futuro 
(Maîtrise en énergies et carburants pour 
l'avenir) Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تقدم هذه الشهادة خياران: 1) برامج مهنية و2) حبثية . يشمل كال
اخليارين 4 وحدات ووحدة ختصص إضافية (عملي). ترتكز 4

وحدات  على املواضيع التالية: 1) األثر البيئي ملصادر الطاقة املختلفة
والعالقة بني الطاقة واالقتصاد؛ 2) حماكاة وأمتتة أنظمة الطاقة؛ 3)

أنواع من ت

ماجستري يف الطاقات والوقود
املستقبلية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister de Energías y Combustibles para el 
futuro (Master Degree in Energien und 
Kraftstoffe der Zukunft) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4231 Master Degree in 
Materials, 
Technologies and 
Components, 
Specialisation in 
Renewable Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Matériaux, Technologies et 
composants, spécialisation en énergie 
renouvelable Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يتضمن الربنامج وحدات حول: 1) املواد. 2) العمليات احلرارية
واملائية احلرارية. 3) ميكانيكا السوائل. 4) تقنيات مونت كارلو. 5)

النمذجة. 6) الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 7) الطاقة الشمسية
احلرارية. 8) طاقة الرياح. 9) الشبكة الذكية و10) إدارة الطاقة.

ماجستري يف املواد والتقنيات
واملكونات: ختصص الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für Materialien, Technologien und 
Komponenten: Spezialisierung in erneubare 
Energie Erworbenen Qualifikation: Graduierte / 
Master

4232 Master Degree in 
Physics/Chemistry/
Electronics with a 
Specialisation in 
New and 
Renewable 

 Energy)Qualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Physique / Chimie / Electronique 
avec une spécialisation dans les énergies 
nouvelles et renouvelables Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج وحدات حول: 1) الطاقة احلرارية يف املباين. 2)
الطاقة والكفاءة؛ 3) منذجة وإدارة الطاقة ؛ 4) أساسيات األعمال.
5) إدارة املشاريع؛ 6) ختزين الطاقة والكيمياء الكهربائية ألنظمة

الطاقة؛ و7) الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويتكون الفصل الدراسي
الثاين

ماجستري يف الفيزياء/ الكيمياء/
اإللكترونيات: ختصص الطاقة اجلديدة

واملتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für Physik / Chemie / Elektronik mit 
Spezialisierung in neue und erneuerbare 
Energien Erworbenen Qualifikation: Graduierte 
/ Master

4233 Master Degree 
Program in 
Mechanical 
Engineering: Energy 

 ConversionQualific
ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Programme de Maîtrise en génie 
mécanique:conversion de l'énergie diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج التخصصات األربعة التالية: 1) حتويل الطاقة. 2)
هندسة املواد. 3)امليكانيكا التطبيقية. و4) هندسة التصنيع. من أجل
التخرج، جيب على الطالب على األقل أخد  40 دورة معتمدة (واليت

تتكون من 5 دورات مبتابة مواد إجبارية عامة، 12 دورة معتمدة
مبتابة مق

برنامج شهادة املاجستري يف اهلندسة
امليكانيكية: حتويل الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master-Studiengang in Maschinenbau: 
Energieumwandlung Erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master
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4234 Master en Energías 
Renovables (Master 
in Renewable 
Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Energías Renovables (Maîtrise en 
énergies renouvelables) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية:          1) الطاقة
الشمسية احلرارية. 2) الطاقة الشمسية الضوئية. 3) طاقة الرياح. 4)
األتوماتيكية الكهربائية. 5) علم اهليدروليات. 6)األوتوماتونات القابلة

للربجمة. 7) الكتلة احليوية والبيولوجية  للمواد القابلة ل

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master en Energías Renovables (Master in 
Renewable Energy) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4235 Master en Energías 
Renovables y el 
Mercado de la 
Energía (Master in 
Renewable Energy 
and the Energy 
Market) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître en Energías Renovables y el Mercado de 
la Energía (Maîtrise en énergies renouvelables et 
le marché de l'énergie) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية:          1) خمتلف
تكنولوجيات الطاقة املتجددة؛ 2) العمليات والقوى احملركة لسوق
الطاقة. 3) وضعية الطاقة وإطارها التنظيمي. 4) آليات التمويل

(متويل املشاريع) ملشاريع الطاقة.

ماجستري يف الطاقة املتجددة وسوق
الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master en Energías Renovables y el Mercado de 
la Energía (Master in Renewable Energy und 
der Energiemarkt) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4236 Master en Energias 
 Renovables(Maste

r in Renewable 
 Energy)Qualificati

on Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître en Energias Renovables (Maîtrise en 
énergies renouvelables) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) حتول
الطاقة عرب املصادر املتجددة. 2) املنشآت املختلفة وتطبيقات الطاقات
املتجددة؛ 3) أساسيات الطاقة الشمسية؛ 4) كيفية  اختيار النظم

الكهربائية الضوئية واملنشآت احلرارية الشمسية؛ 5) املكونات الرئيسية

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master en Energias Renovables (Master in 
Renewable Energy) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4237 Master en Gestión 
de Energías 
Renovables (Master 
in Renewable 
Energy 
Management) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître en Gestión de Energías Renovables 
(Maîtrise en gestion de l'énergie renouvelable) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج التدريب الفعال حول املواضيع التالية:   1) إدارة.
Centro :2) تنفيذ و3) تصميم مرافق الطاقة املتجددة. املؤسسة

de Formación Superior Presencial y a
(Distancia (IUSC

/http://www.iusc.es:الرابط
?programas/programa.asp

ماجستري يف إدارة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master en Gestión de Energías Renovables 
(Master in Renewable Energy Management) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters
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4238  Master Energy M1 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maître Energétique M1 (Energy Maîtrise M1) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الدورات التالية: 1) علم املواد. 2)
والتهوية؛ 3) اهلندسة الصناعية؛ 4) اهلندسة احلرارية. 5) الطاقة

املتجددة. وكذلك 6) االستخدام املستدام والفعال للطاقة. ويشمل
هذا الربنامج أيضا التدريب.    املؤسسة  (جامعة جنوب بريتاين)

M1  ماجستري يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master Energie M1 erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master

4239  Master Energy M2 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise Energie M2 diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الدورات التالية: 1) األدوات العملية
يف جمال اإدارة األعمال. 2) كفاءة الطاقة. 3) تدقيق الطاقة. 4)
التنمية املستدامة؛ 5) التنمية الدولية الصناعية؛ و6) تصميم وطاقة

صديقة للبيئة. ويشمل هذا الربنامج أيضا التدريب . املؤسسة: (جامعة
ج

M2  ماجستري يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master Energie M2                  Erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

4240 Master Europeo de 
Energías 

 RenovablesQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maître Europeo de Energías Renovables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ينقسم هذا الربنامج إىل ثالثة أقسام. خالل الفصل الدراسي األول،
يقوم الطالب باكتساب قاعدة صلبة حول تكنولوجيات الطاقة
املتجددة الرئيسية التالية الطاقة: 1)القاعدة األساسية. 2) الطاقة

الشمسية. 3)طاقة الرياح. 4) الطاقة احليوية. 5) للطاقة الكهرومائية.
و6) مقدمة

املاجستري األورويب يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Europeo de Energías Renovables 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4241 Master Génie Civil 
et Mécanique 
(Masters in Civil and 
Mechanical 
Engineering) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître Génie Civil et Mécanique (Maîtrise en 
Génie Civil et Mécanique) Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول  اهلندسة البنائية واملدنية والطاقات
املتجددة. ويناقش املواضيع التالية: 1) إبتكار واإلشراف على املراحل
املختلفة إلنشاء مبىن. 2) هيكلها ونظامها وإدارا الفنية املركزية و

املتكاملة مع طرق الطاقة املتجددة.

ماجستري يف اهلندسة املدنية وامليكانيكية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Génie civil et Mécanique (Masters in 
Zivil- und Maschinenbau) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4242 Master in Civil and 
Environmental 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Génie Civil et environnement 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  أربع جمموعات رئيسية: 1) التصميم احلضري
واإلقليمي؛ 2) منع الكوارث؛ 3) تنمية البنية التحتية. و4) احلفاظ
على البيئة. ويشمل الدورات العامة: 1) تاريخ تصميم اجلسر. 2)
مقدمة يف اهلندسة البيئية؛ 3) تصميم األراضي الثالثي األبعاد, 4)

اإلجنليزية ا

ماجستري يف اهلندسة املدنية والبيئية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Bau- und Umweltingenieur 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master
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4243 Master in Energy 
and Environment 
 
Qualification  
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie et environnement diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج املواضيع التالية: 1) علم األحياء الدقيقة البيئي.
2) علم املعادن البيئي. 3) االستشعار عن بعد. 4) آثار تغري املناخ؛

5) إدارة املوارد؛ 6) رصد التلوث البيئي؛ 7) تلوث التربة. 8) الطاقة
والبيئة؛ 9) نظم الطاقة املتجددة. 10) االقتصاد السياسي وتخ

ماجستري يف الطاقة والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energie und Umwelt Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4244 Master in Energy 
 Efficiency)Qualific

ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en efficacité énergétique diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتطلب هذا الربنامج استكمال 40 وحدة معتمدة ضمن القائمة التالية
: 1) املوائع احلرارية, 2) ختزين الطاقة. 3) أنظمة الطاقة. 4) الطاقة

واتمع والبيئة. 5) التقنيات الفعالة. 6) التقنيات اهليدروليكية
واحلرارية. 7) احملركات اهلجينة. 8) اقتصاد وسياسة الطاقة . 9) ك

ماجستري يف كفاءة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energieeffizienz Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4245 Master in Energy 
Engineering - 
Renewable Energy 
Technologies)

Maîtrise en Génie Energétique - technologie d' 
énergie renouvelable) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1)تكنولوجيات
الطاقة املتجددة املتوفرة . 2) التأثري الفوري واملستقبلي لزيادة استخدام
الطاقة املتجددة يف اتمع؛ 3) خيارات تقنية للتطورات املستقبلية يف

جمال الطاقة املتجددة؛ 4) واحلواجز التقنية واالقتصادية الق

ماجستري يف هندسة الطاقة- تقنيات
الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energietechnik - Renewable 
Energietechnologie) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4246 Master in Energy 
Management 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en gestion de l'énergie  diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتطلب هذا الربنامج االنتهاء من الوحدات التالية: 1) كفاءة أنظمة
الطاقة؛ 2) تدقيق الطاقة. 3) الطاقات البديلة واملستدامة؛ 4) إدارة
الطاقة. 5) اجلودة واالستخدام النهائي للطاقة الكهربائية. 6) حتليل
التقدم يف جمال الطاقة احلرارية. 7) طرق البحث. 8) منذجة األنظمة

ماجستري يف إدارة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energiemanagement Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4247 Master in Energy 
 ManagementQualif

ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en gestion de l'énergie Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

ينقسم هذا الربنامج إىل 8 وحدات. املوضوعات اليت يتم تناوهلا يف
هذه الوحدات هي كالتايل : 1) اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
للطاقة؛ 2) مصادر الطاقة املتجددة. 3) توفري وكفاءة الطاقة . 4)

توفري الطاقة والكفاءة. 5) أسواق الطاقة. 6) النظام الكهربائي. 7)
اجلدوى ا

ماجستري يف إدارة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energy Management erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4248 Master in Energy 
Planning and 
Management) 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

La Maestría en Planificación y Gestión 
Energéticas (Maîtrise en planification de 
l'énergie et de la gestion) Qualificatio attribué 
3ème cycle/Maîtrise

هذا الربنامج يتطلب االنتهاء من 45 ساعة معتمدة من القائمة التالية
من الدورات: 1) حتليل وتصميم التجارب، 2) أسس التحول اإلنتاج
والطاقة؛ 3) متقدمة الرياضيات ونظرية النمذجة واحملاكاة. 4) الطاقة
املتجددة األول؛ 5) الطاقة املتجددة الثاين؛ 6) الطاقة واتمع والب

ماجستري يف ختطيط وإدارة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

La Maestría en Planificación y Gestión 
Energéticas (Master in Energieplanung und 
Management) Qualificatio Erworbene: 
Graduierte / Master
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4249 Master in Energy 
Science: Socio-
Environmental 
Energy Science 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en sciences de l'énergie: environnement 
social et   science de l'énergie Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج التخصصات التالية: 1) علوم الطاقة االجتماعية
والبيئية . 2) علوم الطاقة األساسية. 3) علوم حتويل الطاقة. و4)
علوم وتكنولوجيا الطاقة. ويهدف قسم "علوم الطاقة االجتماعية
والبيئية"إىل خلق نظم الطاقة املثالية اليت تنسجم مع البيئة الطبيعية

والبشر

ماجستري يف علوم الطاقة: علوم
الطاقة اإلجتماعية والبيئية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energiewissenschaft: Sozioumwelt 
und Energiewissenschaft erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

4250 Master in Energy: 
Graduate 
Programme in 
Alternative Sources 
of Energy) 
 
Qualification  
Awarded:  
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie: Programme d'études 
supérieures en sources d'énergie alternatives) 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتطلب هذا الربنامج إمتام الوحدات التالية: 1) املفاهيم األساسية
لدراسة الطاقة املتجددة؛ 2) الطاقة والبيئة واتمع، 3) الطاقة

املتجددة. و4) إدارة املشاريع وتوليد الدخل.          املؤسسة:
جامعة سان بابلو يف غواتيماال       الرابط:

http://www.uspg.edu.gt/web

ماجستري يف الطاقة: برنامج الدراسات
العليا يف مصادر الطاقة البديلة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energie:  Programm in alternativen 
Energiequellen) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4251 Master in 
Integration of 
Renewable Energy 
into the Electricity 
System 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en intégration des énergies 
renouvelables dans le réseau d'électricité 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعزز هذا الربنامج تدريب املهنيني والباحثني املتخصصني يف شبكات
الكهرباء. كما ميكنهم من تطوير أنظمة ومعدات جديدة واليت

بواسطتها  ميكن التغلب على املشاكل اليت تعيق تطور  توليد الكهرباء
املتجددة:  املؤسسة :جامعة بالد الباسك

www.integra/:الرابط

ماجستري يف إدماج الطاقة املتجددة
ضمن النظام الكهربائي

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Netzintegration Erneuerbare 
Energien in das Stromsystem Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4252 Master in 
Mechanics, Energy 
and Engineering 
(MEI) - 
Specialisation in 
Fluids, Transfer and 
Advanced Processes 

 (P)Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Mécanique, Energétique et (MEI) - 
Spécialisation dans les fluides, le transfert et les 
processus avancés (P)) diplôme attribué: 
Postgraduate / Maîtriser

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) ميكانيكا
املوائع؛ 2) اهليدروليكية. 3) العددية النمذجة واحملاكاة العملية. 4)

التقنيات التجريبية يف الكيمياء. 5) مراقبة عملية. 6) واجهات
امليكانيكية. 7) نقل احلرارة. 8) هندسة التصنيع؛ 9) دراسة اخلواص

االنسيا

ماجستري يف امليكانيكات، الطاقة
واهلندسة - ختصص املوائع
والعمليات املتقدمة للتنقل

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Mechanik, Energie und 
Ingenieurwesen (MEI) - Spezialisierung in 
Flüssigkeiten, Transfer und erweiterte Prozesse 
(P)) Erworbenen Qualifikation: Graduierte / 
Meister
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4253 Master in 
Renewable Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie renouvelable diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يركز هذا الربنامج على  االستخدام الرشيد للطاقة والطاقة املتجددة يف
إطار االستدامة البيئية. ويشمل موضوعات حمددة: 1) الطاقة العام

والبيئة؛ 2) طاقة الكتلة احليوية 1 و2؛ 3) الطاقة الشمسية I1 و2,
4) طاقة الرياح. 5) الطاقة احلرارية األرضية. 6)التوربينات الصغرية

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in erneubare Energie Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4254 Master in 
Renewable Energy 
and the Energy 

 Market) Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergies renouvelables et le marché 
de l'énergie  diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

سوف تتعلم كيفية التقدم ضمن قطاع يتسم بتنمية مستمرة مستقبال،
وسوف يكون مستقبل جمتمعنا بني يديك.  يقوم الربنامج بتدريب

وإعداد املديرين واملتخصصني الفنيني ومديري األعمال يف جمال الطاقة
املتجددة وسوق الطاقة مع التوفر على معرفة عميقة لتكنولوجيات

الطاقة امل

ماجستري يف الطاقة املتجددة وسوق
الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für erneubare Energie und  
Energiemarkt) Qualificatio Erworbene: 
Graduierte / Master

4255 Master in 
Renewable Energy 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergies renouvelables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تيعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) درجة حرارة
الطاقة احلرارية الشمسية املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة؛ 2) الطاقة
الشمسية السلبية أو اهلندسة املناخية احليوية. 3) الطاقة الضوئية

الشمسية. 4)طاقة الرياح. 5) الطاقة الكهرمائية الصغرية؛ 6) الطاقة
ال

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in erneubaren Energie Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4256 Master in 
Renewable Energy 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergies renouvelables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) درجة حرارة
الطاقة احلرارية الشمسية املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة؛ 2) الطاقة
الشمسية السلبية أو هندسة املناخ احليوي. 3) الطاقة الضوئية

الشمسية. 4)طاقة الرياح. 5) الطاقة الكهرمائية الصغرية؛ 6) الطاقة
احلرارية

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in erneubaren Energie Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4257 Master in 
Renewable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en Systèmes d'énergie renouvelable 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتم تزويد هذا ااألشخاص واألساتذة والباحثني ذا الربنامج  إضافة
إىل املخططني يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية.. ميكن هؤالء

الطالب من : 1) تدريس املناهج، 2)  ترئيس وتسهيل صياغة وتقييم
وتنقيح خطط  وشاريع وبرامج الطاقة املتجددة ؛ 3) تعزيز نظام

الطاقة املتج

ماجستري يف أنظمة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Renewable Energy Systems 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4258 Master in 
Renewable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en Systèmes d'énergie renouvelable 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج املقررات األساسية التالية: 1)ختطيط وإدارة
املشاريع. 2) علم اإلحصاء التطبيقي. 3) برجمة احلاسوب األساسية

و4) التصميم مبساعدة الكمبيوتر. ويقدم الدورات الرئيسية التالية: 1)
تقنيات  الطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة املد واجلزر وطاقةاألموا

ماجستري يف أنظمة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Renewable Energy Systems 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters
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4259 Master in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie renouvelable Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج للطالب اختيار التركيز على اثنني من أربعة حماور
رئيسية للطاقة املتجددة وهي: 1) الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 2)
ناقالت الطاقة والتخزين. 3) شبكات توزيع الطاقة. و4)طاقة الرياح

والطاقة الكهرومائية. املؤسسة: معهد باريس للتكنولوجيا

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für erneubare Energie Qualifikation: 
Graduierte / Master

4260 Master in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergies renouvelables diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) مقدمة يف الطاقة
املتجددة؛ 2) أساسيات تغري املناخ؛ 3) هندسة االحتراق. 4)خمترب
الطاقة املتجددة؛ 5) تقييم مشاريع االستثمار؛ 6) املرافق الصناعية؛
فضال عن) مقدمة يف منهجية البحث (7). يعترباالنتهاء من ندوة

التخرج

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in erneubare Energie Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4261 Master in 
Sustainable Energy 

 CompetenceQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en énergie durable Qualification à la 
compétence Remise: 3ème cycle/Maîtrise

مت إقرار برنامج املاجستري يف كفاءة الطاقة املستدامة بالنسبة  للطالب
احلاصلني على شهادة يف  اهلندسة (عادة ما تكون اإلجازة). ويتم

تدريب الطالب على ختطيط، وتقدمي وتشغيل نظم الطاقة املتجددة.
يعتربالربنامج فريدا من نوعه منذ انتشاره على مدى ثالث جامعات

خمتلفة

ماجستري يف كفاءة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Sustainable Energy Competence 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4262 Master in 
Technology - Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en Technologie - Gestion de l'énergie 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يناقش هذا الربنامج تقنيات خمتلفة لقياس ومراقبة استخدام الطاقة،
فضال عن مقاربات  لتحسني أداء األجهزة واألنظمة الكهربائية.  كما
أنه يكشف أسس التصميم لتقليل استخدام الطاقة يف املباين وتقييم
التكاليف النسبية للحفاظ على الطاقة وإنتاج الطاقة يف خمتلف

األجهزة. ك

ماجستري يف التكنولوجيا- إدارة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Technologie - Energiemanagement 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4263 Master Mention 
Mécanique, 
Energétique et 
Ingénierie (MEI) - 
Spécialité 
Enseignement et 
Conception de 
Produits / Services 
Innovants (P) 
(Master in 
Mechanics, Energy 
and Engineering 
(MEI) - 
Specialisation in 
Product Design / 
Innovative Services 

 (P)) Qualif

Maîtrise en Mécanique, Energétique et (MEI) - 
Spécialisation en conception de produit / 
services innovants (P)) diplôme attribué: 
Postgraduate /Maîtriser

يقدم هذا الربنامج للخرجيني املعرفة يف كل من التكنولوجيا وجمال
تصميم املنتجات و/ أو اخلدمات املبتكرة. ويشمل املوضوعات (ولكن

ال تقتصر على): 1) تصميم التكاملية. 2) تقنية امليكانيكية. 3)
التكنولوجيا الكهربائية. 4) تصميم التكاملية. 5) املواد املبتكرة. 6)

االبت

ماجستري يف امليكانيكات وهندسة
الطاقة - ختصص تصميم املنتجات/

اخلدمات اإلبتكارية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Mechanik, Energie und 
Ingenieurwesen (MEI) - Spezialisierung in 
Produktdesign / innovative Dienstleistungen 
erworbene Qualifikation: Graduierte /Master
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4264 Master of Energy for 
Sustainable 

 DevelopmentQuali
fication Awarded: 
Postgraduate/Maste

Maîtrise en énergie pour le développement 
durable) Diplôme attribué: Postgraduate / Maste

يهدف هذا الربنامج إىل تدريب الطالب يف جمال تطوير وتنفيذ
تكنولوجيات الطاقة املستدامة، والسعي ليس فقط للحد من اآلثار
البيئية ولكن لتشجيع توليد الثروة أيضا، فضال عن التنمية الثقافية

واالجتماعية. ويشمل موضوعات حمددة: 1) الطاقة واالستدامة؛ 2)
املبادئ األساسية

ماجستري يف الطاقة من أجل التنمية
املستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für nachhaltige Entwicklung 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Maste

4265 Master of 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise of Energy Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

ويتيح هذا الربنامج الفرصة للطالب  ذوي اخللفيات اجلامعية يف
اهلندسة والعلوم أو التجارة ملتبعة  الدراسات العليا يف جمال الطاقة.
حيتاج الطالب إلكمال اثنني من املقررات األساسية اليت من شأا
إعطاء حملة عامة عن موارد الطاقة وتقنياا. وبعد ذلك لديهم اخليار

إلك

ماجستري يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master of Energy erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4266 Master of 
Engineering - 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise d'ingenierie en énergie renouvelable  
(diplôme attribué  3ème cycle/Maîtrise)

يشمل هذا الربنامج  الدورات التالية: 1) مقدمة يف هندسة التصميم
(A. 4واإلبتكار. 2) علم احلاسوب للمهندسني. 3) الرياضيات
الفيزياء  . 5) هندسة الكهرباء واإلتصاالت؛ 6) الرياضيات 7)

الفيزياء العايل 8) الطاقة املستدامة؛ 9) الطرق  واإلحصائات العددية
. 10)هندسة امل

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Ingenieurwesen - Eneubare Energie 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4267 Master of 
Engineering: 
Specialisation in 
Renewable 

 Energy)Qualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en ingénierie: Spécialisation en énergie 
renouvelable) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يتطلب هذا الربنامج  إمتام املقررات التالية: 1) الطاقة الشمسية
احلرارية. 2) الكهرباء وااللكترونيات التناظرية . 3) الطاقة الضوئية
الشمسية. 4) الطاقة الكهرمائية. 5) طاقة الرياح. 6) تشريعات
الطاقة. وكذلك 7) الكتلة احليوية والوقود احليوي. وتشمل املواد

االختيار

ماجستري اهلندسة: ختصص الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Ingenieurwesen: Spezialisierung in 
erneubare Energie Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4268 Master of 
Environment and 
Renewable Energy 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise sur l'environnement et les énergies 
renouvelables Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج دورات يف ااالت التالية: 1) علم البيئة. 2)
مقدمة يف إدارة ومعاجلة النفايات احلضرية؛ 3) مقدمة يف إدارة

ومعاجلة النفايات الصناعية؛ 4) التلوث والتنقية. 5) تلوث اهلواء. 6)
التلوث الضوضائي. 7) تلوث التربة. 8) مقدمة حول الدراسات

التأثريية وا

ماجستري يف البيئة والطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für Umwelt und erneuerbare Energie 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master
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4269 Master of 
Environmental 
Design 

 (M.Envi.Des)Qualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en conception environnementale 
(M.Envi.Des) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية:          1) الطاقة
والراحة واملباين. 2) سياسة وختطيط البيئة و؛ 3) الطاقات املتجددة
واملستدامة؛ 4) تصميم البيئات املستدامة؛ وكذلك 5) التصميم

املستدام والتقنيات. كما يتطلب هذا الربنامج إمتام 3 مواد اختيارية
ج

ماجستري يف التصميم البيئي
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Umweltgestaltung  (M.Envi.Des) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4270 Master of Research 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise de Recherche en energies 
renouvelables  diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج دورات حول: 1) كفاءة الطاقة. 2)  الطاقة
املائية. 3) الطاقة الشمسية. 4) الكتلة احليوية. 5) ختزين الطاقة. 6)
إدارة املشاريع؛ 7) األنظمة املوزعة. 8) اإللكترونيات. 9) الديناميكا

احلرارية. 10) منذجة الطاقة. و11) املباين اخلضراء.

ماجستري يف حبث الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master für Froschung in erneubare Energie 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4271 Master of Science 
(M.Sc) in 
Mechatronics 
Engineering - 
Energy Efficiency 
and Renewable 
Energy by 

 ResearchQualificat
ion Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise of Science (M.Sc) en Mécatronique - 
Efficacité énergétique et énergies renouvelables 
par Qualification recherche attribué 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) كفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة؛ 2) تدقيق حسابات الطاقة. 3) نظام اإلدارة

االقتصادية للحصول على الطاقة الكهربائية؛ 4) الطاقة النوعية 5)
التوليد املوزع. 6) الشبكة الصغرية. و7) سياسات التعريفات

الكهربائية.

ماجستري يف علوم هندسة
امليكاترونكس- كفاءة الطاقة والطاقة

املتجددة عن طريق البحث
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master of Science (M.Sc) in Mechatronik - 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
durch Forschung erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4272 Master of Science in 
Renewable Energy 
Engineering 
(MSREE) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise of Science en Energie renouvelable 
Engineering (MSREE) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

صمم هذا الربنامج  إلعداد خرجيي  هندسة الطاقة ذات معرفة
ومهارات اليت متكنهم من حتمل جمموعة واسعة من األدوار القيادية
التقنية املتقدمة. بين املناهج على املسارات األساسية يف طرق البحث
واالبتكار وهندسة الطاقة املتقدمة. وتشمل التسلسالت املطلوبة ما

يلي: 1) هندس

ماجستري يف علوم هندسة الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master of Science in erneubare Energietechnik 
(MSREE) Erworbenen Qualifikation: Graduierte 
/ Master
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4273 Master of Science in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

maîtrise en science d'énergies renouvelables 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املوضوعات املتعلقة باملواد التالية:
1) الطاقة احليوية. 2) الطاقة الكهرومائية. 3) الطاقة الشمسية. 4)
الطاقة الرحيية. و5) كفاءة الطاقة يف املباين. وتشمل دورات حمددة:
1) نظم الطاقة الكهربائية. 2) الطاقة الكهرومائية. 3) الطاقة احل

ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master of Science in erneubare Energie 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4274 Master Oficial En 
Tecnología 
Ambiental (Master 
in Environmental 
Technology) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître Oficial En Tecnología Ambiental (Maîtrise 
en technologie environnementale) Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول الوحدات التالية    1)
(A4 اهلندسة البيئية. 2)أدوات اإلدارة البيئية؛ 3) أدوات التحقيق؛
حتقيق العمل على املاجستري. 4B1) املمارسات يف قطاع األعمال

و4B2) مشروع البحث.          املؤسسة: جامعة  هويلفا

ماجستري يف التكنولوجيا البيئية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Oficial En Tecnología Ambiental 
(Master in Umwelttechnologie) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4275 Master Programme 
in Renewable 
Electricity 

 ProductionQualific
ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Programme Maîtrise en électricité renouvelable 
Production Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل السنة األوىل من هذا الربنامج دورات مثل: 1) إدارة املشاريع
الصناعية؛ 2)الكترونيات الطاقة؛ 3) طاقة الرياح. و4)الطاقة البحرية

- طاقة األمواج. وتشمل السنة الثانية دورات مثل: 1) النظم. 2)
الطاقة الكهرومائية. 3) الطاقة الشمسية. 4) البطاريات والتخزين؛

و5) ت

برنامج املاجستري يف إنتاج الطاقة
الكهربائية املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Masterprogramm i förnybar elgenerering 
(Master-Studiengang Renewable Electricity 
Production) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4276 Master Propio 
Energías 
Renovables Y Medio 
Ambiente (Master in 
Renewable Energy 
and Environment)

Maître Propio Energías Renovables Y Medio 
Ambiente (Maîtrise en énergies renouvelables et 
de l'environnement)

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول أنواع خمتلفة من الطاقة املتجددة
ويتخصص يف جمال التدريب التقين على مستوى عال للتكنولوجيات

النظيفة من أجل الطاقة.يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول ما يلي: 1)
اهلندسة التطبيقية للمشاريع والتكنولوجيات؛ 2) التشريع. 3) احللول

التقنية؛ 4)

ماجستري يف الطاقة املتجددة والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Propio Energías Renovables Y Medio 
Ambiente (Master in Renewable Energy and 
Environment)
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4277 Master Propio 
Energías 
Renovables Y Medio 
Ambiente (Master in 
Renewable Energy 
and Environment) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître Propio Energías Renovables Y Medio 
Ambiente (Maîtrise en énergie renouvelable et 
environnement) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربانامج تفاصيل حول ما يلي: 1) اهلندسة التطبيقية
للمشاريع والتكنولوجيات؛ 2) التشريع. 3) احللول التقنية؛ 4) حتليل

قيمة األرباح االقتصادية للمشاريع. 5) اجلدوى البيئية للمشاريع.
                                املؤسسة:جامعة متعددة التقنيات يف

ماجستري يف الطاقة املتجددة والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Propio Energías Renovables Y Medio 
Ambiente (Master in Renewable Energy and 
Environment) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4278 Master Universitario 
en Energías 
Renovables: 
Generación 
Eléctrica (Masters 
Degree in 
Renewable Energy: 
Power Generation) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maître Universitario en Energías Renovables: 
Generación Eléctrica (Maîtrise en énergies 
renouvelables: Power Generation) Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول ما يلي: 1) تقييم موارد الطاقة
املتجددة؛ 2) حتسني وتشغيل حمسسات الطاقة؛ 3) تكامل أنظمة

الطاقة املتجددة يف الشبكة الكهربائية؛ 4) توليد الطاقة ضمن شبكات
كهربائية  ضعيفة أو منعزلة.                  املؤسسة: اجلامعة

العمومية يف ناف

ماجستري يف توليد الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meister Universitario de Energías Renovables: 
Generación Eléctrica (Master in Renewable 
Energy: Energieerzeugung) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4279 Master’s 2 Degree 
in Renewable 
Energy Sciences and 
Technologies 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise  2 de l'énergie renouvelable Sciences et 
Technologies Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يهدف هذا الربنامج إىل منح الطالب اخلربة يف العامل التقين الفعلي
ضمن التخصصات االستراتيجية للطاقة املتجددة، فضال عن فهم
متعمق للقضايا املرتبطة بالطاقات املتجددة وتنميتها، مبا يف ذلك

التحديات    التقنية والتكنولوجية واجليوسياسية والبيئية على املدى
القصري و

الشهادة الثانية للماجستري يف تقنيات
وعلوم الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master 2  Zertifikat in erneubare 
Energiewissenschaft und Technologien -
technologies erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4280 Mastère Eco-
Innovation et 
Nouvelles 
Technologies de 
l'Energie (Masters 
in Eco-Innovation 
and New Energy 

 Technologies)Qual
ification Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Mastère Eco-Innovation et Nouvelles 
Technologies de l'Energie (maîtrise en éco-
innovation et des nouvelles technologies de 
l'énergie) Licence attribué: 3ème cycle/Maîtrise

مت تصميم هذا الربنامج لتلبية اإلحتياجات املهنية ضمن سوق الطاقة
املتجددة. يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املوضوعات التالية: 1)
الطاقات املتجددة. 2) تصميم وتنفيذ وحدات الطاقة الشمسية

الكهروضوئية؛ 3) التصميم احلراري للطاقة الشمسية وتطبيقاا؛ 4)
طاقة الرياح. 5

ماجستري يف اإلبتكار اإليكولوجي
والتقنيات اجلديدة للطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Mastère Öko-Innovation et Nouvelles 
Technologies de l'Energie (Masters in Öko-
Innovation und neue Energietechnologien) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters
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4281 Mastere Specialese 
en Energies 
Renouvelables et 
Leurs Systemes de 

 ProductionQualific
ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrisee Specialese en Energies Renouvelables 
et Leurs Systemes de Production Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الوحدات الستة: 1) الطاقة والبيئة؛
2) الطاقات املتجددة. 3) التقنيات املنفذة. 4) تصميم نظام ملصادر
خمتلفة للطاقة املتجددة؛ 5) الظروف االقتصادية والتنظيمية املضمنة يف
تشغيل تصميم نظام ملصادر خمتلفة للطاقة املتجددة . و6) أداء مشار

ماجستري يف الطاقات املتجددة
وأنظمتها اإلنتاجية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MasterE Specialese en Energies Renouvelables 
et Leurs Systèmes de Production erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4282 Mastère Spécialisé: 
Energétique - 
Energies 
Renouvelables 
(Specialised 
Masters: 
Energetics - 
Renewable 

 Energies)Qualifica
tion Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Mastère Spécialisé: Energétique - Energies 
Renouvelables (Mastères Spécialisés: 
Énergétique - Energies renouvelables) Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يدمج هذا الربنامج اجلوانب االجتماعية والقانونية وسالمة الطاقات
املتجددة يف مثل هذه الطريقة لتحسني تصميم وإدارة املباين. .ميكن
اخلرجيني من القيام باملهام التالية: 1) مراجعة حسابات الطاقة للمباين
أو عمليات الطاقة. 2) محل أو رمم املباين أو العمليات املستخدمة

ماجستري يف ختصص علوم الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Mastère Spécialisé: Energétique - Energies 
Renouvelables (Spezialisierte Masters: 
Energetics - Erneuerbare Energien) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4283 Master's Degree in 
Energy and 

 ResourcesQualific
ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise de l'énergie et des ressources Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

الغرض من الربنامج اخلاص ذا املاجستري هو تثقيف اجليل القادم من
القادة املتعددي االختصاصات . على وجه التحديد، يتم تدريس
الطالب  جمموعة من األساليب واملوضوعات اليت جيب فهمها

وتطويرها ونقدها ملعاجلة القضايا احلرجة النامجة عن التفاعل بني البشر
والبيئة. حتقي

ماجستري يف الطاقة واملوارد
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in Energie und Ressourcen erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4284 Masters in 
Alternative and 
Renewable Energy 
(By Research) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Maîtrise en alternative et les énergies 
renouvelables (par la recherche) Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تتم شهادة املاجستري عن طريق البحث حتت إشراف عضو من ذوي
اخلربة ضمن  أعضاء هيئة التدريس أو اللجنة اإلشرافية. يتم تقييم
التقدم األكادميي للبحث مرتني يف السنة من خالل  تقدمي تقارير

مرحلية. يتم فحص الدرجة من خالل عرض أطروحة وفحص شفهي.
 يعترب الطالب الذي قد قبو

ماجستري يف الطاقة املتجددة والبديلة
( عن طريق البحث)

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Masters in Alternative und Erneuerbare 
Energien (von Research) Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters
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4285 Masters in 
Sustainable 
Architecture: 
Renewable Energy 

 GraduateQualificat
ion Awarded: 
Postgraduate/Maste

maîtrise en architecture durable: énergies 
renouvelables diplôme attribué: Postgraduate / 
Maste

يركز هذا الربنامج على دمج الطاقة املتجددة ضمن التصاميم املعمارية.
يشمل موضوعات حمددة: 1) مبادئ وأساسيات الطاقة املتجددة؛

2)تقنيات الطاقة املتجددة. و3) األطر التنظيمية.
                                     املؤسسة: جامعة أمريكانا

ماجستري يف اهلندسة املعمارية
املستدامة: الدراسات العليا اخلاصة

بالطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master in nachahltige Architecture: Renewable 
Energy Graduate) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Maste

4286 Master's 
Programme in 
Renewable Energy 
Systems 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

maîtrise en systèmes d'énergie renouvelable 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتضمن الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) أنظمة الغاز احليوي.
2) أدوات إلدارة أنظمة الطاقة؛ 3) نظم منطقة التدفئة.إىل جانب

الدورات املتقدمة التالية: 4) حتليل عابر اآلالت الكهربائية. 5) ختطيط
طاقة الرياح. 6) الطاقة . 7) دورة متخصصة يف جمال كفاءة الطاقة؛

8

برنامج املاجستري يف أنظمة الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master-Programm in erneubare 
Energiesysteme) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4287 mastic

mastic

مزيج ميكنه إحكام سد الوصالت والشقوق لتجنب تسرب املياه.
ويتألف أساساً من األسفلت وألياف األسبستوس وبعض املذيبات

األخرى.

صمغ مصطكى، صمغ مصطكى

Mastix

4288 material efficiency

efficacité matérielle

نسبة املنتجات املصنعة إىل كمية املواد املستخدمة.

كفاءة استعمال املواد

Materialeffizienz

4289 material flow 
analysis

analyse de flux matériel

(SSA) ist eine an Ökobilanzen angelehnte 
Methode zur Bestimmung der 

Umwelteffekte mit Berücksichtigung der 
Lebenszyklen.  

حتليل تدفق املواد

Stoffstromanalyse

4290 Material flow 
management

gestion des flux de matières

دف إىل أخذ التأثري البيئي واالقتصادي على تدفقات املواد والطاقة
بعني االعتبار.

إدارة التدفقات املادية

Stoffstrommanagement

4291 Material flow 
network

Réseau de flux de matières

ج بنموذج خاص بنظم تدفق املواد يهدف للحصول على صورة
نظام تدفق املواد عند حتليل تدفق املواد.

شبكة تدفق املواد

Stoffstromnetz

4292 matter

matière

مصطلح مشتق من الكلمة الالتينية materia، اليت تعين املادة، وهو
يف العلوم الطبيعية مصطلح يشمل كافة األجسام املرئية اليت هلا كُتلة.

أما احليز املكاين الذي خيلو من أية مادة فيسمى الفراغ.

مادة

Materie

4293 matter

matière

sind Produkte, die als In- oder Outputs von 
Prozessen bzw. Modulen verwendet werden. 

Beispiele sind Roh- und Hilfsstoffe oder 
Materialien.  

مادة

Stoff
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4294 matter flow

flux de matières

إشعاع يتكون من بروتونات وإلكترونات، تطلقها ((رابط: مشس |
الشمس)) بسرعة تبلغ 500 كم;  ث تقريباً. وال يصل إىل سطح
األرض إال القليل من هذه اجلُسيمات املُحملة بشحنات كهربائية، إذ
أن معظمها ينحرف بفعل اال املغناطيسي األرضي. وهذا األمر بالغ
األمهية للحياة على ((رابط: أرض |األرض))، فاحلياة العضوية يف

صورا احلالية مل تكن لتنشأ يف حالة وصل هذا اإلشعاع القوي كامالً
إىل سطح األرض. (انظر: ((رابط: إشعاع كهرمغناطيسي))) 

إشعاع جسيمي، إشعاع املادة

Materiestrahlung

4295 maximum capacity 
bottleneck capacity

puissance maximale réalisable par une centrale

أقصى قدرة تنتجها حمطة توليد طاقة كهربائية. ويحدد هذا احلد
األقصى من خالل اجلزء األضعف قدرةً يف احملطة الكهربائية، ويصاغُ

على أنه إمجايلّ القدرة الكهربائية (شامالً القدرة الالزمة لتشغيل احملطة)
أو على أنه صايف القدرة الكهربائية (القدرة اليت يتم إمداد الشبكة ا

والقابلة لالستهالك).

قدرة قصوى، سعة قصوى

Engpassleistung

4296 Maximum daily load

Charge quotidienne maximale

توقيت أعلى جمموع احلمل خالل يوم واحد يف الشبكة.

أعلى محل خالل اليوم

Tageshöchstlast

4297 maximum fuel 
consumption

consommation maximale de combustible

حالة وصول القُدرة الكهربائية املُقننة إىل نِسبة 115% يف ظل
الظروف العادية.

أقصى استهالك للوقود

maximaler Brennstoffverbrauch

4298 maximum heat 
extraction boundary

Limite d'extraction de chaleur maximale

ينتج احلد الواقع يف منطقة التشغيل املُمكنة (FOR) اخلاصة ((رابط:
وحدات عنفة غازية ومولّد بخار يعمل باسترجاع احلرارة

(GTHRSG)|بوحدات العنفة الغازية ومولّد البخار باسترجاع
احلرارة (GTHRSG)))  عن إمداد غُرفة االحتراق مبقدار هواء

إضايف زائد عن احلاجة عند سرعة زائدة كذلك، مما يؤدي إىل تعرض
أرياش العنفة إىل تلف بالغ السوء، ويتسبب يف إجراء عمليات إيقاف

وإعادة تشغيل غري مخطّط هلا.

حد أقصى الستخالص احلرارة،
تشغيل منعزل

maximale Wärmeauskopplungsgrenze

4299 maximum power 
point tracker (MPPT)

traqueur du point de puissance maximale

اجلهاز الرئيس الذي تعمل وفقاً له وحدة مواءمة القُدرة، اليت تقوم
أتوماتياً بتشغيل املُولّد الكهرضوئي عند ((رابط: نقطة القُدرة

القصوى|أقصى نقطة قُدرة))، وذلك حتت أي ظرف من الظروف.

جهاز مالحقة نقطة االستطاعة
(MPPT) ظمىالع

Arbeitspunktnachführung

4300 Maximum power 
point tracking

suivi de point de puissance maximale

يستخدم يف العواكس الشمسية نظام 'متتبع نقطة القدرة العظمى
(MPPT)' للحصول على أقصى قدرة ممكنة من املصفوفة

الكهرضوئية. ويتحدد الغرض من نظام التتبع هذا يف اختبار خرج
اخلاليا، وتعيني (محل) مقاومة يؤدي إىل حصول على أقصى قدرة يف

أي ظروف بيئية متوفرة.

تتبع نقطة الطاقة القصوى

Maximum Power Point Tracking;   
Arbeitspunktregelung

4301 maximum power 
voltage

tension à la puissance maximale

نقطة اجلهد اليت ميكن عندها توليد أقصى قدرة من ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|وحدة)) طاقة مشسية.

جهد القدرة القصوى

Spannung bei Maximalleistung
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4302 mazout;   fuel oil

mazout;   fioul

أحد أنواع الوقود السائل، يصنع من مكونات ((رابط: نفط
خام|النفط اخلام)) صعبة االشتعال.

زيت التسخني، زيت التدفئة، مازوت

Heizöl

4303 mean squared error 
(MSE)

erreur quadratique moyenne

مصطلح من مصطلحات اإلحصاء الرياضي، وميكن عن طريقه
حساب متوسط االحنراف عن القيمة اليت كان ينبغي تقديرها، مثل قوة

الرياح أو األشعة الشمسية.

خطأ تربيعي متوسط، احنراف تربيعي
متوسط

Mittlerer quadratischer Fehler

4304 Measurement 
locations operator

Exploitant du site de mesure

جمموعة عمل أو جهاز أو وكالة تقوم بتسيري مواقع القياس.

مشغل مواقع القياس

Messstellenbetreiber

4305 measurement 
technology

technologie de mesure

تقنية القياس

Messtechnik

4306 measuring service

Service de mesure

نظام يقوم بالقياسات ويوفر خدمات يف هذا السياق.

خدمة قياس

Messdienstleister

4307 MEB JB 2

MEB JB 2 (plate-forme mobile autoélévatrice)

منصة رافعةٌ مساحة سطحها 510 متر مربع، ومحولتها 1200 طن
تقريباً. تبلُغُ سرعةُ رفعها 0.15 م;   دقيقة.

سفينة إم إيه يب جي يب 2

MEB JB 2

4308 Mechanical 
biological treatment

traitement biomécanique

نوع من أنواع جتهيزات معاجلة النفايات اليت تشتمل على جتهيزة فصل
مزودة بنظام للمعاجلة البيولوجية مثل نظام ((رابط: التدمني يف

 .((اهلضم الالهوائي|رابط: هضم الهوائي)) احلاويات)) أو

معاجلة بيولوجية ميكانيكية

mechanisch-biologische Behandlung

4309 mechanical 
biological waste 
treatment plant

installation de traitement mécano-biologique des 
déchets

حمطة ملُعاجلة ((رابط: نفايات مرتلية|النفايات املرتلية))، و((رابط:
نفايات املُنشآت الصناعية والتجارية))، وجِهات تقدمي اخلدمات.

حمطة املُعاجلة امليكانيكية-البيولوجية
للنفايات

Mechanisch-biologische 
Abfallbehandlungsanlage

4310 mechanical draft 
cooling tower

tour de refroidissement à ventilation forcée

نوع من ((رابط: برج التربيد|أبراج التربيد)) يستخدم فيه مراوح
تدار مبحركات إلجبار اهلواء على املرور عرب املاء الدوار. وميكن

تصنيف هذا النوع من أبراج التربيد وفقاً ملوقع املروحة إىل ((رابط:
برج تربيد بالسحب القسري)) و((رابط: برج تربيد بالسحب

املستحث)). 

برج تربيد بالسحب امليكانيكي، برج
تربيد ذو سحب ميكانيكي

zwangsbelüfteter Kühlturm

4311 mechanical 
efficiency

efficacité mécanique;   rendement mécanique

كفاءة حنصل عليها عند املقارنة بني ((رابط: شغل داخلي|الشغل
الداخلي))، أو باألحرى ((رابط: شغل بياينّ|الشغل البياينّ))،

((رابط: شغل االقتران|بشغل االقتران))) .

كفاءة ميكانيكية

mechanischer Wirkungsgrad

4312 mechanical energy

énergie mécanique

قُدرة جسمٍ ما، حبكم وضعه أو حركته، على بذل جهد ميكانيكيٍ، أو
إطالق ((رابط: حرارة|احلرارة))، أو إشعاع ((رابط: ضوء |

الضوء)).  وهناك نوعان من الطاقة امليكانيكية، مها: ((رابط: طاقة
حركية |الطاقة احلركية))، و((رابط: طاقة كامنة|الطاقة الكامنة)). 

طاقة ميكانيكية

Mechanische Energie

4313 Mechanical heat 
treatment

Traitement thermomécanique

تقنية تتضمن نظاماً للفصل امليكانيكي للنفايات، أو مرحلة معاجلة
أولية مزودة بتقنية توجد عادةً يف معدات مرافق استخراج املواد القابلة

للتدوير.

معاجلة ميكانيكية حرارية، تقانة التعقيم

mechanisch-thermische Behandlung;   
Autoklavierung
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4314 mechanical waste 
treatment

traitement mécanique des déchets

عملية يتم فيها تكسري وفرم ((رابط: نفايات مرتلية|النفايات
املرتلية))، و((رابط: نفايات املُنشآت الصناعية والتجارية، وجِهات
تقدمي اخلدمات))، وذلك بعد إجراء عمليات فحص ومراجعة عامة

عليها. تغربل النفايات وتفرز وتقسم إىل عدة أنواع . كما يمكن دمج
عملييت الفرم والفرز يف عملية واحدة، وذلك حسب التقنيات

املُستخدمة. ومن اجلدير بالذكر أن كلتا العمليتني تشكّالن اجلُزء
امليكانيكي ((رابط: حمطة املُعاجلة امليكانيكية-البيولوجية

للنفايات|حملطة املُعاجلة امليكانيكية-البيولوجية للنفايات)). 

معاجلة ميكانيكية للمخلّفات

Mechanische Abfallbehandlung

4315 Medgrid (initiative)

Medgrid

مشروع أنشئ عام 2010 مبوجب مبادرة أطلقتها مؤسسات رائدة
يف جماالت توليد الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، وذلك يف إطار ((رابط:
مخطط متوسطي الشمسي (MSP)|املُخطط الشمسي املتوسطي
(MSP)))  ( كان يعرف سابقاً باسم 'TransGreen ')، الذي

يركّز على أنظمة نقل التيار الكهربائي من حمطات توليد الطاقة بالرياح
أو الطاقة الشمسية إىل أوروبا عن طريق ((رابط: خطوط نقل تيار

اجلُهد العايل املُستمر)). 

مشروع مدغريد

Medgrid

4316 median wind speed

vitesse moyenne du vent

سرعة الرياح املُحتمل حدوثها بنسبة %50.

متوسط سرعة الرياح

Medianwindgeschwindigkeit

4317 mediation

médiation

التوسط بني طرفني متنازعني.

وساطَة

Mediation

4318 mediation approach

approche de médiation

الكيفية اليت جيري حتقيق الوساطَة ا.

ج للوساطَة، تكتيك الوساطة

Mediationsansatz

4319 mediator

médiateur

شخص يتوسط بني طرفني متنازعني.

وسيط

Mediator

4320 Mediterranean Solar 
Plan (MSP)

Plan Solaire Méditerranéen (PSM)

تعترب هذه اخلطة إحدى املشروعات ذات األولوية ((رابط: االحتاد من
أجل املتوسط (UFM)|لالحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط
(UFM))) ، حيث دف إىل دعم العمل على إجياد وتقدمي حلول
مستدامة ملشكالت جماالت الطاقة، من خالل دعم استغالل مصادر
الطاقة املُتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة. كما دف اخلطة إىل رفع
سعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املُتجددة يف حوض

البحر األبيض املُتوسط مبقدار 20 جيجا واط حىت عام 2020.

خطة الطاقة الشمسية املتوسطية
(MSP)، خطة الطاقة الشمسية يف

البحر األبيض املتوسط

Mittelmeer-Solarplan (MSP)

4321 mediterranean solar 
plan (MSP)

plan Solaire Méditerranéen (PSM)

مشروع أنشأه ((رابط: احتاد من أجل املتوسط (UfM)|االحتاد من
أجل املتوسط (UFM))) ، الذي تأسس عام  ،2008دف التوسع

يف جمال الطاقات املُتجددة يف هذه املنطقة.

خمطط مشسي متوسطي

Mittelmeer-Solarplan (MSP)
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4322 Mediterranean Solar 
Plan Project 
Preparation 
Initiative (MSP-PPI)

Initiative de préparation des projets du Plan 
solaire méditerranéen (IPP-PSM)

مبادرة أطلقها عدد من املؤسسات التمويلية األوروبية خلدمة
املشروعات اخلاصة مبجال الطاقات املُتجددة دف تسهيل حركة
وسائل االستثمارات يف مشروعات الطاقة املُستدامة وحتقيق أهداف
خطة املُتوسط للطاقة الشمسية (MSP). ويأيت متويل املُبادرة من
برنامج التسهيالت االستثّمارية لدول اجلوار (NIF) الذي تديره
املفوضية األوروبية ويموله االحتاد األورويب. وتقدم املُبادرة التمويل

املادي لربامج الدعم الفين للمشروعات املُستحقّة للدعم (اليت تكون يف
مراحل جتهيز متقدمة). وبذلك يتم اإلسراع بتنفيذ ومتويل املشروعات
العاملة يف جمال الطاقات املُتجددة، وبالتايل التعجيل بربطها بشكبات
الطاقة املعنية. ويمكن عندئذ تصنيف هذه املشروعات على أا من

.(UFM) مشروعات االحتاد من أجل املتوسط

مبادرة جتهيز مشروعات حوض البحر
األبيض املُتوسط للطاقة الشمسية

(MSP-PPI)

MSP-Projektvorbereitungsinitiative

4323 mediterranean 
space

espace méditerranéen

ist die Großregion rund um das Mittelmeer.  

فضاء متوسطي

Mittelmeerraum

4324 Medium 
cogeneration unit

installation de cogénération de puissance 
moyenne

((رابط: وحدات التوليد املُشترك|وحدات توليد مشترك)) للحرارة
والقُدرة، تكاد تعمل ((رابط: عنفة غازية|كعنفة غازية))، وهلا خرج

قُدرة كهربائية يقل عن 10 ميجاواط. كما يعترب هذا النوع من
الوحدات مفيداً يف حالة وجود طلب كبري على الطاقة الكهربائية
و((رابط: بخار املاء|البخار)) (الطاقة احلرارية)، أو أيّ منهما.

وحدة توليد مشترك متوسطة

mittlere KWK-Anlagen

4325 medium load

charge intermédiaire

نوع من األمحال يأيت بني ((رابط: حمل األساسي|احلمل األساسي))
- الذي ال ينشأ إال لفترة قصرية على مدار اليوم - وبني ((رابط: محل
مل املُتوسط على فتراتالدائم. وينشأ احل ((احلمل الذّروي|الذّروي
زمنية معينة متوقعة سلفاً. ولتغطية هذا احلمل، تستخدم عادةً حمطات
الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري، وعليها أن تخفّض سعتها أو توقف

تشغيلها متاماً يف فترة الليل أو يف فترات احلمل الضعيفة.

محل متوسط

Mittellast

4326 medium load power 
plant medium load 
power station

station de charge intermédiaire

يف حالة زيادة الطلب على تيار احلمل األساسي عن املعروض فعليا
منه، فإنه يتم بدايةً تشغيل حمطات طاقة احلمل املُتوسط. وهي - من
الناحية النمطية - حمطات طاقة تعمل بالفحم احلجري يمكن التحكم

فيها تدرجييا. (انظر: ((رابط: جدول رصد األمحال)) (( رابط:
توقّعات األمحال الكهربائية)) (( رابط: حمطة احلمل األساسي))) 

 (((مل الذّرويرابط: حمطة طاقة لتغطية احل))

حمطة احلمل املتوسط

Mittellastkraftwerk

4327 Medium pressure 
(MP1)

moyenne pression (MP1)

الضغط الذي يزيد على 7 كيلو باسكال وال يتجاوز 110 كيلو
باسكال.

(MP1) ضغط متوسط

Mitteldruck (MP1)

4328 Medium pressure 
(MP2)

moyenne pression (MP2)

الضغط الذي يزيد على 110 كيلو باسكال وال يتجاوز 210 كيلو
باسكال.

(MP2) ضغط متوسط

Mitteldruck (MP2)

4329 Medium pressure 
(MP4)

moyenne pression (MP4)

الضغط الذي يزيد على 210 كيلو بسكال وال يتجاوز 400 كيلو
باسكال.

(MP4) ضغط متوسط

Mitteldruck (MP4)
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4330 Medium pressure 
(MP7)

moyenne pression (MP7)

الضغط الذي يزيد على 400 كيلو باسكال وال يتجاوز 700 كيلو
باسكال.

(MP7) ضغط متوسط

Mitteldruck (MP7)

4331 medium-voltage 
network medium-
voltage grid

Réseau moyenne tension

شبكة توزيع طاقة كهربائية مبستويات جهد 10 أو 20 كيلوفولت.
وتتمثل وظيفتها يف إمداد املُنشآت الصناعية متوسطة احلجم باجلُهد

الكهربائي الالزم هلا.

شبكة جهد متوسط

Mittelspannungsnetz

4332 meet the power 
demand;   meet the 
electricity demand;   
satisfy the power 
demand;   satisfy 
the electricity 
demand

couverture de la demande en électricité

املفهوم الذي يشري إىل الوضع الذي تكون فيه الطاقة الكهربائية
املعروضة مساوياً للطلب.

تغطية احتياجات الطاقة الكهربائية

Deckung des Strombedarfs

4333 megawatt

mégawatt

وحدة قدرة. 1 ميجاوات = ألف كيلووات أو مليون واط.

ميغاواط

Megawatt

4334 megawatt

mégawatt "électricité"

قدرة كهربائية بامليغاواط.

(MWe) ميغاواط كهربائية

Megawatt (elektrisch)

4335 megawatt (thermic)

mégawatt "thermique"

قدرة حرارية بامليغاواط.

(MWth) ميغاواط حرارية

Megawatt (thermisch)

4336 megawatt peak

mégawatt crête

1 ميغاواط ذروة هو 1000 كيلو واط ذروة.

ميغاواط ذروة

Megawatt-Peak

4337 melting glaciers

fonte des glaciers

Wenn sich das Klima erwärmt beginnen 
Gletscher zu schmelzen.  

انصهار األار اجلليدية

Gletscherschmelze

4338 melting glaciers

fonte des glaciers

-  

انصهار األار اجلليدية

schmelzende Gletscher

4339 melting point

point de fusion

أو درجة االنصهار هي درجة احلرارة اليت تتحول فيها مادة من احلالة
الصلبة إىل السائلة.

نقطة االنصهار

Schmelzpunkt

4340 melting sea ice

fonte des glaces de mer

-  

انصهار اجلليد البحري

schmelzendes Meereis

4341 members of 
interconnected 
system

membres d'un system interconnecté

املستهلكني كطرف من جمموعة كبرية مرتبطة بشبكات متكاملة
((رابط: نظام مترابط)). 

أعضاء جمموعة ارتباط

Verbundangehörige
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4342 membrane 
bioreactor

bioréacteur à membrane

مفاعل يستخدم يف عمليات ((رابط: معاجلة مياه الصرف الصحي))،
وذلك بتطبيق طريقة خاصة تالئم استخدامات حملّية وصناعية عديدة.
كما يمكن استخدام املُفاعالت احليوية الغشائية يف عمليات وتطبيقات
عديدة، مثل معاجلة املياه قصد إعادة استخدامها، وجتهيز مناطق البناء

احلديثة، واملُنتزهات واملُنتجعات، وكذلك عند التحديث أو يف
املشروعات اجلاهزة.

مفاعل حيوي غشائي

Membranbioreaktoren

4343 membrane filtration

filtration membranaire

تقنية من تقنيات الترشيح.

ترشيح غشائي

Membranfiltration

4344 membrane filtration 
process with 
activated sludge

procédé boues activées avec membrane pour 
filtration

مقارنةً بعمليات املُعاجلة التقليدية، يتم هنا دمج مرشح غشائي يف
((رابط: حوض التهوية والتنشيط))، وذلك لفصل املاء عن احلمأة
املُنشطة، حيث حتلّ عملية الفلترة الغشائية حملّ املُعاجلة الالحقة ملياه

الصرف الصحي.

معاجلة غشائية باستخدام احلمأة
املُنشطة

Membranbelebungsverfahren

4345 membrane process

procédé à membrane

عملية تتضمن التناضح العكسي والتحال الكهربائي والترشيح الفائق،
تستخدم فيها أغشية إلزالة املواد املنحلة أو املواد الصلبة الناعمة.

طريقة الترشيح باألغشية

Membranverfahren

4346 membrane pump

pompe à membrane

مضخة تستخدم لدفع السوائل أو الغازات، وال تتأثر باالستهالك
الدائم وامللوثات اليت قد توجد يف الوسيط املُضخ (انظر الصورة).
وتعد هذه املضخة شكالً معدالً ((رابط: مضخة ترددية|للمضخة
الترددية))، حيث يتم فيها فصل الوسيط اجلاري ضخه عن وحدة
التشغيل بواسطة غشاء رقيق يتذبذب إما هيدرولياً أو بنيوماتياً أو

ميكانيكياً أو كهرومغناطيسياً.

مضخة غشائية، مضخة رقّية

Membranpumpe

4347 Membrane 
separation

séparation membranaire

طريقة يتم فيها فصل امليثان عن ثاين أكسيد الكربون باستخدام أغشية
شبه منفذة. وقد تكون القوة الدافعة يف هذه الطريقة إما فرق الضغط،

.أو تدرج التركيز، أو فرق اجلهد الكهربائي

فصل غشائي

Membran-Stofftrennung

4348 memory effect

effet de mémoire

ظاهرة حتدث يف ((رابط: مركّم|املُركّمات)) التقليدية، وتتسبب يف
خفض الِسعة مع تكرار التفريغ اجلُزئي للشحن. ويمكن تفادي

حدوث هذه الظاهرة إىل درجة كبرية يف املُركّمات احلديثة بفضل
حتسني البِنية التصميمية والتركيب الكيميائي.

تأثري الذاكرة

Memoryeffekt

4349 memory effect

effet de mémoire

ظاهرة تتمثل يف حدوث فقد جزئي يف سعة البطارية من خالل التفريغ
اجلُزئي املُتصل للبطارية وإعادة شحنها، وذلك يف بطاريات هيدريد
النيكل املعدينّ. ويمكن التغلّب على هذه الظاهرة بواسطة شحن

البطارية وتفريغها بالكيفية املُناسبة.

ظاهرة الذاكرة السرابية

Memory-Effekt

4350 MENA country

pays de la région MENA

 (((MENA) 'رابط: منطقة 'مينا)) بلد يقع يف

بلد يف منطقة مينا

MENA-Land

449



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةM

4351 MENA Network on 
Low Carbon 
Development for 
Inclusive Growth

Réseau MENA sur le développement sobre en 
carbone pour une croissance globale

شبكة قام بتأسيسها كل من ((رابط: املركز اإلقليمي للطاقات
املُتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)|املركز اإلقليمي للطاقات
املُتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)))  والبنك الدويل ومنظمات

أخرى. ودف الشبكة إىل تكوين احتادات إقليمية يف منطقة 'مينا'
(الشرق األوسط ومشال إفريقيا) تعمل من أجل خفض االنبعاثات
الضارة. و من املرتقب أن ينتهي املشروع  يف شهر مارس من عام

.2013

شبكة منطقة 'مينا' للتنمية منخفضة
الكربون من أجل النمو الشامل

MENA Netzwerk für kohlenstoffarmer-
Entwicklung für integratives Wachstum

4352 MENA region

région MENA

مصطلح يشمل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. ويشري االختصار
Middle East and North :إىل العبارة MENA

Afrika، أي منطقة الدول من املغرب وحىت إيران.

(MENA) 'منطقة 'مينا

MENA-Region

4353 MEng Energy and 
Sustainable 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MEng énergie et systèmes durables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) ختطيط وحتكم
املشروع  . 2) هندسة التحليل االقتصادي؛ 3) إدارة اجلودة الشاملة.
وكذلك 4) طرق البحث اهلندسي. وتشمل الدورات االختيارية: 1)
تصميم  نظام الطاقة املستدامة؛ 2) إدارة الطاقة من أجل االستدامة؛

3) أطروحة ج

ماجستري يف هندسة الطاقة واألنظمة
املستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MEng Energie und nachhaltige Systeme 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4354 MEng in Sustainable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MEng en énergie durable diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يقدم ماجستري هندسة الطاقة املستدامة تفاصيل الدورات اإللزامية
التالية ضمن كفاءة نظم الطاقة الكهربائية: 1) برنامج متعدد

التخصصات يف جمال الطاقة املستدامة؛ 2) اما "سياسة الطاقة املستدامة
للمهندسني" أو "هندسة الطاقة املستدامة للطالب السياسة العامة؛ 3)

ندوة ال

ماجستري يف هندسة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MEng Nachahltige Energie erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

4355 Meng New and 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Meng énergie nouvelles et renouvelables 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تقدم جامعة دورهام شهادتني يف اهلندسة للطالب اجلامعيني: شهادة
املاجستري يف ظرف أربع سنوات وشهادة الباكالوريوس يف ظرف

ثالث سنوات.  يتم خترج حوايل 90٪ من طالبنا  مع احلصول على
شهادة املاجستريباعتيارها برنامج درجة األوىل يدوم ملدة أربع سنوات

والذي من شأنه  تو

ماجستري يف هندسة الطاقة اجلديدة
واملتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Meng neue und erneuerbare Energien 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4356 MEng Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MEng Energie renouvelable diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

تتجل نقاط قوة البحث  يف جماالت الطاقة احلرارية األرضية، وطاقة
األمواج ونقل الوقود احليوي ، وسياسة ومتويل الطاقة اليت تسمح لنا
أن نقدم هذا الربنامج بدعم كبري من صناعة الطاقة املتجددة. ويقدم
هذا الربنامج التدرييب املهين العملي املنطوي على عمل ميداين مكثف

وم

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MEng Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4357 MEngSc Degree in 
Sustainable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MEngSc Licence en énergie durable diplôme 
attribué: Postgraduate / Maîtriser

يوفر ماجستري هندسة الطاقة املتجددة  الدورات التالية، اليت جيب
اختيار 10 دورات منها: 1) الطاقة املستدامة؛ 2) الطاقة يف املباين.
3) أنظمة الطاقة يف املباين. 4) الطاقة الرحيية. 5) حتليل أنظمة الطاقة

الكهربائية. 6) طاقة الكتلة احليوية. 7) الكهرمائية، وطاقة ال

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MEngSc Studiengang in nachhaltige Energie 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Maste

4358 mercury barium 
calcium copper 
oxide (HBCCO)

mercure-baryum-calcium-oxyde de cuivre

مادة فائقة التوصيل يف النطاق الواقع دون درجة احلرارة احلرِجة 135
كلفن (أو تبلغ عند الضغط العايل، 164 كلفن) (مادة فائقة التوصيل

عالية درجة احلرارة). تستخدم يف ختزين الطاقة مغناطيسياً. (انظر:
((رابط: وسيط مغناطيسي بقُدرة توصيلية فائقة لتخزين الطاقة))) .

أكسيد الزئبق - الباريوم -
الكالسيوم - أكسيد النحاس

(HBCCO)

Quecksilber-Barium-Calcium-Kupferoxid

4359 merit order

ordre du mérite

ترتيب حمطات توليد الطاقة وفق جدارا ومقدرا اإلنتاجية، والذي
تحدده 'بورصة' التيار الكهربائي. وينبين هذا الترتيب على أساس

التكاليف اليت تستطيع حمطة الطاقة املعنية توليد التيار وتسويقه ا؛ أي
أن التشغيل يكون يف املقام األول للمحطات األقل تكلفة.

نظام اجلدارة، نظام االستحقاق

OM

4360 merit order

Ordre du mérite

املبدأ الذي يقوم عليه عمل حمطات التوليد لتغطية الطلب على الطاقة،
حيث يتم تشغيل حمطات الطاقة وفقاً لترتيبها من حيث الكفاءة

واإلنتاجية ومزاياها االقتصادية. وبناًء على ذلك، يتم البدء بتشغيل
احملطات ذات أقل تكلفة متغيرة (انظر: ((رابط: حمطة احلمل

األساسي|حمطات احلمل األساسي))) ، على حني تشغل حمطات الطاقة
األعلى تكلفة متغيرة على التوايل مع تزايد الطلب على الطاقة (انظر:
((رابط: حمطة احلمل املتوسط)) و((رابط: حمطة طاقة لتغطية احلمل

الذّروي))) . وحيث أن سعر السوق ال يتحدد إال عندما حيدث توازن
بني الكم املطلوب والكم املعروض من الطاقة، فإن ما يحدد هذا

السعر بشكل فعلي هو آخر وحدة (حمطة طاقة) مت تشغيلها. وهذا يعين
أيضاً أن بقية الوحدات اإلنتاجية األخرى ستسعى حنو حتقيق سعر

أعلى من تكلفتها املُتغيرة املُعتادة.

تشغيل اقتصادي أمثل

Merit-Order

4361 merit order effect

effet d‘ordre du mérite

يأيت التيار الكهربائي املولّد عن مصادر الطاقة املُتجددة - يف إطار
((رابط: نظام اجلدارة)) -  يف مقدمة أنواع التيارات األخرى، حيث

توجد يف أملانيا اتفاقية قانونية ملزمة الستخدامه. ونتيجة لذلك
تنخفض تكلفة إنتاجه، حيث أن األسعار احلدية للطاقة املُتجددة

رخيصة للغاية.

تأثري نظام اجلدارة

Merit-Order-Effekt

4362 merit order effect

effet de l'ordre du mérite

إبعاد أو إخراج مصانع إنتاج مكلفة من دخول سوق الكهرباء مقابل
فسح اال أمام حمطة لتوليد الطاقة مع تكاليف حدية منخفضة، على
سبيل املثال إدخال حمطة لتوليد الكهرباء بتكاليف حدية منخفضة إىل

الشبكة.

تأثري نظام اجلدارة

Merit-Order Effekt
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4363 Merkel equation

équation de Merkerl

معادلة تتحكم يف تصميم ((رابط: برج التربيد)) أو بعبارة أخرى
توصف خصائصه التربيدية. وتنص هذه املعادلة على أن احلرارة وخبار
املاء ينقالن إىل اهلواء عند مجيع نقاط الربج بسبب الفرق بني احملتوى
احلراري للهواء عند سطح املاء وللهواء األساسي. ونتيجة لذلك، فإن
القوة الدافعة عند أية نقطة يف الربج تكون هي املسافة العمودية بني
خطي التشغيل، مما يعين أن أداء برج التربيد يتناسب عكسياً مع هذا

الفارق.

معادلة مريكل

Merkerl-Gleichung

4364 Merox

Mérox

عملية كيميائية حفزية خاصة تستخدم يف معامل
تكرير النفط ومنشآت معاجلة الغاز الطبيعي

للتخلص من املركبتانات من غاز البترول املُسال،
والربوبان، والبوتانات، والنفثا اخلفيفة،

والكريوسني، ووقود النفاثات، وذلك بتحويلها إىل
مركبات سائلة هیدروكربونية ثنائية الكربيت.

(Merox) مريوكس

Merox;   Mercaptanoxidierung

4365 mesh

maille

جمموعة ((رابط: فرع|أفرع)) تشكّل مساراً مغلقاً يف شبكة ما على
حنو جيعل إزالة أحد األفرع حيول دون تشكيل األفرع املتبقية حللقة

مغلقة أو مسار مغلق.

شبكة

Masche

4366 mesh analysis

analyse de mailles

طريقة لتحليل الدائرة اليت تضم العديد من ((رابط: عقدة|العقد))
و((رابط: حلقة|احللقات)).  وفيها يعترب التيار على شكل حلقة وليس
فرعا، وذلك لكتابة املعادالت. وهذا هو الفرق بني التحليل الشبكي

وبني ((رابط: قوانني كريشوف)). 

حتليل شبكي

Maschenanalyse

4367 mesh reinforcement 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

un treillis d'armature conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

اختاذ تدابري لتحسني استخدام الشبكة 

شبكة التعزيز وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

netzverstärkung i.S.d. EEG

4368 meshed network 
mesh network 
meshed grid

réseau maillé

نوع من الشبكات ينشأ بتوصيل كل التوصيالت املوجودة يف شبكة
إمداد بالتيار الكهربائي املتوفرة داخل منطقة إمداد. وتوصل هذه

اخلطوط معاً بنقاط تقاطع عرب مصهرات منخفضة اجلهد وعالية القدرة
(انظر: ((رابط: جتهيزة محاية من التيار املُفرط)))  أو قواطع الدائرة.
كما تصمم املقاطع املُستعرضة للموصالت املُتوفرة بالكابالت، حبيث
تتمكن هذه الكابالت – يف حالة حدوث خطأ – من نقل تيارات
احلمل لشبكات متشابكة. ويف شبكة الشبكات (الشبكة األم)، يتم

دائما إمداد وحدات االستهالك من جهتني ومن نقطيت تغذية أو أكثر،
فإذا تعطلت إحدى حمطات التحويل من جهد عال إىل جهد منخفض،
تقوم محوالت احتياطية أو محوالت ال تعمل بسعتها الكاملة بنقل
إمداد الطاقة إىل حمطات أخرى تقوم بالوظيفة نفسها. ومع زيادة
التحميل على الشبكة، ميكن إضافة نقاط تغذية أخر دون احلاجة
إلجراء تعديل إضايف. (انظر: ((رابط: شبكة شعاعية)))  ( انظر:

((رابط: شبكة حلقية))) 

شبكة مترابطة، شبكة األم

Maschennetz

4369 mesophilic digestion

digestion mésophile

حتدث هذه العملية البيولوجية  عند تسخني هاضم الهوائي إىل درجة
حرارة تتراوح ما بني 25 ◦س و35 ◦س.

هضم معتدل احلرارة

mesophile Zersetzung

4370 metabolic rate

taux métabolique

معدل يحدد مقدار احلرارة، الذي يلزم أن يتحرر من جِسم اإلنسان.
ويعتمد ذلك أساساً على معدل النشاط البدين.

معدل األيض

Stoffwechselrate;   Energieumsatz
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4371 Metadata file

fichier de métadonnées

سجِل، تدون فيه تفاصيل التشغيل اخلاصة بعنفة رياح، مثل منحنيات
معايرة أجهزة القياس، وفترات املخرجات غري الصاحلة، وفترات

حدوث االتصال وانقطاعه، وما إىل ذلك.

ملف بيانات التعريف، ملف توثيقي

Metadatendatei

4372 metal-air batteries

Batteries métal-air

يف بطاريات املعدن واهلواء، تتم أكسدة معدن األنود (مثل، احلديد أو
األلومنيوم أو الزنك) يف إلكتروليت قلوي، بينما يتحول أكسجني

اهلواء مع املاء عند الكاثود املُحفّز إىل أيونات اهليدروكسيد. وال تزال
بعض املُشكالت الفنية تمثل يف صناعة الكاثود املُناسب هلذه البطارية

عائقاً يف جمال اإلنتاج الصناعي الواسع لألنظمة القابلة إلعادة الشحن.
وجدير بالذكر، أن بطارية الزنك-اهلواء (أي اليت حتتوي على معدن

الزنك بوصفه أنوداً) ستمثل أمهية كبرية يف املُستقبل.

بطاريات املعدن و اهلواء

Metall-Luft-Batterien

4373 metal-air battery

batterie métal-air

بطارية يخزن فيها وسيط األكسدة، أي األكسجني، خارج البطارية،
مما يزيد من كثافة الطاقة. ويمكن مقارنة بطاريات الليثيوم أو

بطاريات الربيليوم من حيث كثافة الطاقة مع مثيلتها يف البرتين (واليت
تبلغ 12 كيلو واط ساعة;   كجم).

بطارية هوائية معدنية

Metall-Luft-Batterie

4374 metal-hydride 
storage unit

unité de stockage d'hydrures métalliques

تقنية خاصة بتخزين اهليدروجني باستخدام مركّبات جتمع بني الفلزات
واهليدروجني.

وسيط ختزين اهليدروجني

Metallhydridspeicher

4375 metal-oxide varistor

varistance à oxyde métallique

مقاوِم متغري (فاريستور) من أكسيد معدينّ يستخدم يف محاية النظام
الكهربائي من تيارات التمور النامجة عن الربق أو ألي سبب آخر.

مقاوِم متغري بأكسيد فلزي

Metalloxid-Varistor

4376 meteorite impact

impact de météorite

-  

أثر النيزك

Meteoriteneinschlag

4377 meteorologist / 
meteorologin

météorologue / météorologiste

Wissenschaftler, die sich mit der der 
Meteorologie beschäftigen.  

عالم(ة) أرصاد جوية

Meteorologe/Meteorologin

4378 Meteosat

Meteosat

أقمار صناعية تستخدم يف أغراض األرصاد اجلوية، ويكون هلا مدار
جغرايف ثابت. وتشرف على تشغيلها ((رابط: املُنظّمة األوروبية

الستخدام األقمار الصناعية يف أغراض األرصاد اجلوية)). 

نظام ميتيوسات

Meteosat

4379 meter;   counter

Compteur

جتهيزة قياس تستخدم يف جمال التيار الكهربائي يف أنواع مختلفة.
وتندرج ضمن أجهزة القياس املعيارية، عدادات التيار ثالثي األطوار

لقياس الشغل، وعدادات قياس القدرة (بإمكانية قياس القدرة لكل ربع
ساعة).

عداد

Zähler

4380 metered services 
consumption report 
message

rapport sur livraison de données aux quantités 
d'énergie

هي نوع من رسائل اإلبالغ حتمل قيم قياس. وميكن عن طريق هذه
الرسالة تبادل مجيع املعلومات ذات الصلة واملتعلقة بالقياس واملقاييس
يف سوق الطاقة احلرة. و حتتوي الرسالة على معلومات حول إمدادات
الطاقة أو استهالكها، وإذا لزم األمر، فإا تقدم أيضا معلومات تقنية

حول

خدمات االستهالك املقننة، رسالة
(MSCONS) تقرير

Bericht über den Verbrauch messbarer 
Dienstleistungen

453



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةM

4381 methane

méthane

مركّب كيميائي رمزه CH4، ويتكون من خالل ((رابط: هضم
الهوائي|اهلضم الالهوائي)) (( رابط: كتلة حيوية|للكتلة احليوية)) أو

من خالل عملية ((رابط: تغويز حتويل إىل غاز|حتويل  الفحم أو
الكتلة احليوية إىل غاز )) ، وهو املكون ذو النسبة األكرب يف الغاز

الطبيعي.

ميثان

Methan

4382 methane

méthane

أبسط ((رابط: هيدروكربورات (HC))) ، غاز قابل لالحتراق.

(CH4) ميثان

Methan

4383 methane

méthane

ist eine chemische Verbindung aus der 
Gruppe der Kohlenwasserstoffe und das 

einfachste Alkan  

ميثان

Methan

4384 methanogenesis

méthanogénèse

تفاعل بيولوجي فيه تتحول اخلالت إىل ميثان وثاين أكسيد الكربون،
مع استهالك اهليدروجني.

توليد امليثان

Methanogenese

4385 methanol

méthanol

هو املُركّب الكيميائي (الكحول امليثيلي)، وصيغته الكيميائية
CH3OH، ويتميز بأنه سائلٌ خفيف، ومتطاير، وعدمي اللون،
وسريع االشتعال، وسام، وتكونُ له رائحةٌ مميزة، تتسم بأا ألطف
وأزكي من رائحة اإليثانول. يعد امليثانول ناجتاً طبيعياً من نواتج عملية
األيض الالهوائي الىت تتم داخل أنواع عديدة من البكترييا، ويمكن
إنتاجه بكميات كبرية من الكُتلة احليوية، كما يمكن احلصولُ عليه

بطريقة اصطناعية. يستخدم امليثانول مادةً مانعة للتجمد، ومادة مذيبة،
ووقود، ومادة محولة لصفات اإليثانول.

ميثانول

Methanol

4386 methanol

méthanol

CH4O وأيضا ميثيل الكحول، هو مركب كيميائي عضوي صيغته
(الصيغة شبه البنائية: CH 3 OH) وهو أبسط ممثل كيميائي

موعة املواد الكحولية.

ميثانول

Methanol

4387 methanol synthesis

synthèse du méthanol

يف هذه املرحلة من ((رابط: عملية حتويل غاز التصنيع إىل جازولني
(STG+) )) تغذى املفاعل رقم 1 بغاز التصنيع، وهو املفاعل األول
من بني أربعة مفاعالت تقوم بتحويل أغلب غاز التصنيع (الكربون
واهليدروجني) إىل ميثانول (CH3OH) عند مروره بطبقة املادة

احلفازة.

ختليق امليثانول

Methanolsynthese

4388 methanol to 
gasoline process 
(MTG)

procédé de production d'essence à base de 
méthanol (MTG)

عملية تبدأ بتحويل الغاز الطبيعي إىل غاز تصنيع، يتم حتويله بعد ذلك
إىل امليثانول الذي تجري بلمرته الحقاً إىل ألكانات عن طريق حفاز
زيولييت. وقد ابتكرت هذه الطريقة شركة موبيل يف بداية سبعينيات

القرن العشرين.

حتويل امليثانول إىل جازولني
(MTG)

MTG-Verfahren

4389 methyl-
tertiary butylether

méthyl tert-butyl éther

MTBE (ميثيل ثالثي بوتيل األثري)، أو حسب تسمية االحتاد الدويل
للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) 2-ميثوكسي-2-ميثايل

بروبان. إنه ((رابط: أثري)) أليفايت، والذي اكتسب أمهية صناعية نسبية
نظرا الستخدامه كمادة مضافة للبرتين وكذلك كمذيب يف الكيمياء

العضوية.

(MTBE) ميثيل ثالثي بوتيل األثري

Methyl-tertiär-butylether
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4390 Metropolitan Area 
Network (MAN)

Réseau métropolitain

شبكة اتصاالت سلكية والسلكية عريضة النطاق. عادة ما جتمع هذه
الشبكة بني العديد من الشبكات احمللية وتستخدم لذلك تكنولوجيا
اخلطوط األساسية واليت عادة ما تعتمد تكنولوجيا األلياف البصرية.

ميكن أن متتد  شبكة املنطقة اإلقليمية عرب جمال يصل اتساعه إىل 100
كلم.

شبكة املنطقة اإلقليمية

Stadtbereichsnetz

4391 Micro cogeneration 
unit

unité de micro-cogénération

((رابط: وحدات التوليد املشترك|وحدات توليد مشترك)) ذات خرج
قدرة كهربائية يقل عن 500 كيلوواط. وهي تستخدم مولدات

احتراق داخلي و((رابط: عنفة متناهية الصغر))، كما أا مزودة بتقنية
((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود)) لتوفري ما يزيد على 90% من
((رابط: كفاءة (ال... ) احلرارية|الكفاءة احلرارية)).  ويستخدم هذا

النوع من الوحدات يف األغراض املرتلية.

وحدة توليد مشترك متناهية الصغر

Mikro-KWK-Anlage

4392 micro grid

micro réseau

نظام لتوليد القدرة حملياً وعلى نطاق صغري، حلي، مثالً.

شبكة صغرى

zelluläres Stromnetz

4393 micro inverter

micro onduleur

مقوم يعمل على حتويل دخل التيار املُستمر من ((رابط: لوح
(مشسي)))  واحد إىل تيار متناوب (AC). كما أنه يستخدم يف

تركيب األلواح الشمسية على التوازي، وبشكل منفصل بعضها عن
البعض، مما يسهل مراقبة أداء كل لوح على حدة.

مقوم عكسي دقيق

Modulwechselrichter

4394 micro wind turbine

micro éolienne

نوع من عنفات الرياح صغرية احلجم، اهلدف منه اإلمداد بالقُدرة إىل
مرتل أو موقع حملي آخر ألغراض متنوعة، مثل اإلمداد بالتيار املُستمر
للمصابيح الفلورية (الفلورسنتية)، وشحن البطاريات، وتسخني املياه،
وما إىل ذلك. وهذه العنفات أصبحت تالقي رواجا متزايدا يف مجيع

أحناء العامل.

عنفة رياح صغرية

Mikrowindanlage

4395 Microbial biomass

biomasse microbienne

الكتلة احليوية اليت تكوا الكائنات احلية الدقيقة (مبا يف ذلك
الفطريات).

كتلة حيوية ميكروبية

Mikrobielle Biomasse

4396 microbial fuel cell 
(MFC)

pile microbienne

خلية وقود بيولوجية، تعمل بنظام كهركيميائي حيوي، ينتج تياراً
كهربائياً من خالل محاكاة تفاعالت بكتريية موجودة يف الطبيعة.

خلية وقود ميكروبية

Mikrobielle Brennstoffzelle (MBZ)

4397 microbiological in 
situ remediation

dépollution microbiologique in situ

تستخدم هذه العملية دف حتفيز عملية االحنالل (التفكّك)
امليكروبيولوجي، حيث يتم إمداد ((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية))
(نيترات، وأمونيوم، وفوسفور)، ومواد ماحنة لألكسجني مبغذّيات

(نيترات، أوزون، فوق أكسيد (بريوكسيد) اهليدروجني)، وإذا تطلب
األمر العناصر الرترة.

تطهري جمهري داخل املوقع

Mikrobiologische In-Situ-Sanierung

4398 micro-cycle

microcycle

حنة البطارية حىت تصل للحدعملية تفريغ قصرية املدى حتدث لش
األدىن، بناًء على سعتها الكلية. ويليها عملية شحن تتم بنفس الطريقة.
وأثناء حدوث ذلك، قد يتغير اجتاه سريان التيار اخلارج من البطارية

أو الداخل إليها عدة مرات يف الثانية الواحدة.

دورة صغرية للغاية، دورة ميكروية،
دورة جزئية

Mikrozyklus
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4399 micro-encapsulation

micro encapsulation

تقنية يتم فيها تغليف (كَبسلَة) املواد الصلبة والسائلة والغازية - بعد
تقسيمها إىل أجزاء محددة احلجم ومتناهية الصغر- مبادة بوليمرية أو
العضوية، وبذلك يتم عزهلا عن الوسط املُحيط. وهلذه التقنية جماالت
استخدام عديدة، ففي جمال ختزين الطاقة احلرارية يستخدم خليط من
مادة متغيرة الطور مصدراً للحرارة. ويكون هذا اخلليط طافياً يف سائل
ومغلفاً يف كبسوالت دقيقة. وتعمل تقنية الكبسلة الدقيقة على رفع
الِسعة احلرارية النوعية، مما يؤدي إىل رفع كثافة تدفق احلرارة للوسيط
احلامل للحرارة عند االحتفاظ خباصيته السائلة، وذلك يف إطار النِطاق

احلراري لطور التغير للمادة املُكبسلة.

كَبسلة دقيقة، تغليف دقيق

Mikroverkapselung

4400 micro-grid

micro-réseau

أصغر شبكة كهربائية يمكنها العمل على حنوٍ مستقل عن طريق
استخدام مولّد طاقة خاص ا، مثل عنفات الرياح منخفضة القدرة أو
احملطات الكهرضوئية املُتصلة خبزانات كهربائية. وبذلك يمكن إمداد
منطقة تضم عدة منازل بالطاقة، مث إعادة الكهرباء الفائضة إىل الشبكة
مرة أخرى. ومن جهة أخرى، يستخدم املُصطلح نفسه لإلشارة إىل
عملية إمداد منازل أو منشآت صناعية تستخدم ا حمطات توليد
مزدوج للطاقة واحلرارة. (انظر: ((رابط: تشغيل منعزل (قائم

بذاته))) )

شبكة صغرى

Mikro-Netz

4401 microgroove

microsillon

مرمسة صغرية (مملوءة مبعدن للتوصيالت) وحمفورة يف سطح ((رابط:
خلية|اخللية)) الشمسية.

مرمسة جمهرية

Mikrorille

4402 micro-hybrid

microhybride

تتميز هذه املركبة أساساً بوجود زوج مختلف من محوالت الطاقة،
كما حتتوي أيضاً على جتهيزة أوتوماتية للتشغيل واإليقاف، كما

حتتوي على نظام السترجاع الطاقة املبذولة أثناء الفرملة لشحن املركم
الصغري اخلاص بِمبدئ احلركة. (انظر: ((رابط: مركبة قليلة

التهجني))، ((رابط: مركبة فائقة التهجني))، ((رابط: مركبة تامة
التهجني))) 

مركبة هجينة صغرية (ميكرو)

Mikrohybrid

4403 microorganism

micro-organisme

sind mikroskopisch kleine Lebewesen  

كائن دقيق

Mikroorganismus

4404 microorganisms

micro-organismes

كائنات حية دقيقة جمهرية (باللغة العامية: ميكروبات). ومن أنواعها
على سبيل املثال: البكترييا (مثل: بكترييا حمض الالكتيك)، والعديد

من الفطريات (مثل: مخائر العجني)، والطحالب اهرية (مثل:
طحالب كلوريال، اليت تستعمل أيضاً كمكمالت غذائية)، واألوليات

(مثل: الرباميسيوم، واملُتصورات املُسببة للمالريا).

كائنات جمهرية، كائنات دقيقة

Mikroorganismen

4405 micropomp

micropompe

مضخة حبجم صغري، ومناسبة لألنظمة الصغرية احلجم، تقوم بضخ
السوائل والغازات مبقياس ميكرومتري كما تفعل املضخات التقليدية

يف نطاقات أوسع.

مضخة دقيقة (صغرية جدا)

Mikropumpe

4406 Microturbine

microturbine

((رابط: وحدات التوليد املشترك|وحدات توليد مشترك)) ذات خرج
قدرة كهربائية يقل عن 500 كيلوواط. تستخدم هذه الوحدات
مولدات احتراق داخلي و((رابط: عنفة متناهية الصغر))، كما أا

مزودة بتقنية ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود)) لتوفري ما يزيد على
%90 من ((رابط: كفاءة حرارية|الكفاءة احلرارية)).  ويستخدم هذا

النوع من الوحدات يف األغراض املرتلية.

عنفة متناهية الصغر

Mikroturbine

4407 Microturbine

microturbine

وحدة مصغرة من ((رابط: عنفة غازية|العنفة الغازية)). 

عنفة صغرية

Mikroturbine
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4408 microturbine' fuels

carburant des microturbines

تستخدم أنواع خمتلفة من الوقود لتشغيل ((رابط: عنفة متناهية
 (((LPG) رابط: غاز البترول املُسال))الصغر))، مثل الغاز الطبيعي و
و((رابط: غاز محضي|الغاز احلمضي)) و((رابط: غاز حيوي|الغاز

احليوي)) و((رابط: غازات متبددة صناعية)) و((رابط: غازات
مصنعة|الغازات املُصنعة)). 

وقود العنفات اهرية

Mikroturbinenkraftstoff

4409 Mie scattering

diffusion de Mie

حيدث هذا النوع من االستطارة يف اجلُسيمات اليت هلا أنصاف أقطار
تقع يف نفس نِطاق الطول املوجي ((رابط: ضوء|للضوء)) الساقط، أو

يف نِطاق أكرب (مثل جسيمات اهلباء اجلوي). وكُلما زاد حجم
اجلُسيمات اليت يستطري عندها الضوء، زادت درجة استطارا يف

االجتاه األمامي، وبعد ذلك تنتقل االستطارة إىل مرحلة االحنراف.

تشتت ماي

Mie-Streuung

4410 migration

migration

عملية جتري حتت سطح األرض خالل تكوين النفط والغاز، فالنفط
والغاز الطبيعي اجر من صخور املصدر إىل صخور املكمن.

هجرة

Migration

4411 migration

migration

dauerhafter Wohnortwechsel von Menschen 
oder Lebewesen  

هجرة

Migration

4412 mine gas

grisou

يتم استخراج غاز املناجم من مناجم (فحم) مفتوحة ومناجم متخلى
عنها. و ختتلف القيمة احلرارية للغاز املستخرج اختالفا كبريا وذلك

بسبب اختالف احملتوى من اهلواء املختلط بالغاز على وجه اخلصوص.

غاز املناجم

Grubengas

4413 mine water

eau de mine

كمية املياه اليت تتراكم يف املنجم واليت يتم ضخها إىل السطح.

ماء البئر

Grubenwasser

4414 mineral oil

huile minérale

الزيوت اليت تنتجها عملية تقطري البترول أو يف بعض احلاالت غريه من
املواد اخلام املعدنية.

زيت معدين

Mineralöl

4415 mineral raw 
materials

matières premières minérales

مواد تكونت خالل عصور جيولوجية أو فلكية، ومن أمثلتها ((رابط:
نفط خام|النفط اخلام)) والفلزات.

مواد خام معدنية

Mineralische Rohstoffe

4416 mineral reshaping

remodelage minéral

durch Kristallisation aus Schmelzen  

إعادة تشكل املعادن

Mineralumbildung

4417 mineral substance

substance minérale

املواد الغذائية غري العضوية احليوية اليت ال ميكن أن تنتجها الكائنات
احلية. ال بد من توفريها للكائنات احلية مع الطعام. املواد املذكورة هنا
تتعلق حصرا حباجيات جسم اإلنسان أو احليوان؛ النباتات والفطريات

والبكترييا تتطلب بعض املعادن األخرى.

مادة معدنية

Mineralstoff

4418 mineral water

eau minérale

ماء معدين

Mineralwasser

4419 mineralization

minéralisation

auch Mineralbildung, bezeichnet in der 
Biologie und Geologie die Umwandlung 

organischer Substanzen in anorganische 
Substanzen.  

متعدن

Mineralisation
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4420 mini cogeneration

mini-cogénération

توليد الطاقة الكهربائية من العديد من مصادر الطاقة الصغرية.

توليد مشترك مصغر، فيض مغناطيسي

Mini-Kogeneration;   Mini-KWK

4421 mini EV micro EV

mini-véhicule électrique

((رابط: مركبة كهربائية (EV)))  ال تعترب مركبة خفيفة ذات محرك
مبفهوم الالئحة اخلاصة باملُتطلبات الفنية للمركبات املُعدة للسري على
الطُرق، وإمنا هي دراجة مبحرك (موبد)، أو موتوسيكل صغري، أو

موتوسيكل، أو مركبة ذات محرك صغري. والواقع أنه ال يوجد فارق
دقيق، ويصلح للتطبيق يف املُستقبل، بني املركبة الكهربائية الصغرى

وبني ((رابط: سكوتر كهربائي|السكوتر الكهربائي)) من وجهة نظر
املُستخدم.

مركبة كهربائية صغرى (ميكرو)

Kleinst-EV

4422 mini-cogeneration 
plant

mini-centrale de cogénération

وحدة صغرية لتوليد متزامن للحرارة والكهرباء.

وحدة صغرية لتوليد احلرارة والكهرباء

Blockheizkraftwerk

4423 minimal 
temperature 
controller

contrôleur de température minimale

وحدة حتكم يتم فيها حفز التسخني التكميلي عندما تنخفض درجة
حرارة املياه عن حد معين.

جهاز حتكم يف أدىن درجة حرارة

Minimaltemperaturregler

4424 Minimum 
compensation 
scheme

régime d'indemnisation minimum

يقوم مشغلو منشآت توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة
حبساب احلد األدىن لألجر الثابت لكل كيلو واط/ ساعة من  التغذية.

هذه الشروط العامة تؤمن  ظروف آمنة للمستثمرين والبنوك.

خطة التعويض يف احلد األدىن

Mindestvergütungsregelung

4425 Minimum fuel 
consumption 
boundary

Limite inférieure de la consommation de 
carburant

يتغير التيار يف هذا النوع من املصادر بتغير الزمن، ويوصف بأنه مصدر
تيار متغري.

حد أدىن الستهالك الوقود

untere Brennstoffverbrauchsgrenze

4426 minimum limit

seuil de minimis

Flächengröße der nach § 30 BNatSchG
pauschal geschützten Biotope, unterhalb der

die Funktion als Lebensraum für typische
Biozönosen dieses Biotoptyps fraglich

erscheint

عتبة احلد األدىن

Bagatellgrenzen

4427 Minimum outside air

air extérieur minimale

حتديد مقدار ((رابط: هواء خارجي|اهلواء اخلارجي)) اليت يمكن
السماح بسريانه إىل نظام إعادة التدوير، ليكون اهلواء بالداخل آمناً

وصاحلاً لالستنشاق.

تزويد باحلد االذىن من اهلواء

Mindestfrischluftzufuhr

4428 minimum power

puissance minimale facturée

القُدرة اليت ال يمكن اهلبوط عن حدها األدىن أثناء التشغيل املُستمر،
وذلك ألسباب تتعلق بالوحدة املعنية نفسها أو بوسائل التشغيل.

قُدرة دنيا، أدىن قدرة

Mindestleistung

4429 minimum Price

Prix minimum

احلد األدىن األسعار

Mindestpreis
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4430 minimum price 
system

système de prix minimal

وسيلة سياسية من ((رابط: وسيلة تنظيم السوق|وسائل تنظيم
السوق))، من خالهلا يتم حتديد أسعار بيع سلع معينة على مستوى

الدولة. وتستخدم ((رابط: سعر (ال... ) األدىن|األسعار الدنيا)) لرفع
دخل منتجي سلع معينة، أو لتقليل نِسبة مبيعات سلع أخرى، أو ملنع

حدوث منافسة قد تكون هلا آثار سلبية كبرية.

نظام الِسعر األدىن، نظام احلد األدىن
لألسعار

Mindestpreissystem

4431 Minimum price 
system

Système de prix minimum

 يتم إصالح بعض أسعار السلع من قبل الدولة وذلك لزيادة دخل
املنتجني يف بعض املنتجات وللحد من التخلص من بعض املنتجات

نظام سعر احلد األدىن

Mindestpreissystem

4432 minimum voltage 
differnece

différence de tension minimale

أقل فرق ممكن بني جهد الدخل وجهد اخلرج، مبا يضمن لـ ((رابط:
منظم اجلهد)) مواصلة اإلمداد بالتيار املعين.

فرق جهد احلد األدىن

Mindestspannungsdifferenz

4433 mining industry

industrie minière

مصطلح مجاعي للصناعات اليت تتعامل مع استخراج ومعاجلة وتصنيع
مباشر (أملي يف املوقع) للمعادن، أي صناعات التعدين والصناعات

الثقيلة القائمة على املوارد.

صناعة التعدين

Montanindustrie

4434 Minor in Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Bachelor

 mineur en ingénierie d'énergie,    diplôme 
attribué: licence

مت تصميم  هندسة الطاقة احملدودة لتزويد الطالب باملعارف يف جمال
اهلندسة، العلوم، وقطاع الطاقة والتمويل  مع  احلصول على دورات

إضافية. إضافة إىل العرض والتجارب اخلاصة بأسس وتطبيقات هندسة
الطاقة. جيب على الطالب اختيار 9 من الوحدات التالية: 1) أسس

هندسة الطاقة

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
هندسة الطاقة احملدودة: شهادة اإلجازة

Minor in Energietechnik erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

4435 Minor in Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

Mineure en énergie renouvelable Diplôme 
attribué: Licence

يعد اهلدف من هذا الربنامج  تزويد الطالب باملهارات التقنية واخللفية
االقتصادية والسياسية،  ومهارات التحليل  التصميم اليت من شأا
مساعدم على تطبيق املعرفة املكتسبة يف ختصصام ضمن قضايا
وطنية هامة خاصة بالطاقة البديلة واملتجددة. سيتم عرض  الطالب

موعة

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقة املتجددة احملدودة: شهادة

الباكالوريوس

Minor in Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

4436 Minor in Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: Bachelor

 Mineur en énergie renouvelable, diplôme 
attribué: licence

يغطي هذا الربنامج املواد التالية: 1) أساسيات الكيمياء. 2) الكيمياء
احليوية العامة والعضوية 3) مقدمة يف الطاقات املتجددة؛  4) مقدمة
يف الطاقات املتجددة. جيب على الطالب اختيار اثنني من املقررات
االختيارية التالية إلكمال هذا الربنامج: 1) الوقود احليوي والكتل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
الطاقات املتجددة احملدودة: شهادة

اإلجازة

Minor in Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Bachelor

4437 Minor in 
Sustainable Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Bachelor

 Mineur en systèmes énergétiques durables 
diplôme attribué: licence

يتم تقدمي برنامج األنظمة احملدودة للطاقة املتجددة يف جامعة كورنيل
بالتعاون بني األقسام واملدارس اخلاصة ب:اهلندسة البيولوجية والبيئية،
اهلندسة الكيميائية والبيولوجية، علوم األرض والغالف اجلوي، اهلندسة

امليكانيكية وهندسة الطريان. يعترب هذا الربنامج مفتوحا ل

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
األنظمة احملدودة للطاقات املتجددة:

شهادة اإلجازة

Minor in Sustainable Energy Systems 
erworbenen Qualifikation: Bachelor
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4438 minutes reserve

réserve minute

ذلك اجلُزء من ((رابط: احتياطي قدرة التشغيل)) الذي يفعل يف خالل
15 دقيقة؛ أي عقب تفعيل ((رابط: احتياطي ثانوي)). 

(انظر:(( رابط: حتكُّم ثالثي))) 

احتياطي دقائقي، دقائق احتياطية

Minutenreserve

4439 miscanthus

miscanthus

نوع من احملاصيل املُعمرة سريعة النمو، يوجد يف أسيا، ويتم حالياً
إخضاعه للتجربة من أجل استخدامه يف إنتاج امليثانول السليولوزي.
هذا النوع من احملاصيل يمكنه إنتاج كمية كبرية من ((رابط: كتلة
حيوية|الكتلة احليوية))، إذا ما متّت زراعته على مساحة من األرض

تبلُغ قدم واحدة، كما أنه يكاد ال حيتاج لسماد.

ميسكانتوس، حشيشة فضية

Miscanthus

4440 mismatch

désadaptation

يتعرض النظام حلدوث فواقد نامجة عن الالتوافق إذا اختلفت خصائص
الروابط البينية ((رابط: وحدة|لوحدات)) أو خاليا الطاقة الشمسية

التوافق

Fehlanpassung

4441 mistral

mistral

einen Wind im Mittelmeerraum  

ميسترال

Mistral

4442 Mixed air

air mélangé

خليط من ((رابط: اهلواء العائد)) و((رابط: هواء خارجي|اهلواء
اخلارجي)). 

هواء خملوط

Mischluft

4443 mixed oxide

combustible MOX

(موكس MOX) هو عبارة عن مادة تتكون من عدة أكاسيد. على
الرغم من أن املصطلح يستعمل عموما للداللة على خليط من أكاسيد

اليورانيوم والبلوتونيوم، فإنه توجد عدة أكاسيد خمتلطة أخرى.
يستخدم موكس كوقود نووي.

(Mox) أكسيد خمتلط

Mischoxid

4444 mixing water

eaux usées combinées

((رابط: ماء (مياه) الصرف الصحي))، واليت تتدفق يف قنوات
((رابط: صرف صحي خمتلط)). 

مياه خمتلطة

Mischwasser

4445 mobile storage

stockage (réservoir) mobile

وسيط ختزين يستخدم يف تطبيقات مختلفة، فعلى سبيل املثال يتم
االعتماد عليه يف جمال املركبات الكهربائية لتوفري أعلى قدر ممكن من

قيم كثافة الطاقة.

وسيط ختزين طاقة نقَّال

mobiler Speicher

4446 moder

moder

mechanische Vermischung von Sand und 
Humus  

دبال بين ناعم

Moder

4447 moder humus

moder humus

dieser Humus ist typisch für sehr leichte 
Sandböden.  

دبال بين ناعم

Moderhumus

4448 modernize

moderniser

جدد

حدث

modernisieren

4449 modified sine wave

onde sinusoïdale modifiée

تنتج هذه املوجة، املعروفة اختصارا بـ MSW عن ((رابط: عاكس
التيار الكهربائي|عاكس تيار كهربائي)) لنفس نوع املوجات. وهي

شكل موجي يستغرق نفس الفترة الزمنية عند كل مستوى من
مستويات املتوالية. لذلك فإن العاكس جهد 240 فولت وتردد 50
هرتز يقوم بتوليد +339 فولت ملدة 5 ملّي ثانية، و0 فولت ملدة 5
ملّي ثانية و -339 فولت ملدة 5 ملّي ثانية قبل تكرار الدورة مرة

أخرى. ويتضح ذلك على هيئة موجة جيبية محاكاة منطيا أربع مرات
يف الدورة عند نقاط الذروة والتقاطعات الصفرية.

موجة جيبية معدلة

modifizierte Sinusschwingung
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4450 modified-square-
wave

onde carrée modifiée

نوع من األشكال املوجية املتولّدة عن بعض ((رابط: عاكس
مستقل|عواكس التيار الكهربائي املستقلة)).  وال يناسب هذا الشكل

املوجي بعض األجهزة اليت تناسبها املوجة اجليبية. وتولّد بعض
عواكس التيار شكالً موجيا متعدد املراحل مييل املصنعون إىل تسميته

املوجة اجليبية املُعدلة.

موجة مربعة معدلة

modifizierte Rechteckschwingung

4451 modular parallel 
topology

topologie parallèle modulaire

تقنية يف النظم اهلجنية، تتيح الربط بني توليد القُدرة الكهربائية من
ناحية ووحدات التخزين من ناحية أخرى على أساس معيار راسخ،

هو: 230 فولت;  50 هرتز أو 110 فولت;  60 هرتز.

طوبولوجيا متوازية قياسية

modulare parallele Topologie

4452 modularity

modularité

وحدات تستخدم لتوفري أمحال كبرية نِسبياً، مما يحقّق موثوقية القُدرة.

معايرة، تراكُبية، قابلية التركيب

Modularität

4453 modularity

modularité

جمموعة من املُقومات العكسية املوصلة على التوازي، واليت ختدم
العديد من األمحال.

تراكُبية

Modularität

4454 modularity;   
modular design

modularité

مركّب من ((رابط: وحدة|وحدات)) مفردة.

قابلية التركيب

Modularität

4455 module

module

لوح مشسي مكبسل (مغلف) يتكون من جمموعة من اخلاليا
الكهرضوئية تتصل كهربائياً معاً. كما أنه حممي من العوامل البيئية
ومسطح بشكل أساسي. وتعرف الوحدة كذلك بأا جتميعة من

اخلاليا الشمسية واألجزاء اإلضافية كالروابط البينية وأطراف التوصيل،
(وجتهيزات احلماية، مثل الصمامات الثنائية) املعدة لتوليد قدرة التيار
املستمر عندما ال يكون ضوء الشمس مركزاً. والعنصر اإلنشائي

(الذي يستوعب محل) إما أن يكون الطبقة العلوية (الطبقة الفوقية) أو
الطبقة السفلية (األساس).

وحدة (كهرضوئية)

Modul

4456 module

module

مكون أو وحدة.

وحدة، موديول

Modul

4457 module derate factor

facteur de dégradation du module

عامل يتسبب يف خفض تيار الوحدة الكهرضوئية ويؤخذ يف االعتبار
عند حساب أداء املنظومة، كما يعد تراكم األوساخ على الوحدة من

عوامل خفض تيار الوحدة.

عامل خفض تيار الوحدة

Modulherabsetzungsfaktor

4458 module Wdc

puissance nominale du module du courant 
continu

قيمة لتوصيف مقدرة التيار املستمر يف ((رابط: وحدة
(كهرضوئية)|وحدة)) طاقة مشسية عند تطبيق شروط االختبار

القياسية.

قيمة التيار املستمر يف الوحدة (مقاساً
بالواط)

Gleichstrom-Modulnennleistung
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4459 moist / saturated 
adiabatic lapse rate 
(M/SALR)

gradient adiabatique saturé

Für den feuchtadiabatischen 
Temperaturgradienten (Abkürzung MALR 
oder SALR nach engl. moist bzw. saturated 

adiabatic lapse rate) gelten zwar ebenfalls 
adiabatische Bedingungen, doch dabei 

ausdrücklich für den Fall, dass eine 
Kondensation von Wasserdampf a  

ميل درجة حرارة نظام معزول حراريا
ومشبع

gesättigten adiabatische lapse

4460 moist air density

densité d'air humide

نسبة كتلة اهلواء اجلاف من احلجم الكلي للخليط.

كثافة اهلواء الرطب

Feuchtluftdichte

4461 moisture content

teneur en humidité

مقدار املاء واملُكونات األخرى املوجودة يف عينة ((رابط: كتلة
حيوية|الكتلة احليوية))، واليت تتطاير عند درجة حرارة 105

سيليزيوس.

محتوى الرطوبة

Feuchtigkeitsgehalt;   Feuchtegehalt

4462 Moisture content

teneur en humidité

(انظر: ((رابط: رطوبة نوعية))) 

حمتوى الرطوبة

Feuchtegehalt

4463 molasse

molasse

رسوبيات وصخور رسوبية تكونت من خالل عمليات تآكل
واجتثاث جلبل يف مرحلة متأخرة من تشكيله.

تراكمات اجتثاث

Molasse

4464 molecule

molécule

جزيء

Moleküle

4465 molten carbonate 
fuel cell (MCFC)

pile à combustible à carbonate fondu

تكنولوجيا واعدة فيما يتعلق بتطبيقات كُل من ((رابط: توليد مشترك
للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة

(CHP)))  و((رابط: توليد موزع|التوليد املُوزع)).  وتعتمد هذه
التكنولوجيا على كربونات فلز قلوي كمصدر ((رابط:

إلكتروليت|لإللكتروليت)). 

خاليا وقود الكربون املُذاب
(MCFC)

Carbonatschmelze-Brennstoffzelle (MCFC)

4466 monitored natural 
attenuation

atténuation naturelle surveillée

عملية ملُراقبة العمليات الطبيعية اليت حتدث يف التربة واملياه اجلوفية،
واليت يقل من خالهلا كل من: كم املواد املُلوِّثة ودرجة سميتها،
وحركيتها وحجمها ودرجة تركيزها يف األوساط البيئية. (انظر:

((رابط:   تطهري جمهري داخل املوقع ))) 

اضمحالل طبيعي مراقب

Monitored Natural Attenuation (MNA)

4467 monitoring and 
control system

système de commande et de surveillance

يستخدم يف معظم األنظمة اهلجينة نوع من التحكم اإلشرايف. األمر
الذي يتحقق عادةً بواسطة حاكم مستقل. والوظائف املُحددة اخلاصة
باحلاكم اإلشرايف قد تتضمن تشغيل وإيقاف مولدات ديزل، وضبط
نقاط ضبط القدرة اخلاصة ا، وشحن البطاريات، وختصيص القدرة
حلمل ميكن تأجيله أو محل اختياري أو محل حراري أو محل تفريغ.

نظام التحكم والرقابة

Steuer- und Überwachungssystem

4468 monitoring of 
conductor cables

surveillance du câble conducteur

مراقبة درجة حرارة خطوط الضغط العايل لضبط نقل الطاقة (درجة
حرارة خط منخفضة تعين قدرة استيعابية عالية لشدة التيار).

مراقبة كابل موصل

Leiterseilmonitoring

4469 mono- crystalline

mono-cristallin

بلّورة من شرحية رقيقة وكبرية ومتجانسة من السيليكون، تستخدم يف
صناعة خاليا أُحادية البلّورة. وتتراوح كفاءة هذا النوع من اخلاليا يف
حتويل ضوء الشمس إىل كهرباء من 10 إىل 12 %. ومن اجلدير
بالذكر أا أقدم التقنيات، عالوة على أن تكاليف إنتاجها عالية.

بلورة أحادية

Einkristall;   monokristallin
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4470 monocrystalline 
silicon

silicium monocristallin

الذي يتواجد يف شكل بلورة واحدة.

سيليكون أحادى البلوريه

Monokristallines Silizium

4471 monoculture

monoculture

ممارسة زراعية من أجل إنتاج أو تنمية حمصول مفرد على مساحة
واسعة من األرض، ويطَبق هذا النوع من الزراعة على نطاقٍ واسع يف
الزراعة الصناعية احلديثة، وقد فتح ذلك الطريق أمام إمكانية احلصول

على حماصيل كبرية مع أقل قدر من العمالة.

استزراع أُحادي، زراعة أحادية
احملصول

Monokultur

4472 monoculture

monoculture

regionale Konzentration der Markterzeugung 
in der Landwirtschaft  

زراعة أحادية النوع

Monokultur

4473 monolithic

monolithique

خاليا كهرضوئية مصنعة من ((رابط: فيلم رقيق))، ومتصلة بعضها مع
بعض على التوايل يف هيئة وِحدة واحدة، وموضوعة على ((رابط:

طبقة سفلية)) مكونة من صفيحة واحدة.

خلية وحيدة القطعة

monolithisch

4474 monopile foundation

fondation monopile

مكون متني، كبري القطر، يتحمل كل أنواع األمحال، مثل األثقال
والرياح واملياه. ويف السنوات األخرية مت استخدام عدد كبري من هذه
األساسات يف عمليات إنشاء حقول رياح حبرية، قاعية التثبيت، حتت

سطح البحر.

أساس مفرد الركيزة، خازوق مفرد
الركيزة

Monopile-Fundament

4475 Monopolar DC link

liaison monopolaire à DC

وصلة نظام تيار مستمر ذات موصل واحد، يكون عادةً سالب
القطبية، وتستخدم يف هذه الوصلة عودة بطريق أرضي أو حبري.

وصلة نظام التيار املستمر أحادية
القطبية

monopolare Gleichspannungsverbindung

4476 monopolistic 
position

position de monopole

احتكارية

Monopolstellung

4477 monovalent 
operation

fonctionnement monovalent

أحد أنواع ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة|التوليد املُشترك
للحرارة والقدرة))، الذي يوفّر احلرارة الالزمة لعملية ما بالكامل.

(انظر: ((رابط: تشغيل ثنائي التكافؤ))) 

تشغيل أحادي التكافؤ

monovalenter Betrieb

4478 monsoon

mousson

eine großräumige Luftzirkulation der unteren 
Troposphäre im Gebiet der Tropen und 

Subtropen  

رياح مومسية

Monsun

4479 montreal protocol

protocole de montréal

ist ein multilaterales Umweltabkommen und 
damit ein völkerrechtlich verbindlicher 

Vertrag des Umweltrechts.  

اتفاقية مونتريال

Montreal-Protokoll

4480 moped

Cyclomoteur;  vélo à moteur auxiliaire

دراجة مزودة مبحرك مساعد يكون يف الغالب قابالً للفك. وهذا النوع
من الدراجات يعترب النمط االنتقايل بني الدراجة والدراجة البخارية
(املوتوسيكل). وتبعاً لنوع وتصميم املُحرك والوضع القانوين لكل

دولة، يتم تصنيف هذه الدراجة بشكل مختلف، وما يلزم تزويدها به
من التجهيزات التقنية املُناسبة، وإذا ما كان ينبغي أن يرتدي السائق

خوذة أو أن يستخرج رخصة للقيادة.

دراجة مبحرك خبارى صغري

Leichtmofa
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4481 mountain region

région de montagne

Aneinanderreihung/Folge von Bergen oder 
Gebirgen  

منطقة جبلية

Gebirgsregion

4482 MOX fuel assembly

assemblage combustible MOX

((رابط: جتميع وقود)) حيتوي على خليط أكاسيد كوقود، ويدل يف
جمال اهلندسة النووية على ((رابط: جتميع وقود)) الذي حتتوي، على
عكس ((رابط: جتميع وقود)) الذي حيتوي على أكسيد اليورانيوم

النقي، على أكسيد إضايف. حيتوي يف الغالب على أكسيد البلوتونيوم،
ونادرا على أكسي

جتميع وقود موكس

MOX-Brennelement

4483 MPI adventure

MPI adventure: navire d'installation d'éoliennes

سفينة حتمل حمطة عنفات رياح من طراز GT 14,739، ولقد متّ
Cosco' بناؤها يف العام 2010 بواسطة الشركة الصينية

Nantong Shipyard'. ويبلغُ طولُها 138.55 متر (454
قدم)، وعرضها 40.80 متراً (133 قدماَ)، ومساحتها السطحية

3739 متراً مربعاً ومحولتها حوايل 3750 طناً.

سفينة إم يب أي أدفنشر

MPI Adventure

4484 MPI discovery

MPI discovery: navire d'installation d'éoliennes

سفينة حتمل حمطة عنفات رياح، صممت دف نقل ومحل وتركيب
عنفات الرياح وأساساا. وتعترب 'إم يب آي أدفنشر' هى السفينة األكثر
تقدماً وكفاءة على مستوى العامل، من حيث سرعة الرفع، ومساحة
السطح، وسعة النقل، وقُدارات ضبط األوضاع. وتبلغُ مساحة سطح

'إم يب آي ديسكفري' 3730 متراً مربعاً، ومحولتها حنو 3750 طن.

سفينة إم يب آي ديسكفري

MPI Discovery

4485 MSc Architecture: 
Advanced 
Environmental and 
Energy Studies 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc Architecture: avancée environnementale et 
d'études de l'énergie Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يوفر ماجستري يف اهلندسة املعمارية : الدراسات املتقدمة اخلاصة بالطاقة
والبيئة  ج شامل لتصميم وهندسة معمارية وبناء مستدامني. من بني

املوضوعات اليت يتم تناوهلا يف هذا الربنامج جند: 1) النظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ 2) تغري املناخ ونضوب املوارد؛ 3)

د

ماجستري يف اهلندسة املعمارية :
الدراسات املتقدمة اخلاصة بالطاقة

والبيئة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Architektur: Erweiterte Environmental and 
Energy Studies Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4486 MSc by Research/ 
Mphil Renewable 
Energy

MSc par recherche / Mphil énergies 
renouvelables

يعمل طالب املاجستري عرب البحث / ماجستري يف الطاقة املتجددة جنبا
إىل جنب على جمموعة  من أحباث الطاقة املتجددة.  تتوفر هذه

اموعة على نقاط قوة يف جمال الطاقة البحرية املتجددة، نقل الوقود
احليوي ، إلكترونيات اهلندسة وسياسة نظام الطاقة املتجددة واحلرارة

امل

ماجستري عرب البحث / ماجستري يف
الطاقة املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc durch Forschung / Mphil Erneuerbare 
Energien
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4487 MSc Climate and 
Energy Engineering 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en génie climatique et énergie diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج تدريبا خاصا باملهندسني يف كل ما يتعلق  بتصميم
وتنفيذ املفاهيم املرتبطة بالتنمية االقتصادية والبيئية واملستدامة إضافة إىل
قيمة املباين. كما يركز على استثمال استهالك الطاقة يف املباين املتصلة

باستخدام الطاقة املتجددة. يتطلب هذا الربنامج إت

ماجستري يف هندسة املناخ والطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Gebäudeklimatik (MSc Klima- und 
Energietechnik) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4488 MSc Electric Power 
Engineering 

 (MSELPOWERQual
ification Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en génie électrique (MSELPOWER 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات التالية:  1)حتليل  نظام الطاقة؛ 2)
الكترونيات الطاقة؛ 3) عزل اجلهد العايل. و4)حتديثات  هندسة

الطاقة.كما يستوجب إمتام ما ال يقل عن دورتني هلندسة الطاقة  من
القائمة التالية : 1) حمركات السيارات الكهربائية. 2) أسواق الطاقة.

3) استقر

ماجستري يف هندسة الطاقة الكهربائية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc elektrische Energietechnik   (MSELPOWER 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4489 MSc Electrical 
Engineering: 
Specialisation in 
Energy Engineering) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc en génie électrique: Spécialisation en génie 
énergétique Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الدورات التالية: 1) تقنية احملرك.
2) التشغيل اآليل. 3) امدادات الطاقة. 4) الطاقة؛ 5) اإللكترونيات
الطاقة . وكذلك 6) اآلالت واملعدات الالزمة. يشمل موضوعات

حمددة: 1) أمن الطاقة. 2) كفاءة الطاقة. 3) بيئة؛ 4) الطاقة
املتجددة مع ال

ماجستري يف اهلندسة الكهربائية-
ختصص هندسة الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Masterstudien Elektrotechnik: Energietechnik 
(MSc Elektrotechnik: Spezialisierung in der 
Energietechnik) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4490 MSc Energy and 
Environment, 
Study: Energy and 
Process 
Engineering) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en  énergie, et environnement und 
Étude: Énergie et Génie des Procédés) Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  املقررات اإلجبارية التالية:                1)
الرياضيات 1 و2 و3و  ,4  .2) تكنولوجيا املعلومات؛ 3)

الكيمياء. 4) الطاقة والبيئة؛ 5) الدارات الكهربائية. 6) الفلسفة
وفلسفة العلم؛ 7) الفيزياء. 8) حتليل الدارات. 9) الديناميات

احلرارية 1؛ 10)ا

ماجستري يف الطاقة والبيئة: هندسة
الطاقة والعمليات

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Energie und Umwelt, Studie: Energie- und 
Verfahrenstechnik) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master
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4491 MSc Energy Policy 
for 

 SustainabilityQuali
fication Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Politique énergétique MSc pour la durabilité 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم برنامج املاجستري تغطية شاملة حول جدول األعمال اخلاص
بسياسة الطاقة واملناخ مبا يف ذلك أمن الطاقة، وحترير األسواق،
والتخفيف من الكربون وفقر الطاقة. ويوفر هذا الربنامج  تدريب
شامل ومتعدد التخصصات ضمن العلوم االجتماعية  للعاملني يف

سياسة الطاقة يف املست

ماجستري يف سياسة الطاقة من أجل
اإلستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Energiepolitik für Nachhaltigkeit 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4492 MSc Energy 
Resources & 
Climate 

 ChangeQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc Ressources d'energie et changement 
climatique Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  الدورات التالية: 1) مقدمة يف الطاقة والبيئة
واالستدامة؛ 2) موارد الطاقة واهلندسة؛ 3) التغري املناخي والطاقة
والتسويات. 4) النمذجة اإلحصائية للهندسة املدنية والبيئية؛ 5)

الطاقة احليوية. 6) إدارة موارد النفايات. 7) سياسة تغري املناخ؛ 8) ن

ماجستري يف موارد الطاقة والتغري
املناخي

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Energiequellen & Klimawandel 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4493 MSc Energy 
 StudiesQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en etudes de l'énergie diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يتطلب هذا الربنامج إجناز أطروحة يف دراسات الطاقة. وينبغي اختيار
هذا املوضوع بعد التشاور مع مدير معهد دراسات الطاقة، و/ أو
عضوا يف اإلدارة.                   املؤسسة التعليمية: جامعة

جوهانسربج                        الرا
http://www.uj.ac.za/EN/Faculties:بط

ماجستري يف دراسات الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Energiestudien Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4494 MSc 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

maîtrise en énergie  Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

تشمل الوحدات اإللزامية ضمن هذا الربنامج ما يلي: 1) أسس
الطاقة؛ 2) العقود اآلجلة للتقنية واستراتيجية األعمال التجارية؛
وكذلك 3) التحليل النقدي وإعداد البحوث. مث يتم اختيار مثاين

وحدات من ما يلي: 1) تكنولوجيات الطاقة املتجددة. 2)
اقتصاديات الطاقة املتجددة؛

ماجستري يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Energie erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4495 MSc in Electrical 
Power 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en Ingénierie électrique diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تعترب اهلندسة الكهربائية ختصصا مهما وحيويا لتمهيد الطريق لإلندماج
املتسع لتكنولوجيات الطاقة املتجددة واملستدامة. يتطرق برنامج
هندسة الطاقة الكهربائية على نطاق واسع إىل األنشطة والقضايا

الناشئة اليت هلا أمهية كبرية يف جمال أنظمة الطاقة املستدامة والذكية. ي

ماجستري يف هندسة الطاقة الكهربائية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc für  elektrische Energietechnik 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4496 MSc in Energy 
Systems 
(Renewable Energy 

 Stream)Qualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en systemes d'énergie renouvelable 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تشمل دورات هذا الربنامج ما يلي: 1) مقدمة يف نظم تكنولوجيا
الطاقة. 2) مقدمة يف اقتصاديات الطاقة واألساليب الكمية. 3) تقييم
ومتويل مشروع الطاقة ؛ 4) قانون الطاقة يف أوروبا؛ 5) نظم الطاقة
الشمسية. 6)طاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية. 7) الطاقة املائية

وطا

ماجستري يف أنظمة الطاقة (إجتاه الطاقة
املتجددة)

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in erneubare Energieströme Systeme 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master
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4497 MSc in Engineering 
Systems and 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en systèmes d'ingénierie et gestion de 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

تعترب هندسة األنظمة واإلدارة جماال متعدد التخصصات جيمع خرباء يف
اهلندسة والتصميم واالقتصاد واإلدارة والسياسة للتدريس وإجراء

البحوث يف األنظمة املعقدة على نطاق واسع.  تتمحور مهمة برنامج
هذا املاجستري حول خلق رائدي الشركات واحلكومة املتمكنني من

التعامل بفع

ماجستري يف هندسة األنظمة واإلدارة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc für Systemtechnik und Management 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4498 MSc in Hydrogen 
Safety 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc en sécurité de l'hydrogène Ingénierie 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج على 6 وحدات : 1) أسس سالمة اهليدروجني.
2) تقنيات سالمة اهليدروجني. 3)األنظمة والقوانني واملعايري.

4)النقل املزود باهليدرجني وسالمة البنية التحتية ؛ 5) التقدم احملرز يف
جمال تكنولوجيا اهليدروجني وخاليا الوقود؛ و6) األطروحة          .

املؤ

ماجستري يف هندسة سالمة اهليدروجني
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in Wasserstoff-Sicherheitstechnik 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4499 MSc in Management 
and Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc in Management et énergie renouvelable) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  الدورات األساسية التالية: 1) أسس حتليل
الطاقة؛ 2) القيادة من أجل التنمية املستدامة؛ 3) القيادة من أجل

االبتكار يف جمال األعمال. 4) التطبيقات الصناعية للطاقات املتجددة؛
5) إدارة وكفاءة استخدام الكهرباء. 6) التوليد املشترك للطاقة

والطاقة

ماجستري يف اإلدارة والطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in Management und erneuerbare Energien) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4500 MSc in Materials 
Science and 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en science des matériaux et ingénierie 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

صمم املنهج الدراسي لعلم وهندسة املواد من أجل تزويد الطالب
باملعرفة األساسية والتدريب األكادميي الصارم يف تصميم واختبار،
ومنذجة وجتهيز املواد املتقدمة للحصول على تقنيات الطاقة املتجددة

واملستدامة.  تضمن املقررات األساسية للربنامج تطوير الطالب لقاعدة
أكادمي

ماجستري يف علم وهندسة املواد
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in Material- und Ingenieurwissenschaft 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4501 MSc in Mechanical 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise  en génie mécanique Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

صمم املنهج الدراسي يف برنامج اهلندسة امليكانيكية لتزويد الطالب
بالتدريب األساسي واملتقدم املتعلق بأسس  اهلندسة املرتبطة بتقنيات
الطاقة املتجددة واملستدامة. ينطوي هذا الربنامج على إمتام مشروع

البحث  والذي يركز على موضوع  حول الطاقة املتجددة من
اختيارك

ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in Maschinenbau Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4502 MSc in Renewable 
Energy and 

 ResourcesQualific
ation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie et les ressources 
renouvelables. Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يهدف هذا الربنامج إىل تدريب املهنيني لتحسني استخدام الطاقة يف
كل من القطاعني العام واخلاص وإدارة املوارد البديلة للطاقة .

املؤسسة: (معهد مونتريي للتكنولوجيا)
/http://www.itesm.la:الرابط
bogota/seccion/universida

d-virtual/maestria-en-energia-y-re

ماجستري يف الطاقة املتجددة واملوارد
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in erneubare Energie und Ressourcen 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master 
Energieressourcen

4503 MSc in Renewable 
Energy Engineering 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en ingenierie d' énergie 
renouvelableDiplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعد هذا الربنامج برنامج ختصص مع تركيز واضح على اهلندسة
امليكانيكية . ويهدف الربنامج إىل تزويد الطالب مع حملة شاسعة

ومفصلة ملوارد الطاقة املتجددة واستغالهلا، فضال عن اآلثار االجتماعية
واالقتصادية والبيئية لألنشطة ذات الصلة. وتشمل موضوعات الدورة:

1) أسس الط

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc erneubare Energietechnik Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4504 MSc in Sustainable 
Energy, Study Line 
in Electric Energy 
Systems 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc en énergie durable, Ligne Study in 
électrique Energy Systems Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يكتسب الطالب يف هذا الربنامج، معارف خربة يف جمال تكنولوجيات
إنتاج الطاقة املستدامة  وكذلك حتليل وتطوير وتشغيل نظم الطاقة
الكهربائية اعتمادا على الطاقة املتجددة. يشمل التخصص طاقة

الرياح، نقل الطاقة/ توزيع الطاقة،  اجلهاز الفعال  للطاقة، واملكونات
الكهربائي

ماجستري قي الطاقة املتجددة ودراسة
أنظمة الطاقة الكهربائية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in nachhalige Energie, Studie Linie in 
Elektroenergiesysteme erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4505 MSc in Sustainable 
Energy, Study Line 
in Hydrogen and 
Fuel Cells 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc en énergie durable, Ligne d'étude dans 
l'hydrogène et les piles à combustible de 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يكتسب الطالب يف هذا الربنامج، معرفة حول  التكنولوجيا احلديثة
والبحوث احلالية املتعلقة بإنتاج وختزين واستخدام اهليدروجني باعتباره
 ناقل للطاقة.  ميكن استعمال خاليا الوقود - سواء اليت تعمل على
اهليدروجني أو امليثانول على سبيل املثال -  مبتابة مصادر الطاقة

ماجستري يف الطاقة املستدامة ودراسة
خاليا اهليدروجني والوقود

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc in nachhaltige Energie, Studie Linie in 
Wasserstoff und Brennstoffzellen Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master
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4506 MSc Innovative 
Sustainable Energy 
Engineering (ISEE) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc gené d' innovation en énergie durable 
(ISEE) diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج فرص التبادل مع اجلامعات الشمالية التالية، ضمن
شبكة "ماجستري الشمال":  (جامعة تشاملرز للتكنولوجيا).  (اجلامعة

التقنية يف الدمنارك)؛  ( جامعة كلية العلوم والتكنولوجيا  يف
ألتو).( اجلامعة النروجيية للعلوم والتكنولوجيا)؛ و(جامعة أيسلندا).

ويش

ماجستري مبتكرة املستدامة هندسة
الطاقة (ISEE) الشهادة املسلمة:

دراسات عليا / ماجستري
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Innovative Nachhaltige Energietechnik 
(ISEE) Erworbene Qualifikation: Graduierte / 
Master

4507 MSc New and 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MSc énergie nouvelles et renouvelables Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتكون الربنامج من أربع وحدات أساسية اليت توفر أساسا متينا يف
جمموعة واسعة من تقنيات الطاقة اجلديدة واملتجددة إضافة إىل ثالث

وحدات إختيارية اليت تسمح للطالب باختيار الربامج الدراسية
املتخصصة املناسبة أكثر. وتشمل هذه  الوحدات: احملاضرات،

مشروع التصميم اجلما

ماجستري يف الطاقة اجلديدة واملتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc neue und erneuerbare Energien 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4508 MSc Postgraduate 
Programme 
Renewable Energy 

 (PPRE)Qualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Programme de troisième cycle MSc énergies 
renouvelables (PPRE) Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الوحدات التالية: 1) أساسيات
الطاقة املتجددة. 2) طاقة الرياح 3) الطاقة الشمسية. 4) األرصاد
اجلوية للطاقة وتكنولوجيا التخزين. 5) أنظمة الطاقة واتمع؛ 6)

الكتلة احليوية والطاقة املائية ؛ 7) دراسة حالة حيث يكون اهلدف هو
تطوير نظ

برنامج املاجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Postgraduierte Program für erneubare 
Energien (PPRE)  Erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master

4509 MSc RENE - 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise MSc RENE -  d'énergie renouvelable 
Remise: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول التخصصات األساسية  للطاقة
املتجددة  اليت تغطي كامل سلسلة القيمة لتوليد الطاقة (الطاقة

الشمسية الضوئية، والطاقة الشمسية املركزة والطاقة الكهرمائية وطاقة
الرياح) لتخزين ونقل (ناقالت الطاقة، والتكامل الشبكي). يعترب

احلراك هو جزء

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc RENE - Erneubare Energie erworbene 
Qualifikation: Graduierte / Master

469



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةM

4510 MSc Renewable 
Energy and 
Distributed 

 GenerationQualific
ation Awarded: : 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie renouvelables et la 
production décentralisée Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) أسس الطاقة؛ 2)
نظم الطاقة الكهربائية. 3) تكنولوجيات الطاقة املتجددة. 4) طرق
البحث والتحليل النقدي وختطيط املشاريع. 5) توليد الطاقة املوزع.
6) مرحلة املشروع 1. 7) توليد وحتويل الطاقة املتجددة؛ وكذلك

8) إدارة ا

ماجستري يف الطاقة املتجددة وتوليد
الطاقة املوزع

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Erneubare Energie und verteilte Erzeugung 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4511 MSc Renewable 
Energy and Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MSc énergie renouvelable et de gestion de 
l'énergie de Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يتيح هذا الربنامج فرصة للمتوفرين على  خلفية يف اهلندسة أو العلوم
للتخصص يف هذا اال احليوي . على الرغم من أن التركيز يف هذا

الربنامج يكون على الطاقة املتجددة. ويتألف هذا الربنامج من وحدات
السنة األوىل التالية: 1) النظم احلالية للطاقة. 2) إدارة الطاقة. 3

ماجستري يف إدارة الطاقة والطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Renewable Energy und Energy 
Management erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4512 MSc Renewable 
Energy and the Built 
Environment 

 (REBE)Qualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MSc énergies renouvelables et de 
l'environnement (REBE) Qualification Construit 
Remise: 3ème cycle/Maîtrise

يتناول هذا الربنامج نظرية وتطبيق تقنيات  الطاقة املتجددة مع التركيز
بوجه خاص على البيئة املبنية. كما يتراوح بني اخللفية السياسية

واالقتصادية واالجتماعية لقضايا الطاقة، مبا يف ذلك الفحص العاملي
لتوفري الطاقة واالستهالك وتغري املناخ، مرورا باالعتبارات البيئ

ماجستري يف الطاقة املتجددة والبيئة
املبنية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Renewable Energy und die gebaute 
Umwelt (REBE) Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Masters

4513 MSc Renewable 
Energy 
Development 

 (RED)Qualification
 Awarded: : 
Postgraduate/Maste
r

MSc développement des énergies renouvelables 
(RED) Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1)الطاقة يف القرن
- I ال21. 2) اقتصاديات الطاقة املتجددة؛ 3) التكنولوجيا املتجددة

اتوليد. 4) العمليات البيئية. 5) السياسات واملخاطر البيئية؛ 6)
التكنولوجيا املتجددة 2 - التكامل. 7) تقييم التنمية؛ 8) مشروع

التنمي

ماجستري يف تنمية الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Entwicklung der erneubaren Energie (ERD) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

4514 MSc Renewable 
Energy 

 EngineeringPostgr
aduate/Masters

MSc énergies renouvelables Ingénierie 3ème 
cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج الفرصة للجمع بني العمق التقين يف ما خيص تصميم
وتكامل نظام الطاقة املتجددة ، والنمذجة واحملاكاة، تطوير املشاريع

وتنفيذها مع اخلربة التجارية يف للعمل اجلماعي والقيادة وريادة
األعمال من أجل تسيري الشركات العاملية بنجاح يف املستقبل. وتشمل

ال

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Renewable Energy Engineering 
Postgraduate / Masters
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4515 MSc Renewable 
Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc Ingénierie en énergies renouvelables  
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الوحدات األساسية التالية: 1) أسس الطاقة؛ 2)
اقتصاديات الطاقة املتجددة؛ 3) تكنولوجيات الطاقة املتجددة.

4)هندسة الطاقة املتجددة املتقدمة 5) تقييم األثر البيئي. 6) إدارة
الطلب وختزين الطاقة؛ 7) التحليل النقدي وإعداد البحوث؛ وكذلك

8) أطروحة

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc erneubare Energietechnik und verteilte 
Erzeugung Erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4516 MSc Renewable 
Energy Flexible 
Training 

 (REFLEXQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc énergie renouvelable formation flexible 
(REFLEX Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الوحدات التالية: 1) املوارد. 2)
وحدات الطاقة الشمسية والطاقة احلرارية األرضية. 3) أنظمة الشبكة.

4) أنظمة توليد الكهرباء. 5) تقنية طاقة الرياح والطاقة املائية؛ 6)
نقل الطاقة امليكانيكية. 7) اهلياكل والنظم البحرية ؛ 8)  تقنية ال

ماجستري يف التدريب املرن للطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc erneubare Energie flexible Ausbildung 
(REFLEX Erworbenen Qualifikation: Graduierte 
/ Masterflexible Ausbildung

4517 MSc Renewable 
Energy in Central & 
Eastern 

 EuropeAwarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc énergie renouvelable en Europe centrale et 
orientale Remise: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الوحدات التالية: 1) مقدمة يف
الطاقة املتجددة؛ 2) الكتلة احليوية، الوقود احليوي والغاز احليوي 3)
الطاقة الشمسية - الطاقة الشمسية الضوئية واحلرارية. 4) الطاقة
احلرارية األرضية وطاقة الرياح والطاقة املائية الصغرية. 5) كفاءة

الطاق

ماجستري يف الطاقة املتجددة يف أوروبا
الوسطى والشرقية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc erneubare Ener in Zentral & West Europa 
Erworbene: Graduierte / Master

4518 MSc Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc énergie renouvelable Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الوحدات التالية: 1) الطاقة والبيئة؛ 2) تكنولوجيا
االحتراق. 3) طاقة التدفئة  والكهرباء. 4) حتويل الطاقة الشمسية
احلرارية. 5) حتويل الطاقة الضوئية الشمسية. 6) خمترب الطاقة. 7)
الطرق العددية والتقنيات احلاسوبية. 8) حتويل الطاقة الرحيية. 9)

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4519 MSc Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MSc énergie renouvelable Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يتكون الربنامج من جمموعة من الوحدات املنفصلة واملتكاملة إضافة إىل
مشروع البحث. من بني هذه الوحدات جند: 1) الطاقة والكربون
والبيئة. 2)احلرارة والطاقة املستدامة. 3) الطاقة يف املباين. 4) النظم
احلضرية املستدامة؛ 5) إدارة الكربون. 6) إدارة املشاريع للهندسة و

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc erneubare Energie erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4520 MSc Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

MSc énergie renouvelable Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج الوحدات التالية: 1) الطاقة والبيئة؛ 2) تكنولوجيا
االحتراق. 3) طاقة التدفئة  والكهرباء. 4) حتويل الطاقة الشمسية
احلرارية. 5) حتويل الطاقة الضوئية الشمسية. 6) خمترب الطاقة. 7)
الطرق العددية والتقنيات احلاسوبية. 8) حتويل الطاقة الرحيية. 9)

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters
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4521 MSc SENSE - Smart 
Electrical Networks 
and 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc  - Réseaux électriques intelligents et  
systèmes électriques attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يركز هذا الربنامج على فهم ومنذجة وحتليل املبادئ وراء توليد الطاقة
الكهربائية ونقلها وتوزيعها واالستفادة منها. وختتلف املواضيع من
تصميم وتشغيل ومراقبة ورصد املكونات الفردية لنظام الطاقة يف
جمملها. ويهدف هذا الربنامج إىل تطوير املهارات يف جمال هندسة

الطاقة

ماجستري يف الشبكات واألنظمة
الكهربائية الذكية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc  - Intelligente Elektrische Netze und 
Système SENSE erworbenen Qualifikation: 
Graduierte / Master

4522 MSc Sustainable 
 ArchitectureQualifi

cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc architecture durable Diplôme attribué: 
3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  الدورات التالية: 1) املفاهيم واالستراتيجيات
املتعلقة بالطاقة  واملباين املنبعثة الفعالة واملستدامة واملنعدمة إضافة إىل
البيئة  املنشأة؛ 2) املناخ والشكل املبين (النظري +مشروع التصميم)؛

3) أنظمة وخدمات الطاقة، وإدماجها يف التصميم اهلندسي

ماجستري يف اهلندسة  املعمارية
املستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Nachhaltige Architektur Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4523 MSc Sustainable 
Energy Engineering 

 (SEE)Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

master ingenierie en énergie durable (SEE) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج التخصصات التالية: 1) توليد الطاقة املستدامة. 2)
استخدام الطاقة املستدامة يف البيئة املنشأة. و3) الطاقة الشمسية - قدم
هذا الربنامج يف جامعة داالرنا. ولقد وضع تركيز قوي على التعامل

مع مهام هندسة الطاقة وخاصة املتعلقة  بالقضايا التقنية والب

ماجستري يف هندسة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Nachhaltige Energietechnik (SEE) 
Erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4524 MSc Sustainable 
Energy 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc  systéme d'energie durable diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يشمل هذا الربنامج  املقررات اإلجبارية التالية: 1) احلرارة وأنظمة
هندسة الطاقة. 2) نظم الطاقة الصناعية؛ 3) هندسة النظم اخلاصة
بالتدفئة والتهوية وتكييف اهلواء؛ وكذلك 4) عقود الطاقة اآلجلة

املستدامة. يتطلب هذا الربنامج إكمال 4 فصول من القائمة التالية:
1) نظا

ماجستري قي أنظمة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc Nachhaltige Energiesysteme erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

4525 MSc. (Eng) in 
Sustainable Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc. (Eng) en Ingénierie d'énergie durable 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الدورة اإلجبارية التالية: مقدمة يف
سياسة الطاقة وهندسة الطاقة املستدامة. ويقدم أيضا املقررات

االختيارية التالية: 1) نظم إنتاج الطاقة؛ 2) كفاءة الطاقة وإدارة
جانب الطلب. 3) مشروع الطاقة. 4) منذجة الطاقة. 5)

تكنولوجيات الطاقة ال

ماجستري يف هندسة الطاقة املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc. (Eng) in  nachhaltige Energietechnik 
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master

4526 MSc. in Energy and 
Development 

 StudiesQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

MSc. 'étude d énergie et développement  
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الدورة اإلجبارية التالية: مقدمة يف
سياسة الطاقة وهندسة الطاقة املستدامة. ويقدم أيضا املقررات

االختيارية التالية: 1) نظم إنتاج الطاقة؛ 2) كفاءة الطاقة وإدارة
جانب الطلب. 3) مشروع الطاقة. 4) منذجة الطاقة. 5)

تكنولوجيات الطاقة ال

ماجستري يف الطاقة والدراسات
التنموية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

MSc. in Energie- und Entwicklungsstudien  
erworbene Qualifikation: Graduierte / Master
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4527 MtCO2e

MtCO2e

طن متري ملكافئ ثاين أكسيد الكربون.

MtCO2e

MtCO2e

4528 Mud pump

pompe à boue

مضخة متعددة املكابس وبقدرة ضخ مرتفعة (تصل إىل 2300 كيلو
واط). تستخدم هذه املضخة على منصة احلفر. إا تستخدم لضخ

((رابط: سائل احلفر (طني زييت)))  حتت ضغط عال يصل إىل 500
بار من خالل عمود احلفر إىل األسفل – وإعادته إىل السطح من

خالل اال احللقي.

مضخة خليط ماء-زيت-طني

Spülpumpe

4529 mud sedge / carex 
limosa

laîche des tourbières / carex limosa

ist ein im gesamten zentral-europäischen 
Raum (Mitteleuropa) gefährdetes und im 
Rückgang befindliches Sauergrasgewächs 

(Cyperaceae)  

سعادي وحلي

Schlamm-Segge

4530 mull

humus doux

die günstigste Humusform  

دبال جيد

milder Humus

4531 mullhumus

mullhumus

bezeichnet die Gesamtheit der toten 
organischen Substanz eines Bodens.  

دبال مول

Mullhumus

4532 multi time frame 
system MTFS

Multi-Time-Frame-System (MTFS)

(انظر: ((رابط: نظام اإلطار (التأطري) الزمين))) 

نظام األطر الزمنية املُتعددة
(MTFS)

Multi-Time-Frame-System (MTFS)

4533 multi-chamber 
system

système à chambres multiples

نظام يتفاوت عن نظام االحتراق ثنائي الغرف، حيث حيتوي غرفة
مبطنة ببطانة حرارية (صامدة للحرارة) تصل بني املحرقة و((رابط:

مرجل|املرجل)) لزيادة طول مسار اللهب من أجل تعزيز إمتام عملية
االحتراق.

نظام احتراق متعدد الغرف

Mehrkammersystem

4534 multi-component 
system

système multi-composant

نظام متعدد املُكونات

Mehrstoffsystem

4535 multifuel capability

capacité d'utiliser une variété de sources 
d’énergie

، (((SE) حرك استريلينجرابط: م)) ا إحدى اخلصائص اليت يتمتع
وهي تشري إىل مقدرة هذا النوع من املُحركات على تقبل استخدام

جمموعة كبرية من املصادر احلرارية، مثل كُل من أنواع الوقود
التقليدي (الوقود األحفوري الصلب والسائل والغازي)، وكذلك

األنواع اجلديدة واملُتجددة. (انظر: ((رابط: كُتلة حيوية))) .

قابلية تنوع مصادر الوقود

Eignung für verschiedene Kraftstoffe

4536 multijunction device

dispositif multijonction

جهاز يعمل بالطاقة الشمسية به أكثر من ((رابط: وصلة اخللية|وصلة
للخلية)) كل واحدة منها خمصصة جلزء معني من أجزاء الطيف

الشمسي.

جهاز متعدد الوصالت

Mehrfachanschlussgerät

4537 multilateral 
development bank

banque multilatérale de développement (BMD)

مؤسسة دولية أسستها الدول السيادية اليت هي كذلك مالكة األسهم.
وتتمثّل مهامها يف دعم الدول النامية، ووضع سياسات للتعاون

واملُساعدات التنموية، وكذلك دعم التقدم االقتصادي واالجتماعي،
حيث تقوم بتمويل املشروعات، ودعم االستثمارات، واملُسامهة يف

تكوين رؤوس األموال.

بنك التنمية متعدد الشركاء
(MDB)

multilaterale Entwicklungsbank(MEB)
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4538 multilevel inverter

onduleur multi-niveaux

ينتج هذا ((رابط: عاكس التيار الكهربائي|العاكس)) اجلهد املطلوب
من مستويات متعددة من جهد التيار املستمر، واليت تعمل

كمدخالت. ومن مزايا استخدام الطوبولوجيا متعددة املستويات
خفض معدالت القدرة الفعلية لألجهزة الكهربائية، وتقليل التكلفة.

وتتوفر منها ثالثة أنواع، هي: عاكس بدايود تثبيت الفولطية، وعاكس
مبكثف متنقل، وعاكس متعاقب.

عاكس تيار كهربائي متعدد املستويات

mehrstufiger Wechselrichter

4539 multimodal 
transport system

Système de transport multimodal

نظام قائم على االستخدام املُتكامل ألنواع متعددة من وسائل النقل،
مثل النقل بالسكك احلديدية، والنقل البحري، والربي. ويستخدم هذا
النظام الستغالل املزايا النوعية وأوجه االستدامة هلذه الوسائل، ومن مث

دجمها يف نظام واحد شامل.

نظام النقل متعدد الوسائط

Multimodales Verkehrssystem

4540 multistage charge 
controller

régulateur de charge à multi-étages

منظم شحن لديه املقدرة على إيقاف تيارات الشحن املختلفة عندما
تقارب البطارية حالة امللء التام.

منظم متعدد املراحل

Mehrstufen-Laderegler

4541 multistage 
compression

compression à plusieurs étages

يتم اللجوء إىل هذه الطريقة يف حالة القيام بعملية انضغاط يكون
مطلوباً فيها الوصول لقيم ضغط مرتفعة للغاية. مما يتطلب درجات

حرارة أعلى مما يلزم يف حالة االنضغاط أحادي املرحلة.

انضغاط متعدد املراحل، كبس متعدد
املراحل، تدميك متعدد املراحل

mehrstufige Verdichtung

4542 municipal decision 
maker

décideur municipal

هيئة حملّية خمولة باختاذ قرارات معينة، وذلك يف نطاق برامج الدعم أو
سياسات الطاقة احمللّية، مثالً.

مقرر حملّي

kommunale Entscheidungsträger

4543 municipal solid 
waste (MSW)

déchets municipaux solides

تدفق من املُخلّفات يتكون من مواد (مرتلية، أو تجارية، أو صناعية،
وما إىل ذلك) سبق استخدامها.

نفايات بلدية صلبة

Siedlungsabfall;   Restmüll

4544 municipal waste

déchets municipaux

قمامة الشوارع، ونفايات األسواق، ونفايات احلدائق العامة، وأوراق
األشجار املُتساقطة، باإلضافة إىل نفايات املُستشفيات.

نفايات بلدية

Abfälle der Kommunen

4545 municipal waste;   
urban waste

déchets municipaux

نفايات تشمل باألخص ((رابط: أنواع النفايات|األنواع)) التالية:
النفايات املرتلية ونفايات املُنشآت التجارية املُشاة هلا، والنفايات

كبرية احلجم، وقمامة الشوارع، ونفايات األسواق، والنفايات القابلة
للتحلّل املُلقاة يف صناديق النفايات العضوية، ونفايات احلدائق

واملُترتهات، والنفايات الناجتة عن التجميع املُنفصل لكُل من الورق
والورق املقوى والكرتون والزجاج والبالستيك و((رابط:

خشب|اخلشب)) ومكونات اإللكترونيات.

نفايات بلدية

Siedlungsmüll

4546 municipality

commune

هيئة حملّية (سياسية)، خاصة مبنطقة معينة، تضم جِهات حملية وسيادية
ختضع للقانون العام. وتمثّل البلدية أصغر وحدة إدارية مكانية (أي

سياسية-جغرافية) يف اهليكل اإلداري العام للدولة.

بلدية

Kommune

4547 mutual blockades

blocages mutuels

-  

حصار متبادل

gegenseitige Blockaden
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4548 mutually coupled 
coils

bobines couplées mutuellement

ملفان أو أكثر توضع قريبا جدا من بعضها البعض حبيث يؤثر التيار
املار يف أحدها على باقي امللفات األخرى عن طريق حثّ اجلهد

كهريب يف هذه امللفات.

ملفات متقارنة حثيا

induktiv gekoppelte Spulen
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4549 N type 
semiconductor

semiconducteur type N

شبه موصل يتكون عند تدميم مادة شبه موصلة أصيلة بشوائب عنصر
مانح لإللكترونات. ومثال على هذا النوع من أشباه املوصالت:

الفوسفور يف السليكون.

شبه موصل سالب النوع

n-Halbleiter

4550 N2O

N2O

chemische Formel für Distickstoffoxid.  

N2O

N2O

4551 nacelle

nacelle

اجلُزء املوجود على سطح ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح))، وحيتوي
على املُكونات، األساسية مثل العضو الدوار، و((رابط: علبة

التروس))، واملولّد، وجمموعة الدفع، وجتهيزة الفرملة.

كنة، باسنة

Maschinenhaus;   Gondel

4552 naked mole-rat

rat-taupe nu

st die einzige Art der Gattung 
Heterocephalus aus der Familie Sandgräber 

innerhalb der Ordnung der Nagetiere  

فأر اخللد العاري

Nacktmull

4553 nanocube

nanocube

تركيبة معدنية عضوية مسامية، تستخدم يف ختزين اهليدروجني.
وبسبب طبيعتها البلورية فإا تتميز مبساحة سطحية داخلية كبرية،

تتراكم عليها كميات كبرية من اهليدروجني.

مكعب النانو

Nanocube

4554 nanofiltration

nanofiltration

عملية يتم عن طريقها احتجاز اجلسيمات املُتناهية الصغر (من 10 إىل
1 نانومتر)، وتكون هذه اجلسيمات، على سبيل املثال، أيونات

لفلزات ثقيلة أحادية أو ثُنائية القيمة. ويستخدم الترشيح النانوي إلزالة
عسر املاء أو إلزالة الفلزات الثقيلة املوجودة يف مياه الصرف الصناعية

أثناء ((رابط: معاجلة املياه|معاجلتها)). 

ترشيح نانوي

Nanofiltration

4555 nanofiltration 
membrane

membrane de nanofiltration

غشاء رقّي يستخدم للترشيح النانوي يف عمليات ((رابط: معاجلة
املياه)). 

غشاء ترشيح نانوي، رق نانوي

Nanofiltrationsmembran

4556 Nanogel

nanogel

نوع من ((رابط: عزل|املواد العازلة))، يستخدم يف املباين. ويتكون
من 95٪ من اهلواء، ويتميز مبسام نانوية املقاس.

هالم نانوي

Nanogel

4557 National Action Plan 
for Renewable 
Energy (NREAP)

Plan d'action national pour les énergies 
renouvelables (NREAP)

اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة: مت إعداد خطة عمل وطنية وفقا للمادة
4من القانون 28 /2009 واخلاص بتشجيع استخدام مصادر الطاقة

املتجددة و القرار أى سى548/2009 و الصادر عن املفوضية
األوروبية يف إطار وثيقة رقم 5174 لسنة 2009

 
وهي وثيقة رئيسية من احلكومة االحتادي

خطة العمل الوطنية للطاقة املتجددة
(NREAP)

Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie 
(NREAP)

4558 national allocation 
plan (NAP)

plan national d'allocation

خطة تقرها كل دولة من ((رابط: دول أعضاء يف االحتاد
األورويب|الدول األعضاء يف االحتاد األورويب)) على الصعيد الوطين.

وتوضح هذه اخلطط اخلطة كيفية ختصيص ومقدار عدد ((رابط:
تصريح إطالق انبعاثات|تصاريح إطالق االنبعاثات)) اليت تريد هذه

الدول يف جمملها أن تخصصها للمرافق اخلاضعة لنظام جتارة
االنبعاثات، وذلك خالل ((رابط: فترة االلتزام)).  ومنذ عام 2013
أُدرجت هذه اخلطط على أا مقدار التخصيص اإلمجايل على مستوى

االحتاد األورويب.

(NAP) خطة ختصيص وطنية

nationaler Allokationsplan (NAP)

4559 national 
development plan

plan national de développement

خطة التنمية الوطنية

nationaler Entwicklungsplan
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4560 national economy

économie nationale

يدل االقتصاد الوطين ملنطقة (عادة دولة أو احتاد دول) على جممل
العوامل االقتصادية املرتبطة باملنطقة (األسر والشركات واحلكومة).

غالبا أيضا ما يطلق على اال اسم اقتصاد وطين.

اقتصاد وطين

Volkswirtschaft

4561 National Energy 
Efficiency Action 
Plan (NEEAP)

Plan national d'efficacité énergétique

اخلُطة املعمول ا منذ عام 2007 بغرض مقارنة اإلجراءات القومية
للدول األوروبية فيما يتعلق برفع كفاءة الطاقة.

اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة (
( NEEAP

Nationaler Energieeffizienzplan

4562 national 
implementation 
measure (NIM)

mesure nationale de mise en œuvre

تدابري يتعني تنفيذها وتنسحب على الفترة الثالثة لتداول تصاريح
االنبعاثات وفقاً ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب

-EU) لنظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب|(EU- ETS)
ETS))) ، ومبقتضاها أصبح لزاماً على ((رابط: دول  أعضاء يف
االحتاد األورويب|الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب)) واملمثلني يف

املفوضية األوروبية تقدمي ونشر ثبت يضم املرافق اليت تطلق انبعاثات يف
كل دولة من هذه الدول، باإلضافة إىل عدد ((رابط:

شهادة|شهادات)) االنبعاثات اليت يتعني ختصيصها لكل وِحدة. ويف
إطار إجراءات التنفيذ الوطنية (NIM)، تقدم الدول األعضاء يف

االحتاد األورويب كل عام شهادات االنبعاثات اليت يتعني ختصيصها يف
.العام املعين

(NIM) تدابري التنفيذ الوطنية

nationale Durchführungsmaßnahme (NIM)

4563 National Oil 
Companies (NOC)

Compagnies pétrolières nationales (CNP)

هي شركات، يف معظمها، يف ملك أو تابعة للدولة، ومنها أرامكو
السعودية، شركة بتروبراس، شركة البترول الوطنية الصينية.

(NOC) شركات النفط الوطنية

NOC

4564 National Platform 
for Electric Mobility  
(NPE)

Plate-forme nationale pour la mobilité électrique

جلنة أملانية تأسست يف الثالث من مايو لعام 2010، وتتكون من
ممثلني من ااالت الصناعية والعلمية والسياسية، وكذلك من

النقابات واملُجتمع. وتقوم 7 جمموعات عمل، يتكون كل منها من
حوايل 20 خبرية وخبري رفيعي املُستوى، مبعاجلة موضوعات هامة يف
إطار صناعة واستخدام املركبات الكهربائية، مثل 'تكنولوجيا الدفع
والبطاريات' أو 'املواد وإعادة التدوير'. ويتم تنسيق التعاون بني

جمموعات العمل هذه عن طريق اللجنة املُشرفة اليت يكوا رؤساء
اموعات وممثلو احلكومة األملانية. فاللجنة القومية للمركبات

الكهربائية (NPE) هي جلنة استشارية للحكومة االحتادية، تقوم
مبراقبة وحتليل التطورات احلادثة يف جمال صناعة املركبات الكهربائية
واستخدامها، باإلضافة إىل أا تصدر التوصيات املُتعلقة بكيفية حتقيق
أهداف اخلطط التطويرية القومية يف جمال صناعة املركبات الكهربائية
واستخدامها. إضافةً إىل أا ترفع تقاريرها يف هذا الصدد بانتظام
للحكومة االحتادية، ففي يونيو من عام 2012 قدمت للحكومة
االحتادية تقريراً حول سري العمل (تقريرها الثالث). وتتولّى كل
جمموعة من جمموعات عمل اللجنة القومية للمركبات الكهربائية

(NPE) أحد املوضوعات التالية: - تكنولوجيا الدفع - تكنولوجيا
البطاريات - منظومات شحن املركبات الكهربائية وتكامل الشبكة -
املُعايرة والتوحيد القياسي والتصديق - املواد وإعادة التدوير - التنمية

والتأهيل - الشروط اإلطارية

جلنة قومية للمركبات الكهربائية
(NPE)

Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)

4565 National Renewable 
Energy Action Plan 
(NREAP)

Plan d'action national des énergies renouvelables

تعترب هذه اخلطط مبثابة خطط فردية للدول األعضاء يف االحتاد
األورويب، ومن خالهلا تسهم كل دولة يف حتقيق أهداف محاية املُناخ.

خطط العمل القومية للطاقة املُتجددة

NREAP
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4566 National Renewable 
Energy Action Plans 
(NREAPs)

plans d’action national en matière d’énergies 
renouvelables

جمموعة من اخلطط نشرها كافة أعضاء املفوضية األوروبية للطاقة سنة
2010، وتوصف هذه اخلطط بإجياز كيفية وصول كل عضو على

حدة إىل هدفه اجلزئي لتتمكن أوروبا من احلصول على نسبة 20
باملائة من إمجايل استهالك الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة.

خطط العمل الوطنية بشأن الطاقة
(NREAPs) املتجددة

Nationale Aktionspläne für erneuerbare Energie
 (NREAPs)

4567 National Standards

normes nationales

مواصفات قياسية توصفها املنظمات الوطنية للتوحيد القياسي وفقاً
لقانون كل دولة ولوائحها التنظيمية. ويعد كل من املعهد األملاين
للتوحيد القياسي (DIN) واملعهد القومي األمريكي للمواصفات

القياسية (ASNI) من املنظمات البارزة على املستوى الوطين.

املواصفات القياسية الوطنية

nationale Normen

4568 national support 
program [US];   
national 
promotional 
program [US]

programme national de financement

((رابط: برنامج دعم)) لدولة ما خاص بأعمال التطوير والتنمية
داخلياً.

برنامج دعم وطين، برنامج قومي
للتنمية

nationales Förderprogramm

4569 national support 
program [US];   
national 
promotional 
program [US]

programme de soutien de étatique

مشروع مدعوم مالياً أو اقتصادياً من الدولة.

برنامج دعم حكومي

staatliches Förderprogramm

4570 national 
support scheme 

régime d'aide national

برنامج دعم وطين

nationalen Förderregelung

4571 National target for 
Germany 
Renewable Energy 
Directive

Objectif national pour l'Allemagne: directive sur 
les énergies renouvelables

يف أملانيا من املتوقع أن تصل حصة الطاقة املتجددة إىل 18 % من
االمجاىل حبلول عام 2020 

اهلدف الوطين ألملانيا من جلنة التوجيه
للطاقات املتجددة

Nationales Ziel für Deutschland gem. der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EG)

4572 national 
transmission system

système national de transmission

شبكة قومية لنظام نقل الغاز، وتتكون من خطوط أنابيب طويلة قد
تصل إىل أزيد من 1000 كيلو متر، وتعمل حتت ضغوط تصل إىل

85 بار.

نظام قومي لنقل الغاز

National Transmission System

4573 national use conflict

conflit d'usage national

-  

صراع استخدام وطين

nationale Nutzungskonflikte

4574 Nationally 
Appropriate 
Mitigation Action 
(NAMA)

mesure d'atténuation appropriée au niveau 
national  (MAAN)

جمموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت تنفّذها الدول بغرض الوفاء
بتعهداا اخلاصة بتقليل انبعاثات الغازات املُسببة لظاهرة االحتباس

احلراري (الغازات الدفيئة).

إجراءات التخفيف املالئمة وطنيا
(NAMA)

national angemessene Minderungsmaßnahme  
(NAMA)

4575 nationwide 
compensation 
scheme

régime d'indemnisation fédérale

خطة التعويض للدولة وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة
وإقليميا ومومسيا بشكل خمتلف حبيث يطلب من مشغلي الشبكات

خطة التعويض البالد (املواد من 34 إىل 36)

خطة التعويض االحتادية

Bundesweite Ausgleichsregelung
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4576 natural cooling 
tower

(réfrigération) à tirage naturel

حركة اهلواء خالل ((رابط: برج التربيد)) بالوسائل الطبيعية فقط. أو
عن طريق تأثري الشفط لتدفق املياه.

سحب طبيعي

Naturzug

4577 natural disaster

catastrophe naturelle

كارثة ناجتة عن تأثري قوى الطبيعة وليست كارثة من صنع اإلنسان.

كارثة طبيعية

Naturkatastrophe

4578 natural disaster

catastrophe naturelle

eine natürlich entstandene Veränderung der 
Erdoberfläche oder der .  

كارثة طبيعية

Naturkatastrophe

4579 natural draft

tirage naturel

حركة اهلواء عرب ((رابط: برج التربيد)) بسبب بعض الوسائل الطبيعية
اليت ختتلف كثافتها بشكل أساسي.

سحب طبيعي

Naturzug

4580 natural draft 
cooling tower

tour de refroidissement à tirage naturel

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) يستخدم طفوية اهلواء العادم
الصاعد يف املدخنة الطويلة للقيام بعملية السحب، حيث يقوم اهلواء

الرطب بتوليد تيار من اهلواء خالل الربج نظراً ألن كثافة اهلواء الدافئ
والرطب أقل من كثافة اهلواء اجلاف.

برج تربيد بالسحب الطبيعي، برج
تربيد ذو سحب طبيعي

Naturzugkühlturm

4581 natural draft flue

conduite de tirage naturel

مدخنة تتم فيها عملية السحب باالستفادة من ظاهرة السحب الطبيعي
للغازات الساخنة إىل أعلى يف داخل املدخنة.

مدخنة بسحب طبيعي

Naturzug-Kamin

4582 natural gas

gaz naturel

غاز قابل لالشتعال يوجد يف ترسبات حتت سطح األرض. ويظهر
عادةً مع ((رابط: نفط خام|النفط اخلام)) نظراً لتشابه طريقة
تكوينهما. ويتكون الغاز الطبيعي أساساً من غاز امليثان سريع

االشتعال، ولكن وجه االختالف بينهما يكمن يف تركيبهما الكيميائي
الالحق ملرحلة التكون.

غاز طبيعي

Erdgas

4583 natural gas

gaz naturel

غاز طبيعي قابل لالشتعال، يوجد مترسباً يف طبقات حتت األرض.

غاز طبيعي

Erdgas

4584 natural gas

gaz naturel

غازات توجد بشكل طبيعي يف األرض أو تنبعث يف بعض األحيان من
شقوق أو غري ذلك يف سطحها. خيتلف تكوينها الكيميائي من موقع
إىل آخر. يف هذا السياق يدل املصطلح على الغازات الطبيعية، والقابلة

لالشتعال.

غاز طبيعي

Erdgas

4585 natural gas

gaz naturel

ist ein brennbares Naturgas, das in 
unterirdischen Lagerstätten vorkommt.  

غاز طبيعي

Erdgas

4586 natural gas 
consumption

consommation de gaz naturel

استهالك الغاز الطبيعي

Erdgasverbrauch

4587 natural gas deposits

gisements de gaz naturel

(انظر: ((رابط: ترسبات نفطية))) 

مكامن الغاز الطبيعي

Erdgaslagerstätten

4588 Natural gas exports

exportation de gaz naturel

صادرات الغاز الطبيعي

Erdgasexport
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4589 Natural gas from 
gas hydrate

gaz naturel à partir d'hydrate de gaz

غاز طبيعي من هيدرات الغاز

Erdgas aus Gashydrat

4590 natural gas imports

importations de gaz naturel

واردات الغاز الطبيعي

Erdgasimport

4591 natural gas 
production

production de gaz naturel

إنتاج ((رابط: غاز طبيعي)). 

إنتاج الغاز الطبيعي

Erdgasförderung

4592 natural gas reserves

réserves de gaz naturel

احتياطي الغاز الطبيعي

Erdgasreserven

4593 natural gas reservoir

réservoir de gaz naturel

حيز مغلق يوجد حتت سطح األرض، ويكون شديد االتساع (كهف
مثالً)، أو هو أيضاً النطاق املسامي ذي احلدود غري املُنفذة الذي

يستخدم يف تعويض ومعادلة التباينات املومسية لالحتياجات من الغاز
الطبيعي، وكذلك يف حاالت التعذُّر الشديد يف اإلمداد به.

ان الغاز الطبيعيخز

Erdgasspeicher

4594 natural gas 
resources

ressources en gaz naturel

موارد الغاز الطبيعي

Erdgasressourcen

4595 natural gas shortfall

déficit de gaz naturel

أن تكون كمية الغاز الطبيعي املتوافرة أقل من الكمية املطلوبة.

عجز يف قطاع الغاز الطبيعي

Erdgasdefizit

4596 natural gas vehicle 
(NGV)

véhicule au gaz naturel

عربة يستعمل حمركها الغاز الطبيعي كوقود.

(NGV) عربة غاز طبيعي

Erdgasfahrzeug

4597 natural greenhouse 
effect

effet de serre naturel

-  

احتباس حراري طبيعي

Natürlicher Treibhauseffekt

4598 natural light

lumière naturelle

السماح للضوء الطبيعي بدخول مبىن ما إلنارته من الداخل إنارة
فعالة، وذلك للحد من استخدام اإلنارة االصطناعية.

إضاءة ارية، إضاءة الطبيعية

Tageslichtnutzung

4599 natural resources

ressources naturelles

كل املُكونات املُتوفّرة يف الطبيعة، وتنقسم إىل أربعة أصناف مختلفة؛
حيث تشمل املوارد املُتجددة (مجيع احليوانات والنباتات)، واملواد اخلام
غري املُتجددة، و((رابط: ناقل الطاقة األولية|نواقل الطاقة األولية))،

واملوارد اليت ال تنضب (مثل ((رابط: طاقة باطن األرض))، و((رابط:
مشس|الشمس))، و((رابط: املد واجلزر|املد واجلزر))) ، عالوةً على
عناصر البيئة الرئيسية املُتمثّلة يف التربة و((رابط: ماء |املاء)) واهلواء.

موارد طبيعية

natürliche Ressourcen

4600 natural uranium 
(Unat)

uranium naturel (Unat)

يورانيوم يتكون من النظائر كما يوجد يف الطبيعة. اليورانيوم الطبيعي
U-235(0.7205 و (٪ U-238  (99.2739 هو خليط من

.(٪ U-234 (0.0056 و (٪

(Unat) يورانيوم طبيعي

Natururan (Unat)

4601 natural-gas 
processing

traitement du gaz naturel

تفصل يف هذه العملية الصناعية املعقدة لتنقية الغاز الطبيعي اخلام
الشوائب واألنواع املختلفة من اهليدروكربونات الالميثانية واملوائع
إلنتاج ما يسمى بالغاز الطبيعي اجلاف املطابق ملواصفات اجلودة.

معاجلة الغاز الطبيعي

Erdgasaufbereitung

4602 nature conservation

protection de la nature

مجيع اجلهود البحثية واإلجراءات الالزمة للحفاظ على الطبيعة، أو
إعادا حلالتها الطبيعية. ولتحقيق ذلك مت حتديد ثالثة أهداف: 1.

احلفاظ على تنوع مظاهر الطبيعة، وصفاا املُميزة، ومجاهلا، والنواحي
الربية فيها. 2. احلفاظ على قُدرة الطبيعة الذاتية، مع السعي إىل تأمني

االستفادة املُستدامة لإلنسان من الطبيعة كمصدر للموارد الطبيعية. 3.
احلفاظ على القيم الطبيعية، على األخص التنوع البيولوجي لألنواع.

حماية الطبيعة

Naturschutz
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4603 nature conservation

protection de la nature

مجيع االختبارات والتدابري الالزمة و اليت ميكن أن تتكون من ثالثة
أهداف ختتلف على حسب: احلفاظ على التنوع والتفرد ومجال

الطبيعة واملناظر الطبيعية واحلياة الربية ( وحفظ أداء النظام
اإليكولوجي ). 

محاية الطَبيعة

Naturschutz

4604 Nawaro reactors

réacteurs Nawaro

يشري االختصار Nawaro إىل العبارة األملانية
Nachwachsende Rohstoffe اليت تعين 'مواد خام

متجددة'. وتعمل هذه املفاعالت على توليد الطاقة عن طريق ختمري
الذُرة بواسطة السماد البلدي السائل. وبعد إمتام عملية التخمري يحول

امليثان احليوي باالحتراق إىل كهرباء وحرارة.

مفاعالت املواد اخلام املتجددة
(Nawaro)

NawaRo-Reaktoren

4605 N-doping

N-dopage

عن طريق إضافة كمية ضئيلة هادفة، ما يسمى ذرات إشابة يف شبكة
السيليكون (هنا إشابة بعنصر مخاسي التكافؤ "عنصر مانح")، ميكن
حتقيق زيادة كبرية يف املوصلية الكهربائية. وتستخدم شبه املوصالت
اليت متت إشابتها –السييليكون املشاب- إلنتاج تقاطعات PN يف

اخلاليا الشمسية

N - منشطات

N-Dotierung

4606 near-surface 
geothermal energy

géothermie proche de la surface

الطاقة اجليوحرارية املُستخلصة من النِطاقات القريبة من سطح األرض
مق يصل إىل 150 متر، أو إىل 400 متر حبدتوجد غالباً على ع)
أقصى)، وذلك باستخدام مجمعات الطاقة احلرارية األرضية أو

((رابط: مسبار حراري أرضي|املسبارات احلرارية األرضية)) أو آبار
املياه اجلوفية أو ركائز الطاقة. وال يتاح استخدام الطاقة هنا إال عن
طريق املضخات احلرارية، أي أنه يتم رفع درجة ((رابط: حرارة |
احلرارة)) من مستويات منخفضة نسبياً إىل مستويات أعلى بواسطة
الشغل امليكانيكي. ويتم حالياً العمل على تطوير منظومة التدفئة
املُباشرة يف نِطاقات احلرارة املُنخفضة (مثل تدفئة قضبان السكك
احلديدية، والكباري، والطُرق، وأرصفة حمطات القطار) عن طريق
األنابيب احلرارية باستخدام ثاين أكسيد الكربون على سبيل املثال
كوسيط حامل للحرارة. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

طاقة جيوحرارية قريبة من سطح
األرض

oberflächennahe Geothermie

4607 needs independent 
power supply

alimentation autonome des besoins

إمدادات الطاقة الكهربائية، على سبيل املثال، من منشآت الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح يف الشبكة دون أن تقابلها حاجة أو طلب.

امدادات الطاقة املستقلة عن الطلب

bedarfsunabhängige Stromeinspeisung

4608 negawatt

négawatt

القُدرة اليت ميكن تقليلها من خالل توفري الطاقة واملُحافظة على
كفائتها.

نيغاواط

Negawatt
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4609 Neighborhood 
Investment Facility 
(NIF)

Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV)

آلية متويل مبتكرة يتم عن طريقها توفري الوسائل املادية للدول املُجاورة
لالحتاد األورويب من أجل متويل االستثّمارات الضرورية يف عدة

قطاعات، مثل النقل واملواصالت و الطاقة و املياه;   الصرف الصحي
و البيئةو وكذلك قطاعات اجتماعية (مثل بِناء املدارس

واملُستشفيات)، وعالوة على ذلك، تدعم هذه اآللية القطاع اخلاص،
وال سيما من خالل توفري رأس املال يف حالة املخاطر للمؤسسات

الصغرية واملتوسطة احلجم (املشاريع الصغرية واملتوسطة).

آلية تسهيل االستثمار يف منطقة
NIF اجلوار

Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF)

4610 net effective volume

volume effective net

اجلُزء الذي يتعرض فيه املاء الدوار بشكل مباشر للهواء املُتدفق.

حجم صايف فعال

Nettowirkvolumen

4611 net electricity 
consumption;   net 
power consumption

consommation nette d'électricité

(انظر: إمجايل استهالك التيار))) 

صايف استهالك التيار الكهربائي

Nettostromverbrauch

4612 net energy balance

bilan énergétique net

مقارنة كميات الطاقة الواجب توفريها ألعمال البناء والتشغيل
والتخلّص من املُخلّفات من ناحية، وتلك اليت تتوافر فعلياً أثناء العمر

االفتراضي للنظام من ناحية أخرى.

صايف موازنة الطاقة

Nettoenergiebilanz

4613 Net energy yield

rendement énergétique net

صايف الطاقة املُنتجة من خالل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية))،
مطروحا منه الطاقة املُتحصل عليها من ((رابط: وقود

أحفوري|الوقود األحفوري))، املُستعمل يف عملية إنتاج ((رابط:
كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) ومعاجلتها، ويعبر عنه عادةً على أساس

لكل وحدة قياس.

صايف اإلنتاج الطاقي

Nettoenergieertrag;   Nettoenergieausbeute

4614 net heat to process 
(NHP)

chaleur net du processus

يعرف بأنه الفارق بني الطاقة احلرارية املطلوبة يف ((رابط: منشأة
صناعية)) والطاقة الناجتة من هذه املُنشأة، واملُحولة إىل نظام ((رابط:

توليد مشترك|التوليد املُشترك)). 

(NHP) صايف احلرارة املُستخدمة

Nettoprozesswärme

4615 net load

charge nette

متوسط احلمل الصايف هو احلمل األويل ناقص القدرة املتجددة. وميكن
التعرف على التقلبات احلادثة يف متوسط احلمل الصايف بالطرق

اإلحصائية.

محل صايف

Nettolast

4616 net maximum 
capacity net 
bottleneck capacity

puissance maximale réalisable nette

(انظر: ((رابط: قدرة القصوى))) 

صايف القُدرة القصوى

Netto-Engpassleistung

4617 net metering

facturation nette

نظام يسمح ملنظومة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بإعادة إرسال
املقدار املُتبقي من الطاقة إىل الشبكة العمومية، وذلك بعد استيفاء كل
االحتياجات من الطاقة. ويحقّق مالك املنظومة الشمسية رِحباً من
الطاقة اليت أمد ا الشبكة العمومية وِفقاً للِسعر احمللي للكهرباء.

قياس صايف الطاقة

Net-Metering

4618 net metering

facturation nette

آلية فعالة الستخدام فائض الطاقة الناتج عن نظام متناهي الصغر
((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|للتوليد املُشترك
للحرارة والقُدرة (CHP))) . وهي مبثابة سياسة كهربائية خاصة
باملُستهلكني أصحاب منشآت توليد الطاقة املُتجددة. ومبوجب هذه

اآللية حيصل مالك املُنشأة على ائتمان جتزئة، تقدر قيمته مبا ال يقل عن
حصة من الطاقة الكهربائية الىت يقوم بتوليدها.

قياس صايف الطاقة

Netto-Stromverbrauchsabrechnung
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4619 net metering

facturation nette

منوذج يحدد تكلفة توليد التيار الكهربائي من حمطات توليد الطاقة
الشمسية باخلاليا الضوئية (غالباً ما تكون حمطات صغرية) أو من

حمطات توليد الطاقة من الرياح. حيث تتم بواسطة عداد ثنائي االجتاه
تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي املولّد من الطاقة الشمسية، ويكون

صايف االستهالك هو الناتج عن الفرق بني مقدار هذا التيار املُغذى يف
الشبكة والتيار الذي تستهلكه احملطات نفسها. ويف حالة توليد تيار
كهربائي يفوق ما يتم استهالكه، فإن الفائض ينقل إىل فترة املُحاسبة
التالية. وقد مت تطبيق هذا النظام يف دول مثل الدامنارك، وبلجيكا،

وإيطاليا، وقُربص، والواليات املُتحدة األمريكية، وأستراليا، والربازيل.

نظام القياس الصايف

Netto-Stromverbrauchsabrechnung

4620 net metering

net metering

آلية لدعم املُلّاك، وخاصة مالك حمطات توليد التيار الكهربائي الصغرية
أو املركبات العاملة بنظام (V2G) 'من املركبات إىل الشبكة'. وهنا

يتم خصم مقدار التيار الذي مت تغذيته يف ((رابط: شبكة التيار
الكهربائي)) من التيار املستهلك عن طريق الشبكة.

Net Metering مشروع

Net Metering

4621 net metering

mesurage net

 منوذج احملاسبة على الكهرباء يف الغالب يكون باستخدام أنظمة ضوئية
صغرية او توربينات الرياح حيث يتم التزويد بالطاقة الشمسية املولدة
من خالل عداد حيدد استهالك الطاقة الكهربائية يف املرتل ويف حالة
زيادة استخدام الكهرباء يتم إضافة الزيادة على الفاتورة القادمة

قياس صايف

Net-Metering

4622 net power

puissance nette

((رابط: قُدرة|القُدرة)) اليت تولّدها آلة ما (مولّد أو محرك)، أو
يولّدها جهاز ما (مضخم أو محوِّل)، ويمكن االنتفاع ا. وتقل هذه
القُدرة عن قُدرة الدخل بسبب القدر املُبدد من هذه األخرية (بفعل
االحتكاك أو احلرارة املُتبددة وما إىل ذلك). (انظر: ((رابط: كفاءة

 (((

قدرة خالصة

Nutzleistung

4623 net power 
generation

Production nette d’électricité

صايف الكهرباء املتولدة

Nettostromerzeugung

4624 Net Transfer 
Capacity (NTC)

 capacité nette de transmission

صايف الكهرباء اليت تنتجها ((رابط: وحدة توليد)) معينة، وهو الفارق
بني ((رابط: إمجايل القدرة الكهربائية املتولدة)) هلذه الوحدة وبني

استهالك مكوناا الداخلية للكهرباء.

صايف سعة النقل

Nettoübertragungskapazität

4625 Network adjustment

réglage du réseau

ضبط أحجام وكميات املدخالت واملخرجات اليت تتدفق من وإىل
الشبكة.

ضبط الشبكة

Netzabstimmung

4626 Network capacity 
expansion

expansion de la capacité du réseau

يطلب من مشغلي الشبكات حتسني الشبكات اخلاصة م لتعزيز
وتوسيع الطاقة االستيعابية للشبكة الكهربائية من مصادر الطاقة

املتجددة. 

توسيع سعة الشبكة

Netzkapazitätserweiterungspflicht

4627 network 
characteristic 
method

méthode à base des caractéristiques du réseau

عملية ربط وحدات جديدة لتوليد الطاقة بشبكة طاقة قائمة بالفعل.
ويعترب دمج عنفات الرياح البحرية (غري املقامة على اليابسة) يف

الشبكة أمراً إشكالياً بصفة خاصة، حيث يستلزم ذلك عمل إجراءات
تقوية للشبكة، حىت يمكن -من ناحية- نقل القُدرة الكهربائية عرب

مسافات كبرية (انظر: ((اربط: أنظمة اجلهد الفائق واجلهد املتردد))) ،
كما يلزم من ناحية أخرى- توفري قُدرة مفاعلة يف حالة اخنفاض سعة

حمطات الطاقة احلرارية.

طريقة املُنحىن اخلصائصي للشبكة

Netzkennlinienverfahren
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4628 network charges

frais de réseau

وفقا للمادة 18 فإن مشغلي التوزيع لشبكة توزيع الكهرباء يقومون
ذا العمل لقاء أجر مع عدم دفع رسوم تغذية التيارالكهربائي وفقا

للفقرة 3 والفقرة 4 من القانون اخلاص بالتوليد املشترك للطاقة.

رسوم الشبكة

netzentgelt

4629 network code

code de réseau

(ENTSO-E) لي شبكات نقل الطاقة األوروبيةشغيقوم احتاد م
بإعادة صياغة القواعد واللوائح (الرموز) اخلاصة بتشغيل تلك

الشبكات، حيث تلزم هذه الرموز مشغل شبكة ما بكيفية وتوقيت
إدارة وتشغيل حمطات توليد الطاقة املُغذّية للشبكة بغرض احلفاظ على

استقرار اجلُهد والتردد يف شبكة الطاقة الكهربائية.

معايري الشبكة، رمز الشبكة

Netzcodes

4630 network control 
technology

technique de commande du réseau

توزع مهام التحكّم الفعلي يف الشبكات على العديد من مراكز
التحكّم اليت تعمل وفقاً ملُستويات تدرجية متنوعة. وتتمثّل املُهمة
الرئيسية ملركز التحكّم يف إدارة الشبكات التابعة له، دف توفري
وتوزيع الطاقة الكهربائية بأسعار اقتصادية مناسبة، مع احلفاظ قدر

اإلمكان على استقرار التردد، واجلُهد املُكافئ للمتطلبات، وذلك عند
مجيع النقاط العقدية بالشبكة. وحتقيقاً هلذا الغرض، تتوفّر مبركز

التحكّم وظائف تقنية متخصصة لتنفيذ هذه العمليات.

تقنية التحكّم يف الشبكة

Netzleittechnik

4631 Network 
Development Plan

Plan de développement du Réseau

خطة تشمل كل اإلجراءات الفعالة لتحسني وتقوية وتوسيع
الشبكات، مبا يوائم الطلب على الطاقة، وهي الشبكات الالزمة لتوفري

تشغيل آمن وموثوق به يف السنوات العشر القادمة.

خطة تطوير الشبكة

Netzentwicklungsplan

4632 Network 
Development Plan 
Working Group Grid 
Development Plan 
Working Group

Groupe de travail;   plan de développement du 
réseau

جمموعة عمل تتوىل رئاستها ((رابط: وكالة الطاقة األملانية
(dena)|الوكالة األملانية للطاقة (dena))) ، ويف إطار برنامج
الوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة (BMWi) الذي حيمل اسم
'شبكات الطاقة القادرة على مواجهة حتديات املُستقبل'، تشارك
جمموعة العمل هذه يف التخطيط السنوي املؤسس حديثاً لتنمية

شبكات الطاقة يف أملانيا. ويشارك يف ذلك أيضاً خمتصون من الواليات
األملانية املُختلفة، ومن االحتادات واملُنظّمات املعنية، ومن السياسة

وجماالت اإلمداد بالطاقة.

جمموعة عمل خطة تطوير الشبكة

AG Netzentwicklungsplan

4633 network element

élément de réseau

كل عنصر دائرة منفرد له طرفان ويمكن توصيله بعنصر دائرة آخر.
وعنصر الشبكة قد يكون من العناصر الفعالة أو من ((رابط: عناصر

سالبة|العناصر السالبة)). 

عنصر دارة

Netzwerkelement

4634 Network expansion 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

L'expansion du réseau conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

البنود العامة لكل نص: جيب أن تشمل مجيع ملحقات مواد الشبكة
وتوصالت الشبكة اليت مل يتم حتسينها وأي صايف الربح. 

توسيع الشبكة وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

Netzausbau i.S.d. EEG

4635 network node

noeud ou sommet électrique

هذه النقطة تصف بصفة عامة موضع (توصيل) يف شبكة كهربائية،
وكثريا ما تعبر أيضا عن نقطة مادية موجودة بقضيب جتميع يف شبكة

كهربائية (مبستويات جهد مختلفة).

نقطة عقدية (يف الشبكة)

Netzknoten
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4636 network operator

opérateur de réseau

شركة خدمات توزع الطاقة يف شبكة اإلمداد بالغاز والكهرباء وتشغل
كلٍ من ((رابط: شبكة التيار الكهربائي)) وشبكة الغاز.

مشغل الشبكة

Netzbetreiber

4637 network 
optimization 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

optimisation du réseau conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

حتسني الوضع احلاىل  دون التدخل يف مضمون هذه التدابري الرامية إىل
حتسني االستفادة من الشبكات. 

حتسني الشبكة وفقا لقانون الطاقة
املتجددة األملاين

netzoptimierung i.S.d. EEG

4638 network power 
frequency 
characteristic

Coefficient de puissance du réseau

يشار إىل هذا املُعامل بالرمز λ، وهو يعين بصفة عامة خصائص التردد
لشبكة بأكملها أو ألجزاء مفردة منها، وذلك كرد فعل ملا قد ينشأ
من اختالالت. جدير بالذكر أن هذا املُعامل اخلاص بشبكة معينة أو
((رابط: منطقة حتكم|مبنطقة حتكم)) يساوي خارج قسمة عجز (أو
فائض) القدرة P∆ - الذي يتسبب يف حدوث خلل - على احنراف

التردد شبه املُستقر f∆ الناتج عن هذا اخللل. ويقدر معامل سعة
الشبكة λ بوحدة ميجاواط;  هرتز.

معامل قدرة الشبكة

Netzleistungszahl

4639 network reserve;   
grid reserve

réserve de réseau

((رابط: قدرة (ال... ) االحتياطية|القدرة االحتياطية)) يف ((رابط:
شبكة نقل)).  ( انظر: ((رابط: احتياطي ابتدائي)))  ( انظر: ((رابط:
احتياطي ثانوي)))  ( انظر: ((رابط: احتياطي (ال... ) الدقائقي))) 

(انظر: ((رابط: احتياطي القدرة الساعايتّ))) 

احتياطي قدرة الشبكة

Netzreserve

4640 network short-
circuit power grid 
short-circuit power

Puissance de court-circuit du réseau

نقطة تصف بصفة عامة موضع (توصيل) يف شبكة كهربائية، وكثريا
ما تعبر أيضا عن نقطة مادية موجودة بقضيب جتميع يف شبكة

كهربائية (مبستويات جهد مختلفة).

قدرة دائرة قصر الشبكة

Netzkurzschlussleistung

4641 network support

support du réseau

التدابري اليت ختدم ((رابط: استقرار الشبكة)). 

دعم الشبكة

Netzstützung

4642 neutral point star 
point

point neutre

نقطة عقدية تنشأ عند تشغيل أسالك التيار الكهربائي املُتفرعة ىف شبكة
تيار ثالثي األطوار يف الوقت نفسه. ولنقطة التعادل أمهية كبرية،

بسبب توفر عدة إمكانيات خمتلفة لعملية التأريض. (انظر: ((رابط:
شبكة تأريض رنان)))  ( انظر: ((رابط: شبكة معزولة))) 

نقطةُ التعادل

Sternpunkt

4643 neutral zone

encadrement

املنطقة اليت تحددها القيم احلدية للتردد، ال يقوم فيها املُنظِّم بأي
استجابة. وتوضح هذه الكمية اخلصائصية التأثري املُتبادل الذي جيري

بني املُنظِّم األويل واآللة.

جمال حمايد

Unempfindlichkeitsbereich

4644 New and 
Renewable Energy 
Authority (NREA)

Autorité de l'énergie nouvelle et renouvelable

هيئة، مت تأسيسها يف مصر عام 1986، توحد مجيع املساعي
واهودات القومية املصرية من أجل استخدام تقنيات الطاقة املُتجددة

وتطويرها.

هيئة الطاقة اجلديدة واملُتجددة
(NREA)

neue und erneuerbare Energiebehörde
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4645 New Zealand 
emissions trading 
scheme (NZ ETS)

système d'échange de quotas de New Zealand

بدأت نيوزيلندا برناجمها اخلاص خبفض االنبعاثات يف عام 2008، ويف
هذا الربنامج متّ وضع قطاع الغابات كأول القطاعات خضوعاً له. وقد

صمم هذا الربنامج ليستوعب املزيد من القطاعات على حنو متواتر
وتدرجيي، وقد انعكس هذا على انضمام قطاعات الوقود السائل
وقطاع اإلمداد بالطاقة عن طريق احملطات الثابتة وقطاع الصناعة
للربنامج عام 2010، مث ما لبثت أن حلقت ا قطاعات النفايات

وغازات الدفيئة االصطناعية عام 2013.

نظام جتارة االنبعاثات يف نيوزيلندا
(NZ ETS)

New Zealand Emissions Trading Scheme (NZ 
ETS)

4646 NH3

NH3

,ist die chemische Formel für Ammoniak
,einem versauernd wirkenden Luftschadstoff

dessen Versauerungswirkung in
SO2-Äquivalenten berücksichtigt wird und

.der zusätzlich eutrophierend wirkt

أمونياك / غاز النشادر

Ammoniak

4647 nickel cadmium 
battery

batterie au nickel-cadmium

طبقاً لقانون االحتاد األورويب الذي مت سنه منذ 01 دجنرب 2009 منع
استخدام البطاريات اليت تتخطّى النسبة املئوية لوزا 0,002. ملزيد

;  ;:http :من املعلومات برجاء زيارة صفحة اإلنترنت
__  ;www.gesetze-im-internet.de;  battg

html.3

بطارية أكسيد نيكل- كادميوم

Nickel-Cadmium-Batterie

4648 nickel metal hydride 
battery

batterie nickel-hydrure-métal

بطارية هلا نفس استخدامات ((رابط: بطارية النيكل - كادميوم))،
حيث تستخدم على سبيل املثال ألغراض اإلنارة يف حاالت الطوارئ
أو يف تشغيل األجهزة الكهربائية. وتتميز بطارية هيدريد النيكل املعدين
بكثافة أعلى للطاقة مقارنةً ببطارية النيكل – كادميوم، هذا باإلضافة

إىل أا ال حتتاج يف تركيبها إىل مادة الكادميوم السام.

بطارية هيدريد النيكلِ املعدينِ

Nickel-Metall-Hydrid-Batterie

4649 nickel zinc battery

batterie au nickel-zinc

بطارية هلا نفس استخدامات ((رابط: بطارية النيكل - كادميوم)) أو
((رابط: بطارية هيدريد النيكلِ املعدينِ (NiMH))) ، حيث

تستخدم على سبيل املثال ألغراض اإلنارة يف حاالت الطوارئ أو
تشغيل األجهزة الكهربائية. وكثافة الطاقة يف بطارية النيكل – زنك
(NiZn) تكاد تكون مساوية ملثيلتها يف ((رابط: بطارية النيكل -

كادميوم)). 

بطارية أكسيد نيكل- زنك

Nickel-Zink-Batterie

4650 nickel-cadmium 
battery (nicad)

batterie nickel-cadmium (nicad)

نوع من البطاريات القابلة إلعادة الشحن يتميز بكثافة ختزين أعلى من
تلك املتوفرة يف بطاريات الرصاص احلمضية. وتعتمد يف تشغيلها على

مزيج من هيدروكسيد النيكل وأكسيد النيكل لألنود (القطب
املوجب) وفلز الكادميوم للكاثود (القطب السالب). واإللكتروليت

هو هيدروكسيد البوتاسيوم.

(nicad) بطارية النيكل والكادميوم

Nickel-Cadmium-Akku (NiCd)

4651 nickel-metal-
hydride battery 
(NiMH)

batterie nickel-métal-hybride (NiMH)

نوع من البطاريات القابلة إلعادة الشحن تشبه بطارية
النيكل-كادميوم (nicad) إال أا تصنع من مواد أقل خطورة. حيث

أا ختلو من مادة الكادميوم السامة.

بطارية هيدريد فلز النيكل

Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH)

4652 night frost

gelée nocturne

-  

صقيع ليلي

Nachtfrost

4653 night setback

Abaissement nocturne

عملية خفض ملُعدالت ((رابط: بروفايل احلمل الكهربائي)) ليالً، عن
طريق إيقاف أجهزة التدفئة مثالً أو ما شابه ذلك من إجراءات.

ختفيض احلمل ليالً

Nachtabsenkung
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4654 night storage 
heating

chauffage avec stockage de nuit

نظام يعمل على حتويل الطاقة الكهربائية القادمة من الشبكة إىل طاقة
حرارية أثناء فترة الليل، واليت يتم توزيعها اراً بغرض تدفئة املباين.

وذه الكيفية يساهم النظام يف إزاحة احلمل.

نظام ختزين الطاقة ليالً، نظام ختزين
الطاقة احلرارية ليالً

Nachtspeicherheizung

4655 night time cooling

refroidissement de nuit

تربيد مبىن أو وحدة لتخزين احلرارة بواسطة إشعاع احلرارة الزائدة إىل
السماء الليلية.

تربيد ليلي

Auskühlung bei Nacht

4656 NIMBY effect (Not 
in my backyard 
effect)

effet PDMJ (effet pas dans mon jardin)

Not in :يرمز يف اللغة اإلجنليزية للعبارة NIMBY االختصار
my backyard، (واليت تترجم حرفياً إىل 'ليس يف فنائي اخللفي'

وهي ظاهرة تعبر عن املوقف اإلجيايب ((رابط: جار ملُنشأة|جلار
منشأة)) ا جتاه الطاقات املُتجددة بوجه عام، حيث يكون ضد إنشاء
((رابط: مشروع طاقة متجددة|مشروعات للطاقة املُتجددة)) مبكان

قريب من سكنه مباشرةً.

ظاهرة ليس يف عقر داري

NIMBY-Effekt

4657 nitrogen

azote

.N عنصر كيميائي مع العدد الذري 7 ورمز العنصر

نتروجني

Stickstoff

4658 nitrogen

azote

عنصر كيميائي من اموعة الرئيسية اخلامسة. مكون أساسي
لألمحاض األمنِية.

نتروجني

Stickstoff

4659 nitrogen

azote

ist ein chemisches Element mit der
.Ordnungszahl 7

نتروجني

Stickstoff

4660 nitrogen compound

composé azoté

مركب النيتروجني

Stickstoffverbindungen

4661 nitrogen cycle

cycle de l'azote

die Pflanzen unter dem Einfluss des 
Klimawandels weniger Stickstoff abgeben.  

دورة النتروجني

Stickstoffkreislauf

4662 nitrogen fixation

fixation d'azote

عملية حتويل النيتروجني املوجود يف الغالف اجلوي، إىل مكونات
نتروجينية تستطيع النباتات النامية استعماهلا.

تثبيت النيتروجني

Stickstofffixierung

4663 nitrogen lift test

épreuve de levage par l'azote

نوع خاص من اختبارات االستخراج، يتم فيه إدخال عنصر
النيتروجني يف البئر.

اختبار النيتروجني

Stickstofflifttest

4664 nitrogen oxide

oxydes d'azote

sind die gasförmigen Oxide des Stickstoffs.  

أكسيد النيتروجني

Stickoxide

4665 nitrogen oxides 
(NOx)

oxydes d'azote (NOx)

غازات تتكون من جزء واحد من النيتروجني وعدد متنوع من
جزيئات األكسجني، وتنتج عن حرق ((رابط: وقود أحفوري|الوقود

األحفوري))، وهو املكون األساس لألوزون الكيميائي الضوئي
(الضباب الدخاين) يف الغالف اجلوي، حيثُ يؤدي إىل إضعاف

الرؤية، ويعترب من املُلوثات.

أكسيد النيتروجني

Stickoxide (NOx)

4666 nitrous oxide

protoxyde d'azote

ist ein natürlich vorkommendes, farb- und 
geruchsloses Gas  

أكسيد النيتروز

Distickstoffoxid
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4667 node

nœud

نقطة يوصل عندها عنصران أو أكثر معاً.

عقدة

Knoten

4668 node analysis

analyse des nœuds

طريقة التحليل اليت تعتمد أساسا على قانون كريشوف للتيار
وتستخدم حتليل ((رابط: عقدة|العقد)) املختلفة يف الشبكة.

حتليل عقدي

Knotenanalyse

4669 noise

bruit

األصوات اليت تتسم بدرجة شدة، هلا تأثري ضار بالصحة أومزعج للبيئة
(وخاصةً البشر).

ضوضاء، ضجيج

Lärm

4670 noise protection

protection contre le bruit

اهلدف الذي يسعى اإلنسان لتحقيقه من خالل كافة اإلجراءات
املُتخذة ملُكافحة الضوضاء، واليت من شأا تأمني حياة مرحية لإلنسان
واحليوان خالية من ((رابط: ضوضاء|الضوضاء)) الضارة. وبتطبيق
هذه اإلجراءات، تتحقق بشكل هادف ومحدد احلماية من الضوضاء

املُحيطة (مثل ضوضاء الطائرات، واملرور، والسكك احلديدية،
واملُنشآت الصناعية)، والضوضاء الصادرة من املُنشآت الرياضية،

واألماكن العامة املُخصصة لقضاء أوقات الفراغ، وما شابه ذلك من
املصادر املُسببة لإلزعاج.

حماية من الضوضاء

Lärmschutz

4671 nominal module 
current

courant nominal du module

تيار خرج وحدة الطاقة الشمسية يف ((رابط: شروط االختبار
القياسية)). 

تيار الوحدة املُقَنن

Modulnennstrom

4672 nominal operating 
cell temperature 
(NOCT)

température de fonctionnement normale

درجة حرارة التشغيل اإلمسي ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|لوحدة))
طاقة مشسية يف البيئة احمليطة ا.

درجة حرارة التشغيل اإلمسي للخلية

Nennbetriebstemperatur der Zelle

4673 nominal power 
nominal capacity

puissance nominale

قُدرة مولّد كهربائي أو جهاز مستهلك للتيار الكهربائي اليت يتطلبها
وضع التشغيل اإلمسي (االعتباري) أي وضع التشغيل املُعتاد للجهاز

واحلمل الكهربائي املعنيني.

قُدرة إمسية

Nennleistung

4674 nominal tower 
dimensions

dimensions nominales de la tour

األبعاد اليت تبني املقاس الفعال ((رابط: برج التربيد|لربج التربيد)). 
وتقدر أفقياً بطول مساحات احلشوات، ورأسياً بكامل االرتفاع فوق

حافة خزان التجميع.

أبعاد برج التربيد

Turmnennabmessungen

4675 nominal voltage 
reference voltage 
target voltage

tension de consigne

القيمة املُستهدفة يف إطار ((رابط: ضبط اجلهد)). 

اجلهد اإلمسي، فولتية امسية

Sollspannung

4676 nominal width

largeur nominale

يدل على القطر الداخلي لألنبوب.

عرض امسي

Nennweite

4677 non pressurised 
storage tank

Réservoir de stockage non pressurisé

نوع من أنواع ((رابط: صهريج ختزين|صهاريج التخزين)) ينصح
باستخدامه للحصول على نظام تدوير طبيعي بسيط.

صهريج ختزين غري مكَيف الضغط

druckfreier Speichertank

4678 non selective 
coating

revêtement non sélectif

طالء له قدرة امتصاص عالية α يف نطاق الطيف الشمسي، وله قدرة
< ε < 1 and α ≥ 0.5) .يف النطاق احلراري ε انبعاثية عالية

.(0.9

طالء غري انتقائي

nicht-selektive Beschichtung
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4679 non-adiabatic 
process

processus non adiabatique

(انظر: ((رابط: عملية أدياباتية))) 

عملية الأدياباتية

nichtadiabater Prozess

4680 non-condensing 
controlled 
extraction turbine

turbine à contre-pression avec prélèvement 
contrôlé

عنفة تعمل على إفراز جزء من تيار البخار الرئيسي عند نقطة واحدة
(أُحادية املخرج) أو نقطتني (مزدوجة املخرج).

عنفة ذات ضغط مرتد
 

و صمام استرتاف

Gegendruckturbine mit gesteuerter Entnahme

4681 non-conventional 
gas deposit

Gisement de gaz non-conventionnel

احتياطيات مثل الغاز الصخري وامليثان مبناجم الفحم احلجري.

احتياطي الغاز غري التقليدي

Nicht-konventionelle Erdgasvorkommen

4682 non-conventional oil

pétrole non-conventionnel

ال يوجد تعريف موحد. لكن حسب التعريف املدرج يف دراسة
الوكالة الدولية للطاقة لعام 2001 فإن مصطلح نفط غري تقليدي

يشمل الزيت الصخري واخلامات االصطناعية املستخلصة من الرمال
األسفلتية ونتائج اإلسالة االصطناعية للفحم والغاز والكتلة احليوية

وهي عمليات أكثر تعقيدا

نفط غري تقليدي

Nicht-konventionelles Erdöl

4683 non-discriminatory 
access to charging 
station

accès non discriminatoire à la station de charge

يتم تتم التفرقة بني احلُرية التقنية، واحلُرية التجارية: (1) احلُرية
التجارية: مجيع الشركات تستطيع أن تقدم أو تبيع التيار الكهربائي
عن طريق الشواحن العمودية للمركبات الكهربائية. (2) احلُرية

التقنية: يمكن تزويد مجيع أنواع املركبات بالطاقة الكهربائية عن طريق
الشواحن العمودية باستخدام جتهيزة قياسية (كابل). -  صالحية
عمومية لالستخدام التجاري. - تركيب وتشغيل وحدات الشحن

العمومية من قبل مشغلي الشبكة احملليني أو مشغلي نقاط القياس. -
يكون هناك احتياج ألجهزة وحمطات رسوم يف املناطق الواقعة خارج
حدود أقاليم استخدام وحدات الشحن العمومية. - يتم حالياً العمل

على حتديد تعريف موحد لنظام وقواعد عمل وحدات الشحن
العمومية عن طريق موائمة منصة البنية التحتية ألسس حمطات الشحن

من قبل مشتركني آخرين.

صالحية عمومية الستخدام حمطة
الشحن

Diskriminierungsfreier Zugang zur Ladestation

4684 non-energy use

usage non énergétique

مفهوم يشمل  بعض األجزاء من ((رابط: ناقل الطاقة|نواقل طاقة))
معينة، اليت تستعمل يف أغراض تتعلّق مبجاالت اإلمداد بالطاقة، ومن
أمثلتها: ((رابط: نفط خام|النفط اخلام))، فهو يعد أيضاً ((رابط:

مادة خام)) تستخدم يف صناعات البالستيك.

استعمال غري طاقي

nichtenergetischer Verbrauch

4685 non-governmental 
organization [US] 
(NGO)

Organisation non gouvernementale(ONG)

منظمة ليست من مؤسسات الدولة، أي ال تنتمي إىل احلكومة، بل إىل
جمموعة 'لويب' مدنية.

منظمة غري حكومية

Nicht-Regierungsorganisation

4686 non-inverting 
topology

topologie non inverseur

طوبولوجيا خاصة باملغري الرافع اخلافض للجهد، يكون فيها جلهد
اخلرج نفس قطبية الدخل، بينما قد تزيد قيمته عليه أو تقل عنه.

وميكن استخدام مثل هذا النوع من املغريات غري العاكسة حمثًا مفردا
يستخدم بدوره لكل من حمث اإلضعاف وحمث التعزيز.

طوبولوجيا غري عاكسة

nichtinvertierende Topologie
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4687 non-linear network

réseau non linéaire

شبكة تقوم عناصرها بتغيري قيمتها مع تغير الزمن واجلهد الكهربائي
ودرجة احلرارة، إخل. و((رابط: قانون أوم)) قد ال يمكن تطبيقه على
مثل هذا النوع من الشبكات. كما أن قانون التراكب ال تنطبق عليه

املعادالت الرياضية اخلاصة بالشبكات الالخطية.

شبكة الخطية

nichtlineares Netzwerk

4688 non-methane 
volatile organic 
compounds

composés organiques volatils non méthaniques

sind flüchtige Nichtmethan-
Kohlenwasserstoffe.  

هيدروكربورات متطايرة غري امليثان

flüchtige organische Verbindungen ohne 
Methan

4689 non-renewable 
energy resource

ressource énergétique non renouvelable

مورد الطاقة غري املتجددة

Nicht-erneuerbare Energierohstoff

4690 non-return valve

clapet anti-retour

أو صمام منع العودة هو عنصر من نظام تدفق الذي يسمح بتدفق
املادة املائعة (السائلة والغازية) يف اجتاه واحد فقط.

صمام عدم العودة

Rückschlagarmatur

4691 noria

noria

عجلة جمهزة بدالء على طول حميطها وتدور حول حمور أفقي وجزءها
السفلي يغوص يف املاء. متتلئ الدالء باملاء عندما تغوص يف النهر أو يف
البئر. تفرغ الدالء حمتواها عندما تصل إىل اجلزء العلوي من العجلة يف

حوض استقبال يفرغها يف قناة للري.

ناعورة

Schöpfrad

4692 normal end use 
pressure

pression normale d'utilisation

ضغط يساوي 1.01325 بار.

ضغط معياري

Normdruck

4693 normal fault

rejet de faille

حركة ((رابط: انزالق|االنزالق))، اليت تزاح فيها الطبقات الصخرية
املوجودة أعلى منطقة ثروات معندية. وحتدث اإلزاحة عادةً بزاوية

تتراح بني °30 و 60° رأسياً، إال أنه قد حتدث أيضاً حركات إزاحة
بزوايا أكثر انفراجاً (تعرف عندئذ باالنشطار). وحتدث اإلزاحة يف

املُعتاد يف مناطق االستطالة، اليت كثرياً ما يتكون على سطحها حفَر.
(انظر: ((رابط: صخور معلقة))) .

فالق

Abschiebung

4694 normal operation

fonctionnement normal

التدفق الفيزيائي للقدرة، والذي ينتج من جمموع عمليات النقل
املُخطّطة واملُؤمنة يف اإلطار الزمين حمل الدراسة، مع الصفقات املؤكد

إبرامها يف اليوم التايل. البد وأن تشمل قيمة التدفق اإلمسي كلَ
االلتزامات املُؤكدة واحملجوزة سلفاً إلجراء عمليات النقل، وكذلك
االحتياطات املُشتركة اليت تتخذ ملُواجهة حاالت الطوارئ. (انظر:

((رابط: رابط: صايف سعة النقل)) (انظر: ((رابط: قدرة النقل الفائضة
للتشغيل التجاري))) 

تشغيل طبيعى، تشغيل اعتيادي

Normalbetrieb

4695 normal wind phase

phase de vent normale

مرحلة تتعرض فيها حمطة توليد الطاقة بالرياح لرياح طبيعية.

مرحلة رياح طبيعية

Normalwindphase

4696 normalized state

état normalisé

حالة الغاز عند ((رابط: حجم معياري|احلجم املعياري))، و((رابط:
درجة احلرارة املعيارية))، و((رابط: ضغط معياري|الضغط

املعياري)). 

حالة معيارية، حالة قياسية

Normzustand

4697 North American free 
trade association

association nord-américaine de libre-échange 
(NAFTA)

رابطة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية.

رابطة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية
(NAFTA)

Nordamerikanische Freihandelsabkommen
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4698 north atlantic 
oscillation (NAO)

oscillation nord-atlantique

Nordatlantische Oszillation  

تذبذب مشال أطلسي

Nordatlantische Oszillation

4699 north sea

mer du Nord

ein Schelfmeer am Rand des Atlantischen
Ozeans. Klimaerwärmungfolgen für die

Nordseeseit 1962 um 1,2 °C wärmer
geworden

حبر الشمال

Nordsee

4700 Notified 
Transmission Flow 
(NTF)

Débit de transmission notifié

الفرق اإلمجايل بني الشغل الكهربائي الذي جيري تغذية الشبكة به
فيزيائياً يف فترة زمنية معينة، وبني الشغل الكهربائي املستفاد به يف

الفترة الزمنية نفسها.

تدفُق امسي للقدرة

nominierter Leistungsfluss

4701 nozzles

buses

جمموعة ثابتة من األرياش، تستخدم يف ((رابط: عنفة بخارية|العنفات
البخارية)) لرفع سرعة تدفق ((رابط: بخار املاء)) إىل درجة عالية،

وذلك عن طريق متديده إىل ضغط أقل.

فوهات، منافث

Düsen

4702 nuclear energy

énergie nucléaire

الطاقة اليت يتم حتريرها عند االنشطار النووي أو عند االندماج
النووي.

طاقة نووية

Kernenergie

4703 nuclear energy

énergie nucléaire

anderer Ausdruck für Atomenergie.  

طاقة نووية

Kernenergie

4704 nuclear energy 
agency (NEA)

agence pour l'énergie nucléaire (AEN)

وكالة الطاقة النووية؛ مؤسسة تنتمي ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية، يوجد مقرها يف باريس.

(NEA) وكالة الطاقة النووية

Kernenergie-Agentur

4705 nuclear energy use

utilisation de l'énergie nucléaire

استخدام الطاقة النووية

Kernenergienutzung

4706 nuclear energy;   
nuclear power

énergie nucléaire

تقنية تستخدم يف نِطاق تكنولوجي واسع إلنتاج ((رابط: طاقة
ثانوية|الطاقات الثانوية))، مثل توليد الطاقة الكهربائية عن طريق

التفاعالت النووية. ويقصد ذا املصطلح أيضاً الطاقة الذرية أو الطاقة
النووية.

طاقة نووية

Kernenergie

4707 nuclear fission

fission nucléaire

لم الفيزياء النووية إىل عملية انقسام نواة ذرةشري هذا املُصطلح يف عي
ثقيلة إىل قسمني أو أكثر، ينتج عنها إطالق الطاقة. وتسمى املواد
G:G +.'اجلديدة اليت تنشأ عن هذه العملية ب 'نواتج االنشطار

انشطار نووي

Kernspaltung

4708 nuclear fuel

combustible nucléaire

وقود يستعمل يف حمطات توليد الطاقة النووية ك((رابط: يورانيوم|
اليورانيوم)) و((رابط: بلوتونيوم|البلوتونيوم))  و((رابط:
ثوريوم|الثوريوم))، وينتج عن عملية ((رابط: انشطار

نووي|االنشطار النووي))، اليت دف إىل إنتاج الكهرباء.

وقود نووي

Nukleare Brennstoffe

4709 nuclear fuel

combustible nucléaire

املواد القابلة لالنشطار النووي واليت تستخدم يف املفاعالت النووية.

وقود نووي

Kernbrennstoff
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4710 nuclear fuel

combustible nucléaire

املواد اليت تستخدم يف املفاعالت النووية كوقود.

وقود نووي

Kernbrennstoffe

4711 nuclear fusion

fusion nucléaire

عدل نووي، تندمج فيه نواتا ذرتني لتكوين نواة جديدة. ويتفاع
االندماج النووي سبب إشعاع ((رابط: مشس |الشمس)) وكافة

النجوم املُضيئة. ويلعب املقطع املستعرض للتفاعل دوراً حامساً يف إمتام
عملية االندماج، فهو يمثّل مقدار احتمالية حدوث تفاعل النوى

املُتصادمة مع بعضها. ويف أغلب احلاالت، ال يكون هذا املقطع كبرياً
مبا فيه الكفاية إال يف حالة تصادم كلتا النواتني بقدر هائل من الطاقة.
وهذه الطاقة ضرورية بدورها لتجاوز حاجز كولوم، الذي ينشأ عن
التنافر الكهربائي بني النوى املُحملة بشحنة موجبة، والختراق حده
األقصي الضيق. وما بعد هذا احلد األقصى، وعلى مسافة ال تزيد عن
حوايل 10 متر مرفوعة إىل أُس سالب 15، يسود جتاذب النوى من

خالل التفاعل القوي املُتبادل، ومن مثّ تندمج النوى معاً.

اندماج نووي

Kernfusion

4712 nuclear fusion

fusion nucléaire

 (((رابط: اندماج نووي)) :انظر)

انصهار نووي ،التحام نووي

Kernverschmelzung

4713 nuclear fusion

fusion nucléaire

التحام النوى الذرية اخلفيفة لتكوين نوى أثقل.

اندماج نووي

Kernfusion

4714 nuclear fusion 
source materials

matières première pour la fusion nucléaire

مواد تتمثّل يف عنصري الديوترييوم والتريتيوم.

املواد األولية لالندماج النووي

Kernfusionsausgangsstoffe

4715 nuclear power 
phase-out

sortie du nucléaire civil

قرار سياسي بالتخلي عن إنتاج الكهرباء باالعتماد على الطاقة النووية.

إاء استخدام الطاقة النووية

Atomausstieg

4716 nuclear power 
station

centrale nucléaire

(أيضا حمطة للطاقة الذرية) هي حمطة لتوليد الكهرباء، أي نظام لتوليد
الطاقة الكهربائية، والذي يعتمد على الطاقة النووية.

حمطة للطاقة النووية

Kernkraftwerk

4717 nuclear power 
station

centrale nucléaire

حمطة للطاقة النووية

Kernkraftwerk

4718 nuclear reaction

réaction nucléaire

تفاعل فيزيائي يتم خالله تغري يف تركيبة النواة.

تفاعل نووي

Kernreaktion

4719 nuclear waste

déchets nucléaires

radioaktiver Abfall  

نفايات نووية

Atommüll

4720 number of lifts

nombre de remontées

رقم عملية الرفع املُساوي لعدد قطع كل عنفة يف عملية يئة محددة
تسبق عملية التجميع.

عدد الرفعات

Anzahl Hubvorgänge

4721 nutrient

nutriment

مادة غذائية

Nährstoff

4722 nutrient cycle

cycle des nutriments

Der Nährstoffkreislauf zwischen Pflanze und 
Boden wird durch Klimawandel 

verlangsamt.  

دورة املغذيات

Nährstoffkreislauf

4723 nutrient humus

humus nutritif

sind die organischen Stoffe, die im Boden 
abgebaut werden.  

دبال مغذي

Nährhumus
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4724 Nysted

Nysted: parc éolien offshore en Danemark près 
de Lolland

مزرعة رياح حبرية دمناركية تقع بالقرب من الشاطئ الرملي 'رودساند'
القريب من مدينة 'لوالند'. حتتوي هذه املزرعة على 72 عنفة وتبلغ

طاقتها الكهربائية اإلمجالية 166 ميجاواط. يصل اإلنتاج السنوي هلذه
املزرعة إىل 570 جيجا واط;  ساعة، أي ما يعادل استهالك 000

140 مرتل يف الدمنارك من الكهرباء، وهذا يعين تفادي انبعاث 000
500 طن من غاز ثاين أكسيد الكربون.

حقل 'نيستيد'

Nysted
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4725 O2

O2

ist die chemische Formel für das Sauerstoff-
Molekül.  

O2

O2

4726 O3

O3

Ozon (O3) ist eine reaktive Form von
Sauerstoff (O2) und stellt als bodennaher

Luftschadstoff eine wichtige Komponente des
.Sommersmogs dar

O3

O3

4727 occupancy rate

taux d'occupation

مصطلح يعبر به يف جمال السكك احلديدية، عن النسبة املئوية للزمن
الذي تستغل فيه عناصر منظومة السكة احلديد من خالل مرور
القطارات ا أو وحدات حتويل القطارات، وتتراوح قيمة معدل

اإلشغال ما بني 0 و100. ويف حالة رصد معدل اإلشغال لوحدات
معينة فقط، فيتعني مراعاة أن الفترات الزمنية البينية األخرى ال تكون
متاحة دائماً لرحالت القطارات. فعلى سبيل املثال، إذا أعقب قطار

بطيء آخر سريعاً، فإن الفترة البينية بينهما تكون دائماً كبرية نسبياً إال
أا ال تسمح مبرور قطار آخر أثناءها. والعالقة بني رحالت القطارات
املتتابعة تسمى 'التقاطر'، ولذلك فإن معدل اإلشغال عند أخذ تلك

العالقة يف االعتبار يسمى 'معدل إشغال التقاطر'.

معدل اإلشغال

Belegungsgrad

4728 ocean

océan

حبر عاملي.

حميط

Ozean

4729 ocean current;   sea 
current

courant marin

تيار كُتلة مياه البحر، وينقسم إىل نوعني من احلركات املائية: حركات
إقليمية متقلبة خالل فترات قصرية، كتيارات املد و اجلزر، وحركات

أخرى مستمرة حتدث على النطاق العاملي، كتيار اخلليج. وهذه
التيارات األخرية واسعة النطاق وتسمى 'حزام تيار املُحيطات الكبري'.

تيار حبري

Meeresströmung

4730 ocean thermal 
energy conversion

conversion d'énergie thermique des mers

تقنية يقتصر استخدامها يف معظم األحيان على املناطق القريبة من
السواحل، وذلك ألسباب تتعلّق بنقل الطاقة. حبيث متكن الوصول

بسهولة ملياه األعماق الباردة الالزمة حلدوث دورة رانكن العضوية.

حتويل الطاقة احلرارية للمحيطات

Meereswärmekraftwerk

4731 ocean thermal 
power plant

centrale d'énergie thermique des mers

حمطة تستغل الفرق يف درجة احلرارة بني الكتل املائية الباردة واحلارة
يف أعماق خمتلفة من احمليطات لتحويل الطاقة احلرارية للمحيط إىل

طاقة كهربائية.

حمطة الطاقة احلرارية للمحيط

Meereswärmekraftwerk

4732 ODA (Official 
Development 
Assistance)

aide publique au développement (APD)

مصطلح، خاص بتقدمي املُساعدات املالية والتقنية والبشرية يف إطار
التعاون التنموي العام، ابتدعته جلنة املُساعدة اإلمنائية (DAC) التابعة

.(OECD) ملُنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية

املساعدة اإلمنائية الرمسية

öffentliche Entwicklungshilfe

4733 ODIN

ODIN (plate-forme mobile autoélévatrice)

سفينة رافعة مساحة سطحها 660 متر مربع، ومحولتها 1200 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 45 متراً.

منصة أودين

ODIN

4734 odor

odeur

رائحة

Geruch

4735 odorization 
equipment

équipement d'odorisation

تستخدم هذه املُعدات إلكساب الغاز رائحته املُميزة، واليت يمكن
التعرف عليها على نِطاق واسع يف حالة حدوث تسرب. وللحصول
على هذه اخلاصية تستخدم مادة ذات رائحة (80% مركبتان بوتيلي

ثالثي، 20% كربيتيد ثنائي امليثيل).

معدات إكساب الغاز رائحة مميزة

Odorierungsanlage
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4736 off-board

Hors-bord

جهاز شحن غري مركّب بداخل السيارة.

شاحن خارجي، شاحن خارج السيارة

Off-board

4737 off-peak cooling

refroidissement hors-pointe

طُرق تستخدم لتخفيف آثار اخنفاض القُدرة، وتراجع الكفاءة الناجتني
عن ارتفاع درجات حرارة اهلواء املُحيط. وتشمل هذه الطُرق التربيد

التثليجي، والتربيد التبخريي، وأنظمة ختزين الطاقة احلرارية.

تربيد خارج أوقات الذروة

Schwachlastkühlung

4738 off-peak electricity

électricité faible tarifs

كهرباء بتعريفة خمفضة. تعريفة الكهرباء تتغري حسب توقيت ونوع
االستعمال. يتم التمييز حاليا بالنسبة لالستعمال املرتيل للكهرباء (يف
أملانيا ويف العديد من الدول) بني االستعمال بالنهار أو بالليل أو

للتدفئة.

كهرباء ليلية

Nachtstrom

4739 Off-peak time

Heure creuse

انظر ((رابط: فترة احلمل املنخفض بالشبكة
. (((Netzschwachlastzeit)

فترة الطلب املنخفض

Schwachlastzeit

4740 offset provider

fournisseur de Compensation

هي املؤسسات اليت تنفِّذ مشاريع محاية املناخ دف معادلة االنبعاثات.

مؤسسات محاية املناخ (معادلة
انبعاثات الكربون)

Kompensationsanbieter

4741 offshore

offshore/ en mer

املناطق البحرية الواقعة قبالة الشواطئ. يرتبط استعمال املصطلح يف
املقام األول مع إقامة توربينات الرياح يف عرض البحر على اجلرف

القاري.

يف البحر

offshore

4742 offshore grid

réseau énergétique en mer

مشروع استراتيجي بودر به ضمن فعاليات برنامج أوروبا للطاقة
الذكية (IEE) سنة  2009 لتطوير تصميمات الشبكات البعيدة عن

الشواطئ يف مشال أوروبا، كما يتم التعامل معه يف إطار تنظيمي
يهدف إىل أخذ املسائل التقنية واالقتصادية والتنظيمية بعني االعتبار.

واجلدير بالذكر أن هذا املشروع انتهى حبلول سنة 2011.

مشروع الشبكة البعيدة عن
Offshore الشواطئ، مشروع

Grid

Offshorenetz

4743 offshore liability 
apportionment

répartition de la responsabilité Offshore

حتمل املسؤولية اخلارجية ملشغلى الشبكة وفقا للمادة 17 لعام 2013
تكاليف تعويض ورسوم شبكة للمستهلكني النهائيني والىت تصل اىل
25سنت لكل كيلووات /ساعة وقد يزيد ليصل اىل 0.05 سنت

لكل كيلووات/ ساعة عند زيادة  استخدام الكهرباء.

تقسيم املسؤولية يف اخلارج

offshore-Haftungsumlage

4744 offshore wind farm

parc éolien offshore

يتم استخدام مزرعة الرياح الساحلية بالقرب من البحرية حيث يتم
استخدام الرياح املستمرة, وحىت اآلن مل تستخدم مزارع الرياح  ىف

أعاىل البحار وإمنا  فقط على مستوى منشآت اجلرف القاري.

مزرعة الرياح البحرية

offshore-windpark

4745 offshore wind farm

parc éolien offshore

يتم استخدام املصطلح (أو مزرعة رياح حبرية) للداللة على جمموعة من
وحدات الرياح، اليت تكون أساسها يف البحر.

حقل رحيي حبري

Offshore-Windpark

4746 Offshore wind power

énergie éolienne offshore

توليد طاقة الرياح (يف البحر) بعيدا
عن الساحل

küstenferne Winderzeugung
4747 Offshore wind 

power plant

centrale éolienne offshore

توربينات الرياح لتوليد الطاقة يف البحر. 

حمطة طاقة الرياح البحرية

Offshore-Windenergieanlage
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4748 offtake point

point d'enlèvement

النقطة اليت يمكن فيها استخدام سعة النقل لسحب الغاز الطبيعي من
الشبكة القومية، كما ميكن تقسيم نقاط اخلروج إىل نقاط صناعية،
ونقاط توزيع حملية، وحمطات الستقبال الغاز، ونقاط ختزين حتت

األرض، ...  إخل.

نقطة اخلروج

Entnahmepunkt

4749 Ohm's law

loi d'Ohm

قانون اكتشفه 'د. أوم' عام 1827م، وهو يعطي العالقة بني فرق
اجلهد (V) والتيار (I) و((رابط: مقاومة|املقاومة)) (R) يف دائرة
تيار متردد. وينص القانون على أن التيار املار عرب الدائرة الكهربائية
يتناسب طردياً مع فرق اجلهد بني طريف الدائرة، ويتناسب عكسياً مع

((رابط: مقاومة)) الدائرة، وذلك بشرط ثبات درجة احلرارة.

قانون أوم

ohmsches Gesetz

4750 oil

huile

مادة دهنية، سائلة تستخلص من النباتات الزيتية أو من البترول.

زيت

Öl

4751 Oil & Gas Journal 
(OGJ)

Oil & Gas Journal (OGJ)

جملة النفط والغاز (جملة علمية متخصصة يف جمال احملروقات األحفورية:
البترول والغاز).

(OGJ) جملة النفط والغاز

OGJ

4752 oil consumption

consommation d'huile

كمية الزيت املستهلكة من قبل حمرك خالل فترة معينة.

استهالك الزيت

Ölverbrauch

4753 oil cooler heat

chaleur du refroidisseur d'huile

مقدار كمية احلرارة املنقول من زيت التشحيم إىل نظام التربيد.

حرارة مبرد الزيت

Schmierölabwärme

4754 oil deposits

gisements de pétrole

ترسبات نفطية و((رابط: مكامن غاز طبيعي)) توجد حالياً يف طبقات
الصخور ذات املسافات البينية. وقد تكون هذه الطبقات عبارة عن
أحجار رملية أو جريية أو دولوميت. وتكون املسافات البينية ممتلئة
بالنفط، طاملا أا ال حتتوي على الطني أو مواد أخرى. ويف حالة

وصول ((رابط: نفط خام|النفط اخلام)) املُتكون إىل ((رابط: ماء |
املاء)) املوجود يف املسافات البينية، فإنه يتحرك صعوداً، نظراً لكثافته

املُنخفضة نسبياً، سالكاً مساره إىل األعلى. فإذا صادف طبقات
كتيمة، فإنه يتراكم، ويكون ترسباً يف هذا املوضع. وتكون الغازات

املُصاحبة دائماً فوق طبقة النفط.

ترسبات نفطية، مكامن نفطية

Erdöllagerstätten

4755 oil exports

exportations de pétrole

صادرات النفط

Erdölexport

4756 oil heating

chauffage au mazout

التدفئة اليت تستعمل زيت الوقود كمصدر للطاقة.

تدفئة بزيت الوقود

Ölheizung

4757 oil import

importations de pétrole

واردات النفط

Erdölimport

4758 oil in place

pétrole en place

كمية النفط املوجودة يف املوقع عند توقيت معني.

(OIP) نفط يف املوقع

OIP

4759 oil initially in 
place/oil originally 
in place

huile initialement en place / huile originairement 
en place

هي كمية النفط املوجود يف األصل يف موقع.

نفط يف املوقع يف بادئ األمر / نفط
/ OIIP) كان أصال يف املوقع

(OOIP

OIIP / OOIP
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4760 oil- lubricated 
bearing

roulement lubrifié à l'huile

حمامل ذات تقنية راسخة تتطلب توفّر مضخة زيت ونظام لترشيح
الزيت وتربيد بالسوائل. ويتاح هذا النوع من احملامل يف ثالثة أشكال
رئيسية: أسطوانة معدنية عالية السرعة، وكم (جلبة) طليق، وسطح

خزيف.

حممل زييت التزليق

ölgeschmierte Lager

4761 oil pan

carter d'huile

أو جفنة الزيت، جزء من احملرك الرباعي األطوار. حيتوي احلوض على
زيت احملرك الالزمة للتشحيم. يوجد احلوض عموما عند أسفل نقطة

من احملرك مثبت برباغي أسفل علبة العمود املرفقي وجمهز بفتحة
للتخلص من الزيت اليت انتهت صالحيتها خالل عملية تغيري الزيت.

حوض الزيت

Ölwanne

4762 oil power plant

centrale électrique à huile

حمطة لتوليد الكهرباء تعمل بالزيت الثقيل أو بِ ((رابط: وقود)) آخر
من أصل بترويل.

حمطة توليد الكهرباء بزيت الوقود

Ölkraftwerk

4763 oil Production

production de pétrole

إنتاج النفط

إنتاج النفط

Erdölförderung

4764 oil pump

pompe à huile

يدل املصطلح على، مضخات تقوم بضخ الزيت بأي شكل من
األشكال عرب نظام من األنابيب والقنوات.

مضخة زيت

Ölpumpe

4765 oil refinery

raffinerie de pétrole

مؤسسة صناعية تعاجل البترول اخلام من خالل عمليات تنقية وتقطري
اخل، للحصول على منتجات ذات قيمة عالية و مناسبة لعدد من

االستعماالت.

تكرير النفط

Erdölraffinerie

4766 oil reserves

réserves de pétrole

احتياطي النفط

Erdölreserven

4767 oil resource

ressource pétrolière

تعترب موارد نفطية يف اجليولوجيا التراكمات الطبيعية من املعادن
والصخور اليت حتتوي على النفط. مكامن/مصادر النفط، تدل على

املوارد اليت ميكن أن يتم استغالهلا اقتصاديا بالتقنيات املتوفرة.

مورد نفطي

Ölvorkommen

4768 oil sand

sable bitumineux

رمال حتتوي على مواد هيدروكربونية، مواد ميكن استخالصها على
شكل نفط غري تقليدي.

رمال نفطية

Ölsand

4769 oil sands

sables bitumineux

هو خليط من الطني والسيليكات ونفط فقد أغلب مكوناته املتطايرة،
و ((رابط: ماء)) ومواد أخرى بنسب أقل.

رمال نفطية

Ölsand

4770 oil separator

séparateur d'huile

توجد، بالنسبة ملياه الصرف الصحي، مكونات وجتهيزات يف أنابيب
مياه الصرف الصحي واليت تتسبب يف فصل السوائل املعدنية اخلفيفة
(منتجات بترولية) من مياه الصرف الصحي عن طريق تأثري اجلاذبية

فقط.

فاصل الزيت

Ölabscheider

4771 oil separator;   oil 
trap

séparateur d'huile

أحد مكونات ((رابط: حمطة تنقية مياه الصرف الصحي))، ويكون له
شكل احلوض، وفيه تفصل الزيوت على حدة عن طريق الطفو، حيث
يوجد حاجز غاطس أمام موضع تصريف احلوض، تنفذ من أسفله
((رابط: مياه صرف صحي|مياه الصرف الصحي)) خاليةً من

الزيوت.

فاصل الزيت

Ölabscheider
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4772 oil shale

schiste bitumineux

صخر رمادي داكن إىل أسود، رسويب طيين. صخر ميكن أن حيتوي
على نسبة من الكريوجني تصل إىل 20٪، ويف بعض املواقع إىل ٪30
. الكريوجني مواد مل يكتمل تطورها وحتوهلا لتصبح نفطا. يتم حتويل
الكريوجني عن طريق التسخني إىل 340 أو حىت إىل 530 درجة

مئوية إىل مواد شبيهة بال

صخر زييت

Ölschiefer

4773 oil shale

schiste bitumineux

الصخور النفطية هي صخور رمادية داكنة إىل سوداء، صخور رسوبية
طينية كلسية سيلكاتية مع نسبة تصل إىل 20٪، ويف بعض احلاالت

إىل 30٪ الكريوجني، نفط يف مرحلة حتول أولية.

صخور نفطية

Ölschiefer

4774 oil shock

choc pétrolier

ارتفاع قوي وسريع يف سعر النفط، وقد يؤدي إىل جعل استخدام
الطاقات البديلة أكثر اقتصاداً.

أزمة سعر النفط

Ölpreisschock

4775 oil suction pump

pompe d'aspiration d'huile

مضخة لضخ زيت احملركات أو الديزل أو زيت الوقود.

مضخة مص الزيت

Öl-Absaugpumpe

4776 Oil tax law

droit fiscal sur le pétrole

بتاريخ 1 أبريل 1939 مت استبداله

قانون رسوم البترول

Mineralölsteuergesetz (MinöStG)

4777 oil-bearing plant

plante oléagineuse

نباتات تستخدم الستخراج الزيوت والدهون النباتية.

نبتة زيتية

Ölpflanze

4778 oilfield

champ pétrolifère

املنطقة اليت يوجد فيها حتت سطح األرض خمزون من الزيوت املعدنية.
تتميز مناطق حقول النفط املعبأة بالعديد من املرافق إلنتاج ومعاجلة

وجتهيز ونقل النفط.

حقل نفطي

Ölfelder

4779 oil-fueled heating

chauffage au mazout

نظام تدفئة يعمل بزيت الوقود.

تدفئة بوقود سائل

Ölheizung

4780 oilseed crops

cultures oléagineuses

زراعات تستعمل يف إنتاج زيوت الطهي، والعلف الربوتيين للماشية
واألغنام، وألغراضٍ صناعية. من أهم أنواعها: فول الصويا، وبذور
دوار الشمس، والكانوال، وبذور السلجم، والعصفر، وبذور الكتان،

وبذور اخلردل، والفول السوداين، وبذور حمصول القطن

زراعات زيتية

Ölsaatpflanzen

4782 Oldenburg Energy 
Cluster (OLEC)

cluster énergétique d'Oldenbourg (OLEC) O. e.

شبكة إقليمية، يتميز أعضاؤها، الذي يبلغ عددهم حوايل اخلمسني،
بقُدرات كبرية ومعارف عملية ومتخصصة عديدة يف جماالت الطاقة
املُستقبلية. وتمثّل الرابطة مع شركائها، ومنهم مؤسسات دولية رائدة
يف جماالت االقتصاد والبحث العلمي، منوذجاً للتعامل الفعال املُميز مع
الطاقة وتطوير تقنيات قادرة على مواجهة حتديات املُستقبل. كما تعترب

منوذجاً يف جمال التعليم والتأهيل الفين يف قطاعات الطاقة. (عنوان
(www.energiecluster.de :الرابطة على اإلنترنت

(OLEC) رابطة أولدنبورغ للطاقة

Oldenburger Energiecluster OLEC e.V

4783 on-board

À bord

جهاز شحن مركّب بداخل السيارة.

شاحن داخلي، شاحن داخل السيارة

On-board

4784 Once-through 
blower

ventilateur à passage unique

قطاع يف ((رابط: نافخ|النافخ)) يقوم بدفع اهلواء يف اجتاه واحد فقط
إىل داخل املبىن.

نافخ أحادي املمر

Durchlaufgebläse
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4785 Once-through 
steam generators 
(OTSG)

générateur de vapeur à passage unique

يف تصميم هذا املرجل (الغالبة)، تتدفق مياه التغذية يف مسار متواصل
دون وجود قطاعات خمصصة للموفرات واملبخرات واملُحمصات. وهو
نوع خاص من ((رابط: مرجل استرجاع احلرارة (HRSG)) ال

حيتوي على دارات ((رابط: مرجل|للمرجل)). 

مرجل أحادي املسار

Zwangsdurchlauf-Dampferzeuger

4786 once-through 
system

système de circulation

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) ال يوجد فيه إعادة تدوير للماء.
وهذا يعين أن ماء التربيد، اآليت من ر أو من مصدر آخر، يستخدم
مرة واحدة مث يتم التخلص منه بإعادته إىل مصدره. ويستخدم هذا
النظام على نطاق واسع عند زيادة الطلب على ماء التربيد مع وجود

املياه بسهولة ووفرة.

نظام اجلريان

Durchlaufsystem

4787 Onshore wind power

énergie éolienne onshore

طاقة الرياح على الرب

Winderzeugung an Land

4788 onshore-farms

parcs éoliens;  fermes onshore

مزارع رياح مقامة على اليابسة، ويتكلف بناؤها أقل مما يتكلف بناء
املزارع البحرية، إال أن الرياح تكون أقوى وأكثر انتظاماً يف املزارع

البحرية عن الشاطئية.

حقول برية للطاقة الرحيية

Onshore-Windparks

4789 open circuit heating 
system

système de chauffage à circuit ouvert

نظام تدفئة تدور فيه املياه القادمة من ((رابط: صهريج خترين|صهريج
التخزين)) عرب ((رابط: مجمّع مشسي|املُجمّع الشمسي))، حيث

جيرى تسخينها بشكلٍ مباشر.

نظام تسخني مفتوح احللقة

offenes Heizsystem

4790 open cooling cycle

cycle frigorifique ouvert

((رابط: دورة التربيد|دورة تربيد)) ختتلف فيها احلالة النهائية عن
احلالة األوىل.

دورة تربيد مفتوحة

offener Kühlkreislauf

4791 open cooling system

système de refroidissement ouvert

نظام تربيد، يضم برج تربيد بدون مبادل حراري، وبرك ترذيذ،
ومسطحات مائية. ويف مثل هذا النظام جيري تربيد اهلواء عن طريق

االتصال املُباشر مع املاء.

نظام تربيد مفتوح

offenes Kühlsystem

4792 open flue

conduit de fumée ouvert

مدخنة مزودة مبوجه لسحب الغازات الساخنة، أو كُمة.

مدخنة مفتوحة

offener Schornstein

4793 Open heat 
exchanger

échangeur de chaleur ouvert

مبادل حراري، يتكون فيه ((رابط: بخار املاء|بخار)) مائع جديد
ناتج عن مزج أخبرة مائعني آخرين. ويبلغ مستوى درجة حرارة وطاقة

هذا البخار قيمة متوسطة بني األخبرة املمزوجة.

مبادل حراري مفتوح

offener Wärmeübertrager

4794 open hole

trou ouvert

يعين هذا املصطلح عند فنيي التنقيب اجلزء غري املغطى من البئر. (انظر:
((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )

حفرة مكشوفة

Open Hole

4795 open refrigeration 
compressor

compresseur de réfrigération ouvert

((رابط: ضغاط تربيد)) يكون فيه كلّ من الضغاط واحملرك يف مبيت
خمتلف.

ضغاط تربيد مفتوح

offener Kühlmittelverdichter

4796 open system

système ouvert

مكن أن يتجاوز انتقال املادة أو الطاقة بداخله ((رابط: حدنظام ي
النظام)) نفسه، وله نطاق معني يحدده.

نظام مفتوح

offenes System
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4797 open volumetric air 
receiver

capteur volumique ouvert à air

مستقبِل يتم فيه امتصاص اهلواء احمليط عن طريق منفاخ، وخيترق هذا
اهلواء املادة املاصة املشعة. ويعمل تدفق اهلواء على امتصاص احلرارة،
ولذلك فإن تلك املناطق املاصة تربد عن طريق اهلواء املتدفق. ويقوم

اهلواء الساخن بنقل احلرارة إىل حيز القدرة أو حيز التخزين.

مستقبِل هواء حجمي مفتوح

offener volumetrischer Receiver

4798 open-loop biomass

biomasse en cycle ouvert

يمكن استعمال ((رابط: كتلة حيوية |الكتلة احليوية)) لتوليد الطاقة
وتصنيع بعض منتجات حيوية، حىت لو مل يتم إمناؤها خصيصاً هلذا

الغرض، منها على سبيل املثال املُخلّفات والفضالت الزراعية للماشية،
وتنتج من عمليات حصاد الغابات وحصاد احملاصيل.

كتلة حيوية مفتوحة

Open-Loop-Biomasse

4799 operating company

société exploitante

أحد ((رابط: منوذج مشاركة أهلية|مناذج املُشاركة األهلية))، يتم فيه
التعاون بني مواطنني ومجعيات تأسيس شركة لتخطيط وإنشاء وتشغيل
منشأة ما، حيث تتخذ هذه الشركة يف الغالب كيان 'مجعية' أو 'شركة
ذات مسؤولية حمدودة' (GmbH)، ويكون املواطنون من مالكيها.

شركة تشغيل، شركة إنتاج

Betreibergesellschaft

4800 operating 
consumption

consommation de fonctionnement

استهالك الطاقة يف املُنشآت اخلاصة بالشركة (مباين اإلدارة، والورش،
وإخل).

استهالك التشغيل

Betriebsverbrauch

4801 operating current;    
operational current

courant de fonctionnement

التيار الكهربائي الالزم توافره لتشغيل منشأة أو وحدة ما.

تيار التشغيل

Betriebsstrom

4802 operating 
guidelines (OG-100)

directives d'exploitation (OG 100)

األسس التشغيلية الواجب توافرها العتماد OG-100  ((رابط:
مجمّع مشسي)). 

'OG-100' دليل التشغيل

OG-100

4803 operating hours 
usage hours 
utilisation hours 
[UK];  utilization 
hours[US]

heures d'utilisation

متغير حسايب يصف معدل االستهالك عند مأخذ قُدرة كهربائية. وهو
خارج قسمة االستهالك السنوي على أعلى قُدرة سنوية. وكُلما ازداد

عدد ساعات االستخدام، كان قدر االستهالك أكثر استقراراً يف
املُعتاد.

ساعات االستخدام، ساعات التشغيل

Benutzungsstunden

4804 operating life

durée de vie

املدة الزمنية اليت يكون النظام خالهلا قادراً على العمل عند مستوى
أعلى من مستوى األداء املُحدد له من قبل.

عمر افتراضي

Lebensdauer

4805 operational 
management 
operation 
management plant 
management

gestion du fonctionnement

كافة مهام ((رابط: مشغل الشبكة)) يف إطار االستخدام املُنظَّم حملطات
توليد القوى الكهربائية املُتاحة له (بغرض ((رابط: تثبيت التردد))
و((رابط: إدارة العجز يف اإلمداد))، مثالً)، وكذلك املهام املرتبطة
بأعمال إدارة الشبكة ككُل (املُراقبة، وتنسيق املُتابعات، والتشغيل،
واختاذ اإلجراءات)، واملتعلقة أيضاً بأعمال التشغيل املُترابط لعدة

حمطات توليد، على املُستوى احمللي، وتبعاً للمقتضيات الدولية أيضاً،
عرب جِهات حتكّم مركزية، لكلٍ منها إدارة مستقلة.

إدارة التشغيل

Betriebsführung

4806 operational planning

planification opérationnelle

التخطيط الستخدام الشبكة (ختطيط اإلغالق، وحساب الشبكات،
واحلفاظ على استقرار اجلهد، وإدارة األعطال)، باإلضافة إىل احلفاظ

على توازن النظام.

ختطيط التشغيل

Betriebsplanung

4807 operator

opérateur

شركة تتولّى تشغيل منشأة تقنية.

مشغل

Betreiber
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4808 operator (according 
to the German 
Renewable Energy 
Act)

opérateur (conformément à la loi allemande sur 
les énergies renouvelables)

بغض النظر عن ملكية حمطة إلنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة
املتجددة أو االستخدامات.

مشغل (وفقا لقانون الطاقة املتجددة
األملاين)

Anlagenbetreiber (im Sinne des EEG)

4809 opportunity 
charging

biberonnage

استخدام أجهزة الشحن يف أوقات توقّف املركبات الكهربائية أو
املركبات اهلجينة القَابِسة (PHEV)، وذلك لتزويد بطاريتها

املشحونة جزئياً بالطاقة.

امكانية الشحن

Zwischennachladung

4810 opportunity costs

coûts d'opportunité

تكلفة الفرصة البديلة؛ الفوائد أو املزايا الضائعة واليت كان من املمكن
احلصول عليها عند استغالل  هذه الفرصة وذلك مقارنة مبا كان ميكن

أن يتحقق يف حالة اقتناص هذه الفرصة على النحو األمثل.

تكلفة الفرصة البديلة، تكلفة الفرص
البديلة

Opportunitätskosten

4811 opportunity fuels

combustibles d‘opportunité

مواد تتخلف عن عمليات زراعية أو صناعية، يمكن استعماُهلا بطريقة
أخرى يف تشغيل نظام توليد احلرارة والقدرة معاً (CHP) بدالً من

تبديدها، وتكونُ متاحةً يف موقع النظام نفسه أو على مقربة منه.

أنواع الوقود البديلة

Gelegenheitsbrennstoffe

4812 opportunity 
maintenance

théoreme de quantité de mouvement

تقنية يتم من خالهلا تطبيق الصيانة التصحيحية عند الطلب، وتستغل
الفرصة إلجراء الصيانة الوقائية يف نفس الوقت.

صيانة الفرصة املواتية

Bedarfswartung

4813 optical efficiency

rendement optique

نسبة امتصاص الطاقة الشمسية بواسطة املُستقبل إىل الطاقة الساقطة
على ((رابط: فتحة املُجمّع)). 

كفاءة ضوئية

optischer Wirkungsgrad

4814 optical window

fenêtre optique

ال يسمح ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)) بإنفاذ النسبة
األكرب من ((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع الشمسي))، ولذلك ال
يستطيع هذا األخري املرور عرب الغالف اجلوي إلّا عند وقوع طوله
املوجي يف نِطاق األطوال املوجية املرئية للعني (أي بني 0.3 و5

ميكرومتر، نافذة I)، ويقع تردده يف نِطاق التردد املُنخفض (أي بني
.(II 0.1 و100 متر، نافذة

نافذة بصرية، نافذة ضوئية

Optisches Fenster

4815 optical fiber line

ligne à fibre optique

متثل خطوط األلياف البصرية (مصنوعة من ألياف زجاجية) القاعدة
للنقل العريض النطاق للمعلومات والبيانات يف جمال تكنولوجيا

املعلومات.

خط ألياف بصرية

Glasfaserleitung

4816 optimization model

modèle d'optimisation

وصف النهج العام للنظام دف التشغيل األكثر كفاءة و/ أو فعالية مع
حتديد املعامالت والدوال اخلاصة دف معني واليت متكن معاجلتها

داخل النموذج من احلصول على النتيجة املثلى.

منوذج أمثلية

Optimierungsmodell

4817 optimization 
problem

problème d'optimisation

تنقسم هذه املُشكلة إىل ((رابط: مشكلة دينامية)) وأخرى ((رابط:
مشكلة إستاتية|إستاتية)).  ويقصد مبشكلة االستمثال الوصول ألمثل

إنتاج للكهرباء واحلرارة، من خالل عملية اختاذ قرارات متعددة
املراحل. حيث يعبر كُل قرار عن تغير يف حالة اخلزان، كما يؤثر على

النتائج اليت يمكن حتقيقها باالستعانة بالقرارات الالحقة.

مشكلة االستمثال

Optimierungsproblem
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4818 optimized district 
heating turbine 
process

procédé optimisé de turbine de chauffage urbain

عملية ترفع فيها ((رابط: نِسبة القُدرة إىل احلرارة)) يف عنفة تدفئة
الضواحي إىل أعلى مستوى ممكن دون زيادة تكاليف االستثمار.

عملية تشغيل مثلى لعنفة تدفئة
الضواحي، حتقيق األداء األمثل لعنفة

اإلمداد بطاقة التدفئة

optimierter Fernheizturbinenprozess

4819 optional load

charge optionnelle

محل ذو قيمة اقتصادية، إال أنه لن يفيد ما مل يتوفر فائض يف الطاقة.

محل اختياري

optionale Last

4820 organic carbon

carbone organique

يشري املصطلح إىل نِسبة الكربون يف املواد العضوية املوجودة يف
((رابط: مياه صرف صحي|مياه الصرف الصحي))، يقاس بوحدة
ملغ;  لتر (mg;  l). ويشمل إمجايل الكربون املُترابط عضوياً كال

من: ((رابط: كربون عضوي كُلّي|الكربون العضوي الكُلّي))
و((رابط: كربون عضوي مذاب|الكربون العضوي املُذاب)).  ويمثّل

((رابط: كربون عضوي جسيمي|الكربون العضوي اجلُسيمي))
الفرق بني كلّ من ((رابط: متغير إمجايل|املُتغيرين اإلمجاليني)). 

كربون عضوي، كربون مترابط
عضوياً

Organisch gebundene Kohlenstoff

4821 Organic chlorine 
compounds

Composés organiques chlorés

مركبات الكلور العضوية

Organische Chlorverbindungen

4822 Organic fertilization

fumure organique

Die Zufuhr organischer Substanz.  

تسميد عضوي

Organische Düngung

4823 organic Rankine 
cycle

cycle organique de Rankine

دورة تتعلق بالعنفة البخارية اليت تستخدم فيها مواد عضوية بدلًا من
املياه لتقوم بدورها كمائع نشط ('دورة رانكن' معدلة)، ويتم اختيار

املادة العضوية حبيث تتناسب درجة حرارة غلياا (اليت تقل عن
°100 س) بصورة جيدة مع مستوى درجة حرارة مصدر احلرارة.

دورة رانكني العضوية

Organic Rankine Cycle

4824 organic Rankine 
cycle (ORC) process

procédé du cycle organique de Rankine (ORC)

طريقة يتم من خالهلا تشغيل العنفات البخارية يف حمطات توليد الطاقة
باستخدام موائع تشغيل أُخرى خبالف بخار املاء. وتعد نقطة الغليان

املُنخفضة للمواد العضوية أهم عامل مؤثر يف هذه الطريقة، فمن خالهلا
يمكن رفع ضغط البخار عند درجات حرارة منخفضة نِسبياً.

وتستخدم هذه الطريقة عند توليد التيار الكهربائي من ((رابط: طاقة
حرارية أرضية|الطاقة احلرارية األرضية)).  ( انظر: ((رابط: طاقة

جيوحرارية مائية))) 

طريقة دورة رانكني العضوية

Organic-Rankine-Cycle-Verfahren

4825 organic Rankine 
cycles

cycles organiques de Rankine

دورات خبار تستخدم فيها مادة عضوية ذات درجة غليان منخفضة
لتحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة ميكانيكية.

دورات رانكني العضوية، الدورات
العضوية 'رانكن'

organischer Rankine-Kreisprozess (ORC)

4826 organic silt

argile tourbeuse

ist der Sammelbegriff für Sedimente, die in 
Seen abgelagert sind.  

طني

Mudde / organischer Schluff

4827 Organic-Rankine-
Cycle

Système ORC

نظام بِ((ORC) = دورة رانكني العضوية) هو عبارة عن نظم
لتوليد الكهرباء واليت يتم تشغيل التوربينات اليت تديرها بوسيط حامل

للحرارة، سائل عضوي بدرجة حرارة غليان منخفضة.

نظام بدورة رانكني العضوية

ORC-Anlage

4828 organic-rankine-
cycle

cycle organique de Rankine

(Organic-Rankine-Cycle) Kraft-Wärme-
Kopplung bei Verwendung eines organischen 

Arbeitsmediums in Kombination mit einer 
Biomassefeuerung.  

(ORC) دورة رانكني العضوية

Rankine Kreislauf mit organischem Fluidum
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4829 Organization for 
Economic 
Cooperation and 
Development

Organisation de coopération et de 
développement économiques

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بني الدول (34 دولة
صناعية)، يوجد مقرها يف باريس.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(OECD)

OECD

4830 Organization for 
Nordic Electrical 
Cooperation 
(NORDEL)

Union des pays nordiques pour la coopération 
dans l'industrie électrique

هو املُسمى اخلاص بشبكة الربط الكهربائية اليت تشتغل بواسطة تيار
متردد ثالثي الطور (تعرف أيضاً باملُسمى RGs - اختصاراً لـ
Regional Groups) واخلاصة بالدول االسكندنافية، حبيث

تشمل كل من فنلندا والنرويج واملناطق الشرقية من الدامنارك (زيالند،
لوالند، فولستر). كما تقوم منظّمة نودريل باإلشراف إدارياً على
آيسلندا اليت تمثّل شبكة قائمة بذاا بسبب بعدها املكاين الكبري.

RG' وهذه الدول مميزة يف الصورة التوضيحية بالعبارة خضراء اللون
NORDIC'. وقد انتقلت بشكل رمسي إدارة شبكة نورديل منذ
يوليو 2009 إىل ((رابط: احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية

. (((ENTSO-E)

(NORDEL) 'شبكة 'نورديل

Nordische Vereinigung für Zusammenarbeit in 
der elektrizitätswirtschaft

4831 Organization of 
Petroleum 
Exporting Countries

Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP)

منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ويوجد مقرها بفيينا.

أوبك

OPEC

4832 Organochlorine 
compounds

Composés organochlorés

مركبات الكلور العضوية (أو أكثر حتديدا هيدروكربونات الكلور)
وهي جمموعة مواد من مركبات عضوية وجمموعة فرعية للهالوجينات

اهليدروكربونية. هذه املواد الكيميائية متتلك هيكل أساسي
هيدروكربوين حيث يتم استبدال ذرة أو أكثر من ذرات اهليدروجني

بذرات الكلور. خواصها الك

مركبات الكلور العضوية

Chlororganische Verbindungen

4833 organoleptic

organoleptique

وسائل حسية تعين أا تتسبب يف "إثارة جهاز إحساس"، "احلواس
واللمس" أو "مثرية ملستقبالت حسية". تسمى اختبارات حسية التقييم
بدون أداة مساعدة، فيما يتعلق خبواص مثل الرائحة واملذاق واملظهر
واللون، عن طريق شخص، حبكم معرفته العلمية والتكنولوجية إىل

جانب ممارسة ال

وسائل تقييم حسى

organoleptisch

4834 Original Electricity 
Feed Law / entry 
into force (I, p. 
2633-2634)

loi sur l'approvisionnement en électricité / 
entrée en vigueur (I, p. 2633-2634)

التزام  شركات توريد الكهرباء  بالتغذية بالطاقة الكهربائية من مصادر
الطاقة املتجددة و حتديد املبلغ من التعويض (املواد 2-4 من قانون
التغذية الكهربائية) . ومت استبدال هذا القانون من قبل (قانون رابط
الطاقات املتجددة).والذى دخل حيز التنفيذ يف 1 يناير 1991 ( قا

قانون التزويد بالكهرياء / الدخول
حيز التنفيذ (ط، ص

(2633-2634

Stromeinspeisungsgesetz/ Inkrafttreten 
(StromEinspG), (BGBl. I S. 2633-2634)

4835 Original Equipment 
Manufacturer

fabricant de l'équipement d'origine

(OEM)نِع األجهزة  األصليصم

OEM-Hersteller

4836 original heat

chaleur d’origine

الطاقة ((رابط: احلرارة|احلرارية)) اليت ما زالت تنتج منذ عصور ما
قبل النشأة الفعلية لألرض.

حرارة النشأة األوىل

Ursprungswärme

4837 OSI model

Modèle OSI

منوذج OSI، هو منوذج مرجعي لربوتوكوالت الشبكة املعلوماتية
كبنية بطبقات. مت نشره كمعيار يف عام 1983 من قبل االحتاد الدويل
لالتصاالت السلكية ومنذ عام 1984 أيضا من طرف املنظمة الدولية

للتوحيد القياسي. بدأ تطوير هذا النموذج يف عام 1977.

(OSI) منوذج ترابط النظم املفتوحة

OSI-Modell
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4838 osmosis

osmose

تيار اجلسيمات املوجه عرب طبقة فاصلة انتقائية أو شبه منفذة. ويمكن
استخدام التناضح كإحدى ((رابط: طُرق معاجلة املياه)). 

تناضح، انتشار غشائي

Osmose

4839 osmosis

osmose

يدل النضح (أو التناضح) يف العلوم الطبيعية، على تدفق  يف اجتاه حمدد
جلسيمات جزيئية من خالل طبقة فصل انتقائية أو شبه منفذة. يف كثري
من األحيان يوصف النضح بأنه مرور عفوي للماء أو مذيب آخر عرب
غشاء شبه منفذ، الذي هو منفذ للمذيب، ولكن ليس منفذا للمواد

الذائبة.

نضح

Osmose

4840 osmotic power plant

centrale osmotique

حمطة لتوليد الكهرباء اعتمادا على تغري تركز امللح وهي حمطة لتوليد
الكهرباء تستخدم الفرق يف درجة امللوحة بني املياه العذبة ومياه

البحر، من أجل احلصول على الطاقة لتوليد الكهرباء.

حمطة توليد تناضحي للكهرباء

Osmosekraftwerk

4841 Otto cycle

cycle Otto

دورة دينامية حرارية مثالية تصف أداء حمرك إشعال بالشرر ذي كباس
ترددي منطي. ويشيع وجود الدورة الدينامية احلرارية يف حمركات

السيارات.

دورة أُوتو

Otto-Kreisprozess

4842 Otto cycle

cycle d'Otto

((رابط: عملية دورية)) حيدث فيها ((رابط: انضغاط)) متساوي
اإلنتروبيا، يليه إمداد باحلرارة يف ((رابط: عملية متساوية احلجم))، مث
((رابط: توسع)) متساوي اإلنتروبيا، ويليهما تصريف للحرارة يف

عملية متساوية احلجم. (انظر: ((رابط: عملية متساوية اإلنتروبيا))) 

دورة أوتو

Otto-Prozess

4843 outer conductor

conducteur externe

موصل كهربائي واقع حتت جهد متفرع من ((رابط: نظام ثالثي
األطوار)). 

موصل خارجي

Außenleiter

4844 outfall

déversoir

املصبات يف اهليدرولوجيا هي كل نوع من املسايل أو القنوات، اليت
جتري فيها املياه نتيجة الحندار طبيعي أو اصطناعي. واليت تعربها مياه

يف شكل ((رابط: مياه الصرف الصحي))، مياه األمطار أو مياه
الصرف السطحي لتصل إىل قنوات أكرب أو مياه مفتوحة. املصبات

الطبيعية هي م

مصرِف

Vorfluter

4845 outflow

débit sortant

تدفق خارج

Abfluss

4846 outflow

écoulement

das Wasservolumen, das ein Einzugsgebiet 
innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit 

verlässt  

تدفق

Abfluss

4847 outlet controlled 
cooling system

système de refroidissement contrôlé à la sortie

نظام التربيد املسؤول عن احلفاظ على ثبات درجة احلرارة املُنبعثة من
املُحرك، اعتماداً على التحكّم يف التدفّق بني التحويلة ودوائر التربيد.

نظام تربيد حمكوم املخرج

auslassgesteuertes Kühlsystem

4848 output power

puissance de sortie

القدرة املُتفق عليها بني ((رابط: مشغل شبكة النقل)) وبني ((رابط:
وحدة توليد|وحدة التوليد))، واليت تستخدمها هذه الوحدة يف تغذية

الشبكة. (انظر: ((رابط: توقّعات األمحال الكهربائية))) 

قدرة اخلرج

Abgabeleistung
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4849 Outside air

air extérieur

هواء نقي.

هواء خارجي

Außenluft

4850 Outside air damper

clapet d'air extérieur

مخمد يتحكم يف تدفق اهلواء اخلارجي إىل ((رابط: مكيف هواء
. (((AC) مكيف اهلواء|(AC)

مخمد اهلواء اخلارجي

Außenluftdrossel

4851 Over Current 
Protection

Dispositif de protection contre les surintensités

جزء من تقنية احلماية، تعتبر بدورها جزءاً من اإلدارة التشغيلية
لشبكات اإلمداد بالطاقة الكهربائية. جيري تطبيق هذا النوع من

احلماية، واستخدام التجهيزات الالزمة لذلك، يف ((رابط: شبكة جهد
منخفض|شبكات اجلهد املنخفض)) بشكل أساسي ويف ((رابط:
،هد متوسط|شبكات اجلهد املتوسط)) بشكلٍ جزئيشبكة ج

وتشكِّل حينئذ ما يسمى باحلماية األولية من شدة التيار املرتفعة، واليت
جيب تقليلها دائماً وفقاً للمواصفات املُحددة مسبقاً.

جهاز محاية ضد زيادة التيار

Überstromschutzeinrichtung

4852 overall efficiency

efficacité globale

حاصل ضرب ((رابط: الكفاءة الداخلية)) x ((رابط: الكفاءة
امليكانيكية)). 

كفاءة إمجالية

Gesamtwirkungsgrad

4853 overall efficiency of 
separate heat and 
power (SHP)

efficacité globale du système de production 
séparée de chaleur et d'électricité

جمموع كل من صايف القُدرة الكهربائية وخرج الطاقة احلرارية املُفيدة
مقسوماً على جمموع الوقود املُستهلك إلنتاج كلِ منهما.

كفاءة إمجالية لألنظمة منفصلة احلرارة
(SHP) والقُدرة

Gesamtwirkungsgrad konventioneller Wärme- 
und Stromerzeugung

4854 overburden

surcharge

ist Teil der festen Reststoffe und 
charakterisiert die Abfallmengen bei der 

Extraktion von Primärenergien und 
Rohstoffen (Berge, "taubes" Gestein, 

Deckmaterial).  

ركام

Abraum

4855 overexcitation

surexcitation

إذا ما تعين سحب قدرة سعوية غري فعالة زائدة عن احلد من الشبكة،
فإنه يمكن عندئذ إدارة احملطة بأسلوب اإلثارة املُفرطة. وهذا يعين أن

يكون اجلهد التزامين الداخلي أكرب من اجلهد عند نقطة التوصيل.

إثارة مفرطة

Übererregung

4856 overfloor hydrant

borne d'incendie / poteau d'incendie

((رابط: صنبور ماء اإلطفاء))، والذي، على عكس ((رابط: صنبور
ماء اإلطفاء حتت سطح األرض)) لديه إمكانات توصيل وربط فوق

سطح األرض.

صنبور اطفاء احلريق/ أو صنبور مياه
حريق

Überflurhydrant

4857 overfrequency

surfréquence

تردد يفوق التردد املُنتظم للشبكة البالغ 50 هرتز. وينشأ هذا التردد
يف حالة ما إذا جتاوزت القُدرة اليت يتم إمداد الشبكة ا احلمل اآلين.
يمكن تعديل التردد املفرط عن طريق خفض القدرة اليت يتم إمداد
الشبكة ا أو باستخدام أمحال إضافية، لغرض ختزين الطاقة املُفرطة

املوجودة يف الشبكة على سبيل املثال.

تردد مفرط، تردد زائد

Überfrequenz

4858 overheating

surchauffe

عملية تسخني خبار املاء ألعلى من 100° درجة مئوية.

فرط اإلمحاء، حتميص

Überhitzung
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4859 overlap

chevauchement

حالة حتدث عند عجز التيار املار يف ((رابط: صمامات
(ال... )|صمام)) ما عن التغير على حنو مفاجئ، ومن مثّ يتعذّر

االتصال حلظيا بني هذا الصمام والصمام الذي يليه.

تراكب

Überlappung

4860 overlay network

réseau superposé

تقنية يتم فيها إمداد شبكة فوق شبكة أخرى لتربط بني نطاقات
متباعدة. وباستخدام هذه التقنية ميكن موازنة االختالفات اليت حتدث

يف العرض والطلب.

شبكة أفقية

Overlaynetz

4861 overload

surcharge

مترير تيار كهربائي عرب خلية بعد أن يكون قد وصل مستوى شحنها
إىل 100%، األمر الذي قد يتسبب يف حدوث انفجار.

شحن زائد، شحن مفرط

Überladung

4862 overload region

zone de surcharge

منطقة تقع داخل منطقة التشغيل املُمكنة اخلاصة ((رابط: وحدات
العنفة الغازية ومولّد البخار|بوحدات العنفة الغازية ومولّد البخار))
تقوم باسترجاع احلرارة، حيث ترتفع درجات حرارة ((رابط: نواتج
االحتراق )) إىل مستوى يشكل خطورة، مما يؤدي إىل قصر زمن

تشغيل ((رابط: عنفة غازية|العنفة الغازية)) نسبياً.

منطقة جتاوز معدل خرج القُدرة

Überlastbereich

4863 own use

consommation propre

(انظر: ((رابط: طاقة احتياطية|الطاقة االحتياطية))) 

استهالك خاص

Eigenverbrauch

4864 oxidation

oxydation

طريقة كيميائية من ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، اهلدف منها
التخلّص من أيونات احلديد واملنغنيز (انظر: ((رابط: إزالة احلديد))،
((رابط: إزالة املنغنيز))) . ويترسب كل من احلديد أو املنغنيز املُؤكسد
على احلصى، مث تتم إزالته من خالل الشطف العكسي للمرشحات.

أكسدة

Oxidation

4865 oxidation

oxydation

تفاعل كيميائي حيث تفقد املادة اليت تتم أكسدا إلكترونات.

أكسدة

Oxidation

4866 oxidation

oxydation

eine chemische Reaktion, bei der ein Atom - 
Elektronen abgibt  

أكسدة

Oxidation

4867 oxidation process

procédé d'oxydation

(انظر: ((رابط: أكسدة))) 

عملية أكسدة

Oxidationsverfahren

4868 oxygen

oxygène

.(O) عنصر كيميائي ورمزه

أكسجني

Sauerstoff

4869 oxygen

oxygène

أكسجني

Sauerstoff

4870 oxygen compound

composé oxygéné

مركّب حيوي األكسجني ضمن بنيته اجلزيئية، ويدرج ((رابط:
إيثانول|اإليثانول)) و((رابط: ديزل حيوي|الديزل احليوي)) ضمن
املواد املُؤكسجة، حينما يتم خلطُها مع أنواع الوقود التقليدية وهذا

الوقود املؤكسج يحسن من كفاءة عملية االحتراق، ويقلل من انبعاث
غاز أول أكسيد الكربون (CO) من أنابيب السحب.

مادة مؤكْسجة

Oxygenat

4871 oxygen content

teneur en oxygène

محتوى األكسجني

Sauerstoffgehalt
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4872 oxygen release 
compound (ORC);   
hydrogen release 
compound (HRC)

composé libérateur d’oxygène;   composé 
libérateur d‘hydrogène

نوعان من أنواع ((رابط: حاجز بيولوجي|احلواجز البيولوجية))،
يساعدان على التحليل البيولوجي للملوثات املوجودة يف املياه اجلوفية،
وذلك من خالل يئتها لوسط مناسب للكائنات احلية الدقيقة املُنحلّة.

مكون حترير األكسجني

ORC; HRC

4873 oxygenation

oxygénation

رفع نسبة األكسجني يف املاء عن طريق التهوية الصناعية. ويتميز املاء
بقدرته على امتصاص األكسجني من اهلواء املُحيط وإذابته. ويف حالة
استهالك األكسجني املُذاب يف املاء بنسبة كبرية عن النسبة اليت تصل
إىل املاء عن طريق العمليات الطبيعية، فإن ذلك يؤدي إىل حدوث

خلل فيها. (انظر: ((رابط: تقانة التهوية)). 

إثراء األكسجني، إغناء األكسجني

Sauerstoffanreicherung

4874 ozone

ozone

مركّب كيميائي يتكون عند تفاعل األكسجني مع بعض املُكونات
األخرى يف وجود ضوء الشمس. وهو حيمي األرض من أشعة الشمس
فوق البنفسجية يف الطبقة العليا من الغالف اجلوي، ويوصف األوزون
املوجود عند سطح األرض بالضباب الضوئي الكيميائي، وهو مهيج

للجهاز التنفّسي، إىل جانب اعتباره مادةّ ملوثة.

أوزون

Ozon

4875 ozone

ozone

يتكون جزيء األوزون (O3) من ثالث ذرات أكسجني. شوائب
غاز األوزون املوجودة يف اهلواء تتحلل حتت الظروف العادية يف

غضون بضعة أيام لتكون األكسجني العادي (جزيء بذرتني فقط).
ميثل األوزون من جهة عامل مؤكسد قوي، والذي قد يؤدي عند

البشر واحليوانات إىل يج اجلهاز ال

أوزون

Ozon

4876 ozone

ozone

ist ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes 
Molekül.  

أوزون

Ozon

4877 ozone hole

trou d'ozone

lokal begrenztes Dünnerwerden der 
Ozonschicht  

ثقب األوزون

Ozonloch

4878 ozone layer

couche d'ozone

Die Ozonschicht ist ein Bereich erhöhter
Konzentration des Spurengases Ozon (O3) in

der , hauptsächlich in der unteren
.Stratosphäre

طبقة األوزون

Ozonschicht

4879 ozone-forming 
potential

potentiel de formation d'ozone

ist das massebezogene Äquivalent der Bildung
von bodennahem (troposphärischen) Ozon

durch Vorläufersubstanzen, die für die
bodennahe O3- Bildung verantwortlich sind

.und so zum Sommersmog beitragen

إمكانية تشكيل طبقة  األوزون

Ozonbildungspotenzial
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4880 P

P

ist die Elementbezeichnung für Phosphor.  

P

P

4881 P type 
semiconductor

semiconducteur type P

شبه موصل يتكون عند تدميم مادة شبه موصلة أصيلة بشائبة العنصر
املستقبل لالليكترونات. ومثال على هذا النوع من أشباه املوصالت:

األلومنيوم يف السليكون.

شبه موصل موجب النوع

p-Halbleiter

4882 PA

PA

(Polyamid) ist ein Kunststoff .  

متعدد األميد

PA

4883 pack ice

banquise

besteht aus aufeinander geschobenen 
Eisschollen.  

جليد حبري

Packeis

4884 packaged cooling 
tower

tour de refroidissement monobloc

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) مت بناؤه يف مصنع مث نقل إىل موقع
التشغيل. ويستخدم هذا النوع من األبراج لتطبيقات التربيد الصناعية

الصغرية.

برج تربيد مصنع

Kompaktkühlturm

4885 Packaged terminal 
air conditioner 
(PTAC)

climatiseurs compacts

نظام حيتوي على ((رابط: مكيف هواء (AC)))  ومسخن، متصلني
معاً لتكوين وِحدة واحدة.

مكيف هواء مدمج

Kompaktklimaanlage

4886 packaged unit

unité monobloc

جهاز تكييف هواء مستقل، وظيفته هي ضبط درجة حرارة اهلواء
ودفعه بقوة، وعادة ما يكون مزوداً بنظام تدفئة وتربيد خاص به.

وحدة تكييف مدجمة

Kompakteinheit

4887 packing factor

coefficient de remplissage des panneaux

يف وحدة الطاقة الشمسية، هو النِسبة بني مساحات اخلاليا الشمسية،
مع أخذ إمجايل مساحة الوِحدة يف االعتبار.

عامل الرصم

Packungsdichte

4888 Paffrather 
Kalkmulde

auge de calcaire paffrather

st eine geologische Muldenstruktur, die zum 
Großteil auf dem Stadtgebiet von Bergisch 

Gladbach liegt.  

حوض اجلري (بافرطر
(Paffrather

Paffrather Kalkmulde

4889 paleosol

paléosol

تربة نشأت يف ظل ظروف بيئية مختلفة عن املُعتاد، ونادراً ما توجد
تربة قدمية حبالتها األصلية بالكامل. ويشمل مفهوم التربة القدمية أيضاً
بقايا التربة املُتآكلة بفعل التحات. وتعترب التربة القدمية مبثابة أرشيف
للظروف واألوضاع البيئية اليت كانت موجودة يف عصور قدمية،

وخيتص ببحثها ودراستها علم أحوال التربة العتيقة، وهو أحد فروع
علوم التربة.

تربة قدمية، تربة العتيقة

Paläobode

4890 panel

panneau

لوح يتكون من وحدة كهرضوئية أو أكثر بصفة خاصة مركبة
بتوصيالت سلكية مسبقة ننن كوحدة ميكن تركيبها يف املوقع.

واللوحات الكهرضوئية تعد أيضاً جمموعة مدجمة فيزيائياً من ((رابط:
وحدة (كهرضوئية)|الوحدات)). 

(مشسي) لوح

Panel

4891 Panel heating

chauffage de surface

نظام التدفئة ميكن من تدفق الطاقة احلرارية وعملية التدفئة عرب مساحة
واسعة.

ألواح اشعاعية

Flächenheizung

508



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

4892 panemone

panemone

نوع من آالت الرياح ينبين عمله على مبدأ السحب، ويمكنه التفاعل
مع الرياح اآلتية من أي اجتاه. (انظر: ((رابط: تصميم السحب))) 

(انظر:(( رابط: تصميم الرفع))) 

حتليل تدفق احلمل (الكهربائي)

Panemone

4893 parabolic dish 
collector

collecteur parabolique

((رابط: مجمّع تركيز بؤري نقطي)) ثالثي األبعاد، يتم فيه إنشاء
(تكوين) السطح املُركِّز عن طريق دوران منحىن مكافئ حول حموره

ويتم تركيز مجيع املوجات الداخلة إىل الفتحة عند نقطة (بقعة)
واحدة.

مجمّع صحين على شكل قطع
مكافئ، مجمع ذو طبق على شكل

قطع مكافئ

Parabolspiegelkollektor

4894 parabolic trough 
collector

collecteur cylindro-parabolique

((رابط: مجمّع مشسي)) ثنائي األبعاد يكون مع املقطع املُستعرض
للعاكس على شكل قطع مكافئ.

مجمّع حوضي على شكل قطع
مكافئ، مجمع ذو حوض على شكل

قطع مكافئ

Parabolrinnenkollektor

4895 parallel circuit

circuit en dérivation

دائرة توصل فيها عناصر خمتلفة بالتعامد بعضها على بعض، على حنوٍ
يتيح توصيل طرف كل عنصر من هذه العناصر لتشكيل ((رابط: نقطة

التقاء))، بينما تجمع األطراف األخرى لتكون نقطة أخرى.

دائرة توازِ

Parallelschaltung

4896 parallel connection

montage parallèle

توصيل األقطاب املُتشاة لعدد من البطاريات، األمر الذي من شأنه
زيادة الِسعة عندما يكون اجلُهد ثابتاً.

توصيل على التوازي

Parallelschaltung

4897 parallel hybrid

hybride parallèle

مركبة هجينة، يستخدم فيها إماحمرك كهربائي أو محرك احتراق
داخلي إلدارة العجالت ميكانيكياً وبشكل مباشر. ويسمح كلٌّ من
احملرك الكهربائي والبطارية بتشغيل محرك االحتراق الداخلي تشغيالً
متقطعاً، كما أما يعمالن على تعزيزه يف حاالت احلاجة لقُدرات

فائقة، حبيث يمكن أن يكون تصميم احملرك صغرياً نسبياً، إال أنه يصل
يف الواقع إىل مستوى كفاءة ثرمودينامية عالٍ نسبياً.

هجني مواز

Paralleler Hybrid

4898 parallel topology 
hybrid power 
systems

systèmes d'alimentation hybride à topologie 
parallèle

تقوم املصادر املتجددة، يف هذا النوع من األنظمة، مثل مولد ديزل
ومولد الطاقة املتجددة، باإلمداد جبزء من متطلبات األمحال مباشرة.
ويستخدم يف هذا النظام عاكس ثنائي االجتاه يعمل على التوازي مع

مولد ديزل، وميكنه القيام بوظيفة عاكس التيار ومقوم;  شاحن
البطارية.

نظام كهربائي هجني متوازي
الطوبولوجيا

Parallel-Hybridenergiesysteme

4899 parallel-flow heat 
exchanger

échangeur de chaleur à courants parallèles

((رابط: مبادل حراري ذو جدار فاصل))، تسري فيه املوائع بنفس
االجتاهات.

مبادل حراري ذو جريان موازٍ

Gleichstromwärmeübertrager

4900 parameter values

valeurs des paramètres

قيم املعامل

Parameterwerte

4901 parent rock

roche mère

صخور حتتوي على نسبة عالية من املواد العضوية، حيث ميكن أن
يتكون بترول أو ((رابط: غاز طبيعي)). 

صخرة أم

Muttergestein

4902 partial cycle

cycle partiel

التفريغ اجلُزئي لبطارية ما، يتبعه شحنها شحناً كامالً.

دورة جزئية

Teilzyklus
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4903 partial cycle stability

stabilité d cycle partiel

عدد الدورات اجلُزئية لبطارية ما، قبل أن تقل ((رابط: سعة
البطارية|سعتها)) عن قيمة حرجة، ويكون هذا املدى حتت ظروف

حدية معينة (مثل االلتزام بشروط التشغيل الواردة من مصنع البطارية):
((رابط: درجة ثبات الدورات|درجة الثبات للدورة))= ((رابط: عمق

التفريغ)) X مدى دورة التشغيل اجلُزئي للبطارية.

مدى دورة التشغيل اجلُزئي للبطارية

Teilzyklenfestigkeit

4904 partial load

charge partielle

الوضع الذي ينقل إليه جزء من حمطات توليد الطاقة املُتصلة بالشبكة
املترابطة بسبب حدوث تذبذبات يف األمحال الواقعة على الشبكة.
وهو ما يعين أن هذه احملطات تقوم يف هذا الوضع بإنتاج قدر من
الطاقة يقل عن القُدرة اإلمسية املُقررة هلا. ومع زيادة األمحال مرةً

أخرى، يمكن بدء تشغيل هذه احملطات بشكل سريع نسبياً.

زئيمل جح

Teillast

4905 Partial load 
operation

Opération à chargement partiel

تشغيل وحدة بقدرة أقل من قدرا االمسية.

تشغيل بتحميل جزئي

Teillastbetrieb

4906 Partial oxidation 
unit

unité d'oxydation partielle

نوع من أنواع ((رابط: معاجل الوقود|معاجلات الوقود)) يستخدم فيها
غاز األكسجني، وتؤكسد الوقود جزئياً، وتطلق حرارة خالل العملية.

وحدة األكسدة اجلزئية

Teiloxidationseinheit

4907 partial shading

ombrage partiel

حيدث التظليل اجلزئي عندما يحجب شعاع الشمس جزئياً عن وحدة
.N132+ًا من شجرة أو بناية، مثالطاقة مشسية بسبب قر

تظليل جزئي

Teilverschattung

4908 Partial Zero 
Emissions Vehicle

véhicule zéro émission partiel

املعيار األمريكي للمركبات ذات االنبعاثات الضئيلة من العوادم، حيث
ينبعث منها العادم بنسبة تقل عن متوسط انبعاثات املركبات اجلديدة
بنسبة 90%، كما أن بعض هذه املركبات ال تنبعث منه أي عوادم.

(انظر: ((رابط: مركبة ذات انبعاثات فائقة االخنفاض
( (((SULEV)

مركبة انبعاثاا تقارب الصفر
(PZEV)

PZEV

4909 Partially purified 
coke oven gas

gaz de four de coke partiellement purifiée

جيب النظر على وجه اخلصوص عند استعمال هذا الغاز   إىل امكانية
تكثف زيت القطران، وتواجد نسبة عالية من الكربيت والبرتول
املتبقي وارتفاع تكوين أكاسيد النيتروجني. هلذا جيب أن تكون

األختام املستخدمة مقاومة ملادة البرتول. كما ميكن أن يكون ضروريا
أن تتخذ التدابري

غاز فرن فحم الكوك املنقى جزئيا

Teilgereinigtes Kokereigas

4910 partially selective 
coating

revêtement partiellement sélectif

طالء له قدرة امتصاص عالية α يف نطاق الطيف الشمسي، وله قدرة
ε < 0.5 and α ≥ 0.2) .يف النطاق احلراري ε انبعاثية كبرية

.(0.9 <

طالء انتقائي جزئي

teilweise selektive Beschichtung

4911 participation

participation

يف جمال الطاقة املُتجددة، االشتراك الفعال للمواطنني أو ألعضاء منظّمة
أو احتاد أو مجاعة ما يف الشؤون (السياسية) املُشتركة. وبوجه خاص،
مشاركة املواطنني يف عمليات تشكيل اإلرادة السياسية، خاصةً يف

االنتخابات واالستفتاءات، وعلى املُستوى القانوين مشاركتهم كذلك
يف القرارات اإلدارية.

مشاركة

Partizipation

4912 participation

participation

مشاركة، اشتراك، إسهام

اشتراك

Teilhabe
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4913 participation 
certificate

Certificat d'investissement

مستند يثبت متتع حامله ((رابط: حق املسامهة يف مؤسسات|حبق
املسامهة يف مؤسسات)) ويدون فيه حقوق صاحبه أمام املدين. وتتميز
شهادة االنتفاع بارتفاع ((رابط: دفع الفوائد|فائدا))، إال أا ال

تكون مضمونة أحياناً.

شهادة انتفاع

Genussschein

4914 participation model

modèle de participation (d'investissement)

منوذج يعرض أشكاالً متنوعة للمشاركة. (انظر: ((رابط: منوذج
مشاركة أهلية))) .

منوذج مشاركة

Beteiligungsmodell

4915 participation 
procedure;   
participation process

procédure de participation

اإلجراءات اليت يتم من خالهلا إشراك املواطنني يف اختاذ قرارت
سياسية.

عملية اإلشراك، عملية املشاركة

Beteiligungsverfahren

4916 participation right

titre participatif

طبقا هلذا القانون، يف حالة متويل منشأة أو مشروع ما، يصبح
املواطنون املشاركون يف هذا املشروع ((رابط: مستثمر|مستثمرين)). 
و يعد هذا القانون شكالً اقتصادياً جيمع بني مفهومي القرض والسهم،

إال أنه ال مينح حق املشاركة يف اختاذ القرارات.

حق املسامهة يف مؤسسات، قانون
املسامهة يف مؤسسات

Genussrecht

4917 participatory 
planning;   
involvement in 
planning

participation à la planification

ضم املواطنني لالشتراك يف ختطيط أعمال ومشروعات معينة، حبيث
تتاح هلم فُرصة وضع تصور فعال للبيئة املعيشية املُباشرة.

مشاركة يف التخطيط

Planungsbeteiligung

4918 particles

particules

اجلسيمات الدقيقة مثل الغبار، والدخان، الضباب، واألخبرة والضباب.

جسيمات

Feinstaub

4919 particulate organic 
carbon (POC)

carbone organique en particules (COP)

((رابط: متغير إمجايل|املُتغير اإلمجايل)) للكربون غري املُذاب املُترابط
عضوياً املوجود يف املياه، ويقاس بوحدة ملغ;  لتر (mg;  l). (انظر:

((رابط: كربون مترابط عضوياً))، ((رابط: كربون عضوي كُلّي))

كربون عضوي جسيمي، كربون
عضوي جزيئي

partikulärer organischer Kohlenstoff

4920 part-load control;   
partial load control

réglage de la charge partielle

أحد أوضاع تشغيل الضغاط، اليت تعتمد على كم اهلواء املضغوط
الالزم أو الفترة الزمنية الالزمة، وذلك خبالف طُرق التشغيل األخرى:

((رابط: حتكّم (ال... ) يف وضع الالمحل|التحكم يف وضع
الالمحل))، ((رابط: حتكّم (ال... ) يف التشغيل;  اإليقاف|أو وضع

التشغيل واإليقاف)) أو ((رابط: حتكّم (ال... ) مرحل يف
اإليقاف|وضع التشغيل واإليقاف املُرحل)).  ويمكن أن تطبق يف
وضع احلمل اجلُزئي طُرق التشغيل املذكورة يف عمليات التحكم يف

وضع الالمحل والتحكّم املُرحل يف اإليقاف.

تشغيل يف وضع احلمل اجلُزئي

Teillastregelung

4921 Pass tank

Cuve à écoulement

أو صهريج مرور وهو خزان للمياه الصاحلة للشرب، والذي يقع بني
حمطة أو أكثر من حمطات الضخ ومنطقة العرض، ويستعمل عموما

للتخزين املؤقت ملياه الشرب والحتواء تغريات الطلب.

صهريج عبور

Durchlaufbehälter

4922 passivation

passivation

عملية كيميائية تستخدم للتخلص من تأثري الذرات املتفاعلة كهربائياً
على أسطح اخلاليا الشمسية.

كبت الفاعلية

Passivierung
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4923 passive elements

éléments passifs

عناصر إما أن تخزن الطاقة مثل املحثّ واملُكثّف، أو تبدد هذه الطاقة
على هيئة حرارة مثل املُقاوم.

عناصر سالبة

passive Elemente

4924 passive house

maison passive

بناية تستطيع أن حتتفظ لنفسها بدرجة حرارة مناسبة من تلقاء نفسها
وذلك من خالل ما تزود به من وسائل عزل، وغري ذلك، مما يتيح هلا

إمكانية استعادة الطاقة احلرارية من تلقاء نفسها بدون احلاجة إىل
تشغيل أنظمة التدفئة.

مرتل سليب االستهالك

Passivhaus

4925 Passive house

maison passive

معيار لكفاءة الطاقة يف املباين، يشترط استعمال أقل قدر من الطاقة
للتدفئة أو التربيد.

مرتل سليب، مرتل خامل

Passivhaus

4926 passive network

réseau passif

دائرة كهربائية تتكون من ((رابط: عناصر سالبة)) فقط، وال يوجد ا
أي مصادر للطاقة.

شبكة سلبية

passives Netzwerk

4927 passive solar home

maison solaire passive

مرتل يستخدم جزء منه بوصفه مجمع للطاقة الشمسية، وذلك بدالً
من استخدام ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدات)) الكهرضوئية

الفعالة.

سليب بناية بنظام تدفئة مشسي

Solar-Passivhaus

4928 passive solar system

système solaire passif

نظام يعتمد فقط على الشمس النتقال احلرارة، مما يعين أنه ال حيتاج
إىل قدرة مساعدة (إضافية) لتشغيله.

نظام مشسي سلْيب

passives Solarsystem

4929 passive tracking

suivi passif

توجيه مصفوفة ناحية الشمس باستخدام جهاز تتبع هيدرويل سليب
يقوم حبساب الفروق يف درجات احلرارة يف املناطق املستهدفة.

تتبع سليب

passive Nachführung

4930 pathogenic agent

agent pathogène

عامل مسبب للمرض

Krankheitserreger

4931 Pathogenic germs

germes pathogènes

كائنات دقيقة حيتمل أن تكون مسببة لألمراض.

جراثيم مسببة لألمراض

Pathogene Keime

4932 Pauline

Pauline

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 450 متر مربع، ومحولتها 900 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماق مائية تصل إىل 30 متراً.

سفينة باولني

Pauline

4933 payback period

période de remboursement

الفترة الزمنية اليت تنقضي حىت يتم حتصيل أرباح من مشروع ما تعادل
تكاليف إنشائه.

فَترة استرداد االستحقاقات السابِقَة 

Amortisationsdauer

4934 payment claims

droit à rémunération

احلق يف احلصول على تعويض عن السلعة

احلق يف األتعاب

Vergütungsanspruch

4935 Payment obligation

Obligation de paiement

يعترب املشغل املسئول عن إمدادات الكهرباء منذ 1 يناير 2010 إذ
يقوم بتوصيل الكهرباء إىل املستهلك النهائي ، انظر الفقرة 4-3

واخلاصة بتوريد الكهرباء إىل املستهلكني النهائيني

التزام السداد

Zahlungspflicht nach der AusglMechV

4936 peak demand;  load

charge de pointe

أقصى كمية من الطاقة أو أقصى محل يف فترة زمنية حمددة.

ذروة الطلب، احلمل األقصى

Spitzennachfrage;   Spitzenlast
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4937 peak load

charge (demande) de pointe

أقصى حمل يف اليوم أو السنة، أو عامةً يف فترة زمنية محددة مسبقاً.

حمل األقصى، حمل الذروة

Spitzenlast

4938 peak load

charge de pointe

يعرض معدل احلمل الكهربائي لشبكة ما، واليت حتدث ألوقات قصرية
يف فترة الظهرية والفترة املُبكرة من املساء، واليت جيب أن تغطيها
حمطات التوليد املعنية (انظر: ((رابط: حمطة طاقة لتغطية احلمل
الذّروي))) . ويمكن حملطات التوليد العاملة بالتخزين الضخي أو
بتخزين اهلواء املضغوط، مثال، أن تقوم باإلمداد بالطاقة الكهربائية
لفترة وجيزة، إال أن ذلك يكون باهظ التكاليف مقارنةً مبحطات

توليد احلمل األساسي أو احلمل املُتوسط.

محل ذّروي، حمل أقصى، أقصى حمل

Spitzenlast

4939 peak load

pointe de charge

القدرة الكهربائية اليت يزود ا املُستهلك يف فترة زمنية معينة، واليت
تصل خالهلا القدرة اليت ينبغي على الشبكة الكهربائية اإلمداد ا إىل
قيمة حدية نظراً ألسباب وظروف تتعلق بفترات معينة يف اليوم لدى
مستهلكني مختلفني (مثل: فترة ما قبل الظهرية) أو ارتباطاً بظروف
مومسية (مثل: فصل الشتاء يف املناطق الباردة، أو فصل الصيف يف

املناطق احلارة). وارتباطاً بنظام إدارة حمطات التوليد، يمكن تشغيل ما
يسمى مبحطات الطاقة لتغطية احلمل الذروي من أجل تغطية هذا
احلمل أو االمداد بالطاقة املطلوبة، عن طريق حمطة توليد بالتخزين

الضخي على سبيل املثال.

محل ذّروي، محل أقصى، أقصى حمل

Spitzenlast

4940 peak load

pointe de charge

أكرب حمل يف حمطة توليد طاقة.

حمل أقصى، حمل أقصى

Lastspitze

4941 peak load

charge de pointe

زيادة الطلب على الطاقة إىل أقصاه، والذي حيدث خالل فترة زمنية
قصرية يف ((رابط: شبكة التيار الكهربائي)) أو يف شبكات اإلمداد
األخرى. (مثالً شبكة الغاز الطبيعي، شبكة التدفئة احمللية، أو شبكة

تدفئة الضواحي)

حمل الذروة، محل ذروي

Spitzenlast

4942 Peak load

charge de pointe

احلد األقصى لقيمة احلمل خالل فترة معينة، على سبيل املثال، خالل
يوم/ شهر/سنة.

ذروة احلمل

Lastspitze

4943 peak load electricity 
peak load power

Courant de pointe

 .((احلمل الذّروي|رابط: محل ذّروي)) ستخدم لتغطيةتيار كهربائي ي
 (((مل الذّرويرابط: حمطة طاقة لتغطية احل)) :انظر)

تيار احلمل الذروي

Spitzenlaststrom

4944 peak load power 
plant peak load 
power station

centrale de pointe

تتمثل الوظيفة األساسية ملثل هذا النوع من احملطات يف تغطية ((رابط:
محل ذّروي|احلمل الذّروي)).  ويمكن أن تكون هذه احملطة، مثالً،

حمطة تغذية باملضخات أو حمطة توليد الطاقة الكهربائية باهلواء املضغوط
املُخزن، واليت تستطيع توليد قُدرة كهربائية يف زمن يتراوح بني بضع
ثواين وبضع دقائق. وباملثل أيضاً، تستخدم حمطات توليد الطاقة ذات
العنفات الغازية احلديثة الطراز لتوليد الطاقة الكهربائية يف غضون
دقائق معدودة. (انظر: ((رابط: جدول رصد األمحال)))  ( انظر:

((رابط: توقّعات األمحال الكهربائية)))  ( انظر: ((رابط: حمطة احلمل
املتوسط)))  ( انظر: ((رابط: حمطة احلمل األساسي))) 

مل الذّرويحمطة طاقة لتغطية احل

Spitzenlastkraftwerk
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4945 peak production

pic (pointe) de production

إنتاج التيار الكهربائي على نطاق واسع يتجاوز املُعدالت املتوسطة،
حيث تستخدم مصادر توليد الطاقة املتذبذبة. مثال: إنتاج الكهرباء من
الوحدات الكهرضوئية عندما يكون اإلشعاع الشمسي شديداً أو من
حمطات طاقة الرياح عندما تكون الرياح شديدة أو يف منطقة تتعرض

لزوابع دائمة.

ذروة توليد (الطاقة)

Erzeugungsspitze

4946 peak shaving

écrêtage des pointes

معادلة ذروات احلمل عن طريق تغيري احلمل أو تشغيل حمطات توليد
وختزين طاقة إضافية.

تقليل محل الذروة

Peak Shaving

4947 peak sun hours

heures de pointe d'ensoleillement

الزمن الشمسي من الساعة التاسعة صباحاً وحىت الساعة الثالثة عصراً.

ساعات الذروة الشمسية

Spitzensonnenstunden

4948 peat

tourbe

تراكُم نباتات متحللة تحلُّالً جزئياً، ويكونُ يف شكل نسيج نبايت
متفحم جزئياً، تكون بفعل التحلّل اجلزئي يف مياه نباتات شتى (مثل

املُستنقعات اليت حتوي اإلسفاغنوم، وهو نوع من الطحالب).

خثّ، خثّ

Torf

4949 peat

tourbe

((رابط: منتج ثانوي)) أحفوري لعملية التحلل، يبدأ انطالقا منه متييز
((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية)) عن ((رابط: نواقل طاقة

أحفورية|نواقل الطاقة األحفورية)). 

خثّ

Torf

4950 peat

tourbe

ein organisches Sediment, das in Mooren 
entsteht.  

خث

Torf

4951 pedestal

socle

مقطع انتقايل من الدعامات املتقاطعة على قاعدة ((رابط: برج تربيد
بالسحب الطبيعي)) أو على املروحة املركبة يف ((رابط: برج تربيد

 .((برج التربيد بالسحب القسري|بالسحب القسري

ركيزة، قاعدة، أساس

Sockel

4952 pedogenese

pédogenèse

Prozess der Bodenbildung  

تكون التربة

Pedogenese/Bodenbildung

4953 pedogenesis

pédogenèse

عملية نشأة التربة، فعلى مدار تطورها تتكون وتتغير القطاعات األفقية
من التربة وكذلك ترتيبها (بروفايالت التربة). كما تسمى هذه العملية

'تباين قطاعات التربة'، حيث أن قطاعات التربة تزداد تعقيداً مع
تطورها املُعتاد.

تكون التربة

Pedogenese

4954 Peer-to-Peer

Pair à pair

الند للند (اتصال بني األقران) أو اتصال كمبيوتر – كمبيوتر، هي
مرادفات للتواصل بني متساويني، وهذا يف جمال شبكة الكمبيوتر.
ويسمى أيضا يف بعض السياقات، تواصل متبادل. ((( رابط: هيكل

خدمة العمالء)))  ( ((رابط: منوذج خدمة العمالء))) .

(P2P) ند للند

Rechner-Rechner-Verbindung

4955 pellet heater

chauffage à granulés

وحدة تدفئة تستعمل: ((رابط: وقود)) صلب يف شكل حبيبات (بيليه
Pellet)، وعادة ما تكون احلبيبات من اخلشب.

تدفئة حببيبات اخلشب

Pelletheizung
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4956 PEM fuel 
cell(PEMFC)

pile à combustible à membrane polymère 
électrolytique (PME)

أحد أنواع ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، قامت بتصميمه
شركة PlugPower اليت تولّت أيضاً التحقّق من التفاصيل اخلاصة
بكل مشروع قائم تستخدم به هذه اخللية. ويعمل يف مثل هذا النوع

من خاليا الوقود، غشاء بوليمرات صلب بوصفه ((رابط:
إلكتروليت)) موصل للكهرباء. وتتوفّر أشهر أنواع هذه اخلاليا يف
مقاسات تصل قُدرا إىل 5 ميجاواط وتتميز بالكفاءة العالية للقُدرة

اليت تولّدها وسرعة ((رباط: زمن بدء التشغيل)). 

خلية وقود غشاء تبادل الربوتون

PEM-Brennstoffzelle

4957 PEN conductor

Conducteur PEN

الفترة زمنية اليت يكون فيها التحميل على الشبكة منخفضاً نسبياً.
وتظهر غالباً هذه الفترات، كما هي احلال يف ((رابط: فترات

ذروية|الفترات الذَّروية))، على حنوٍ دوري (على سبيل املثال:
االستهالك اليومي للتيار أثناء الليل، واحلاجة اليت تنخفض يف اية

األسبوع عنها طُوال األيام األخرى، ومومسياً أيضاً عندما يكونُ احلمل
يف فصل الصيف أقل منه يف باقي الفصول).

موصل تأريض تعادل وقائي

PEN-Leiter

4958 per

per

بادئة يف أمساء مركبات كيميائية.

(per)

Per

4959 perceived heat 
stress

stress thermique perçue

Das Empfinden von Wärmebelastung ist ein 
komplexerer Vorgang und hängt nicht allein 

von der Lufttemperatur ab. Dieser umfasst 
neben der Lufttemperatur - die 

Windgeschwindigkeit, die Luftfeuchtigkeit, 
die Sonneneinstrahlung und die 

Wä  rmestrahlung der .  

إجهاد حراري حمسوس

Empfundene Wärmebelastung

4960 perceived 
temperature

température ressentie

Damit wird das Wärmeempfinden eines 
durchschnittlichen Erwachsenen im Freien 

bezeichnet.  Die Gefühlte Temperatur steigt 
unter warmen, sonnigen und windschwachen 
sommerlichen Bedingungen viel schneller als 

die Lufttemperatur. Sie kann im Extremfall in 
Mit  

درجة احلرارة احملسوسة/ املتصورة

Gefühlte Temperatur

4961 percent fuel savings

économie de carburant en pour cent

يمكن عن طريق هذه النِسبة املئوية مقارنة كمية الوقود اليت تستخدم
يف نظام ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|توليد

مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)))  مع تلك املُستخدمة يف ((رابط:
أنظمة منفصلة للحرارة والقُدرة (SHP))) . حيث تمثّل وفورات

الوقود بقيم موجبة، بينما تشري القيم السالبة إىل زيادة استهالك الوقود
يف نظام التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة عما هو عليه يف األنظمة

املُنفصلة.

نسبة مئوية لوفورات الوقود

Brennstoffeinsparanteil

4962 performance 
coefficient

coefficient de performance

(انظر: ((رابط: معامل األداء))) 

معامل الكفاءة

Leistungsziffer

4963 performance index

indice de performance

يعبر هذا املعامل عن ((رابط: كفاءة حرارية (ηth)|الكفاءة احلرارية
(ηth))) ) ((رابط: عملية دورية متجهة يساراً|لعملية دورية متجهة

يساراً)).  ويمكن أن يكون أكرب من الواحد.

معامل األداء

Leistungszahl

4964 period of energetic 
amortization

durée d'amortissement énergétique

الزمن الذي حتتاجه منشأة لتوليد الطاقة املُتجددة، إىل أن تتولّد الطاقة
الالزمة إلنتاجها. (انظر: ((رابط: فترة إعادة دفع تكاليف الطاقة))،

(انظر: ((رابط: فترة استعادة الطاقة))) 

زمن استرداد الطاقة

Energetische Amortisationszeit
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4965 periodic 
maintenance

maintenance périodique

صيانة يتم خالهلا تطبيق إجراءات مجدولة بغرض عمل الصيانة
الوقائية، كما يتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية عند احلاجة بواسطة

طاقم صيانة مخصص هلذه العملية.

صيانة دورية

regelmäßige Wartung

4966 peripheral gear 
pump

pompe à engrenages périphériques

مضخة طرد مركزي، حيث يتم نقل املادة اليت يتم ضخها إىل قناة
طرفية.

مضخة بترس طريف

Peripheralradpumpe

4967 permafrost

pergélisol

الفترة اليت تتساقط فيها الثلوج عدة أيام.

جتمد دائم، صقيع دائم

Dauerfrost

4968 permanent frost

gel permanent

meteorologisch eine Periode mehrerer 
Eistage  

صقيع مستمر

Dauerfrost

4969 permanent humus

humus permanent

نوع من الدبال بطئ التحلل للغاية.

دبال مقاوم للتحلل

Dauerhumus

4970 permeability

perméabilité

(انظر: ((رابط: معامل اإلنفاذية))) 

نفاذية

Permeabilität

4971 permeability

perméabilité

خاصية يف األجسام الصلبة، تتيح هلا إمرار الغازات و;  أو السوائل
عربها. ويف علوم الكيمياء واألحياء، تكون مثل هذه األجسام الصلبة

ذات خاصية النفاذية أغشيةً رقّيةً. يوجد نوعان من النفاذية، تبعاً
لدرجة إنفاذية اجلسم الصلب للمواد املُختلفة (مثل: الغازات املُتنوعة

أو املواد الذائبة واملذيبات)، مها: 'شبة النفاذية' و'النفاذية االنتقائية'
(انظر: ((رابط: تناضح))) 

نفاذية

Permeabilität

4972 permeability

perméabilité

أساس قياس التوصيل اهليدروليكي للصخور. الوحدة: دارسي [D] أو
.[mD] ملي دارسي

نفاذية

Permeabilität

4973 permeability 
coefficient

coefficient de perméabilité

يرمز له بـ (k_f)، وهو قيمة قياس ألنواع مختلفة من التربة، مثل
التربة الرملية والتربة الطينية. وحدة قياس النفاذية هي 'م;  ث' (متر;

ثانية).

معامل النفاذية، معامل توصيل املياه

Durchlässigkeitsbeiwert

4974 personal initiative

initiative personnelle

استعداد فردي لعمل مبادرة للقيام بفعل أو إجراء ما، وذلك خلدمة
أهداف أو مصاحل شخصية، أو حللّ مشكلة شخصية.

مبادرة شخصية

Eigeninitiative

4975 pest control

lutte antiparasitaire

مكافحة اآلفات هي تدابري كيميائية وفيزيائية وبيولوجية ملكافحة
النباتات واحليوانات والكائنات احلية الدقيقة اليت تعترب آفات، واليت

تؤثر سلبا على كل من النباتات واحليوانات وكذلك اإلنسان ومعيشته
وجمال عمله ومواقع التخزين واملختزنات.

مكافحة احلشرات

Schädlingsbekämpfung
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4976 pesticides

pesticides

مصطلح مأخوذ من اللغة اإلجنليزية لوصف املواد الكيميائية اليت تقتل
أو تبعد أو متنع إخصاب أو منو أو تكاثر الكائنات املزعجة أو الضارة.

مبيدات حشرات

Pestizide

4977 petrol

essence

خليط مشتق من البترول يتكون يف األساس من بارافينات، وبارافينات
حلقية، ومواد هيدروكربونية أخرى. يستخدم كوقود يف حمركات

االحتراق الداخلي.

برتين

Benzin

4978 petrol [UK];  
gasoline [US]

essence

خليط معقّد من أكثر من 100 نوع مختلف من اهليدروكربونات،
واليت يكون معظمها خفيفاً، ويقع نطاق غلياا ما بني درجة حرارة
غليان غاز البيوتان وتلك اخلاصة بالكريوسني;  البترول. ويصنع

البرتين أساساً من مكونات متت تنقيتها يف عمليات تكرير النفط، وهو
يستخدم وقوداً.

جازولني (برتين)

Gasoline (Benzin)

4979 petroleum

pétrole

سوائل توجد بشكل طبيعي، هذه السوائل تتكون من ((رابط:
هيدروكربونات)). 

نفط

Erdöl

4980 petroleum

pétrole

Rohstoff, der durch Tiefbohrung aus dem 
Erdinnern gefördert wird  

نفط

Erdöl

4981 petroleum 
Extraction

récupération du pétrole

يشمل االستخراج عمليات التنقيب وحتضري اآلبار إلنتاج النفط.

استخراج النفط

Erdölgewinnung

4982 petroleum resources

ressources pétrolières

موارد النفط

Erdölressourcen

4983 petrothermal 
geothermal energy

énergie géothermique pétrothermale

نوع من الطاقة يتم توليده من ((رابط: حرارة |احلرارة)) الطبيعية
املُتوفّرة يف الصخور الساخنة املوجودة على أعماق تتراوح بني 2000

و6000 متر تقريباً. وتستخدم يف ذلك ((رابط: طريقة الصخور
اجلافة الساخنة))، حيث تضخ ((رابط: ماء |املياه)) احلارة اليت
تتراوح درجة حرارا بني 90 و150° مئوية عرب بئر إنتاج إىل

((رابط: سطح األرض))، ويمكن االنتفاع ا باستخدام ((رابط:
طريقة رانكني العضوية)) أو ((رابط: طريقة كالينا)). 

طاقة حرارية جوفية، طاقة حرارية
جوفية

Petrothermale Geothermie

4984 petrothermal 
systems

systèmes petrothermal

أنظمة تستخدم بشكلٍ أساسيٍ لإلفادة من الطاقة املُختزنة يف الصخور،
ومن أمثلة أنظمة االستخدام تلك: أنظمة الصخور اجلافة الساخنة
ومسبارات احلرارة اجلوفية العميقة. (انظر: ((رابط: مسبار حراري

أرضي))) 

أنظمة حرارية صخرية

Petrothermale Systeme

4985 PgDip - Renewable 
Energy and Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

PGDip - énergies renouvelables et de l'énergie 
Gestion de Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتيح هذا الربنامج للمتوفرين على خلفية يف اهلندسة أو العلوم الفرصة
للتخصصفي هذا اال احليوي من اخلربة. يتألف هذا الربنامج من
وحدات السنة األوىل التالية: 1) نالنظم احلالية للطاقة. 2) إدارة

الطاقة. 3) عمليات الطاقة يف املباين ومباين الصناعية اخلضراء. 4)
تص

ماجستري يف إدارة الطاقة والطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

PGDip - Erneuerbare Energien und 
Management-Qualifikation Energie Erworbene: 
Graduierte / Masters
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4986 PgDip - Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

PGDip - Qualification d'énergie renouvelable 
Remise: 3ème cycle/Maîtrise

يتكون الربنامج من جمموعة من الوحدات املنفصلة وو املتكاملة إضافة
إىل  مشروع البحث. من بني الوحدات اليت يتم تدريسها جند: 1)
الطاقة والكربون والبيئة. 2)احلرارة والطاقة املستدامة. 3) الطاقة يف
املباين. 4) النظم احلضرية املستدامة؛ 5) إدارة الكربون. 6) إدارة ال

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

PGDip - Renewable Energy erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

4987 PgDip Renewable 
Energy 

 EngineeringQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

PGDip énergies renouvelables Ingénierie 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

مت تصميم هذا الربنامج لألشخاص الطموحني لتعزيز وقيادة وحتويل
كل من قطاع الطاقة املتجددة وصناعة طاقة الرياح. ويقدم هذا

الربنامج الفرصة للجمع بني العمق التقين من حيث تصميم وتكامل
نظام الطاقة املتجددة، النمذجة واحملاكاة، وتطوير وتنفيذ املشاريع  مع

اخلربة التج

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

PGDip Renewable Energy Engineering 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

4988 pH value

pH

الرقم اهليدروجيين هو مقياس حلموضة أو قلوية/قاعدية حملول مائي.
هو اللوغاريتم السليب (=  اللوغاريتم) لنشاط أيون اهليدروجني.

رقم هيدروجيين

pH-Wert

4989 pH value

valeur pH

ist ein Maß für den sauren/basischen 
Charakter einer wässrigen Lösung.  

أس هيدروجيين/   درجة احلموضة

PH-Wert

4990 Ph.D in Energy 
Resources 
Engineering 

 (ERE)Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat en génie des ressources énergétiques 
(ERE) Diplôme attribué: Doctorat / PhD

تتوفر دكتوراه هندسة موارد الطاقة باإلضافة إىل متطلبات اجلامعة
األساسية للدكتوراه،على الشروط التالية: 1) جيب على الطالب

إكمال ما ال يقل عن 36 وحدة الدورة واحلد األدىن ل 36 وحدة
البحوث، مع جمموع متطلبات 90 وحدة .. جيب أن تكون الدروس

ضمن املستوى  200 أو أعلى

دكتوراه يف هندسة مصادر الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für  Energiequellen – Technik (ERE): 
Sozioumwelt Qualifikation: Promotion

4991 Ph.D. Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en ingénierie énergétique diplôme 
attribué: Doctorat

يقدم هذا الربنامج الدورات الرئيسية التالية: 1) ميكانيكا املوائع
املتقدمة. 2) نقل احلرارة املتقدم. 3)تقنيات متقدمة لتوليد الطاقة. 4)
الديناميكا احلرارية املتقدمة. 5) الرياضيات التطبيقية ملهندسي الطاقة

احلرارية. 6) تكنولوجيات حتويل الطاقة احليوية. 7) تكنولو

دكتوراه يف هندسة الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion Energietechnik erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

4992 Ph.D. in Energy 
Resources and 
Environmental 
Engineering 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en ressources énergétiques et génie de 
l'environnement Diplôme attribué: Doctorat / 
PhD

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) استخدام الطاقة
املستدامة. 2) الديناميات املتقدمة للسوائل احلسابية. 3) غرف التربيد

والتحكم البيئي يف األماكن املغلقة. 4) التوربينية. 5) إدارة الطاقة.

6) أنظمة الطاقة. 7) موضوعات متقدمة حول الوقود واالحتراق.
(8

دكتوراه يف مصادر الطاقة واهلندسة
البيئية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Energiequellen und 
Umwelttechnik erworbenen Qualifikation: 
Promotion
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4993 Ph.D. in Renewable 
Energy 

 SourcesQualificati
on Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat  en sources d'énergie renouvelable 
Diplôme attribué: Doctorat

يشمل هذا الربنامج الدورات األساسية التالية: 1) استخدام الطاقة
الشمسية. 2) حتويل الطاقة احليوية ومعاجلة النفايات؛ 3) تقنية وأليات
الغاز احليوي ؛ 4) مصادر الطاقة املتجددة. 5) الطاقة املتجددة يف

التطبيقات الصناعية. و6) استخدام الطاقة الشمسية ألغراض التدفئة و

دكتوراه يف مصادر الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion. Erneuerbare-Energien-Erworbenen 
Qualifikation: Promotion

4994 phase change fluid

fluide à changement de phase

مائع حامل للحرارة يتكون من مركّبني (سائل حامل و((رابط: مواد
متغيرة الطور))) ، ويستخدم يف ((رابط: خزان احلرارة الكامنة)). 

مائع متغير الطور

Phasenwechselfluid

4995 phase change 
materials (PCM)

matériaux à changement de phase

مادة تستخدم يف ((رابط: خزان احلرارة الكامنة))، حيث تقوم عن
طريق الطاقة احلرارية املُمتصة بتحويل حالة املادة أو طورها. وجيري
حتويل الطور غالباً من صلب إىل سائل (عند ختزين احلرارة)، أو من
سائل إىل صلب (عند فقد احلرارة)، مثل األمالح أو ((رابط: مائع

متغير الطور|املوائع متغيرة الطور)). 

مواد متغيرة الطور

Phasenwechselmaterialien

4996 phase correction

correction de phase

موصل متعادل يؤدي وظيفة موصل احلماية. ويعد هذا التصميم
إشكالياً، ألنه يف حالة حدوث خطأ، يمكن أن يتصل جهد املُوصل
اخلارجي باألسطح املُوصلة للكهرباء. ويف الشبكة الالمتاثلية للتيار
ثُالثي األطوار، خيتفي موصل الرجوع إذا ما حدث اخلطأ، ويتصل

اجلهد أيضاً باملُبيت. (انظر: ((رابط: موصل تعادل))، ((رابط: موصل
تأريض تعادل وقائي  ))) 

تصحيح الطور

Phasenausgleich

4997 phase diagram

diagramme de phase

ميثل خمطط األطوار احلاالت ومراحل االنتقال بني األطوار اعتمادا على
متغريات احلالة (مثل الضغط ودرجة احلرارة). وتشمل األمساء البديلة

الرسم التخطيطي للحالة، خمطط احلالة أو خمطط التوازن.

خمطط األطوار/احلاالت

Phasendiagramm

4998 phase difference

déphasage

يعرف بأنه الفرق الزاوي بني طورين يمثالن كميتني متغيرتني.

فرق الطور

Phasendifferenz

4999 phase shifter phase 
modifier

déphaseur

إجراٌء يتخذ من أجل ضخ القدرة الكهربائية يف الشبكة الكهربائية.
وهنا البد أن تتبع عمليةُ الضخ جهداً جيبياً بشكلٍ طوري مع تردد

الشبكة.

مزيح الطور

Phasenschieber

5000 phase swinging

oscillations pendulaires

متوسط تكلفة ((رابط: حمل أساسي|احلمل األساسي)) و((رابط:
محل ذروي|احلمل الذّروي)) يف اليوم الواحد تبعاً للساعات، وهو
يمثّل األساس الذي يقوم عليه تداول أسعار التيار الكهربائي يف

البورصة.

تأرجح طوري

Polradpendelung

5001 phase transitions

transition entre phases

تغير حالة مادة ما.

تغيرات طورية

Phasenübergänge

5002 phase-fired 
controllers

contrôle de l'angle de phase

التحكم يف زاوية بداية الطور والتحكم يف زاوية اية الطور (املستعملة
نادرا) هي طرق لتحديد أو للسيطرة على القدرة الكهربائية املستخدمة

يف التجهيزات اليت يتم تشغيلها بالتيار املتردد. وتشمل التطبيقات
النموذجية أداة التعتيم والتحكم يف سرعة دوران احملركات (على س

حتكم يف زاوية بداية الطور

Phasenanschnittsteuerung
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5003 phasor

phaseur

خط مستقيم ذو سهم، يستخدم لتمثيل اجلهد;  التيار املتردد اجلييب
املتغري متثيالً بيانياً. حيث يمثل طول اخلط ((رابط: سعة التيار

املتردد))، وميثل السهم إجتاهه.

مطوار

Phasor;   komplexer Amplitudenvektor

5004 phasor diagram

diagramme de phase

خمطط بياين ((رابط: مطوار|للمطاوير)) املُعبرة عن العالقات البينية
الدقيقة لكل طور، وفيه يمثل كل مطوار خمتلف قيم اجلهد;  التيار

املترددة للتردد نفسه.

مخطط بياين للمطوار، خمطط
متجهات األطوار

Zeigerdiagramm;   Vektordiagramm

5005 PhD Degree in 
Energy and 

 ResourcesQualific
ation Awarded: 
Doctorate/PhD

Doktorat en énergie et resources diplôme 
attribué: Doctorat / PhD

بعد إتفاق طالب الدكتوراه ومستشاريه على موضوع األطروحة،
جيب على الطالب التقدم إلمتحان شفوي ملدة ثالث ساعات والدفاع
عن اختيار موضوعه.  يسمى هذا االمتحان بامتحان التأهيل و يتم من
قبل جلنة مكونة من أربعة أعضاء هليئة التدريس اليت خيتارها الطالب،

بالتشاور مع /

دكتوراه يف الطاقة واملوارد
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotions-Abschluss für Energie und 
Ressourcen Erworbene: Doktorat / PhD

5006 PhD in Alternative 
and Renewable 
Energy (By 
Research) 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat en alternative et des énergies 
renouvelables Diplôme attribué: Doctorat / PhD

جيب على املتقدمني أن يكونوا حاصلني على شهادة املاجستريعالية من
أي جامعة حملية / أجنبية معترف ا.كما ينبغي أن يكونوا حاصلني
على األقل على نقطة تساوي 5,5 على األقل أو ما يعادهلا (على

سبيل املثال إمتحان التوفل : 525، إختبار التوفل على احلاسوب :
196 وإختبار

دكتوراه يف الطاقة املتجددة والبديلة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion in Alternative und erneuerbare 
Energien  Erworbenen Qualifikation: 
Doctorate/PhD

5007 PhD in Electrical 
Power Engineering - 
Power Systems  
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Doktorat l Power Ingénierie éléctrique -  
systèmes électriques Diplôme attribué: Doctorat 
/ PhD

يشمل هذا الربنامج املواضيع التالية: 1) التشغيل والتخطيط التنموي.
2) املوثوقية وجودة العرض؛ 3) مراقبة ومحاية الشبكة الكهربائية.
و4) إنتاج الطاقة البديلة اجلديدة، سوق الطاقة. ويشمل ااالت

البحثية: 1) جدولة وحتسني الطاقة املائية. 2) أسواق الطاقة وقضايا
الن

دكتوراه يف هندسة الطاقة
الكهربائية- أنظمة الطاقة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Elektrische Energietechnik - 
Stromversorgungssysteme ) Erworbenen 
Qualifikation: Doktor
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5008 PhD in Energy 
 StudiesQualificatio

n Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en étude énergétique diplôme attribué: 
Doctorat

يعدهذا الربنامج عبارة عن دراسة حبثية قائمة على أساس علمي حمض
والذي يستلزم من  املرشحني إثبات قدرات حبثية عالية املستوى وتقدمي

مسامهات اكادميية هامة أصلية يف حدود جمال دراسات الطاقة .
يتطلب إمتام األطروحة، املوضوع الذي جيب اختياره بعد التشاور مع

مدير معهد

دكتوراه يف دراسات الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Energiestudien  Erworbenen 
Qualifikation: Promotion

5009 PhD in 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en énergie Diplôme attribué: Doctorat / 
PhD

يتوفر برنامج الدكتوراه متعدد التخصصات على تركيز قوي حول
حل املشاكل احلقيقية من خالل االبتكار وتطوير حلول قابلة للتطبيق
للمشاكل املتعلقة بالطاقة.  يتجلى إجتاهي البحث للربنامج  يف جماالت

حتويل الطاقة وأنظمة الطاقة املستدامة.

دكتوراه يف الطاقة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für Energie Erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

5010 PhD in Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Doctorate/PhD

doctorat en énergie renouvelable    diplôme 
attribué: Doctorat

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول املواضيع التالية: 1) درجة حرارة
الطاقة الشمسية املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة  2) الطاقة الشمسية
السلبية أو اهلندسة املعمارية للمناخ احليوي. 3) الطاقة الضوئية

الشمسية. 4) الطاقة الرحيية. 5) الطاقة الكهرمائية الصغرية؛ 6) الطاقة
ا

دكتوراه يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotion für erneubare Energie Erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

5011 PhD in Renewable 
 EnergyQualificatio

n Awarded: 
Doctorate/PhD

Doctorat en énergie renouvelable diplôme 
attribué: Doctorat

يعمل طلبة الدكتوراه للطاقة املتجددة جنبا إىل جنب مع جمموعة
أحباث الطاقة املتجددة. اموعة لديها نقاط قوة يف جمال الطاقة

البحرية املتجددة والوقود احليوي والنقل، واهلندسة الكهربائية وأنظمة
الطاقة وااللكترونيات والكهرباء واحلرارة املتجددة وسياسة الطاقة

املت

دكتوراه  يف الطاقات املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة دكتوراه

Promotion für erneubare Energie Erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

5012 PhD Training 
Program in 
Sustainable Energy 
Recovery From The 
Earth 
 
Qualification 
Awarded: 
Doctorate/PhD

Programme de formation doctoral en 
récupération de l'énergie durable de La Terre 
Diplôme attribué: Doctorat / PhD

تشمل موضوعات الدورة حتليل نظم الطاقة املستدامة  (3 ساعات
معتمدة)؛ سلوك نظام األرض واملوارد  (1 ساعة معتمدة)؛ علم الطاقة
األرض وبالطبع اهلندسية األساسية (ساعتني معتمدتني). وحدة دراسة
حالة الطاقة احلرارية األرضية دراسة حالة الطاقة (ساعة)؛ ووحدة

احتجاز الكرب

برنامج الدكتوراه يف إسترجاع الطاقة
املستدامة من األرض

 
الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Promotionsausbildung für nachhaltige 
Energiegewinnung aus der Erde erworbenen 
Qualifikation: Doctorate/PhD

5013 PHEVxkm

véhicule hybride rechargeable-xKm

يشار بالرمز (X) إىل عدد الكيلومترات اليت يمكن أن تقطعها املركبة
اهلجينة القَابِسة عند استخدام الطاقة املُختزنة بالبطارية فقط، وهذه
. (((AER) رابط: مدى السري بكهرباء البطارية)) سمىاملسافة ت

كيلومترت متبقية للمركبة اهلجينة
(PHEVxkm) ةالقَابِس

PHEVxkm
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5014 phosphate

phosphate

ملح محضي فوسفوري، وباعتباره جزيئاً بيولوجياً، فإنه يتكون من
الفوسفور واألكسجني. ويؤدي دوراً رئيساً يف العمليات البيولوجية
للعديد من الكائنات احلية، كأن يكون مكوناً كيميائياً لألمحاض

النووية (DNA وRNA)، والنوكليوتيدات (ATP)، والغشاء
اخللوي (الدهون الفسفورية)، ...  وما إىل ذلك.

فُوسفات

Phosphat

5015 phosphate

phosphate

هي أمالح واسترات احلمض أورثو-الفوسفوريك باملعىن الضيق.
ومبعىن أوسع، هي أمالح واسترات املكثفات (البوليمرات) من محض

أورثو-الفوسفوريك أيضا.

فوسفات

Phosphat

5016 phosphate industry

industrie du phosphate

Phosphatindustrie verursacht 
Wasserengpässe  

صناعة الفوسفات

Phosphatindustrie

5017 phosphoric acid fuel 
cell (PAFC)

pile à combustible à acide phosphorique

تعمل عند درجة حرارة تتراواح بني 130 و200 ◦س. كما
يستخدم فيها اهليدروجني وقوداً، واألكسجني النقي أو اهلواء

ألكسدته. عالوة على ذلك فإن طبيعة اإللكتروليت جتعل اخلاليا
حمايدة جتاه اخنفاض تركيز ثاين أكسيد الكربون.

خلية الوقود احلمضية الفوسفورية

Phosphorsäurebrennstoffzelle

5018 phosphoric acid fuel 
cell (PAFC)

pile à combustible à acide phosphorique

نوع من ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، يقوم فيه حامض
الفسفوريك السائل بدور ((رابط: إلكتروليت|اإللكتروليت)). 

خلية الوقود احلمضية الفسفورية
(PAFC)

Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC)

5019 phosphoric acid fuel 
cell (PAFC)

pile à combustible à acide phosphorique

أكثر تقنيات ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود)) رسوخاً، وفيها
يستخدم حمض الفوسفوريك بوصفه ((رابط: إلكتروليت)). 

خلية وقود محضية فسفورية
(PAFC)

Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC)

5020 phosphorus recovery

récupération du phosphore

يصل الفوسفور عرب السلسلة الغذائية إىل دورات مختلفة للنفايات،
وال سيما إىل ((رابط: مياه الصرف الصحي)) يف الفضالت البشرية،
وبالتايل إىل محأة معاجلة مياه الصرف الصحي. وعن طريق تطبيق

عمليات تقنية الستخالص الفوسفور يمكن االستعاضة عن جزء من
واردات الفوسفور من اخلارج بالفوسفور املُعاد تدويره من النفايات.
كما دف عمليات استعادة الفوسفور من محأة معاجلة مياه الصرف
الصحي إىل تقليل نِسب الفلزات الثقيلة يف رماد احلمأة، وزيادة وفرة
الفوسفور بالنباتات. (انظر: ((رابط: تنقية مياه الصرف الصحي))) 

استعادة الفوسفور

Phosphorrückgewinnung

5021 PHOTO

PHOTO

برنامج حاسويب للمحاكاة، مت تطويره جبامعة هلسنكي للتكنولوجيا يف
فنلندا. ويقوم هذا الربنامج مبحاكاة أداء نظام هجني عند تزويده
بإعدادات مكونات هذا النظام، وبيانات الطقس واملُتطلبات،

وإعدادات التحكّم.

برنامج 'فوتو'

PHOTO

5022 photolysis

photolyse

عملية تفكّك جزيء ما، حيث تنشط هذه العملية بفعل التعرض
ألشعة ((رابط: ضوء |الضوء)).  تحدد شدة الرابطة الكيميائية
املطلوب حلّها أقصى طول موجي مسموح للضوء املُنبعث، لكي

يمكن توفري ما يكفي من ((رابط: الطاقة)) لكسر هذه الرابطة. وكُلما
قصرت األطوال املوجية للموجات الكهرومغناطيسية، زاد مقدار

الطاقة الذي يمكن نقله لكل فوتون.

حتلّل ضوئي، تفكّك ضوئي

Photolyse
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5023 photometer

détecteur photométrique

مقياس حلساب كثافة الدفق الضيائي. وجدير بالذكر أن الكفاية
الضيائية لضوء الشمس املباشر تبلغ حنو 93 لومن لكل واط من التدفق

.(اإلشعاع الكهرمغنطيسي) اإلشعاعي

مضواء، فوتومتر، مقياس الضوء

Fotometer

5024 photon flux

densité du flux photonique

عدد الفوتونات يف الثانية لكل وحدة مساحة، وهذا العدد يساعد يف
قياس شدة التيار الكهربائي املتولد من خلية مشسية.

كثافة الفيض الفوتوينّ

Photonenflussdichte

5025 photosynthesis

photosynthèse

أهم عملية يف بِناء ((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية))، إذ أنه
بواسطة الطاقة الضوئية يتم يف هذه العملية امتصاص ثاين أكسيد

الكربون، وتثبيت الكربون يف املادة األساسية للنبات. وهكذا تتحول
هذه الطاقة الضوئية إىل ((رابط: طاقة كيميائية|الطاقة الكيميائية)). 
وتنقسم عملية التحلل الضوئي إىل ((رابط: تفاعل ضوئي|تفاعالت
ضوئية))، و((رابط: تفاعل الظالم|تفاعالت الظالم)).  ويتمثّل ناجتها

النهائي يف السكر سداسي.

التركيب ضوئي

Photosynthese

5026 photosynthesis

photosynthèse

عملية تقوم ا العديد من النباتات وأنواع من البكترييا من أجل بناء
الكربوهيدرات من ثاين أكسيد الكربون واملاء وباستخدام الطاقة

املُستمدة من الضوء. وتعترب هذه العملية خطوةً أساسية يف منو الكتلة
CO عرب عنها املُعادلة التالية: ثاين أكسيد الكربوناحليوية، وت

+ H<sub>2<;  sub>O ماء + <sub>2<;  sub>
;>CH<sub>2) ضوء + كلوروفيل = الفورمالدهيد

.<O<sub>2<;  sub أكسجني + (sub>O

متثيل ضوئي، ختليق ضوئي

Photosynthese;   Fotosynthese

5027 photosynthesis

photosynthèse

إنتاج مواد عضوية غنية بالطاقة من مواد غري عضوية فقرية يف الطاقة
باستخدام الضوء املُمتص يف اخلضاب.

متثيل ضوئي، تركيب ضوئي

Fotosynthese

5028 photosynthesis

photosynthèse

Erzeugung energiereicher organischer Stoffe 
aus energiearmen anorganischen Stoffen 

unter Nutzung von in Pigmenten 
absorbiertem Licht  

متثيل ضوئي

Fotosynthese

5029 photovoltaic

photovoltaïque

التحول الكهروضوئي هو تقنية للتحويل املباشر للطاقة الضوئية إىل
طاقة كهربائية.

كهروضوئي

Photovoltaik

5030 photovoltaic

photovoltaïque

Umwandlung von Strahlungsenergie in 
elektrische  

عملية كهروضوئية

Fotovoltaik

5031 photovoltaic 
component

composant photovoltaïque

كل جزء من أجزاء الوحدة الكهرضوئية يعترب من مكوناا، مبا يف
ذلك منظم الشحن، والبطاريات، واألسالك، إخل.

ن كهرضوئيمكو

Fotovoltaikkomponente

5032 photovoltaic 
installation

installation photovoltaïque

وتسمى أيضا نظام كهروضوئي، وهي حمطة للطاقة الشمسية حيث
تقوم اخلاليا الشمسية بتحويل جزء من اإلشعاع الشمسي إىل طاقة

كهربائية.

حمطة كهروضوئية

Photovoltaikanlage
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5033 photovoltaic 
installation or solar 
installation

installation photovoltaïque ou installation solaire

حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. التيار املباشر الذي
يتولد يف وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ميكن أن يستخدم

لتشغيل احملركات أو لشحن البطاريات. إال أنه يف حالة تغذية الشبكة
العمومية للكهرباء أو االستخدام لتشغيل التجهيزات الكهربائية، يصبح

حمطة كهروضوئية أو حمطة مشسية

Photovoltaik-Anlage oder Solaranlage

5034 photovoltaic sizing 
variables

variables de dimensionnement photovoltaïque

تشري متغريات التقييس الكهرضوئية املراد حتسينها للمستوى األمثل يف
النظم اهلجينة، إىل حجم اللوح الكهرضوئي وعدد السالسل يف

مصفوفة كهرضوئية.

متغريات قياس الكهرضوئية

Fotovoltaik-Dimensionierungsvariablen

5035 photovoltaics

photovoltaïque

التحويل املُباشر ((رابط: إشعاع مشسي|لإلشعاع الشمسي)) إىل
((رابط: طاقة كهربائية|الطاقة الكهربائية)) باستخدام أشباه موصالت

تسمى ((رابط: خلية مشسية|خاليا مشسية)). 

فولطية ضوئية، كهروضوئية

Photovoltaik

5036 photovoltaics

photovoltaïque

خاليا للطاقة تستخدم الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء، توضع حيث
تسطُع الشمس.

خاليا الفولتضوئية، خاليا ضوئية،
خاليا كهرضوئية، خاليا ضوئية جهدية

Fotovoltaik

5037 photovoltaics

photovoltaïque

حتويل ((رابط: طاقة إشعاعية إىل طاقة كهربائية.

الطاقة الكهروضوئية

Fotovoltaik

5038 photovoltaic-wind 
system

système photovoltaïque-éolien

يتم الربط يف هذا النوع من األنظمة، بني مصفوفات كهرضوئية وبني
عنفات الرياح. ويف فصل الشتاء، تولّد العنفات القدر األكرب من

القدرة الكهربائية، بينما تقوم املصفوفات الشمسية ذا الدور يف فصل
الصيف.

نظام هجني كهرضوئي رحيي

Fotovoltaik-Wind-System

5039 phreatic surface / 
ground-water table

niveau de la nappe phréatique

منسوب املياه اجلوفية

Grundwasserstand

5040 pH-value

potentiel hydrogène pH

سالب اللوغاريثم العشري لتركيز أيون اهليدروجني يف حملولٍ ما.
+^pH=-log H

أس هيدروجيين

pH-Wert

5041 physical absorption

absorption physique

طريقة من طرق تنقية ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) من ثاين
أكسيد الكربون، وفيها يستعمل سائل، مثل املاء أو الكحول،

المتصاص ثاين أكسيد الكربون. وعند استعمال املاء، فإن هذه التقنية
تعرف بـ 'غسيل املياه' أو 'الغسيل باملاء املضغوط'.

امتصاص فيزيائي

physikalische Absorption

5042 physical absorption

absorption physique

امتصاص يتميز بكونه عكُوس دائماً (أي قابل لالسترجاع)، حيث
يمكن استعادة املادة املُمتصة (أي املكونات املوجودة ا)، وكذلك

املادة املاصة (أي مادة االمتصاص أو سائل الغسل).

امتصاص فيزيائي

Physikalische Absorption

5043 physical analysis

analyse physique

يطبق التحليل الفيزيائي يف أغراض مختلفة، من بينها حتليل التربة،
ويشتمل على طُرق وعمليات لتعيني ((رابط: كثافة 'بروكتور')) للتربة

و((رابط: توزيع مقاسات املَسام)) تبعاً ألنواع التربة. ومن الطُرق
األخرى: ((رابط: حتليل الغربلة)) و((رابط: انتشار|االنتشار)). 

حتليل فيزيائي

Physikalische Analytik
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5044 physical degradation

dégradation physique

es gibt verschiedene Arten davon: 
Bodenverdichtung, Bodenversiegelung, 

Bodenschwund  

تدهور فيزيائي (تربة)

Physikalische Degradation

5045 Physical Electricity 
Index (Phelix)

Phelix

يف حالة آلة متزامنة تعمل دون محل ميكانيكي، يشري التيار البادئ من
الصفر واجلُهد عند نقطة تغذية اآللة، إىل فرق طوري يساوي ط;  2
أو -ط;  2. ويتم تعيني نوع إشارة فرق الطور، من حيث كوا
موجبةً أو سالبة، وحتديد حجم القدرة غري الفعالة املُستوعبة، من
خالل تيار اإلثارة، ومن مثّ جهد العضو الدوار الناشئ. وإذا زادت
االستثارة عن احلد، يكون تصرف اآللة كسعة، ولكن إذا ما قلّت

االستثارة عن احلد، يكونُ السلوك حينها كمحاثّة. هنا يكونُ استخدام
مزيح األطوار، من أجل تعويض القدرة غري الفعالة املوجودة يف

الشبكة.

مؤشر فيزيائي للكهرباء

Phelix

5046 physical exergy

exergie physique

أقصى شغل مفيد نظرياً ينتج عن التفاعل التباديل لنظامٍ ما مع حالة
توازن.

طاقة فيزيائية فعالة

physikalische Exergie

5047 physical state

état physique

حاالت تواجد املادة (صلبة ، سائلة أو غازية) واليت ختتلف حسب
درجة احلرارة ومستوى الضغط املؤثرة على املادة.

حالة املادة

Aggregatzustand

5048 physical weathering

altération physique

Begriff, der mehrere recht verschiedene 
physikalische Prozesse einschließt; ihre 

Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie alle das 
harte, massive anstehende Gestein in 

Fragmente zerlegen, deren Größe von 
großen Blöcken bis zu feinem Sand und 

Schluff reichen  

جتوية فيزيائية

Physikalische Verwitterung

5049 physicochemical 
conversion

transformation physico-chimique

تشتمل عمليات التحويل الفيزيائي الكيميائي على كُل اإلمكانيات اليت
يستعان ا لتوفري ((رابط: ناقل الطاقة|نواقل طاقة)) باالعتماد على
زيوت نباتية. وتتمثّل املادة األولية يف هذه العمليات يف ((رابط: كُتلة
حيوية|الكُتل احليوية)) اليت حتتوي على زيوت (مثل: بذور اللفت،

وبذور عباد الشمس).

حتويل فيزيائي كيميائي

Physikalisch-chemische Umwandlung

5050 phytomasse

phytomasse

تدل على الكتلة احليوية املشتقة من النباتات.

كتلة نباتية

Phytomasse

5051 phytoremediation

phytoremédiation

طريقة من طرق معاجلة األراضي من امللوثات عن طريق زرع أنواع
من النباتات، هلا املقدرة على امتصاص الفلزات الثقيلة بكمٍّ كبري.
وتتبع طريقتان مختلفتان عند اختيار أنواع هذه النباتات، حيث يتم
اختيار األنواع اليت تساعد على تسريع إذابة وحتليل ((رابط: مادة
ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) املوجودة يف التربة املُلوثة مبركّبات عضوية،
وتعمل املواد اليت تفرزها جذور النباتات على حتفيز امليكروبات

املوجودة بالتربة، لتقوم بتحليل املُلوثات.

معاجلة نباتية

Phytoremediation
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5052 PID controller

régulateur PID

ضابط (متحكم)، يعرف اختصاراً بـ PID، يعتمد على آلية شاملة
للتغذية الراجعة حبلقة ضبط تستخدم على نطاق واسع يف أنظمة

التحكم الصناعية. وحيسب ضابط PID قيمة اخلطأ باعتبارها الفرق
بني متغري عملية مقاس وبني نقطة ضبط مطلوبة. ويعمل الضابط على
تقليل هذا اخلطأ إىل احلد األدىن عن طريق ضبط مدخالت التحكم يف
العملية. وتستخدم عادةً ضوابط PID للتحكم يف اجلهد يف دوائر

((رابط: عاكس التيار الكهربائي)). 

ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي

Proportional-Integral-Differential Regler

5053 pillar

pilier

عمود داعم لرفع قاعدة األعمدة عن األرضية األساسية أو مستوى
القاعدة.

دعامة وسطى، ركيزة، دعامة

Stützpfeiler

5054 pilot project;   pilot 
scheme

projet pilote

مشروع يتم فيه حتقيق منهجيات وأساليب وطرق عمل جديدة بشكل
جترييب.

مشروع ريادي

Pilotprojekt

5055 pilot scale

échelle pilote

وحدة متوسطة احلجم، ما بني منوذج احلجم املعملي الصغري (وحدة
.صناعية نضدية النطاق)، ووحدة كاملة ذات حجم قياسي

وحدة إنتاجية رائدة

Pilotgröße

5056 pilot study

étude pilote

دراسة استرشادية

Leitstudie

5057 pink fairy armadillo

Chlamydophore tronqué

ist eine Art der Gürteltiere und gehört 
gemeinsam mit dem Burmeister-Gürtelmull 

zu den kleinsten Vertretern dieser Familie 
Wie dieser lebt er größtenteils unterirdisch 

und ernährt sich hauptsächlich von 
Insekten.  

مدرع قزم أرجنتيين

Gürtelmull

5058 pipe compound with 
plastic sheath

tuyau composé avec gaine en plastique

تتكون شبكة توزيع الطاقة احلرارية للتدفئة التابعة ملؤسسة "التحول
الطاقي مبدينة جارخينج (Garching EWG-)  من أنابيب

مركبة مغلفة بالبالستيك. يصنع األنبوب الناقل من الصلب، والعازل
احلراري من رغوة البويل يوريثان الصلبة والغالف اخلارجي من البويل

ايثيلني. للعازل ا

جممع أنابيب مع غمد من البالستيك

Kunststoffmantelverbundrohre

5059 pipe cover

couvercle du tuyau

املسافة بني منفذ إىل أنبوب حتت األرض وأعلى نقطة من سطح
األنبوب. يف أملانيا، ال تقل هذه املسافة عن 80 سم.

غطاء/عمق األنابيب

Rohrdeckung

5060 pipe network

réseau de tuyauteries

شبكة أنابيب

Rohrnetz

5061 pipeline

pipeline

يستعمل لنقل النفط اخلام واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي ملسافات
طويلة يف كثري من األحيان. مؤخرا، يتم ضخ الوقود الصلب يف حالة
مطحون ناعم بالتزامن مع املياه (عالق يف املاء) عرب خطوط األنابيب

خلفض تكاليف النقل.

خط أنابيب

Pipeline
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5062 pipeline pump

pompe de pipeline

مضخات، عموما بقدرات ضخ عالية (100 كيلو واط أو أزيد)،
وختتلف حسب نوعية املادة اليت يتم ضخها (سائل (بترول أو

مشتقاته)، غاز، أو أوحال سائلة (عمليا نقل املواد العالقة وليس املاء).
كما ختتلف حسب الكمية املطلوب نقلها يف وحدة الزمن واملسافة اليت

جيب اجتيازها. أح

مضخة خط أنابيب

Pipeline pumpe

5063 piston

piston

يدل يف جمال اهلندسة امليكانيكية على جزء متحرك يكون جنبا إىل
جنب مع عنصر ثابت، ( األسطوانة) جتويفا مغلقا، يكون حجمه قابال

للتغيري.

مكبس

Kolben

5064 piston compressor;   
reciprocating 
compressor

compresseur à piston

(انظر: ((رابط: ضغاط موجب اإلزاحة))) 

ضغاط كباسي

Kolbenkompressor

5065 piston engine

moteur à pistons

حمركات متثل ((رابط: حمرك أساسي|احملركات األساسية)) األكثر
عددا، ولكنها مل تشكل األغلبية بعد يف أنظمة ((رابط: توليد مشترك
للحرارة والقدرة|التوليد املشترك للحرارة والقدرة)).  ويقوم هذا
النوع من احملركات بتحويل الضغط إىل حركة دورانية باستخدام
كباس ترددي واحد أو أكثر. وهي فعالة التكلفة ومتاحة بسهولة،
كما متتاز باملرونة يف استخدام أنواع الوقود املختلفة وبإمكاا حتقيق

كفاءات إمجالية مرتفعة للغاية.

حمرك ذو كباس

Kolbenmotoren

5066 piston pump

pompe à piston

مضخة بإزاحة موجبة، حيث يقوم املكبس حبركة مستقيمة متكررة
على نفس احملور يف االجتاهني.

مضخة ترددية

Hubkolbenpumpe

5067 pitch controlled 
wind turbines

éoliennes contrôlées par orientation des pales

نوع من العنفات يتم فيه توجيه األرياش خطويا بعيدا عن الرياح
للتحكّم يف سرعة ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار))، مما حيمي

املولّد من الرياح العاصفة عن طريق توجيه األرياش بعيداً عن الرياح.

عنفات رحيية بتحكم خطوي

pitchgeregelte Windturbinen;   Windturbinen 
mit Blattverstellregelung

5068 pitch-controlled 
wind turbines

éoliennes contrôlées par orientation des pales

نوع من العنفات يقوم املُتحكم اإللكتروين بفحص خرج القدرة عدة
مرات يف الثانية. ويف حالة زيادة القدرة بشكل يفوق احلد الالزم،
يقوم املُتحكم بإرسال أمر إىل آلية تشغيل األرياش اليت تقوم بدورها
بتدوير خطوة أرياش ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)) برفق يف

عكس اجتاه الريح.

عنفة رياح متحكم خطوة األرياش

pitch-geregelte Windturbinen, Windturbinen 
mit Blattverstellregelung

5069 pitot tube

tube de Pitot

جهاز يعمل مببدأ الضغوط التفاضلية لقياس تدفق السوائل.

أنبوب بيتو

Pitotrohr;   Staudrucksonde

5070 Plane support

support de plateau

مكون أفقي يعمل على سند ودعم ((رابط: طبقة احلشو|طبقات
احلشو)). 

مسند طبقة احلشو

Ebenenträger

5071 plane-focusing 
collector

collecteur avec un plan focal

((رابط: مجمّع مشسي)) يتم توجيه األشعة املُركَّزة فيه موجهاً
للسقوط على مساحة مسطَّحة، وتكون نسبة التركيز يف هذا النوع من

املُجمعات أقل من الواحد الصحيح.

مجمّع تركيز بؤري مسطَّح

fokussierender Flachkollektor
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5072 planetary boundary 
layer

couche limite planétaire

طبقة تقع أسفل ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)) احلُر، ومتتد
حىت ((رابط: سطح األرض)).  وحيد ما حيدث داخل هذه الطبقة من

احتكاك بسطح األرض (الوعر) من ((رابط: رياح |الرياح))
اجليوستروفية أو حركة اهلواء، وذلك بفعل دورة اهلواء األرضية، إىل
أن تسكن الرياح متاماً بالقُرب من األرض مباشرةً. ويتوقّف مسار
الرياح الرأسي، ومن مثّ ارتفاع الطبقة احلدية الكوكبية، على حالة

الطقس ودرجة ((رابط: خشونة التربة)) وتضاريس األرض. ويتراوح
سمكها بني 500 و2000 متراً فوق سطح األرض.

طبقة متامخة للكواكب، طبقة احلدود
الكوكبية

planetarische Grenzschicht

5073 planetary 
gravitation

gravitation planétaire

تعد اجلاذبية األرضية إحدى القوى األساسية األربعة يف علم الفيزياء.
تؤثّر هذه القوة على التجاذب املُتبادل بني كُتل األجسام، وال يمكن
التخلّص من تأثريها. وتتناسب هذه القوة عكسياً مع املسافة بني

الكُتل، إال أن مداها غري حمدود. وإليها يعزى سقوط مجيع األجسام
إىل ((رابط: أرض |األرض))، ما مل تعقها ((رابط: قوة)) أخرى.

جاذبية الكواكب

Planetengravitation

5074 planetary motion

mouvement planétaire

حترك كوكب ((رابط: أرض |األرض)) حول ((رابط: مشس |
.الشمس)) يف مدار إهليلجي

حركة الكواكب، حركة كوكبية

Planetenbewegung

5075 plankton

plancton

كائنات مائية يف وضعية تعومي حر أو عائمة يف املاء.

عوالق

Plankton

5076 plankton

plancton

sind tierischen und pflanzlichen 
Kleinstlebewesen.  

عوالق

Plankton

5077 Planned wind farm

parc éolien prévue

مزارع الرياح املخطط هلا هي جمموعة من احملطات الطاقية قام ا
مهندس تصميم ومنتجي الطاقة ومشغلي الشبكة يف إطار مشروع بناء

من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك مناطق تنظيمية معينة خاصة
بتوربينات الرياح. واهلدف من ذلك هو تركيزها يف .بعض املناطق

مزرعة الرياح املتوقعة

Geplante Windparks

5078 Planning a 
distribution grid

planification d'un réseau de distribution

التخطيط إلنشاء شبكة التوزيع.

ختطيط شبكة توزيع

Verteilnetzplanung

5079 planning office

bureau d'études

مكتب لتخطيط املشروعات (يف الغالب مكتب هندسي يعمل يف جمال
الطاقة املُتجددة).

مكتب ختطيط

Planungsbüro

5080 planning option

variante de planification

إمكانية بديلة مخطّطة لتنفيذ عمل أو مشروع ما.

خيار ختطيط

Planungsvariante

5081 planning reserve

réserve de planification

احتياطي يخطّط له واضعو النظم طوال اخلمسة عشر أو العشرين عاماً
آخذين يف احلسبان تنامي الطلب على الطاقة. وخيتص هامش النظام أو

االحتياطي التخطيطي، بالتخطيط االستراتيجي لتوليد قدرة تكفل
إمداداً من الطاقة يمكن االعتماد عليه مستقبالُ.

احتياطي التخطيط

Planungsreserve

5082 plant (according to 
the German 
Renewable Energy 
Act)

installation (conformément à la loi allemande 
sur les énergies renouvelables)

(النظام)كل منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة
أو كمرفقات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة أو مما يعترب
مثلها كمرافق الطاقة املخزنة مؤقتاً، ومرافق الطاقة املتجددة؛ أو ما

أسست ومت تسجيلها للتحويل إىل الطاقة كهربائية.

حمطة (وفقا لقانون الطاقة املتجددة
األملاين)

Anlage (im Sinne des EEG)
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5083 plant flicker 
coefficient

coefficient de scintillement de l’équipement

يحدد كلٌ من معامل االرتعاش وزاوية الطور املُرتبطة باالرتعاش،
خواص االرتعاش لوحدة التوليد يف ظروف التشغيل العادية، وذلك

دون مراعاة عمليات التشغيل. ويكون املسؤول عن حتديد القيمتني هو
املُنتج أو جهة فحص مستقلة. (انظر: ((رابط: ارتعاش))) .

معامل ارتعاش األجهزة

Anlagenflickerbeiwert

5084 Plant flora for the 
sewage treatment

unité du traitement des eaux usées avec des 
plantes

هي حمطة فيها نباتات حيث تتم معاجلة ((رابط: مياه الصرف
الصحي)) من خالل التفاعل بني النباتات والكائنات احلية الدقيقة،

ومكونات من مياه الصرف الصحي، و- يف حالة الترشيح بالتربة –
تساهم مكونات التربة يف التصفية.

حمطة بنباتات ملعاجلة مياه الصرف
الصحي

Pflanzenkläranlage

5085 plant operator

exploitant de l'installation

طبقاً للمواصفة VDE 0105-100، يقصد مبشغل الشبكة
الكهربائية كل جهة أو شخصٍ طبيعي أو اعتباري يطلب منه أن يأخذ
على عاتقه االلتزام بدور املُتعهد حنو توفري تشغيلٍ آمن وحالة مستقرة

حملطة التوليد الكهربائية.

مشغل حمطة كهربائية

Anlagenbetreiber

5086 plant operator

exploitant de l'installation

مؤسسة أو جِهة تقوم بتشغيل منشأة ما.

مشغل منشأة

Anlagebetreiber

5087 plant power 
demand (PPD)

demande en puissance de l'usine

الطاقة الكهربائية اليت تتطلبها ((رابط: منشأة صناعية)) ما.

(PPD) قُدرة مطلوبة ملُنشآة

Werksstrombedarf

5088 plant protection 
products/pesticides

produits phytopharmaceutiques/pesticides

مواد محاية النباتات هي مواد ومستحضرات كيماوية أو بيولوجية
دف إىل:

 
- محاية النباتات واملنتجات النباتية ضد الكائنات الضارة أو منع تطور

هذه الكائنات الضارة،
 

- تأثري بطريقة مغايرة، كمكون نشط موجه حلياة النباتات (منظمات
النمو على سبيل املثال).

 
- تدمري النبات

مواد محاية النباتات / مبيدات حشرية

Pflanzenschutzmittel

5089 plasma gasification

gazéification à plasma

تستخدم البالزما يف هذه العملية  لتحويل املواد العضوية إىل غاز
تصنيع، وكهرباء، و((رابط: خبث (املعادن))) .

التغويز باستعمال تقنيات البالزما

Plasmavergasung

5090 plasma gasifier

gazéifieur à plasma

مغوز (مفاعل تغويز) يتم فيه إمداد مشعل بالزما بتيار كهربائي عايل
الفلطية، لتوليد قوس كهربائي بدرجة حرارة عالية. وينتج هذا املُفاعل

مخلّفات غري عضوية، مثل املواد شبه الزجاجية.

مغوز بالبالزما

Plasmavergaser

5091 plasma torch

torche à plasma

يسمى هذا اجلهاز أيضاً (قوس البالزما أو مدفع البالزما)، و يستخدم
يف توليد نفث موجه من البالزما. وميكن استخدام منفث البالزما يف
تطبيقات عديدة من بينها القص بالبالزما والرش بالبالزما والتخلص

من النفايات باستخدام قوس البالزما.

مشعل البالزما

Plasmabrenner
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5092 plastic

plastique

مادة صلبة عضوية مكثفة (بوليمر) يتم إنتاجها صناعيا أو بشكل شبه
صناعي من جزيئات عضوية أحادية أو مواد مكثفة (بوليمرات)

حيوية.

بالستيك

Kunststoff

5093 plug and charge

chargement durant le stationnement

ركن السيارة لشحنها.

توصيل القابسي والشحن

Plug and Charge

5094 Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle

véhicule hybride (VHR)

مركبة يدمج فيها نظام اإلدارة مبحرك احتراق داخلي مع نظام اإلدارة
مبوتور كهربائي، ويتم شحن بطاريتها عن طريق شبكة الكهرباء

العمومية (بواسطة قابس)، (وعلى العكس من املركبة اهلجينة القَابِسة،
فإن املركبة الكهربائية اهلجينة (HEV) العادية يتم شحن بطاريتها
بواسطة محرك االحتراق الداخلي اخلاص ا فحسب، أو باسترجاع

طاقة الفرملة).

مركبة كهربائية هجينة قَابِسة
(PHEV)

aufladbares Hybridfahrzeug

5095 plus-energy house

maison à énergie positive

مرتل تنتج قدراً من الطاقة أكثر من حاجتها، وذلك عن طريق
وحدات طاقة مشسية مزود ا.

بناء إجيايب الطاقة

Plus-Energie-Haus

5096 plus-energy house

bâtiment à énergie positive

بيت يشبه بيت صفر طاقة، وخيتلف عنه يف كون توازنه الطاقي
السنوي إجيايب: أي أنه ينتج فائض من الطاقة من مصادره الذاتية

(مصادر متجددة) باملقارنة مع ما حيصل عليه من اخلارج (على سبيل
املثال يف شكل وقود: كهرباء وغاز ومواد نفطية أو خشب).

مرتل ذو طاقة زائدة

Plusenergiehaus

5097 plutonic rock

roche plutonique

تسمى أيضاً البلوتونيت، أو الصخور النارية املُتداخلة، وهي عبارة عن
صخور تنشأ يف أعماق بعيدة بفعل تبلور الصهارة (املامجا). وتتكون
الصخور اجلوفية يف ظل درجات احلرارة والضغط العاليني، وتعد نوعاً
يندرج حتت الصخور النارية. وفيما خيص البلوتونيت، فإنه يربد يف

االندساسات اجلوفية (البلوتونات) مبعدل أبطأ من الصهارة اليت تنقذف
إىل سطح األرض، واليت تتكون منها عادة الصخور الربكانية. (انظر:

((رابط: طاقة جيوحرارية العميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) 

صخور جوفية

Tiefengestein

5098 plutonite

roches plutoniques

(انظر: ((رابط: صخو اجلوفية|الصخور اجلوفية))) 

بلوتونيت

Plutonite

5099 plutonium

plutonium

ترجع تسمية البلوتونيوم إىل الكوكب القزم 'بلوتو'،  وهوفلز ثقيل سام
ومشع، كما أنه أثقل عنصر موجود يف الطبيعة من حيث العدد

الذري. بيد أنه مل يعثر منه يف الطبيعة إال على آثار بسيطة للغاية يف
صخور قدمية جداً، وتنتج الكمية األكرب منه اصطناعياً يف حمطات

الطاقة النووية. ويؤدي البلوتونيوم دوراً هاماً يف تصنيع األسلحة النووية
لكونه أحد العناصر القليلة القابلة لالنشطار.

بلوتونيوم

Plutonium

5100 plutonium

plutonium

منتج انشقاق يف سلسلة تفاعالت نووية لألورانيوم 238. يتشكل
Pu 239 عند أسر U-238 لنيوترون (وانبعاث شعاعني (�)). 

بلوتونيوم

Plutonium

5101 pluviometer

pluviomètre

ein Instrument zur Messung des 
Niederschlags  

ممطار

Niederschlagsmesser
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5102 PN

PN

قاعدة حتمل اخلاليا الشمسية بشكل أساسي على أشباه موصالت
ذات أساس تعرف بـ'أساس  'PNا وصلة بني طبقتني مدميتني مها

.Nو P الطبقتني

PN قاعدة

PN

5103 pn junction

jonction pn

إذا مت وصل شبه موصل بإشابة موجبة (p) بِشبه موصل بإشابة سالبة
(n) تتكون عندها وصلة يب إن (P-N). ينتج عن انتقالية حامالت
الشحن املتوفرة من جهة إىل األخرى عرب سطح التماس تكون فضاء
مشحون، يترتب عنه ((رابط: حقل كهربائي). هذا ميكن أن يفصل

بني أزواج إلكترون-حفرة

(P-N) وصلة يب إن

pn-Übergang

5104 Pneumatic motor

moteur pneumatique

حمرك يعمل بغاز مضغوط ( ميكن أن يكون أيضا هواء مضغوط ).

حمرك هوائي

Gasexpansionsmotor

5105 Pneumatic system

système pneumatique

يعمل هذا النظام  بالغازات املضغوطة.

دورة اهلواء املضغوط، نظام بنيومايت

Pneumatiksystem

5106 Podsol

podzosol

auch Grauerde genannt, ist ein saurer, an 
Nährstoffen armer Bodentyp  

تربة رمادية

Podsol

5107 podzolisation

podzolisation

noch höheres Wasserangebot und stark saure 
Humusauflagen  

حتول إىل تربة رمادية

Podsolierung

5108 point de 
fonctionnement 
optimum de la 
cellule

point de puissance maximale

نقطة تشغيل مصفوفة كهرضوئية، يمكن عندها توليد أقصى قُدرة
ممكنة. ويمكن تعريفها أيضاً بأا نقطة على منحىن 'التيار-اجلُهد'،
اليت يشار ا حتديداً إىل املوضع الذي يصل فيه كل من التيار واجلُهد

إىل أقصى قيم ممكنة هلما.

(MPP) قطة القُدرة القصوىن

Punkt maximaler Leistung

5109 point-contact cell

point-contact de cellule

خلية كهرضوئية فعالة تعمل بالتركيز، تستخدم فيها وصالت منتشرة
النقاط وطرق كسب الضوء لتجميع التيار بفاعلية.

خلية بتالمس نقطي

Punkt-Kontaktzelle

5110 point-foucsing 
collector

collecteur avec point focal

((رابط: مجمّع مشسي)) يتم توجيه األشعة املُركَّزة فيه حبيث متّر
مباشرة خالل نقطة (بقعة) ما.

مجمّع تركيز بؤري نقطي

punktfokussierender Kollektor

5111 polar air

air polaire

im Polargebiet entstehende, sehr kalte 
Luftmasse.  

هواء قطيب

Polarluft

5112 polar region

région polaire

die Regionen der Erde, die sich zwischen 
den Polen und den zugehörigen Polarkreisen 

befinden  

منطقة قطبية

Polargebiet
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5113 polar snow

neige polaire

ist eine Niederschlagsform, bei der sich 
Eisnadeln durch Resublimation unmittelbar 

aus dem Wasserdampf der bodennahen 
Luftschichten bilden und zu Boden fallen.  

ثلج قطيب

Polarschnee

5114 polarity

polarité

نسبة الشحن إىل اجلُهد بني إلكترودين يف بطارية.

قطبية

Polarität

5115 pole mounting

montage de poteau

سناد كهرضوئي يركب إما على جانب القطب أو على قمته. ويتم
تثبيته عادة بأمسنت الذي ميكن إمالته مومسياً أو إصالحه.

سناد القطب

Mastmontage

5116 policy objectives

objectifs de la politique

أهداف السياسة

politische Ziele

5117 political institution

institution politique

توصف املؤسسات بالسياسية عندما تعمل على تسوية الرتاعات بشكل
سيادي عن طريق معايري وضعتها بنفسها. ومتتلك هذه املؤسسات
جهازاً يضم أفراداً قادرين على تنفيذ هذه املهام. وتندرج حتت تلك
املهام: التشريعات السياسية والنظام الشامل للوائح اليت تكفلها الدولة

والقوانني وموادها وكذلك اهليكل التنظيمي للحكومة واإلدارة العامة.

مؤسسة سياسية

politische Institution

5118 politically influential 
farmers

agriculteurs politiquement influents

Bauer, die grossen politischen Einfluss haben  

مزارعني بنفوذ سياسي

politisch einflußreiche Bauer

5119 poll;   survey

Sondage

إحدى الطرق املُطبقة يف العديد من االجتاهات البحثية والعلوم، حيث
يتم استطالع الرأي بشكل نظامي عن اجتاهات ومعارف وسلوك

األفراد جتاه موضوعات معينة.

استبيان رأي

Meinungsumfrage

5120 pollen times

temps de pollen

.seit 1975 Jahren hat sich verlängert, um ca
Tage, was zu einer Verlängerung der 10

jährlichen Heuschnupfen-Phase von
.Allergikern geführt hat

فترة انتشار حبوب اللقاح

pollenflugzeit

5121 pollutant

polluant

كل مادة من املواد املُسببة للتلوث بأي شكل من أشكاله.

ملوث

Schadstoff

5122 pollutant load

charge polluante

كمية املواد الضارة مبكان ما. وميكن معاجلة األماكن امللوثة بواسطة
إجراء ((رابط: عملية االستصالح))، وذلك حسب الوسيط امللوث.

تركيز املُلوثات

Schadstoffbelastung

5123 pollutant;   
contaminant

polluant

مادة توجد يف الطبيعة، وتكون هلا، يف ظل ظروف معينة، آثار ضارة
على اإلنسان، أو على الكائنات احلية األخرى، أو على ((رابط: نظام

بيئي|النظم البيئية))، أو اجلماد.

مادة ملوِّثة

Schadstoff

5124 pollution certificate

certificat de pollution

شهادة تعطي احلق يف إطالق انبعاثات.

رخصة تلويث

Verschmutzungszertifikat

5125 pollution right

droit de pollution

(انظر: ((رابط: حق إطالق انبعاثات))

حق تلويث

Verschmutzungsrecht
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5126 poly- or 
multicrystalline 
silicon

poly- ou multicristallin silicium

سيليكون يتكون من بلورات صغرية، متجاورة ومرتبطة مع بعضها
واليت هلا حجم من بضعة ملليمترات إىل عدة سنتيمترات.

سيليكون متعددة البلورية

Poly- oder Multikristallines Silizium

5127 poly-crystalline

poly-cristallin

خلية تصنع من بلّورات السليكون الصغرية غري منتظمة الترتيب وتعترب
((رابط: خلية|اخلاليا)) متعددة البلّورات أقل كفاءةً إذا ما قورنت
((رابط: بلّورة مفردة|باخلاليا أحادية البلّورة))، وذلك نظراً لتعدد

احلدود احلُبيبية يف املادة. وتتراوح كفاءا ما بني 10 إىل 11 باملائة.

خلية متعددة البلّورات

multi-;  polykristallin

5128 polyculture

polyculture

نظام لزراعة أكثر من حمصول واحد يف نفس املكان كنوع من
املُحاكاة للتنوع الذي تتميز به األنظمة البيئية الطبيعية. وهذا النظام
يساعد على جتنب االستزراع األحادي، وكذلك جتنب التركيز على

زراعة حماصيل بعينها أكثر من غريها.

استزراع متعدد األنواع

Polykultur

5129 polygeneration plant

centrale polygénérationnel

منشآة تنتج كهرباء وحرارة وتربيد.

منشأة توليد متعدد (للطاقة)

Polygenerationsanlage

5130 polymer electrolyte 
fuel cell (PEFC)

pile à combustible à électrolyte polymère

أحد أنواع ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، الذي حيتوي على
أغشية بوليمرية صلبة وموصلة للربوتونات تؤدي دور اإللكتروليت.

وتتراوح درجة حرارة تشغيل هذا النوع من البطاريات بني 60 و85
◦س. إال أن درجة احلرارة هذه يمكن أن ترتفع إىل 120 ◦س، أما

كفاءا الكهربائية فتصل إىل %60.

خلية الوقود ذات غشاء التبادل
الربوتوين

Polymerelektrolytbrennstoffzelle

5131 polysulfide bromide 
redox battery

batterie polysulfide-bromure redox

نوع خاص من أنواع ((رابط: بطارية األكسدة - االختزال|بطاريات
األكسدة - االختزال))، وفيها تستخدم أزواج احملاليل الكهربائية

(اإللكتروليتات): الكربيتيد;  الكربيتيد املُتعدد والربوم.

بطارية ريدوكس - متعدد الكربيتيد
- بروميد

Polysulfid-Bromid-Redox-Batterie

5132 polytropic

polytropique

معادلة يمكن أن تمثّل كال من ((رابط: عملية متساوية
اإلنترويب|العملية متساوية اإلنتروبيا))، و((رابط: عملية متساوية

احلجم|العملية متساوية احلجم))، و((رابط: عملية متساوية
الضغط|العملية متساوية الضغط))، و((رابط: عملية ذات درجة

حرارة ثابثة|العملية ذات درجة احلرارة الثابثة)).  ويكمن الفرق بينهم
يف ((رابط: أُس بوليترويب)). 

معادلة بوليتروبية

Polytrope

5133 polytropic 
coefficient

coefficient polytropique

معيار تقين  -معلم تقين-، يحدد نِسبة شغل االنضغاط املبذول الالزم
حلدوث ((رابط: انضغاط بوليترويب)). 

معامل بوليترويب، معامل متعدد
االنتحاء

Polytropenkoeffizient

5134 polytropic efficiency

rendement polytropique

كفاءة حنصل عليها عند املقارنة بني ((رابط: شغل كُلّي|الشغل
الكُلي)) (( رابط: آلة مستخدمة عملياً|آللة مستخدمة عملياً)) مبثله يف

((رابط: آلة مثالية|اآللة املثالية)).  ( انظر: ((رابط: معادلة
بوليتروبية))) 

كفاءة بوليتروبية

polytroper Wirkungsgrad

5135 polytropic exponent 
(n)

exposant polytropique (n)

أُس يف ((رابط: معادلة بوليتروبية|املُعادلة البوليتروبية))، يمكن أن
تكون قيمته 0، 1، ∞.

أُس بوليترويب

Polytropenexponent (n)
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5136 pond

étang

حبرية صغرية. ((رابط: مسطح مائي)) صغري مبياه مستقرة.

بِركة

Teich

5137 pond

étang

((رابط: مسطح مائي)) صغري ومستقر.

بركة

Tümpel

5138 pond

étang

حبرية صغرية جدا وضحلة، ((رابط: موقع مائي)) مستقر ومساحته
صغرية.

بركة

Weiher

5139 pond collector

bassin collecteur

((رابط: مجمّع مشسي)) يشبه يف أداءه مجمّع الطاقة الشمسية
املُسطح، وذلك بسبب تكون طبقات املياه نتيجة الختالف احملتوى
امللحي للطبقات. يتم استخدام الطبقة السفلى من املياه واليت ا
التركيز األعلى للملح لتخزين احلرارة. أما الطبقة العليا من املياه

باحملتوى املنخفض من امللح فتكون مزودة بغطاء من البالستيك ملنع
التبخر وتكَون األمواج.

مجمع بحريِي ، بركة جتميع

Solarteich Solarbecken

5140 Population 
equivalent

équivalent habitant

أي ما يعادل الساكن ويستعمل كقيمة مرجعية حملتوى املياه من
امللوثات. وميكن االعتماد على مؤشرات مثل األكسجني احليوي

،(COD) الطلب على األكسجني الكيميائي ،(BOD5) املمتص
احملتوى من النيتروجني أو الفوسفور أو الكربون العضوي الكلي، أو

املواد الصلبة العالقة، أو است

مكافئ سكاين

Einwohnergleichwert

5141 Population value

population equivalent / PE

هي القيمة املستعملة من طرف إدارة املياه كقيمة مرجعية ملقارنة
حمتوى املياه الصرف الصحي من امللوثات. باستعمال قيمة الساكن

ميكن تقدير التحميل الذي على حمطة معاجلة املياه العادمة معاجلته. إنه
يعادل حصيلة عدد السكان و ((( رابط: ما يعادل السكان))) .

قيمة ساكن

Einwohnerwert

5142 pore size 
distribution

distribution de la taille des pores

يف علم التربة، عند تعيني نوع التربة، أو على األقل تعيني الفئة الرئيسية
للمسام ميمكن معرفة التوزيع احلجنة بأصابع اليد، فإنه يله بأخذ عي
بشكل مبدئي عن طريق جدول 'مقاسات املَسام للفئات الرئيسية

ألنواع التربة'.

للمسام ميتوزيع حج

Porengrößenverteilung

5143 porosity

porosité

وسيلة قياس نسبة انفتاح العائق. حيث تنخفض سرعة الريح عند
وجود عوائق يف طريقها، وهذا االخنفاض يرتبط مبسامية هذه العوائق.

املسامية

Porosität

5144 porosity

porosité

حيز املسام من الصخر. الوحدة: [٪].

مسامية

Porosität

5145 portable residual-
current device

interrupteur portable à courant différentiel 
résiduel

جتهيزة محاية من التيار املُتخلّف
(PRCD)

PRCD
5146 positive 

displacement 
refrigeration 
compressor

compresseur de réfrigération à déplacement 
positif

((رابط: ضغاط تربيد)) يتم فيه زيادة ضغط املُبرد عن طريق تقليل
احلجم الداخلي لغرفة الضغط.

ضغاط تربيد موجب اإلزاحة، ضاغط
تربيد ذو إزاحة موجبة، ضاغط

موجب اإلزاحة

Verdränger-Kühlmittelverdichter
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5147 positive feedback

rétroaction positive

liegt vor, wenn sich ein Signal oder eine 
Größe verstärkend auf sich selbst auswirkt  

رد فعل إجيايب

Positive Rückkopplung

5148 positive pole;   
positive terminal

pôle positif

قطب التوصيل املوجب يف ((رابط: خلية)) أو ((رابط: بطارية)). 

قطب موجب

Pluspol

5149 Positive 
temperature 
coefficient

Coefficient à Température Positif 23

اختبار أداء لفحص ((رابط: برج تربيد منشأ يف موقع العمل))، والذي
ميكن أن يعترب بديالً ((رابط: كود اختبار القبول ألبراج تربيد املياه
 .((ATC-105 الختبار قبول أبراج التربيد|(ATC-105)
وقد قامت بنشر هذا االختبار ((رابط: مجعية (ال... ) األمريكية
ملهندسي امليكانيكا (ASME)|اجلمعية األمريكية ملهندسي

 .((ASME امليكانيكا

معامل حراري موجب رقم 23

positiver Temperaturkoeffizient

5150 post-combustion 
process

procédé de postcombustion

عملية حتويل (أكسدة) ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) إىل نواتج
غري عضوية، مثل: ثاين أكسيد الكربون واملاء، وذلك يف تفاعل شبه

كامل مع األكسجني، يتم يف درجة حرارة اإلشعال.

عملية حرارية ما بعد االحتراق

thermische Nachverbrennungsverfahren

5151 Postgrado en 
Energías 
Renovables 
(Postgraduate 
Course in 
Renewable Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Postgrado en Energías Renovables (cours de 
troisième cycle en énergie renouvelable) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول  ما يلي: 1) تقييم املوارد؛
2) التصميم. 3) حتليل اجلدوى االقتصادية والتقنية ؛ 4) إستمثال
وإدارة مرافق الطاقة املتجددة.                      تفاصيل إضافية
                                         تتكون هذه الدورة من

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Postgrado en Energías Renovables 
(Nachdiplomstudium in Renewable Energy) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

5152 Postgraduate 
course on 
Renewable Energy 
 

 QualificatioQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

cours de troisième cycle sur les énergies 
renouvelables diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يوفر هذا الربنامج القاعدة األساسية  لتصميم وتنفيذ وإدارة مجيع
أنواع مرافق توليد الطاقة املتجددة املستجابة الستراتيجيات االحتاد

األورويب يف هذا اال.      املؤسسة:جامعة برشلونة
           تفاصيل االتصال

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Master-Lehrgang für erneuerbare Energien 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master
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5153 Postgraduate 
Diploma in 
Engineering 
(Mechanical 
Engineering) in 
Renewable and 
Sustainable Energy 

 StudiesQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Maîtrise en énergie renouvelable et durable 
diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول الوحدات التالية: 1) التنمية
املستدامة. 2) نظم الطاقة املتجددة. 3) نظم الطاقة التقليدية؛ 4)
الطاقة الشمسية. 5) اطاقة الرياح والطاقة املائية؛ 6) سياسة الطاقة

املتجددة. 7) متويل الطاقة املتجددة. و8) الطاقة احليوية.

ماجستري يف دراسات  الطاقة املتجددة
واملستدامة

Master in erneuerbare und nachhaltige 
Energiestudien erworbene Qualifikation: 
Graduierte / Master

5154 Postgraduate 
Diploma in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Diplôme d'études supérieures en énergie 
renouvelable Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

جيب على  الطالب يف هذا الربنامج أن تأخذ دروس حول أساليب
البحث باإلضافة إىل ثالثة من ما يلي: 1) وسائل احلاسوب يف أنظمة

الطاقة. 2)طاقة الرياح: النظرية والتطبيقات؛ 3) توليد الطاقة
الكهربائية الضوئية. 4) الكتلة احليوية والطاقة املائية.

دبلوم الدراسات العليا يف الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Postgraduierten-Diplom in erneubare Energie 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

5155 Postgraduate in 
Renewable 

 EnergyQualificatio
n Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Postgraduate en énergie renouvelable Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يعد اهلدف العام من هذا الربنامج  تدريب املهنيني لتصميم وتنفيذ
وصيانة مجيع أنواع مرافق توليد الطاقة املتجددة واالستجابة

الستراتيجيات االحتاد األورويب من حيث إنتاج الطاقة من هذا النوع.
Estudios :املؤسسة                                          

Superiores

ماجستري يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Nachdiplomstudium in Renewable Energy 
erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

5156 potable water

eau potable

املياه املوزعة عرب شبكات املياه أو املياه املعدنية اليت تباع يف القنينات
واليت ختضع جودا وصالحيتها لالستعمال البشري للمراقبة من قبل

املصاحل املختصة.

مياه صاحلة للشرب

Trinkwasser

5157 potential annual 
energy yield;   
potential annual 
energy output

production énergétique annuelle potentiel

حصيلة التيار الكهربائي املُمكن توليدها من مجيع حمطات توليد الطاقة
بالرياح بعد عام من إنشائها، وذلك عندما تنتج تياراً كهربائياً يف ظل
الظروف السائدة طوال هذا العام. وتتفاوت هذه احلصيلة وفقاً لكمية
اإلمداد الفعلية بالطاقة، حيث أن أغلب حمطات التوليد احلديثة جيري

تشغيلها على مدار العام، وتتعرض لظروف رياح متباينة.

احلصيلة السنوية املُمكنة من الطاقة

Potenzieller Jahresenergieertrag

5158 potential drop

chute de tension

هبوطُ اجلُهد هو حالة االنتقال من طرف اجلهد املُوسوم بعالمة موجبة
إىل طرف اجلهد املُسبوق بعالمة سالبة، وجيب اعتبار قيمة اجلهد يف

هذه احلالة سالبة.

هبوط اجلهد

Potentialabfall;   Spannungsabfall
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5159 potential energy

énergie potentielle

لرفع جسم ما من سطح األرض، يستلزم بذل جهد، حيث يختزن يف
اجلسم يف صورة طاقة ارتفاع، واليت تسمى يف الغالب أيضاً الطاقة

الكامنة، وذلك إلمكان استرجاعها مرةً أخرى عن طريق السقوط احلُر
للجسم املرفوع. وتحسب الطاقة الكامنة من حاصل ضرب وزن
اجلسم يف كُتلته يف مقدار رفعه عن سطح األرض، وتقاس بوحدة

اجلول. (انظر: ((رابط: طاقة امليكانيكية))) 

طاقة كامنة

Potentielle Energie

5160 potential energy

énergie potentielle

طاقة ارتفاع جسمٍ ما اليت يتسبب فيها جمال اجلاذبية األرضية. كما
يؤخذ يف االعتبار الثقل وقوة الطَّفْو.

طاقة وضع، طاقة كامنة

Potentielle Energie

5161 potential energy

énergie potentielle

يصف طاقة نظام مادي، واليت يتم حتديدها من موقعه أو هيكلته.

طاقة الوضع

potentielle Energie

5162 potential energy 
storage

stockage de l'énergie potentielle

تسمية شاملة لوسائط التخزين اليت توجد فيها الطاقة يف شكل طاقة
وضع. ويندرج حتته عدد من خزانات الطاقة مثل: خزان اهلواء

املضغوط، وخزان الضخ. (انظر: ((رابط: حمطة أدياباتية لتخزين الطاقة
( (((CAES) باهلواء املضغوط

وسيط ختزين الطاقة الكامنة

potenzielle Energiespeicher

5163 potential indication 
map

carte d'indication du potentiel

خريطة توضح مواضع الكمون الالزمة حلمل تيار من وصلة جهد
عالٍ.

خريطة الكُمون

Potentialindikationskarte

5164 potential rise

élévation de tension

ارتفاع اجلُهد هو حالةُ االنتقال من طرف اجلهد املوسوم بعالمة سالبة
إىل طرف اجلهد املُسبوق بعالمة موجبة، وجيب اعتبار قيمة اجلهد يف

هذه احلالة موجبة.

ارتفاع اجلهد

Potentialanstieg;   Spannungsanstieg

5165 pour point

point d'écoulement;  pour point

أقلّ درجة حرارة يبدأ عندها السائل - وباألحرى املُزلِّق - يف
االنسكاب .

نقطة االمار، نقطة االمار

Pourpoint

5166 pour point

point d'écoulement

نقطة التدفق وفقا للمعيار الدويل (ISO 3016) هي أدىن درجة
حرارة خالل تربيد منتج سائل، اليت عندها ال يزال السائل قابال

للتدفق.

نقطة تدفق

Pourpoint

5167 poverty

pauvreté

-  

فقر

Armut

5168 power

puissance

متغير فيزيائي، يعبر عن ((رابط: الطاقة)) اليت يتم انتاجها خالل مدة
زمنية معينة. ويشار هلا بالرمز P، ووحدة قياسها حسب النظام الدويل

.W للوحدات هي الواط، ورمزه

قُدرة

Leistung

5169 power

puissance

مقدار الطاقة الكهربائية اليت يمكن احلصول عليها يف وحدة الزمن
.(W) قاس بوحدة الواطاملعنية. وهي ت

قدرة

Leistung

5170 Power Buoy

Bouée d'énergie

هي حمطة عائمة للطاقة تستغل طاقة تدفق املياه من إنشاء شركة
(Aqua Libre Energieentwicklungs GmbH) من

(Margarethen am Moos) مبنطقة النمسا السفلى.
وتستخدم هذه التقنية الطاقة احلركية للتدفق احلر للمياه اجلارية لنهر

دون حاجز أو سد عليه. هذه التقنية ميكن أن تستخ

عوامة طاقة

Strom-Boje
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5171 power coefficient

Coefficient de puissance

معامل يوضح مدى كفاءة ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) يف
حتويل قُدرة الريح إىل قُدرة كهربائية. ويمكن احلصول عليها ببساطة
عن طريق حساب النسبة بني قُدرة اخلرج الكهربائية وقُدرة دخل

الريح.

معامل القُدرة

Leistungskoeffizient

5172 power company

entreprise d'approvisionnement en énergie

مؤسسة تقوم ببيع الكهرباء ملُشغلي الشبكة أو ملُشغلي حمطات الطاقة.

شركة توزيع الكهرباء

Energieversorgungsunternehmen

5173 power company

compagnie d'énergie; compagnie d'électricité

شركة اإلمداد بالطاقة

Energieversorgungsunternehmen

5174 power conditioner

conditionneur de puissance

نظام فرعي يف ((رابط: أنظمة خاليا الوقود)) يعاجل الطاقة الكهربائية
لتصبح تياراً متردداً أو تياراً مستمراً منتظماً.

مهايئ القدرة

Stromaufbereitung

5175 power control

contrôle de puissance

تصمم ((رابط: عنفة رياح|عنفات الرياح)) لتعمل على توليد القدرة
بأقل تكلفة. ويف الوضع الطبيعي، تنتج العنفة أقصى طاقة خرج عند
وصول السرعة إىل حنو 15 متر يف الثانية. ويف حالة وجود رياح

قوية، فإن الطاقة الزائدة يتم التحكم فيها  لتجنب إتالف عنفة الرياح.
لذلك تزود هذه العنفات بوسائل للتحكّم يف القُدرة.

حتكّم  يف القُدرة

Leistungsregelung

5176 power converter

convertisseur de puissance

يلزم إجراء عمليات حتويل القُدرة عند استخدام مكونات تيار مستمر
مع شبكات تيار متردد. ويوجد نوعان من وظائف حتويل القُدرة، اليت

تشكّل أمهية لألنظمة الكهربائية اهلجينة؛ هما: حتويل مقوم للتيار،
وحتويل عاكس للتيار.

مغير القُدرة

Leistungsstromrichter

5177 power current

courant de puissance

أنظر: ((رابط: تيار ثالثي األطوار)). 

تيار قوة

Kraftstrom

5178 power curve

courbe de puissance

منحىن خصائصي يمثّل العالقة بني قُدرة دفع العنفة وسرعة الرياح،
بغض النظر عن مستوى ارتفاع صرة العنفة.

منحىن القُدرة

Leistungskennlinie

5179 power density

densité de puissance

كمية القُدرة احملسوبة على وحدة مساحة التدفّق احلُر للرياح.

كثافة القُدرة، حتليل تدفق احلمل
(الكهربائي)

Leistungsdichte

5180 power density

densité de puissance

يقصد ذا املُصطلح 'القدرة لكل كتلة' أو 'القدرة لكل حجم'. وتمثّل
كثافة القدرة قيمةً خصائصيةً هامة بالنسبة ملخزنات الطاقة الكهربائية،

فهي توصف مردود الطاقة يف وحدة الزمن منسوباً إىل الكتلة أو
احلجم (وذلك على العكس من كثافة الطاقة اليت تصف كمية الطاقة

املُماثلة). وبذلك يكون لكثافة القُدرة تأثري واضح على استجابة
التسارع اليت يمكن الوصول إليها يف حالة املركبات الكهربائية.

كثافة القدرة

Leistungsdichte

5181 power down quota

Quota soumise à la fermeture

كمية من الطاقة يف نطاق سعة إدارة الشبكة، اليت مل تعد هناك حاجة
إىل توفرها بالشبكة بعد توقيف عدد من املستهلكني من طرف مشغل

الشبكة. إجراءات إدارة سعة الشبكة ميكن أن تكون من جانب
واحد، من طرف مشغلي الشبكات (حالة إكراه)، أو أن تعمل على

أساس تعاقد مسبق. ال بد

حصة قابلة لإلغالق

Abschaltkontingent

5182 power economy

économie d'énergie

أنشطة القطاعات املختلفة توفر خدمات الطاقة واالسترياد وحتويل
وختزين ونقل وتوزيع الطاقة للمستهلكني.

اقتصاد الطاقة

Energiewirtschaft
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5183 power electronics

électronique de puissance

أحد جماالت اهلندسة الكهربائية، ويعين بتحويل الطاقة الكهربائية
بواسطة مكونات وعناصر إلكترونية.

إلكترونيات القدرة

Leistungselektronik

5184 power exchange

échange de puissance

سوق منظمة للكهرباء، واليت تعمل على غرار بورصة السندات.

بورصة الكهرباء

Strombörse

5185 power factor

facteur de puissance

قيمة عددية يحددها جيب متام زاوية الطور احملصورة بني اجلهد املُسلَّط
والتيار الكهربائي املسحوب من جهد اإلمداد.

عامل القدرة

Leistungsfaktor

5186 power factor

facteur de puissance

نسبة القدرة النشطة إىل القدرة الظاهرة.

معامل القدرة

Leistungsfaktor

5187 power factor 
correction (PFC)

correction du facteur de puissance

يعرف تصحيح عامل القدرة لنظام قدرة كهربائية متردد التيار بأنه
النسبة بني ((رابط: قدرة (ال... ) احلقيقية|القدرة احلقيقية)) املتدفقة
إىل احلمل وبني ((رابط: قدرة (ال... ) الظاهرية|القدرة الظاهرية)) يف
الدائرة. وهي قيمة ال بعدية ليس هلا وحدة قياس تتراوح بني -1 و1.

تصحيح عامل القدرة

Leistungsfaktorkorrektur

5188 Power failure

panne de courant

انقطاع يف إمدادات الطاقة الكهربائية.

انقطاع التيار الكهربائي

Stromausfall

5189 Power failure

panne de courant

انقطاع التيار الكهربائي

Stromausfall

5190 power flue

conduite alimentée

مدخنة يتم فيها التخلص من نواتج االحتراق يف جتهيزة الغاز عن طريق
مروحة مركبة يف داخل املدخنة.

مدخنة القدرة

Saugzugkamin

5191 power frequency 
characteristic

Rapport frequence-puissance

التغير الزمين لتردد الشبكة، وحدة قياسه هرتز;   ثانية.

منحىن التردد

Frequenzgradient

5192 power generating 
system power 
generating plant 
power generation 
system

Système de production pour la consommation 
propre;  auto-production

حمطة توليد طاقة كهربائية تستخدم يف األساس لتغطية االحتياجات
الداخلية اخلاصة باملنازل أو املنشآت الصناعية.

حمطة توليد الطاقة لالستخدام الداخلي

Eigenerzeugungsanlage

5193 power generating 
system power 
generating plant 
power generation 
system

installation de production

حمطة توليد تستخدم لغرضٍ محدد، هو توليد الطاقة الكهربائية عن
طريق حتويل الطاقة. وقد تتكون هذه احملطة من أكثر من ((رابط:

وحدة توليد)).  وتشتمل حمطة التوليد كذلك على التجهيزات املُلحقة
أو جتهيزات الطوارئ.

حمطة توليد

Erzeugungsanlage

5194 power generating 
unit generating unit

unité de production

جتهيزة يف شبكة كهرباء تقوم بتغذية الشبكة بالقدرة الكهربائية.

وحدة توليد

Erzeugungseinheit

539



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

5195 power generating 
unit generating unit

German Term in den Zeilen 79 und 80 sind 
identisch

وحدة داخل حمطة توليد الطاقة الكهربائية، قابلة للفصل طبقاً ملعايري
محددة، تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية. قد تكون هذه الوحدة،
مثالً، حمطة من ضمن حمطات توليد الكهرباء، أو جمموعة من اآلالت
املوجودة يف حمطة توليد الطاقة الكهرمائية، أو حمطة توليد تعمل بالغاز

و البخار، أو حمطة توليد الطاقة من الرياح أو حمطة توليد كهرباء
وحرارة معاً، أو جمموعة خاليا الوقود، أو وحدة توليد طاقة مشسية، أو

أية وحدة تقنية أُخرى يكون اهلدف منها توليد طاقة كهربائية.

وحدة توليد

Erzeugungseinheit

5196 power generation

génération de courant

bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch 
und energiewirtschaftlich die technische 

Gewinnung elektrischer  

توليد الكهرباء

Stromgewinnung

5197 Power generation 
plant

centrale de production d'électricité

منظومة تقنية، كبرية وصغرية، لتحويل مصادر طاقة أولية أو ثانوية،
أحفورية أو متجددة أو نووية إىل كهرباء.

حمطة توليد الطاقة

Energieerzeugungsanlage

5198 power gradient

gradient de puissance

منحىن يوضح معدل التغير الزمين الذي يطرأ على خرج القُدرة اليت
([s]  ;[%]) قاس بالنسبة املئوية;  ثانيةنتجها وحدة توليد طاقة. ويت

.([min]  ;[%]) أو بالنسبة املئوية;  دقيقة

منحين القُدرة

Leistungsgradient

5199 power grid

réseau électrique

نظام خطوط موصالت كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية.

شبكة الكهرباء

Stromnetz

5200 power grid

réseau électrique

شبكة الكهرباء

Stromnetz

5201 Power grid capacity

capacité du réseau électrique

قدرة الشبكة على استقبال الطاقة الكهربائية، وال سيما الطاقة الشديدة
التقلبات اليت يتم إنتاجها من مصادر الطاقة املتجددة (الرياح والطاقة
الشمسية وما إىل ذلك)؛ فالشبكة التقليدية  ليست مصممة الستيعاب

مثل هذه الطاقة الكهربائية. التدابري الرامية إىل زيادة قدرا

قدرة استيعابية للشبكة

Stromnetzkapazität

5202 Power Grid 
Expansion Act

loi sur l'extension du réseau de l'énergie

قانون تنمية إدارة الطاقة ينظم القانون التوسع املتسارع لبناء خطوط
عالية اجلهد،ذات جهد 24 لشبكة نقل الكهرباء (380 كيلو فولت)
وإدخال تكنولوجيات التيارعايل اجلهد املباشر وتعزيز تقنيات التخزين.

مت اعتماده يف 7 مايو 2009 من قبل الربملان، ويوم 12 يونيو
2009 من ق

قانون توسيع شبكة الطاقة

Energieleitungsausbaugesetz

5203 Power Information 
Network

réseau d'Information Energétique

وصف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يتم
استخدامها كجزء من الشبكة الذكية (الطاقية)؛ يتم التعامل مع شبكة
معلومات الطاقة وتطويرها  يف إطار مشروع مركَّز لنادي اهلندسة

الكهربائية وهندسة التقنيات اإللكترونية وتقنيات املعلومات
.(VDE/ITG)

شبكة معلومات الطاقة

Energieinformationsnetz

5204 Power Line 
Communication

télécommunication par voie de câbles électriques

طريقة لنقل املعلومات، يمكن من خالهلا تضمني البيانات عرب شبكات
الكهرباء. وللتمييز بني أنواع االتصال عرب خطوط القدرة، فهناك

تقنيات يتم بواسطتها تركيب شبكة بيانات (الشبكة احمللية
(LAN))، وتقنيات أخرى يتم بواسطتها نقل البيانات عرب حدود
الوصالت املرتلية اخلاصة (خطوط القدرة واسعة املدى). وتسخدم
تقنيات الشبكات احمللية بصفة، خاصة يف جمال صناعة املركبات

Homeplug الكهربائية واستخدامها، وفقاً ملعايري تقنيات
وHomeplug Turbo وHomeplug AV. ويتم عرب هذا

االتصال تبادل البيانات بني املركبة ومنظومات الشحن.

(PLC) اتصال عرب خطوط القدرة

PLC
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5205 power loss

perte de puissance

فقدان ((رابط: طاقة مفيدة|الطاقة املفيدة)) يف وحدة زمنية معينة.

تبديد القُدرة

Verlustleistung

5206 power plant

centrale électrique

منشآة صناعية الغرض منها توليد قدرة كهربائية. وتقوم بتحويل قدرة
ميكانيكية إىل أخرى كهربائية بإجياد حركة نسبية بني جمال مغناطيسي

وموصل.

حمطة كهربائية

Kraftwerk

5207 power plant

centrale électrique

حمطة صناعية أو مرفق لتوليد الطاقة الكهربائية.

حمطة توليد الكهرباء

Kraftwerk

5208 power plant

centrale électrique

technische Anlage zur Stromerzeugung  

حمطة توليد الطاقة الكهربائية

Kraftwerk

5209 power plant

centrale électrique

حمطة توليد الكهرباء

Stromerzeugungsanlage

5210 power plant failure 
distribution

distribution des pannes des centrales électriques

توزيع يتم بناًء على ((رابط: احتمالية تعطّل حمطة الطاقة))، وذلك
بالنسبة جلميع حمطات الطاقة. ويمكن من خالل ذلك حتديد مقدار

القُدرة املُراد توفريها يف السوق االحتياطية لكل ساعة.

توزيع أعطال حمطة الطاقة

Kraftswerksausfallverteilung

5211 power plant failure 
probability

probabilité de panne d’une centrale électrique

ميكن أن يسبب عطل ما يف احتمالية توقف حمطة الطاقة. وتتنوع
االحتماليات باختالف أنواع حمطات الطاقة نفسها، وكذلك مبا إذا

كان سيتم إيقاف احملطة فوراً أو الحقاً.

احتمالية تعطّل حمطة الطاقة

Kraftwerksausfallwahrscheinlichkeit

5212 power plant 
management

gestion d'une centrale électrique

جممل األنشطة اإلقتصادية املتعلقة بتزويد املستهلكني بالطاقة الضرورية.

إدارة حمطة توليد الكهرباء

Kraftwerksmanagement

5213 Power Purchase 
Agreement (PPA)

accord d'achat d'énergie

عقد يربم بني طرفني، يقوم الطرف األول (البائع) مبوجبه بإنتاج طاقة
كهربائية لبيعها للطرف الثاين (املُشتري).

(PPA) اتفاقية شراء الطاقة

Stromkaufvereinbarung

5214 power purchase 
policy

politique d'achat d'électricité

سياسة شراء الطاقة

Strom-Einkaufspolitik

5215 power reduction

réduction de puissance

ختفيض القدرة الكهربائية

Leistungsreduktion

5216 power smoothing

lissage de puissance

عندما تكون املُخرجات اإلنتاجية غري مترابطة معاً، فإن التأثري الصايف
يكونُ منخفضا بسبب تغيرية خرج املزرعة ككل. وهذا التأثري الذي

يتزايد بالتوازي مع سعة مزرعة الرياح ومداها، يسمى 'تسليس القدرة'
(أي جعلها سلسة). (انظر: ((رابط: مزارع حبرية))) ، (انظر: ((رابط:

مزارع برية))) 

تسليس القدرة

Leistungsglättung

5217 Power station 
timetable

calendrier de production d'une centrale

يف كل جمموعة توازن (توازن بني اإلنتاج و االستعمال يف اموعة):
 

- يتم تقدير اإلستهالك يف إطار زمين لكل ربع ساعة
 

- اعتمادا على هذه التقديرات (تقدير لكل ربع ساعة) يتم استخالص
برنامج زمين لتشغيل حمطة توليد الكهرباء، وهو ما يسمى اجلدول

الزمين لعمل احملطة.

جدول زمين لعمل حمطة توليد
الكهرباء

Kraftwerksfahrplan
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5218 power supply

alimentation de puissance

جهاز إلمداد حمل كهربائي بـ ((رابط: قدرة (ال... )
الكهربائية|قدرة كهربائية)). 

مصدر قدرة

Netzteil

5219 power supply 
company electric 
supply company 
energy supply 
company

Entreprises d'approvisionnement en énergie 
(électricité)

األشخاص الطبيعيون واالعتباريون الذين يزودون اآلخرين بالطاقة، أو
يديرون شبكة إمداد بالطاقة الكهربائية، أو يكون هلم احلق يف إدارة

شبكة إمداد بالطاقة بصفتهم مالكني هلا.

شركة إمداد بالطاقة، شركة تزويد
بالطاقة

Energieversorgungsunternehmen

5220 power system 
stabiliser [UK];  
power system 
stabilizer [US]

stabilisateur de puissance

عملية تطرأ يف اآلالت واملُولدات املُتزامنة على النظام عند االنتقال من
حالة إىل أخرى نتيجة لعملية تشغيل أو حدوث خلل، على سبيل
املثال. وطاملا أنه مل يظهر أي جتاوز للقيم احلدية، وطاملا أن عملية

االنتقال يتم ختميدها بشكل كاف، فإن ذلك ال ينتج عنه توابع مؤثرة.

مثبت اجلهد الكهربائي

Pendeldämpfungsgerät(PSS)

5221 Power to Gas 
Strategy Platform

Plate-forme stratégique "Power to Gas"

تدير ((رابط: وكالة الطاقة األملانية (dena)|الوكالة األملانية للطاقة
(dena)))  منذ عام 2011 هذا الربنامج االستراتيجي، الذي يقوم
بمشاركة مؤسسات من جماالت اقتصاد الطاقة الكهربائية والغاز
والبحث العلمي والتنمية واحتادات أخرى بتوفري إمكانيات تبادل

املعارف واخلربات واملصاحل بشكل فعال وشامل االت مختلفة على
املدى الطويل. كما يقدم الربنامج للجهات السياسية واالقتصادية

وللمجتمع املدين معلومات عن ااالت والوسائل الرئيسية لالنتفاع
بتقنية حتويل 'الكهرباء إىل غاز'.

الربنامج االستراتيجي 'الكهرباء إىل
غاز'

Strategieplattform Power to Gas

5222 power to heat ratio

apport électricité-chaleur

النِسبة بني القُدرة الكهربائية واحلرارية يف إطار عملية ((رابط: توليد
مشترك للحرارة والقُدرة|التوليد املُشترك للحرارة والقدرة)). 

نسبة القدرة إىل احلرارة، معامل التيار
الكهربائي

Stromkennzahl

5223 power tower 
external receiver

centrale à tour avec récepteur externe

،ركزٍ حول كامل مساحة سطحه اخلارجيض إلشعاعٍ معرستقبل مم
مما يعين أن التدفق املُركَّز لألشعة سيغمر السطح اخلارجي.

مستقبل خارجي لربج الطاقة الشمسية

externer Solarturmabsorber

5224 Power Transfer 
Distribution Factor 
(PTDF)

Facteur de distribution du transfert de puissance

(املُسمى أيضاً تدفق ميثل هذا املُعامل النسبة بني سريان التيار الكهربائي
القُدرة) الفعلي وبني تدفق الطاقة يف عملية تبادل القُدرة بني نقطتني

(A وB) التابعني لنظام النقل.

معامل نقل وتوزيع القُدرة الكهربائية

PTDF

5225 power-curve

courbe de puissance

نحىن القُدرة اخلاص ((رابط: عنفة رياح|بعنفة الرياح)) كميوضح م
قُدرة خرج العنفة مع السرعات املُختلفة للرياح.

منحىن القُدرة

Leistungskurve

5226 PowerFactory

PowerFactory

حزمة برجميات لتشكيل وحتليل وحماكاة شبكات الكهرباء.

مصنع الطاقة

PowerFactory

5227 Power-flow study

étude du flux de charge

ميثل حساب تدفق احلمل يف هندسة الطاقة الكهربائية وسيلة للتحليل
العددي لشبكات التزويد بالطاقة. على عكس حتليل دوائر الربط

التقليدية، تستعمل خمططات متثيل مبسطة، مثل الرسم من سطر واحد
أو نظام الوحدة النسبية (Per-Unit-System)، بالنسبة

ألشكال خمتلفة من القدرات ا

دراسة تدفق الطاقة

Lastflussberechnung
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5228 power-line 
communication 
(PLC)

communication par courant porteur (PLC)

نقل اإلشارات عرب خطوط التيار الكهربائي أي اخلطوط اليت يتم
توفريها يف شبكة الكهرباء يف املقام األول لنقل الطاقة الكهربائية. عن
طريق استخدام هذه اخلطوط يف جمال نقل املعلومات ميكن اقتصاد
(عدم إنشاء) جزء من البنيات التحتية لنقل البيانات. و تحدد نوعية

خط الكه

اتصال عرب اخلطوط الكهربائية
(PLC)

Powerline-Kommunikation

5229 power-to-heat ratio

rapport électricité-chaleur

مفهوم هام مرتبط بكفاءة ((رابط: توليد (ال... ) املشترك للحرارة
. (((CHP) التوليد املشترك للحرارة والقدرة|(CHP) والقدرة
ويبين نسبة القدرة (سواء كانت طاقة كهربائية أو ميكانيكية) إىل

الطاقة احلرارية (خبار أو ماء ساخن) املولّدة يف هذا النوع من األنظمة.

نسبة الطاقة/  احلرارة

Kraft-Wärme-Verhältnis

5230 Prandtl layer

couche de Prandtl

(انظر: ((رابط: الطبقة احلدية الكوكبية))) 

طبقة برانتل

Prandtl-Schicht

5231 PRCD-S portable 
residual current 
device-safety

Dispositifs différentiels mobiles à dispositif de 
protection contre les surintensités incorporé

جتهيزة حممولة للحماية من التيار الكهربائي املُتخلّف، وهلا وظيفة
إضافية للتعرف على املوصل األرضي للحماية وملُراقبته.

جتهيزة محاية من التيار املُتخلّف ذات
(PRCD-S) وظيفة أمان إضافية

PRCD-S

5232 Precautionary 
environmental 
protection

précaution de Protection de l'environnement

القيام بأنشطة أو مبحاوالت لتجنب انبعاثات النفايات، مياه الصرف
الصحي والغاز والطاقة من اإلنتاج.

محاية وقائية للبيئة

Vorsorgender Umweltschutz

5233 precautionary 
principle

principe de précaution

Bestandteil der aktuellen Umweltpolitik und 
Gesundheitspolitik in Europa.  

مبدأ الوقاية

Vorsorgeprinzip

5234 precipitates

précipitations

Unter Niederschlag versteht man in der 
Meteorologie Wasser inklusive seiner 

Verunreinigungen, das infolge der 
Schwerkraft in flüssiger (Regen) oder fester 

Form (Hagel, Schnee, Graupel) aus Wolken 
auf die Erde fällt, oder sich direkt durch 

Kondensation (Ta  

تساقطات مطرية

Niederschlägen

5235 precipitation

précipitation

طريقة كيميائية من ((رابط: طُرق معاجلة املياه))، اهلدف منها حتويل
املواد الذائبة إىل غري ذائبة داخل حوض الترسيب، وتتبعها عملية

((رابط: ترسب|الترسب)) أو عملية ((رابط:
حتوصب|التحوصب)). 

ترسيب

Fällung

5236 precipitation

précipitation

انظر ((رابط: ترسيب)). 

ترسيب

Fällung

5237 precipitation

précipitation

حتول مواد ذائبة يف سائل، عن طريق  تفاعالت كيميائية إىل مواد غري
قابلة للذوبان، فتترسب ويسهل فصلها عن السائل.

ترسيب

Ausfällung

5238 precipitation

précipitation

راسب

Niederschlag

543



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

5239 precipitation

précipitation

Unter Niederschlag versteht man in der 
Meteorologie Wasser inklusive seiner 

Verunreinigungen, das infolge der 
Schwerkraft in flüssiger (Regen) oder fester 

Form (Hagel, Schnee, Graupel) aus Wolken 
auf die Erde fällt, oder sich direkt durch 

Kondensation (Ta  

هطول (املطر)

Niederschlag

5240 predetermied 
voltage

tension prédéfinie

قيمةُ اجلهد حملطة توليد طاقة، كما يوضحها منحىن اجلُهد والقدرة غري
الفعالة، ويحددها مشغلُ الشبكة.

جهد إفتراضي، جهد إفتراضي

Vorgabespannung

5241 premilinary clarifier

bassin de décantation primaire

تصل ((رابط: مياه صرف صحي|مياه الصرف الصحي)) عرب
((رابط: حوض فصل احلصى والرمل))، ومصيدة الدهون - يف حالة
وجودها - إىل حوض الترسيب األويل، وهناك  تتم عملية معاجلة

وتنقية ميكانيكية هلا. ولكي تترسب املواد العضوية غري املُذابة أو املواد
الصلبة وغريها من املواد غري العضوية اليت مل يتم ترشيحها يف ((رابط:

شبكة غربال مياه الصرف الصحي للنفايات))) ، يتم حتويل ((رابط:
مياه صرف صحي|مياه الصرف الصحي)) بسرعة جريان بطيئة لتمر
عرب حوض الترسيب األويل، حيث يعمل االتساع العرضي للحوض
على ختفيض سرعة اجلريان، واليت تبلغ حوايل 1.5 سم;  ثانية تبعاً
لدرجة تلوث املياه املوجودة يف ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف

الصحي))، سواء كان الطقس جافاً أو مطرياً.

حوض ترسيب أويل، حوض معاجلة
أويل

Vorklärbecken

5242 premium model

modèle premium

منوذج قسط

Prämienmodell

5243 preparation

préparation

تدل على عمليات تقنية لتحسني جودة املواد اخلام كالفحم و ((رابط:
املاء)). 

معاجلة أولية

Aufbereitung

5244 preparation phase

phase de préparation

مرحلة يف ((رابط: تركيبة الطفو املرفوع)) تكون فيها السفينة على
بعد آمن من املُنشأ القاعدي (حتت السطحي)، كما يتم خالهلا إعداد
التجهيزات النهائية، مثل نظام املُوازِنة السريعة اخلاص بالسفينة أو

الرافعات اهليدروليكية.

مرحلة اجلاهزية

Vorbereitungsphase

5245 pressing

pressage

حقن حمدد ملواد، يف معظمها سائلة، يف الصخور اجلوفية مبساعدة
الضغط.

حقن بالضغط

Verpressung

5246 pressure

pression

القوة املؤثرة على وحدة املساحة.

ضغط

Druck

5247 pressure and 
temperature relief 
valve

soupape de pression - température

صمام يثبت يف منفذ املاء الساخن مبجموعة أنظمة السخانات عند
االرتفاع املفرط يف درجات احلرارة أو الضغط.

صمام تنفيس الضغط/احلرارة

Druck-Temperatur-Begrenzungsventil

5248 pressure boosting 
system

système de surpression

هو جزء من نظام توزيع املياه داخل املبىن.

نظام تقوية الضغط

Druckerhöhungsanlage
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5249 pressure change 
work

travail de changement de pression

جمموع ((رابط: شغل إزاحي|الشغل اإلزاحي))، و((رابط: شغل
ناتج عن تغير احلجم|الشغل الناشئ عن تغير احلجم)) داخل نظام ما.

شغل تغير الضغط

Druckänderungsarbeit

5250 pressure drainage

drainage de pression

يطلق صرف بواسطة الضغط على نظم معاجلة مياه الصرف الصحي
اليت تستقبل مياه الصرف الصحي القادمة من البيوت املتصلة مبجاري
جتميع املياه القذرة، حيث تقوم مضخات بضخ هذه املياه يف شبكة
أنابيب تصريف حتت الضغط. األنابيب القادمة من احملطات الفردية

تصب يف األنبوب الرئي

صرف بواسطة الضغط

Druckentwässerung

5251 pressure 
equalization

compensation de pression

عند توصيل خزانني معاً يكون لضغط كال الغازين املوجودين ما
نفس القيمة. ويف حالة ((رابط: غاز حقيقي|الغاز احلقيقي)) حيدث

تغير يف درجة احلرارة.

موازنة الضغط

Druckausgleich

5252 pressure gradient 
force

force de gradient de pression

قوة تؤثر على كُتلة هوائية صغرية، وتنشأ نتيجة تدرج (احندار) قيم
الضغط، فكُلّما يشتد هذا التدرج، تقترب خطوط تساوي الضغط

اجلوي أكثر من بعضها، وتزداد قوة االحندار.

قوة تدرج الضغط

Gradientkraft

5253 pressure increase 
ratio

rapport de montée en pression

نِسبة قيم الضغط عند اإلمداد باحلرارة مع ثبات احلجم يف ((رابط:
دورة االحتراق الداخلي املزدوجة)). 

نسبة ارتفاع الضغط

Drucksteigerungsverhältnis

5254 pressure pipe line

Conduite forcée

خط أنابيب الذي، على عكس القناة املفتوحة اليت تعمل حتت تأثري
الضغط اجلوي، ينقل مواد سائلة أو غازية حتت تأثري ضغط أكرب من

الضغط اجلوي.

خط أنابيب لنقل مواد مائعة حتت
الضغط

Druckrohrleitung

5255 pressure ratio

rapport de pression

نسبة ضغط دخول ((رابط: خبار املاء)) إىل ضغط خروجه.

نسبة الضغط

Druckverhältnis

5256 pressure regulating 
station

cabine de décompression

معدات تستخدم للتحكم يف ضغط الغاز عند نقطة احلقن، وذلك ألن
ضغط غاز امليثان احليوي إما أن يزاد باستخدام معدات ضغط، وإما أن

يخفض بواسطة صمام خفض الضغط (يسمى أيضاً باسم املنظم)
وحىت ميكن حقن الغاز حقناً آمناً يف الشبكة.

معدات التحكم يف الضغط

Druckregelanlage

5257 pressure regulator

régulateur de pression

جهاز ينظّم الضغط.

منظم الضغط

Druckregler

5258 pressure stages

étages de pression

مستويات ضغط

Druckstufen

5259 pressure surge

coup de bélier

ظاهرة حتدث عندما يقل تدفق اهلواء اخلارج من املروحة عن تدفق
اهلواء الالزم للحفاظ على فرق الضغط االستايت بني مدخل املروحة

وخمرجها.

ضغط التمور

Druckstoß
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5260 pressure swing 
adsorption

adsorption par inversion de pression

طريقة تستخدم يف تنقية ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) من ثاين
أكسيد الكربون بواسطة وسائل المتزاز الشوائب بواسطة الكربون

النشط أو الزيوليتات.

امتزاز تأرجح الضغط

Druckwechsel-Adsorption

5261 pressure test

test de pression

يطبق على األدوات واملكونات اليت تعمل حتت الضغط واليت تستعمل
لتخزين ونقل املواد املائعة من أجل احلصول على دليال على صالحيتها

وقدرا الكافية على حتمل الضغط وللكشف عن التسربات.

اختبار الضغط

Druckprobe

5262 pressure to export;   
export necessity

exportation forcé;   obligatoire

عندما تقوم دولة أو منطقة معينة بإنتاج طاقة ما بكمية مفرطة، فإنه
يتوجب عندئذ تصديرها لتغطية تكاليف عملية اإلنتاج هذه.

حتمية التصدير

Exportzwang

5263 pressure to import;   
import necessity

importation obligatoire

حينما تكون كمية الطاقة اليت تنتجها دولة أو منطقة ما أقل مما ينبغي،
فإنه يتوجب عليها استرياد باقي احتياجتها لتغطية احتياجاا.

حتمية االسترياد

Importzwang

5264 pressurised storage 
tank

réservoir de stockage pressurisé

صهريج ختزين للمواد السائلة أو الغازية، يعمل حتت ضغط متوسط أو
مرتفعٍ، ويستخدم أيضاً لتخزين املواد (الغازات أو الغاز املسال) و;  أو

الطاقة.

صهريج ختزين مكَيف الضغط

Druckspeichertank

5265 Pressurized Water 
Reactor

Réacteur à eau pressurisée

هو أحد أنواع املفاعالت النووية والذي يستخدم املاء املضغوط
كمهدئ ومبرد.

مفاعل املاء املضغوط

Druckwasserreaktor

5266 pretreatment

prétraitement

املُعاجلة البيولوجية أوالكيميائية أوالفيزيائية أوالفيزيائية كيميائية اليت
جتري على ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) لتقليل استعصائها

على التحويل.

معاجلة حتضريية، معالَجةٌ تمهِيدية

Vorbehandlung

5267 preventive 
environmental 
protection

protection préventive de l'environnement

اإلجراءات اليت تتخذ دف حماية البيئة، واليت تراعى يف عمليات
اختاذ القرار بشأن املُتطلبات املُستقبلية للتكامل البيئي املستهدف من
األنشطة االقتصادية، وبذلك يمكن جتنب إجراء تعديالت مالية على

التكاليف واملدة قد تستلزمها طبيعة األمور الحقاً (مثل ((رابط: حماية
مدجمة للبيئة|احلماية املُدجمة للبيئة))) . (انظر: ((رابط: حماية إضافية

للبيئة|احلماية اإلضافية للبيئة))) 

حماية وقائية للبيئة

präventiver Umweltschutz

5268 Price signal

signal de prix

إشارة السعر

Preissignal

5269 pricing

établissement des prix

تسعري

Preisbildung

5270 Primary air

air primaire

إدخاله لتكييف منطقة معينة. 2) اهلواء الذي يتم 1) اهلواء الذي يتم
إدخاله مع الوقود الستخدامه يف موقد املُسخن.

هواء أويل

Primärluft;   Verbrennungsluft

5271 primary biomass

biomasse primaire

((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) اليت تنتج من الزراعة والتحريج.
وهذه الكتلة تشمل ((رابط: حمصول طاقة|حماصيل الطاقة)) وبعض

احملاصيل الزراعية األخرى، مثل: األشجار قصرية الدورة، واألعشاب،
والنباتات املائية.

كتلة حيوية أولية

primäre Biomasse
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5272 primary cells

cellules primaires

خاليا يتم تفريغ شحنتها مرة واحدة فقط، وال يعاد شحنها مرة
أخرى.

خاليا أولية

Primärzellen

5273 primary control

réglage primaire

مرحلة أوىل من عملية موازنة العرض والطلب على الطاقة يف شبكة
مترابطة معينة. فعندما يكون الطلب على القُدرة أعلى من املقدار
املعروض منها، فإن تردد الشبكة يقل، وإذ مل يتم معاجلة األمر فإن
الشبكة تتوقّف عن العمل. ويف حالة ما إذا كان العرض أكرب من
الطلب، فإن تردد الشبكة يزيد. ويهدف التحكّم األويل إىل ضبط
التردد املعياري للشبكة وحتقيق ثباته. فمحطات الطاقة اليت تعمل يف

إطار نظام التحكّم األويلّ يتعين عليها، يف حالة ما إذا كان تباين التردد
200± ميجاهريتز، أن تقوم يف خالل 30 ثانية بزيادة أو خفض
خرج القُدرة خطّياً، وكذلك احلفاظ على القُدرة اليت مت رفعها (أو
خفضها) ملُدة تصل إىل 15 دقيقة. ويتعين أن تبلغ قُدرة التحكّم
األويل املُتاحة نِسبة 2% على األقل من القُدرة األمسية للمحطة.

(انظر: ((رابط: حتكّم ثانوي))) .

حتكّم أويل، حتكّم إبتدائي

Primärregelung

5274 primary control

réglage primaire

عمليات التحكّم الفعالة يف القدرة، اليت جترى دف احلفاظ على
استقرار التردد، حيث أا تؤثِّر مبعدالت تقدر بالثواين، وتتم يف

الشبكات املُشغلة بشكل متزامن بواسطة اإلنتاج الفعال حملطات توليد
الطاقة واإلنتاج غري الفعال لألمحال املُرتبطة بالترددات (ظاهرة التحكم

التلقائي يف األجهزة املُستهلكة للتيار).

حتكم ابتدائي

Primärregelung

5275 primary control 
band

bande de réglage primaire

مجيع موارد الطاقة املوجودة يف الطبيعة، وتضم املوارد التقليدية
واحملدودة (مثل: الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، واليورانيوم)،

وكذلك املوارد املُتجددة (مثل: الرياح، والشمس، وطاقة املياه).

نطاق التحكم االبتدائي

Primärregelband

5276 primary control 
power

puissance de réglage primaire

فترة يف احتياطي طاقة التشغيل االبتدائي، يمكن أن تعمل فيها
منظمات سرعة العنفات حملطات توليد الطاقة يف كال االجتاهني آلياً
عند حدوث حيود يف التردد. كما يستخدم مصطلح 'نطاق التحكم
االبتدائي' للتعبري جمازاً عن كل ((رابط: نطاق حتكم))، وكذلك

النطاق الكلي الحتاد الشبكات.

احتياطي طاقة التشغيل االبتدائي

Primärregelleistung

5277 primary energy

énergie primaire

حسابياً، محتوى الطاقة الصاحل لالستخدام، واملُتوفر يف ((رابط: ناقل
الطاقة|نواقل الطاقة)) طبيعية املنشأ، قبل خضوعها ألي حتويل مؤثّر
(مثل ((رابط: قُدرة الرياح)) و((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع
الشمسي))) . ويف حمطات الطاقة أو معامل التكرير، تحول الطاقة
األولية إىل مرحلة متقدمة يف سلسلة الطاقة. وينشأ عن هذه العملية

فواقد يف حتويل الطاقة وتوزيعها. (انظر: ((رابط: ناقل الطاقة
األولية))، ((رابط: ناقل الطاقة الثانوية))، ((رابط: طاقة ثانوية))) 

طاقة أولية

Primärenergie

5278 primary energy

énergie primaire

مقدار الطاقة الذي يمكن أن يوجد نظرياً يف ((رابط: مصدر طاقة
أولية)).  ويمكن حتويل نسبة منه فقط إىل طاقة فعالة يمكن
استخدامها. (انظر: ((رابط: طاقة ائية|الطاقة النهائية))) 

طاقة أولية

Primärenergie

5279 primary energy

énergie primaire

يقصد ا مجيع موارد الطاقة املوجودة يف الطبيعة، وهي تضم املوارد
التقليدية واحملدودة مثل: الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، واليورانيوم،

وكذلك املوارد املُتجددة، مثل: الرياح، والشمس، وطاقة املياه.

طاقة أولية

Primärenergie
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5280 primary energy

énergie primaire

صور الطاقة املُتوفرة يف الطبيعة، وخاصةً املوجودة يف صورة وقود
حفري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) وكذلك مصادر الطاقة

املُتجددة (اإلشعاع الشمسي والرياح، إخل). وعلى العكس من الطاقة
األولية توجد الطاقة الثانوية، اليت يتم توليدها بعد عمليات حتويل (ال

ختلو من نسبة فقد) للطاقة األولية.

طاقة أولية

Primärenergie

5281 primary energy

énergie primaire

طاقة تكون متاحة يف شكل طاقة طبيعية أو مصدر طاقة طبيعي، مثل
الفحم والغاز والشمس والرياح.

طاقة أولية

Primärenergie

5282 primary energy

énergie primaire

طاقة من مصادر الطاقة الطبيعية.

طاقة أولية

Primärenergie

5283 primary energy 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

énergie primaire conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

الطاقة األولية هي حمتوى الطاقة القابلة لالستخدام حسابيا من مصدر
الطاقة الذي حيدث بشكل طبيعي قبل اخلضوع لعملية حتويل مصادر
الطاقة األولية مثل الفحم والفحم البين والبترول والغاز الطبيعي واملواد

االنشطارية مثل اليورانيوم والطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية،

الطاقة األولية وفقا لقانون الطاقات
املتجددة األملاين

primärenergie i. S. des EEG

5284 primary energy 
consumption

consommation d'énergie primaire

استهالك ((رابط: طاقة أولية|الطاقة األولية)) املطلوب لعملية ما.
وينتج ا استهالك الطاقة األولية من نسبة االستهالك النهائي وكم

الفواقد فيها، اليت حتدث عند توليد الطاقة النهائية من الطاقة األولية.

استهالك الطاقة األولية، استهالك
الطاقة األولية

Primärenergieverbrauch

5285 primary energy 
consumption

consommation d'énergie primaire

إمجايل الطاقة اليت يستهلكها جممل االقتصاد والنشاط الوطين. خاصة
يف جمال توليد الطاقة الكهربائية حتل الطاقة املتجددة، مثل الطاقة

الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح، على حنو متزايد حمل الطاقات
التقليدية مثل الفحم والفحم البين والطاقة النووية.

استهالك الطاقة األولية

Primärenergieverbrauch

5286 Primary energy 
consumption

Consommation d'énergie primaire

استهالك الطاقة األولية.

استهالك الطاقة األولية

PEV

5287 primary energy 
consumption (PEC)

consommation d'énergie primaire (CEP)

استهالك الطاقة األويل هو عبارة عن جمموع االستهالك الذى حيدث
بصورة طبيعية ملصادر الطاقة األولية والذى ينتج عنه جمموعة من

التغريات اليت تؤدي ىف اإلستخدام النهائي إىل الطاقة الالزمة.

(PEC) استهالك الطاقة األولية

primärenergieverbrauch

5288 Primary energy 
consumption (PEC)

Consommation d'énergie primaire (CEP)

يدل استهالك الطاقة األولية على كمية الطاقة املطلوبة لتغطية جمموع
حاجيات األنشطة الوطنية.

(PEC) استهالك الطاقة األولية

Primärenergieverbrauch (PEV)

5289 Primary energy 
demand

demande d'énergie primaire

الطلب على الطاقة األولية لنظام يتكون، باإلضافة إىل متطلبات الطاقة
الفعلية على شكل حوامل للطاقة، من كمية الطاقة اليت تتطلبها

عمليات سالسل األنشطة السابقة الواقعة خارج حدود النظام خالل
استخراج وحتويل وتوزيع مصادر الطاقة (الطاقة األولية).  لتحديد

امليزان الع

طلب على الطاقة األولية

Primärenergiebedarf

5290 primary energy 
factor

facteur d'énergie primaire

معامل لتقييم أنواع خمتلفة من الطاقة.

معامل الطاقة األولية

Primärenergiefaktor

548



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

5291 primary energy 
form;   primary form 
of energy

forme d'énergie primaire

يف ((رابط: اقتصاديات الطاقة))، هي الطاقة اليت تستخدم يف صورا
الطبيعية األولية أو بنفس شكلها األصلي، مثل الفحم أو الغاز أو

الشمس أو الرياح. (انظر: ((رابط: طاقة أولية))

شكل الطاقة األولية

Primärenergieform

5292 primary energy ratio

rapport énergétique primaire

خارج قسمة حرارة التدفئة لنظام تدفئة ما على كمية مادة اإلشعال
الالزمة لتوليد هذه احلرارة.

معامل الطاقة األولية

Heizzahl

5293 Primary energy 
saving

économie d'énergie primaire

الطاقة اليت يوفرها نظام ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقدرة
. (((CHP) توليد مشترك للحرارة والقدرة|(CHP)

توفري طاقة أويل

Primärenergieeinsparung

5294 primary energy 
source

source d'énergie primaire

املُحتوى الطاقي للمواد اليت مل ختضع بعد ألي عمليات حتويل تقنية.
ومن صورها على سبيل املثال: ((رابط: فحم حجري|الفحم

احلجري))، و(( فحم بين|الفحم البين))، و((رابط: نفط خام|النفط
اخلام))، و((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية))، ومنها يمكن

احلصول على ((رابط: ناقل الطاقة الثانوية|نواقل الطاقة الثانوية))
سواء مباشرةً أو عن طريق إجراء عملية حتويل واحدة أو أكثر.

مصدر الطاقة األولية

Primärenergieträger

5295 primary energy 
source

source d'énergie primaire

مصدر طبيعي للطاقة، مثل اخلشب والفحم.

مصدر طاقة أولية

Primärenergieträger

5296 Primary energy 
sources

Sources d'énergie primaires

حوامل الطاقة كما هي متوفرة يف الطبيعية.

حوامل الطاقة األولية

Primärenergieträger

5297 primary energy 
supply;   primary 
power supply

approvisionnement en énergie primaire

اإلمداد ((رابط: طاقة أولية|بالطاقة األولية)). 

إمداد بالطاقة ألولية

Primärenergieversorgung

5298 Primary energy use

utilisation d'énergie primaire

االستخدام املباشر للطاقة احلرارية األرضية (على سبيل املثال: للتدفئة،
أي دون احلاجة إىل حتويل إىل طاقة كهربائية).

استخدام الطاقة األولية

Primärenergienutzung

5299 primary engine;   
prime mover

moteur primaire

حمرك يحول شىت أنواع الطاقة املُتوفرة (سواء كانت حرارية،
كهربائية، ... إخل) إىل طاقة ميكانيكية.

حمرك رئيسي، محرك أساسي

Kraftmaschine

5300 Primary pollutant

polluant primaire

ملوثات صادرة عن ((رابط:عنفة غازية))، ومنها على سبيل املثال:
،(CO) وأول أكسيد الكربون ،(NOx) أكاسيد النيتروجني

ومركبات عضوية متطايرة (VOCs)، وأكاسيد الكربيت
.(SOx)

ملوث أويل

Hauptabgase

5301 primary product

produit primaire

منتج ينشأ من خالل االنتفاع املُباشر من ((رابط: طاقة مشسية|الطاقة
الشمسية)) أثناء عملية التمثيل الضوئي. وتشمل هذا النوع من

املُنتجات يف املقام األول الكُتلة النباتية إمجاالً، مثل: املُنتجات الزراعية
ومنتجات الغابات الناجتة عن زراعة ((رابط: حماصيل الطاقة)) (مثل
األشجار سريعة النمو، واحلشائش املزروعة إلنتاج الطاقة)، أو البقايا
النباتية، واملُنتجات الثانوية، واملُخلّفات الناجتة عن الزراعة واحلراجة
(أشغال الغابات)، فضالً عن املُخلّفات الناجتة عن صناعات املُعاجلة

الالحقة (مثل: ((رابط: قش|القش))، و((رابط: خشب|اخلشب)). 

منتج أويل

Primärprodukt
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5302 primary production

production primaire

bezeichnet die Produktion von  durch die 
Primärproduzenten  

إنتاج أويل

Primärproduktion

5303 primary raw 
material

matière première brute

انظر ((رابط: مواد خام)). 

مواد أولية خام

Primärrohstoff

5304 primary reserve

réserve primaire

فَّعل خالل بضع ثوانجزء من ((رابط: احتياطي طاقة التشغيل)) ي
فقط، وبالتايل يكون تفعيله هو األسرع من بني كافة مصادر احتياطي

القدرة. (انظر: ((رابط: حتكم ابتدائي))) 

احتياطي ابتدائي

Primärreserve

5305 prime mover

moteur principal

حمرك مييز نظام ((رابط: توليد (ال... ) املشترك للحرارة والقدرة
(CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة (CHP))) ، ويستخدم
حلرق جمموعة متنوعة من أنواع الوقود (مثل الغاز الطبيعي و((رابط:
كتلة (ال... ) احليوية|الكتلة احليوية)) و((رابط: غاز حيوي|الغاز

احليوي)) والفحم واحلرارة املُتبددة والنفط) لتوليد الكهرباء. وتتضمن
احملركات األساسية املُخصصة ألنظمة CHP: ((رابط: أنظمة توليد
مشترك للحرارة والقدرة ذات حمرك ترددي|أنظمة التوليد املشترك
للحرارة والقدرة ذات حمرك ترددي)) و((رابط:عنفةغازية|العنفات
الغازية)) و((رابط: عنفة خبارية|العنفات البخارية)) و((رابط:عنفة

متناهية الصغر|العنفات املتناهية الصغر)) و((رابط: خلية وقود|خاليا
الوقود)). 

حمرك أساسي، حمرك أويل

Antriebsmaschine

5306 Principle of 
proportionality 
according to article 
9 of the German 
Renewable Energy 
Act

Principe de proportionnalité conformément à 
l'article 9 de la loi allemande sur les énergies 
renouvelables

ضرورة حتقيق التوازن بني احلقوق األساسية ملشغل الشبكة و املصاحل
اخلارجية .

مبدأ التناسب وفقا للفقرة 9 من
قانون الطاقة املتجددة األملاين

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz i.S. des § 9 EEG

5307 priority connection

accès prioritaire au réseau

اولوية الدخول اىل شبكة

vorrangiger Netzzugang

5308 Priority principle

principe de priorité

يتم استخدام املعدات الالزمة إلنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة
أكثر باملقارنة مبعدات الكهرباء التقليدية طبقا للمادة 2 من قانون

الطاقات املتجددة

مبدأ األولوية

Vorrangprinzip

5309 private charging 
infrastructure

Infrastructure privée de recharge

وسائل الشحن اخلاصة، املوجودة مثالً يف: اجلراجات أو الساحات
اخلاصة إليقاف السيارات، أو ساحات الشركات.

منظومة شحن خاصة

Private Ladeinfrastruktur

5310 private investors

investisseurs privés

مستثمرون من القطاع اخلاص

private Investoren

5311 privileged 
consumption of the 
average beneficiary

La consommation privilégiée du bénéficiaire 
moyen

بلغ اإلستهالك املتميز من   مستفيد متوسط أوائل 2013  ما يقارب
56 جيجاوات/ ساعة سنويا وىف اية عام 2013 حوايل 48٪ من
متوسط القيمة. وهذا يدل على أن الشركات الصغرية كانت يمن

عليها عام 2012.

استهالك متميز من   مستفيد متوسط

priviligierter Verbrauch des 
Durchschnittsnutznießers
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5312 privileged final 
consumer

consommateur final privilégié

تعفى شركات الطاقة الصديقة للبيئة من دفع الضريبة 

مستهلك ائي متميز

privilegierte Letztverbraucher

5313 priviliged amount of 
electricity

débit de courant privilégié

استهالك تطبيقات الطاقة من نقطة امدادات الطاقة املفضلة ىف السنة
بالرغم من أن عدد الشركات قد زاد ىف 2012-2013 من 734

إىل 1677 شركة و أن العديد من الشركات الصغرية والعمالء
تستفيد من هذا املخطط،.

حجم الكهرباء املتميزة

privilegierte Strommenge

5314 probabilistic 
modelling

modélisation probabiliste

تتطلب النماذج اليت توضع بالطريقة االحتمالية بشكل عام توفّر بيانات
عن األمحال واملوارد على املدى الطويل (شهري أو مومسي على سبيل
املثال) كمدخالت. وينبين النموذج التحليلي على استخدام تقنيات

النمذجة اإلحصائية.

منذجة احتمالية

Wahrscheinlichkeitsmodellierung

5315 procedural justice

équité procédurale

يؤدي تطبيق العدالة اإلجرائية إىل حتقيق نتائج عادلة.

عدالة إجرائية

Verfahrensgerechtigkeit

5316 process

procédé;   processus

إجراء ميتد على مدى فترة زمنية محددة، وأثناء حدوثه ينشأ أو يتطور
شيٌء ما (تدرجييا).

عملية

Prozess

5317 process flow

flux de processus

يقوم املكتب االحتادي لالقتصاد والرقابة على الصادرات باإلشراف
على الشركة وجعلها تليب كافة الشروط، ويستند ىف قراراته على

تعهدات الشركة.

سري اإلجراءات

Verfahrensablauf

5318 process heat

chaleur industrielle

طاقة يف صورة هواء أو خبار ساخن ، وهي الطاقة الالزمة إلجراء
عمليات التصنيع يف منشأة صناعية. وبالتايل فهي احلرارة املُستخدمة يف

العمليات الصناعية أكثر منها يف التدفئة أو يف األغراض املرتلية
األخرى.

حرارة العملية الصناعية

Prozesswärme

5319 process heat

chaleur industrielle

يستخدم هذا املصطلح مبعان خمتلفة، حيث يستخدم من ناحية لوصف
((رابط: حرارة|احلرارة)) الالزمة للعمليات التقنية مثل التجفيف أو
الصهر أو طرق احلديد، ومن من ناحية أخرى فإنه يصف احلرارة

الواجب انطالقها يف العمليات املنتجة للحرارة.

حرارة العمليات الصناعية

Prozesswärme

5320 process heat ( PH)

chaleur industrielle

الطاقة احلرارية اليت تزود ا ((رابط: منشأة صناعية|املنشآت
الصناعية)) على هيئة ((رابط: خبار املاء|خبار ماء)) أو ماء ساخن أو

هواء الساخن، إخل.

حرارة العمليات (PH)، حرارة
(PH) صناعية

Prozesswärme

5321 process of change

processus de transformation

وصف عام لعمليات التغيري يف اقتصاديات الطاقة، حبيث يتم استخدام
مصادر الطاقة املُتجددة يف مناطق مختلفة.

عملية حتول

Wandlungsprozess

5322 process return (PR)

processus de retour

الطاقة العائدة من ((رابط: منشأة صناعية)) إىل نظام ((رابط: توليد
مشترك)). 

عائد العملية

Prozessrücklauf
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5323 process variable

variable du procédé

كمية تصف عملية مؤثرة على النظام وصفاً دقيقاً. وختتلف عن
((رابط: متغري احلالة)) يف أا تعتمد على املسار، مثل: ((رابط: شغل

االحتكاك)). 

متغري العملية

Prozessgröße

5324 process water

eau de process

يشار إليها  أيضا باسم مياه العمليات أو الصناعة،  وهي مياه
تستجيب لشروط معينة وهلا خصائص حمددة حسب جماالت

االستعماالت: التجارية، أو الزراعية أو االستعمال املرتيل أو غري ذلك
وختتلف عن مياه الشرب وهي عموما غري صاحلة لالستهالك البشري،

لكن ينبغي أن ختضع حلد أد

مياه اخلدمات

Betriebswasser

5325 process water

eau industrielle

((رابط: مياه اخلدمات)). 

مياه غري صاحلة للشرب

Brauchwasser

5326 processing air 
conditioning system

Système de climatisation pour l’industrie

((رابط: نظام تكييف اهلواء)) يستخدم أساساً يف املُنشآت الصناعية.
ويعىن هذا النظام أساساً بصحة وراحة العمال يف تلك املُنشآت،

وبالتايل يسهم يف تقدم العملية اإلنتاجية.

نظام تكييف هواء ألغراض صناعية

Gewerbeklimaanlage;   Arbeitsplatz-
Klimaanlage

5327 Proctor density

densité Proctor

أعلى كثافة للتربة واليت يمكن أن تصل إليها عند تعرضها للضغط
بدرجة معينة، حيث يمكن ضبط درجة الكثافة يف اختبار 'بروكتور'
طبقاً للمواصفة القياسية األملانية DIN 18127 ويف ظل توافر قدر

معني من املُحتوى املائي.

كثافة 'بروكتور'

Proctordichte

5328 producer country

pays producteur

دولة منتجة

Produzentenland

5329 producer gas

gaz de gazogène

(CO) وقود غازي ترتفع فيه نسبة أول أكسيد الكربون
واهليدروجني (H2)، وينتج حبرق وقود صلب مع قصور اهلواء أو

بتمرير خليط من اهلواء والبخار خالل طبقة من وقود صلب.

غاز املولدات

Generatorgas

5330 producing country;   
producing country

pays producteur

مسمى يطلق على الدول اليت تنتج من الطاقة قدراً يزيد عما تستهلكه،
وبالتايل يمكنها تصدير الطاقة. (انظر: ((رابط: دول مستهلكة

للطاقة)))  ( انظر: ((رابط: دولة الترانزيت))) 

دولة منتجة للطاقة

Erzeugerland

5331 product lifecycle

cycle de vie produit

نظريات دورة حياة املُنتج، اليت وضعها 'راميوند فرينون' (1966)
و'هريش' (1967)، اللذان قاما بتقسيم 'حياة' السلعة يف السوق إىل
أربع مراحل: 1. التطوير واالنطالق 2. النمو 3. النضج واإلشباع
4. االنكماش والتراجع. وتوضح الصورة منحىن املبيعات واألرباح

ونسبة األرباح على مدى دورة حياة املنتجات.

دورة حياة املُنتج

Produktlebenszyklus

5332 production

production

إنتاج

Produktion

5333 production peak 
(Hubbert Peak)

pic de production

هو التوقيت الذي يصل فيه إنتاج بئر بترول أو منجم معدين الذروة
(ذروة هوبرت) أي أقصى إنتاج ميكن أن يتحقق بالنسبة حلقل نفط أو

منجم معدين. بعد ذلك يبدأ اإلنتاج يف التراجع.

ذروة اإلنتاج

Fördermaximum

552



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

5334 production process

procédé de production

تمثّل عملية اإلنتاج احملور الذي تنبين عليه اإلجنازات الصناعية. وهي
يف معناها الضيق، طُرق إنتاج مقننة للحصول على منتجات قابلة
إلعادة االستخدام  داخل املُنشآت الصناعية وعن طريق تطبيق
عمليات آلية و;  أو يدوية متنوعة ملُعاجلة املواد اخلام واملُنتجات

املرحلية.

عملية إنتاج

Produktionsprozess

5335 production royalties

redevances de production

أو فوائد أو رسوم االستخراج (املصطلح االجنليزي: اإلتاوات) هي
واجبات مشهورة وكثرية الشيوع يف الصناعات االستخراجية. وتوجد
بشكل معتاد يف ((رابط: عقد تقاسم اإلنتاج (PSC)))  وأيضا يف
أنظمة االمتياز. وحتسب اإلتاوات (الواجبات/الفوائد) عادة كنسبة

مئوية من القيمة ال

واجبات االستخراج

Förderabgaben

5336 production sharing 
agreement

accord de partage de production

. (((PSC) رابط: عقد تقاسم اإلنتاج)) انظر

(PSA) اتفاق تقاسم اإلنتاج

Produktionsbeteiligungsvertrag

5337 production sharing 
contract

contrat de partage de production

عقد بني الدولة وشركات النفط / الغاز حول تقاسم الكميات املنتجة
من النفط أو الغاز حسب معايري معينة.

(PSC) عقد تقاسم اإلنتاج

Vertrag auf Produktionsaufteilung

5338 production well

puits de production

البئر اليت تستخرج منها املياه احلرارية اليت إما أن تتسرب منه ارتوازياً
أو جيب ضخها عن طريق تركيب مضخات حفر أو مضخات غاطسة

الستخراجها. ويمثل بئر احلقن املُقابل للبئر املُنتجة يف الثنائية
اجليوحرارية. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) )، (انظر:

((رابط: ثنائية اجليوحرارية|الثُنائية اجليوحرارية))) 

بئر منتجة

Produktionsbohrung

5339 Professional 
Bachelor in Science 
and Technology of 
Renewable 
Energies: Thermal 

 SystemsQualificati
on Awarded: 
Bachelor

Licence Professionnelle Sciences et Technologies 
des Energies Renouvelables: Systèmes 

 Thermiques , diplôme attribué: licence

مت تصميم هذا الربنامج لتلبية االحتياجات املهنية لقطاع الطاقة
املتجددة. كما يقوم بإعطاء تفاصيل حول مواضيع الطاقات املتجددة
التالية: 1) الطاقة احليوية. 2) الطاقة الشمسية (احلرارية)؛ 3) البناء
وكفاءة الطاقة. تفاصيل إضافية :  تعترب الدرجة اجلامعية األوىل يف ا

اإلجازة املهنية يف علوم وتقنيات
الطاقات املتجددة: األنظمة احلرارية

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Professional Bachelor in Wissenschaft und 
Technologie der erneuerbaren Energien: 

 Thermal Systems Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

5340 Professional 
Bachelor's Degree 
in Energy and 
Climate, 
Specialization in 
Energy 

 ManagementQualif
ication Awarded: 
Bachelor

Licence professionnelle énergie et génie 
Climatique (EGC) spécialisation en gestion de 

 l'énergieDiplôme attribué: Licence

يقوم هذا الربنامج بإعطاء تفاصيل حول الدورات التالية: 1) إنتاج
وحتويل الطاقة؛ 2) تقييم أداء الطاقة يف املباين. 3) تقييم أداء الطاقة يف

العمليات الصناعية؛ 4) إدارة الطاقة يف املباين. فضال عن إدارة 5)
الطاقة يف الصناعات. ويشمل هذا الربنامج أيضا فترة التدريب.

اإلجازة املهنية يف الطاقة واهلندسة
البيئية- ختصص إدارة الطاقة: شهادة

اإلجازة

Professional Bachelor-Abschluss in Energie und 
Klima, Spezialisierung in Energie-Management 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

5341 profit

profit;  bénéfice

زيادة تتحقّق إما بإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية متزايدة القيمة،
أو مبحاولة االستفادة من األمحال الرخيصة على وجه اخلصوص، أو
باتباع كلّا النهجني. كما جيب اختيار األساليب املُتبعة لتجزئة احلمل

مبا يحقق أقصى فائدة ممكنة.

نفع، كَسب، فائدة

Gewinn
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5342 programme of 
activities (PoA)

programme des activités

برنامج يعىن بتنفيذ اخلطط املعنية خبفض االنبعاثات عن طريق تبين
مشروعات محاية املناخ، ويكمن الفارق بينه وبني مشاريع الباقات
امعة يف عدم حتديد عدد أنشطة مشاريعه ومناطقها مسبقاً، وميكن

للمشتركني اجلدد االلتحاق بالربنامج طوال مدة املشروع املعين شريطة
أن يستوفوا معايري املشاركة املُحددة مسبقاً. تكمن ميزة هذا الربنامج
أساساً يف إمكانية اختصار العديد من العمليات واخلطوات االجرائية
املفردة، وبالتايل توفري تكاليف هذه العمليات. يستخدم هذا املصطلح

للتعبري عن مشاريع التنفيذ املشترك ومشاريع آلية التنمية النظيفة.

(PoA) برنامج األنشطة

Programme of Activities (PoA)

5343 progress report

rapport d'expérience

تقرير خربة

Erfahrungsbericht

5344 progress report 
from Germany

rapport d'étape de l'Allemagne

مبوجب املادة 22 من ". LINK1 ($ X $ 22)؛" جيب إجناز
تقرير مرحلي عن توجيهات االحتاد األورويب والدول األعضاء كل
سنتني يف جمال الطاقة املتجددة باستخدام منوذج حمدد سلفا. يف هذا
"،" التقرير، يتم سرد التنمية الوطنية للطاقة املتجددة خالل العامني

املاضيني يف بالتف

تقرير التقدم يف أملانيا

Fortschrittsbericht von Deutschland

5345 progressive cavity 
pump

pompe à vis excentrique

((رابط: مضخة)) تستخدم للعديد من الوسائط، وعلى األخص
للوسائط السائلة الثقيلة وعالية اللزوجة واحلاكّة، مثل احلمأة والِسماد
الطبيعي والنفط والدهون. وتندرج املضخة اللولبية الالمركزية ضمن

جمموعة ((رابط: مضخة إزاحية|املضخات اإلزاحية)) الدوارة.

مضخة لَولبية المركزية

Exzenterschneckenpumpe

5346 prohibition of 
multiple sale

interdiction de la vente multiple

حظر البيع املتعدد

Doppelvermarktungsverbot

5347 PROMIX

mix de production

يشري االختصار PROMIX إىل العبارة االجنليزية:
production mix، أي 'اخلليط اإلنتاجي'. وهو برنامج دينامي
متقدم لسرد األولويات، يستخدم ملُحاكاة توليد الكهرباء يف الساعة

الواحدة دينامياً. ووِفقاً ألدىن تكلفة حدية للوقود، يتم تشغيل املُنشآت
أو أجزاء منها بواسطة هذا الربنامج. ويعترب كُل من توليد الكهرباء،

واالستخدام األويل للطاقة، وكذلك انبعاثات الغازات الدفيئة
(GHG) املُصاحبة هي مخرجات الربنامج يف كُل ساعة، وجلميع

أنواع حمطات توليد القُدرة كُلٍ على حدة.

PROMIX برنامج

PROMIX

5348 proof year

année de preuve

وضع تطبيق للحد من الضريبة وفقا  للمادة 41  للفقرة األوىل سنة
2012. يتم حتديد الضريبة ىف آخر السنة املالية من جانب رجل
األعمال أو الشركات املستقلة إلثبات االمتثال لشروط التطبيق

الناجح.

سنة الربهان

Nachweisjahr

5349 propagation 
speed;   
propagation 
velocitie

vitesse de propagation

سرعة انتشار املوجات الزلزلية يف الوسيط املعين يف علم الزالزل،
وعادةً ما تتعلق بنوع املوجة (املوجات األولية (P)، واملوجات الثانوية

(S)، واملوجات السطحية).

سرعة االنتشار

Ausbreitungsgeschwindigkeiten

5350 propellent gas

gaz propulseur

verflüssigte oder verdichtete Gase oder 
Stoffe.  

غاز دافع

Treibgas

5351 property drainage

évacuation des eaux des biens-fonds

يدل الصرف الصحي للموقع على نظام للصرف الصحي الذي حيمل
النفايات السائلة من األراضي إىل ااري العامة.

شبكة الصرف الصحي

Grundstücksentwässerung
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5352 property of water

propriété de l'eau

خاصية املاء (املياه)

Wassereigenschaft

5353 prosumer

prosommateur

مؤسسة أو شخص  يعترب يف نفس الوقت  منتجا ومستهلكا للطاقة
الكهربائية.

منتج-مستهلك

Prosument

5354 protected area

zone protégée

املناطق احملمية يف الطبيعة واملواقع الطبيعية احملمية هي املناطق اليت حيميها
القانون العام واألشياء احملمية هي عناصر الطبيعة أو املناظر الطبيعية.
حالة احلماية من شأا أن تساعد على حتقيق وظيفة خاصة هلذه

املناطق أو عناصر املناظر الطبيعية، مثل وظيفة تأمني مو

منطقة حممية

Schutzgebiet

5355 Protective Earth 
(PE)

conducteur de protection;  terre

موصل كهربائي تتمثل وظيفته يف حتقيق األمان، كالوقاية من
الصدمات الكهربائية مثالً. ويعمل املوصل األرضي الوقائي يف األنظمة
الكهربائية على محاية الكائنات احلية من أخطار الصدمة الكهربائية يف

حالة وجود خلل ما.

موصل أرضي وقائي

Schutzleiter

5356 proton exchange 
membrane fuel cell 
(PEMFC)

pile à combustible à membrane échangeuse de 
protons

يطابق  نوع خاص من ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، يماثل
((رابط: خلية الوقود ذات غشاء التبادل الربوتوين)). 

خلية وقود غشائية للتبادل الربوتوين

Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle

5357 protozoa

protozoaires

sind Lebewesen, die aus nur einer Zelle 
bestehen.  

الربوتوزوا

Einzeller

5358 provide energy 
feedstocks

approvisionnement en matières premières 
énergétiques

إمدادات املواد اخلام الطاقية

Versorgung mit Energierohstoffen
5359 provision of energy

fourniture d'énergie

عرض وتوفري الطاقة. ويكتسب هذا املفهوم أمهية خاصة عندما يتعلق
األمر باإلمداد بالتيار الكهربائي من مصادر طاقة مختلفة.

إمداد بالطاقة

Energiebereitstellung

5360 provision of energy 
services

prestation de services d'énergie

مفهوم حديث (فكرة خدمات الطاقة نشأت يف الواليات املتحدة
األمريكية، حيث مت تطويرها يف الثمانينيات من القرن العشرين) حيث
يتم تقدمي اخلدمات (احلرارة، الضوء، ... ) بدال من الوضع احلايل،

املعتاد يف الغالب، والذي يعتمد إمدادات الوقود مثل الغاز الطبيعي أو
الكهرباء

توفري خدمات الطاقة

Energiedienstleistung

5361 Psychrometrics

psychrométrie 

علم قياس الديناميكا احلرارية للهواء الرطب يف ((رابط: نظام تدفئة
. (((HVAC) وية وتكييف اهلواءو

سيكرومترية

Psychrometrie

5362 psychrometrics

psychrométrie

علم يدرس اخلصائص احلرارية الدينامية للهواء الرطب، ويساهم
بشكل أساسي يف دراسة التغريات اليت حتدث يف خصائص اهلواء.

حساب الرطوبة، قياس الرطوبة

Psychrometrie

5363 pubescent oak

Chêne pubescent

Laubbaum aus der Gattung Eichen  

بلوط ناعم

Flaumeiche

5364 public competitive 
biding

Biding concours public

احلاق التنافس العام

öffentliche Ausschreibungen
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5365 public effort

effort public

جمهود عام

öffentlicher Einsatz

5366 public fear;   public 
concern;   citizen’s 
fear

préoccupation du citoyen

يقصد ذا املُصطلح املخاوف، املُسببة (املُثبتة علمياً) أو غري املُسببة
(اليت ختلقها وسائل اإلعالم خاصةً دون التحقق من أسباب األمور)،
اليت تنشأ لدى املواطنني من اإلجراءات اليت تمثل أخطاراً مباشرة أو
غري مباشرة وقد تتبعها خسائر اقتصادية أو تؤثر سلباً على مستوى

املُعيشة بشكل أو بآخر.

خماوف املواطنني

Bürgerangst

5367 public financial 
participation;   
citizen financial 
participation

participation financière des citoyens

عمليات استثمار املواطنني يف مشروع يتشاركون فيه بأمواهلم اخلاصة.

مشاركة أهلية مالية

finanzielle Bürgerbeteiligung

5368 public financing

financement public

متويل عام

Finanzierung aus öffentlichen Mitteln

5369 public hearing

Audition publique

عملية يراد ا إشراك الرأي العام إلعالم املواطنني وتعريفهم
مبشروعات مخطط هلا (خطط التنفيذ، واألهداف، والتوابع)، مما

يعطيهم الفرصة للتعبري عن آرائهم جتاه هذه املشروعات ومناقشتها.

جلسة عامة

Bürgeranhörung

5370 public investment

l'investissement public

استثمارعام

öffentliche Investitionen

5371 public 
involvement;   
involvement of 
citizens;   citizen 
participation

participation des citoyens

إشراك املواطنني.

إشراك املواطنني

Einbindung der Bürger

5372 public participation

participation du public

انظر: ((رابط: مشاركة أهلية))

مشاركة عامة

Öffentlichkeitsbeteiligung

5373 public participation 
model;   citizen 
participation model

Modèle de participation des citoyens

يمكن للمواطنني أن يشاركوا يف مؤسسات تكون هلا صفة ((شركة
تشغيل|شركات التشغيل)).  ميكن أن تكون مشاركتهم مادية. (انظر:

((رابط: مجعية تعاونية)))  على هيئة قروض أو خطابات إيداع أو
حقوق انتفاع. وتتفاوت حقوق الرقابة واختاذ القرارات، بني منوذج

وآخر، تفاوتاً كبرياً .

منوذج مشاركة أهلية، منوذج
مشاركة املواطن

Bürgerbeteiligungsmodell

5374 public 
participation;   
citizen participation

participation des citoyens

مشاركة املواطنني يف عمليات اختاذ القرارات السياسية. تتفاوت هذه
املشاركة بني تقدمي املعلومات واملشورة والتعاون، وصوالً إىل اختاذ

القرارات ذاتياً (مبعرفتهم).

مشاركة أهلية، مشاركة شعبية

Bürgerbeteiligung

5375 Public water supply

Alimentation publique en eau

إمدادات املياه العمومية

Öffentliche Wasserversorgung

5376 publication 
requirement

obligation de publication

الزامية النشر

Veröffentlichungspflicht

5377 publicly accessible 
charging 
infrastructure

Infrastructure de recharge accessible au public

منظومة شحن للمركبات الكهربائية توجد يف األماكن العامة، مثل
الشواحن العمودية املوجودة يف املدن.

منظومة شحن عمومية

Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur

556



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةP

5378 Public-private 
partnership (PPP)

partenariat public-privé (PPP)

أحد أشكال التعاون بني املؤسسات العامة واخلاصة (العاملة يف جماالت
البناء واملصارف والسجون اخلاصة على سبيل املثال) واليت تقوم

باحلصول على املوارد الالزمة ألعمال معينة (مثل اخلربة املُتخصصة
ورأس املال والعاملني) يف مشروع مشترك ومن مث توزع املهام وفقاً
للقُدرات اخلاصة لكل من الشركاء. ولتحقيق ذلك، يتم بشكل

أساسي تأسيس شركة ذات غرض خاص يشارك فيها القطاعان العام
واخلاص بِنسبة متساوية لكل منهما.

شراكة القطاع العام باخلاص

( ÖPP )

5379 pulse-width 
modulation (PWM)

modulation par largeur d'impulsion (PWM)

تقنية تقوم مبطابقة عرض النبضة بناًء على معلومات إشارة املُضمن.
وتستخدم أساسا للتحكم يف القدرة الالزمة لألجهزة الكهربائية،
وخاصة أمحال القصور الذايت، كاحملركات و((رابط: عاكس التيار

الكهربائي|عواكس التيار الكهربائي)). 

تضمني عرض النبضة

Pulsweitenmodulation (PWM)

5380 pump

pompe

آلة تستخدم بغرض نقل السوائل غري القابلة لالنضغاط. توجد
تصميمات وأنواع مختلفة منها، ومن أقدمها ما يعرف باسم ((رابط:

كباس مائي|الكباس املائي)).  ومن األنواع األخرى، على سبيل
املثال: ((رابط: مضخة لولبية|املضخة اللولبية))، و((رابط: مضخة

إزاحية|املضخة اإلزاحية))، و((رابط: مضخة طاردة مركزية|املضخة
الطاردة املركزية)). 

مضخة

Pumpe

5381 pump

pompe

مضخة

Pumpe

5382 pump-and-treat

procédé de pompage et de traitement

يتمثّل تأثري العمليات اهليدرولية يف ضخ ((رابط: مياه جوفية|املياه
اجلوفية)) امللوثة، حيث يؤدي ذلك مع مرور فترات زمنية طويلة نسبياً
إىل تنظيف نطاق التربة املُشبع بامللوثات. وبذلك يتوقّف يف الوقت
نفسه انتشار املواد املُلوِّثة، الذي يسببه التدفّق الطبيعي ((رابط: مياه

جوفية|للمياه اجلوفية)). 

عملية الضخ واملُعاجلة

Pump-and-Treat-Verfahren

5383 pumped storage 
power plant 
pumped storage 
power station

centrale de stockage par pompage

خزان يكون يف موضع مرتفع نسبياً، تضخ فيه املياه من خزان يوجد
يف موقع أعمق نسيباً بواسطة الطاقة املُتوافرة، واليت يتم استعادا مرة

أخرى عن طريق تصريف املياه من اخلزان العلوي وباستخدام
العنفات. وتخزن الطاقة يف شكل طاقة كامنة.

حمطة لتخزين الطاقة بالضخ

Pumpspeicherkraftwerk

5384 purchase

achat

بيع الطاقة.

شراء

Abnahme

5385 purchase obligation 
of the network 
operator

obligation d'achat de l'opérateur de réseau

مسؤولية شبكات احملمول األملانية العامة خاصة املدرج منها يف املنطقة
االقتصادية هي التقليل من استخدام مصادر الطاقة املولدة للتيار

الكهريب طبقًا للمادة (الثانية رقم 1)من قانون الطاقات املتجددة.

التزام شراء مشغل الشبكة

Abnahmepflicht der Netzbetreiber

5386 purchase policy

politique d'achat

سياسة الشراء

Beschaffungspolitik

5387 purchasing behavior

comportement d'achat

نوع استهالك أو خصائص شراء الطاقة الكهربائية من قبل
املستهلكني. يف كثري من األحيان يظهر االختالف يف السلوك الشرائي

موعات خمتلفة يف مالمح حمددة ملنحىن تغري احلمل الكهربائي.

سلوك شرائي

Abnahmeverhalten
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5388 pure electricity 
generation

production uniquement d'électricité

أحد عناصر ((رابط: أنظمة منفصلة للحرارة والقدرة
(SHP)|األنظمة املنفصلة للحرارة والقدرة (SHP))) ، ويقصد به

الكهرباء املُشتراة من حمطات مركزية عرب شبكة نقل.

توليد الكهرباء فقط

reine Stromerzeugung

5389 pure sine wave 
inverter

onduleur sinusoïdal

ينتج هذا النوع من ((رابط: عاكس التيار الكهربائي|عواكس التيار
الكهربائي)) خرج موجات جيبية مثايل تقريبا (بتشوه توافقي كلي أقل

من 3%) مياثل بشكل أساسي خرج القدرة املُغذاة من الشبكة
العمومية. ومن مث فإنه يتوافق مع كل األجهزة اإللكترونية اليت تعمل

بتيار متردد.

عاكس املوجات اجليبية

Sinus-Wechselrichter

5390 push–pull converter

convertisseur push-pull

نوع من مغريات الفلطية املستمرة، يتمثل يف مغري فصل ووصل
يستخدم فيه حمول لتبديل جهد مصدر قدرة تيار مستمر. والسمة
املميزة هلذا املغري هي تزويد ((رابط: حمول|املُحول)) بتيار من خط

الدخل بواسطة أزواج من الترانزستور يف دائرة جذب ودفع متماثلة.

مغير جذب ودفع

Gegentaktwandler

5391 putrefaction

putréfaction

يعترب يف علم البيئة وعلم املوت تعفنا، حتلل املواد العضوية بواسطة
الكائنات احلية الدقيقة مع نقص يف األكسجني. يف كثري من األحيان
تسمى التحلالت اليت تؤدي النبعاث رائحة كريهة تعفنا. التعفن هو
أحد األنواع الطبيعية للتخمري. إذا توفر ما يكفي من األوكسجني،

فإنه ت

تعفن

Fäulnis

5392 PV operating costs

coûts de fonctionnement photovoltaïque

تكاليف التشغيل اليت تشمل قيام خمتص الصيانة بفحص األلواح
الكهرضوئية، يقدر العمر االفتراضي هلذه األلواح يف العديد من

احلاالت بنحو 20 عاما، وعلى ذلك فلن تنشأ أية تكاليف إحالل
وتبديل إذا كان عمر املشروع يساوي تلك املدة.

تكاليف تشغيل األلواح الكهرضوئية

PV-Betriebskosten

5393 PV SOL

PV SOL

أداة حماكاة خمصصة ألنظمة الطاقة املتجددة اهلجينة. وتستخدم هذه
األداة لتصميم وختطيط كل من األنظمة املستقلة والشبكية، وكذلك

لتحليل عناصر االستهالك الكهربائي والتكاليف الناشئة عنه.

PV SOL أداة

PV SOL

5394 PV USA test 
conditions (PTC)

conditions d'essai  PV-USA

الشروط القياسية اليت أقرا جامعة ديفيس لتقيم أداء األلواح الشمسية،
. (((STC) رابط: شروط االختبار القياسية)) وهي أكثر واقعية من

شروط أمريكية الختبار احملطات
الكهرضوئية

PVUSA-Testbedingungen

5395 PVC (Poly-vinyl 
chloride)

PVC (polychlorure de vinyle)

نوع من اللدائن يستعمل كعازل مغلف للكابالت الكهربائية، كما
يستعمل لعزل املوصالت. وحيتوي عادةً على مواد كيميائية سامة مثل

امللدنات.

بويل فينيل كلوريد

PVC (Polyvinylchlorid)

5396 PWM module

module PWM

أحد عناصر ((رابط: صندوق حتكم داخل الكابل
(ICCB)|صندوق التحكم املوجود يف الكابل)) (يف الوضع الثاين

للشحن) أو حمطة الشحن (يف الوضع الثالث للشحن) لالتصال
باملركبة.

وحدة تضمني عرض (مدة) النبضات

PWM-Modul

5397 PWM pulse width 
modulation

modulation d'impulsions en largeur

الطريقة اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات يف جمال هندسة االتصاالت.

(pwm) تعديل عرض النبضة

Pulsdauermodulation (PWM)

5398 pyranometer

pyranomètre

جهاز حلساب ((رابط: إشعاعية |اإلشعاعية)) الشمسية الكونية.

مقياس اإلشعاع السماوي

Pyranometer
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5399 pyranometer

pyranomètre

أداة تستخدم لقياس اإلشعاع الشمسي على سطحٍ مستوٍ، وذلك
مبقارنة األثر التسخيين ملثل هذا اإلشعاع على شرحيتني من الصفائح
املعدنية املُسودة مع ما يطرأ على هذه الصفائح ذاا عند تسخينها

بواسطة تيار كهربائي.

بريانومتر، مقياس اإلشعاع الشمسي

Pyranometer

5400 pyrheliometer

pyrhéliomètre

مباشر|اإلشعاع احلزمي جهاز لقياس ((رابط: إشعاع حزمي
املباشر)). 

بريهليوميتر، مقياس اإلشعاع
الشمسي املباشر

Pyrheliometer

5401 pyrheliometer

pyrhéliomètre

أداة لقياس اإلشعاع احلزمي وذلك باستخدام جهاز كشف مضبوط
بدقة.

بريهليومتر، مقياس اإلشعاع الشمسي
املباشر

Pyrheliometer

5402 pyrolysis

pyrolyse

التحلّل احلراري للكتلة احليوية عند درجات حرارة عالية (أعلى من
F 400° أو C °200) يف غيبة اهلواء، حيث ينتج يف النهاية خليط
من املواد الصلبة (الفحم) والسوائل (الزيوت املؤكسجة) والغازات
(غاز امليثان وأول أكسيد الكربون، وثاين أكسيد الكربون). وتتحدد
نسب هذه املواد وفقاً لدرجة حرارة التشغيل، والضغط، واملُحتوى

األكسجيين، إضافةً إىل الظروف األخرى.

حتلل حراري

Pyrolyse

5403 pyrolysis

pyrolyse

مرحلة من مراحل ((رابط: تغويز|التغويز))، حتدث عند درجة حرارة
تتراوح بني 200 ◦س و300 ◦س. ونتيجة هلذه العملية تتحرر املواد

الطيارة كما ينتج الفحم، مما يسبب فقدان 70% من وزن الفحم.

حتلل حراري

Pyrolyse

5404 pyrolysis

pyrolyse

عملية يتم خالهلا حتسني أو إسالة ((رابط: وقود صلب حيوي
األصل|الوقود الصلب حيوي األصل))، حتت تأثري ((رابط: طاقة

حرارية|الطاقة احلرارية)) فقط، دف احلصول على أكرب ناتج ممكن
من املُكونات السائلة. ويمكن الحقاً استخدام ((رابط: ناقل الطاقة
الثانوية|نواقل الطاقة الثانوية)) السائلة الناجتة عن هذه العملية كوقود

أو حمروقات.

حلُّل حراريت

Pyrolyse

5405 pyrolysis gases

gaz de pyrolyse

غازات تنشأ كنواتج لعمليات تغويز أو احنالل حراري.

غازات التحلل احلراري

Vergasungsprodukte;   Pyrolysegase
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5406 QualiCert

certification Qualicert

مشروع طُورسنة 2009 ضمن فعاليات برنامج أوروبا للطاقة الذكية
(IEE) العتماد التوحيد القياسي لدرجة كفاءة العمال القائمني

بأعمال تركيب أنظمة الطاقة املتجددة على نطاق صغري. وقد ساعد
هذا املشروع يف وضع 'معايري النجاح الرئيسية' األوروبية ملنح شهادات
لعمال تركيب املضخات احلرارية، وبناء األفران والغاليات املتكاملة
واملشغلة بالكتلة احليوية، وأنظمة الطاقة الكهرضوئية وأنظمة الطاقة
الشمسية احلرارية. وانتهى هذا املشروع سنة 2011 بتقدمي بعض
التوجيهات وردت باملادة 14 من الالئحة التنفيذية األوروبية للطاقة

.(RES) املتجددة

شهادة اعتماد جودة اخلدمة
(QualiCert)

QualiCert

5407 quality assurance of 
water

assurance de la qualité de l'eau

-  

ضمان اجلودة املياه

Qualitätssicherung des Wassers

5408 quality of data 
transmission

qualité de la transmission de données

الوصف العام جلودة نقل البيانات يعتمد يف كثري من األحيان على
بعض املؤشرات مثل ((أنظر: سعة النطاق الترددي))، الكمون أو

احتمال اخلطأ.

جودة نقل البيانات

Datenübertragungsqualität

5409 quartz sand

sable de quartz

نوع من الرمال يتكون أساساً من حبيبات املرو، ويستخدم يف صناعة
الزجاج إلنتاج الزجاج املُسطّح (العائم) والزجاج املُجوف، كما

يستخدم كوسيط للتشكيل يف أشغال املسابك. ويمكن كذلك تصنيع
الزجاج األبيض (األوبايل) من رمال املرو اليت تنخفض ا نِسبة احلديد
إىل أقل من 0.03٪.  و تستخدم رمال الكوارتز الناعمة، اليت يتراوح
مقاس حبيباا بني 0.1 و0.4 مليمتر، أساساً يف أفران صهر املعادن.

وتبلغ نِسبة الرطوبة املُتبقية ا أقل من 5٪ من ((رابط: ماء |املاء))
(يطلق عليها حينئذ الرمل الرطب). وتدخل رمال املرو أيضاً يف صناعة
اخلزف (السرياميك)، واأللياف الزجاجية، وكرمال مضادة لالنزالق،
ويف الصناعات الكيميائية، ويف إنتاج مواد التجليخ واملُنظفات، ويف
أعمال السباكة، وكمادة مصلّبة، ومادة مالئة، وكجريش. وتوضح
الصورة املأخوذة من طائرة استخراج رمال الكوارتز يف عمليات

التعدين السطحي يف مدينة فريشني.

رمل الكوارتز

Quarzsand

5410 quasi-equilibrium 
state change

changement d'état quasi-statique

إحدى طُرق ((رابط: تغير احلالة))، ويفترض أا تتكون من سلسلة
من حاالت توازن مختلفة، بدالً من أن تتكون من حاالت عدم

توازن.

تغير شبه ساكن للحالة

quasistatische Zustandsänderung

5411 québec cap-and-
trade system

système québécois de plafonnement et 
d'échange

يقصد به ((رابط: نظام جتارة اإلنبعاثات (ETS)))  يف مقاطعة كيبيك
الكندية، والذي يعمل على ((رابط: ختفيض غازات الدفيئة))

باستخدام ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)).  وقد بدأ
العمل ذا النظام عام 2012، وكان هذا العام مبثابة مرحلة انتقالية
حنو التأقلم مع هذا الربنامج واإلعداد له. يف حني مل تبدأ االلتزامات
اجلربية بتخفيض االنبعاثات إال يف عام 2013 من خالل ختصيص

الشهادات وبيعها يف ((رابط: مزاد)). 

نظام كيبيك للحد األقصى واإلجتار

Québec Cap-and-Trade System
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5412 quenching water

eau d'extinction

ال((رابط: ماء)) الذي يستخدم إلطفاء احلرائق.

مياه إطفاء احلرائق

Löschwasser

5413 quota

part

جزء من متغري ويعرب عنه بالنسبة املئوية عادة.

حصة

Quote

5414 quota

quota

حصة

Quote

5415 quota management 
system

système de régulation des quantités

نظام يطبق ((رابط: إلتزام باحلصة|اإللتزام باحلصص)). 

نظام تنظيم وحتديد الكوته، نظام
إدارة احلصص

System der Mengenregulierung

5416 quota model

modèle de quotas

نظام تحدد فيه الدولة مقداراً معيناً أو نِسبة ثابتة من الطاقة املُتجددة يف
سوق التيار الكهربائي. حيث يتعني على جمموعة من مشغلي

الشبكات، أو منتجي الطاقة، أو الوسطاء، أو املُستهلكني إنتاج أو
شراء أو بيع هذه الكمية يف فترة زمنية محددة. وللتأكّد من االلتزام

بالكميات والنِسب املُحددة يتم إصدار شهادات خاصة بالتيار
الكهربائي املولّد من مصادر طاقة متجددة، جيب تقدمي هذه الشهادات
يف املوعد املُحدد هلا سلفاً إلثبات الوفاء ذه االلتزامات. ويتم فرض

عقوبات على من خيالف ذلك. وحتدد كل دولة يف قوانينها أو لوائحها
النِسب والقواعد املناسبة. ويتم يف الغالب تطبيق مناذج الكوتة يف جمال
جتارة االنبعاثات (على سبيل املثال يف بريطانيا، بلجيكا، الدامنارك،

السويد، بولندا، إيطاليا). ومن النماذج املُشاة منوذج تكاليف التغذية
بالطاقة املُتجددة.

نظام الكوتا، منوذج الكوتا

Quotenmodell

5417 Quota model

modèle de quota

 حتدد حصة الدولة من الطاقات املتجددة يف فترة معينة عن طريق
جمموعة من املشغلني واملنتجني والوسطاء مع رصد االلتزامات بالكمية
املتجددة بناءا على التزامات وختضع ألحكام قوانني ولوائح خاصة مثل

ما حيدث على سبيل املثال يف اململكة املتحدة، بلجيكا، الدمنرك،
السويد،

منوذج احلصة

Quotenmodell

5418 quota obligation

devoir de quotas

نِسبة محددة من الطاقة املُتجددة من إمجايل الطاقة الكهربائية املولّدة.
(انظر: ((رابط: نظام الكوتا))) 

كوتا إلزامية، كوتا إجبارية

Quotenpflicht

5419 quota obligation

obligation de quotas

مفهوم بديل ((رابط: معايري توليد واستخدام الطاقات املُتجددة
. (((RPS) دةملعايري توليد واستخدام الطاقات املُتجد|(RPS)
يحدد هذا اإللزام احلد األدىن من نِسبة الطاقة املُتجددة إىل إمجايل

خليط الطاقة ححح. ويمكن لكل حكومة أن تفرض هذا اإللزام على
املُستهلكني، ومقدمي خدمات الطاقة، ومولّديها.

إلزام بالكوتة

Quotenverpflichtung

5420 quota obligation

obligation de quota

 جيب تعيني حصة من الطاقة املتجددة للطاقة الكلية وتستطيع احلكومة
أن تلزم املستهلكني وجتار التجزئة ومنتجي الطاقة ا.

فرض نظام احلصص

Quotenverpflichtung

5421 quota obligation 
system

système d'obligation de quota

نظام ينطبق على

نظام االلتزام باحلصص

System der Mengenregulierung

5422 quota regulation

système de quotas

الئحة تلزِم مستهلكي الطاقة بإثبات أن ((رابط: نِسبة)) من التيار
الكهربائي املُستخدم مت توليدها من مصادر طاقة متجددة. (انظر:

((رابط: نظام الكوتا))) 

الئحة الكوتا، قاعدة الكوتا

Quotenregelung
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5423 quota regulation

système de quotas

طريقة ثابتة للتوزيع وفقاً ملُعامل توزيع أو ((رابط: حصة|حصص))
محددة وثابتة.

نظام احلصة

Quotenregelung

5424 quota regulation

la réglementation des quotas

 يتعرف مستهلكي الطاقة على أن جزءا من احتياجام من الكهرباء
يتم إنشاؤها من مصادر الطاقة املتجددة.

تنظيم احلصص

Quotenregelung
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5425 R-22

R-22;   réfrigérant

مربد كلورفلوركربون مائي، يسمى الفريون. يستخدم يف أنظمة
((رابط: التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء HVAC)))  باملناطق

السكنية. مل يعد هذا املربد يستخدم اآلن نظراً خلصائصه غري املرغوبة
وكونه مادة مستنفدة لألوزون.

R-22 ربدم

R-22

5426 R2T

R2T (méthode d’assemblage d'éoliennes 
offshore)

إحدى طرق التجميع املُسبق لعنفات الرياح البحرية، يشار هلا بالرمز
R2T، وفيها يتم جتميع ((رابط: صرة|الصرة)) و((رابط: ريشة

العنفة|أرياش العنفة)) الثالثة يف امليناء لتشكيل ((رابط: عضو
دوار|العضو الدوار)) بالكامل. كذلك يوضع ((رابط: برج|البرج))

(من قطعتني) والكنة على حدة فوق السفينة نفسها.

دوار مجمع مسبقاً

R2T

5427 R-410A

R-410A;   réfrigérant

((رابط: مربد)) غري مستنفد لألوزون. يستخدم حالياً كمربد مفضل
 .((R-22 ربد نوعللم|R-22 ربدرابط: م)) ًبديال

R-410A ربدم

R-410A

5428 radial network

réseau radial

منطٌ شائع يف طوبولوجية ((رابط: شبكة جهد منخفض|شبكة اجلهد
املُنخفض))، جيري فيه تزويد املُحول يف الشبكة الشعاعية من جانبٍ

واحد؛ أي من شبكة واحدة. وعند حدوث عطلٍ يف الوصلة اليت تربط
املُولِّد بالشبكة، ينقطع اإلمداد عن باقي الشبكة املُتصلة باملُولد من
الطرف اآلخر، وبالتايل عن كل الزبناء (املُستهلكني) املُتصلني ا.

 (((رابط: شبكة حلقية)) :انظر )  (((رابط: شبكة الشبكات)) :انظر)

شبكة شعاعية

Strahlennetz

5429 radial pump

pompe radiale

مضخة طرد مركزي حيث يتم ضخ الوسط املنقول بشكل شعاعي،
أي عمودي على حمور املضخة، إىل خارج املضخة.

مضخة شعاعية

Radialpumpe

5430 Radiant barrier

barrière radiante

(انظر: ((رابط: عزل عاكس))) .

عشحاجز م

Strahlenbarriere;   Reflektor

5431 radiant energy;   
radiation energy

énergie de rayonnement

(انظر: ((رابط: طاقة مشسية))) 

طاقة إشعاعية

Strahlungsenergie

5432 radiant heating

chauffage par rayonnement

معدل امتصاص S3347األسطح احمليطة بالفضاء واألشياء املوجودة
للحرارة.

تدفئة إشعاعية

Strahlungserwärmung

5433 Radiant heating

chauffage radiant

سخان، تنبعث التدفئة أساسا على اإلشعاع املنبعث منه.

سخان مشع

Heizstrahler

5434 Radiant Heating

chauffage Radiant

((رابط: تدفئة كهربائية))، واليت تتم أساسا عن طريق انبعاث أشعة
حرارية (أشعة حتت احلمراء).

تدفئة إشعاعية

Wärmewellenheizung

5435 radiant Panels

panneaux rayonnants

ألواح ا ممرات متكاملة لسريان املوائع الدافئة، سواء اهلواء أو
السوائل. وتوصل احلرارة الناجتة عن املائع خالل املعدن وتنقل إىل

احلجرات بواسطة اإلشعاع احلراري.

ألواح إشعاعية

Flächenheizung Strahlungsheizung

5436 radiation

radiation

جسيمات ذات طاقة عالية أو فوتونات، تنتشر يف الفضاء.

إشعاع

Strahlung
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5437 radiation

radiation

die Ausbreitung von Teilchen oder Wellen.  

إشعاع

Strahlung

5438 radiation 
attenuation

atténuation de rayonnement

ختفيف يتعرض له ((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع الشمسي)) داخل
((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)) نتيجة لتأثريي ((رابط:

تبعثُر|التبعثُر)) واالمتصاص. وتسمى هذه العملية أيضاً باالندثار.

توهني اإلشعاع

Strahlungsschwächung

5439 radiation balance

bilan radiatif

Wird Strahlungsaustausch eines Systems mit 
seiner Umgebung bilanziert.  

توازن إشعاعي

Strahlungsbilanz

5440 radiation protection

radioprotection

حماية اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة الناجتة عن إلشعاعات املؤينة
وغري املؤينة املُنبعثة من مصادر طبيعية أو اصطناعية. وملفهوم احلماية
من اإلشعاعات أمهية خاصة بالنسبة للعاملني يف املُنشآت القائمة على
اهلندسة النووية، مثل حمطات الطاقة النووية، وكذلك يف اال الطبيي،
وخاصةً علم األشعة، والطب النووي، والعالج باألشعة. كما يندرج
حتت هذا املفهوم احلماية من اإلشعاعات الكهرمغناطيسية (يف حالة
التواجد بالقُرب من حمطات اإلرسال أو بالقرب من أشعة الليزر،

مثالً).

حماية من اإلشعاعات

Strahlenschutz

5441 radiation spectrum

spectre de rayonnement

طيف يشتمل على نِطاق ((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاعات
الشمسية)) فوق البنفسجية، واملرئية، وحتت احلمراء.

طيف اإلشعاع

Strahlungsspektrum

5442 radiator

radiateur

مشعاع

Heizkörper

5443 radiator

radiateur

جزء من منظومة التدفئة، والذي يقوم بنقل احلرارة من حاملها يف
املنظومة إىل فضاء الغرفة أو املكتب أو ... .

مشعاع

Heizkörper

5444 radiator cooling

refroidissement du radiateur

((رابط: نظام تربيد مغلق)) يوفر نظاماً بسيطاً وعملياً ميكن تركيبه.
وفيه يتم التربيد جبعل املُبرد يدور يف نطاق األسطح املراد تربيدها.

تربيد املُشع، تربيد الرادياتري

Oberflächenkühlung

5445 Radio Frequency 
Identification 
(RFID)

identification par radiofréquence

بطاقة مدمج ا رقاقة، مزودة بتكنولوجيا التعريف باستخدام موجات
الراديو. وهذه الرقاقة ال حتتاج إىل أي مصدر من مصادر الطاقة

(بطارية مثالً) يف البطاقة لتشغيلها، ألن جهاز املرستجيب (مرسل;
مستجيب)، الذي تثبت عليه بطاقة التعريف بنظام استخدام موجات

الراديو (RFID)، يعمل على نقل طاقة التشغيل لكل جمال
مغناطيسي متردد أو لكل موجة راديو عالية التردد.

بطاقة التعريف بنظام استخدام
(RFID) موجات الراديو

RFID;   RFID-Card

5446 radioactive waste

déchets radioactifs

املواد املشعة اليت مل تعد صاحلة لالستعمال وجيب التخلص منها،
والتقليل من املخاطر املرتبطة ا.

نفايات مشعة

radioaktiver Abfall

5447 radioactivity

radioactivité

ويدل على نشاط نوعية من النوى الذرية غري املستقرة واليت تتحول
بشكل عفوي إىل نوى ذرية أخرى وتنبعث منها إشعاعات مؤينة.

نشاط إشعاعي

Radioaktivität

5448 radioactivity

radioactivité

نشاط إشعاعي

Radioaktivität
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5449 radiosity

radiosité

املُعدل الذي تترك به الطاقة املُشعة سطحاً ما لكل وحدة مساحة،
وذلك بواسطة عوامل االنبعاث واالنعكاس واالنتقال.

االنبعاثية االشعاعية

Radiosität;   spezifische Ausstrahlung

5450 Ragone diagram

diagramme de Ragone

مخطط يعرض قُدرات بطاريات ختزين الطاقة (طبقاً للعامل ديفيد
راجون David V. Ragone)، حيث يوضح منحنيات للطاقة

النوعية (بوحدة واط ساعة;  كجم [Wh;  kg]) على ضوء
الكفاءة النوعية (بوحدة واط;  كجم [W;  kg]). وكبديل عن

ذلك يمكن متثيل الكفاءة بوحدة الواط [W] والطاقة بوحدة واط;
ساعة [Wh]، ويف كلتا احلالتني تتحدد فترات تفريغ البطارية عن
طريق خطوط تزامن ممثّلة خبطوط مرسومة على املقياس اللوغاريتمي

املزدوج.

مخطط راجون

Ragone-Diagramm

5451 railway 
electrification 
system

système d'électrification ferroviaire

نظام كهربة السكك احلديدية

Bahnstrom
5452 rain

pluie

مطر

Regen

5453 rain

pluie

flüssige Niederschlagsform  

مطر

Regen

5454 rainbow

arc en ciel

-  

قوس قزح

Regenbogen

5455 rainfall

pluie

الصورة السائلة ((رابط: هطول|للهطول))، حيث تنقسم إىل نوعني:
األول هو الرذاذ، الذي يتراوح نِصف قُطر قَطرة املياه فيه بني 0.05
و0.25 مم، أما النوع الثاين فهو املطر، حيث يتراوح نِصف قُطر

قَطرة املياه فيه بني 0.25 و2.5 مم.

مطر

Regen

5456 rainforest

forêt pluviale

Wälder, die mit mehr als 2000 mm
(Niederschlag (im Jahresmittel

gekennzeichnet sind

غابة مطرية

Regenwald

5457 rainwater

eaux de pluie

مياه األمطار

Niederschlagswasser

5458 rainwater

eaux de pluie

ما يتم جتميعه من ((رابط: ماء)) من مياه التساقطات، وعموما من
املطر.

مياه األمطار

Regenwasser

5459 rainwater

eau de pluie

das aufgefangene Wasser aus 
Niederschlägen,  

مياه األمطار

Regenwasser

5460 rainwater infiltration

infiltration des eaux pluviales

تسرب يدل يف جمال تكنولوجيا املياه، على إدخال مياه التساقطات
(املطر والربد والثلج) باستعمال أنظمة تقنية إليصال إىل طبقات سفلى
من التربة. هنا، ميكن أن تكون املياه ملوثة. إدخال مياه األمطار امللوثة
وميكن أيضا أن يعترب عملية رش. تسرب امللوثة، مياه مطلوب معاجل

تسرب مياه األمطار

Regenwasserversickerung
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5461 rainwater retention 
basin

bassin de rétention des eaux pluviales

حوض االحتفاظ مبياه األمطار هو احلوض االصطناعي الذي يستعمل
لتخزين كميات كبرية من مياه األمطار.

حوض احتجاز مياه األمطار

Regenrückhaltebecken

5462 rainwater tank

réservoir d'eau de pluie

صهريج مياه األمطار

Regenbecken

5463 rainwater use

utilisation des eaux de pluie

استخدام مياه األمطار

Regenwassernutzung

5464 raised bog peat

tourbe

unzerteilte Reste säureertragender 
hochmoortorfbildender Pflanzen.  

خث

Hochmoortorf

5465 Raised floor

plancher surélevé

يشكل هذا النوع من األرضيات  منشأ مرتفعاً فوق بالطة خرسانية،
مما يوفر فراغاً يمكن استخدامه يف ((رابط: توزيع اهلواء حتت األرضية

. (((UFAD)

أرضية مرتفعة

Doppelboden

5466 ramp rate

taux de rampe;  taux d’augmentation

سمة مهمة تتميز ا احتياطات املُوازنة، أال وهي سرعة استجابتها.
فعلى سبيل املثال، عند حدوث ارتفاع مفاجئ يف استهالك الكهرباء،
فإن احتياطات املُوازنة، اليت تستغرق عدة ساعات لكي تكون على
اتصالٍ بالشبكة، ال تستطيع بطبيعة احلال موازنة تلك الزيادة. أما
املُولدات سريعة االستجابة ذات معدالت االحندار العالية، مثل

التوربينات الكهرمائية والغازية، فتستطيع الوفاَء باحتياجات الطاقة يف
غضون دقائق معدودات.

معدل اإلحندار

Anlaufgeschwindigkeit

5467 random waves

vagues aléatoires

تنشأ بفعل رياح حملية قوية ومتغرية. وعادةً ما تتميز بارتفاعات
وأطوال موجية ذات نطاق واسع، ال يمكن التنبؤ به مسبقًا.

أمواج عشوائية

zufällige Wellen

5468 range extender

Prolongateur d'autonomie

وحدة مصممة لتزيد املسافة اليت يمكن للمركبات الكهربائية قطعها
عن املسافة اليت يمكنها قطعها بالطاقة املخزنة يف البطارية فقط. ومن
أهم أنواع ممددات القُدرة: محركات االحتراق الداخلي، وخاليا

الوقود.

ممدد القُدرة

Range Extender

5469 Rankine cycle

cycle de Rankine

دورة محسنة على حنوٍ أمثل ((رابط: ديناميات حرارية|للديناميات
احلرارية)) (( رابط: محرك|للمحرك)).  ويتم يف هذه الدورة حتويل
احلرارة إىل عمل ميكانيكي. كما تعترب منوذجاً رياضياً يستخدم للتنبؤ
بأداء املُحركات ((رابط: بخار املاء|البخارية)).  ويتمثّل ما يقرب من
%90 من إمجايل الطاقة الكهربائية املُستخدمة على مستوى العامل يف
صورة املُحرك البخاري (مبا يف ذلك تقريباً كافة حمطات توليد الطاقة
الشمسية احلرارية، والطاقة من ((رابط: كُتلة حيوية|الكُتلة احليوية))

والفحم، وأيضاً حمطات الطاقة النووية) .

دورة رانكن

Rankine-Kreisprozess

5470 Rankine cycle

cycle de Rankine

منوذج رياضي، يستخدم للتنبؤ بأداء املُحركات البخارية. وهي عبارة
عن دورة حركية حرارية (ثرمودينامية) مثالية ملُحرك حراري، يقوم

.غل ميكانيكيبتحويل احلرارة إىل ش

نيرة رانكود

Rankine-Kreisprozess
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5471 Rankine cycle

cycle de Rankine

((رابط: عملية دورية)) حتدث على سبيل املثال يف ((رابط: عنفة
خبارية))، وفيها يضغط املائع املغلى يف مضخة التغذية عند ثبات

اإلنتروبيا ليصل إىل ضغط املرجل، ويف النهاية ينشأ خبار املاء الذي يتم
متديده عند ثبات اإلنتروبيا، فيصل إىل ضغط املُكثف الذي حتدث فيه

عملية إسالة متساوية الضغط. (انظر: ((رابط: عملية متساوية
اإلنتروبيا))، (انظر: ((رابط: عملية متساوية الضغط))) 

دورة رانكن

Clausius-Rankine-Prozess

5472 rape seed cake

tourteau de colza

الباقايا الصلبة املُتخلّفة بعد عصر بذور اللفت ميكانيكياً للحصول على
((رابط: زيت بذور اللفت)).  ( انظر: ((رابط: حتويل فيزيائي

كيميائي))) 

مسحوق بذور اللفت

Rapskuchen

5473 rape-seed oil

huile de colza

زيت نبايت يستخرج عادةً من بذور اللفت، وبشكل نادر من بذور
السلجم (اليت تنتمي لعائلة نباتية قريبة). ويف بادئ األمر، كان زيت
بذور اللفت يستعمل أساساً كمادة غذائية، كما دخل يف العديد من
االستخدامات املادية األخرى. ومنذ أواخر التسعينيات، شهدت

زراعته واستغالله يف أغراض ((رابط: وقود حيوي|الوقود احليوي))
توسعاً ملموساً، حىت أصبح حالياً الغرض األساسي من استخدامه يف
أملانيا. ويوضح الشكل معصرة زيت مفتوحة، حيث خيرج زيت بذور

اللفت السائل املعصور من بني عصارات املصفاة.

زيت بذور اللفت

Rapsöl

5474 RAPS (Remote Area 
Power Supply)

installation photovoltaïque autonome

نظام لتوليد القدرة الكهربائية يستخدم لإلمداد بالكهرباء إىل البيوت
النائية والريفية. ويقوم عادةً بتوليد القدرة الكهربائية من مصادر

متجددة، مثل األلواح الشمسية واملولدات الرحيية، وكذلك من مصادر
طاقة غري متجددة مثل املولدات اليت تعمل بالبرتبن.

نظام اخلاليا الكهروضوئية قائم بذاته

Inselanlage

5475 RAPSIM

RAPSIM

أداة تستخدم حملاكاة أنظمة الطاقة املتجددة اهلجينة مبا يف ذلك
املولدات الكهرضوئية والرحيية ومولدات ديزل.

RAPSIM أداة

RAPSIM

5476 RAPSYS

RAPSYS

برنامج حماكاة مت تطويره جبامعة نيو سوث ويلز يف أستراليا. وبإمكانه
حماكاة جمموعة من املكونات اليت ميكن تضمينها يف تكوين النظام.

RAPSYS برنامج

RAPSYS

5477 rated apparent 
power

Puissance apparente nominale

القدرة الظاهرية اليت تصمم على أساسها مكونات وحدة التوليد.

قدرة ظاهرية مقننة

Bemessungsscheinleistung

5478 rated current

courant nominal

مقدار التيار الكهربائي اليت صمم بناًء عليه جهاز أو جتهيزة ما،
ويتحدد وفقاً ملعيار معني، أو يحدده املُصنع حبيث يتالءم مع التشغيل

املُستمر.

تيار مقنن

Bemessungsstrom

5479 rated power

puissance nominale

القدرة اليت تتولد عند تعرض ((رابط: لوح (مشسي)|لوح))
كهرضوئي لضوء الشمس، واليت تصل شدا إىل 1000 واط لكل

متر مربع.

قدرة مقَننة

Nennleistung

5480 rated speed

vitesse de rotation nominale

أقل سرعة يمكن ((رابط: عنفة رياح|لعنفة الرياح)) أن تولّد عندها
القُدرة التصميمية. فعلى سبيل املثال، ال يمكن لعنفة الرياح املُصممة
لتوليد 20 كيلو واط أن تولّد هذا الكم من القدرة إال عند وصول

سرعة الرياح إىل 30 ميل يف الساعة.

سرعة مقننة

Nenngeschwindigkeit
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5481 rated voltage

tension nominale

قيمة اجلهد الكهربائي اليت صمم بناًء عليها جهاز أو جتهيزة ما،
وتتحدد وفقاً ملعيار معني، أو يحددها املُصنع حبيث تتالءم مع التشغيل

املُستمر.

جهد مقنن، جهد مسموح به

Bemessungsspannung

5482 raw gas

gaz brut

((رابط: غاز طبيعي)) مت استخراجه لكن مل خيضع ألية معاجلة.

غاز خام

Rohgas

5483 raw humus

humus brut

ist die ungünstigste Humusform.  

دبال خام

Rohhumus

5484 raw material

matière première

((رابط: موارد طبيعية)) مل ختضع بعد ألي معاجلة بعد استخراجها من
مصدرها الطبيعي، يتم استخالصها من الطبيعة نظرا لقيمتها النفعية.
وتستهلك هذه املواد إما بشكل مباشر، أو تستخدم كوسيلة عمل
ومادة أولية متر مبراحل معاجلة أخرى خالل عملييت اإلنتاج والبناء،
كما تستخدم ((رابط: ناقل الطاقة|كناقل للطاقة)).  أما املواد اخلام

الثانوية، فيقصد ا املواد اخلام اليت يتم احلصول عليها عن طريق إعادة
التصنيع وهذا هو الفرق بينها وبني املواد األولية املُستمدة من مصادر

طبيعية.

مادة خام، مادة أولية

Rohstoff

5485 raw material

matière première

وهي نوعان: املواد اخلام األولية وهي موارد طبيعية مل ختضع ألية
معاجلة غري االستخراج من موقعها الطبيعي. يتم استخالص هذه املواد
من الطبيعة لقيمة الفوائد املترتبة عن استغالهلا، وهي إما أن تستهلك

مباشرة أو يتم استخدامها كأداة عمل أو كمواد خام وقاعدة ملزيد من
م

مادة أولية

Rohstoff

5486 raw material import

importation des matières premières

استرياد املواد اخلام

Rohstoffimport

5487 raw materials

matière première

sind Ressourcen, die stofflich genutzt 
werden. Zu ihnen gehören Erze (für 

Metalle), Mineralien (z.B. Kalk, Kies, Sand, 
div. Steine), Luft und Wasser, aber auch 
Erdöl, Erdgas, Kohle und , soweit diese 

stofflich genutzt werden (z.B. 
Baumaterialien, Schmiers  

مادة خام

Rohstoff

5488 raw sewage

eaux usées brutes

مياه الصرف الصحي اليت تصل حمطات املعاجلة.

مياه صرف صحي خام

Rohabwasser

5489 raw sludge

boue brute

محأة تتكون يف ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف|حمطات معاجلة
مياه الصرف)) على شكل محأة أولية يف مرحلة التنقية امليكانيكية أو
كحمأة فائضة يف املرحلة البيولوجية. وتتكون احلمأة الفائضة يف

الغالب من الكائنات الدقيقة، مثل: الكائنات وحيدة اخللية والبكترييا.

محأة خام

Rohschlamm

5490 raw stock

matières premières

مواد تستعمل مباشرةً أو جيري حتويلها إىل صورة أخرى من صور
الوقود أو منتجات الطاقة.

مواد أولية

Rohstoffe

5491 raw water

eau brute

يدرج يف إطار ماء خام أو مياه خام:
 

- املياه غري املعاجلة قبل أن تتم تنقيتها أو إعدادها (على سبيل املثال،
الستعماهلا كمياه الشرب).

 
- نسبة املاء، على سبيل املثال، يف املواد الغذائية أو العلفية. احملتوى

املائي واملادة اجلافة يكمالن معا 100 يف املائة.

ماء خام

Rohwasser
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5492 raw water;   
untreated water

eau brute

ماء غري معاجل، ذو درجات متفاوتة من اجلودة  ك((رابط: مياه
جوفية|املياه اجلوفية))، و((رابط: مياه ينابيع|مياه الينابيع))،

و((رابط: مياه البِحار))، و((رابط: مياه اآلبار الشطية))، و((رابط:
مياه األار)).  وتوضح الصورة املرفقة النسبة املئوية للمياه اخلام يف

أملانيا االحتادية، اليت تستعمل ك(رابط: مياه الشرب|مياه للشرب)). 

ماء خام، ماء غري معالَج

Rohwasser

5493 Rayleigh distribution

distribution de Rayleigh

دالة كثافة االحتماالت، اليت تفيد يف وصف تشتت املوجات
الالسلكية. كما يمكنها أيضاً وصف احتمالية سرعة معينة للرياح،

وذلك إذا ما مت استبدال املُتغير 'س' يف دالة التوزيع بسرعة الرياح، مما
يشكل قيمة كبرية يف وضع مناذج التوزيع السنوي لسرعات الرياح يف
مكان ما، عندما تقتصر املعلومات املُتوفّرة فقط على متوسط سرعة

الرياح.

توزيع 'رايلي'

Rayleigh-Verteilung

5494 Rayleigh scattering

diffusion de Rayleigh

عملية ((تبعثر)) حتدث يف اجلُسيمات ذات أنصاف أقطار تقل بكثري
عن الطول املوجي ((رابط: ضوء|للضوء)) الساقط، مثل: جسيمات

اهلواء.

تشتت 'رايلي'

Rayleigh-Streuung

5495 RCD (residual-
current device) 
RCCB (residual-
current circuit 
breaker)

Disjoncteur de courant de défaut

قاطع لتيار التوصيل األرضي، أي أنه قاطع أمان يقوم بفصل التيار عن
الوصلة املراقبة اليت يسري فيها التيار عند وجود تيار عطل معلوم

(مثلما حيدث عند سريان التيار جبسم اإلنسان بالتالمس;  االتصال).
ويعتق عادةً قاطع تيار التوصيل األرضي ويقوم بفصل التيار عن الوصلة

املعطلة عندما يبلغ تيار العطل حوايل 30 ملّي أمبري.

FI قاطع

Fehlerstrom-Schutzschalter

5496 RE project;   
renewable energies 
project

projet d'énergies renouvelables

مشروع يعمل على دعم الطاقات املُتجددة. (انظر: ((رابط: مشروع
إنتاج طاقة متجددة))) 

مشروع الطاقات املُتجددة

RE-Projekt

5497 reaction enthalpy

enthalpie de réaction

الفرق بني ((رابط: احملتوى احلراري للتكوين)) لنواتج تفاعل كيميائي
واحملتوى احلراري للمواد املتضمنة فيه. وتكون إشارة احملتوى احلراري
للتفاعل إما موجبة أو سالبة تبعاً الحتياج التفاعل لوجود حرارة، أم أن

هناك حرارة ستتحرر منه. (انظر: ((رابط: حمتوى حراري
( (((H) احملتوى احلراري|(H)

احملتوى احلراري للتفاعل

Reaktionsenthalpie

5498 reactive current

courant réactif

يف شبكة كريشوف كهربائية خطية قيد املراقبة، عند وضع ثنائي
القطب يف الشبكة، وعند مرور إثارة أحادية التردد جبهد يتعين من

العالقة U(t)=√2Ucos(2πft)، فإن التيار غري الفعال J(t) يكون
(U(t تعامداً علىالذي يكونُ م ،(I(t ن من تيار البوابةهو املُكو

وبالتايل يمكن متثيله يف الصيغة J(t)=√2Jsin(2πft)، حيث يمكن
أن تتخذ J قيمة موجبةً أو سالبة.

تيار غري فعال

Blindstrom

5499 reactive energy

énergie réactive

أو طاقة رد الفعل، وهي نسبة الطاقة الكهربائية لتيار متناوب اليت تصل
إىل املعدات الكهربائية، واليت ال تتحول إىل طاقة مفيدة، ولكن

تستعمل إلنشاء احلقول الكهرومغناطيسية والكهربائية.

طاقة غري الفعالة

Blindarbeit

5500 reactive factor

facteur réactif

النسبة بني ((رابط: قدرة غري فعالة|القدرة غري الفعالة)) وبني ((رابط:
قدرة ظاهرية|القدرة الظاهرية)) يف الشبكات ثالثية األطوار، ويساوي

.φ جيب الزاوية

معامل القدرة غري الفعالة

Blindfaktor
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5501 reactive load

charge réactive

جهاز يستخدم حلماية الشبكة من القدرة الكهربائية املفرطة. وينتج
هذا اإلفراط عادةً خالل فترات ارتفاع مستويات توليد الطاقة

املتجددة واخنفاض احلمل. وغالباً ما يكون جهاز حمل التفريغ مطلوبا
يف األنظمة الكهربائية اهلجينة، إال أنه غري شائع االستخدام يف النظم

القائمة بذاا.

مقاومة احلمل الكهربائي

Blindlast;   Lastwiderstand

5502 reactive organic 
gases (ROG)

Gaz organiques réactifs

االنبعاثات الصادرة من ماسورة العادم والنامجة كذلك من تبخر الوقود
من املركبات. وكما يتضح من االسم، فإن هذه االنبعاثات تمثل
إشكالية، حيث أا تتفاعل يف اهلواء مع غازات أخرى (وخاصة
أكاسيد النتروجني) مكونةً بذلك غاز األوزون. إال أنه ميكن عادةً
التحكم يف انبعاثات الغازات العضوية التفاعلية النامجة عن املركبات

وكذلك يف غاز األوزون يف اهلواء.

(ROG) غازات عضوية تفاعلية

Reactive Organic Gases (ROG)

5503 reactive power

puissance réactive

مكون ختيلي يف مكونات القُدرة الظاهرية، وتقاس بوحدة الكيلوفار أو
امليجافار. وهذه القُدرة متثل جزًء من الكهرباء اليت تحافظ على بقاء
واستمرار ااالت الكهربائية واملغناطيسية اخلاصة بتجهيزات التيار

املُتردد.

قُدرة مفاعلة

Blindleistung

5504 reactive power

puissance réactive

اجلزء التخيلي ((رابط: قدرة ظاهرية|للقدرة الظاهرية)).  ( انظر:
((رابط: قدرة ظاهرية)))  ( انظر: ((رابط: قدرة فعالة)))  ( انظر:

((رابط: تعويض القدرة غري الفعالة))) 

قدرة غري فعالة

Blindleistung

5505 Reactive power 
budget

bilan de puissance réactive

التحكم يف قدرة رد الفعل يف شبكة.

توازن قوة رد الفعل

Blindleistungshaushalt

5506 reactive power 
compensation

Compensation de la puissance réactive

إجراء يتخذ خلفض ((رابط: قدرة غري فعالة|القدرة غري الفعالة)) - 
واليت غالبا ما تكون قدرة حثّية - يف شبكة كهربائية عن طريق
استخدام األمحال السعوية. (انظر: ((رابط: إمداد بالقدرة غري

الفعالة))) 

تعويض القدرة غري الفعالة

Blindleistungskompensation

5507 Reactive power 
control

contrôle de la puissance réactive

أنظر: : ((رابط: موازنة قدرة رد الفعل)). 

حتكم يف قدرة رد الفعل

Blindleistungsregelung

5508 reactive power 
exchange

Échange de puissance réactive

تبادل القدرة غري الفعالة عند ((رابط: نقطة التوصيل بالشبكة)). 
(انظر: ((رابط: إثارة دون حد)))  ( انظر: (رابط: إثارة مفرطة))) 

(انظر: ((رابط: مزيح الطور))) 

تبادل القدرة غري الفعالة

Blindleistungsaustausch

5509 Reactive power 
management

gestion de la puissance réactive

أنظر: ((موازنة قدرة رد الفعل)). 

إدارة قدرة رد الفعل

Blindleistungsmanagement

5510 reactive power 
provision

offre de puissance réactive

(انظر: ((رابط: قدرة غري فعالة)))  ( انظر: ((رابط: تعويض القدرة غري
الفعالة))) 

إمداد بالقدرة غري الفعالة

Blindleistungsbereitstellung

5511 reactive power 
reserve

Réserve de puissance réactive

القدرة غري الفعالة اليت توفرها حمطات توليد القوى الكهربائية من أجل
احلفاظ على استقرار الشبكة. وتبلغ نسبة هذا االحتياطي حوايل

%20 عندما تكون نسبة القدرة الفعالة 98%، وعندما تكون %95
فإن االحتياطي يصل إىل 30% تقريباً.

احتياطي القدرة غري الفعالة

Blindleistungsreserve
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5512 reactive systems

systèmes réactifs

أنظمة تتمثل يف ثالث طُرق مختلفة وفقاً ملُستويات التقدم التقين الذي
مت بلوغه حىت اآلن، تسمى: 'تقنية احلاجز التفاعلي'، 'تقنية 'القُمع
والبوابة' وتقنية 'القُمع واملُفاعل'. يتمثّل املبدأ املشترك لعمل هذه

التقنيات الثالث بكوا ال تقوم باستخراج ((رابط: مياه جوفية|املياه
اجلوفية))، بل تقوم بتصفيتها بشكل سليب (غري فعال) يف مفاعالت
وباستخدام مواد مناسبة لذلك، وبالضبط باستخدام احلديد صفري
التكافؤ. وفيما خيص تقنية 'احلاجز التفاعلي'، تتدفّق ((رابط: مياه

جوفية|املياه اجلوفية)) غري املُعاجلة عرب حاجز مثبت عمودياً يف باطن
األرض. أما فيما خيص تقنية 'القُمع والبوابة'، فيتم أوالً جتميع ((رابط:

مياه جوفية|املياه اجلوفية)) املُحملة ((رابط: مادة ملوِّثة|باملواد
املُلوِّثة)) بواسطة عنصر إحكام، مث يتم متريرها عرب 'بوابة' مملوءة مبواد
تفاعلية. ونفس الشيء بالنسبة لتقنية 'القمع واملفاعل'، إال أنه يستخدم

فيها مفاعل بدالً من البوابة.

أنظمة تفاعلية

Reaktive Systeme

5513 real gas

gaz réel

غاز يؤخذ سلوكه احلقيقي يف االعتبار. (انظر: ((رابط: غاز مثايل))) 

غاز حقيقي

reales Gas

5514 real machine

machine réelle

(انظر: ((رابط: آلة مثالية))) 

آلة حقيقية

wirkliche Maschine

5515 real power

puissance active

اجلزء احلقيقي من ((رابط: قدرة ظاهرية|القدرة الظاهرية))، وتشري
إىل القدرة الفيزيائية املنقولة فعالً يف املُتوسط الزمين عند دائرة ثنائية

القُطب. و يتم إمداد العميل ذه القدرة ليتمكن من أداء الشغل.
(انظر: ((رابط: قدرة ذظاهرية)))  ( انظر: ((رابط: قدرة غري فعالة))) 

(انظر: ((رابط: معامل الفعالية))) 

قدرة فعالة

Wirkleistung

5516 real time

temps réel

احلصول على نتائج حمددة موثوق فيها يف غضون فترة زمنية حمددة
سلفا، على سبيل املثال يف إطار تعاقب زمين حمدد.

توقيت حقيقي

Echtzeit

5517 Real-time behavior

comportement en temps réel

سلوك نظام تقين يف سياق تطبيقات  تتطلب العمل حتت شروط معينة
((رابط: توقيت حقيقي)). 

سلوك يف توقيت حقيقي

Echtzeitverhalten

5518 reasonably assured 
resource

ressource raisonnablement assurée

مصطلح من جمال التعدين؛ يدل على موارد طبيعية موجودة يف مواقع
معروفة ومتواجدة حبجم ونوعية وترتيب تسمح باستخراجها يف إطار

تكلفة إنتاج معينة وباستعمال تكنولوجيا التعدين واملعاجلة املتوفرة.
. (((EAR رابط: موارد إضافية مقدرة)) انظر)

مورد بشكل معقول

Einigermaßen gesicherte Ressource

5519 rebound effect

effet rebond

الفقدان اجلُزئي لفعالية كفاءة الطاقة املرفوعة مثالً، وذلك عن طريق
االستهالك الذي يزيد حتمياً بدوره.

ظاهرة االرتداد

Rebound-Effekt

5520 recalcitrance

récalcitrance

عدم مقدرة اخللية على حتليل العناصر الغذائية أو حتويلها، . ومن
األسباب املُحتملة حلدوث هذه الظاهرة: نقص آليات انتقال املادة
الكيميائية عرب الغشاء، أو نقص اإلنزميات اليت تسهل من حتول هذه

العناصر أو حتلّلها.

نشوز

Rekalzitranz

5521 receiver shading 
factor

facteur d'ombrage du récepteur

اجلزء من ((رابط: فتحة املُجمّع)) غري املُظلَّل بواسطة املُستقبل.

عامل تظليل املُستقبِل

Abschattungsfaktor des Receivers
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5522 receiver's 
interception factor

facteur d'interception du récepteur

اجلزء من الشعاع املُنعكس الذي يعترضه املُستقبِل.

عامل اعتراض املُستقبِل

Trefferquote des Receivers Intercept-Faktor 
des Receivers

5523 Rechargeable 
Energy Storage 
Systems (RESS)

Système de stockage d'énergie rechargeable

من أمثلة األنظمة اليت يمكن إعادة شحنها من الشبكة عدة مرات:
حزم البطاريات، واحلدافات، واملكثفات الفائقة.

نظام ختزين الطاقة الكهربائية القابل
(RESS) إلعادة الشحن

RESS

5524 reciprocating 
engine CHP systems

systèmes de cogénération de moteur à piston

أنظمة ذات كفاءات كهربائية مرتفعة، تنشأ فيها احلرارة كمنتج ثانوي
لتوليد القُدرة الكهربائية، وذلك باالعتماد على ((رابط: محرك

ترددي|حمركات ترددية)) متاحة لتوليد القُدرة مبستويات تتراوح بني
بضعة وحدات كيلوواط وما يزيد على 5 ميجاواط. ويعترب هذا النوع
من األنظمة مناسباً الحتياجات العمليات املُنخفضة يف درجة احلرارة،
وللتدفئة املوضعية، وتسخني املياه، وتشغيل مربدات االمتصاص لتوفري
املاء البارد، وإجراء عملية ((رابط: تربيد تثليجي|التربيد التثليجي))،

ولتكييف اهلواء.

أنظمة توليد مشترك للحرارة والطاقة
ملُحرك ترددي

Kolbenmotor-KWK-Systeme

5525 reciprocating pump

pompe alternative

((رابط: مضخة إزاحية)) يتحرك فيها الكباس حركة ترددية، أي
حركة ذهاب وإياب يف خط مستقيم. ومثل ((رابط:

مضخة|املضخات)) األخرى، يمكن استخدام هذه املضخة الترددية
يف ضخ السوائل أو الغازات، حيث يمكن تكثيف الغازات فيها أيضاً.

مضخة ترددية

Hubkolbenpumpe

5526 recirculation of 
exhaust gas

recirculation des gaz d'échappement

خلط الغاز العادم واء االحتراق يف حمركات االحتراق الداخلي،
وحمركات البرتين وحمركات الديزل، واملراجل أو توربينات الغاز.

إعادة تدوير غاز العادم

Abgasrückführung

5527 recommendation

recommandation

يف ااالت اهلندسية والتقنية، يقوم بتقدمي التوصيات يف الغالب خرباء،
ممن يعملون يف االحتادات املهنية أو جمموعات 'اللويب' ويف هيئات

التوحيد القياسي. ويف أوروبا، تكون التوصيات مبثابة إجراءات قانونية
لالحتاد األورويب، وبالتايل تعد جزءاً من القوانني الثانوية لالحتاد.

وتصدر التوصيات يف املُعتاد من املفوضية األوروبية، وأحياناً أيضاً من
جملس االحتاد األورويب، أو من هيئات أخرى. وتعرف التوصيات يف

(AEUV) عاهدة منهج عمل االحتاد األورويباملادة رقم 288 من م
على أا إجراءات قانونية غري ملزِمة، على الرغم من أنه ترتبط
بصدورها بعض التبعات القانونية. وبذلك ال يمكن حتديد أي

إجراءات قانونية، 'أوصت' هيئة ما بوجوب حتديدها، طاملا أنه ال
تتوافر مثل هذه التوصية.

توصية

Empfehlung

5528 recooled water 
temperature

température de l'eau refroidie

متوسط درجة حرارة املاء الدوار املتساقط يف حوض التربيد.

درجة حرارة املاء املعاد تربيده

Rückkühl-Wassertemperatur

5529 recovery

récupération

استعادة الطاقة املفقودة.

استرجاع

Rekuperation

5530 recovery

récupération

يف الفرامل، حتدث استعادة طاقة الفرملة يف املركبات الكهربائية غالباً
عند التحويل من اإلدارة باملُحرك إىل اإلدارة باملولّد، حيث تعاد تغذية
بطارية املركبة بالطاقة. ويمكن استرجاع جزء فقط من طاقة الفرملة

نتيجةً للفقد الناجم عن عملية التحويل.

استرجاع طاقة

Rekuperation

5531 recovery boiler

chaudière de récupération

مرجل (غالية) يف مطحنة اللباب، جيري فيه حرق اللجنني والسائل
املُستهلَّك يف الطهي (السائل األسود) لتوليد البخار.

مرجل اإلسترجاع

Laugenkessel
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5532 Recovery factor

facteur de récupération

أو درجة االستغالل، ويعرب عنه بالنسبة املئوية من النفط اخلام املنتج من
إمجايل املدخرات باملوقع.

معامل االستخالص

Entölungsgrad

5533 rectification column

colonne de rectification

أو عمود جتزئة، منشأة أسطوانية مبصايف البترول وغريها للفصل
احلراري (التقطريي) خلليط من السوائل.

عمود التجزئة

Rektifikationskolonne

5534 rectifier

redresseur

جهاز تقين يقوم بتحويل التيار الكهربائي القادم من مصدر جهد متردد
-عادةً يكون جهد إمداد معير - إىل تيار مستمر.

مقوم

Gleichrichter

5535 rectifier

redresseur

جهاز كهربائي يقوم بتحويل التيار املتردد (AC)، الذي يعكس
اجتاهه دوريا، إىل تيار مستمر (DC) يسري يف اجتاه واحد فقط.

وتسمى هذه العملية ب'التقومي'.

مقوم

Gleichrichter

5536 recuperator

récupérateur

مبادل حراري يستخدم يف ((رابط: دورة برايتون)) خلفض استهالك
الوقود، ومن مثّ تعزيز الكفاءة باستخدام غاز عادم العنفة الساخن
إلجراء تسخني مسبق للهواء املضغوط املتجه إىل احلارق بواسطة

احلرارة الناجتة عن عادم العنفة.

مسترجع

Rekuperator;   Luftvorwärmer

5537 recyclates

recyclat

sind sekundäre Ressourcen, d.h. potenziell 
für  - oder Rohstoffzwecke wieder nutzbare 

Reststoffe.  

منتج معاد تدويره

Rezyklat

5538 recycled uranium

uranium recyclé

بعد االستخدام يف مفاعل، اليورانيوم الذي مل ينشطر أي مل يتفاعل،
يتم استرجاعه من النفايات الستعماله من جديد كوقود.

يورانيوم معاد تدويره

rezykliertes Uran

5539 recycling

recyclage

عملية إعادة استخدام ((رابط: نفايات|النفايات)) وحتويلها إىل
منتجات أو معدات أومواد ميكن استخدامها يف أغراض أساسية أو يف
أغراض أخرى. ويشمل هذا املفهوم عمليات معاجلة املواد العضوية،
إال أنه ال يشمل استخدام مواد توليد الطاقة، وال يشمل معاجلة املواد
اليت تستعمل وقوداً أو مواد ملء. (انظر: ((رابط: مادة خام ثانوية))،

و((رابط: إعادة استخدام مماثل))

إعادة التدوير

Recycling

5540 recycling

recyclage

العملية اليت تعاجل النفايات حبيث تدخل يف عملية اإلنتاج مرة أخرى
بوصفها مادة خام ثانوية. ويرتبط هذا املُصطلح يف جمال صناعة

املركبات الكهربائية خصيصاً بإعادة تدوير املواد اخلام املُتوافرة بشكل
حمدود أو تلك ذات تكاليف اإلنتاج العالية. ومن أمثلة هذه املواد:
الفلزات املُستعملة يف جمال ختزين الطاقة (الليثيوم، الكوبلت، إخل)،

وكذلك األمالح املوصلة الناجتة من اإللكتروليت املُستعمل.

إعادة التدوير

Recycling

5541 recycling industry

industrie de recyclage

فرع اقتصادي يعىن بالتعامل مع املواد اليت يمكن إعادة استعماهلا مرةً
أخرى، أو حتويلها إىل منتجات أخرى، أو إىل مواد خام. وبالتايل فإن

هذه املواد تعود إىل الدورة االقتصادية من جديد.

صناعة إعادة التدوير

Wertstoffwirtschaft

5542 redispatch

réexpédition

عمليات التحكم اليت ينفذها مشغلو شبكات النقل على حمطات توليد
الطاقة، بغرض مواءمة الطلب على التيار مع الكم املولّد منه.

إعادة التوزيع

Redispatch
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5543 redispatch

intervention contractuel d'un opérateur de 
réseau dans le mode de fonctionnement des 
centrales (Redispatch)

برنامج يقوم فيه املُستهلك بشراء كميات معينة من التيار الكهربائي،
يتم إمداده ا لفترات زمنية محددة سلفاً، حيث يمكن حتديد مقادير
مختلفة من الطاقة الكهربائية تبعاً لفترات اليوم أو أليام معينة خالل
األسبوع. ويلزم لتنفيذ هذه الربامج عمل توقّعات دقيقة لألمحال

الكهربائية املطلوبة. (انظر: ((رابط: بروفايل احلمل الكهربائي))) 

إخطار بإعادة توزيع األمحال

Redispatch

5544 redox flow battery

batterie à flux redox

درجة كفاءة = درجة فعالية

بطاريات التدفق واألكسدة واالنقسام

Redox-Flow-Batterie

5545 redox flow system

Système à flux redox

نظام لتخزين الطاقة الكهربائية، اعتماداً على مبدأ عمل ((رابط:
بطارية األكسدة - االختزال)). 

نظام األكسدة - االختزال، نظام
التدفق واألكسدة واالنقسام

Redox-Flow-System

5546 reduction 
commitment

engagement de réduction

يقصد به يف جمال جتارة االنبعاثات االلتزام بتخفيض انبعاث غازات
الدفيئة إىل املقدار املُتفق عليه.

التزام بتخفيض االنبعاثات

Reduktionsverpflichtung

5547 reduction of 
greenhouse gases

réduction des gaz à effet de serre

ختفيض انبعاث املواد الغازية اليت تؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة
األرض.

ختفيض غازات الدفيئة

Reduktion der Treibhausgase

5548 reduction potential

potentiel de réduction

مقدار الغازات الدفيئة الُممكن توفريه .

حجم اخلفض املمكن

Minderungspotenzial

5549 reduction potential

potentiel de réduction

احلد الذي يمكن عنده ختفيض االنبعاثات إىل أقصى درجة ممكنة.

إمكانية خفض االنبعاثات

Reduktionsminderungspotenzial

5550 reduction process

procédé de réduction

عملية يمكن من خالهلا إعادة استخدام العبوات البالستيكية بشكل
دون إحداث أضرار بالبيئة . ويستخدم البالستيك املُختلط، املُستخلص

من تراكمات النظام املزدوج، الستخالص احلديد يف جمال صناعة
الصلب. ويمكن أثناء هذه العمليات توفري كميات هائلة من الزيوت
الثقيلة، حيث أن البالستيك يستخلص األكسجني وميتصه من خام

احلديد عند درجات حرارة تتجاوز 2000° س.

عملية اختزال

Reduktionsverfahren

5551 reduction ratio

rapport de réduction

أقل حمل يعمل عنده املرجل بكفاءة مقارنةً بأقصى حمل مصمم عليه
املرجل.

نسبة خفض احلمل

Leistungsregelbereich

5552 reduction 
requirements

réductions exigées

الئحة منظمة ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)|لنظام جتارة
االنبعاثات (ETS)))  تلتزم املؤسسات مبوجبها خبفض انبعاثاا إىل

مستوى تحدده هذه اللوائح سلفًا.

إجراءات خفض االنبعاثات

Reduktionsauflagen

5553 reduction target

objectif de réduction

كمية محددة من االنبعاثات املُنحاة.

حجـم اخلفـض املسـتهدف

Minderungsziel

5554 reference market 
value

valeur de référence du marché

القيمة السوقية املرجعية  تتحقق بالرجوع إىل احلد األدىن للدخل
الشهري للكهرباء كما أا  احملددة لشبكة التوزيع.

القيمة السوقية املرجعية

referenzmarktwert
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5555 reference scenario

scénario de référence

تطور يمكن أن حيدث إذا مل يتم استخدام ((رابط: تكنولوجيا جتنب
االنبعاثات)). 

سيناريو مرجعي

Referenzszenario

5556 reference station

station de référence

حمطة قياس الرياح طويلة املدى، وتوفّر بيانات مفصلة عن الرياح، مثل
سرعتها واجتاهها.

حمطة رصد مرجعية

Referenzstation

5557 reference voltage

tension de référence

قيمة مرجعية تبلغ عادةً يف شبكات الضغط العايل والفائق 110 كيلو
فولت أو 220 كيلو فولت أو 380 كيلو فولت.

فلطية مرجعية، فلطية إسنادية، جهد
مرجعي

Bezugsspannung

5558 refining

raffinage

املصطلح تكرير (تصفية أو ذيب) يدل عموما على عملية تقنية لتنقية
وتكرير وفصل و/أو تركيز املواد اخلام واملواد الغذائية واملنتجات

الصناعية. يف مصفاة تكرير ميكن أن توجد منشآت لتكرير السكر أو
الزيت أو املعادن أو غريها من املواد.

تكرير

Raffinierung

5559 Reflective insulation

isolant réfléchissant

عوازل تقلّل من اإلشعاع احلراري الواصل إىل املادة بواسطة
االنعكاس. من أمثلته: رقائق األلومنيوم.

عازل عاكس

reflektierende Isolation

5560 reflector surface

surface de réflecteur

سطح يعكس األشعة اليت تسقط عليه.

سطح عاكس

Reflektorfläche

5561 reflux preventer

clapet anti-retour

أداة تسمح بتدفق سائل يف اجتاه واحد فقط.

مانِع الدفق املرتد

Rückflußverhinderer

5562 refractive collector

collecteur à réfraction

((رابط: مجمّع مشسي)) يعتمد على االنكسار يف تركيز األشعة.
وعلى سبيل املثال، يمكن أن يكون املُجمّع عدسة محدبة أوعدسة

فرينل.

مجمّع انكساري، مجمع كاسر
لألشعة

Linsenkollektor

5563 refractory lining

revêtement réfractaire

نوع من التبطني تستخدم فيه مادة خزفية تتميز باملقدرة على مقاومة
درجات احلرارة العالية واالحتفاظ ا.

تبطني حراري

Feuerfestauskleidung;   feuerfeste Auskleidung

5564 refrigerant

réfrigérant

سائل مثل الفريون، يستخدم يف أجهزة التربيد المتصاص احلرارة من
اهلواء املُحيط أو السوائل أثناء تبخرها.

مبرد

Kältemittel

5565 Refrigerant

réfrigérant

مائع يستخدم للتربيد يف عملية ((رابط: تكييف اهلواء)). 

مربد، مائع تربيد

Kältemittel

5566 refrigerant

réfrigérant

مائع يستخدم إلجراء عملية التربيد يف نظام تربيد معني، حيث ميتص
هذا املائع احلرارة عند درجات حرارة وضغط منخفضني أثناء عملية
التبخر ويطردها عند درجات حرارة وضغط مرتفعني أثناء عملية

التكثيف.

مبرد، وسيط تربيد، مثلِّج

Kältemittel
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5567 refrigerant 
numbering system

système de numérotation des réfrigérants

نظام ترقيم ينبين علي كلٍ من املعايري القياسية للمعهد القومي األمريكي
(ANSI) واجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد وتكييف

اهلواء (ASHRAE)، حيث يشري الرقم األول إىل عدد تكوينات
روابط C-C غري املشبعة يف املُركَّب، على حني يشري الرقم الثاين إىل
عدد ذرات الكربون ناقصاً واحداً، ويشري الرقم الثالث إىل عدد ذرات
اهليدروجني زائداً واحداً. أما الرقم الرابع فيشري إىل عدد ذرات الفلور.

نظام ترقيم املُبرد

Kältemittelbenennung

5568 refrigerating circuit

circuit frigorifique

سلسلة من العمليات املتعاقبة تتم فيها إزالة احلرارة من منطقة ذات
درجة حرارة منخفضة، مثّ يتم طردها إىل منطقة ذات درجة حرارة

عالية.

دورة تربيد

Kühlkreislauf

5569 refrigerating 
machine

machine frigorifique

جتهيزة إلزالة احلرارة من سائل ما.

مربد

Kältemaschine

5570 refrigerating 
machine

machine frigorifique

جهاز ميتص ((رابط: حرارة|احلرارة)) عند ارتفاع درجة احلرارة
نسبياً بغرض تربيد املواد الغذائية مثالً. (انظر: ((رابط: عملية دورية

متجهة يسارا))) 

جهاز تربيد، آلة تربيد

Kältemaschine

5571 Refrigeration

réfrigération

العملية اليت تستخدم يف ((رابط: تكييف اهلواء)). 

تربيد

Kühlung

5572 refrigeration

réfrigération

ظاهرة التربيد النامجة عن عملية سحب حرارة من مصدرٍ حراري عند
درجة حرارة منخفضة ونقلها إىل مصدر ماص للحرارة عند درجة
حرارة أعلى، وذلك للحفاظ على درجة حرارة املصدر احلراري أقل

مما حييط به.

تربيد

Kühlung

5573 refrigeration 
compressor

compresseur de réfrigération

املكون الرئيسي لنظام انضغاط البخار الذى تتمثل وظيفته يف رفع
ضغط املُبرد لتكثيفه إىل سائل، وخنقه وتبخريه، مما يحدث ظاهرة

التربيد.

ضغاط تربيد، كومربسور تربيد

Kühlmittelverdichter

5574 refrigeration 
condenser

condenseur de réfrigération

جزء من منظومة التربيد، يبعث احلرارة املُستخرجة من النِطاق املُراد
تربيده إىل النِطاق اخلارجي.

مكثّف التربيد

Kühlkondensator

5575 Refrigeration system

Système de réfrigération

النظام الذي تتم فيه ((رابط: دورة تربيد|دورة التربيد)) لتحدث
عملية ((رابط: تربيد)). 

نظام تربيد

Kühlsystem

5576 refrigeration system

système de réfrigération

نظام حيتوي على عدد من املكونات املتصلة معاً بعضها بكيفية تساعد
على حتقيق ظاهرة التربيد املستهدفة.

نظام التربيد

Kühlsystem

5577 refrigeration tons

tonnes de réfrigération

وحدة القياس املستخدمة يف تكييف اهلواء للتعبري عن سعة تربيد نظامٍ
ما. ويعتمد تربيد طن واحد على كمية احلرارة الالزمة لصهر طن

واحد (2000 رطل) من اجلليد خالل فترة تبلغ 24 ساعة. ويساوي
كل طن من التربيد 12000 وحدة حرارية بريطانية;   ساعة.

طن التربيد

Kühltonnen
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5578 refuse-derived fuel

combustible dérivé des déchets

ينتج هذا الوقود عن طريق  متزيق وجتفيف املخلفات الصلبة (أو ما
('(MSW رمزها االجنليزي) سمى 'النفايات البلدية الصلبةي

باستخدام تكنولوجيا ماكينات معاجلة وتدوير النفايات الصلبة. كما
أن هذا النوع من الوقود يسمى 'الوقود املستخلص من النفايات

.'(SRF رمزها االجنليزي) صفَّةوالصلبة' أو 'الوقود املشتق بطرق م

وقود مشتق من النفايات

Refuse-Derived Fuel;   Ersatzbrennstoff

5579 regasification

regazéification

عملية يحول فيها ((رابط: غاز طبيعي مسال|الغاز الطبيعي املُسال))
مرة أخرى إىل صورته الغازية، وذلك إلعادة ضخه مرة أخرى يف

الشبكة. (انظر: ((رابط: عزل املباين))) 

إعادة التغويز

Regasifizierung

5580 regasification 
terminal

terminal de regazéification

احملطة اليت تتم  فيها إعادة ((رابط: غاز طبيعي مسال|الغاز الطبيعي
املُسال)) إىل حالته الغازية مرة أخرى.

حمطة إعادة التغويز

Regasifizierungsterminal

5581 regenerative brake

freinage régénératif

آلية السترجاع الطاقة، تعمل على إبطاء سرعة مركبة أو جسم ما
بتحويل طاقته احلركية إىل صورة أخرى من الطاقة. وتستخدم هذه

الطاقة إما بشكل فوري أو تختزن حلني احلاجة إليها.

مكبح استرجاعي

Nutzbremse;   Rekuperationsbremse

5582 regenerative braking

freinage récupératif

وسيلة لشحن البطارية بالطاقة اليت تنتج عند فرملة املركبة الكهربائية.
ففي فرامل االحتكاك العادية يتحول مقدار محدد من الطاقة النامجة

عن االحتكاك أثناء الفرملة إىل حرارة مفقودة. أما يف فرامل استرجاع
الطاقة، فتعمل اآلالت الكهربائية مبثابة مولّدات، ويتم خفض طاقة
الفرملة عن طريق إعادا إىل البطارية، األمر الذي يؤدي إىل زيادة

املسافة اليت يمكن للمركبة قطعها.

فرملة استرجاع الطاقة

Rekuperatives Bremsen

5583 regenerative energy 
source

source d'énergie régénérative

انظر ((رابط: حوامل طاقية قابلة للتجدد)). 

حامل طاقة متجددة

regenerative Energieträger

5584 regenerator

régénérateur

مبادل حراري، ميكن من استرداد الطاقة احلرارية.

جمداد

Regenerator

5585 regional added value

valeur ajoutée régionale

توليد الطاقة يف منطقة معينة على حنو ميكنها من تزويد نفسها بنفسها
بالطاقة، مع إمكانية ربط اإلمداد احمللي بالطاقة بالسوق العاملية.

قيمة حملية املُضافة

regionale Wertschöpfung

5586 Regional Center for 
Renewable Energies 
and Energy 
Efficiency (RCREEE)

Centre régional pour les énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique

Think' وصف هذا املركز يف اللغة اإلجنليزية باملصطلح الشائعي
Tank' أي خزان لألفكار االستراتيجية. وهو مركز إقليمي مستقل،
يوجد مقره يف مدينة القاهرة، وتتمثّل أهدافه يف دعم جماالت الطاقات
املُتجددة وكفاءة الطاقة، حيث يقدم الدعم ملُشاركة القطاع اخلاص يف

بناء صتاعة إقليمية.

ملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة
(RCREEE) وكفاءة الطاقة

Regionales Zentrum für erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz

5587 regional 
greenhouse gas 
initiative (RGGI)

initiative régionale de Gaz à effet serre

أول ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)|نظام إجباري لتجارة
االنبعاثات)) يف الواليات املتحدة األمريكية. وقد بدأت هذه املبادرة
باملرحلة األوىل اليت امتدت من 1 يناير 2009 وحىت 31 ديسمرب

2011، مث تلتها املرحلة الثانية (2012 - 2014).

مبادرة إقليمية لغازات الدفيئة
(RGGI)

Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)
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5588 Regional Standards

normes régionales

مواصفات قياسية طورا هيئات التوحيد القياسي اإلقليمية مبا يتوافق
مع اللوائح واالحتياجات اإلقليمية من أجل حتقيق التوافق بشكل أفضل

بني الدول األعضاء يف املنطقة. ومن هيئات التوحيد القياسي البارزة:
اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي (CEN)، واملنظمة األفريقية
للتوحيد القياسي (ARSO) واحتاد دول جنوب شرق آسيا

(األسيان) (اللجنة االستشارية للمواصفات القياسية واجلودة يف آسيا).

املواصفات القياسية اإلقليمية

regionale Normen

5589 Register

grille avec clapet

((رابط: شبيكة)) و ((رابط: مخمد)) مرتبطان معاً.

شبيكة حتكم

Register

5590 Registrant counting

comptage enregistrant

توجد أنواع تسجيل مرتبط بالتوقيت ((رابط: قيم العد)) يتم التفريق
بينها:

 
- قيم العد املستمر (على سبيل املثال، منحىن حتميل) و

 
- قيم العد املنفصل (على سبيل املثال، قيم الفواتري وقيم االستهالك

الشهري من كمية الطاقة والقدرة).

عد مسجل

Registrierende Zählung

5591 registry account

compte de registre

حساب خاص ((رابط: شهادة انبعاثات|بشهادات االنبعاثات))،
حيث يتعني إدراج ((رابط: شهادة|الشهادات)) املُستخدمة يف نظام

كيوتو و((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب
(EU-ETS)))  يف السجالت الوطنية للدول املُدرجة يف املرفق باء
مع عدم تفعيلها. وهنا يتعني عمل موازنة لقسائم أرصدة االنبعاثات

الصادرة عن ((رابط: مشروع خفوضات االنبعاثات
عداملُحققة|مشروعات خفوضات االنبعاثات املُحققة)) يف سجل م
خصيصاً لذلك عند احلاجة، طاملا نص على ذلك األساس املعياري

الذي يقوم عليه مشروع خفوضات االنبعاثات املُحققة.

حساب بسجل شهادات االنبعاثات

Registerkonto

5592 regular waves

vagues régulières

حيتاج مصممو العنفات البحرية إىل مراعاة القوى الدينامية الناجتة عن
األمواج، والتحقّق مما إذا كانت حتدث عند الترددات الطبيعية أو الشبه
طبيعية لألبراج. وتكون األمواج املُنتظمة إما أن جيبية أو شبه جيبية،

وهي أمواج منطية مرتفعة طويلة املدى ذات جاذبية سطحية.

أمواج منتظمة

regelmäßige Wellen

5593 regulation

régulation

وِحدة تنظِّم تدفق هواء اإلمداد، ودرجة احلرارة، والرطوبة إىل املنطقة
املُكيفة.

ضبط، صندوق ايات

Regelung

5594 regulation

réglementation

انظر ((رابط: تنظيم السوق)). 

تنظيم/ تقنني

Regulierung

5595 regulation 
management

gestion de la réglementation

تشمل اإلجراءات املطلوبة باملؤسسة يف إطار ((رابط: (ال)تنظيم))
مثل تقليل احلواجز أمام االستثمار، وحترير السوق وتنظيم اجلودة.

إدارة التنظيم

Regulierungsmanagement

5596 Regulation on 
access to gas supply 
networks (Gas 
Network Access 
Ordinance)

Règlement sur l'accès aux réseaux 
d'alimentation en gaz

تعتمد الالئحة التنفيذية لوصول الغاز إىل الشبكة على حترير سوق
الغاز يف أملانيا وذلك بداية من تاريخ بدء التنفيذ ىف29 يوليوز 2005

وحدث تغيري ىف 10 ماي 2012 وهو:
 

1- فتح سوق الغاز يف أملانيا
 

2- تعزيز الغاز احليوي يف شبكة الغاز الطبيعي بستة مليارات متر
مكعب سنو

قانون الوصول إىل شبكات إمداد الغاز

Verordnung über den Zugang zu 
Gasversorgungsnetzen 
(Gasnetzzugangsverordnung) (GasNZV)
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5597 Regulation on fees 
and expenses of the 
Federal Office of 
Economics and 
Export Control in 
connection with the 
limitation of 
surcharge by the 
German Renewable 
Energy Act (Special 
Compensation 
Scheme Fee 
Ordinance)

Règlement sur les frais de l'Office fédéral de 
l'économie et de contrôle à l'exportation dans le 
cadre de la limitation de la surtaxe par la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

ينص القانون 5 اخلاص بالطاقات املتجددة على موضوع الصناعات
التحويلية كثيفة الكهرباء والسكك احلديدية والذى جيعل من السهل
حتصيل رسوم ضد الشركة املدعية بناءا على كمية استهالك الطاقة من

أجل حتقيق تقاسم عادل لألعباء بني الشركات املعنية .

قانون الرسوم ونفقات املكتب
االحتادي لالقتصاد والرقابة على

الصادرات حسب حتديد التكلفة يف
قانون الطاقة املتجددة األملاين (قانون

برنامج تعويض الرسوم اخلاص)

Verordnung über Gebühren und Auslagen des 
Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle im Zusammenhang mit der 
Begrenzung der EEG-Umlage (Besondere-
Ausgleichsregelung-Gebührenverordnung 
(BAGebV))

5598 Regulation on 
requirements for 
sustainable 
production of 
biofuels

Règlement sur les exigences en matière de 
production durable des biocarburants

يقوم مرسوم 30 سبتمرب 2009 اخلاص مبتطلبات اإلنتاج املستدام من
الكتلة احليوية السائلة لتوليد الكهرباء و بتوجيه من االحتاد األورويب
باحلد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة مسامهة 35٪ على األقل

وسترتفع هذه النسبة ب 50%  عام 2017 وذلك نظرا حلماية البيئة
واملوا

قانون متطلبات اإلنتاج املستدام
للوقود احليوي

Verordnung über Anforderungen an eine 
nachhaltige Herstellung von 

 BiokraftstoffenBiokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV)

5599 Regulation on 
requirements for 
sustainable 
production of liquid 
biomass for 
electricity 
generation

Règlement sur les exigences pour la production 
durable de la biomasse liquide pour la 
production de l'électricité

مرسوم الكتلة احليوية و االستدامة مت بدء تنفيذه يف 24 غشت
2009 و تعديله يف 1 يناير 2010 و يهدف إىل ضمان استدامة
إنتاج الكهرباء واحلرارة من الكتلة احليوية السائلة . إضافة إىل تنظيم
الطبيعة ومحايتها و احلفاظ على  قيمة التنوع البيولوجي يف املناطق

ذات التنوع ا

قانون متطلبات اإلنتاج املستدام من
الكتلة احليوية السائلة لتوليد الكهرباء

Verordnung über Anforderungen an eine 
nachhaltige Herstellung von flüssiger Biomasse 
zur Stromerzeugung 
(Biostromnachhaltigkeitsverordnung)(BioSt-
NachV)

5600 Regulation on the 
level of 
management 
premium for 
electricity from 
wind power and 
solar radiation 
energy 
(management 
bonuses 
Regulation - entry 
into force on 
November 2, 2012 
(Federal Law 
Gazette I, p 2278).

Règlement sur le niveau de la prime de gestion 
de l'électricité à partir de l'énergie éolienne et 
l'énergie solaire de rayonnement (primes de 
gestion de règlement - Entrée en vigueur le 2 
Novembre, 2012 (Journal officiel fédéral I, p 
2278)

تنص القواعد اخلاصة على توفري التكاليف الالزمة ملشغلي اآلالت
والعاملني يف احملطة عن طريق التسويق املباشر للكهرباء مع إعطاء
مكافآت من اإلدارة لتوليد الكهرباء من غري تذبذب اعتمادا على
الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح، و طاقة اإلشعاع الشمسي ىف عام

2013 و أيضا

قانون مستوى اإلدارة لتوليد
الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة

الشمسية (قانون إدارة املكافآت -
نفاذ 2 نونرب 2012 (جريدة القوانني

االحتادية، ص 2278)

Verordnung über die Höhe der 
Managementprämie für Strom aus Windenergie 
und solarer Strahlungsenergie 
(Managementprämienverordnung – 

 MaPrVInkrafttreten 2. November 2012 (BGBl. 
I S. 2278)"
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5601 Regulation on 
Wholesale Energy 
Market Integrity 
and Transparency 
(REMIT)

règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de l'énergie

التشريع رقم 1227;  2011 للربملان األورويب والس األورويب
بشأن نزاهة وشفافية سوق بيع الطاقة باجلُملة. وقد أقر االحتاد
األورويب هذا التشريع بتاريخ 8 ديسمرب 2011 بغرض تطبيق

الشروط اإلطارية اخلاصة مبراقبة أسواق الطاقة من أجل الكشف عن
أي تالعبات قد حتدث و;  أو منعها من احلدوث. إال أن ذلك ال

يتضمن حتقيق انسجام بني األسواق.

تشريع االحتاد األورويب بشأن نزاهة
(REMIT) وشفافية سوق الطاقة

Verordnung über die Integrität und 
Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts

5602 regulation station

station de régulation

نوع خاص من أنواع احملطات احملتوية على صمامات، وفيه يستطيع
مشغل الشبكة حتريربعض الضغط من اخلط، وجدير بالذكر أن

املنظمات توجد عادةً يف الناحية املنحدرة من قمة اخلط.

حمطة تنظيم الضغط

Regelstation

5603 Regulation to 
ensure technical 
safety and system 
stability of the 
electricity supply 
network (system 
stability regulation)

Règlement pour assurer la sécurité technique et 
la stabilité du système du réseau 
d'approvisionnement en électricité (régulation 
de la stabilité du système)

تاريخ بدء التنفيذ: 26/07/2012. الغرض من هذا املرسوم هو منع
خماطراستقرار نظام شبكة إمداد الكهرباء عن طريق حمطات توليد

الطاقة من أشعة الشمس يف الترددات العالية واملنخفضة. ويلتزم مشغل
الشبكة بتحديث جزء كبري من األنظمة الكهروضوئية لضمان استقرار

النظام. وعالوة

قانون ضمان السالمة التقنية
واستقرار النظام  للشبكات الكهربائية

Verordnung zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit und Systemstabilität 
des Elektrizitätsversorgungsnetzes 
(Systemstabilitätsverordnung - SysStabV)

5604 Regulation to loads

Règlement des charges

تنظيم احلموالت مرسوم وافق عليه جملس الوزراء االحتادي يف نونرب
عام 2012، واعتمده الربملان يف 13 دجنرب 2012، ويهدف إىل
حتقيق  استخدام هذه احلموالت قصد حتقيق االستقراريف شبكات

النقل، وبالتايل تعزيز أمن اإلمدادات.  ويقصد به العمليات الصناعية
املكثفة للكهرباء

تنظيم احلموالت

Verordnung zu abschaltbaren Lasten

5605 regulator

régulateur

جهاز يتحكم يف تشغيل ((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء
. (((HVAC)

جهاز حتكم

Steuergerät

5606 regulatory 
framework

cadre réglementaire

إطار تنظيمي

Rechtsrahmen

5607 regulatory measures

mesures de réglementation

من اإلجراءات التنظيمية املُعتادة يف سوق الطاقة: ((رابط: تعريفة
التغذية))، و((رابط: معايري توليد واستخدام الطاقات املُتجددة

(RPS))) ، و((رابط: نظام القياس الصايف))، وشهادات االنبعاثات
القابلة للتداول.

إجراءات تنظيمية، إجراءات رقابية

Regulierungsmaßnahmen

5608 regulatory policies

politique réglementaire

 يعترب معيار االنبعاث قابال للتداول يف سوق الطاقة

سياسة تنظيمية

Regulierungsmaßnahm

5609 reinjection

réinjection

إعادة العينات املأخوذة من السوائل حتت األرض (هنا: املاء) إىل طبقة
االستخراج.

إعادة حقن

Reinjektion
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5610 relative humidity

humidité relative

نسبة الكسر اجلزيئي لبخار املاء إىل  الكسر اجلزيئي للهواء املشبع
بالرطوبة عند نفس درجة احلرارة والضغط.

رطوبة نسبية

relative Feuchte

5611 Relay

relais

جهاز تستخدم فيه التغريات - اليت حتدث يف تدفق التيار يف إحدى
الدوائر – للتحكم يف املالمسات يف دائرة أخرى.

مرحل

Relais

5612 release of 
substances

rejet de substances

أثناء التشغيل العادي، ال تنطلق املواد مباشرةً عرب املُكون اجليوحراري
يف احملطة، إذ تعود املعادن املُذابة يف املياه احلارة مرةً أخرى إىل جوف

األرض عن طريق إرجاعها إليه، ويتم التخلص من املواد املُترسبة
وعزهلا يف املرشحات املوجودة داخل احملطة. وقد تنطلق املياه احلارة يف
حالة حدوث عطلٍ ما، كما يمكن لألمالح واملعادن املُذابة أن تضر

بالبيئة، حسب نسبة التركيز ما، وذلك إذا خرجت إىل احمليط
احليوي إال أنه يمكن جتنب حدوث ذلك عن طريق اخلُطط

واإلجراءات املُناسبة السيما نظام مراقبة التسرب وخزانات التجميع
(أنظمة منع التسرب).

إطالق املواد

Stofffreisetzungen

5613 Reliability

fiabilité

تعد إحدى مزايا نظام ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقدرة
(CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة (CHP)))  املتحققة
عند تصميم هذا النظام كما ينبغي. ويقصد ا خفض آثار حاالت

انقطاع اخلدمة، وحتسني جودة القدرة الكهربائية للمعدات احلساسة،
وتوفري طاقة كهربائية وحرارية عالية اجلودة ملوقع ما، وذلك بغض

النظر عما قد تتعرض له الشبكة الكهربائية.

موثوقية، موثوقية;  االعتمادية

Zuverlässigkeit

5614 reliable irradiation 
conditions;   reliable 
sunlight conditions

conditions d'irradiation fiables

الظروف اليت تتمتع ا املناطق اليت يسود ا انتظام يف اإلشعاع
الشمسي، ميكن التنبؤ به على حنو جيد. تشكل هذه املناطق األساس
اجلوهري الذي تنطلق منه االستثمارات املعنية ذا اال ملا تتسم به
ظروفها من اعتمادية تسمح باستغالل مضمون لإلمكانات الكامنة

لتوليد الطاقة.

ظروف مشسية يعول عليها

zuverlässige Einstrahlungsbedingungen

5615 remission degree

degré de rémission

مقياس شدة جمموع اإلشعاع املُرجع، والناتج عن االنعكاس
واالنبعاث.

درجة االنعكاس الشامل

Remissionsgrad

5616 remittance advice

avis de versement

هي نوع من الرسائل اليت تنقل معطيات التحويالت. يتم تبادل وثيقة
التحويالت بني املشترين والبائعني وحتتوي على املعلومات احملاسبية

املفصلة فيما يتعلق بالدفع أو غريه من املعامالت املالية عند موعد حمدد
لتوفري السلع و/أو اخلدمات. ((( رابط: تبادل البيانات اإللكترون

إشعار بتحويل األموال
(REMADV)

REMADV

5617 Remote data 
transmission

Transmission de données à distance

هو ما يعرف حاليا بعملية لنقل البيانات بني أجهزة الكمبيوتر عرب
وسيط يف بروتوكول إضايف. الوسيط األكثر شيوعا هنا هو االتصال

والنقل عرب شبكة اهلاتف. ولكن هناك أيضا وسائط نقل أخرى
مشتركة مثل موجات الراديو أو الضوء (األشعة حتت احلمراء).

نقل البيانات عن بعد

Datenfernübertragung
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5618 remote disconnect

fonction d'arrêt à distance

يف العديد من البلدان (على سبيل املثال يف الواليات املتحدة) هناك
وصلة إضافية بالعداد اإللكتروين  للكهرباء تقوم بقطع التيار عن

املستعمل (قطع عن بعد). وهذا يسمح بقطع التيارعن املستهلكني عن
بعد، على سبيل املثال، يف حالة عدم دفع الفاتورة. هلذا الغرض يتم

تثبيت

خيار اإلغالق، خيار إيقاف االستعمال

Abschaltoption

5619 Remote reading

lecture à distance

تتم قراءة العدادات اإللكترونية اجلديدة وواجهات البيانات عرب القراءة
عن بعد من شركات املرافق العامة والتشغيل اآليل باملباين. وميكن مع
هذه العدادات اإللكترونية تغيري القيمة دون تدخل مباشر يف العداد.

ومل تعد  العدادات اإللكترونية اجلديدة حتتاج إىل أداة عد كه

قراءة عن بعد

Fernauslesung

5620 remuneration 
calculation

calcul de la rémunération

عملية حساب التكاليف بغرض حتديد األسعار.

حساب األتعاب

Vergütungsberechnung

5621 remuneration for 
feeding

rémunération de l'alimentation du réseau

(EGG) يتلقى مشغلو احملطة تعريفة التعويض بعملة اليورو وفقًا لـ
لكل ميجا وات يتم انتاجها .وهذه التعويضات اليت حددا الدولة

للكهرباء تستخدم لتشجيع أنواع معينة من توليد الطاقة الكهربائية.
";" يتم حتديد مقدار التغذية يف التعريفة وفقا لتصنيف خمرجات احملطة

أو ا

تعريفة اإلمداد بالطاقة

Einspeisevergütung

5622 REN 21 (Renewable 
Energy Policy 
Network for the 
21st Century)

REN21 (Réseau de politique des énergies 
renouvelables pour le 21e siècle)

تقرر إنشاء هذه الشبكة يف مؤمتر الطاقات املُتجددة
'Renewables 2004' الذي عقد يف مدينة بون، لتكون الشبكة
السياسية العاملية لشؤون الطاقات املُتجددة، حيث تمثّل هذه الشبكة

منتدى مشتركاً دف، احلكومات واملؤسسات الدولية واملُنظّمات غري
احلكومية وممثّلو املؤسسات االقتصادية، من خالله إىل حتقيق تبادل
مفتوح لألفكار واملعلومات. كما تشترك األطراف الفاعلة املُختلفة

هلذه الشبكة يف العمل من أجل جماالت الطاقة املُتجددة، حيث دف
إىل حتقيق عمليات توسع سريعة يف الدول النامية والصناعية، عن طريق

دعم التطورات وعمليات اختاذ القرارات السياسية على املُستويات
القومية واألقليمية والدولية.

شبكة سياسة الطاقة املُتجددة للقرن
(REN21) احلادي والعشرين

Netzwerk für erneuerbare Energien des 21. 
Jahrhunderts

5623 REN21

Réseau stratégique des énergies renouvelables 
pour le XXIe siècle

شبكة تأسست سنة 2005 لتوفر للمجتمع خططاً لتبادل وجهات
النظر وإتاحة النمو السريع لتكنولوجيات الطاقة املتجددة يف األنظمة
االقتصادية الصناعية والدول النامية. ويوجد مقر السكرتارية العامة
هلذه الشبكة يف العاصمة الفرنسية باريس، ويدعمها برنامج األمم
املتحدة للبيئة واهليئة األملانية للتعاون الدويل (GIZ) بالتعاون مع

 (((IEA) رابط: الوكالة الدولية للطاقة))

شبكة سياسات الطاقة املتجددة للقرن
21

REN21
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5624 Renewable & 
Electrical Energy 
Systems - BSc 
(Level 7) 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

Systèmes d'énergie renouvelable et électrique- 
LSc (niveau 7), diplôme attribué: licence

يقوم هذا الربنامج بتدريب  املشاركني يف مجيع جوانب الطاقات
املتجددة، ال سيما يف جمال طاقة الرياح، وأيضا يف األنظمة الكهربائية
املستخدمة لربطها بشبكات الكهرباء مثل ESB. وتشمل السنة
األوىل الوحدات التالية: 1) تكنولوجيا الطاقات املتجددة 1؛ 2)

اإللكترونيات. 3)

أنظمة الطاقات املتجددة
والكهربائية- اإلجازة العلمية

(املستوى السابع)
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Erneuerbare und Elektrische Energiesysteme - 
BSc (Stufe 7) Erworbenen Qualifikation: 
Bachelor

5625 Renewable and 
Appropriate Energy 
Laboratory (RAEL)

Laboratoire d'énergie renouvelable et appropriée 
(RAEL)

خمترب أحباث جبامعة كاليفورنيا يف بريكلي يسهم يف تصميم واختبار
أنظمة الطاقة املتجددة واملناسبة للجهات املعنية.

خمترب الطاقة املتجددة املناسبة
(RAEL)

Renewable and Appropriate Energy Laboratory 
(RAEL)

5626 Renewable and 
Sustainable Energy 
Technologies 

 MScPostgraduate/
Masters

Renouvelables et Sustainable Energy 
Technologies MSc 3ème cycle/Maîtrise

سيتم استئناف  هذا الربناجممن أجل الطالب  من خمتلف اخللفيات
األكادميية، مبا يف ذلك العلوم والتخصصات   امليكانيكية والكهربائية
واملدنية وغريها. سيقوم الطالب بتطويرعميق للمعرفة اخلاصة  بطاقة
الرياح، الطاقة الشمسية ،الطاقة احلرارية األرضية، الكتلة احليوية وأن

ماجستري يف تقنيات الطاقة املتجددة
واملستدامة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Erneuerbare und nachhaltige 
Energietechnologien MSc Postgraduate / 
Masters

5627 Renewable 
Electricity Standard 
(RES)

norme d'électricité renouvelable

مفهوم بديل ملُصطلح ((رابط: مواصفات الطاقة املُتجددة)).  كما
يسمى أيضاً ((رابط: فرض توليد واستخدام الطاقة املُتجددة

. (((RO)

معايري توليد واستخدام الطاقة
(RES) دةاملُتجد

Renewable Electricity Standard (RES)

5628 renewable 
electricity standard 
(RES)

norme d'électricité renouvelable

 والبديل معروف أيضا باسم

معيار الطاقة املتجددة

erneuerbare Energie Standard

5629 renewable energies

énergies renouvelables

((رابط: طاقة أولية|الطاقة األولية)) اليت ال تنضب وال تستنفد من
حيث البعد اإلنساين. حيث يتم إمدادها باستمرار من ((رابط: مصادر

الطاقة|مصادرها))، املُتمثلة يف ((رابط: طاقة مشسية|الطاقة
الشمسية)) و((رابط: طاقة حرارية أرضية|الطاقة احلرارية األرضية))
و((رابط: طاقة املد واجلّزر)).  وتعترب الطاقة الشمسية املُستمدة من
((رابط: مشس |الشمس)) هي املصدر األساسي لكثري من أنواع

الطاقات املُتجددة األخرى (مثل ((رابط: طاقة الرياح)) و((رابط:
طاقة الكهرمائية|الطاقة الكهرمائية))) .

طاقات متجددة

Erneuerbare Energien

5630 renewable energies

Energies renouvelables

الطاقات املستخلصة من مصادر دائمة، مثل القدرة املائية، وطاقة
الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة احليوية، والطاقة اجليوحرارية.

وتتوافر مصادر الطاقة املُتجددة بشكل دائم، وذلك على العكس من
والفحم احلجري مصادر الطاقة األحفورية، مثل النفط والغاز الطبيعي

والفحم البين وكذلك الوقود النووي مثل اليورانيوم.

الطاقات املُتجددة

Erneuerbare Energien
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5631 renewable energies

énergies renouvelables

كافة أنواع ((رابط: طاقة أولية|الطاقات األولية)) اليت ال تنضب
مبرور الزمن بفعل االستهالك البشري هلا، مثل طاقة اإلشعاع

الشمسي، وطاقة املياه، والرياح، وطاقة حرارة باطن األرض، وطاقة
اجلاذبية األرضية.

طاقات متجددة

erneuerbare;  regenerative Energie

5632 renewable energies

énergies renouvelables

الطّاقة املستدامة.

الطاقات املتجددة

erneuerbare Energien

5633 renewable energies 
act (EEG)

loi sur les énergies renouvelables

األولوية للطاقة املتجددة بناء على القانون األملاين (املعروفة مبصادر
 .((EEG) الطاقة املتجددة قانون

 
• أولوية االتصال بالكهرباء املولدة يف الشبكات العامة من خالل

مصادر الطاقة املتجددة .
 

• التفتيش األويل على النقل والتوزيع اإللزامي للطاقة املتجددة من
خالل ((

(EEG) قانون الطاقات املتجددة

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)

5634 Renewable Energies 
Act (EEG)

loi sur les énergies renouvelables (EEG)

حل قانون الطاقات املتجددة من 15 يوليو 2006  حمل قانون
ضرائب الزيوت املعدنية (MinöStG) الساري به العمل إىل ذلك
احلني. وقد حضرت نسخة جديدة من القانون لتنفيذ متطلبات التوجيه

الضرييب األورويب للطاقة.

(EEG) قانون الطاقات املتجددة

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

5635 Renewable Energies 
Export Initiative;   
renewables – Made 
in Germany’ 
initiative

initiative à l'export d'énergies renouvelables

مبادرة دف عن طريق برامج إجرائية عديدة ومتنوعة إىل دعم
املؤسسات األملانية العاملة يف جمال الطاقات املُتجددة، من أجل فتح

أسواق جديدة هلا يف خارج أملانيا.

مبادرة تصدير الطاقات املُتجددة

Exportinitiative Erneuerbare Energien

5636 Renewable Energies 
Heat Act 
(EEWärmeG)

loi allemande sur la chaleur renouvelable

قانون صدر يف أملانيا بتاريخ 01.01.2009، يقضي بزيادة نسبة
توليد احلرارة من الطاقات املُتجددة.

القانون االملاين لتوليد احلرارة من
الطاقات املُتجددة

(EEWärmeG)

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)

5637 renewable energies 
heat act 
(EEWärmeG)

loi sur la chaleur et les énergies renouvelables 
(EEWärmeG)

تعتمد أملانيا على التدفئة بشكل مبالغ فيه ولذلك فأا يف احتياج
متزايد للحصول علي مصادر الطاقة املتجددة.

قانون احلرارة من الطاقة املتجددة

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)

5638 renewable energies 
program - standard

programme d'énergies renouvelables - standard

 برامج تصف

برنامج الطاقات املتجددة - معيار

Programm Erneuerbare Energie - Standard

5639 renewable energy

énergie renouvelable

(انظر: ((رابط: طاقة متجددة))) 

طاقة متجددة

Regenerative Energie

5640 renewable energy

énergies renouvelables

regenerative Energien  

طاقة متجددة

erneuerbare Energien
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5641 Renewable Energy 
(Electricity) 
Regulations 2001 
(Australia)

Réglementations de 2001 (Australie) des 
énergies renouvelables (électricité)

لوائح تتضمن القواعد التفصيلية املتعلقة بتوليد الكهرباء من مصادر
الطاقة املتجددة، واملعايري اليت حتدد جدارة موارد الطاقة املتجددة

واملواصفات الالزمة للسخانات الشمسية للمياه يف أستراليا.

اللوائح التنظيمية للطاقة املتجددة
(الكهرباء) لعام 2001 (أستراليا)

Renewable Energy (Electricity) Regulations 
2001 (Australien)

5642 renewable energy 
according to the 
German renewable 
energy act

l'énergies renouvelables conformément à la loi 
allemande sur les énergies renouvelables

الطاقات املتجددة املؤهلة يف قانون EEG هي:
 

• الطاقة املائية مبا يف ذلك موجة، املد واجلزر، والتدرج امللح وتدفق
الطاقة

 
• استخدام طاقة الرياح

 
• طاقة اإلشعاع الشمسي،

 
• الطاقة احلرارية األرضية

 
$ LINK1 ($ X ." الطاقة من الكتلة احليوية، مبا يف ذلك •

LINK 44)؛" "؛

الطاقات املتجددة وفقا لقانون
الطاقات املتجددة األملاين

Erneuerbare Energien i.S. des EEG

5643 renewable energy 
act

loi sur les énergies renouvelables

القانون األملاين اخلاص بتنظيم األطر والقواعد اخلاصة بأفضلية مصادر
الطاقة املتجددة، واستخداماا. (انظر: ((رابط: طاقات متجددة))) 

(EEG) قانون الطاقة املتجددة

Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG

5644 Renewable Energy 
Act

centre de médiation

جِهة محايدة ، تأسست يف أملانيا بقرار من الوزارة االحتادية للبيئة
ومحاية الطبيعة واألمان النووي (BMU)، ختتص بالفصل يف حاالت
اخلالف املادية واملسائل التطبيقية املعنوية، اليت تنشأ حول قانون الطاقة

.(EEG) املُتجددة

غرفة املقاصة للمسائل املتعلقة بقانون
الطاقة املُتجددة (EEG)، مؤسسة
تسوية النِزاعات املُرتبطة بالطاقات

املُتجددة

EEG-Clearingstelle

5645 Renewable Energy 
and Energy 
Efficiency 
Partnership (REEEP)

le Partenariat pour les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique (REEEP)

شراكة تأسست لتعىن مبشاريع الطاقة النظيفة يف الدول النامية وكذلك
يف األسواق الناشئة. وهذه الشراكة قدمت املساعدة ألكثر من 180
مشروعاً للطاقة النظيفة يف حوايل 58 دولة. ويوجد مقر السكرتارية

الدولية اخلاصة ا يف فيينا، النمسا.

شراكة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
(REEEP)

Renewable Energy and Energy Efficiency 
Partnership (REEEP)

5646 Renewable Energy 
and Energy 
Efficiency 
Technician 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

technicien en l'énergie renouvelable et 
l'efficacité énergétique, diplôme attribué: licence

يوفر هذا املنهج األدوات الالزمة ل: 1) نظم موارد الطاقة الشمسية
وتطبيقاا التكنولوجية املختلفة وفقا للمحات الطلب املعمول ا؛ 2)

استخدام موارد الرياح يف بعض املناطق لتوليد الكهرباء.
Centro de Formación Técnica Del:املؤسسة

Medio Ambiente

تقين الطاقات املتجددة و كفاءة
الطاقة،

 
الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz-
 TechnikerErworbenen Qualifikation: Bachelor
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5647 Renewable Energy 
and Sustainable 

 TechnologiesQuali
fication Awarded: 
Bachelor

énergie renouvelable et technologies durables, 
 
diplôme attribué: licence

يشجع هذا الربنامج الطالب ملعرفة كيفية حتقيق أقصى قدر من الفرص
لتوليد الطاقات املتجددة ومنخفضة الكربون إَضافة إىل توليد الطاقة
على نطاق صغري وتوليد البعد اتمعي. .يشمل املنهج عناصر خاصة
على حد سواء باهلندسة  الكهربائية وامليكانيكية وأيضا  البيئة والعلوم

الطاقة املتجددة والتقنيات املستدامة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Erneuerbare Energien und nachhaltige 
 Technologien erworbenen Qualifikation: 

Bachelor

5648 Renewable Energy 
Association (REA)

Association de l'énergie renouvelable

مجعية تأسست يف اململكة املتحدة عام 2001 لتعزيز مسائل توافق
استخدامات الطاقة املتجددة مع اإلطار التنظيمي مبا يساعد على زيادة

مسامهة الطاقة املتجددة يف جماالت توليد الكهرباء والنقل والتدفئة.

(REA) مجعية الطاقة املتجددة

Renewable Energy Association (REA)

5649 renewable energy 
capacity

capacité en énergie renouvelable

سعة إنتاج الطاقة املُتجددة.

سعة الطاقة املُتجددة

EE-Kapazität

5650 renewable energy 
carrier

vecteur d‘énergies renouvelables

ناقل الطاقات املتجددة

Erneuerbare Energieträger

5651 Renewable Energy 
Certificate (REC)

Certificat d'énergie renouvelable

رخص بتوليد تيار كهربائي مقداره 1 ميجاواط;  ساعة باستخدام
مصادر الطاقة املتجددة. ومن احلكومات من يعتزم دعم استخدام

الطاقات املتجددة بإلزام املؤسسات بشراء مثل هذه ((رابط:
شهادة|الشهادات)). 

شهادة  الطاقة املتجددة، شهادة
الطاقة املتجددة

Grünstromzertifikate

5652 Renewable Energy 
Certificate System 
(RECS)

système de certification d'énergie renouvelable

يهدف نظام الشهادات هذا إىل دعم جماالت الطاقة املُتجددة على
مستوى أوروبا، حيث يمثّل أكرب احتاد أورويب يف قطاع الطاقة، ذلك
بأنه يتيح ملا يزيد عن 15 دولة أوروبية إمكانيات إصدار وتداول
شهادات الطاقة الكهربائية اخلضراء (البطاقات اخلضراء - واملسماة

أيضاً شهادات RECS)، اليت تعد إثباتاً رمسياً على القيام بإنتاج طاقة
كهربائية صديقة للبيئة.

نظام شهادات الطاقة املُتجددة
(RECS)

Zertifizierungssystem für Erneuerbare Energien

5653 Renewable Energy 
Certificate System 
(RECs)

Système d'échange international de certificats 
verts

نظام ملنح الشهادات التجارية أسسته ((رابط: اموعات االقتصادية
اإلقليمية الدولية (RECs)))  ملعاجلة قضايا جتارة الطاقة املتجددة بني

الدول.

نظام شهادة الطاقة املتجددة
(RECs)

Handel mit Grünstromzertifikaten

5654 renewable energy 
certificate Trading

marché des Certificats d'énergie verte

نظام دويل يتيح إصدار ((رابط: شهادات الطاقة املتجددة
(RECs)|شهادات طاقة متجددة)) واإلجتار فيها وفقاً ملعايري متسقة

مع املعايري احمللية ومتوافقة مع املعايري الدولية. لذلك تعترب هذا
الشهادات دليالً على إنتاج طاقة صديقة للبيئة.

جتارة شهادات الطاقة املتجددة، جتارة
الصكوك اخلضراء

Handel mit Grünstromzertifikaten

5655 Renewable Energy 
Certificates System

Système d'échange international de certificats 
verts

منظمة متثل املنتفعني من الطاقة املتجددة بدءاً من شركات توليد الطاقة
إىل املستهلكني مبا يف ذلك املوردين. وتشارك هذه املنظمة دوماً يف
املباحثات مع اهليئات التشريعية الدولية واألوروبية والوطنية لتحقيق

هدفها، وهو حترير الكهرباء األوروبية عن طريق منح احلق لكل عميل
يف اختيار مورد الكهرباء املناسب له. ويوجد مقر سكرتارية هذه

اموعة يف هولندا.

املنظمة األوروبية للتبادل الدويل يف
(RECs)جمال الطاقة املتجددة

RECS International
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5656 Renewable Energy 
Cooperation 
Program (RECP)

Programme de coopération Afrique-UE dans le 
domaine;   en matière des énergies 
renouvelables

برنامج بدأ تنفيذه يف عام 2010، ومخطط له االستمرار ملُدة 10
سنوات. ويهدف إىل دعم انتشار الطاقات املُتجددة وتقنياا يف القارة
اإلفريقية، وذلك يف ثالثة جماالت رئيسة، هي: 1. تسهيل احلصول

على الطاقة، 2. رفع مستويات األمان والسالمة عند اإلمداد بالطاقة،
من خالل مضاعفة سعة توصيل الطاقة الكهربائية عرب احلدود،

ومضاعفة استهالك الغاز يف إفريقيا، 3. دعم الطاقات املُتجددة، ورفع
كفاءة الطاقة. (انظر: ((رابط: شراكة بني أفريقيا واالحتاد األورويب يف

جمال الطاقة))) 

برنامج التعاون بني إفريقيا واالحتاد
األورويب يف جمال الطاقة املُتجددة

(RECP)

Afrika-EU-Kooperationsprogramm zu 
erneuerbaren Energien

5657 Renewable Energy 
Coordination Office

Bureau de coordination énergies renouvelables

احتاد يعمل من أجل الربط بني جماالت الطاقة املُتجددة، خاصة بني
جمايل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفرنسا وأملانيا. وقد تأسست هذه
اهليئة يف عام 2006 مببادرة من الوزارة األملانية للبيئة وحماية الطبيعة
وأمان املُفاعالت ووزارة الصناعة الفرنسية، حيث كانت تعىن يف

البداية بشؤون طاقة الرياح فقط. ويف عام 2010، قررت احلكومتان
األملانية والفرنسية يف إطار األجندة األملانية الفرنسية لعام 2020،
توسيع أنشطة هيئة تنسيق شؤون الطاقات املُتجددة لتشمل مصادر

طاقة أخرى. وتقوم بدعم اهليئة منذ تأسيسها االحتادات العاملة يف جمال
الطاقة املُتجددة يف كلتا الدولتني، وكذلك أطراف فاعلة بارزة يف هذا

اال.

هيئة تنسيق شؤون الطاقات املُتجددة

Koordinierungsstelle Erneuerbare Energien

5658 renewable energy 
credit (REC)

crédit d'énergie renouvelable

ائتمان ضرييب تقدمه هيئة الضرائب احلكومية، يمثِّل حافزاً للمؤسسات
كي تقوم بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقات املُتجددة، مثل الطاقة

الشمسية وطاقة الرياح.

ائتمان الطاقة املُتجددة

Renewable Energy Credit

5659 renewable energy 
credit (REC)

crédit d'énergie renouvelable (REC)

يعترب اإلعفاء الضرييب لضريبة الدولة حافز للمنشآت يف تشغيل نظم
الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح

اعتماد الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energien-Kredit

5660 renewable energy 
development

développement des énergies renouvelables

تطوير الطاقة املتجددة

Entwicklung der erneuerbare Energien

5661 Renewable Energy 
Directive 
(2009/28/EC)

Directive 2009/28/CE des énergies renouvelables

تشريع يمثّل جزءاً من حزمة التوجيهات اخلاصة باملُناخ اليت صدرت يف
23 ابريل 2009. و تعترب هذه التوجيهات  األداة الرئيسية على
مستوى االحتاد األورويب لدعم جماالت الطاقات املُتجددة. ولكي
تحقق الدول األعضاء يف االحتاد أهدافها التنموية احمللية يف هذه
ااالت، فإا تطبق على األخص ما يسمى بـ 'قواعد الدعم'،

وإجراءات التعاون بينها وبني غريها من الدول غري األعضاء يف االحتاد
األورويب ('إجراءات التعاون املرن').

تشريع اموعة األوروبية رقم
EC/2009/28 للطاقات املُتجددة

Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG
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5662 renewable energy 
directive (EC) (EU 
Directive 2009/28 / 
EC) to promote the 
use of energy from 
renewable sources 
and amending and 
subsequently 
repealing Directives 
2001/77 / EC and 
2003/30 / EC 
(Renewable Energy 
Directive)

directive énergies renouvelables (CE) (directive 
européenne 2009/28 / CE) afin de promouvoir 
l'utilisation de l'énergie à partir de sources 
renouvelables et modifiant et abrogeant les 
directives 2001/77 / CE et 2003/30 / CE 
(Renewable Energy directive)

هذا التوجيه الصادر عن الربملان األورويب والس يف 23 نيسان عام
2009 هو جزء من حزمة االجراءات يف جمال املناخ والطاقة

األوروبية. ويتحدد هدف  االحتاد األورويب، يف زيادة حصة مصادر
الطاقة املتجددة من (إمجايل استهالك الطاقة) وذلك حبلول عام 2020

إىل 20٪، حيث بل

توجيه الطاقة املتجددة (EC) (توجيه
االحتاد األورويب 2009/28 /

EC) لتشجيع استخدام الطاقة من
املصادر املتجددة وإلغاء وتعديل
EC / 2001/77 التوجيهات

وEC / 2003/30 (توجيه الطاقة
املتجددة)

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EG) (EU-
Richtlinie 2009/28/EG) zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie)

5663 Renewable Energy 
Directives

Directive sur les sources d'énergie renouvelables

لوائح أقرها الربملان األورويب تلزم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
بإنتاج نسبة متفق عليها مسبقاً من استهالكها للطاقة من مصادر

الطاقة املتجددة، وذلك دف الوصول إلنتاج ما اليقل عن عشرين يف
املئة من إمجايل استهالك الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة يف أوروبا

حبلول عام 2020.

اللوائح التنفيذية للطاقة املتجددة

Erneuerbare-Energien-Richtlinien

5664 Renewable Energy 
Education and 
Research 

 ProgrammeQualifi
cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

programme de formation et de recherche en 
énergie renouvelable diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج دروس يف إنتاج الطاقة املتجددة وتوزيعها من أجل
تعزيز استخدام مصادر الطاقة املستدامة.كما يوفر للطالب  نظرة

شاملة يف تقنيات الطاقة املتجددة واملستدامة وفهم العوامل االجتماعية
واالقتصادية. وتشمل املسارات الرئيسية للدراسة: 1) تكنولوجيا

الطاقة

برنامج تدريس وحبث  الطاقة
املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Erneuerbare-Energien-Bildung und Forschung 
Programm erworbene Qualifikation: Graduierte 
/ Master

5665 Renewable Energy 
Engineering Masters 

 (MSc)Qualification
 Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Energie renouvelable Maîtrise Ingénierie (MSc) 
Diplôme attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتيح هذا الفصل الفرصة للطالب ذات درجة جامعية أو ما يعادهلا يف
العلوم أو اهلندسة ذات الصلة للتخصص يف هندسة الطاقة املتجددة

والتكنولوجيا والتطبيقات. كما أنه يوفر معرفة معمقة  لتصميم أنظمة
الطاقة املتجددة والتنمية ضمن بيئة هندسية.  تقوم هذه الدةورة ياجلمع

يب

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Erneuerbare Energietechnik Masters (MSc) 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Masters

5666 Renewable Energy 
Engineering 

 MScPostgraduate/
Masters

Energie renouvelable Engineering MSc 3ème 
cycle/Maîtrise

يتم تسليم هذا الربنامج عن طريق جمموعة من احملاضرات املنظمة
والدورات التعليمية وورش العمل املرتكزة على استخدام احلاسوب
باإلضافة إىل الدراسات اخلاصةة. ويتكون هذا الربنامج من مثاين

وحدات إلزامية، مشروع مجاعي ومشروع البحث الفردي. وتشمل
الوحدات ما يلي: 1) أسوا

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energietechnik MSc Postgraduate 
/ Masters
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5667 Renewable Energy 
Engineering 

 PgDipQualification
 Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Energie renouvelable Qualification Ingénierie 
PgDip attribué 3ème cycle/Maîtrise

يتم تسليم هذا الربنامج عن طريق جمموعة من احملاضرات املنظم،
الودورات التعليمية وورش العمل املبنية على استخدام احلاسوب

والدراسة اخلاصة. ويتكون هذا الربنامج من مثاين وحدات إلزامية،
مشروع مجاعي مشروع حبث فردي. وتشمل الوحدات ما يلي: 1)

أسواق الطاقة العاملية؛ 2

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Erneuerbare Energietechnik PGDip Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

5668 Renewable Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Doctorate/PhD

Ingénierie en énergie renouvelable  Diplôme 
attribué: Doctorat

يتركز هذا الربنامج حول تصميم وحتليل نظم الطاقة اخلضراء. ويناقش
األنواع التالية للطاقة: الطاقة الشمسية احلرارية، الطاقة الشمسية

الكهروضوئية، وطاقة الرياح، الطاقة احليوية وطاقة النفايات.
                   املؤسسة جامعة العلوم والتكنولوجيا

دكتوراه يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة الدكتوراه

Erneubare Energie-Ingenieurwissenschaf 
erworbenen Qualifikation: Promotion

5669 Renewable Energy 
 EngineeringQualifi

cation Awarded: 
Postgraduate/Maste
rs

Énergie renouvelable Ingénierie Diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يتركز هذا الربنامج حول تصميم وحتليل نظم الطاقة اخلضراء. ويناقش
األنواع التالية من الطاقة: الطاقة الشمسية احلرارية، الطاقة الشمسية

الكهروضوئية، طاقة الرياح، الطاقة احليوية وطاقة النفايات .
                  املؤسسة ا: جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ماجستري يف هندسة الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Renewable Energy Engineering erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Masters

5670 renewable energy 
incentive

incitation des énergies renouvelables

حافز للطاقة املتجددة

Anreiz für erneuerbare Energien

5671 renewable energy 
investment

investissements en énergies renouvelables

تقدمي الدعم املايل للمشاريع العاملة يف جمال ((رابط: الطاقة
املُتجددة)). 

استثمارات يف الطاقات املُتجددة

Investition in erneuerbare Energien

5672 renewable energy 
law

loi sur les énergies renouvelables

فرع من ((رابط: قانون الطاقة|قوانني الطاقة)) ينظّم األمور واملصاحل
القانونية والسياسية اخلاصة بتنمية جماالت الطاقات املُتجددة،

وتوليدها، واقتصادياا.

قانون الطاقات املُتجددة

Erneuerbare-Energien-Gesetz

5673 renewable energy 
law

la loi sur les énergies renouvelables

جزء من املسائل القانونية والسياسية تتعلق بتطوير وتنفيذ وتسويق
الطاقة املتجددة.

قانون الطاقة املتجددة

Erneuerbare-Energien-Gesetz

5674 renewable energy 
payment

rémunération d'énergie renouvelable

مفهوم بديل ملُصطلح ((رابط: ائتمان الطاقة املُتجددة)). 

دعم استخدام وتوليد الطاقة املُتجددة

Erneuerbare-Energie-Vergütung

5675 renewable energy 
payment

le paiement de l'énergie renouvelable

تسديد الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energien Zahlung

5676 renewable energy 
plant

installation d'énergie renouvelable

منشأة تستخدم وتطبق تكنولوجيا توليد طاقة متجددة.

حمطة طاقة متجددة

Erneuerbare-Energien-Anlage

5677 renewable energy 
portfolio standards

norme de portefeuille d’énergie renouvelable

 هناك مبادئ جيب على منتجي الطاقة مراعاا بالنسبة لكمية مبيعات
الكهرباء واليت يتم تطبيقها يف الواليات املتحدة

معيار حافظة الطاقة املتجددة

erneuerbaren Energie Portfolio Standard
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5678 Renewable Energy 
Production Incentive

incitation de production d'énergie renouvelable

برنامج مطبق يف الواليات املُتحدة األمريكية على املُستوى الفيدرايل،
مبوجب اتفاقية سياسيات الطاقة لعام 1992. وهذا الربنامج يتيح
إمكانية تقدمي حوافز مادية يف جماالت توليد وبيع املُنشآت واألجهزة
احلديثة وذات الكفاءة لتوليد الطاقة املُتجددة، مثل الطاقة الكهربائية
من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، واملاء، وطاقة حرارة األرض،

والكُتلة احليوية، وغاز مستودعات املُخلّفات أو غاز امليثان.

حوافز لتوليد الطاقة املُتجددة

Erneuerbare-Energien-Produktion Incentive

5679 renewable energy 
production incentive

encouragement à la production d'énergie 
renouvelable

مت إنشاء برنامج الواليات املتحدة مبوجب قانون سياسة الطاقة
لعام199 والذي يعطى حوافز مالية إلنتاج وبيع أنظمة الطاقة املتجددة
املؤهلة  مثل الشمسية، طاقة الرياح أو الطاقة املائية والطاقة احلرارية

األرضية والكتلة احليوية وغاز امليثان .

حافز إنتاج الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energie Produktion Anreiz (REPI)

5680 renewable energy 
project

projet d'énergie renouvelable

مشاريع دف إىل دعم استخدام وتوسيع عمليات توليد التيار
الكهربائي من مصادر الطاقات املُتجددة.

مشروع إنتاج الطاقات املُتجددة

Erneuerbare-Energien-Projekt

5681 renewable energy 
project

Projet d'énergie renouvelable

مشروع إنتاج تيار كهربائي من مصادر طاقة متجددة.

مشروع طاقة متجددة

Erneuerbare-Energien-Projekt

5682 renewable energy 
source;   renewable 
source of energy

Source d'énergie renouvelable

مصادر الطاقة املُستدامة اليت تتجدد باستمرار. ومن بينها على وجه
اخلصوص: الطاقة الشمسية، وقدرة املاء، وطاقة الرياح، والطاقة

اجليوحرارية، والطاقة احليوية.

مصادر الطاقة املُتجددة

Regenerative Energiequelle

5683 renewable energy 
sources

source d'énergie renouvelable

مصدر الطاقة متجددة

erneuerbare Energieträger

5684 renewable energy 
sources

source d'énergie renouvelable

مواد متجددة واليت ميكن استخدامها إلنتاج الطاقة (على سبيل املثال
الكتلة احليوية). (( رابط: مصادر الطاقة املتجددة)). 

حوامل طاقية قابلة للتجدد

erneuerbare Energieträger

5685 Renewable Energy 
 SourcesQualificati

on Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

énergie renouvelable diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

يعطي هذا الربنامج تفاصيل حول مصادر  الطاقة املتجددة الصديقة
للبيئة. ويشمل املواضيع التالية: 1) الطاقة الشمسية احلرارية. 2)
الطاقة الشمسية. 3) طاقة الرياح. 4) الطاقة احليوية. 5) الطاقة

احلرارية األرضية. 6) تنمية االجتاهات احمللية والدولية للطاقة املتجددة؛

ماجستري يف مصادر الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Erneuerbare-Energien Erworbenen 
Qualifikation: Graduierte / Master

5686 renewable energy 
standard

norme d'énergie renouvelable

معيار الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energie Standard

5687 renewable energy 
supply

approvisionnement en énergies renouvelables

عملية اإلمداد بالطاقات املُتجددة.

إمداد بالطاقات املُتجددة

regenerative Energieversorgung

5688 Renewable Energy 
Systems and the 

 EnvironmentQualif
icatio Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Systèmes d'énergie renouvelable et 
l'environnement Qualificatio attribué 3ème 
cycle/Maîtrise

يقدم هذا الربنامج وحدات يف ااالت التالية: 1) موارد وسياسة
الطاقة ؛ 2) حتليل نظم الطاقة. 3) نظم الطاقة الكهربائية. 4) منذجة
ورصد الطاقة و5) االستدامة. 6) تقييم األثر البيئي. 7) نظم اإلدارة
البيئية. 8) إدارة التصميم، 9) إدارة املشاريع؛ 10) إدارة املعلوما

ماجستري يف أنظمة الطاقة املتجددة
والبيئة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

erneubare Energiesysteme und Umwelt 
Erworbene: Graduierte / Master
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5689 renewable energy 
target

objectif en matière d'énergie renouvelable

هدف الطاقة املتجددة

Ziel für erneuerbare Energien

5690 renewable energy 
technologies (RETs)

technologie d'énergie renouvelable (TER)

تكنولوجيا الطاقة املتجددة

erneuerbare Energietechnologie

5691 renewable energy 
technology

technologie d'énergie renouvelable

التكنولوجيا املستخدمة يف توليد ((رابط: طاقة متجددة|الطاقات
املُتجددة)). 

تكنولوجيا الطاقات املُتجددة

Erneuerbare-Energien-Technologie

5692 Renewable Energy, 
Energy Efficiency 
and Climate Change 
Program (REACH)

Programme d’énergie renouvelable et de 
changement climatique

. (((ADB) رابط: بنك التنمية األسيوي)) أحد برامج

برنامج الطاقة املُتجددة وتغير املُناخ
(REACH)

REACH

5693 Renewable Fuels 
Association (RFA)

Association  des carburants renouvelables

تأسست هذه اجلمعية سنة 1981 و هي مبثابة منظمة تشجع على
تطوير وتعزيز سياسات البحث العلمي واملبادرات التنظيمية لإلنتاج

واالستخدام الفعال لوقود االيثانول من حماصيل الذرة.

(RFA) مجعية الوقود املتجدد

Renewable Fuel Association (RFA)

5694 Renewable 
Generation 

 TechnologyQualifi
cation Awarded: 
Bachelor

 géneration technologie renouvelable, diplôme 
attribué: licence

مت تصميم هذا الربنامج من أجل احلصول على وظائف يف املناطق اليت
يتم فيها توليد  طاقة الرياح، الطاقة الشمسية والطاقة احلرارية

األرضية، وخاليا الوقود، والكتلة احليوية، والطاقة املائية وطاقة املد
واجلزر. سوف حيصل خرجيو هذا الربنامج على املعرفة واملهارات

التقين

توليد الطاقات املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Erneuerbare-Generation-Technologie 
 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

5695 renewable generator

générateur renouvelable

مولد الطاقة املتجددة

Erzeuger von erneuerbarer Energien

5696 renewable portfolio

proportion des énergies renouvelables

تفرض بعض الدول من خالل تشريعاا نِسباً محددة للطاقات
املُتجددة، فعلى سبيل املثال توجد يف الواليات املُتحدة األمريكية

((رابط: معايري توليد واستخدام الطاقات املُتجددة))، بينما يوجد يف
بريطانيا ما يسمى ((رابط: إلزام توليد واستخدام الطاقة املُتجددة

. (((RO) دةبإلزام توليد واستخدام الطاقة املُتجد|(RO)

نِسب الطاقات املُتجددة

Anteil an erneuerbarer Energien

5697 renewable portfolio

part des énergies renouvelables

 كتابة اللوائح احلكومية، خاصة  يف الواليات املتحدة على سبيل
املثال.

حصة الطاقة املتجددة

Anteil an erneuerbarer Energien

5698 renewable portfolio 
standard (RPS)

norme d'inclusion des ressources renouvelables

سياسة تضعها إحدى احلكومات املعنية، تنص على استمداد نسبة
معينة من الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد وإمداد املتهلكني ا.

ملف معياري للطاقة املتجددة

RPS (Renewable Portfolio Standard)

5699 Renewable Portfolio 
Standard (RPS)

norme de portefeuille d'énergie renouvelable

الئحة تنظيمية تقضي بإنتاج مقدار كبري نسبياً من الطاقة من مصادر
متجددة. صممت هذه الالئحة يف عدد من الواليات املتحدة حبيث
يأخذ يف االعتبار األهداف اخلاصة بكل والية، ومواردها احمللية

واعتباراا السياسية.

املواصفة القياسية لالستثمار يف الطاقة
(RPS) املتجددة

Renewable Portfolio Standard (RPS)

5700 renewable portfolio 
standard (RPS)

norme de portefeuille d'énergie renouvelable

يعترب مزودي الطاقة أن زيادة نسبة مصادر الطاقة املتجددة خيلق
منافسة بني منتجيها مما يؤدي إىل اخنفاض يف تكلفة الطاقة املتجددة
والدفع إىل األمام يف زيادة حصة الطاقة املتجددة وتطوير التقنيات

لتوليد الطاقة املتجددة.

معيار حافظة الطاقة املتجددة

Quotensystem /Festmengensystem (RPS )
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5701 Renewable Portfolio 
Standards Program

normes d'énergie renouvelable

برنامج لفرض ((رابط: مواصفات توليد واستخدام الطاقة املُتجددة)). 

برنامج معايري  الطاقة املُتجددة

Programm erneuerbare Energie-Standard

5702 renewable power 
generation capacity

la capacité de production d'énergie renouvelable

قدرة توليد الطاقة املتجددة

erneuerbare Stromerzeugungskapazität

5703 renewable power 
generator

générateur d'énergie renouvelable

مولد للطاقة املتجددة

regenerative Energieerzeuger

5704 renewable raw 
material

matière première renouvelable

مواد خام عضوية مستمدة من اإلنتاج الزراعي ومن الغابات،
ويستخدمها اإلنسان يف تطبيقات ولتحقيق أهداف خارج جمال

األغذية واألعالف.

مواد خام متجددة

Nachwachsender Rohstoff

5705 renewable raw 
materials

matières premières renouvelables

يعترب ((رابط: خشب|اخلشب))، و((رابط: حماصيل الطاقة)) من
املواد اخلام املتجددة إال أا ال تستخدم ألغراض الطاقة وحسب، بل
تزرع أيضاً لالستفادة منها مادياً، مثل: استخدامها كمواد بناء، أو
مواد تزليق أو صبغات، أو اإلفادة منها كلُب خشب يف صناعة

الورق، أو كمواد خام أخرى تستعمل يف الصناعات الكيماوية.

مواد خام متجددة

Nachwachsende Rohstoffe

5706 Renewables 
Interactive Map

Carte interactive des énergies renouvelables

خريطة تفاعلية لالستخدام العاملي للطاقات املُتجددة. ملزيد من
;  ;:http :املعلومات، برجاء زيارة صفحة اإلنترنت

.  ;map.ren21.net

خريطة تفاعلية عن مشروعات الطاقة

Interaktive Karte zu Erneuerbaren Energien

5707 renewables 
obligation (RO)

obligation d'achat d'énergie renouvelable 
(Renewables Obligation)

(انظر: ((رابط: نظام  التزام توليد واستخدام الطاقة املُتجددة
( (((ROO)

التزامات الطاقة املتجددة

Renewables Obligation (RO)

5708 renewables 
obligation (RO)

obligation d'énergies renouvelables (RO)

إلتزام الطاقات املتجددة

Erneuerebare Energien Pflicht

5709 Renewables 
Obligation 
Certificate (ROC)

Certificat vert

شهادة  يثبت مبوجبها مولّدو الطاقة يف بريطانيا على أنه مت توليد النِسبة
املُحددة من الطاقة الكهربائية اليت يولدوا من مصادر الطاقة املُتجددة.

شهادة فرض توليد واستخدام الطاقة
(ROCs) دةاملُتجد

Grüne Zertifikate;   Grünstromzertifikate

5710 renewables 
obligation 
certificates (ROCs)

certificat d'obligation d'énergies renouvelables

حتدد حمطات الطاقة الكهربائية يف اململكة املتحدة النسبة املئوية
للكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة

شهادة االلتزام بالطاقة املتجددة

Erneuerbare Energien Pflicht Zertifikat (ROCS)

5711 Renewables 
Obligation Order 
(ROO)

instruction relative aux énergies renouvelables

نظام يف بريطانيا يماثل ((رابط: مواصفات توليد واستخدام الطاقة
املُتجددة)) املُطبقة يف الواليات املُتحدة االمريكية، حيث يلزم هذا

النظام مزودي الطاقة الكهربائية أن يثبتوا إمدادهم للمستهلكني بالنِسبة
املُحددة من الطاقة الكهربائية املولّدة من مصادر الطاقة املُتجددة.

نظام فرض توليد واستخدام الطاقة
(ROO) دةاملُتجد

Renewables Obligation Order (ROO)
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5712 renewables 
obligation order 
(ROO)

système d'obligation d'achat d'énergies 
renouvelables

 قامت الواليات املتحدة بعمل خمطط مشابه مثل الذى حيدث يف
اململكة املتحدة إلظهار احلصة الثابتة من الكهرباء املنتجة من مصادر

الطاقة املتجددة

نظام فرض توليد واستخدام الطاقة
املتجددة

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG)

5713 renewables policies

les politiques d'énergies renouvelables

سياسات مصادر الطاقة املتجددة

Politik der Erneuerbaren Energien

5714 Renewables 
Portfolio Standard 
(RPS)

norme de portefeuille des énergies renouvelables

تلزِم هذه املعايري مقدمي خدمات الطاقة بزيادة نِسبة االعتماد على
مصادر الطاقة املُتجددة تدرجيياً يف فترة زمنية معينة، إىل حني بلوغ

قيمة مستهدفة محددة مسبقاً. مما خيلق منافسة بني مولّدي الطاقة من
املصادر املُتجددة، وهذا سوف يؤدي إىل خفض تكاليف هذه الطاقة.
يهدف رفع نِسبة االعتماد على مصادر الطاقة املُتجددة إىل دفع عملية

تطوير تقنيات توليد الطاقات املُتجددة.

RPS معايري ملف الطاقات املتجددة

Erneuerbare Energie Portfolio Standard (RPS)

5715 renewables sector

secteur d'énergie renouvelable

قطاع الطاقة املتجددة

Sektor der erneuerbaren Energie

5716 renovation

renouvellement

ist Synonym für eine Vielzahl von 
Sachverhalten verwendet.  

جتديد

Erneuerung

5717 reported efficiency

efficacité rapportée

إمجايل خرج مولّد ما، بدون تضمني الفواقد (اليت تقدر بنحو %5،
وهي بالتايل تخفّض الكفاءة من 30% إىل 28.5 %)، سواء كانت

فواقد طُفيلية أو فواقد حتويل.

كفاءة متحقّقة

Wirkungsgrad ohne Verluste

5718 repowering

Repowering

منطقة يكون فيها مشغل شبكة نقل القدرة الكهربائية مسؤوالً عن
التحكّم يف التقلّبات اليت حتدث بني احلاجة اآلنية إىل التيار الكهربائي

وما هو متاح منه فعلياً.

جتديد حمطات الطاقة

Repowering

5719 reprocessing

retraitement

فصل املواد املختلفة من الوقود النووي املستنفد دف إعادة
استخدامها و / أو تسهيل التخلص منها أو حتضريها للتخزين النهائي.

إعادة املعاجلة

Wiederaufarbeitung

5720 request for 
document message

message de demande de document

نوع من الرسائل لنقل طلبات الوثائق. يستخدم هذا النوع من الرسائل
لطلب وثائق (على سبيل املثال يف إطار، ((رابط: تبادل البيانات

اإللكترونية لإلدارة والتجارة والنقل EDIFACT)) – ورسائل
((MSCONS) رسائل إلكترونية لنقل موحد لبيانات احلمل

والعداد) ورسائل ((DELFOR) أ

طلب إرسال وثيقة
(REQDOC)

REQDOC

5721 request position 
limit

limitattion de la présentation de demandes

اقصار الطلب على فئات معينة: وكانت تقصر دائرة دائرة مقدمي
الطلبات احملتملني من قطاع الصناعات التحويلية على شركات

الصناعة التحويلية والتعدين جبانب السكك احلديدية بشروط خمتلفة
وحددت ببعض الشركات (مثل الشركات التجارية، الطالئعية،

وحدات األعمال املستقلة) و

حتديد تقدمي الطلبات

Antragstellungsbegrenzung

5722 requirement of 
affiliation of 
network operators

exigence de l'affiliation des opérateurs de 
réseaux

يتعني على مشغلي الشبكة انشاء مصانع إلنتاج الكهرباء من مصادر
الطاقة املتجددة ودون تأخري لالتصال بالشبكة (الفقرة 5 من 1

(EEG

شرط انتماء مشغلي الشبكات

Anschlusspflicht der Netzbetreiber
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5723 RES LEGAL Europe 
(LEGAL SOURCES 
ON RENEWABLE 
ENERGY)

RES JURIDIQUE Europe (sources juridiques sur 
les énergies renouvelables)

قواعد توفر كافة املعلومات املتعلقة بالقضايا التشريعية اخلاصة بتوليد
الطاقة من املصادر املتجددة. وتسري هذه القواعد على مجيع دول

االحتاد األورويب، وبعض البلدان األخرى.

البيانات التشريعية ملصادر الطاقة
املتجددة يف أوروبا (املصادر التشريعية

يف جمال الطاقة املتجددة)

RES LEGAL Europa (Gesetzeswerke zu 
erneuerbarer Energie)

5724 réseau de 
transmission

réseau de transmission

شبكة نقل الكهرباء تشمل احملطات املُستخدمة لنقل القدرة الكهربائية
يف شبكات اجلهد العايل للتيار ثالثي األطوار واليت تتراوح قدرا بني

220 كيلو فولت و380 كيلو فولت، كما تشمل احملوالت
ووصالت الشبكات داخل املنشآت البحرية. (انظر: ((رابط: مشغل

شبكة النقل))) 

شبكة نقل

Übertragungsnetz

5725 reserve

réserve

كميات مؤكدة من مادة أولية قابلة لالستخراج يف ظل أسعار السوق
القائمة وباالعتماد على التكنولوجيا املتوفرة بشكل اقتصادي من

مواقعها الطبيعية.

احتياط / مصدر

Reserve

5726 reserve capacity

capacité de réserve

عمليات تعديل وحدات قدمية لتوليد الطاقة الكهربائية، و;  أو
استبداهلا، و;  أو إعادة تشييدها، لتصبح وحدات أكثر حداثة وفعالية.

سعة احتياطية

Reservekapazität

5727 reserve growth

croissance de réserve

أو منو احلقل = زيادة يف االحتياطيات. وقد أظهرت التجربة أنه خالل
عمليات اإلنتاج يتم تعزيز وتطوير تقنيات االستخراج من حقول

النفط أو الغاز، وتتحسن معرفة خصائص املستودع النفطي أو الغازي
فترتفع يف أغلب احلاالت تقديرات االحتياطيات باملقارنة مع سابقاا

من التقد

منو االحتياطي

Reservenwachstum

5728 reserve power

puissance de réserve

(انظر: رابط: ((قدرة احتياطية))) 

قدرة احتياطية

Reserveleistung

5729 Reserve power plant

centrale électrique de réserve

حمطة توليد الكهرباء اليت توفر احتياطي القدرة الكهربائية.

حمطة احتياطية لتوليد الكهرباء

Reservekraftwerk

5730 Reserve System

système de réserve

نظام اإلحتياط

Reservesystem

5731 reservoir

réservoir

يستعمل أحيانا مبفهوم موقع تراكم املخزون الطبيعي من البترول/الغاز.

خزان

Reservoir

5732 reservoir

retenue

حبرية مت إنشاؤها عن طريق بناء سد على جمرى ر جلمع ((رابط:
املاء)). 

حبرية السد

Stausee
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5733 reservoir power 
station

centrale d'accumulation

حمطة طاقة مزودة بثالثة مكونات أساسية: املكون األول لتحويل
الطاقة الكهربائية إىل صورة أخرى من صور ختزين الطاقة، والثاين
لتحويل الطاقة املُختزّنة مرة أخرى إىل طاقة كهربائية، أما املكون
الثالث فهو احليز الذي يتم فيه ختزين حامل الطاقة على الطاقة

الكهربائية يف صورا اليت حتولت إليها، حيث يرتبط الشكل القابل
للتخزين بوسيط التخزين نفسه. وارتباطاً بطبيعة هذا الوسيط، يمكن
فتح أو إغالق أو تقسيم حيز التخزين. ومن أنواع حمطات ختزين
الطاقة: حمطات ختزين الطاقة بالضخ، وحمطات ختزين الطاقة باهلواء
املضغوط، واليت ال يستخدم فيها التحويل الكيميائي ملصدر الطاقة،

وكذلك هناك حمطات لتخزين الطاقة تعمل بالتحويل الكيميائي ملصدر
الطاقة، مثل، املُراكمات أو عند استخدام اهليدروجني كأحد مكونات

مصدر الطاقة اهليدروجني;   األكسجني;   املاء.

حمطة ختزين الطاقة

Speicherkraftwerk

5734 reservoir rock

roche réservoir

صخور مسامية وهلا نفاذية، وتوجد يف حيز املسام سوائل أو غازات.
ويشار إليها أحيانا على أا صخور املكمن أو ببساطة صخور حاملة

أو مشحونة بالسوائل أو الغازات.

صخور ختزين

Speichergestein

5735 resident;   local 
resident

riverain

أحد السكّان القاطنني جبوار منشأة معينة أو يف نطاقها.

جار ملُنشأة

Anwohner

5736 residual building 
materials

résidus de matériaux de construction

تشكل نفايات عمليات البناء، من حيث الكمية، أهم جمموعة لكافة
((رابط: أنظمة إحكام مستودعات النفايات)) املُحتملة. وهي تمثّل
جزءاً كبرياً من الكميات اليت تتواجد يف املستودع. ووفقاً جلدول

تصنيف أنواع النفايات الذي وضعته ((رابط: اللجنة االحتادية إلدارة
النفايات (LAGA)| اللجنة االحتادية إلدارة النفايات

(LAGA))) ، صنفت فيه مخلّفات عمليات البناء إىل ((رابط:
نفايات البناء واهلدم))، ((رابط: طبقة رصف الشوارع والطُرق|طبقة
رصف الشوارع والطُرق))، ((رابط: نواتج احلفر|ونواتج احلفر))،

و((رابط: نفايات مواقع البناء|نفايات مواقع البناء)). 

مخلّفات عمليات البناء

Baureststoffe

5737 residual charge

charge résiduelle

لشحنة املُتبقية يف شبكة كهربائية بعد خصم األمحال اليت تغطيها
مصادر توليد الطاقة املُتجددة (الرياح، والفولطية الضوئية) املُتفاوتة
زمنيا بدرجة كبرية، على أن يغطَّي احلمل املُتبقي من خالل حمطات

التوليد التقليدية.

شحنة متخلفة

Residuallast

5738 residual materials

résidu

sind Emissionen fester Abfälle und gehören 
zu den wichtigen Umweltindikatoren. Zu 

den festen Reststoffen zählen ,  Asche, 
Klärschlamm, REA-Reststoffe und 

Produktionsabfälle.  

مخلّفات أحيائية

Reststoffe

5739 residual waste

rejet résiduaire

نفايات تسمى عادةً القمامة أو الفضالت، وهي تتراكم من املخلفات
اليومية اليت يتخلص منها السكان.

بقايا القمامة

Restmüll
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5740 residues

résidus

منتجات مصاحبة ((رابط: كتلة حيوية|للكتلة احليوية)) تنتج عند
معاجلة مواد حتتوي على قدر كبري من الطاقة الكامنة. فعلى سبيل

املثال: عند تصنيع منتجات اخلشب الصلب واللُباب من الكتل اخلشبية
ينتج عن ذلك كمنتجات ثانوية: حلاء الشجر، ونشارة اخلشب،

والسوائل الناجتة عن معاجلة اللُّب. وهذه البقايا احليوية تعد مصدراً
مناسباً للكتلة احليوية الالزمة إلنتاج الطاقة، وتتميز بتكلفتها املُناسبة.

بقايا حيوية

Reststoffe

5741 residues of 
construction and 
demolition

résidus de construction et de démolition

خملفات تنشأ عن البناء اجلديد والتوسع واهلدم، وتشمل مواد البناء
كاإلمسنت، والطوب، وخبث املعادن، وبقايا املالط وما شابه ذلك.

مخلّفات البناء واهلدم

Bauschutt

5742 resistance

résistance

إحدى خصائص املادة، وهي جتعلها تعوق تدفق التيار عربها. وتقاس
بوحدة األوم.

مقاومة

Widerstand

5743 resistance coding

codification de la résistance

طريقة يتم فيها إعطاء رمز لكل كابل شحن، حيث يقوم جهاز
الشحن باالسترشاد ذا الرمز لتحديد تيار الشحن عند أقصى تيار

مسموح به هلذا الكابل.

ترميز املُقاومة

Widerstandcodierung

5744 resonant inverter

onduleur à résonance

عاكس كهربائي يعتمد على التذبذب الرنيين للتيار.

عاكس رنيين

Resonanzwechselrichter

5745 resonant topology

topologie à résonance

نوع من طوبولوجيا املُغريات املغناطيسية، فيه دائرة رنانة تشكل اجلهد
عرب الترانزستور والتيار املار به، حبيث يقوم الترانزستور بالتحويل

عندما تبلغ قيمة أيّ من اجلهد أو التيار صفرا.

طوبولوجيا الرنني

resonante Topologie

5746 resource

ressource

كميات مؤكدة، لكن حاليا غري قابلة لالستخراج، إما من الناحية
التقنية و / أو االقتصادية وأيضا كميات غري مؤكدة، ولكن تدل

املعلومات اجليولوجية على إمكانية وجودها وميكن أن تصبح مستقبال
قابلة لالستخراج (موارد طاقية مثال).

مورد

Ressource

5747 resource

ressource

sind potenziell nutzbare Primärenergien und 
Rohstoffe. Als Inputs von 

Gewinnungsprozessen stellen sie den 
"Beginn" von Prozessketten dar.Sekundäre 

Ressourcen sind potentiell wieder nutzbare 
Reststoffe.  

مورد

Ressource

5748 resource 
management

gestion des ressources

يتمثّل الغرض األساسي من إدارة املوارد اليت تعترب أحد العناصر اهلامة
إلدارة املشاريع، يف كيفية استخدام مجيع املوارد املُتوفرة على حنوٍ فعال

قدر اإلمكان، مثل: األموال، والتربة، واملواد اخلام، والطاقة.

إدارة املوارد

Ressourcenmanagement

5749 resources

ressources

موارد ميكن عليها من املواد األولية للطاقة وهي متوفرة من الناحية
اجليولوجية، لكنه يصعب يف الوقت احلايل احلصول عليها ألسباب

تقنية واقتصادية.

موارد

Ressourcen

5750 respiratory 
exchange storage

reservoir de stockage de gaz sans compresseur

خزان جويف للغاز، يعمل خبلوص ضغط ضئيل دون استخدام ضغاط،
وفيه يتدفق الغاز عند ضغط عالٍ يف خط أنابيب إىل اخلزان. وعندما

يكون الضغط يف اخلط منخفضاً ينطرد الغاز من اخلزان.

خزان التنفس الغازي

Atmungsspeicher
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5751 restoration of supply

rétablissement de l'approvisionnement

إعادة اإلمداد بالطاقة

Versorgungswiederaufbau

5752 restricted switch

commutateur restreint

مفتاح مثايل يفرض قيودا على اجتاه سريان التيار وقطبية اجلهد.

مفتاح تقييد

realer Schalter

5753 retention time

temps de rétention

زمن انتقال الغازات الساخنة من النقطة اليت تتم عندها عملية
االحتراق، حيث يكون قد مت إضافة آخر كمية من هواء االحتراق،

وحىت بداية املُبادل احلراري. كما يشتمل زمن احتجاز الغاز على املُدة
الزمنية اليت ينضب خالهلا الكربون.

زمن احتجاز (الغاز)

Retentionszeit

5754 retrofit

rétrofit

الشحنة املُتبقية يف شبكة كهربائية بعد خصم األمحال اليت تغطيها
مصادر توليد الطاقة املُتجددة (الرياح، والفولطية الضوئية) املُتفاوتة
زمنيا بدرجة كبرية، على أن يغطَّي احلمل املُتبقي من خالل حمطات

التوليد التقليدية.

إجراءات إصالحية، إدخال اصالحات

Retrofit

5755 retrofitting

couplage à système de chauffage existant

تركيب أنظمة التدفئة والتربيد بالطاقة الشمسية يف املباين.

تزويد بتعديالت الحقة

Nachrüstung

5756 Return air

reprise d'air

اهلواء الذي يتم إرجاعه من غرفة متّ تكييف هوائها أو تدفئته إىل
((رابط: مكيف هواء (AC)|مكيف اهلواء (AC)))  أو املُسخن،

وذلك ملعاجلته وإعادة تدويره مرة أخرى.

هواء عائد، هواء راجع

Rückluft

5757 reuse

réutilisation

استخدام املُنتجات املُعاد تدويرها بشكل غري مماثل الستخدام املادة
األصلية، اليت تظل خواصها الكيميائية موجودة يف املُنتجات اجلديدة،
بينما تتغري خواصها الفيزيائية. ومن أمثلة ذلك: االستخدام الالحق

لألنابيب الداخلية لإلطارات يف التزحلق على الثلوج أو املاء،
واستخدام الورق الحقاً كورق تغليف أو ورق مضلّع يف أغراض

التغليف والتعبئة.

إعادة استعمال

Weiterverwendung

5758 revenue ommission 
according to energy 
act § 19 para. 2

omission de revenus selon la loi de l'énergie § 
19 par. 2

(StromNEV) مبوجب شروط املادة 19، الفقرة 2 من قانون
ميكن لبعض املستهلكيني النهائيني االتفاق مع مزود خدمة الكهرباء
بانشاء شركة خاصة (السماح للمستهلكني النهائيني بانشاء شبكة

خاصة املادة 19، الفقرة 2 البند 2 ) وهي معفية من رسوم
اإلنشاء(املستهلكون النهائيون ذو

إلغاء اإليرادات حسب املادة 19
الفقرة 2 من قانون الطاقة

Entgangene Erlöse nach § 19 Abs. 2 StromNEV

5759 reversal of cell 
polarity

Inversion de la polarité de cellule

يتم تفريغ اخلاليا يف وقت مبكر بالنسبة لدرجة املُقاومة أو االستخدام
اخلاصة بالبطارية كخاليا عاملة، يف حالة توصيل سلسلة من

املُراكمات على التوايل، وتفريغ شحنة اخلاليا بشكل غري متساوي،
مما يؤدي إىل سريان تيار كهريب يف اخلاليا الفارغة، مثل الذي يكون

عند االستخدام، األمر الذي يوصف بتبدل قُطب اخللية.

تبدل أقطاب اخللية

Zellen-Umpolung
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5760 reverse control

supervision en retour

إحدى طُرق شحن خزان احلرارة يف منظومة ختزين الطاقة ليالً أثناء
فترة التعريفة املُخفّضة للطاقة (إمكانية استخدام التيار الكهربائي بِسعر
منخفض). وعادةً ما تخفَّض تعريفة الطاقة من قبل شركات اإلمداد
الكهرباء ليالً (يف الفترة اليت ينخفض فيها الطلب على الطاقة إىل أدىن

حد ليالً). ويف هذا النظام، ال يكون ((رابط: نظام ختزين الطاقة
ليالً|لنظام ختزين الطاقة ليالً)) أية أولوية عند تفعيل نظام التحكّم
املُتأخر لتخزين الطاقة، حيث يتم شحنه بالطاقة يف اجلُزء األخري من

فترة التعريفة املُخفّضة. (انظر: ((رابط: حتكّم يف توزيع الطاقة))) 

التحكم العكسي

Rückwärtssteuerung

5761 reverse osmosis

osmose inverse

عملية فيزيائية لزيادة تركيز املواد املذابة يف السوائل، حيث يتم عن
طريق الضغط عكس عملية التناضح الطبيعية.

تناضح/نضح عكسي

Umkehrosmose

5762 reversed power 
supply

alimentation inverse

رجوع الطاقة الكهربائية من نظام، على سبيل املثال، من حمرك أو غريه
من النظم اليت هلا حركة دوران، وكذلك من البطاريات، إىل الشبكة

الكهربائية (مبا يف ذلك إىل الشبكة احمللية يف حالة السيارات
الكهربائية).

تغذية معكوسة

Rückspeisung

5763 reversible loss of soil

perte réversible du sol

Ersatz der natürlichen Vegetation durch 
anthropogene Ersatzgesellschaften – die 

Folgen sind v.a. in den obersten 
Bodenhorizonte (O, A) zu finden; verstärkte 

Podsolierungstendenzen etc.  

فقدان رجعي للتربة

reversibler Verlust von Boden

5764 reversible process

processus réversible

تعترب عملية ما قابلة لالنعكاس عندما يطرأ على أجزاء من النظام
تغيرات متناهية الصغر، ال تتسبب يف إحداث ((رابط: إنتروبيا

(ال... )|إنتروبيا)) أو تبديد للطاقة.

عملية عكوسة

reversibler Prozess

5765 reversible process

processus réversible

((رابط: عملية)) قابلة لإلرجاع إىل البداية.

عملية عكُوسة

reversible Prozess

5766 Reynoldsnumber

nombre de Reynolds

رقم يصف احلالة األيرودينامية ((رابط: سطح انسياب هوائي|لسطح
االنسياب اهلوائي)).  يستخدم هذا الرقم مقترناً مع ((رابط: زاوية
اهلُبوب))، من أجل توصيف حدود نسبة الرفع إىل املُقاومة لسطح

االنسياب الرافع، إضافةً إىل تعيني الظرف الذي حيدث فيه ((رابط:
تعويق|التعويق)). 

عدد 'رينولدز'، رقم 'رينولدز'

Reynoldszahl

5767 rich country in raw 
material

pays riches en matières premières

بلد غين باملواد اخلام

rohstoffreiches Land

5768 richter scale

échelle de Richter

ist ein System zur Messung der Stärke von 
Erdbeben  

سلم رخيتر

Richter-Skala

5769 right of veto

droit de veto

حق االعتراض الذي مينح أقلية ما (تتمتع به) إمكانية عدم املوافقة على
حدوث شيء ما.

حق الفيتو

Vetorecht

5770 right to inspection

droit d'inspection

احلق يف اإلطّالع على مستندات ووثائق معينة.

حق اإلطّالع

Einsichtsrecht
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5771 right to 
remuneration

droit à la rémunération

احلق يف احلصول على مقابل وأتعاب مقابل مادي نظري تقدمي سلعة ما.

حق أتعاب، حق مادي

Vergütungsanspruch

5772 rights on the ground

droits sur le terrain

قد تطلب الدولة من مستغل حلقل النفط ما يسمى بالواجبات امليدانية
(رسوم) بقدر يتناسب مع مساحة احلقل.

واجبات ميدانية

Feldesabgaben

5773 ring network

réseau bouclé

خط كهربائي يوجد يف ((رابط: شبكة حلقية|الشبكة احللقية))،
يتميز حبالة خاصة من التغذية الثنائية.

شبكة حلقية، شبكة توزيع حلقي

Ringnetz

5774 ring sewer

égout en anneau

هي شبكة قنوات يتم إحداثها على شكل حلقة حول حبرية، ملنع
تسرب أو إفراغ ((رابط مياه الصرف الصحي)) غري املعاجلة يف

البحرية.

حلقة صرف صحي

Ringkanalisation

5775 ripple control

télécommande centralisée

تستخدم هذه التقنية لتشغيل أنظمة وأجهزة مستهلكة للطاقة، مثل
((رابط: نظام ختزين الطاقة ليالً)))  أثناء فترة التعريفة املُخفّضة لتخزين

الطاقة (ليالً)، حيث يتم إرسال إشارات حتكّم إىل هذه األنظمة
واألجهزة مستهلكة للطاقة عرب شبكة التيار الكهربائي. (انظر:
((رابط: حتكّم متقدم لتخزين الطاقة))، ((رابط: حتكّم يف توزيع

الطاقة))، ((رابط: حتكم متأخر لتخزين الطاقة))) .

تقنية التحكُّم التموجي، تقنية التحكم
باإلشارات

Rundsteuertechnik

5776 rise in sea levels

élévation du niveau de la mer

– Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist
global betrachtet – ein deutlicher

Meeresspiegelanstieg zu beobachten, der
allein im 20. Jahrhundert bei etwa 17 cm

gelegen hat. Seit 1993 steigt der  um
.durchschnittlich 3,2 mm pro Jahr

ارتفاع مستوى سطح البحر

Meeresspiegelanstieg

5777 riser

colonne montante

جمموعة أنابيب لتوصيل خط اإلمداد باملاء الدوار من قاعدة ((رابط:
برج التربيد)) إىل ((رابط: نظام توزيع برج التربيد)). 

أنبوب قائم، أنبوب قائم

Steigleitung

5778 risers

colonnes montantes

قنوات التدفّق أو األنابيب اليت توزع سائل انتقال احلرارة عرب واجهة
.املاص

أنابيب قائمة

Aufstiegsrohre Steigrohre

5779 rising groundwater 
levels

élévation du niveau des eaux souterraines

-  

ارتفاع منسوب املياه اجلوفية

steigendes Grundwasserspiegel

5780 rising sea level

élévation du niveau de la mer

-  

ارتفاع مستوى مياه البحر

steigende Meeresspiegel

5781 river

fleuve

جمرى مائي كبري ومتدفق ((رابط: موقع مائي)). 

ر

Fluss

5782 river maintenance

entretien d'un cours d'eau

صيانة املُسطحات املائية

Gewässerpflege
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5783 river water

eau fluviale

مياه تعترب من أكثر املُسطحات املائية عرضةً للتلوث.

مياه النهر، مياه رية

Flusswasser

5784 rock

roche

عبارة عن جمموعة متماسكة من املعادن، وكسور الصخر، والزجاج أو
بقايا املواد العضوية، وهي تظهر كأا طبيعية، إال أن امليكروسكوب
يوضح عادةً أا المتجانسة. إن نسبة خلط هذه املكونات بعضها مع
بعض تكون ثابتة إىل حد كبري لدرجة أن الصخر يبدو بالعني املُجردة
وكأنه وحدة متجانسة على الرغم من كثرة التفاصيل املوجودة يف

تركيبه.

صخر

Gestein

5785 rock

roche

bezeichnet eine feste, natürlich auftretende 
Vereinigung von Mineralen, 
Gesteinsbruchstücken, oder 

Organismenrückständen.  

صخرة

Gestein

5786 rock anchor

roche d'ancrage

يف حالة وجود صخرة كبرية راسخة قريبا من ((رابط: قاعدة
األساس|قاعدة أساس)) العنفة، فإنه يمكن استخدام أسياخ متينة

فوالذية إلرساء العنفة والقاعدة على املهاد الصخري أسفلها. أما يف
حالة عدم وجود مهد صخري، فيتحتم اللجوء الستخدام قواعد

أساس تثاقلية.

مرساة صخرية

Felsanker

5787 Rock humus soil

rock humus sol

ein Humus, der auf unverwittertem Gestein 
aufliegt.  

تربة دبالية على الصخر

Felshumusboden

5788 rockfall

chute de pierres

versteht man meist den Niedergang von 
Steinen als Geröll oder Schutt an einem 

Hang.  

ايار صخري

Steinschlag

5789 roof-light

lanterneau 

نوع من النوافذ، يستخدم جللب أو حماكاة ((رابط: إضاءة
ارية|اإلضاءة النهارية))، وتوزع هذه النوافذ على اجلزء العلوي من

اجلدار.

نوافذ علوية

Oberlicht

5790 rooftop air handling 
unit

unité de traitement d'air installée sur le toit

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة هواء)) تركب على سطح
مبىن ما، ولذلك جيب أن تكون قادرة على الصمود للظروف اجلوية.

وحدة معاجلة اهلواء املركبة يف
السقف، وحدة معاجلة اهلواء املركبة

يف السقف

Aufdach-Luftbehandlungsgerät

5791 rooftop packaged 
heat pump

pompe à chaleur monobloc installée sur le toit

((رابط: وحدة تكييف مدجمة فوق سطح السقف)) تتوفر ا إمكانيتا
التدفئة والتربيد بواسطة نفس نظام التربيد. وتستخدم مضخة حرارية
لتغيري سريان عملية التربيد عند تغير الوضع من التدفئة إىل التربيد،

والعكس بالعكس.

مضخة حرارية مدجمة فوق سطح
السقف

Aufdach-Kompaktwärmepumpe

5792 rooftop packaged 
unit

unité monobloc installée sur le toit

((رابط: وحدة تكييف مدجمة)) مركبة على سطح احليز املراد تربيده.
وهذا النوع من وحدات التكييف املدجمة هو األكثر استخداماً، حيث

تتراوح سعة تربيده ما بني 3 إىل 220 طن.

وحدة تكييف مدجمة فوق سطح
السقف، وحدة تكييف مدجمة تركب

فوق السقف

Aufdach-Kompakteinheit
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5793 Rooftop unit (RTU)

unité sur toiture

((رابط: مكيف هواء (AC)))  يتم تركيبه فوق السقف، لتكييف
هواء مجيع الغرف املوجودة حتت هذا السقف.

وحدة تكييف على السطح، وحدة
تكييف فوق السقف

Aufdacheinheit

5794 Root

racine

جزء من ((رابط: ريشة العنفة)) األقرب إىل ((رابط: صرة|الصرة))،
وهو يشغل املساحة األكرب.

جِذر (الريشة)

Rotorblattwurzel

5795 rotary converter

convertisseur rotatif

عاكس تيار كهربائي;  مقّوم كهرميكانيكي. ويتكون من آلة تيار
متردد تزامنية مقرونة بآلة تيار مستمر. وبإمكان كلتا اآللتني العمل
كمحرك أو مولد: فعندما تقوم إحدمها بوظيفة احملرك، تقوم األخرى

بوظيفة املولد، والعكس صحيح.

مغير دوار

rotierende Umformer

5796 rotary klin

four rotatif

يستخدم هذا النوع من األفران حلرق ((رابط: نفايات
خطرة|النفايات اخلطرة)) اليت تستلزم درجات حرارة مرتفعة تتراوح

ما بني 1000 °س، و1300 °س. ويتم يف هذه التقنية إدخال
((رابط: نفايات|النفايات)) يف النهاية العليا ألنبوبٍ مائل يدور ببطء

حول نفسه. وتتراوح أطوال هذة األفران الدوارة املُستخدمة يف
((رابط: حرق القمامة)) لتصل إىل 12 متراً، كما يبلغ قُطرها ما بني

4 و5 أمتار.

قمينة دوارة، فرن دوار

drehrohrofen

5797 rotary piston pump

pompe à piston rotatif

((رابط: مضخة إزاحية))، يدور فيها كال الكباسني الرحويني
املقوسني دون تالمس يف الغرف األسطوانية اخلالية من التجاويف

ملبيت املضخة. وبفعل بِنية هذا التكوين تكون قوى القص املؤثّرة على
الوسيط الذي يتم ضخه ضئيلة، مما يعمل على احلفاظ على املضخة
وتوفري عملية ضخ قليلة النبضات للوسائط الضعيفة حىت العالية

اللزوجة، وحىت تلك املُحتوية على أجسام صلبة (مثل: ثمار الفاكهة
الكاملة).

مضخة رحوية، مضخة ذات مكْبس
رحوي

Kreiskolbenpumpe

5798 Rotary vane pump

pompes à palettes

هي مضخة إزاحة إجيابية للغازات والسوائل تقوم مبهام االمتصاص
والدفع. وهي تتألف من اسطوانة جوفاء (ثابتة)، تتواجد بذاخلها هي
األخرى   اسطوانة أخرى تدور بقطر أصغر نسبيا (الدوارة). وال
يتطابق حمور دوران األسطوانة الدوارة مع حمور األسطوانة  الثابتة.

ومتس األسطو

مضخة ريشة

Flügelzellenpumpe

5799 rotating auger; 
spiral distributor

vis d'Archimède

انظر ((رابط: مضخة لولبية)). 

لولبية أرمخيدس

Archimedische Schraube

5800 rotating valve

vanne rotative

جتهيزة تستخدم لتمرير املواد الصلبة، مثل الوقود والرماد املتطاير القادم
من جهاز الفصل، دون السماح للهواء باملرور. كما ميكن استخدام
هذه التجهيزة يف منع حدوث احلرق املرتد أو دخول هواء حجرة

املرجل إىل الغازات العادمة عرب جهاز فصل.

صمام دوار

Zellenradschleuse

5801 rotation

rotation

حركة دائرية، حركة نقطة أو اجلسم حول حمور الدوران.

دوران

Rotation
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5802 rotational speed

vitesse de rotation

مقياس لسرعة ((رابط: دفّاعة|الدفّاعة)). 

سرعة دورانية

Drehzahl

5803 rotaty compressor

compresseur rotatif

((رابط: ضغاط تربيد)) صغري يستخدم أساساً للثالجات ومكيفات
اهلواء الصغرية بسعة تصل إىل 4 أطنان.

ضغاط دوراين، ضاغط دوار

Rotationsverdichter

5804 rotor

rotor

جزء من ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) يستمد الطاقة من الرياح،
ويتكون من اثنتني أو ثالثة من األرياش املصنوعة من اخلشب أو
األلياف الزجاجية أو املعدن، واليت تدور حول حمور، إما أفقياً أو

رأسياً، مبعدل حتدده سرعة الريح وتصميم األرياش.

عضو دوار

Rotor

5805 rotordynamics

dynamique des rotors

جتمع بني ختصصات ديناميكية األجسام الصلبة للدوار، وديناميات
عمليات التدفق يف فجوة تزييت احملامل اإلنزالقي وتشمل كذلك عند

استخدام حمامل املغناطيسية النشطة ديناميات النظم امليكاترونيك.

دينامية الدوار

Rotordynamik

5806 roughness

rugosité

خشونة

Geländeunebenheit;   Bodenrauigkeit

5807 roughness length

longueur de rugosité

درجة ((رابط: خشونة السطح)).  فأسطح التربة املُستوية، على سبيل
املثال، تتسم باخنفاض مدى اخلشونة؛ حيث يبلغ 0.002 سم. أما يف
الغابات واملُدن، على النقيض، فتتميز بارتفاع مدى خشونتها؛ حيث

يتراوح بني 50 و300 سم.

مدى اخلشونة

Rauigkeitslänge

5808 run time

durée de fonctionnement

تصل فترة تشغيل حمطات استغالل حرارة باطن األرض إىل ما يتجاوز
العشرين عاما بالفعل.

مدة التشغيل

Laufzeit

5809 run-of-river power 
plant;   run-of-river 
power station

centrale au fil de l’eau

حمطة هيدروكهربائية، تكون تفاوتات االرتفاع ا صغرية للغاية، أقل
من 10 متراً غالباً. وهذا النوع من احملطات ال تخزن  ا املياه كما يف

السدود القنطرية، حيث تظل املياه يف حالة اجلريان بشكل مستمر.
ووجود هدار يف هذا النوع من احملطات من شأنه حتسني خواص
الطاقة باملنظومة. وتستخدم يف هذه احملطات توربينات كابالن ف

بشكل أساسي. أما يف حالة وجود تفاوتات كبرية يف االرتفاع (أكرب
من 10 أمتار) فيمكن أيضاً استخدام توربينات فرانسيس. وجدير
بالذكر أن هذا النوع من احملطات يعد أحد أنواع حمطات األمحال

األساسية.

حمطة توليد مائية باالنسياب
السطحي، حمطة توليد مائية

باالنسياب النهري

Laufwasserkraftwerk

5810 R-value

R-valeur (valeur de résistance thermique)

مقياس ((رابط: مقاومة حرارية|للمقاومة احلرارية)).  ويعرب عن قيمته
بوِحدة متر مربع كلفن;  واط.

قيمة املقاومة احلرارية

R-Wert
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5811 Sabatier Reaction

Réaction de Sabatier

تفاعل ساباتييه أو عملية ساباتييه، مصطلح يقصد به تفاعل
اهليدورجني مع ثاين أكسيد الكربون عند درجة حرارة عالية (درجة
احلرارة املُثلى هنا تتراوح ما بني 300 ◦س و400 ◦س) وكذلك

الضغوط يف وجود مادة حفازة نيكلية إلنتاج غاز امليثان واملياه.

تفاعل ساباتييه

Sabatier-Reaktion

5812 saccharification

saccharification

حتويل الكربوهيدرات طويلة السلسلة إىل مكوا من السكّريات القابلة
للتخمر، وذلك باستخدام األمحاض، أو العناصر القاعدية، أو

اإلنزميات.

تسكُّر

Verzuckerung

5813 SAE

Société des Ingénieurs Automobiles (SIA)

مجعية رائدة يف جمال املواصفات القياسية اخلاصة بالفضاء اجلوي
ومواصفات املواد املُستعملة يف جمايلّ الفضاء وصناعة السيارات. ولقد
اصدرت هذه اجلمعية (يف تنظيمها الدويل) أكثر من 22000 مواصفة

قياسية يف هذا الصدد.

مجعية مهندسي السيارات األمريكية
(SAE)

SAE

5814 SAE J 1559

SAE J 1559 (Norme élaborée par la Society of 
Automotive Engineers (SAE International)

SAE) ا مجعية مهندسي السيارات األمريكيةمواصفة قياسية طور
international) ينص على تقنية حملاكاة التسخني الشمسي يف بيئة

معملية. كما أنه يقيس أيضا مقدار الطاقة احلرارة املشعة سواء من
مصدر طبيعي أو من مصدر حماكي.

J 1559 املواصفة القياسية رقم
جلمعية مهندسي السيارات األمريكية

(SAE)

SAE J 1559

5815 safe working load

charge maximum pratique

أقصى حمل يمكنها التعامل معه دون أن يتأثر أداء الرافعة الوظيفي
سلباً. وهو يتعلق بنصف قطر استطالة الرافعة، حيث تتناقص قُدرة

احلمل اآلمن كلما ازداد نصف القطر.

حمل التشغيل اآلمن

zulässige Arbeitslast

5816 safeguarding 
against oil shortage

prévention de défaut d'huile

مفتاح حتكم مبستوى الزيت يستخدم للحماية من اخنفاض منسوي
الزيت أو الفقدان املفاجئ للزيت يف تروس خفض السرعة.

ضبط مستوى الزيت

Ölmangelsicherung

5817 safety advisor

conseiller à la sécurité

املؤسسات اليت تشمل أنشطتها نقل البضائع اخلطرة وفقا للمادة 2 بند
1 و 2 أو 3 من قانون نقل البضائع اخلطرة (GGBG)، وحسب
اللوائح ذات الصلة أو ما يرتبط بعملية النقل من ملء أو تعبئة وتغليف
وشحن أو تفريغ، باستثناء التفريغ يف املقصد النهائي، حيث يتعني

تعيني شخص

مستشار السالمة

Gefahrgutbeauftragte/r

5818 safety handrail

rampe d'appui de sécurité

درابزين حييط بأعلى الربج ودرجِه. ويتكون من ثالثة مكونات: يف
مستوى اليدين، ويف مستوى الركبتني، ويف مستوى القدم.

ممسك األمان

Sicherheitshandlauf

5819 sales

ventes

التجارة يف أنواع خمتلفة من الطاقة يف سوق الطاقة. وتشمل يف كثري
من األحيان  العملية إيصال الطاقة (البيع املباشر) إىل املستعمل.

مبيعات

Vertrieb

5820 salination

salinisation

زيادة احلمولة من األمالح يف ((رابط: موقع مائي)). 

متليح

Aufsalzung
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5821 salinity

salinité

حمتوى امللح الذائب يف أحد جتمعات املياه أو الكتل املائية أو املياه
بصفة عامة، ويف أبسط األحوال تبلغ جم;  كجم من املياه أو يف
صورة نسبة مئوية (حبيث 1% يساوي 10جم;  كجم). ومن

املنصوح به حاليا أن يتم التعبري عن درجة امللوحة بوحدة البعدية وهي
PSU اختصار لعبارة (Practical Salinity Unit). ويمكن
حتديد درجة امللوحة باستخدام مقْياس املُلُوحة. (انظر: ((رابط: جتمع

مائي))) .

ملُوحة

Salinität

5822 salinization

salinisation

Transport von löslichen Salzen und 
Karbonaten nach oben  

متلح

Versalzung

5823 salinization damage

dommages de salinisation

werden Fernstraßen, Landstädten, 
Rohrleitungen und Abwassersysteme 

schneller beschädigt.  

ضرر التملح

Versalzungsschäden

5824 salinization of river

salinisation de rivière

-  

متلح النهر

Flussversalzung

5825 salix

saule

جنس أشجار أو شجريات الصفصاف وصفصاف السالّلني، إخل،
وينمو هذا النوع من األشجار عادة يف األراضي الرطبة.

صفصاف

Salix

5826 salt cavern

cavité saline

جتويف حتت سطح األرض، يوجد يف قبة ملحية.

كهف ملحي

Salzkaverne

5827 salt water

eau salée

مياه ((رابط: موقع مائي)) اليت حتتوي على أمالح ذائبة.

مياه ماحلة

Salzwasser

5828 salt weathering /  
haloclasty

fretting de sel / haloclastie

salzhaltige Lösungen dringen in Hohlräume 
ein, kristallisieren dort. Aufgrund des 

Kristallisationsdruckes werden die 
Hohlraumwandungen auseinandergedrückt.  

تآكل بسبب امللح

Salzsprengung

5829 salts

sels

أمالح

Salze

5830 sand trap

piège à sable

قطاع ضحل أو عميق، يشبه احلوض أو البحرية الصغرية، يوجد يف
جمرى مائي ما، ويكون مغموراً باملياه طوال الوقت (انظر الصورة).
وتترسب فيه جسيمات املواد الصلبة األثقل من املياه نفسها، وذات

احلجم املُالئم لذلك (مثل: الرمال).

حوض فصل احلصى والرمل، مصيدة
احلصى والرمل

Sandfang

5831 sand trap

dessableur

حوض مائي متسع أو مت تعميقه أو يأخذ شكل حبرية ويعمل كفخ
للرمال.

فخ الرمال

Sandfang

5832 Sanitary hot water 
accumulator

accumulateur-préparateur d'eau chaude sanitaire

خزان املياه الساخنة

Brauchwasserspeicher
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5833 saprobic system / 
saproby system

système Saprobie

bios تعفن، و = Sapros .مشتقة من االغريقية (Saprobien)
(Saprobie) احلياة) هو نظام لتحديد مستوى التلوث البيولوجي =
لألار وتصنيفها يف فئات جودة املياه على أساس مؤشر أحياء مواقع
التعفن. هلذا تستخدم أحياء مواقع التعفن اليت تتواجد يف املياه (وهي

أنواع خمتلفة

نظام أحياء مواقع التعفن

Saprobiensystem

5834 Sapropel

Sapropèle

in Geologie und Bodenkunde ein fauliges 
subaquatisches, Sediment aus sich 
zersetzenden organischen Stoffen  

محأة حتلل ال هوائي

Faulschlamm

5835 Satellite Application 
Facility on Climate 
Monitoring

Centre d'Applications Satellitaires pour la 
Surveillance du Climat

هيئة أوروبية تستخدم األقمار الصناعية لتوفري البيانات عن مراقبة
املناخ. وتمثّل جزءاً من شبكة ((رابط: املُنظّمة األوروبية الستخدام

األقمار الصناعية يف أغراض األرصاد اجلوية
(EUMETSAT)|املُنظّمة األوروبية الستخدام األقمار الصناعية

. (((EUMETSAT) يف أغراض األرصاد اجلوية

حمطة مراقبة املُناخ باألقمار الصناعية

CM-SAF

5836 saturated steam

vapeur saturée

ينشأ بخار املاء عند حتول السائل إىل ((رابط: منطقة بخار
رطب|منطقة البخار الرطب)).  وتكون طاقته الداخلية أقل طاقة
يمكن أن تكون للبخار يف حالة التوازن املُستقر عند ضغط معني.
ويظل يف حالة ((رابط: توازن دينامي حراري)) مع ((رابط: حالة

سائلة|احلالة السائلة)).  ( انظر: ((رابط: نظام أُحادي املُكون))) 

بخار ماء مشبع

Sattdampf

5837 saturation degree

degré de saturation

((رابط: درجة الرطوبة|درجة رطوبة)) اهلواء، مع مراعاة درجة
رطوبة اهلواء املُشبع. (انظر: ((رابط: حالة التشبع))) 

درجة التشبع

Sättigungsgrad

5838 saturation pressure

pression de saturation

ضغط ((رابط: بخار ماء مشبع|بخار املاء املُشبع)). 

ضغط التشبع

Sättigungsdruck

5839 saturation state

état de saturation

حالة املادة عند وجود توازن بني العديد من مراحلها.

حالة التشبع

Sättigungszustand

5840 Saturation 
temperature

Température de saturation

نقطة الغليان.

درجة حرارة التشبع

Sättigungstemperatur

5841 saturation vapor 
pressure

pression de vapeur saturante

أو ضغط خبار التوازن، هو ضغط احلالة الغازية للمادة، عندما تكون
احلالة السائلة واحلالة الغازية يف وضع توازن.

ضغط البخار املشبع

Sättigungsdampfdruck

5842 saving resources;   
conserving 
resources

préservation des ressources

التعامل احلذر مع املصادر املتاحة، وهو يف ((رابط: اقتصاديات
الطاقة)) السبب يف التحول إىل الطاقات املتجددة.

محاية مصادر (الطاقة)

Schonung der Ressourcen

5843 savings potential

potentiel d'économie

الطاقة املتجددة ختفض االعتماد على واردات الطاقة يف أملانيا وتقلل
من املخاطر االقتصادية اليت تنطوي عليها، وتشري التقديرات إىل أن

هذه املوفورات احملتملة: 2010 ميكن إنقاذ واردات الطاقة األحفورية
اليت تقدر قيمتها حبوايل 2.5 بیلیون يورو؛ منه وهي حوايل %80

L ؛"

إمكانية التوفري

Einsparungspotenzial

605



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةS

5844 Savonius turbine

turbine Savonius

نوع من عنفات الرياح ذات حمور رأسي للدوران، صممها املُهندس
الفنلندي سيجوارد سافونيوس. وهي آالت سحب ذات عدد ضئيل

للدورات يف الدقيقة (rpm)، ولكن هلا عزم دوران عالٍ. (انظر:
((رابط: تصميم السحب))) 

عنفة 'سافونيوس'

Savonius-Turbine

5845 Sawtooth roof

toit en dents de scie

يستخدم هذا النوع من األسقف  لتوفري ((رابط: إضاءة ارية))،
ويشبه أسنان املنشار.

سقف أشري، سقف سن املنشار

Sheddach

5846 scarce resource

ressource rare

-  

مورد نادر

knappe Ressource

5847 scattering

dispersion

احنراف ((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع الشمسي)) عن اجتاه
سقوطه، وذلك دون نقل الطاقة، وبالتايل عدم فقدان الطاقة إلشعاع.
وحيدث هذا النوع من التبعثر على سبيل املثال، يف جزيئات اهلواء
وقُطريات املاء وبلّورات الثلج وجسيمات الضباب، ويتم التمييز هنا

بني نوعني هما: ((رابط: تبعثر رايليه)) و((رابط: تبعثر ماي)). 

تبعثُر، تشتت

Streuung

5848 schedule

Plan d’opération (de gestion)

جدول يحدد لكل ربع ساعة من عملية النقل املعنية، مقدار القدرة
الكهربائية اليت يتم تبادهلا بني جمموعات املوازنة أو القدرة املُخزنة أو

املُستهلكة عند طريفّ اإلمداد واالستهالك.

جدول رصد األمحال

Fahrplan

5849 scheduled supply 
fixed power delivery

livraison programmé d'électricité

ل خالل بضع ثوانفعجزء من ((رابط: احتياطي طاقة التشغيل)) ي
فقط، وبالتايل يكون تفعيله هو األسرع من بني كافة مصادر احتياطي

القدرة. (انظر: ((رابط: حتكم ابتدائي))) 

إمداد مربمج  للطاقة الكهربائية

Programmlieferung

5850 screen printing

sérigraphie

عملية تركيب خطوط الشبكة املعدنية على السطح العلوي من
((رابط: خلية| اخللية)) الشمسية.

طباعة الشاشة

Siebdruck

5851 screening plant

installation de criblage

وحدة يف جمال تقنيات الغربلة مستخدمة لفرز مواد معينة.

حمطة غربلة

Siebanlage

5852 screw

vis

مكون يف ((رابط: ضغاط|الضغاط)) يحرك املائع عن طريق تدويره.

برغي

Schraube

5853 screw compressor

compresseur à vis

(انظر: ((رابط: ضغاط موجب اإلزاحة))) 

ضغاط حلزوين

Schraubenkompressor

5854 screw compressor

compresseurs à vis

((رابط: ضغاط تربيد)) يتألف من اثنني من اللفائف احللزونية املتطابقة
املركبة بشكل متعاكس بالنسبة لبعضها البعض. ويتم تثبيت األوىل
بينما تتحرك اللفيفة الثانية يف مدار حول عمود دوران احملرك الذي

متاثل سعته سعة نصف قطر املدار.

ضغاط حلزوين، كومربسور حلزوين

Schraubenverdichter

5855 screw pump

pompe à vis

مضخة تتميز بأمان التشغيل، وقلّة تعرضها للبِلى والتآكُل، كما أا
ذاتية التحكّم، وتعمل بسرعة دورانية ثابثة، وال حتتاج إىل ((رابط:
مضخة بالُوعة))؛ أما سلبياا فتتمثل يف مثنها الباهظ، وقُدرة ضخها
اليت ال تتجاوز 6 إىل 8 أمتار كحد أقصى، كما أا تتأثّر سلباً

بتذبذبات منسوب احلوض األمامي. وتشبه املضخة اللولبية ((رابط:
مضخة أرمخيدس اللَولَبِية)) فيما خيص طريقة العمل.

مضخة لولبية

Schneckenpumpe
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5856 screw pump

pompe à vis

برغي أرمخيدس أو مضخة حلزونية، هي نظام ناقل، ومن أهم
مكوناا جزء على شاكلة برغي "حلزون". التطبيق الكالسيكي
ملضخة أرمخيدس هو نقل املياه إىل مستوى أعلى ألغراض الري أو

الصرف.

مضخة حلزونية/ أرمخيدس

Schneckenpumpe

5857 screw-spindle pump

pompe à tige filetée

تسمى أيضا مضخة مبحور برغي، مضخة مكبس حلزوين أو برغي
الضغط، وهي مضخة إزاحة، حيث شكل أداة اإلزاحة الدوارة مشابه

ملغزل برغي.

مضخة احملور اللوليب

Schraubenspindelpumpe

5858 sea

mer

((رابط: موقع مائي)) مبساحة كبرية ومياه ماحلة.

حبر

Meer

5859 sea bed penetration 
(SBP)

pénétration dans les fonds marins

املسافة اليت ختترق ا الذراع قاع البحر، واليت يفترض أن تكون 5
أمتار وفقاً للحسابات املعتمدة.

اختراق قاع البحر

Meeresboden-Eindringtiefe

5860 sea breeze

brise de mer

in Küstengebieten auftretenden Wind.  

نسيم البحر

Seewind

5861 Sea Energy vessel

navire Sea Energy

سفن رفع ذاتية الدفع، مزودةٌ بأربعة أوناش ذات أذرع رافعة تمكّنها
من إجراء عمليات الرفع يف عرض البحر بدقة متناهية مع حتكّم مطلق.
تعد هذه السفن مثاليةُ لتركيب العنفات يف املياه الضحلة، كما أا
توفّر حالً مناسباً مادياً وعايل الكفاءة ميكن أن يليب حاجة العمالء

املُتطلعني إىل خدمة عنفام اليت تزودهم بالكهرباء.

سفينة سي إنريجي

Sea Energy

5862 Sea Fox 5 vessel

navire Sea Fox 5

سفينة رفع ذاتية احلركة، تتعدد أغراض الدعم الفين اليت تقدمها. وقد
صممت خصيصاً لتلبية كل احتياجات التركيب وخدمات الدعم يف
األغوار العميقة ملياه جنوب ووسط حبر الشمال (بعمق 65-70م).
تبلغُ مساحةُ سطحها 3500 متراً مربعاً، ومحولتها 7000 طن

تقريباً.

سفينة سي فوكس 5

Sea Fox 5

5863 Sea Fox 7 vessel

navire Sea Fox 7

سفينة رافعة مساحة سطحها 700 متر مربع، ومحولتها 1120 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 40 متراً.

سفينة سي فوكس 7

Sea Fox 7

5864 sea ice

glace de mer

gefrorene Meerwasser der polaren Ozeane.  

جليد حبري

Meereis

5865 Sea Installer vessel

navire Sea Installer

سفينةٌ ضخمة حتمل حمطة عنفات رياح، وهلا سرعة عبور أعلى من
املعتاد لتحسني الكفاءة العملية يف مواقع قاصية عن الشاطئ. صممت
السفينة حبيث تؤدي عملها بمنتهى الكفاءة يف أحلك الظروف السائدة

يف عرض البحر ويف املياه العميقة.

سفينة سي انستولر

Sea Installer

5866 Sea jack vessel

navire Sea Jack

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 2500 متر مربع، وتتراوح محولتها بني
1500 و2500 طن تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل

30 مترٍ حتت املاء. تبلغُ سرعةً رفعها 0.8 – 1 م;   دقيقة.

سفينة سي جاك

Sea Jack
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5867 Sea jack vessel

navire Sea Jack

سفينةٌ بنيت خصيصاً حبيث تكونُ محملةَ مبعدات متطورة، من أجل
إجناز املهام اليت تجرى يف عرض البحر بدقة وقدرة حتكّم بالغني.

وجمرد احلجم الكلّي هلذه الرافعة البحرية يعين أن بإمكاا أن تعمل يف
املواقع عميقة املياه، واليت يمكن تركيب عنفات فيها، وكذلك يف

املناطق ذات معدالت املد واجلزر العالية.

سفينة سي جاك

Sea Jack vessel vessel

5868 sea level

niveau de la mer

ist das Höhenniveau der Meeresoberfläche.  

مستوى البحر

Meeresspiegel

5869 Sea Power vessel

navire Sea Power

تتطابق السفينة 'سي باور' مع السفينة 'سي إنريجي' حيثُ أن كليهما
سفينتان رافعتان ذاتيتا احلركة، ومزودتان بأربعة أذرعٍ للرفع، تمكّنهما

من تنفيذ عمليات الرفع البحرية بدقة متناهية مع قدرة حتكّم عالية.

سفينة سي باور

Sea Power vessel

5870 Sea Worker vessel

navire Sea Worker

سفينةٌ رافعةٌ مساحة سطحها 750 متر مربع، ومحولتها 1100 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 40 متراً.

سفينة سي وركر

Sea Worker vessel

5871 seabed mining

exploitation minière des fonds marins

التعدين يف قاع البحار (أو التعدين البحري، ويف حالة املياه العميقة
يسمى التعدين يف قاع البحار العميقة) وهو التعدين، أي استكشاف
وتطوير املوقع وتعبئة ونقل املواد اخلام املعدنية (املوارد املعدنية)، من

قاع ومن حتت قاع البحر.

تعدين يف قاع البحار

Meeresbodenbergbau

5872 sealing

Bourrelets d'étanchéité

حشوة تستعمل إلحكام سد الشقوق والفجوات يف النوافذ واألبواب.

حشوة عازلة

Abdichtung

5873 SEANERGY 2020 
(2010-2012)

SEANERGY 2020 (énergies de la mer) projet 
initié par Énergie Intelligente - Europe (EIE)

مشروع أُعلن عنه ضمن فعاليات برنامج أوروبا للطاقة الذكية
(IEE) عام 2010 للتعامل مع قضايا الطاقة البحرية. ولقد حقق
هذا املشروع أهدافه كما ينبغي بصياغة توصيات خطط العمل املعنية
مبواجهة عقبات التخطيط يف املواقع البحرية من حيث تطوير الطاقة

املتجددة البحرية.

مشروع 'سينرجي'
SEANERGY 2020

(2010-2012)

SEANERGY 2020 (2010-2012)

5874 seasonal efficiency

efficacité saisonnière

نسبة الطاقة الشمسية املُجمعة واملستخدمة، على مدار موسم تدفئة
كامل، إىل الطاقة الشمسية الساقطة على املُجمّع.

كفاءة مومسية

Jahresgang Jahresnutzungsgrad 
jahreszeitlicher Wirkungsgrad

5875 Seasonal energy 
efficiency ratio

coefficient d'efficacité énergétique saisonnier

اختصار يشري إىل معدل كفاءة الطاقة خالل فترة االستخدام السنوي
املعتادة.

نسبة كفاءة الطاقة املومسية

saisonale Energieeffizienz

5876 Seasonal Energy 
Efficiency Ratio 
(SEER)

coefficient de performance annuel

تقنني يستخدم للتعبري عن كفاءة ((رابط: مكيف هواء
(AC)|مكيف اهلواء (AC)))  طوال موسم التربيد بأكمله.

تقنني كفاءة الطاقة املومسية
(SEER)

Jahresarbeitszahl

5877 seasons

saisons

-  

فصول السنة

Jahreszeiten
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5878 seawater 
desalination

dessalement de l'eau de mer

ist die Gewinnung von Trinkwasser aus 
Meerwasser.  

حتلية مياه البحر

Meerwasserentsalzung

5879 SECHP system

système de cogénération utilisant un moteur 
Stirling

نظام ميكنه االعتماد على ((رابط: حمرك استريلينج (SE))) ، ويعترب
أحد التقنيات األكثر فعالية الناجتة عن اجلمع بني نظام ((رابط: توليد
مشترك)) ونظام فرعي للتدفئة والتربيد. وهو يتميز باملرونة واملوثوقية،

ويقطع شوطًا متقدما حنو تقليل اآلثار البيئية إىل احلد األدىن.

نظام التوليد املشترك للحرارة والطاقة
ذو حمرك استريلينج

Stirlingmotor-KWK-System

5880 second generation 
biofuels

biocarburants de deuxième génération

وقود حيوي سائل مصنوع من املواد األولية اليت ال تستخدم غذاًء
لإلنسان أو علفاً للحيوان. يسمى أيضاً 'الوقود احليوي املُتقدم'.

جيل ثاين من الوقود احليوي

Biokraftstoffe der zweiten Generation

5881 second law of 
thermodynamics

deuxième principe de la thermodynamique

قانون ينص على أن مجيع العمليات الطبيعية والتقنية عمليات غري
عكسية. ولذلك تزداد دائماً ((رابط: إنتروبيا (S)))  ( (رابط: نظام
معزول|النظام املعزول)) عندما حيدث ((رابط: تغري احلالة|تغير

تلقائي يف حالته)). 

القاعدة الثانية للديناميكا احلرارية

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

5882 Secondary air

air secondaire

1) اهلواء يف منطقة مكيفة اهلواء. 2) اهلواء الذي يتم إدخاله يف
((رابط: مسخن)) جبانب ((رابط: هواء أويل|اهلواء األويلّ))

للمساعدة يف حدوث ((رابط: احتراق)). 

هواء ثانوي

Sekundärluft

5883 secondary control

réglage secondaire

متثل وظيفة التحكّم الثانوي يف احلفاظ على استقرار تردد تيار الشبكة،
حىت مع حدوث تفاوت لألمحال تفاوت الضغط ،وذلك من خالل
توفري قُدرة كهربائية إضافية. كما يتميز التحكّم الثانوي عن التحكّم
األويل يف أنه يتوجب مع األول توفري القُدرة الالزمة الستقرار تردد

تيار الشبكة يف غضون 15 دقيقة.

حتكّم ثانوي

Sekundärregelung

5884 secondary control

réglage secondaire

التأثري النطاقي لوحدات توليد الطاقة التابعة لنظام تزويد معني، حيث
يهدف ذلك إىل احلفاظ على تبادل الطاقة املطلوب يف املنطقة املعنية

(منطقة التحكّم) مع الشبكة الرئيسية، وذلك مع احلفاظ على استقرار
تردد متزامن. ويف احتاد تنسيق نقل الكهرباء، تتم عمليات التحكّم
الثانوي عن طريق التحكّم يف تردد القُدرة. (انظر: ((رابط: احتاد

( (((UCTE) تنسيق نقل الكهرباء

حتكّم ثانوي

Sekundärregelung

5885 secondary control 
band

bande de réglage secondaire

نطاق التحكّم يف ((رابط: احتياطي قدرة التشغيل الثانوي))، الذي
يمكن فيه للمتحكّم الثانوي أن يؤثِّر آلياً يف االجتاهني انطالقاً من نقطة

تشغيل احتياطي قدرة التشغيل الثانوي (القيمة اللحظية).

نطاق التحكّم الثانوي

Sekundärregelband

5886 secondary control 
power

puissance pour le réglage secondaire

احتياطي يتوافر بعد قيام ((رابط: حتكم ابتدائي|التحكم االبتدائي))
بإزالة خللٍ ما، وبالتايل يتم احلفاظ على استقرار التردد، حيث حيدث
له عادةً اختالل بعد عمليات إزالة اخللل. وبعد حلول احتياطي طاقة
التشغيل الثانوي حمل ((رابط: حتكم ابتدائي|التحكم االبتدائي))،

يصبح التحكم االبتدائي متاحاً مرة أخرى. (انظر: ((رابط: احتياطي
ثانوي))) 

احتياطي قدرة التشغيل الثانوي،
احتياطي طاقة التشغيل الثانوي

Sekundärregelleistung
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5887 secondary energies

énergies secondaires

استعمال زيت التدفئة يف يف هدا السياق عوض زيت التسخني.

طاقات ثانوية

Sekundärenergien

5888 secondary energy

énergie secondaire

الطاقة الثانوية هي الطاقة يف شكل خيتلف عن الطاقة األولية. يتم
إنتاجها يف قطاع الطاقة من خالل حتويل أو تكرير الطاقة األولية جلعل
نقل أو استخدام الطاقة أكثر سهولة ومناسبا بشكل أفضل لالستعمال
املطلوب. ومن األمثلة على ذلك فحم الكوك، قوالب فحم مضغوط

واملنتجات

طاقة ثانوية

Sekundärenergie

5889 secondary energy 
carrier

vecteur d'énergie secondaire

((رابط: ناقل الطاقة|ناقل طاقة)) ينتج عن ((رابط: ناقل الطاقة
األولية|ناقل طاقة أولية)) أو ناقل طاقة ثانوية آخر، سواء مباشرة أو
من خالل عملية حتويل واحدة أو أكثر تجرى يف منشأة (على سبيل

املثال ((رابط برتين|البرتين)) و((رابط: زيت التدفئة))) . وتتوفّر نواقل
الطاقة الثانوية للمستهلكني ألغراض حتويلها إما إىل نوقل ثانوية أخرى

أو ((رابط: ناقل الطاقة النهائية|لنواقل طاقة ائية)).  وتعرف
محتويات الطاقة املُتوفّرة يف النواقل الثانوية ((رابط: طاقة

ثانوية|بالطاقة الثانوية)). 

ناقل الطاقة الثانوية

Sekundärenergieträger

5890 secondary product

produit secondaire

تستمد ((رابط: الطاقة|طاقتها)) بشكل غري مباشر من ((رابط: مشس
(ال... )|الشمس))،  ألا تكونت نتيجة حتلّل أو حتويل املواد

العضوية للكائنات احلية (مثل احليوانات). ومن أمثلتها: الكُتلة احليوانية
إمجاالً وما تخرجه من فضالت (مثل ((رابط: مساد بلدي

سائل|السماد البلدي السائل))، والروث الصلب)، ومواد صلبة
حيوية.

منتج ثانوي

Sekundärprodukt

5891 secondary raw 
material

matière première secondaire

مادة خام مستخلصة من النفايات عن طريق عمليات املُعاجلة (انظر:
((رابط: إعادة التدوير))، وتستخدم كمواد خام لتصنيع منتجات

جديدة، ومنها على سبيل املثال نفايات التعبئة املصنوعة من الزجاج،
والبالستيك، واأللومنيوم، والصفيح األبيض، و((رابط: مادة تعبئة

مركّبة|مواد التعبئة املُركّبة)) اليت يعاد استخدامها عن طريق مختلف
عمليات التدوير، يف ((رابط: عملية إنتاج|عمليات اإلنتاج

والتصنيع)).  ( انظر: ((رابط: اقتصاد تداويل))) .

مادة خام ثانوية

Sekundärrohstoff

5892 secondary raw 
material

matière première secondaire

انظر ((رابط: مواد خام)). 

مادة خام ثانوية

Sekundärrohstoff

5893 secondary reserve

réserve secondaire

جزٌء من ((رابط: احتياطي قدرة التشغيل))، ويتم استخدامه خالل
30 ثانية، أي بعد استخدام ((رابط: احتياطي ابتدائي|االحتياطي

االبتدائي)).  ( انظر: ((رابط: حتكّم ثانوي))) 

احتياطي ثانوي، احتياطي ثانوي

Sekundärreserve

5894 secondary 
sedimentation basin

bassin de sédimentation secondaire

حوض تتم فيه املرحلة األخرية يف ((رابط: حمطة تنقية مياه الصرف
الصحي)) وهو بذلك يؤدي وظيفة رئيسية يف عمليات التنقية اليت تتم

يف ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف|حمطات معاجلة مياه الصرف)). 

حوض املُعاجلة النهائية، حوض املُعاجلة
النهائية

Nachklärbecken

5895 sector

secteur

جمال من جماالت االقتصاد، مثالً.

قطاع

Sektor
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5896 sector distribution

la répartition des branches

توزيع القطاعات يتم بالنسبة للشركات املتميزة حسب ضريبة الطاقة
املتجددة (اعتبارا من عام 2012) على الشكل التايل:

  
-اإلنتاج والتجهيز األوىل للمعادن غري احلديدية، وكذلك األساسية

من احلديد والصلب والسبائك احلديدية،
 

-الصناعة الكيميائية و
 

-صناعة الورق
 

تستفيد %18

توزيع القطاعات

Branchenverteilung

5897 secured generation 
capacity

puissance garantie de centrale éléctrique

احلد األدىن املُتاح بصفة دائمة من قُدرة حمطة طاقة توجد يف منظومة
لتوليد الطاقة، حيث تكون نِسبة األمان عالية (99% أو %97).

قُدرة مؤمنة حملطة طاقة

Gesicherte Kraftwerksleistung

5898 security of energy 
supply

sécurité de l'approvisionnement énergétique

تأمني إمدادات الطاقة

Sicherung der Energieversorgung

5899 security of energy 
supply;   energy 
supply security

sécurité de l'approvisionnement énergétique

يعد ضمان تأمني اإلمداد بالطاقة أحد األهداف الثالثة لسياسات
الطاقة يف االحتاد األورويب. إال أن توفري كمٍ كاف من الطاقة يف

املُستقبل مقابل أسعار مقبولة يعد أمراً غري مؤكّد، وذلك لسببني:
أوهلما أن هناك خطر االعتماد املُتزايد على االسترياد، حيث قد ال

تكفي الكميات املُستوردة من البترول والغاز الطبيعي واليورانيوم. أما
السبب الثاين فيتمثّل يف وجود احتياج هائل للطاقة عند التوسع يف

البِنية التحتية هلا (حمطات توليد الطاقة الكهربائية، وخطوطها، وخطوط
الغاز، وحمطات الغاز الطبيعي املُسال). ومن املفترض ضمان أن تقدم

دول االحتاد االوريب املعونة واملُساندة لبعضها البعض يف أوقات
األزمات.

تأمني اإلمداد بالطاقة

Energieversorgungssicherheit

5900 security of supply

sécurité d'approvisionnement

يف أملانيا، ينظم قانونُ اقتصاد الطاقة (EnWG) املُتطلبات اخلاصة
بتأمني اإلمداد بالطاقة. توضح املادةُ األوىل من القانون  املغزى من
ذلك وهو أن يكونَ إمداد عامة الناس بالتيار والغاز بقدر اإلمكان،

آمناً ومناسباً من حيثُ السعر ومالئماً حلاجة املُستهلكني وصديقاً للبيئة
وعايل الكفاءة.

تأمني اإلمداد بالطاقة

Versorgungssicherheit

5901 security of supply

sécurité d'approvisionnement

أمن اإلمدادات هو تأمني تغطية احلاجيات األساسية للناس على املدى
الطويل. ويشمل هذا التأمني إمدادات املياه، احلفاظ على جودة اهلواء،
املعاشات التقاعدية، الدخل األساسي والصحة. يف مستوى سياسة
الطاقة أمن اإلمدادات هو يف حتقيق إمدادات طاقية صديقة للبيئة،

وبكفاءة

أمن اإلمداد

Versorgungssicherheit

5902 sedge peat

tourbe de carex

-  

خث نبات السعادي

Seggentorf

5903 sediment

sédiment

مرادف لودائع (ترابية).

رواسب

Sediment

5904 sediment

sédiment

انظر ((رابط: ترسيب/ترسب)). 

راسب

Sediment

5905 sediment

sédiment

مواد عالقة تترسب يف القاع حاملا تصبح سرعة تدفق وحركية الوسط
املائع حتت معدل معني، عادة ما يكون الوسط املائع هو املاء.

مادة مترسبة

Sinkstoff
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5906 sediment

sédiment

Schichtgesteine, die durch Sedimentation 
entstehen.  

راسب

Sediment

5907 sedimentary rocks

roches sédimentaires

(انظر: ((رابط: رسابة))) 

صخور رسوبية

Ablagerungsgesteine

5908 sedimentation

sédimentation

يشري مصطلح الترسيب يف اجليولوجيا إىل غوص جسيمات املواد
الصلبة العالقة يف سائل أو غاز، وترسبها يف الباطن. والترسيب أو

الترسب هو أساس علم الرسوبيات.

ترسيب

Absedimentieren

5909 sedimentation

sédimentation

ترسب جسيمات السوائل أو الغازات بفعل تأثري اجلاذبية األرضية أو
القوة الطاردة املركزية.

ترسب

Sedimentation

5910 sedimentation

sédimentation

الترسيب هو إيداع / سحب جسيمات من السوائل والغازات حتت
تأثري اجلاذبية أو قوة الطرد املركزي. تتكون يف أسفل طبقة من

((رابط: مواد عالقة))، وهذا ما يسمى مواد قاعية أو رواسب أو
(الستبعاد اخللط بينها وبني الصخور الرسوبية) رواسب فضفاضة

(صخور لينة).

ترسيب/ترسب

Sedimentation

5911 sedimentation;   
sedimentary 
deposition

dépôt;   sédimentation

يف هذا السياق، يتطابق مفهوم الرسابة مع الترسب، والترسيب.
ويعرف الترسيب على أنه عملية ترسّب أجزاء من السوائل أو الغازات
حتت تأثري قوة اجلاذبية األرضية وغريها من القوى األخرى، مثل قوة
الطرد املركزي يف ((رابط: طاردة مركزية|الطاردة املركزية))، ويف
حال تكوّن طبقة من املواد املُعلقة يف القاع، فإا تسمى رواسب

أرضية أو رواسب (لتمييزها من الصخور الرسوبية) أو رسابة رخوة
(صخور رخوة).

رسابة

Ablagerung

5912 seepage flow

flux d'infiltration

انظر ((رابط: مياه متسربة)). 

جريان املياه الراشحة

Sickerströmung

5913 Seiliger cycle

cycle de Seiliger

دورة جتمع بني ((رابط: دورة أوتو))، و((رابط: دورة ديزل))، وفيها
يتم اإلمداد باحلرارة عند ثبات كلّ من احلجم والضغط. وهي ((رابط:
عملية قياسية)) نظرية، إذ ال يمكن تطبيق ((رابط: دورة أوتو)) أو
((رابط: دورة ديزل)) بالدقة اليت تطبق ا نظرياً. (انظر: ((رابط:

عملية متساوية احلجم))، ((رابط: عملية متساوية الضغط))) 

دورة سيليجر

Seiliger-Prozess

5914 seismic monitoring

surveillance sismique

مصطلح  ال ينسحب على اخلدمات العامة املَعنِية بالزالزل (خدمات
الزالزل)، ولكنه ينسحب على الشبكات اخلاصة مبراقبة الزالزل واليت
غالباً ما يتم إنشاؤها بصفة مؤقتة غالبا لرصد النشاط الزلزايل اإلقليمي
املُحفَز عادةً. تطلب مصاحل املناجم املَعنية عند القيام مبشروعات الطاقة
اجليوحرارية رصدا زلزاليا متماشياً مع خطة التشغيل، إال أن الكثري من

اخلرباء يرون حاليا يف هذا تعنتا ال لزوم له غري أن اخلربة املُكتسبة
ومنحىن التعلم كفيالن بتوضيح مدى االحتياج للرصد وأنه ليس

بعنصر التكلفة اإلضايف قليل األمهية.

رصد زلزايل

seismisches Monitoring
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5915 seismology

sismologie

العلم اخلاص بدراسة الزالزل وانتشار املوجات الزلزالية على األجسام
الصلبة، ويعترب أهم فروع اجليوفيزياء الذي يهتم بالبحث يف تركيب
باطن األرض؛ بينما يوجد جمالٌ آخر ذو عالقة وطيدة بعلم الزالزل،
حيث يبحث قشرة األرض اخلارجية باالستعانة باملوجات الزلزالية

االصطناعية، وهو يندرج حتت اجليوفيزياء التطبيقية.

علم الزالزل

Seismologie

5916 selective catalytic 
reduction

réduction catalytique sélective

selective catalytic reduction) ist eine)
, Emissionsminderungstechnologie für NOx

bei der die Stickoxide in einem Katalysator
mit Zugabe von NH3 zu N2 und Wasser

.umgesetzt werden

(SCR) اختزال حمفز انتقائي

SCR

5917 selective coating

revêtement sélectif

طالء له قدرة امتصاص عالية α يف نطاق الطيف الشمسي، وله قدرة
ε < 0.2 and α ≥ 0) .يف النطاق احلراري ε انبعاثية منخفضة

.(0.9 <

طالء انتقائي

selektive Beschichtung

5918 selective 
noncatalytic 
reduction (SNCR)

réduction non catalytique sélective (SNCR)

selective noncatalytic reduction) ist eine)
,Emissionsminderungstechnologie für NOx

bei der die Stickoxide ohne Katalysator, aber
mit Zugabe von NH3 oder Harnstoff im

heißen Abgasstrom zu N2 und Wasser
.umgesetzt werden

اختزال انتقائي غري حمفز

Selektive nicht-katalytische Reduktion (SNCR)

5919 selective surface

surface sélective

سطح ميتص إشعاع طولٍ موجي معني (ضوء الشمس) بينما يبعث
إشعاع طول موجي آخر (حتت األمحر). و ميكن استخدام هذا السطح

يف تغطية صفائح االمتصاص نظراً خلاصيته االنتقائية.

سطح انتقائي

selektive Oberfläche

5920 selenium

sélénium

مادة ذات موصلية ضوئية وكهرضوئية معاً، وهو عنصر من عناصر
اجلدول الدوري.

سلينيوم

Selen

5921 self commutated 
converter

convertisseur auto-commuté

نوع من املُغيرات يستخدم يف نظام إنتاج القدرة الكهربائية، ويتميز
بالقدرة على العمل تلقائيا دون احلاجة إىل حمطة مركزية مزودة مبصدر

تيار متردد.

مغير ذايت التبديل

selbstgeführter Stromrichter

5922 self regulating PV 
system

système PV à autorégulation

نظام كهرضوئي ال حيتوي على حتكم فعال حلماية البطاريات.

نظام كهرضوئي ذايت الضبط

selbstregelndes PV-System

5923 self-commutated 
inverters

onduleur auto-commuté

نوع من العواكس يتحكم ذاتياً يف تردد الشبكة. وال يعمل عادةً مع
أي جهاز آخر يقوم أيضا بضبط تردد الشبكة.

عاكس ذايت التبديل

selbstgeführte Wechselrichter

5924 self-consumption

autoconsommation

نسبة الكهرباء املولدة اليت يتم استهالكها يف املرتل أو يف العمل (يف
موقع إنتاجها).

استهالك ذايت

Eigenverbrauch

613



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةS

5925 Self-consumption 
installations

Installations d'auto-consommation

نظم كهرضوئية مبتبطة بالشبكة، واليت يتم استعمال إنتاجها من
الكهرباء بصورة كلية أو جزئية يف موقع اإلنتاج.

منشآت االستهالك الذايت

Eigenverbrauchsanlagen

5926 self-discharge

auto-décharge

تفريغ شحنة وسيط ختزين ما غري متصل مبستهلك طاقة خارجي.

تفريغ ذايت

Selbstentladung

5927 self-discharge

auto-décharge

تفريغٌ ذايت للشحن ميكن أن تتعرض له كافة البطاريات. فالبطاريات
املصنوعة أساساً من النيكل تفقد من 10 إىل 15% من سعتها أثناء

األربع وعشرين ساعة األويل اليت تلي عملية الشحن، مث تفقد من 10
إىل 15% كل شهر. أما البطاريات احلمضية الرصاصية فتفقد %5

فقط من سعتها كل شهر، بينما تفقد بطاريات الليثيوم-أيون 5% من
سعتها أثناء اليوم األول، مث تفقد بعد ذلك من 1 إىل 2%. وعند
درجات احلرارة املُرتفعة نسبياً، يزيد معدل التفريغ الذايت، حيث

تتضاعف نسبة التفريغ لكل 10 ◦س.

تفريغ ذايت

Selbstentladung

5928 self-ignition

auto inflammation

االشتعال الذايت لوقود يدل على إشتعال خليط من الوقود واهلواء من
دون مصدر أو شرارة اشتعال.

اشتعال ذايت

Selbstzündung

5929 semi terrestrial 
humus

humus semi-terrestre

entstehen unter zeitweiligem Luftabschluß in 
nährstoffarmen Niederschlagwasser.  

دبال نصف أرضي

Semiterrestrische Humusformen

5930 semiconductor

semi-conducteur

تصبح أشباه املوصالت موصلة للكهرباء إذا تعرضت ألشعة الضوء.
إمكانية التأثري على التوصيل عن طريق إضافة شوائب، جيعل من أشباه
املوصالت مثرية لالهتمام يف جمال إنتاج اخلاليا الشمسية. يتم إنتاج ما
يقرب من 80٪ من اخلاليا الشمسية يف مجيع أحناء العامل من مادة

السيلي

شبه موصل

Halbleiter

5931 semihermetic 
refrigeration 
compressor

compresseur de réfrigération semi-hermétique

((رابط: ضغاط تربيد)) يوجد فيه الضغاط واحملرك الكهربائي داخل
مبيت واحد إال أنه ميكن التوصل إليهما من رأس األسطوانة إلجراء

أعمال الصيانة واإلصالحات.

ضغاط تربيد شبه مغلق

halbhermetischer Kühlmittelverdichter

5932 semi-publicly 
accessible charging 
infrastructure

infrastructure de recharge semi-publique

منظومة لشحن املركبات الكهربائية بالطاقة توجد يف األماكن شبه
العمومية، مثل اجلراجات متعددة الطوابق.

منظومة شحن شبه عمومية

Halböffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur

5933 semi-submersible 
installation

installation semi-submersible

يعد الرفع من سفينة إحدى الطرق السهلة وغري املُعقدة لتركيب
عنفات الرياح. والسفن شبة الغاطسة املُزودة بونش تعترب منصة عائمة

أكثر استقراراً، حيث يتم تنفيذ األعمال اإلنشائية البحرية منها.

تركيبة شبه غاطسة

Halbtaucher-Errichtung

5934 sensible cooling

refroidissement sensible

كم التربيد الناجم عن ارتفاع درجة حرارة اهلواء بعد امتصاص احلرارة
احملسوسة من املاء. وحيدث ذلك فقط إذا كانت ((رابط: درجة حرارة
البصيلْة اجلافة)) للهواء أقل مما هي عليه للماء. وميثل هذا النوع من

التربيد نسبة 20٪ من طرق التربيد اإلمجالية.

تربيد حمسوس

fühlbare Kühlung
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5935 Sensible heat

chaleur sensible

احلرارة اليت تؤدي إىل تغيري درجة احلرارة يف مادة ما.

حرارة حمسوسة

fühlbare Wärme

5936 sensible heat gain

gain de chaleur sensible

الطاقة اليت تنتقل إىل مكان معني عن طريق االنتقال، والتوصيل،
واإلشعاع.

كسب احلرارة احملسوسة

fühlbarer Wärmegewinn

5937 sensible heat of 
moist air

chaleur sensible d'air humide

الطاقة احلرارية املرتبطة بتغري درجة حرارة اهلواء بني نقطتني معلومتني.

حرارة حمسوسة للهواء الرطب

fühlbare Wärme feuchter Luft

5938 sensible heat ratio 
(SHR)

coefficient de chaleur sensible

نسبة التغير يف القيمة املطلقة للحرارة احملسوسة إىل التغري يف القيمة
املطلقة للحرارة اإلمجالية.

(SHR) نسبة احلرارة احملسوسة

Fühlbare-Wärme-Verhältnis

5939 sensing thermistor

thermistance de détection

جهاز تتغير مقاومته الكهربائية وفقاً لدرجة احلرارة، ويستخدم يف نظام
التحكّم إلنتاج بيانات دخل عن املُجمّع ودرجات حرارة التخزين.

ثرميستور استشعار، ثرميستور حتسس

Thermistorfühler

5940 sensor

capteur

يطلق عليه أيضاً اسم مستقبل (متغيرات القياس) أو مستشعر
(القياس)، وهو مكون تقين يمكنه رصد خواص كيميائية وفيزيائية
محددة (مثل: اإلشعاع احلراري، درجة احلرارة، الرطوبة، الضغط،
الصوت، السطوع، السرعة) و;  أو اخلواص املادية ملا يحيط به نوعاً
أو كماً بوصفه متغير القياس. وترصد هذه املُتغيرات بواسطة التأثريات
الفيزيائية والكميائية، ومن مث يتم حتويلها إىل إشارة كهربائية يمكن

استخدامها يف عمليات املُعاجلة الالحقة.

حساس، مستشعر

Sensor

5941 separate heat and 
power (SHP) 
systems

systèmes de production séparée de chaleur et 
d'électricité

أنظمة تقليدية، تعتمد على مصادر مختلفة للحصول على احتياجها
من القُدرة الكهربائية واحلرارة، ومن أمثلتها احملطات املركزية لتوليد
الطاقة واليت تعمل بالفحم، وأنظمة التدفئة بالغاز الطبيعي يف املوقع.
وتقل الكفاءات اليت يحققها هذا النوع من األنظمة عن نظرياا

املُتحققة يف أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة
. (((CHP) التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة|(CHP)

أنظمة منفصلة للحرارة والكهرباء

konventionelle Wärme- und 
Stromerzeugungssysteme

5942 separate sewer 
system

système d'égout séparé

يتم تفريغ مياه الصرف الصحي يف قناة خاصة ومياه األمطار يف قناة
أخرى منفصلة (الفصل بني هذين النوعني من مياه الصرف الصحي).
بسبب احلمولة املنخفضة عموما من التلوث يف مياه األمطار، فإا

عادة ما تفرغ مباشرة أو بشكل غري مباشر (مثال عرب أحواض جتميع
مياه األمطار)

صرف صحي مقسم

Trennkanalisation

5943 separating system

système de séparation

أنظمة تستخدم لعزل أنظمة التدفئة واألنظمة املُسخنة.

أنظمة عزل، أنظمة التفاف

Trennsysteme

5944 separation process

procédé de séparation

عملية يتم خالهلا فصل الغاز غري املتكثف عن اجلازولني، حيث يتم
تكثيف اخلليط الناتج من املفاعل رقم 4 للحصول على اجلازولني.
ويتم الفصل بني الغاز غري املتكثف واجلازولني يف مكثف;  فاصل

اعتيادي.

عملية الفصل

Trennprozess

5945 separation system

système de séparation

يف تكنولوجيا تصريف املياه يتم استعمال أنابيب وقنوات نظامني
منفصلني لتصريف املياه العادمة ولتصريف مياه األمطار والتسلل.

((( LINK: صرف صحي مقسم))) .

نظام الفصل

Trennsystem
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5946 separator

séparateur

يقصد بالفاصل يف البطاريات، الطبقة الفاصلة املوجودة بني ((رابط:
األنود)) و((رابط: الكاثود)).  والفاصل غشاء مصمم ليستطيع إنفاذ

مواد معينة، مثل األيونات (Li+) . ويصنع عادةً من البوليمرات أو من
املواد اخلزفية.

فاصل (البطارية)

Separator

5947 separator system

système de séparation

نظام عزل

Trennsystem

5948 SEPIC converter

convertisseur SEPIC

يشبه هذا احملول يف وظيفته حمول إضعاف وتعزيز اجلهد التقليدي، إال
أنه يتميز خبرج غري معكوس القطبية، فضالً عن استخدام مكثف

موصل على التوايل لربط الطاقة املنقولة من الدخل إىل اخلرج.

حمول ابتدائي أحادي امللف

SEPIC-Wandler

5949 sequential tripping 
sequential actuation

déclenchement des suites à un incident

يف حالة التغلّب على عطل ما عن طريق فصل عنصر التشغيل الذي
وقع به هذا العطل وفقاً للنظام املعين، فإنه يتداعى عقب ذلك حدوث

متوالية إعتاق محائية.

متوالية اإلعتاق الالحقة

Folgeauslösung

5950 series arc regulator

régulateur série

منظم يكون فيه عنصر التحكم موصالً على التوايل مع البطاريات
واملصفوفة الشمسية، وتعمل آلية التحكم هذه على قطع تيار الشحن

عند فتح الدائرة الكهربائية للمصفوفة الشمسية.

منظم موصل على التوايل

Reihenladeregler

5951 series circuit

circuit série

دائرة تكون فيها عناصر عديدة متصلة الواحد تلو األخر. ومثل هذا
النوع من االتصال يسمى االتصال التعاقيب أو توصيل طرف بطرف.

دائرة توالِ

Reihenschaltung

5952 series connection

commutation en série

توصيل مصادر الفلطية الواحد تلو األخر. ويف بعض احلاالت اخلاصة
ملصادر الفلطية املُستمرة، يعين املُصطلح كذلك، توصيل القُطب

املوجب للبطارية (اخللية) بالقطب السالب لبطارية;  خللية أخرى.
وينتج عن التوصيل على التوايل زيادة الفلطية، أما السعة فتظل ثابتة.
ويف هذه احلالة (توصيل بطاريات على التوايل) ال ينتج سوى تيار

مستمر.

توصيل على التوايل

Serienschaltung

5953 series HEV

véhicule électrique hybride de série

انظر ((رابط: مركبة ذات جني متوالٍ))، هي ((رابط: مركبة
كهربائية هجينة (HEV)))  تدار بالكهرباء فحسب.

مركبة متوالية التهجني

Series HEV

5954 series hybrid

hybride série

مركبة هجينة يستخدم فيها محرك احتراق داخلي صغري إىل حد ما،
وظيفته الوحيدة هي توليد التيار الكهربائي، حيث ال حيدث انتقال

مباشر للقوة امليكانيكية منه إىل العجالت. ويتم احلصول على
االحتياجات املُختلفة من القُدرة يف عملية القيادة الدينامية بشكل

كامل من املوتور الكهربائي والبطارية، املصممني حبجم أكرب مما مها
عليه يف ((رابط: مركبة بتهجني متوازٍ|املركبة ذات التهجني

املتوازي)). 

مركبة ذات جني متوالٍ

Serieller Hybrid

5955 series hybrid power 
systems

systèmes  hybrides série

ميكن تصنيف األنظمة اهلجينة إىل نوعني من الطوبولوجيا، مها: أنظمة
بطوبولوجيا متوازية (موصلة على التوازي)، وأخرى بطوبولوجيا
متوالية (موصلة على التوايل). ويف النوع الثاين، تستخدم القدرة
الكهربائية املولّدة من مصادر متجددة، مثل مولد ديزل واملولدات
الرحيية واملصفوفات الكهرضوئية الشمسية، لشحن مصفوفة من

البطاريات. ويقوم عاكس التيار الكهربائي بتحويل قدرة التيار املستمر
املُخزنة يف جمموعة البطاريات إىل تيار متردد، ويكون ذلك عند

مستويي جهد وتردد قياسيني، مث يقوم بإمدادها إىل احلمل.

نظام التهجني املتوايل

Reihen-Hybridenergiesysteme
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5956 series resonant 
inverter

onduleur résonant série

توضع املكونات الرنينية وأداة الفصل والوصل على التوايل يف العواكس
الرنينية املتوالية (املوصلة على التوايل) مع احلمل، حبيث تشكل معاً
دائرة ناقصة التخميد. وتنخفض قيمة التيار املار يف أدوات الفصل

والوصل إىل الصفر نظرا للخصائص الطبيعية للدائرة.

عاكس رنيين متوايل

resonanter Reihenwechselrichter

5957 service life;   life 
cycle

durée de vie

الفترة الزمنية اليت يمكن أن يستخدم فيها جهاز تقين ما، دون استبدال
مكوناته األساسية أو تعرضه للتعطّل الكامل.

عمر تشغيلي، عمر افتراضي

Lebensdauer

5958 service station

station-service

متكن العربات من التزود بوقود ديزل، كما ميكن ان تزود أيضا بغاز
البتروباتل املسال وبالغاز الطبيعي، وتوجد مؤخرا حمطات للتزود

باهليدروجني أو بالكهرباء.

حمطة وقود

Tankstelle

5959 Setpoint

point de réglage

نقطة يتم عندها ضبط جهاز التحكم، وكذلك احلفاظ على درجة
احلرارة والرطوبة النسبية أو الضغط.

نقطة الضبط

Sollwert

5960 setting angle

angle de réglage

الزاوية احملصورة بني وتر الريشة ومستوى دوراا. (انظر: ((رابط:
ريشة العنفة))) 

زاوية التثبيت، زاوية الريشة

Anstellwinkel

5961 setting off payment 
claims

compensation

مقاصة

Aufrechnung

5962 setting point

point d'écoulement

نقطة التصلب (باإلنكليزية: نقطة الضبط) تشري إىل درجة احلرارة اليت
تفقد عندها مادة سيولتها (ال تظهر أي حترك خالل مراقبة تستمر 10
ثوان) وتتوقف متاما عن التدفق. املعيار اخلاص للمعهد األملاين للمعايري

(DIN 51583) مت التخلي عنه وعوض أو أدرج يف املعيار
DIN EN 2)

نقطة التسيل

Stockpunkt

5963 SEU/ARES

SEU/ARES

برنامج حماكاة مت تطويره يف جامعة كارديف يف إجنلترا. ويتوىل حتديد
ما إذا كان النظام حيقق االستقالل املطلوب، مع الوفاء مبيزانية املشروع

يف الوقت نفسه، وذلك بناًء على بيانات التكلفة اليت حددها
املستخدم.

SEU /ARES برنامج

SEU / ARES

5964 sewage

eaux usées

يدل املصطلح على املياه امللوثة من خالل استخدام (أو اليت تغريت
خصائصها أو تكوينها). كما يدل يف بعض احلاالت النفايات السائلة

من املناطق املرصوفة الناجتة عن تساقط مياه األمطار، واملياه اليت
تتسرب إىل ااري نتيجة ألضرار يف البنيات التحتية.

مياه الصرف الصحي

Abwasser

5965 sewage disposal

évacuation des eaux usées

ختلص من مياه الصرف الصحي

Abwasserbeseitigung

5966 sewage gas

gaz d'épuration

الغاز الذي يتكون خالل عملية معاجلة وتنقية مياه الصرف الصحي.

غاز الصرف الصحي

Klärgas

5967 sewage network

réseau d'assainissement

نظام جماري مائية جلمع  مياه الصرف الصحي وإيصاهلا إىل موقع
املعاجلة أو التخلص.

شبكَة قنوات الصرف الصحي

Kanalnetz
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5968 sewage network

réseau d'eaux usées

شبكة الصرف الصحي

Schmutzwassernetz

5969 sewage pipe

tuyau d'égout

تستخدم أنابيب الصرف الصحي لتصريف مياه الصرف الصحي وكل
املياه املستعملة من املباين.

أنابيب الصرف الصحي

Abwasserrohr

5970 sewage plants 
based production

production à base de stations d'épuration

اعتمدت تكنولوجيا إنتاج ((رابط: غاز حيوي|الغاز احليوي)) أصالً
على حمطات الصرف الصحي، حيث تستخدم عملية هضم الكتلة

احليوية يف إنتاجه منذ ما يقرب من 100 عام.

إنتاج الغاز احليوي اعتماداً على
حمطات الصرف الصحي

kläranlagenbasierte Produktion

5971 sewage sludge

boues d'épuration

بقايا معاجلة مياه الصرف الصحي ومعاجلة مياه الشرب.

محأة مياه الصرف الصحي

Klärschlamm

5972 sewage system

système d'égout

يستخدم نظام الصرف الصحي (الشبكات والتجهيزات ذات الصلة)
لرتح املياه من املباين.

نظام الصرف الصحي

Abwasseranlage

5973 sewage system;   
canalization

réseau d'égouts;   réseau d'assainissement

منشأة لتجميع وحتويل ((رابط: مياه ملوّثة|املياه املُلوّثة))، ومياه
األمطار، واجلليد الذائب، عرب قنوات حتت أسطح األرض. وتضم

شبكة الصرف الصحي، إىل جانب القنوات، معدات وأجزاء للتجميع
والضخ واحلجز، وكذلك للتنظيف امليكانيكي. وتنقل ((رابط: مياه

الصرف الصحي)) املُجمعة إىل ((رابط: حمطة معاجلة مياه
الصرف|حمطات معاجلتها)) أو حتويلها إىل مسطّحات مائية ((رابط:

مصرف|مصارِف)) مباشرةً.

نظام تصريف صحي، الصرف الصحي

Kanalisation

5974 sewage treatment

traitement des eaux usées

عملية جتري فيها معاجلة مياه الصرف الصحي بواسطة عدد من
العمليات املختلفة اليت تفصل خالهلا املواد الصلبة عن طريق ترسيبها
ومن مث حتويل امللوثات القابلة للذوبان إىل محأة بيولوجية وغازات

مثل: ثاين أكسيد الكربون وامليثان.

معاجلة مياه الصرف الصحي

Abwasserbehandlung;   Klärung

5975 sewage treatment 
plant

station d'épuration

حمطة  تتم فيها معاجلة ((رابط: مياه الصرف الصحي)) وتنقيتها.

عالَجة مياه الصرف  الصحيحمطة م

Kläranlage

5976 sewerage

assainissement

شبكة جماري متثل نظاما جلمع والتخلص من مياه الصرف الصحي
ومياه األمطار ومياه الثلوج الذائبة من خالل قنوات حتت األرض.

جماري الصرف الصحي

Kanalisation

5977 shading

ombrage

عرقلة الضوء الساقط وامتصاص الضوء. على سبيل املثال، عندما
تسقط سحابة، أو األشجار أو املباين الظل على النظام الشمسي، األمر

الذي يؤدي إىل خسارة يف اإليرادات، ويف حاالت نادرة ميكن أن
يسبب الضرر من خالل النقاط الساخنة.

تظليل

Verschattung

5978 shading coefficient

coefficient d'ombrage

نسبة احلرارة الشمسية املُكتسبة خالل نظام تزجيج معين إىل إمجايل
احلرارة الشمسية املُكتسبة خالل طبقة واحدة من الزجاج الشفّاف

مزدوج املتانة.

معامل التظليل

Abschattungskoeffizient
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5979 shaft bus

bus d'arbre

تصمم أنظمة القُدرة اهلجينة عادةً حبيث ترتبط مبكون مركزي يسمى
'ديزل مقرون'. وهو يف الواقع عبارة عن مكونني أساسيني، مها:

محرك ديزل، ومغير دوار. ويتصل هذان املُكونان معاً بواسطة قابض.
وتقوم هذه اموعة باإلمداد بالقُدرة إىل أمحال ناقلي التيار املُتردد

والتيار املُستمر عرب ما يسمى 'ناقل عمود اإلدارة'.

ناقل عمود اإلدارة

Wellenbus

5980 shaft horsepower

puissance sur l'arbre

 قياس الطاقة امليكانيكية الفعلية املنقولة لعمود اإلدارة يف وحدة زمنية
معينة. (انظر: ((رابط: قُدرةٌ حصانِية))) 

قدرة حصانية لعمود اإلدارة

Wellenpferdestärke

5981 shale gas

gaz de schiste

غاز طبيعي، تتواجد خمزوناته الطبيعية يف صخور طينية وتستعمل
الستخراجه أساليب وتقنيات غري تقليدية.

غاز صخري

Schiefergas

5982 shale Gas

gaz de schiste

الغاز الصخري هو ((رابط: غاز طبيعي)) يتم استخالصه من صخور
رسوبية دقيقة التكوين ضعيفة املسام (صخور رسوبية صفيحية).

غاز صخري

Schiefergas

5983 shale gas production

production de gaz de schiste

Produktion von Schiefergas - ist in 
Tonsteinen gespeichertes Erdgas.  

إنتاج الغاز الصخري

Schiefergasproduktion

5984 shale oil

huile de schiste

نفط يتواجد خمزونه يف صخور رسوبية ويتم استخراجه باالعتماد على
. (((Fracking) رابط: تكسري)) تقنية تسمى

نفط صخري

Schieferöl

5985 Shams-1

Shams-1

حمطة ضخمة تقع يف دولة اإلمارات العربية املُتحدة، وقد بدأت عملها
يف مارس لعام 2013 كأكرب حمطة للطاقة الشمسية على املُستوى
العاملي، حيث تبلغ قُدرا اإلنتاجية 100 ميجاواط. وهي تغذّي

آالف املنازل ذه الطاقة منذ ذلك الوقت، مما يتالىف انبعاث 175
ألف طن من ثاين أكسيد الكربون سنوياً.

حمطة 'مشس 1' للطاقة الشمسية

Shams-1

5986 shared space

espace partagé

فلسفة ختطيط إلنشاء الطرق، تتمثل سمتها األساسية يف أن كل
مستخدمي الطرق، سواء كانوا مشاة أو قائدي سيارات أو دراجات،

متساوون يف أحقية استخدامها.

حيز مروري مشترك

Shared Space

5987 shelf

plateau continental

املناطق البحرية احمليطة بالقارات واليت يصل عمق املياه فيها إىل حوايل
200 متر.

منحدر قاري

Schelf

5988 shelf ice

barrière de glace

Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt und 
an Land fest verbunden ist.  

جرف جليدي

Schelfeis

5989 shield of earth

bouclier de la Terre

-  

درع األرض

Schutzschild der Erde

5990 shifting of 
vegetation zones 
and habitats

décalage des zones de végétation et d'habitats

Folgen der globalen Erwärmung  

انتقال مناطق الغطاء النبايت واملوائل

Verschiebung von Vegetationszonen und 
Lebensräumen
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5991 shipper

transporteur

الشخص الذي يستخدم خدمات النقل املُقدمة من مشغل الشبكة
.احمللية، يف نقل الغاز الطبيعي

مسؤول الشحن

Transportkunde

5992 shore filtrate

filtrat de rive

مياه خدمات أو ((رابط: ماء شرب))، واليت يتم احلصول عليها من
آبار يف املنطقة ااورة مباشرة لألار أو للبحريات، أي أن نسبة كبرية

من مياه هذه اآلبار هي من هذه املياه السطحية.

راشح الضفة

Uferfiltrat

5993 short circuit

court-circuit

عطل حيدث فيه اتصال أو تالمس مباشر بني أي نقطتني يف الشبكة
بواسطة سلك مسيك. ومقاومة دائرة القصر تساوي صفراً.

دارة قصر

Kurzschluss

5994 short circuit close to 
a power station

court-circuit proche de la centrale

دائرةُ قصر تنشأ عندما يكونُ نصيب التيار املُتردد يف دائرة القصر
والالزم لتشغيل آلة متزامنة (أو ال متزامنة) يف حالة وجود دائرة قصر
ثالثية القطب، أعلى من ضعف قيمة تيار القياس لآللة نفسها. (انظر:

((رابط: دائرة قصر بعيدة عن حمطة توليد الطاقة))) 

دائرة قصر قريبة من حمطة توليد الطاقة

kraftwerksnaher Kurzschluss

5995 short circuit ratio

Rapport de court-circuit

مصطلح يطلق على قياس قوة أنظمة التيار املتردد املُتصلة بأطراف
وصلة نظام التيار املستمر. وإذا كانت نسبة قصر الدائرة أقل من 3،

فيوصف النظام بأنه ضعيف.

(SCR) نسبة قصر الدارة

Kurzschlussverhältnis

5996 Short interruption

coupure brève

تعطل إمدادات التيار الكهربائي ملدة أقصر من ثالثة دقائق.

انقطاع قصري

Kurzzeitunterbrechung

5997 short position

position courte

عجز يف ((رابط: ميزان جتاري|امليزان التجاري)) حيدث يف جمال
((رابط: جتارة االنبعاثات)) عندما يكون لدى مؤسسة ما ((رابط:

شهادة الكربون|شهادات كربون)) أقلّ مما حتتاجه للوفاء بالتزامتها يف
جمال الطاقة حسب طبيعة نشاطها. ويدخل يف سياق هذا املركز

االلتزام الضرييب طبقاً ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)|لنظام
جتارة االنبعاثات (ETS))) ، وكذلك عمليات بيع الشهادات. ويف

هذا السياق (انظر: ((رابط: مركز طويل))) .

مركز قصري

Short-Position

5998 short rotation 
intensive culture 
(SRIC)

culture intensive avec courte rotation (CICR)

زراعة احملاصيل الشجرية للحصول منها على ((رابط: الطاقة احليوية))
أو إلنتاج األلياف. يتميز هذا النوع من الزراعة بضرورة عمل إعداد
تفصيلي للموقع املراد زراعته، وعادةً تكون املسافة الزمنية بني مواسم

احلصاد أقل من 10 سنوات، ويكون احملصول عبارة عن أشجار
هجينة سريعة النمو، وختضع إلدارة مكثفة (يتم خالهلا إمدادها ببعض
السماد، فضالً عن مكافحة اآلفات واألعشاب الضارة، كما قد جيري

توفري إمكانيات الري هلا إذا لزم األمر).

زراعة كثيفة قصرية الدورة

Kurzumtriebskultur

5999 shortage of 
certificate

manque de certificats

عدم تغطية عدد ((رابط: حق إطالق انبعاثات|شهادات إطالق
االنبعاثات)) للمطلوب فعلياً يف فترة ما من الفترات احملاسبية.

عجز شهادات االنبعاثات

Unterdeckung an Zertifikaten

6000 short-circuit

court-circuit

منفذ كهربائي أحادي مقاومته تقترب من الصفر، وبوسعه التسبب يف
تدمري املُكون الكهربائي املعين بفعل االرتفاع الكبري يف شدة التيار.

دائرة قصر

Kurzschluss
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6001 short-circuit current

Courant de court-circuit

التيار الذي يسري يف حالة حدوث دائرة قصر. ويف حالة شبكة التيار
ثالثي األطوار، يمكن التمييز بني دائرة القصر األحادية والثنائية

والثالثية املراحل.

تيار دائرة القصر

Kurzschlussstrom

6002 short-circuit power

Puissance de court-circuit

(انظر: ((رابط: قدرة التيار املتردد البدئي لدائرة القصر))) 

قدرة دائرة القصر

Kurzschlussleistung

6003 short-circuit remote 
from a power station

court-circuit loin de la centrale

دائرةُ قصر تنشأ عندما يكونُ نصيب التيار املُتردد اإلبتدائي يف دائرة
القصر والالزم لتشغيل آلة متزامنة (أو ال متزامنة) يف حالة وجود دائرة

قصر ثالثية القطب، أقلَ من ضعف قيمة تيار القياس لآللة نفسها.
(انظر: ((رابط: دائرة قصر قريبة من حمطة توليد الطاقة))) 

دائرة قصر بعيدة عن حمطة توليد
الطاقة

kraftwerksferner Kurzschluss

6004 short-range 
forecast;   short-
period forecast

prévision à courte échéance

توقّعات حالة الطقس لالثنيت عشرة ساعة التالية.

توقع قصري املدى

Kürzestfristprognose

6005 short-term 
orientation

Orientation à court terme

يعد حتقيق نتائج سريعة حافزاً للعمل أو لتنفيذ املشروع املعين. (انظر:
((رابط: توجه طويل األمد))) 

توجه قصري األمد

Kurzzeitorientierung

6006 short-term scenario

scénario à court terme

سيناريو لفترة مستقبلية قصرية.

سيناريو قصري املدى

Kurzzeitszenario

6007 short-term storage 
system

stockage à court terme

وسيط ختزين يستطيع توفري الطاقة الكهربائية بسرعة لفترة قصرية.
وهو خزان للقُدرة، يكمن دوره األساسي يف تأمني جودة شبكة

الكهرباء. (انظر: ((رابط: خزان طويل األمد))) 

خزان قصري األمد، ختزين قصري األجل

Kurzzeitspeicher

6008 shunt

shunt

جتهيزة تهيئ مسار منخفض ((رابط: مقاومة|املُقاومة)) للسماح مبرور
التيار حول نقطة أخرى يف الدائرة.

مفرع تيار، تفريعة كهربائية، جمزئ

Shunt;   Messwiderstand

6009 shunt regulator

shunt regulator

منظم يكون  مدمج يف النظام إلعادة توجيه التيار مرة أخرى خارج
البطاريات، ويتم تركيب هذا النوع من املتحكمات عادةً يف األنظمة

الشمسية صغرية السعة.

منظم موصل على التوازي

Shunt-Regler

6010 shut-down in storms

arrêt d'urgence;   mise en sécurité

إغالق حمطات توليد الطاقة بالرياح عند هبوب رياح شديدة تتجاوز
القيمة اإلمسية املُحددة، وذلك لتجنب حدوث أضرار. (انظر: ((رابط:

مرحلة رياح شديدة))) 

إيقاف بسبب العواصف

Sturmabschaltung

6011 shutdown planning 
decommissioning 
planning

plan de mise hors service

خطة لوقف تشغيل ((رابط: وحدة توليد|وحدات توليد))، وخاصةً
تلك املوجودة يف حمطات الطاقة النووية.

خطة وقف التشغيل

Stilllegungsplanung

6012 shutdown planning 
decommissioning 
planning

plan d'arrêt

خطة توقُّف تشغيل ((رابط: وحدة توليد|وحدات توليد)) لفترة
قصرية، وهو توقف حيدث تلقائياً.

خطة توقف التشغيل

Stillstandsplanung
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6013 sickle moss

mousse faucille

ist ein vor allem in West- und Mitteleuropa 
flächendeckend im Rückgang begriffenes 
Laubmoos aus der Familie Scorpidiaceae  

طحلب املنجل

Sichelmoos

6014 Side channel pump

Pompe à canal latéral

مضخة الستعماالت خاصة، تتموضع تقنيا بني مضخة إزاحة ومضخة
طرد مركزي.

مضخة بقناة جانبية

Seitenkanalpumpe

6015 sieve analysis

analyse granulométrique

طريقة تستخدم للتعرف على تصنيف أحجام احلُبيبات يف األجسام
احلُبيبية. وتعد الغربلة اجلافة باستخدام البرج املنخلي املُثبت على جهاز
غربلة أكثر الطرق املُتبعة يف التحليل. كما تطبق طريقة الغربلة الرطبة،
وطريقة الغربلة بتدفّق اهلواء بالنسبة للمواد صعبة الغربلة، اليت متيل
بطبيعة احلال إىل التكتل والتراكم، وكذلك بالنسبة للمواد الدقيقة

والناعمة.

حتليل الغربلة، حتليل منخلي

Siebanalyse

6016 silica gel

gel de silice

مادة البلورية من ثاين أكسيد السليكون، تكون إما مرِنة أو صلبة.
وهي أيضاً شديدة املسامية وهلا سطح داخلي كبري، كما أن هلا مقدرة
عالية على امتصاص الرطوبة. وتستخدم هالَمةُ السليكا يف عمليات
الترشيح، وكمادة مثخنة (مادة تغليظ) يف تكنولوجيا اهلُالَمةُ يف
بطاريات الرصاص، كما أا تستخدم كمادة للتجفيف. أما يف

الوسائط الكيميائية احلرارية لتخزين الطاقة، فتستخدم هالَمةُ السيليكا
كمادة امتصاص، وذلك نظراً لطاقة االمتصاص والتفريغ املُرتبطة

خباصية امتصاص الرطوبة اليت تتميز ا هذه املادة.

هالَمةُ السيليكا

Silikagel

6017 silicates

silicates

sind die Salze und Ester der
Ortho-Kieselsäure (Si(OH)4) und deren

.Kondensate

سليكات

Silikat

6018 silicic acid

acide silicique

اسم ألمحاض األوكسو - سيليكون.

محض السلسيليك

Kieselsäure

6019 silicon

silicium

شبه موصل، أحادي العنصر. ويتميز السيليكون األويل النقي بلون
أسود مييل إىل الرمادي، وهو يظهِر ملعة معدنية مميزة، يبدأ لوا يف

األغلب من الربونزي وصوالً إىل درجة مائلة للزرقة. (انظر: ((رابط:
خلية مشسية))) 

سيليكون

Silizium

6020 silicon

silicium

عنصر كيميائي ميكن أن يرتبط مع أربع ذرات جماورة. السيليكون هو
شبه املوصل الذي يضطلع حلد اآلن بأهم دور يف صناعة أشباه

املوصالت ووحدات الطاقة الشمسية. ميكن حتويل املادة اخلام، أكسيد
السيليكون (الرمال) ومعاجلتها إلنتاج السيليكون األحادي البلورة،

املتعدد البلو

سيليكون

Silizium

6021 silicon-controlled 
rectifier

redresseur contrôlé au silicium

.SCR عرف اختصاراً بـم احملكوم بشبه موصل ويا املقوسمى أيضي
وهو جهاز توصيلي أحادي االجتاه رباعي الطبقات للتحكم يف التيار.

وال يشغل هذا النوع من األجهزة إال بتيارات متجهة إىل داخل
البوابة.

مقوم سليكوين حمكوم

Thyristor

6022 silver

argent

فلز أبيض والمع. من املعادن الثمينة.

فضة

Silber
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6023 silviculture

sylviculture

عملية مراقبة ومتابعة تأسيس وتكوين وهيكلة ومنو الغابات واألراضي
احلرجية علمياً وعملياً.

زراعة األحراج، زراعة الغابات

Forstwirtschaft

6024 single axis rotating 
collector

collecteur à un seul axe de rotation

((رابط: مجمّع ذو سطح تتبعي)) يتحرك حول حمور واحد.

مجمّع دوار أحادي احملور

einachsig nachgeführter Kollektor einachsiger 
Solartracker

6025 single diode model

modèle de diode simple

منوذج بسيط لدائرة مكافئة خاص خبلية كهرضوئية. ويتكون من دايود
موصل على التوازي مع مصدر تيار مثايل. ويقوم هذا املصدر باإلمداد

بالتيار يف تناسب مع ما يتعرض له من سطوعٍ مشسي.

منوذج أحادي الدايود

Ein-Dioden-Modell

6026 single duct air 
conditioning system

système de conditionnement d'air à un conduit

((رابط: مكيف هواء (AC)))  ينقل فيه اهلواء إىل مناطق خمتلفة عرب
ممر واحد.

نظام ذو جمرى واحد

Einkanalsystem

6027 single flow cooling 
tower

tour de refroidissement à flux unique

((رابط: برج تربيد ذو سريان معترض)) يوجد به قطاع من احلشوات
على جانب واحد فقط من غرفة االمتالء.

برج تربيد أحادي التدفق

einflutiger Kühlturm

6028 single passage 
cooling

refroidissement à passage unique

(انظر: ((رابط: تربيد مباشر مبياه األار))

تربيد بالتمرير األحادي

Durchlaufkühlung

6029 single-axis tracking

suivi mono-axiale

نظام يستخدم لتدوير النظام الشمسي من الشرق إىل الغرب، اللتقاط
أشعة الشمس وجتميعها.

تتبع أحادي احملور

einachsige Nachführung

6030 single-circuit 
storage heater

réservoir à circuit unique

((رابط: خزان املياه الساخنة|خزان للمياه الساخنة))، يمكن أن يعمل
يف أي وقت تبعاً للحاجة. وعلى عكس هذا النوع من اخلزانات، فإن

((رابط: خزان ثنائي الدوائر|اخلزان ثنائي الدوائر)) يشتمل على
نظامني كهربائيني للتسخني، أحدمها يعمل كنظام التسخني املوجود يف
اخلزان أحادي الدورة، واآلخر يستخدم كاملوجود يف وحدة ختزين
الطاقة ليالً، مبعىن أنه ال يمكن استخدامه سوى يف فترات التعريفة

املُتخفضة للتيار الكهربائي. وبوجه عام يتميز النظام الثاين للتسخني يف
اخلزان ثنائي الدورة بصغر حجمه مقارنا بالنظام األول.

خزان أحادي الدورة

Einkreisspeicher

6031 single-component 
system

système à composante unique

نظام ال يوجد به إال نوع واحد من املادة.

نظام أُحادي املُكون

Einstoffsystem

6032 single-phase 
electric power

puissance électrique par phase

القدرة الكهربائية أحادية الطور تشري إىل توزيع القدرة الكهربائية
املترددة التيار باستخدام نظام تتغري فيه مجيع قيم جهد اإلمداد يف توافق

تام.

قدرة كهربائية أحادية الطور

Einphasen-Stromversorgung

6033 single-screw 
compressor

compresseur à vis unique

((رابط: ضغاط تربيد)) حيتوي على دوار حلزوين واحد وعجلتني
جنمييت الشكل.

ضغاط أحادي اللولب

Einzelschraubenverdichter

6034 single-shaft design

conception mono-arbre

أحد أساليب تصميم ((رابط: عنفة متناهية الصغر|العنفات متناهية
الصغر))، يستخدم فيه عمود دوار واحد، مما يمكّن من تقليل

االحتياج إلجراء صيانة، ويؤدي إىل حتسني املوثوقية العامة للعنفات.

تصميم أُحادي العمود

Einwellenanordnung
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6035 singleshot 
psychrometer

psychromètre (fronde) à rotation

أداة تقيس كُال من درجة احلرارة والرطوبة النسبية لتحديد حالة اهلواء
الرطب، وذلك عن طريق حتديد درجة حرارة البصيلتني اجلافة واملبللة.

وحتتوي هذه األداة على ترمومترين، إحدامها جاف واآلخر رطب.

مقياس الرطوبة املعلق، بسكريومتر
معلق

Schleuderpsychrometer

6036 single-stage 
digestion system

système de digestion en une étape

نظام جتري فيه كافة التفاعالت البيولوجية يف مفاعل واحد أو صهريج
واحد محكم اإلغالق. ومن شأن نظام اهلضم أحادي املرحلة أن

يخفض تكاليف التشييد، إال إنه يتسبب يف خفض مستوى التحكم يف
التفاعالت احلادثة داخل النظام.

نظام هضم أحادي املرحلة

einstufiges Aufschlusssystem

6037 sink

fonçage

يف هندسة املناجم، حفر ((رابط: بئر جيوحرارية (بئر)|بئر
جيوحرارية)) أو بئر مياه أو بئر تعدين.

حفر

Abteufen

6038 SIRENE

SIRENE

يهدف إىل حماكاة الشبكة الكهربائية واألداء االقتصادي لنوع معني من
األنظمة اهلجينة يقوم باإلمداد بالكهرباء إىل شبكة معزولة جتنبا إلجراء
ضبط باهظ التكلفة للبارامترات أثناء القيام بأعمال التركيبات يف موقع

العمل.

SIRENE برنامج

SIRENE

6039 site analysis

analyse du site

معاينة موقع ما ملعرفة مدى مناسبته الستغالل الطاقة الشمسية.

تقييم املوقع

Standortanalyse

6040 slag

scories

منتج جانيب شبه زجاجي ينتج من صهر املعادن اخلام، حيث جيري
أثناء عملية الصهر فصل أجزاء املعدن املرغوب فيها عن األجزاء غري
املرغوبة. ويتكون اخلبث املعدين عادةً من خليط من األكاسيد املعدنية

وثاين أكسيد السيليكون.

خبث (املعادن)

Schlacke

6041 slag

scorie

يقصد به يف جمال تقنية االحتراق ((رابط: رماد|الرماد)) الذي يتعرض
إىل ما يزيد عن درجة حرارة الرخاوة، فتتغري حالته العادية -اليت يكون
فيها على هيئة حبيبات دقيقة أو مسحوق- فتصري عجينية أو تتحول

إىل سائل لَزِج.

خبث

Schlacke

6042 sleet

grésil

Form von Niederschlag, bei dem 
Schneekristalle durch angefrorene 

Wassertröpfchen zu kleinen Kügelchen 
verklumpt  

مطر متجمد

Graupel

6043 slipping

passer à travers

التأثري االنزالقي احلادث يف مولِّد تزامين أو آلة تزامنية. (انظر: ((رابط:
تشغيل التزامين))) 

انزالق

Durchschlüpfen

6044 slotted pipes

tuyaux fendus

تمد األنابيب يف مناطق اآلبار العميقة البعيدة حبيث تراعي محايتها من
تساقط الصخور (تغطية اآلبار). وغالباً ما تترك األجزاء اإلنتاجية للبئر
دون تغطية (حفرة مكشوفة)، ومع ذلك يمكن يف هذه احلالة استخدام
أنابيب منفذة مشقوبة (ذات شقوف ضيقة) أو ذات أشكال مختلفة

للفتحات. (انظر: ((رابط: بئر عميقة))) ، (انظر: ((رابط: بئر
جيوحرارية (بئر))) )، (انظر: ((رابط: حفرة مكشوفة))) )

أنابيب مشقوبة

geschlitzte Rohre
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6045 slurry wall siphon 
reactor

réacteur à levage et paroi d'étanchéité

مفاعل ينبين تشغيله على االستفادة من احندار طبيعي كاف لطبقة املياه
اجلوفية بغرض استخراج ((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية)) وفقاً

للمبدأ العام لعمل املرفاع. وجتري معاجلة وتنقية ((رابط: مياه
جوفية|املياه اجلوفية)) املُلوثة يف مفاعالت متنوعة، مدجمة يف نظام

املرفاع، وذلك تبعاً لنوع وكم ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)). 

مفاعل ذو جِدار إحكام ومرفاع

Dichtwand-Heber-Reaktor

6046 small cogeneration 
units

petites unités de cogénération

((رابط: وحدات التوليد املشترك|وحدات توليد مشترك)) تتميز
بإنتاج قدرة كهربائية يقل عن 3 ميجاواط وتستخدم فيها مولدات
احتراق داخلي و((رابط: عنفة متناهية الصغر)) وتقنية ((رابط: خلية
وقود|خاليا الوقود)) لتحقيق ما يزيد على 90% من ((رابط: كفاءة
حرارية|الكفاءة احلرارية)).  ويستخدم هذا النوع من الوحدات يف

املستشفيات واملباين السكنية والفنادق.

وحدات توليد مشترك صغرية

kleine KWK-Anlagen

6047 Small hydropower

petites centrales hydroélectriques

Wasserkraftwerke mit einer Leistung bis 10
Megawatt

طاقة كهرومائية صغرية

Kleine Wasserkraft

6048 small motor vehicle

Petite voiture à moteur

وفقاً لالئحة اخلاصة باملُتطلبات الفنية للمركبات املُعدة للسري على
الطرق، هي مركبة تعمل مبحرك، وختضع لشروط أقل صرامة مقارنةً
بسيارات الركّاب العادية، إال أن هلا حدوداً معينة للوزن ال يسمح

بتجاوزها.

مركبة مبحرك صغري

Kleinmotorwagen

6049 small power 
production facility

petite installation de production d'électricité

منشآة تنتج قدرة كهربائية من ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية))
أو املوارد املتجددة أو املُتبددة، وال تزيد قدرا اإلنتاجية على 80

ميجاواط.

حمطة صغرية لتوليد الطاقة الكهربائية

Kleinkraftwerk

6050 small purification 
plant

micro-station d'épuration

حمطة تجري فيها تنقية ((رابط: مياه الصرف الصحي)) لعدد حمدود
من األفراد يتراوح ما بني 4 و 50 فرداً. وبذلك يمكن استخدامها يف
منازل مستقلة، أو يف مجمعات سكنية صغرية، أو مطاعم، أو أكواخ
االحتماء، وذلك عند تعذّر تصريف املياه إىل ((رابط: حمطة معاجلة

مياه الصرف|حمطات معاجلة مياه الصرف)) الكبرية أو احمللية ألسباب
تقنية أو مادية أو قانونية.

حمطة صغرية ملُعاجلة مياه الصرف
الصحي

Kleinkläranlagen

6051 smart charging

recharge intelligente

استخدام أجهزة الشحن املعززة بنظم املُعاجلة اإللكترونية للبيانات،
دف شحن املركبات الكهربائية بالسرعة املُثلى، األمر الذي يترتب

عليه إطالة العمر االفتراضي للبطاريات.

شحن ذكي

Smart Charging

6052 smart energy market

marché de l'énergie intelligente

جممل خدمات الطاقة لتنفيذ العمليات اإللكترونية واآللية يف سوق
الطاقة غري املنظم.

سوق الطاقة الذكية

intelligenter Energiemarkt

6053 Smart glass

verre intelligent

مادة يمكن تبديلها بني الوضع الشفاف واملُعتم وشبه الشفاف
والعاكس، وذلك بناًء على اجلهد املُسلَّط عليها. يستخدم يف النوافذ
ليتيح نفاذ ((رابط: إضاءة ارية|اإلضاءة النهارية)).  ويمكن تعديل

مقدار الضوء عن طريق تغيري اجلهد املُسلَّط.

زجاج ذكي

intelligentes Glas

6054 smart grid

réseau intelligent

شبكة كهربائية جتمع معلومات وتعمل بناًء عليها باستخدام تكنولوجيا
االتصاالت. ومن أمثلة هذه املعلومات: سلوك املوردين واملستهليكن،

واستدامة اإلنتاج، وتوزيع الكهرباء.

شبكة ذكية

intelligentes Netz;   Smart Grid
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6055 smart grid

réseau électrique intelligent

تتميز شبكة التيار الكهربائي الذكية عن نظريا التقليدية، باحتوائها
على بنية حتتية من االتصاالت، وكذلك تقدميها خلدمات جديدة،
واعتمادها عدداً من البىن الشبكية احلديثة، واليت عادةً ما تتيح

إمكانيات تشغيل أكثر كفاءةً و;  أو أكثر فعالية للشبكة، وذلك
استناداً إىل االستفادة القصوى من الشبكة املُستخدمة فيما يتعلق

بوظيفة محددة. (انظر: ((رابط: إدارة الطلب على الطاقة))) 

شبكة ذكية

intelligentes Stromnetz

6056 smart grid

réseau intelligent;   Smart Grid

شبكة تيار كهربائي توصف بأا 'ذكية' ألا تشتمل على تقنيات
اتصال متكاملة للربط وللتحكم يف مولّدات التيار ووسائط ختزين

الطاقة واملُستهلكات الكهربائية وعناصر تشغيل الشبكة املوجودة يف
شبكات نقل وتوزيع الطاقة لإلمداد بالكهرباء.

شبكة ذكية

Smart Grid

6057 smart grid

réseau intelligent

تضم الشبكة الذكية الشبكات التواصلية واملتحكمة يف مولدات
الكهرباء، والتخزين، ومستهلكي الكهرباء وموارد الشبكة يف شبكات

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيع الكهرباء. وهذا يتيح حتسني ورصد
املكونات املترابطة مع بعضها البعض. واهلدف من ذلك هو تأمني

إمدادات الطاقة يف نظ

شبكة ذكية

intelligentes Netz

6058 smart home

maison intelligente

توفر البيت على عدد من التجهيزات الفنية اليت ميكن تسيريها عن بعد،
مثل التحكم اإللكتروين يف األضواء، والستائر، وأيضا أجهزة التدفئة أو

الطبخ والشبكات التلفزيونية، فضال عن أنظمة السالمة.

مرتل ذكي

intelligentes Heim

6059 smart meter

compteur intelligent

عداد تيار كهربائي رقمي،  يمكنه قياس زمن االستهالك إىل جانب
قياس كم االستهالك، وبذلك يمكن للعميل أو الشركة املُقدمة

للخدمة التحكم يف األمر بكيفية تمكِّن من موازنة احلمل على الشبكة
وختفيض التكاليف.

عداد ذكي

Intelligenter Stromzähler

6060 smart meter

compteurs intelligents

عداد كهرباء إلكتروينّ مزود بوظائف إضافية، من بينها التحكّم يف
الطلب على الطاقة أو دجمه مبعلومات مصاحبة منقولة، مثال: القدر
املُتاح من طاقة الرياح (وهو ما يسمح بشحن املركبات الكهربائية

بالتيار املتولّد من الطاقات املُتجددة على حنو محدد ودقيق).

عداد ذكي

Smart Meter

6061 smart meter

compteur intelligent

جهاز يستعمل لقياس كمية الطاقة املستخدمة أو املتدفقة حبامل مثل
الكهرباء أو الغاز، واليت وفقا للتعريف الوارد يف الفصل 21 (القانون

األملاين إلمدادات الكهرباء والغاز) متثل اإلستهالك الفعلي للطاقة
والتوقيت الفعلي هلذا اإلستهالك لكل مستخدم حمطة، كما أن العداد

عداد  ذكي

intelligenter Zähler

6062 smart supply

alimentation intelligente

شبكة الكهرباء املبنية على أساس خلوي من إمدادات الطاقة
الالمركزية. ((( رابط: خلية))) .

إمدادات ذكية

Smart Supply
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6063 Smart Sustainable 
Energy - BSc 
(Honours) in 
Computing (Level 

 8)Qualification 
Awarded: Bachelor

Smart Energy durable - LSc (Honours) en 
informatique (niveau 8), diplôme attribué: 
licence

مت تصميم هذا الربنامج لتطوير املهارات اخلاصة لنظم املعلوميات  من
أجل تطوير التطبيقات وتصميم أنظمة الكمبيوتر اليت سيتم استخدامها
إلدارة الطاقة أو مشاريع الطاقات املتجددة. ستقوم هذه التطبيقات

بإدارة العدادات الذكية، وأنظمة الطاقة املرتلية وحمطات سيارات الشح

الطاقة املستدامة الذكية - اإلجازة
العلمية (مع مرتبة الشرف) نظم

املعلوميات (املستوى الثامن)
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Intelligente Sustainable Energy - BSc 
(Honours) in Informatik (Stufe 8) 
 
Erworbenen Qualifikation: Bachelor

6064 Smart Sustainable 
Energy - BSc in 
Computing (Leve 7)l 
 
Qualification 
Awarded: Bachelor

énergie intelligente durable - LSc en 
Informatique (Leve 7) l, diplôme attribué: licence

مت تصميم هذا الربنامج لتطوير املهارات اخلاصة لنظم املعلوميات  من
أجل تطوير التطبيقات وتصميم أنظمة الكمبيوتر اليت سيتم استخدامها
إلدارة الطاقة أو مشاريع الطاقات املتجددة. ستقوم هذه التطبيقات

بإدارة العدادات الذكية، وأنظمة الطاقة املرتلية وحمطات سيارات الشح

الطاقة املستدامة الذكية - اإلجازة
العلمية يف نظم املعلوميات (املستوى

السابع)
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Intelligente für nachhaltige Energie - Bachelor 
 of Science in Computing (Leve 7) l 

erworbenen Qualifikation: Bachelor

6065 smoke duct

conduit de fumée

وسيط وصل قصري يصل بني احلارق، واملرجل (الغالية) أو أي مبادل
حراري آخر، وتمرر خالله غازات االحتراق الساخنة املنبعثة من
الغرفة األولية، وأحيانا يمرر معها هواء االحتراق املنبعث من غرفة

ثانوية أو ثالثة.

أنبوب مترير

Gasleitrohr;   Brennerrohr

6066 smoke exhaust 
system

systèmes d'évacuation de la fumée

مدخنة تنطلق منها نواتج االحتراق عند نفس ارتفاع وقيمة الضغط
اجلوي ملدخل هواء االحتراق باملدخنة.

نظام إخالء الدخان

raumluftunabhängiges Abgassystem

6067 smoke vent

clapet d'aération

((رابط: مخمد)) يستخدم للحد من مرور الدخان.

مخمد الدخان

Rauchklappe

6068 smoothing

lissage

احلد من أو تصفية  املكونات العالية التردد يف إشارة.

صقل

Glättung

6069 smoothing reactor

réacteur de lissage

جهاز يستخدم جبانب التيار املستمر لتنعيم التيار ولتوفري احلماية
كذلك. وقد صمم هذا املفاعل كمفاعل خطي متصالً جبانب اخلط أو

اجلانب احملايد أو جبانب وسيط.

مفاعل تنعيم، مفاعل سالسة السريان

Glättungsdrossel

6070 smudge

bavure

عالمات سوداء على األسقف واملنافذ، وتنشأ بسبب اجلسيمات
الترابية العالقة يف هواء الغرفة.

لُطَخ، بقْعة

Schwarzstaubverunreinigung

6071 snow

neige

الثلج نوع من أنواع ((رابط: هطول املطر|اهلطول))، يمكن أن يهطل
على شكل تساقُطات ثلجية أو عاصفة ثلجية.  ويتكون الثلج من
بلّورات جليدية جنمية الشكل أو أنواع أخرى من البلّورات، وقد
تكون مفردة أو مندمج بعضها مع بعض يف شكل كسف ثلجية.

ثلج

Schnee
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6072 snow

neige

ist die häufigste Form des festen 
Niederschlags und besteht aus feinen 

Eiskristallen.  

ثلج

Schnee

6073 snow day

jour de neige

-Ein Tag mit einer geschlossenen Schnee
 

.Decke von mehr als 10 cm

يوم الثلج

Schneetag

6074 snow melting

fonte des neiges

das Tauen von Schnee zu Wasser.  

ذوبان الثلج

Schneeschmelze

6075 snowdrift

banc de neige

handelt es sich um Schnee, der nicht wie 
durch den üblichen Schneefall gleichmäßig 

auf dem Boden liegt, sondern durch den 
Wind seitlich verfrachtet worden ist.  

منحدر ثلجي

Schneeverwehung

6076 social problems

problèmes sociaux

-  

علل اجتماعية

soziale Missstände

6077 society of 
environmental 
toxicology and 
chemistry (SETAC)

société de toxicologie et de chimie 
environnementales

(Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry) ist eine nichtkommer-zielle 

wissenschaftliche Organisation, die sich u.a. 
mit methodischen Fragen und Regelungen 

zu Ökobilanzen befasst. Nähere 
Informationen finden sich auf der SETAC-

Website.  

مجعية علوم السموم البيئية والكيمياء
(SETAC)

der Gesellschaft für Umwelttoxikologie und -
chemie

6078 society of 
petroleum engineers

Société des ingénieurs du pétrole

مجعية مهندسي البترول (SPE) هي منظمة غري رحبية. وتشمل
مهامها مجع ونشر وتبادل الدراية التقنية يف جماالت استكشاف وتطوير

وإنتاج موارد النفط والغاز والتكنولوجيات ذات الصلة من أجل
الصاحل العام ولتدريب والتكوين املستمر للمهنيني يف هذا اال.

(SPE) مجعية مهندسي البترول

Gesellschaft für Erdölwissenschaften

6079 socio-economic

socio-économique

ما خيص أو يفيد اتمع واالقتصاد القومي يف الوقت عينه.

اقتصادي اجتماعي

sozioökonomisch

6080 Socio-economic 
aspects of 
renewable energy

Aspects socio-économiques de l'énergie 
renouvelable

عام 2008 وفرت مصادر الطاقة املتجددة يف أملانيا حوايل
280000  منصب عمل. هذه  الطفرة يف هذا اال  خلقت تغريا
يف سوق العمل، وهلا أيضا تأثري على اجلوانب االجتماعية مثل التعليم
والقبول العام. يف هذا السياق، انبتقت طلبات أو تغيريات جديدة على

التدريب والتأهيل،

اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
للطاقة املتجددة

Sozioökonomische Aspekte der Erneuerbaren 
Energien
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6081 socio-economic 
stability

stabilité socio-économique

استقرار األوضاع االجتماعية واالقتصادية.

استقرار اجتماعي اقتصادي

sozioökonomische Stabilität

6082 sodium

sodium

عنصر كيميائي بالرقم الذري 11، وينتمي إىل جمموعة الفلزات
القلوية.

صوديوم

Natrium

6083 sodium nickel 
chloride battery

batterie de chlorure de sodium-nickel

بطارية تعمل يف ظل درجات احلرارة املُرتفعة (من 300 ◦س و 400
◦س). وهي حتتوي على زوج األكسدة - االختزال: الصوديوم -

النيكل.

بطارية الصوديوم-كلوريد النيكل

Natrium-Nickelchlorid-Batterie

6084 sodium sulfur 
battery [US]

batterie sodium-soufre

بطارية قابلة للشحن، حتتوي على زوج كهركيميائي من الصوديوم
والكربيت. وباملُقارنة مع البطاريات املُزودة بالفلزات الثقيلة (مثل
الرصاص والكادميوم)، فإن هذه البطارية تتميز بكثافة طاقة أعلى

بكثري. كما أا حتتوي – على العكس من البطاريات األخرى – على
إلكترودات سائلة وإلكتروليت صلب. وهي تعمل يف نِطاق درجات
حرارة يتراوح بني 270 و350 ◦س. وجدير بالذكر أنه مت تطوير

هذه البطارية يف سبعينيات القرن املاضي، إال أن استخدامها قليل نوعاً
ما نظراً الرتفاع درجة حرارة تشغيلها نسبياً.

بطارية الصوديوم- الكربيت

Natrium-Schwefel-Batterie

6085 soft brown coal

lignite doux

احملتوى الطاقي للفحم البين اللني، فحم خام خال من الرماد، أقل من
16500 كيلو جول / كغ.

فحم بين لني

Weichbraunkohle (WBK)

6086 soft rime

givre mou

Eisablagerung an Pflanzen und 
Gegenständen.  

صقيع ناعم

Raureif

6087 soft starter

démarreur progressif

مكون تتمثل وظيفته يف تكوين تدفق مغناطيسي ببطء، بغرض تقليل
التيارات العابرة إىل احلد األدىن.

بادئ تشغيل سلس

Sanftanlauf

6088 soft tower

tour doux

نوع من األبراج،  يقع فيه تردد االهتزاز األساسي للبرج بني تردد
دوران ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)) وتردد حركة ((رابط:

ريشة العنفة)). 

برج بيين التردد

weicher Turm

6089 softening

adoucissement

حتت تليني (أو إزالة القساوة) يدل املصطلح على التخلص أو إخفاء
كاتيونات املعادن الترابية القلوية الذائبة يف املياه (أيونات الكالسيوم +
2 واملغنيسيوم +2)، واليت تقلل من تأثري املنظفات على الغسيل من

خالل تشكيل صابون الكالسيوم كما تؤثر سلبا على األنابيب
واألجهز

تليني

Enthärtung

6090 soft-soft tower

Tour très doux

نوع من األبراج، يقل التردد الطبيعي األساسي عن أدىن قيمة لتردد
دوران ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار) وعن تردد حركة ((رابط:

ريشة العنفة)) املُماثلة.

برج التردد األدىن

sehr weicher Turm
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6091 Software agent

agent logiciel

برنامج كمبيوتر يكون يف بعض احلاالت (احملددة جيدا) قادرا (بشكل
مستقل) على اعتماد سلوك مستقل وديناميكي خاص. وهذا يعين أنه
تبعا لظروف خمتلفة (احلالة) يقوم احلاسوب بعملية معاجلة حمددة، وهذا
دون إشارة انطالق إضافية من اخلارج أو إجراءات رقابة أو توجيه يتم

تنفيذ

وكيل برجميات

Software-Agent

6092 software structure

Structure des logicielles

شكل بنية الربجميات.

هيكل برجميات

Softwarestruktur

6093 soil

sol

ist ein selbstregulierendes, offenes System.  

أرضية / تربة

Boden

6094 soil acidification

acidification des sols

Von Bodenversauerung spricht man, wenn 
von außen oder durch boden-interne 

Prozesse mehr Protonen eingetragen werden, 
als der Boden neutralisieren kann, und die 

basischen Reaktionsprodukte von 
Neutralisations-reaktionen ausgewaschen 

werden. In der Folge si  

حتمض التربة

Bodenversauerung

6095 soil bacteria

bactéries du sol

بكتريا حية تعيش يف التربة بشكل أساسي.

بكتريا التربة

Bodenbakterien

6096 soil bacteria

bactéries du sol

vorwiegend im Boden lebende Bakterien  

بكتريا التربة

Bodenbakterien

6097 soil color

couleur du sol

 Angabe von Farbwert/chromaund 
Farbintensität/value (Munsell Soil Colour 

Charts)  

لون التربة

Bodenfarbe

6098 soil conservation

conservation du sol

مجيع اإلجراءات والتدابري املُتخذة من أجل محاية التربة ضمن عمليات
((رابط: حماية الطبيعة))، و((رابط: حماية البيئة)). 

حماية التربة

Bodenschutz

6099 soil degradation

dégradation des sols

Verschlechterung der Bodenqualität  

تدهور التربة

Bodenverschlechterung

6100 soil degradation

dégradation du sol

bezeichnet die Verschlechterung der 
ökosystemaren Dienstleistungen des Bodens.  

تدهور التربة

Bodendegradation

6101 soil description

description du sol

Um die Böden im Gelände oder nach 
Bestimmung von Laborwerten in eines der 

vorhandenen Systeme einordnen zu können 
(Klassifizierung),ist eine standardisierte Art 

der Beschreibung notwendig  

وصف التربة

Bodenbeschreibung

6102 soil destruction

Destruction du sol

-  

تدمري التربة

Zerstörung der Böden
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6103 soil development

développement du sol

bezeichnet den Prozess der Entstehung von 
Böden.  

تطور التربة

Bodenentwicklung

6104 soil erosion

érosion du sol

bezeichnet einen Vorgang, bei dem 
natürliche Erosionsmechanismen durch 

unsachgemäße menschliche 
Landbewirtschaftung  

تآكل التربة

Bodenerosion

6105 soil fauna

faune du sol

إمجايل الكائنات احلية اليت تعيش يف التربة.

الكائنات احليوانية يف التربة، أحياء
التربة، حيوانات التربة، حيوانات

اليابسة

Bodenfauna

6106 soil fauna

faune du sol

bezeichnet die Gesamtheit der im Boden 
lebenden Organismen  

حيوانات التربة

Bodenfauna

6107 soil Fertility

fertilité du sol

كل ما هو متاح يف التربة من مواد غذائية أساسية للنباتات، ومدى
تركيزها، ومقدارها.

خصوبة التربة

Bodenfruchtbarkeit

6108 soil flora

flore du sol

تتكون من أشياء عديدة من بينها الفطريات، و((رابط:
طحالب|الطحالب))، والبكتريا، واألشنيات.

الكائنات النباتية يف التربة، نباتات
اليابسة

Bodenflora

6109 soil flora

flore du sol

die besteht unter anderem aus Pilzen, , 
Bakterien und Flechten.  

نباتات التربة

Bodenflora

6110 soil function

fonction du sol

الدور الذي تؤديه التربة يف البيئة ويف املناطق الطبيعية اليت يستغلها
اإلنسان.

وظيفة التربة

Bodenfunktion

6111 soil functions

fonctions du sol

ökologische Funktion von Boden.  

وظائف التربة

Bodenfunktionen

6112 soil horizon

horizon du sol

ist ein Begriff aus der Bodenkunde.  

أفق التربة

Bodenhorizont

6113 soil infiltration

infiltration du sol

bezeichnet in der Wassertechnik das 
Einbringen von Niederschlagswasser über 

technische Versickerungsanlagen in den 
Untergrund.  

ارتشاح التربة

Bodenversickerung

6114 Soil internal 
degradation

dégradation interne des sols

Bodenkörperfunktionen werden mehr oder 
weniger beeinflusst, verändert und zerstört.  

تدهور داخلي للتربة

Bodeninterne Degradation

6115 soil layer

couche du sol

نطاق يف التربة له نفس اخلصائص تقريباً وخيتلف عما يقع أعاله
وأسفله من طبقات أو نطاقات.

طبقة التربة

Bodenschicht
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6116 soil layer

couche de sol

bezeichnet einen Bereich im Boden mit 
annähernd gleichen Eigenschaften, der sich 

von darüberliegenden oder 
darunterfolgenden Horizonten also 

Bereichen unterscheidet.  

طبقة تربة

Bodenschicht

6117 Soil moisture

humidité du sol

Feuchtigkeit des Bodens  

رطوبة التربة

Bodenfeuchte

6118 soil moisture;  soil 
humidity

humidité du sol

قدر الرطوبة يف التربة.

رطوبة التربة

Bodenfeuchte

6119 soil organic matter

matière organique du sol

ist ein zusammenfassender Begriff für die 
organische Substanz im Boden.  

مواد عضوية بالتربة

Organische Bodensubstanz

6120 soil organisms

organismes du sol

إمجايل الكائنات احلية اليت تعيش يف التربة مثل حيويات وبكتريا التربة.

أحياء التربة

Bodenlebewesen

6121 soil organisms

édaphon

die Gesamtheit der im Boden lebenden 
Organismen, wie Bodenorganismen und 

Bodenbakterien.  

كائنات حية بالتربة

Bodenlebewesen

6122 soil organisms

organismes du sol

bezeichnen die Gesamtheit der im Boden 
lebenden Organismen  

كائنات حية بالتربة

Bodenorganismen

6123 soil productivity

productivité du sol

مقدرة التربة على اإلسهام يف إنتاج احملصول، سواء كان هذا احملصول
زراعياً أو يف صورة كتلة حيوية يف الغابات.

إنتاجية التربة

Bodenergiebigkeit

6124 soil temperature

température du sol

هي درجة احلرارة اليت تقاس على عمق حوايل 20 سم من سطح
التربة.

درجة حرارة التربة

Bodentemperatur

6125 soil treatment

traitement du sol

عمليات جترى على التربة اهلدف منها تغيري خصائصها لتتحقق فيها
خصائص أخرى مطلوبة، وتشمل طُرق متهيد التربة وحتسينها. (انظر:

((رابط: عملية االستصالح))) 

معاجلة التربة

Bodenbehandlung

6126 soil vacuum 
extraction;   soil 
venting

extraction de l'air du sol

عملية يتم أثناءها سحب ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) الغازية
والسائلة سريعة التطاير من التربة عن طريق توليد ضغط هوائي

وسحب اهلواء منها.   وتتسبب عملية الشفط يف حدوث اضطراب
بتوازن األطوار، مما يؤدي إىل نشوء احلالة الغازية من النطاق املُشبع

على حنو مستمر. وتتم معاجلة هواء التربة املُلوث عقب عملية الشفط،
وهلذا الغرض تطبق ((رابط: عملية امتزاز|عمليات امتزاز))،

باستخدام الفحم النشط مثالً، أو((رابط: أكسدة|األكسدة)) احلَفزية،
أو ((رابط: عملية حرارية عقب االحتراق|العمليات احلرارية عقب

االحتراق))، أو عمليات بيولوجية أخرى.

سحب هواء التربة

Bodenluftabsaugung
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6127 soil washing process

procédé de lavage du sol

عملية كيمائية فيزيائية يتم خالهلا فصل ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد
املُلوِّثة)) عن التربة بواسطة سائل الغسل، وإذا لزم األمر يستعان يف

ذلك بالطاقة امليكانيكية، فتذاب و;  أو تتفرق يف سائل الغسل.
وتنقسم عمليات االستخالص الكيميائي إىل: ((رابط: عملية خارج

املوقع (ex situ)|عمليات خارج املوقع (ex situ))) ، و((رابط:
. (((in situ) عمليات داخل املوقع|(in situ) عملية داخل املوقع

عملية غسل التربة

Bodenwaschverfahren

6128 solar abuser

disperseur d'énergie solaire

وصف كّمي للشخص الذي ال يستفيد من الطاقة الشمسية بارتدائه
نظارة مشسية عاكسة.

مبدد الطاقة الشمسية

Sonnenbrillenträger

6129 solar activity

activité solaire

zyklisch veränderliche Eigenschaften der 
Sonne.  

نشاط مشسي

Sonnenaktivität

6130 solar altitude angle

angle d'altitude solaire

هي الزاوية القائمة احملصورة بني الشمس واألفق.

زاوية ارتفاع الشمس

Sonnenelevationswinkel

6131 Solar America Board 
of Codes and 
Standards (Solar 
ABCs)

Conseil solaire américaine des codes et des 
normes

جملس تشكل لتحليل املناطق الرمادية احلالية وتعزيز التنمية املركزية
للمواصفات القايسية واألكواد ليس فقط لتعزيز أداء النظم الكهربائية
الضوئية بل ولتسهيل تركيبها أيضاً. وتقوم وزارة الطاقة يف الواليات

املتحدة بتمويل هذا الس.

الس األمريكي لرموز  ومعايري
(Solar ABCs) الطاقة الشمسية

Solar American Board of Codes and Standards 
(Solar ABCs)

6132 solar Architecture

architecture solaire

توجه يف اهلندسة املعمارية والبناء يهدف إىل استخدام مصادر الطاقة
الطبيعية للموقع، وعلى وجه اخلصوص الطاقة الشمسية وباملوازاة مع
ذلك الرفع من مستوى التعامل العقالين من أجل احلفاظ أو حتسني

مستوى عيش الساكنة واحلفاظ على البيئة.

هندسة معمارية مشسية، عمارة مشسية

Solararchitektur

6133 solar bypass valves

vannes de contournement solaires

سلسلة من ثالثة صمامات تسمح باإلمرار اجلانيب ملياه التسخني
املوجودة من أجل دفع منظومة الطاقة احلرارية الشمسية يدوياً، لتأدية

سائر األعمال.

صمامات التحويل اجلانيب للطاقة
الشمسية

Solar-Bypassventile

6134 solar cell

cellule solaire

خاليا حتول بشكل مباشر الطاقة الضوئية (عادة ضوء الشمس) من
خالل استغالل التأثري الكهروضوئي إىل تيار كهربائي مستمر. من

خالل تأثري أشعة الشمس تتحرر اإللكترونات يف املواد أشباه
املوصالت. حتت شروط مناسبة تنتقل هذه اإللكترونات يف اجتاه

موحد وتولد تيارا كهربائيا.

خلية مشسية

Solarzelle

6135 solar cell

cellule solaire

ein elektrisches Bauelement, in dem 
Strahlungsenergie der Sonne in elektrische  

umgewandelt wird.  

خلية مشسية

Solarzelle
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6136 solar cell;   
photovoltaic cell

cellule solaire;   cellule photovoltaïque

خلية تقوم بتحويل ((رابط: ضوء |ضوء الشمس)) إىل ((رابط: تيار
كهربائي|تيار كهربائي)) مباشرةً، حيث تقوم فوتونات ضوء الشمس
بتحرير اإللكترونات من الرابطة الذرية بشكل مؤقت، مستخدمة يف
ذلك مواد شبه موصلة ((( رابط: السليكون)) غالباً)، الذي يستخرج
من ((رابط: رمال الكوارتز))) ، مما يؤدي إىل توصيل التيار. يسمى

مبدأ التشغيل هذا ب 'الظاهرة الكهروضوئية'. (انظر: ((رابط: فولطية
ضوئية))) 

خلية مشسية، خلية فولطية ضوئية

Solarzelle

6137 solar charger

chargeur solaire

نوع من شواحن الطاقة الشمسية يستخدم إلمداد األجهزة بالكهرباء
أو لشحن البطاريات. ويكون عادةً من النوع النقّال (سهل النقل).
كما ميكنه شحن مصفوفة من بطاريات الرصاص احلمضية أو النيكل
- كادميوم مبا يصل إىل 48 فولت وبسعة تبلغ مئات األمبري ساعة

(تصل إىل 400 أمبري ساعة).

شاحن مشسي

Solarladegerät

6138 solar CHP;   solar 
cogeneration

cogénération solaire

تقنية ((رابط: توليد مشترك)) يتم فيها حتويل اإلشعاع الشمسي إىل
طاقة حرارية وكهربائية تنتج عن حتويل اإلشعاع الكهرمغناطيسي
(الفوتونات) إىل كهرباء، على حني يقوم مجمع حراري مشسي

باحتجاز الطاقة املتبقية، ويتم التخلص من احلرارة املُتبددة من وحدة
((رابط: خاليا الفولطيات الضوئية)). 

توليد مشترك للحرارة والقدرة من
الشمس

Solarthermie-Fotovoltaik-Kombination

6139 solar collector

collecteur solaire;   capteur solaire

جهاز يلتقط الطاقة الشمسية باستخدام بعض املواد املّاصة وذلك
لتجميع ضوء الشمس.

مجمّع مشسي، مجمّع طاقة مشسية

Sonnenkollektor Solarkollektor

6140 solar collector

capteur solaire

القط مشسي

Sonnenkollektor

6141 solar collector;   
solar panel

capteur solaire;   panneau solaire

جهاز مت تصميمه لتجميع احلرارة عن طريق امتصاص أشعة الشمس
وحتويلها إىل طاقة قابلة لالستغالل والتخزين.

لوحة الطاقة الشمسية، مجمع الطاقة
الشمسية

Solarkollektor

6142 solar constant

constante solaire

القدرة اإلشعاعية اليت تتلقاها مساحة معينة من سطح األرض، وتبلغ
حوايل 1.370 واط;  متر مربع. تتفاوت هذه القيمة املُتوسطة بني

خمتلف السنوات نظراً لتأرجح النشاط الشمسي بنسبة أقل من ٪0.1.
(انظر: ((رابط: مشس|الشمس))، ((رابط: طاقة مشسية))) 

ثابت مشسي

Solarkonstante

6143 solar constant

constante solaire

متوسط كمية اإلشعاع الشمسي (الكهرمغناطيسي) اليت تصل إىل
األرض من الشمس، ويقَدر الثابت الشمسي بنحو 1353 واط لكل

متر مربع حيث يقاس فوق الغالف اجلوي لألرض، على سطح
عمودي على األشعة.

ثابت مشسي

Solarkonstante

6144 solar constant

constante solaire

مقدار الطاقة القادمة من الشمس يف وحدة الزمن، الذي تتلقاه وحدة
املساحة من سطح األرض، عمودياً على اجتاه انتشار اإلشعاع عند

متوسط بعد املسافة عن الشمس خارج الغالف اجلوي.

ثابت مشسي

Solarkonstante

6145 solar cooker

cuiseur solaire

جهاز للطبخ يعتمد أشعة الشمس كمصدر للطاقة.

موقد مشسي

Solarkocher
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6146 solar cooling

refroidissement solaire

تربيد املباين باستخدام ((رابط: طاقة مشسية|الطاقة الشمسية))، حيث
تستخدم ((رابط: طاقة مشسية حرارية|الطاقة الشمسية احلرارية))

كطاقة لتشغيل آالت تربيد اهلواء بدالً من ((رابط: تيار
كهربائي|التيار الكهربائي)). 

تربيد بالطاقة الشمسية، تربيد مشسي

Solare Kühlung

6147 solar cooling

refroidissement solaire

عملية يتم فيها استخدام الطاقة احلرارية للشمس أو الطاقة الكهربائية
املُتولدة من أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة التربيد، حيث

تستخدم الطاقة املتولدة من األنظمة الكهرضوئية يف تشغيل مكيفات
اهلواء ومربداته.

تربيد بالطاقة الشمسية

Solarkühlung

6148 solar detoxification

détoxification solaire

عملية تستخدم فيها الطاقة الشمسية املركزة للتخلص من النفايات
الضارة.

إزالة السمية بالطاقة الشمسية

solare Schadstoffbeseitigung

6149 Solar electricity

électricité solaire

elektrische , die aus der Sonnenenergie 
gewonnen wurde.  

كهرباء مشسية

Solarstrom

6150 Solar electricity 
storage

Stockage d'électricité solaire

بطاريات ختزين موزعة على مواقع خمتلفة، تتلقى الطاقة الكهربائية
الشمسية خالل فترة الظهرية (فترة فائض يف اإلنتاج) وختزا لتفرغها

بعد ذلك عند احلاجة إليها.

ختزين الكهرباء الشمسية

Solarstromspeicher

6151 Solar Energy 
Industries 
Association (SEIA)

l'association des industries de l'énergie solaire 
(SEIA)

مجعية اقتصادية كبرية مقرها الواليات املُتحدة األمريكية، ودف إىل
دعم التطور املُستقبلي ال الطاقة الشمسية هناك. وينتمي أعضاء
اجلمعية جلميع جماالت صناعة الطاقة الشمسية والبحث العلمي

والتنمية، باإلضافة إىل اال االستثماري.

مجعية صناعات الطاقة الشمسية
(SEIA)

Industrieverband für Solarenergie

6152 solar energy market

marché de l'énergie solaire

،(MENA) 'بفضل األشعة الشمسية الكثيفة يف دول منطقة 'مينا
تعد الطاقة الشمسية جماالً مرحباً للغاية هناك.

سوق الطاقة الشمسية

Solarenergiemarkt

6153 solar energy;   solar 
power

énergie solaire

تنقل ((رابط: الطاقة)) اليت يطلقها مركز ((رابط: مشس |الشمس))
يف البداية داخل الشمس عن طريق إشعاع يصل إىل 0.7 ضعف
نِصف قُطر الشمس. ويستمر انتقال الطاقة حىت يصل إىل سطح

الشمس عن طريق ((رابط: حمل حراري|احلمل حراري))، مث تطلق
الطاقة إىل الفضاء اخلارجي. ويصل اإلشعاع ((رابط:

الشمس|الشمسي)) إىل الغالف اجلوي ((رابط: أرض |لألرض))
بشدة قدرها 1.340 واط;  متر مربع تقريباً. وأثناء مروره بالغالف

اجلوي، تقلّ شدته بسبب تأثريي االنعكاس واالمتصاص. (انظر:
(رابط: إشعاع جسيمي))، ((رابط: إشعاع كهرومغناطيسي))) 

طاقة مشسية

Solarenergie

6154 solar furnace

four solaire

نظام بصري لتوفري اإلشعاع الشمسي املركز.

فرن مشسي

Solarschmelzofen

6155 solar gas

gaz solaire

غاز مشسي

Solargas
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6156 solar heating

chauffage solaire

نظام التدفئة الذي يعمل بالطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.

تدفئة بالطاقة الشمسية

Solarheizung

6157 Solar Heating Arab 
Marking and 
Certification 
Initiative (SHAMCI)

Initiative de Label et Certification Arabes du 
Chauffage Solaire (SHAMCI)

مبادرة تنفّذ يف الدول العربية دف مراقبة وضمان جودة منتجات
تكنولوجيا الطاقة الشمسية واخلدمات املُقدمة يف هذا اال.

املشروع العريب لشهادات األنظمة
الشمسية احلرارية

arabische Label und zertifizierung-Initiative der 
Solarheizung (SHAMCI)

6158 solar heating 
support

support solaire de chauffage

دعم نظام التدفئة باحلرارة من القط مشسي.

تدفئة بدعم مشسي

solare Heizungsunterstützung

6159 solar installer

installateur solaire

مصطلح يطلق على الشركات أو الفنيني الذين يتولون تركيب أنظمة
الطاقة الشمسية.

عامل تركيب أنظمة مشسية

Solarinstallateur;   Solarteur

6160 solar inverter

onduleur solaire

يقوم العاكس الشمسي أو الكهرضوئي بتحويل خرج التيار املستمر
(DC) املتغري الناتج عن لوح مشسي (كهرضوئي) إىل تيار متردد
(AC) بقيمة تردد الشبكة العامة ميكن تغذيته يف شبكة كهربائية

جتارية أو إدماجه يف شبكة كهربائية حمليه مستقلة.

عاكس مشسي

Solarwechselrichter

6161 solar lease contract

accord d'achat d'électricité

عقد بني مالك عقار وممثل عن شركة من الشركات اليت تتوىل تركيب
وصيانة وامتالك نظام الطاقة الشمسية املوجود بالبناية. ويف هذا العقد

تلتزم الشركة بأن تبيع ملالك العقار قدراً جيري حتديده مسبقاً من
الطاقة الشمسية املنتجة.

اتفاقية شراء الطاقة

Solarpachtvertrag

6162 solar limb

bord solaire

حافة الشمس اليت يمكن مشاهدا من األرض.

طرف الشمس

Sonnenrand

6163 Solar module; 
module

Module solaire; Module

أو لوحة مشسية وتتكون من عدة خاليا مشسية مترابطة، واليت هي
موضوعة بني لوحني من الزجاج أو من البالستيك (حيث اللوح
املواجه ألشعة الشمس جيب أو يكون شفافا وحتمي هذه األلواح

اخلاليا من تأثري عوامل الطقس. لتحقيق جهد أكثر مناسبة لالستعمال،
يتم ربط عدة خاليا الشمس

وحدة مشسية، وحدة

Solarmodul; Modul

6164 solar noon

midi solaire

الوقت الذي تصل فيه الشمس إىل أعلى نقطة هلا يف السماء عند أي
موقع، اجلنوب اجلغرايف، مثالً. وعادةً ما يكون هذا الوقت ما بني
الساعة 12 والواحدة ظهراً، ومن املعروف أن وقت زوال الشمس

يتوقف أيضاً على خط الطول والتوقيت.

ذروة الشمس

Sonnenhöchststand

6165 solar panel

panneau solaire

ist eine Vorrichtung zur Sammlung der im 
Sonnenlicht enthaltenen  .  

لوح مشسي

Sonnenkollektoren

6166 solar photovoltaik 
systeme

système solaire photovoltaïque

photovoltaic' يشار به إىل االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
.'power systems

(PVPS) أنظمة القدرة الكهرضوئية

Solarphotovoltaiksysteme

6167 solar plant structure

structure d'une centrale solaire

املكونات األساسية حملطة مشسية.

بناء منشأة للطاقة الشمسية

Aufbau einer Solaranlage
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6168 solar pond power 
plant

centrale solaire avec bassin

((رابط: حمطة قدرة))، يتم فيها استغالل التفاوت الطبقي حلرارة املياه
كأساس لعمل املُجمع.

حمطة قدرة الربكة الشمسية

Solarteichkraftwerk Solarbeckenkraftwerk

6169 solar potential

potentiel solaire

إمكانية توليد الطاقة باستخدام األشعة الشمسية.

قدرة توليد الطاقة الشمسية

solares Potenzial

6170 Solar power plant

Centrale solaire

حمطة لتوليد الكهرباء، واليت تلتقط اإلشعاع الشمسي وحتوله إىل طاقة
كهربائية.

حمطة طاقة مشسية

Solarkraftwerk

6171 solar power tower 
receiver

récepteur d’une centrale solaire à tour

املُستقبل املستخدم يف ((رابط: حمطة طاقة مشسية حرارية)) لتحويل
األشعة املُوجهة واملُركَّزة بواسطة ((رابط: هليوستات|اهلليوستات))

إىل طاقة يستفاد منها.

برج استقبال الطاقة الشمسية

Solarturmabsorber Zentralreceiver

6172 solar profile angle

angle de profil solaire

الزاوية احملصورة بني املستوي األفقي واملستوى الذي يشمل حزمة
اإلشعاع الشمسي وخط الشرق- غرب.

زاوية الربوفيل الشمسي

Neigungswinkel

6173 solar radiation

rayonnement solaire

يتكون اإلشعاع الشمسي من ((رابط: إشعاع جسيمي|اإلشعاع
اجلُسيمي)) و((رابط: إشعاع كهرمغناطيسي|اإلشعاع

الكهرمغناطيسي)). 

إشعاع مشسي

Solarstrahlung

6174 solar radiation

rayonnement solaire

األشعة الشمسية وحمتواها الطاقي الذي ميكن أن يستخدم وحيول إىل
تيار كهربائي.

إشعاع مشسي

solare Strahlung

6175 solar radiation

radiation solaire

von der Sonne abgegebene Strahlung  

إشعاع مشسي

Sonnenstrahlung

6176 solar radiation data 
(SoDa)

données de rayonnement solaire (SoDa)

خدمة تقدم بيانات وخدمات مواقع الشابكة (اإلنترنت) فيما يتعلق
باألشعة الشمسية.

بيانات األشعة الشمسية

SoDa (solar radiation data)

6177 solar radiation 
forecast

prévision de rayonnement solaire

التنبؤ باألشعة الشمسية املُتوقّعة يف منطقة معينة.

تنبؤ بأشعة الشمس

Sonneneinstrahlungsprognose

6178 Solar Renewable 
Energy Certificate 
system (SERCs)

Système de certificats de l’énergie solaire 
renouvelable

نظام مت تطويره لترخيص جتارة الطاقة الشمسية بني الواليات األمريكية
وإقرار تشريعاا. ويسري هذا النظام يف عدد كبري من الواليات
األمريكية امللتزمة ((رابط: باملواصفة القياسية لالستثمار يف الطاقة

. (((RPS) املتجددة

نظام اعتماد الطاقة الشمسية املتجددة
(SERCs)

Handel mit Solarstromzertifikaten

6179 solar silicon

silicium solaire

نوع من أنواع السليكون متوسط اجلودة يستخدم يف تصنيع ((رابط:
خلية|اخلاليا)) الشمسية.

سليكون مشسي

Solarsilizium
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6180 solar spectrum

spectre solaire

يعرف بإمجايل توزيع اإلشعاع الشمسي، و يتراوح اجلزء املرئي منه ما
بني 390 و780 نانومتر. و يقسم الطيف الشمسي إىل نطاقات وفقاً

لألطوال املوجية املختلفة.

طيف مشسي

Sonnenspektrum

6181 Solar Stirling

Stirling solaire

حمرك ميكن من حتويل الطاقة احلرارية الشمسية إىل طاقة ميكانيكية.

ستريلينغ مشسي

Solar-Stirling

6182 solar technology

technologie solaire

تكنولوجيا املعدات واألجهزة اخلاصة اليت متكن من تعبئة واستعمال
اإلشعاع الشمسي.

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

Solartechnik

6183 solar thermal

thermique solaire

die Umwandlung der Sonnenenergie in 
nutzbare thermische .  

طاقة مشسية حرارية

Solarthermie

6184 solar thermal 
collector

capteur solaire thermique

جتهيزة تستخدم لتجميع احلرارة بواسطة امتصاص ضوء الشمس،
وتستخدم يف حتويل الطاقة (املتوافرة يف ضوء الشمس) إىل صورة
أخرى أكثر نفعاً. وهذه امعات تنقسم عادةً إىل نوعني: جممعات

بالتركيز، وجممعات دون تركيز.

جممع الطاقة الشمسية احلرارية

Sonnenkollektor

6185 Solar thermal 
electricity

électricité solaire produite thermiquement

كهرباء منخفضة التكفلة تتولد باستخدام عدد من املُجمّعات لتجميع
اإلشعاع الشمسي، حيث يستخدم هذا اإلشعاع يف إنتاج درجات

حرارة عالية لتشغيل العنفات البخارية لتوليد الكهرباء.

كهرباء مشسية مولدة حرارياً

solarthermisch erzeugter Strom

6186 solar thermal energy

énergie solaire thermique

استعمال ((رابط: طاقة مشسية|الطاقة الشمسية)) إلنتاج ((رابط:
حرارة |حرارة)).  ويتم االستخدام األمثل للطاقة الشمسية احلرارية
بواسطة ((رابط: لوحة الطاقة الشمسية)) لتسخني ((رابط: ماء |

املياه))، ويمكن استخدامها أيضا يف تدفئة املباين أو لتلبية االحتياجات
املُباشرة.

طاقة مشسية حرارية

Solarthermie

6187 solar thermal power 
plant

centrale solaire thermique

((رابط:  حمطة طاقة مشسية حرارية)) لتحويل اإلشعاع املُجمع من
الشمس إىل حرارة. ويتم حتويل هذه احلرارة بواسطة محرك حراري

إىل طاقة ميكانيكية مث إىل كهرباء.

حمطة طاقة مشسية حرارية

Sonnenwärmekraftwerk Solarthermiekraftwerk

6188 solar thermal power 
plants

centrales thermosolaires

حمطات توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية املركزة يف حمطات
حرارية بتوربينات خبارية.

حمطات حرارية مشسية

solarthermische Kraftwerke

6189 solar thermal 
system;   solar 
heating systems

système solaire thermique;   installation solaire 
thermique

األلواح الشمسية اليت متتص ((رابط: حرارة)) أشعة الشمس.
وتستعمل هذه الطاقة يف ااالت التقنية وتكنولوجيا املباين، كما

تستخدم لتوليد التيار الكهربائي يف حمطات الطاقة الشمسية احلرارية.
(انظر: ((رابط: الطاقة الشمسية احلرارية))) 

نظام الطاقة الشمسية احلرارية

Thermische Solaranlagen

6190 solar time

temps solaire

الزمن احملسوب على أساس دوران األرض حول الشمس، حيث يكون
اليوم الشمسي هو الوقت الذي تستغرقه الشمس للعودة إىل نفس خط

الطول يف السماء. ويقاس التوقيت الشمسي احمللي بواسطة املزولة
الشمسية.

توقيت مشسي

Sonnenzeit
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6191 solar tower

tour solaire

((رابط: حمطة تركيز الطاقة الشمسية احلرارية))  تتكون من برج فيه
مستقبل مركزي مع عدد كبري من مرايا ((رابط:

هليوستات|اهلليوستات)) الدوارة، ويقوم املُستقبل بتحويل األشعة
املنعكسة من مرايا ((رابط: هليوستات|اهلليوستات)) إىل حرارة

وينقلها إىل وسيط من وسائط انتقال احلرارة.

برج الطاقة الشمسية

Solarturmkraftwerk

6192 Solar tower power 
plant

centrales thermosolaires à tour

حمطات توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية املركزة يف حمطات
حرارية اليت تعمل عموما بتوربينات خبارية، تستخدم هذه التقنية القطا
مركزيا يوجد على قمة برج ويلتقط األشعة اليت تعكسها مرايا حتيط

بالربج.

حمطات حرارية مشسية مركزية

Solarturmkraftwerk

6193 solar updraft tower

centrale à cheminée solaire

حمطة للطاقة حيث تسخن أشعة الشمس اهلواء يف حقل زجاجي فريتفع
بسبب احلمل احلراري الطبيعي يف مدخنة وسط احلقل. تدفق اهلواء

الساخن يف املدخنة يدير توربينات توليد الكهرباء.

برج التيار اهلوائي الصاعد مشسيا

Aufwindkraftwerk

6194 solar water heating

chauffage solaire de l'eau

مياه جيري تسخينها مباشرةً بتقنية تستخدم فيها الطاقة اإلشعاعية
للشمس.

تسخني املياه بالطاقة الشمسية

solare Heißwasserbereitung

6195 solar wind

vent solaire

Strom geladener Teilchen, der von der 
Sonne ins All strömt  

رياح مشسية

Sonnenwind

6196 solar roof tile

tuile solaire

تنتج باحلجم املعياري لقرميدات األسطح، وتوضع على جزء من
أسطح البنايات لتوليد الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس.

قرميدة  مشسية لألسطح

Solardachziegel

6197 solar-powered 
water pump

pompe à eau solaire

مضخة مياه غاطسة تشعل بالطاقة الشمسية، وتستخدم خصيصاً
الستخراج املياه من اآلبار ولتخزينها يف صهاريج لالنتفاع ا يف

املستقبل.

مضخة مياه مشسية

solarbetriebene Wasserpumpen;  solar- 
Wasserpumpe

6198 solid body

corps solide

يدل يف جمال علوم الطبيعة على املادة يف احلالة الصلبة.

جسم صلب

Festkörper

6199 solid concrete plate 
foundation

plaque de fondation en béton

نوع من أنواع األساسات اليت تعتمد على اجلاذبية وكلما ازداد عمق
املياه توجب زيادة وزا بشكل ملحوظ، على الرغم من أن البالطات
من املمكن أن تصنع لتحتوي أثقاالً إضافية أكثر من تلك اليت صممت

لتحملها الكتلة اخلرسانية.

بالطة أساسية من اخلرسانة الصلبة

Betonplattenfundament

6200 solid matter

matière solide

انظر ((رابط: جسم صلب)). 

مادة صلبة

Feststoff

6201 solid oxide (SO)

oxyde solide (SO)

steht für Festoxid.  

أكسيد صلب

Festoxid

6202 solid oxide fuel cell 
(SOFC)

pile à combustible à oxyde solide (SOFC)

نوع خاص من ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، ال يعمل إال عند
درجات احلرارة شديدة االرتفاع (حيث T أكرب من 700 ◦س).

خلية وقود األكسيد الصلب

(SOFC)

639



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةS

6203 solid oxide fuel cell 
(SOFC)

pile à combustible à oxyde solide

تقنية تستخدم ((رابط: إلكتروليت)) أكسيد الفلزات الصلب عدمي
املسام، ومل يصل تطويرها بعد إىل مستوى النضج الذي تتميز به

((رابط: خاليا وقود الكربون املذاب (MCFC)))  و((رابط: خلية
 .  (((PAFC) الوقود احلمضية الفسفورية

خلية وقود األكاسيد الصلبة

Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC)

6204 solid storage 
medium

stockage solide

خزان للطاقة يكون فيه وسيط التخزين مادة صلبة، مثل اخلرسانة اليت
تستخدم يف ختزين الطاقة احلرارية، أو الفلزات اليت تستقبل ذرات
اهليدروجني فيها لتخزين الطاقة الكيميائية. (انظر: ((رابط: خزان

امتصاصي))) .

خزان طاقة ذو وسيط ختزين صلب

Feststoffspeicher

6205 solidification

solidification

حتوّل املادة من ((رابط: احلالة السائلة )) إىل ((رابط: احلالة الصلبة)). 

تصلُّب، جتمد

Erstarren

6206 solidification line

ligne de solidification

اخلط الفاصل بني ((رابط: احلالة السائلة)) و((رابط: منطقة
االنصهار)). 

خط التصلُّب، خط التجمد

Erstarrungslinie

6207 solidification process

procédé de solidification

عمليات من شأا أن حتول دون احنالل أو ذوبان ((رابط: مادة
ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) املوجودة يف ((رابط: مخلّفات|املُخلّفات)) أو
كذلك حدوث تفاعل كيميائي فيما بينها، وذلك عن طريق تغيري

حالتها الكيميائية أو ترابطها الفيزيائي. وبالتايل تتحول هذه املواد من
حالة احلركة إىل حالة السكون.

عملية التثبيط، عملية تثبيط املواد

Verfestigungsverfahren

6208 solidity

solidité

نسبة مساحة سطح أرياش ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)) يف
توربينات الرياح، إىل مساحة سطح الدوران األمامية اليت يكتسحها

العضو الدوار.

نسبة اإلشغال، نسبة الرسوخ

Überdeckungsgrad;   Rotorüberdeckungsgrad

6209 SOLSIM

simulateur solaire

برنامج حماكاة حيتوي على مناذج تقنية مفصلة للخاليا الكهرضوئية،
وعنفات الرياح، ومولدات ديزل، ومكونات البطاريات، عالوة على

نمذَجة الكتلة احليوية والغاز احليوي.

جهاز حماكاة الطاقة الشمسية

Sonnensimulator

6210 solstice

solstice

وقت يف السنة، تصل فيه الشمس إىل أعلى موضع هلا يف السماء (يف
فصل الصيف)، ووقت آخر تصل فيه إىل أدين موضع هلا (يف فصل
الشتاء). ويسمي هذان الوقتان أيضاً: 'االنقالب الصيفي' و'االنقالب

الشتوي' على التوايل.

انقالب الشمس

Sonnenwende

6211 solution weathering

altération par dissolution

wird noch als Hydrolytischeverwitterung 
genannt.  

جتوية باإلذابة

Lösungsverwitterung

6212 SOMES

SOMES

حزمة برامج لتحليل أداء األنظمة اهلجينة اليت تتكون من مصادر طاقة
متجددة ووحدة ختزين، ومولد ديزل، واتصال بالشبكة.

SOMES برامج

SOMES

6213 Soot deposit

dépôt de suie

رواسب يف ((رابط: مرجل|املرجل)) تعمل مبثابة عازل، وتقلل من
((رابط: انتقال احلرارة)) وكفاءة املرجل (الغالية).

رواسب السناج

Rußablagerung
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6214 sorghum

sorgho

حبوب الذرة الرفيعة البيضاء، وتسمى أيضاً ميلو. وتنتج أساساً
الستعماهلا علفاً للماشية وحبوباً لتغذية الطيور، ميتص املاء بكفاءة

ويتحمل اجلفاف وخصوصاً عند مقارنته مع احملاصيل الزراعية األخرى
ويزرع غالباً يف املناطق األكثر جفافاً.

حبيبة بيضاء (سرغوم)

Körnersorghum

6215 sorghum

sorgho

اسم جنس يندرج حتته العديد من األنواع والنويعات، مثل سرغوم
الذرة الرفيعة املُستعمل علفاً وسرغوم احلشائش (املعروف بالتنب والذي
يستعمله الرعاة علفاً للدواب) والسرغوم احللو (الذرة الرفيعة احللوة)،
الذي يستعمل لصناعة العصائر املُركّزة وذُرة املَكانِس. وحتتل احلُبيبات
البيضاء (السرغوم) املُستعملة علفاً أمهية كبرية يف جمال الطاقة احليوية،

حيث تعد حماصيله هي األكثر فاعليةً فيما يتعلق بتحويل الطاقة
الشمسية واستعمل املياه. كما أنه حمصول ذو طاقة عالية وقادر على

حتمل اجلفاف.

سرغوم

Sorghum

6216 sorption

sorption

التغير احلادث يف تركيز املواد الذي يمكن أن يستفاد منه يف تصميم
العمليات التقنية كأداة نشطة للتشكيل والتحسني. ومثل هذه التغيرات
يف التركيز والستخدام الواعي هلا ال يمكن أن حتدث إال عند استخدام

خمالط من مكونني أو أكثر. كما يشمل مصطلح التحزز كل من
االمتصاص واالمتزاز.

اشتراب

Sorption

6217 sorption storage

Stockage par sorption

خزان طاقة يعمل بتقنية التحويل احلراري لتفاعالت االمتصاص
العكُوسة (القابلة للعكس). وارتباطاً باملواد املُستخدمة يف هذا اخلزان
(سليكات األلومنيوم، وسليكا اجللْ، ...  إخل) فمن املُمكن أن يشغل

هذا النظام إما للتدفئة أو للتربيد. وعند استخدام الفلزات (مثل:
الباالَديوم) يمكن استخدام النظام مبثابة خزان للهيدروجني (أي خزان

للطاقة الكيميائية).

اختزان امتصاصي

Sorptionsspeicher

6218 sour gas

gaz acide

غاز طبيعي غري معاجل.

غاز محضي

saures Gas;   Rohgas

6219 source

source

أصل النهر، أو مياه متدفقة. موقع ظهور مياه (جوفية) فوق سطح
األرض.

منبع

Quelle

6220 source shifting

déplacement de source

يئة معاوقة موصلة على التوايل مع ((رابط: مصدر جهد مثايل)) أو
على التوازي مع ((رابط: مصدر تيار مثايل))، مع توصيالت للتيار

واجلهد غري قابلة للتغيري يف الشبكة املعنية.

تبديل املصدر

Quellenverschiebung

6221 source 
transformation

Transformation de source

عملية استبدال مصدر طاقة معين مبصدر آخر مكافئ، أي حتويل
مصدر اجلهد إىل مصدر تيار، والعكس صحيح.

حتويل املصدر

Quellentransformation

6222 Southern African 
Development 
Community (SADC)

(CDAA)

منظّمة إقليمية ختدم أغراض التكامل واالندماج االقتصادي والسياسي
يف جنوب القارة اإلفريقية. ويسعى ممثّلو هذه املُنظّمة حنو توفري
إمكانات وفُرص التعاون مع االحتاد األورويب يف جماالت كثرية من

بينها الطاقة احليوية.

جمموعة التنمية ألفريقيا اجلنوبية،
جمموعة التنمية ألفريقيا اجلنوبية

(SADC)
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6223 SP5

SP5 (méthode d’assemblage d'éoliennes 
offshore)

رمز يشري إىل إحدى طرق التجميع املُسبق لعنفات الرياح البحرية،
وفيها يتم جتميع ((رابط: برج|البرج)) يف امليناء، مث ينقل من قطعة
واحدة. كما يتم كذلك جتميع ((رابط: صرة|الصرة)) و((رابط:
كنة|الكنة)) يف امليناء. بينما تظل الريش منفصلة وتودع يف 'حيز
جتميع األرياش' وعلى ذلك فإن العنفة الواحدة تنقل إىل املوقع على

مخس قطع.

SP5 طريقة التجميع

SP5

6224 SP6

SP6

رمز يشري إىل إحدى طرق التجميع املُسبق لعنفات الرياح البحرية،
وفيها يتم جتميع ((رابط: صرة|الصرة)) و((رابط: كنة|الكنة)) يف
امليناء. مث ينقل ((رابط: برج|البرج)) من قطعتني، وتودع األرياش
على حدة يف احليز التجميعي اخلاص ا. وعلى ذلك فإن العنفة

الواحدة تنقل إىل املوقع على ست قطع.

SP6 طريقة التجميع

SP6

6225 space cooling load

charge de refroidissement de l'espace

يشري هذا املُصطلح إىل املُعدل الواجب عنده إزالة الطاقة من حيز ما،
بغرض احلفاظ على درجة حرارة ثابتة للهواء يف هذا احليز.

حمل التربيد حليز ما

Raumkühllast

6226 space heat 
extraction rate

taux d'extraction de chaleur de l'espace

املعدل الذي جيب عنده إزالة احلرارة من احليز املطلوب تكييفه وهذا
املعدل يتساوى مع ((رابط: محل التربيد للحيز)) يف حالة ثبوت درجة

حرارة احليز.

معدل إزالة احلرارة من احليز

Raumwärmeentzugsrate

6227 space heating

chauffage du local

املعدل الذي تدخل و;  أو تتولد عنده احلرارة داخل احليز اجلاري
تكييفه خالل فترة زمنية حمددة.

تدفئة حملية

Raumerwärmung

6228 spar buoy

bouée à longeron

عوامة على شكل أسطوانة مغلقة طويلة، تطفو يف وضع قائم حتت
سطح البحر، وتستقر يف موضعها بواسطة ثقل موازن موجود يف
قاعدا. وتضاهي متطلبات الطفو اخلاصة ا  نظرياا يف املنصة

املغمورة مشدودة القوائم.

عوامة قائمة

Spar-Boje

6229 spark ignition

allumage par étincelle

أشهر أنواع ((رابط: خلية وقود|خاليا الوقود))، ويتوفّر يف مقاسات
تصل قُدرا إىل 5 ميجاواط، ويتميز بكفاءة عالية للقُدرة و((رابط:

زمن بدء التشغيل |زمن بدء تشغيل)) قصري. كما يستخدم هذا النوع
من اخلاليا يف أنظمة ((رابط: توليد (ال... ) املُشترك للحرارة والقُدرة
(CHP)|التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)))  إلشعال

خليط الوقود واهلواء املضغوط داخل اإلسطوانة، لفترة محددة زمنياً،
وذلك باستخدام مشعات إشعال ذات شرارة عالية الشدة.

إشعال  بالشرر

Funkenzündung

6230 spark ignition (SI)

Bougie d'allumage

إشعال خليط اهلواء والوقود يف أسطوانة محرك احتراق داخلي بواسطة
.شرر كهربائي

(SI) إشعال بالشرر

Spark Ignition (SI)

6231 spatial planning

aménagement du territoire

أعمال تستهدف يئة وترتيب جمال جغرايف معني (يكون يف الغالب
منطقة إدارية مثالً) تبعاً لإلمكانيات احمللية الطبيعية، واالقتصادية،

واالجتماعية املتوفرة، وبالتايل االستفادة منها. ويعترب ختطيط األراضي
واملساحات ختصصاً دراسياً مستقالً يدرس يف العديد من اجلامعات

التقنية بأملانيا، كما يدرس يف جامعات أخرى ضمن ختصصات اهلندسة
املعمارية، أواجلغرافيا، أو علم املساحة، أو زراعة التربة.

ختطيط األراضي واملساحات

Raumplanung
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6232 special 
compensation rules 
for geothermal 
energy

règles de compensation spéciales pour l'énergie 
géothermique

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة احلرارية األرضية يف القسم 28

قواعد التعويض اخلاصة للحصول
على الطاقة احلرارية األرضية

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Geothermie

6233 special 
compensation rules 
for hydropower

règles d'indemnisation spéciales pour 
l'hydroélectricité

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة الكهرومائية يف القسم 23

قواعد تعويضات خاصة لتوليد الطاقة
الكهرمائية

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Wasserkraft

6234 special 
compensation rules 
for landfill gas

règles d'indemnisation spéciales pour les gaz 
d'enfouissement

لوائح األجور اخلاصة مبحطات طاقة غاز طمر النفايات يف القسم 24

قواعد تعويضات خاصة لغاز امليثان

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Deponiegas

6235 special 
compensation rules 
for marsh gas

règles d'indemnisation spéciales pour le gaz des 
marais

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة من غاز املستنقعات يف القسم
26

قواعد التعويض اخلاصة لغاز
املستنقعات

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Grubengas

6236 special 
compensation rules 
for offshore wind 
energy

règles de compensation spéciales pour l'énergie 
éolienne offshore

لوائح األجور اخلاصة بتجديد حمطات طاقة الرياح البحرية يف القسم
31

قواعد تعويضات خاصة لطاقة الرياح
البحرية

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Windenergie Offshore

6237 special 
compensation rules 
for sewage

règles d'indemnisation spéciales pour le gaz 
d'égout

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة من غاز ااري والصرف
الصحي يف القسم 25

قواعد تعويضات خاصة بالغاز احليوي

Besondere Vergütungsvorschriften für Klärgas

6238 special 
compensation rules 
for solar radiation 
rnergy

règles d'indemnisation spéciaux pour l'énergie 
du rayonnement solaire

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة اإلشعاعية الشمسية يف القسم
32

قواعد تعويضات خاصة لطاقة األشعة
الشمسية

Besondere Vergütungsvorschriften für Solare 
Strahlungsenergie

6239 special 
compensation rules 
for wind energy

règles de compensation spéciales pour l'énergie 
éolienne

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة الرحيية يف القسم 29

قواعد تعويضات خاصة لطاقة الرياح

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Windenergie

6240 special 
compensation rules 
for wind repowering

règles d'indemnisation spéciales pour la re-
alimentation éolienne

لوائح األجور اخلاصة بتوفري الطاقة الرحيية يف القسم 30

قواعد تعويضات خاصة إلعادة توفري
الطاقة الرحيية

Besondere Vergütungsvorschriften für 
Windenergie Repowering

6241 special 
compensation 
scheme (Besar)

régime d'indemnisation spécial (Besar)

التعويض اخلاص (BesAR) طبقًا لــ (2012) يساعدعلى تقييد
الشركات الصناعية اليت تستخدم كميات كبرية من الطاقة، فضال عن
الشركات اليت تقوم بتشغيل خطوط السكك احلديدية واهلدف هو
حصول السكك احلديدية على القدرة على التنافس الدويل مبثيالا

وكذلك توفري فرص عمل ذا ا

خمطط التعويض اخلاص

Besondere Ausgleichsregelung (BesAR)
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6242 special customer 
special electricity 
customer special 
electricity consumer

consommateur  particulier

زبناء ((رابط: شركة إمداد بالطاقة|شركة اإلمداد بالطاقة)) الذين ال
يتم تزويدهم بالطاقة وفق الشروط العامة وال حسب التعريفات العامة،
بل حسب أسعار وشروط خاصة متفق عليها يف عقود فردية. وتعد

املؤسسات الصناعية بالدرجة األوىل من هؤالء  الزبناء.

مستهلك خاص، زبون خاص

Sonderabnehmer

6243 special purpose 
association

syndicat intercommunal

جتميع عدة سلطات حملية مبوجب القانون األملاين.

رابطة ذات أهداف حمددة

Zweckverband

6244 Special scheme for 
electricity-intensive 
companies

Régime spécial pour les compagnies d'électricité 
à forte intensité

إعفاء جزئي من الصناعات التحويلية كثيفة الكهرباء والسكك
احلديدية من خالل خطة التعويض اخلاصة، حلماية قدرا التنافسية
الدولية ومتعددة الوسائط ( املادة 40 من قانون الطاقات املتجددة

واألنظمة املرتبطة ا، املواد 41-44 من قانون الطاقات املتجددة)

خمطط خاص لشركات الكهرباء
الكثيفة

Sonderregelung für stromintensive 
Unternehmen

6245 special taxes 
development 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

développement des taxes spéciales 
conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

يعتمد التطوير على عوامل خمتلفة، مثل تطور أسعار الكهرباء، وعدد
أجهزة   املصفوفات الضوئية اجلهدية املثبتة يف سنة حمددة، و الكهرباء

املولدة من حمطات الطاقات املتجددة، وآثار استثناءات  الصناعة
واالستهالك الفردي من املصفوفات الضوئية اجلهدية . هذه املخططات

سيكو

ضرائب خاصة وفقا لقانون الطاقات
املتجددة األملاين

Umlagenentwicklung i.S.d. EEG

6246 Specialisation in 
Renewable Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

spécialisation en énergie renouvelable diplôme 
attribué: 3ème cycle/Maîtrise

يركز هذا الربنامج على  االستخدام الرشيد للطاقة والطاقة املتجددة يف
إطار االستدامة البيئية. ويشمل موضوعات حمددة: 1) الطاقة العامة

والبيئة؛ 2) طاقة الكتلة احليوية 1 و2؛ 3) الطاقة الشمسية I1 و2,
4) طاقة الرياح. 5) الطاقة احلرارية األرضية. 6)التوربينات الصغري

ماجستري متخصص يف الطاقة املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Spezialisierung in erneubare Energie 
Erworbenen Qualifikation: Graduierte / Master

6247 Specialized Diploma 
in Renewable 
Energy) 
 
Qualification 
Awarded: 
Postgraduate/Maste
r

Diplôme de Formation Spécialisée en Energies 
Renouvelables Diplôme attribué: 3ème 
cycle/Maîtrise

ينقسم هذا الربنامج إىل ثالثة أقسام. خالل الفصل الدراسي األول،
يقوم الطالب باكتساب قاعدة صلبة حول تكنولوجيات الطاقة
املتجددة الرئيسية التالية الطاقة: 1)القاعدة األساسية. 2) الطاقة

الشمسية. 3)طاقة الرياح. 4) الطاقة احليوية. 5) للطاقة الكهرومائية.
و6) مقدمة

دبلوم يف التكوين املتخصص يف
الطاقات املتجددة

 
الشهادة املسلمة:  شهادة املاجستري

Fachausbildungsdiplom in erneubare 
EnergieErworbene Qualifikation: Graduierte / 
Master

6248 specific gas constant

constante spécifique de gaz

حاصل ضرب ((رابط: ضغط معياري|الضغط املعياري)) لغازٍ ما، يف
((رابط: حجم نوعي|حجمه النوعي))، وذلك يف ((رابط: ظروف
معيارية|الظروف املعيارية))، و((رابط: درجة احلرارة املعيارية))،

ويمثل مقداراً مميزاً لغاز معني.

ثابت الغاز النوعي

Spezifische Gaskonstante
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6249 specific heat

chaleur spécifique

حرارة  لوسيط ختزين حراري، اليت تحدد كمية الطاقة احلرارية
املُختزنة عند رفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من وسيط التخزين
درجة واحدة، أو عند فقد نفس كمية احلرارة منه. ووحدة قياسها يف
النظام الدويل هي [جول];  [كيلوجرام];  [كلفن] أو (واط)[ساعة];

 [كيلوجرام][كلفن].

حرارة نوعية

spezifische Wärme

6250 Specific heat

chaleur spécifique

نسبة كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة باوند واحد من مادة ما
درجة فهرايتية واحدة مقارنةً بكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة

حرارة املاء درجة فهرايتية واحدة.

حرارة نوعية

spezifische Wärme

6251 specific heat 
capacity (c)

capacité thermique spécifique (c )

((رابط: سعة احلرارة النوعية)) املُتعلقة بكُتلة اجلسم.

(c) سعة احلرارة النوعية

Spezifische Wärmekapazität (c )

6252 Specific humidity

humidité spécifique

املقدار الفعلي للرطوبة يف اهلواء.

رطوبة نوعية

spezifische Luftfeuchte

6253 specific power

puissance spécifique

القدرة الناجتة عن آلة لكل وحدة دفق كتلي يتم عرب هذه اآللة.

قدرة نوعية

spezifische Leistung

6254 specific 
remuneration 
provisions for 
biomass

dispositions de rémunération spécifiques pour la 
biomasse

لوائح األجور اخلاصة مبحطات الطاقة من الكتل األحيائية يف القسم
27

أحكام مكافأة حمددة للكتلة احليوية

Besondere Vergütungsvorschriften für Biomasse

6255 specific volume

volume spécifique

خارج قسمة احلجم على الكُتلة، وهو معكوس الكثافة.

حجم نوعي

spezifisches Volumen

6256 Specific volume

volume spécifique

حجم مادة ما لكل وحدة وزن. وهو معكوس الكثافة.

حجم نوعي

spezifisches Volumen

6257 specular reflectivity 
of the concentrator 
surface

réflectivité spéculaire de la surface de 
concentrateur

انعكاسية تعتمد على نوعية املرآة املُستخدمة. للمرايا املُستخدمة حالياً
انعكاسية تتراوح بني 0.76 و0.96.

انعكاسية براقة لسطح املُركِّز

Reflexionsgrad der Konzentratorenoberfläche

6258 speculation 
(economy)

spéculation (économie)

Spekulation ist in der Wirtschaft eine auf 
Gewinnerzielung aus Preisveränderungen 

gerichtete Geschäftstätigkeit.  

مضاربة (اقتصاد)

Spekulation (Wirtschaft)

6259 speed

vitesse

جزء كبري من قدرة عنفة ما يتم حتويله إىل مرحلة الضغاط.

سرعة، سرعة

Geschwindigkeit

6260 speed reducer

ralentisseur de la vitesse

أداة ميكانيكية مولَجة بني ناقل احلركة واملروحة يف ((رابط:برج تربيد
بالسحب امليكانيكي|برج التربيد بالسحب امليكانيكي))، وذلك للحد
من سرعة ناقل احلركة وصوالً ا إىل السرعة املثلى بالنسبة للمروحة.

خمفض السرعة، مسننات خفض
السرعة

Geschwindigkeitsminderer
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6261 spinning reserve

réserve tournante

تتأثر معدالت االحندار املُقترنة بنوعٍ معين من القدرات االحتياطية،
بكوا دوارةً أم ال. وال يتعين بالضرورة توليد القدرة من املُولَّدات
املُتزامنة املُقتصرة على تردد شبكة ما، بل يمكن لتلك املُولّدات أن

تظل دوارة مع استهالك حد أدىن من الوقود، ويظهر رد فعلها سريعاً
يف حالة االحتياج للقدرة.

احتياطيات دوارة

Mitlaufreserven

6262 splash bar

splash bar

أحد القضبان األفقية من قضبان الرش والذي يكون سطح الترشاش
اخلاص ((رابط: طبقة احلشو|بطبقة احلشو)) موجوداً يف ((رابط: برج

تربيد مزود حبشوات ترشاش|برج التربيد املزود حبشوات ترشاش)). 
وهلذه القضبان أشكال خمتلفة، فهي إما أن تكون مسطحة أو ذات

مقطع عرضي لتعزيز صالبة هيكلها أو قدرة انتقال احلرارة ا.

قضيب الرش

Tropfbalken

6263 splash fills

splash remplit;  remplissage par des lamelles

((رابط: مادة حشو برج التربيد))، وتتكون من شرائح خشبية أو
بالستيكية، تفصل بشكل أفقي وعمودي يف منط متعاقب. ويؤدي
الترشاش إىل ترذيذ املاء إىل قطرات، مما يزيد بدوره من االتصال بني

اهلواء واملاء.

حشوات الترشاش

Tropfeinbau

6264 splash-filled cooling 
tower

Tour de refroidissement remplit splash

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) تستخدم فيه ((رابط: حشوات
الترشاش)) لنقل احلرارة بشكل أويل.

برج تربيد مزود حبشوات ترشاش

Kühlturm mit Tropfeinbau

6265 split air 
conditioning units

unités de climatisation split

((رابط: وحدة تكييف مدجمة)) تتكون من جزأين رئيسيني: األول
وحدة داخلية لتدوير اهلواء مركبة يف مبيت املروحة، والثاين وحدة
تكثيف مثبتة يف اخلارج. وتتراوح سعة التربيد ا من 1200إىل

30000 (متر مكعب;   طن).

وحدات تكييف اهلواء سبليت

Split-Klimaanlagen

6266 split spectrum cell;   
multijunction device

cellule à spectre fractionné

جتهيزة مشسية تعمل على توزيع ضوء الشمس إىل نطاقات خمتلفة
باستخدام وسائل بصرية. مث يتم تركيز كل نطاق منهما على خاليا

مشسية خمتلفة لتوليد الكهرباء بكفاءة أعلى من الطريقة التقليدية.

خلية تقسيم الطيف

Zelle mit geteiltem Spektrum;   Tandemzelle

6267 Split system

Split système

((رابط: مكيف هواء (AC)|مكيف اهلواء (AC)))  األكثر شيوعاً
يف املناطق السكنية. وفيه يتم تثبيت الضغاط واملُكثّف يف خارج املبىن،

بينما يتم تثبيت ((رابط: معالج اهلواء (AH)))  يف داخله.

نظام مجزئ

Splitsystem

6268 split-phase 
electricity 
distribution system

système de distribution d'électricité à phase 
auxiliaire

نظام توزيع أحادي الطور ثالثي األسالك.

نظام توزيع كهرباء مجزأ الطور

Einphasen-Dreileiter-Verteilungsnetz

6269 spot business

affaires au comptant

تسمى أيضا 'صفقة فورية'، وهي صفقة يتم مبوجبها تنفيذ العقد على
الفور. حيث تنقل ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات))

من البائع إىل حساب املشتري مبجرد إبرام الصفقة.

صفقة آنية

Spotgeschäft

6270 spot market

marché spot

سوق يطرح فيها  إنتاج الطاقة ومواردها للتداول يف اليوم  املوايل، ويف
هذا الصدد، يربز أيضاً مصطلح 'سوق الصفقات الفورية'. ويف املُقابل

يوجد أيضاً مصطلح ((رابط: سوق البيع باآلجل)). 

سوق فورية

Spotmarkt

6271 spot market

marché au comptant (spot)

سوق ميتد فيها تبادل عمليات ((رابط: مقايضة)). 

سوق آنية، سوق فورية، سوق
حاضرة، سوق نقد فوري

Spotmarkt
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6272 spot market

marché au comptant; marché spot

سوق إقليمية (على سبيل املثال، يف مشال أوروبا: روتردام)، حيث
يكون التداول على املدى القصري، مثال فيما يتعلق بالبترول وعدد من

مشتقاته.

سوق فورية

Spotmarkt

6273 spray nozzle

buse de pulvérisation

أداة تستخدم لتقسيم تدفق املياه الدوار إىل قطريات ويعمل كذلك
على نشر املاء فوق ((رابط: برج التربيد)) بكيفية متماثلة.

فوهة الرش

Sprühdüse

6274 spray-filled cooling 
tower

tour de refroidissement par pulvérisation

((رابط: برج التربيد|برج تربيد)) ال توجد به حشوات، وبالتايل فإن
االتصال فيه بني املاء واهلواء يعتمد فقط على ترذيذ املياه ورشها، األمر

الذي يتم بالرش املضغوط بواسطة ((رابط: فوهات برج التربيد)). 

برج تربيد بالرش

Kühlturm mit Sprüheinbau

6275 spread control split-
range control

contrôle étalé

أحد أمناط شحن خزان احلرارة يف منظومة ختزين الطاقة ليالً أثناء فترة
التعريفة املُخفّضة لتخزين الطاقة. تخفَّض تعريفة ختزين الطاقة عادةً من
قبل شركات الكهرباء ليالً، حيث ينخفض الطلب على الطاقة. ويف

هذا النظام يتم ختزين الطاقة يف منتصف فترة التعريفة املُخفّضة.

حتكّم يف توزيع الطاقة

Spreizsteuerung

6276 spread of parasites

propagation des parasites

beschreibt wie weit sind die ausgebreitet  

انتشار الطفيليات

Ausbreitung von Parasiten

6277 spring water

eau de source

مياه تنبع من خزنات طبيعية توجد حتت سطح األرض، وال تصل إليها
املواد املُلوِّثة. وجتري تعبئة هذه املياه عند ينابيعها مباشرةً. ويف حالة
تعرض هذه املياه للضغط، فإا تصعد تلقائياً حنو سطح األرض دون

استخدام تقنيات لذلك، ويتم احلديث يف هذه احلالة عن النبع
االرتوازي.

مياء ينبوع

Quellwasser

6278 spur route

Jonction;   embranchement

مولّد كهربائي صغري يستخدم يف ((رابط: توليد الكهرباء فقط)) أو يف
أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد

املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP))) ، إلحداث تدوير عايل السرعة،
يعمل على إدارة مولّد كهربائي عن طريق حرق وقود غازي وسائل.
ويعد هذا النوع من العنفات قادراً على العمل باستخدام أنواع مختلفة

من الوقود، من بينها الغاز الطبيعي، والغازات احلمضية، والوقود
السائل.

وصلَة فرعية

Abzweig

6279 squall

rafale

حدثٌ سريع، قد يكونُ عنيفاً، يف نطاق رحيي. والعاصفة تكونُ
مصحوبةً بتساقط أمطار أو ثلوج (وهي ب غالباً فوق البحار).

عاصفة، زوبعة

Bö;   Windbö

6280 squall

bourrasque

ist eine heftige Luftbewegung von kurzer 
Dauer.  

زوبعة

Bö

6281 square wave

onde carrée

شكل موجي ناتج عن العواكس اإللكترونية املبكرة، ويمثّل كموجة
جيبية تحاكى منطيا مرتني يف الدورة، أي عند حد نيكويست. وتتميز
هذه املوجة مبحتوى توافقي مرتفع للغاية، كما أن نسبة جهد الذروة

إىل جذر متوسط املربعات تساوي الواحد (1).

موجة مربعة

Rechteckschwingung

6282 squirrel-cage rotor

rotor à cage

اجلزء الدوار املُستخدم يف أغلب أنواع املُحركّات احلثّية بالتيار املُتردد.
ويتكون هذا الدوار من أسطوانة مركبة على حمور. أما من حيث

تركيبه الداخلي، فإنه يتكون من قضبان طولية موصلة للتيار ومصنوعة
من النحاس أو األلومنيوم، وتكون مبيته موضوعةٌ يف أخاديد وموصولَة

من كال طرفيها حبلقات تقصري على هيئة قفص.

دوار قفص السنجاب

Käfigläufer-Motor
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6283 stability

stabilité

استقرار نظام توليد الطاقة أي توفر املُولّدات على ميزة البقاء يف حالة
التزامن، سواٌء مع وجود تغيرات يف األمحال الكهربائية أو حىت يف

دوائر القصر اليت حيدث بعدها إيقاف اختياري للتشغيل، وذلك بفضل
خاصية محاية الشبكة.

استقرار، استقرارية

Stabilität

6284 stack

cheminée

أسطوانة قائمة مزودة مبروحة تعمل على زيادة تصريف الغازات إىل
اجلو اخلارجي.

مدخنة

Kamin

6285 stack effect

effet de cheminée

مقدرة اهليكل اخلارجي للربج أو األسطوانة القائمة املزودة مبروحة
على حث اهلواء خالل ((رابط: برج التربيد)). 

ظاهرة املدخنة

Kamineffekt

6286 stagnation 
temperature

température de stagnation

درجة احلرارة القصوى اليت ميكن الوصول إليها يف ((رابط: مجمّع
طاقة مشسية مسطح))، وذلك عن طريق اللوح املاص يف حالة عدم

التدفق.

درجة حرارة الركود

Stagnationstemperatur

6287 stall

décrochage

عملية تتسع فيها  الزاوية اليت تضرب (تصدم) عندها الرياح النسبية
((رابط: ريشة العنفة|أرياش العنفة)) لتخفيض قوة السحب املُستحثة.

وعملية التعويق هذه قد تتم بكيفية سلبية أو إجيابية.

تعويق

Stallregelung

6288 stand-alone inverter

onduleur en site isolé

عاكس قدرة كهربائية يقوم بتحويل التيار املستمر إىل تيار متردد على
حنو مستقل عن شبكة الكهرباء العمومية. وهذا النوع من العواكس
يستخدم عادةً لتحويل التيار املستمر الناتج عن العديد من مصادر

الطاقة املتجددة مثل األلواح الشمسية أو توربينات الرياح الصغرية.

عاكس مستقل

netzunabhängiger Wechselrichter

6289 stand-alone systems

systèmes autonomes

نوع من األنظمة ال حيدث اتصال بني وحدة الطاقة الرحيية وبني أية
شبكة لتوزيع الكهرباء، ولذلك فإا تسمى أيضا أنظمة خارج

الشبكة. وفيها تتصل أنظمة الرياح الصغرية كذلك بأنظمة ختزين و;
أو أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وذلك لتطوير إمكانات

إتاحيتها والستنباط نظمٍ هجينة منها.

نظم قائمة بذاا

Inselsysteme

6290 Standard

norme

املواصفة القياسية هي جمموعة من املواصفات الفنية، أو آليات التصميم
أو املقاييس اليت تستخدم كإطار عمل أو كدليل توجيهي مراراً

وتكراراً. كما تساعد هذه املواصفات على حتسني فعالية املنتجات
ودقة استجابة اخلدمات.

مواصفة قياسية

Norm

6291 standard air

air standard

هواء كثافته 0.075 باوند لكل قدم مكعب.

هواء قياسي

Normluft

6292 Standard 
Certification

Certification de norme

تعترب املواصفة القياسية معتمدة بعد خضوعها لعمليات التحقق
والفحص اليت جيريها طرف مستقل لتقييم املواصفة وفقاً لضوابط

حمددة. وميكن أن يكون هذا الطرف خمترباً (معمالً) أو منظمة مستقلة
بشرط أن يكون معترفاً خبربته يف تقييم وفحص خمططات حمددة

العتماد املواصفات.

اعتماد املواصفات القياسية

Normzertifizierung
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6293 Standard 
Conformity 
Assessment

Évaluation de conformité aux normes

ما أن يتم تطوير املواصفة القياسية، حىت ميكن كذلك التحقق من
جدارا عن طريق إخضاعها خلطط مستهدفة من قبل منظمة تطوير
املواصفات، األمر الذي يسمى ' تقييم املطابقة القياسية'. وعملية

التقييم تساعد املشرعني واملنظمني يف بناء الثقة باملواصفات من حيث
تطبيقها دون حدوث أية مشكالت وذلك عن طريق إكساا الصفة

التشريعية.

تقييم توافق املواصفات القياسية

Normenkonformitätsbewertung

6294 standard cubic foot

pieds cubes standard (scf)

قدم مكعب قياسي/معياري. انظر ((رابط: متر مكعب معياري)). 

(scf) قدم مكعب قياسي

standard Kubikfuß

6295 standard cubic 
meter

mètre cube standard

متر مكعب معياري أو متر مكعب عادي هو وحدة قياس مستخدمة
يف هندسة العمليات وتكنولوجيا الغاز لقياس كمية من الغاز. ويصف

كمية الغاز، اليت يف ظل ظروف حمددة (درجة احلرارة والضغط
والرطوبة)، تشغل حجما من متر مكعب واحد.

 
الوحدة متر مكعب معياري، أو التحويل إىل متر مكع

متر مكعب معياري

Normkubikmeter

6296 Standard 
Harmonization

harmonisation des normes

يعترب التوافق الفعال بني املواصفات القياسية عملية ضرورية ملنع أكرب
قدر ممكن من التحديات اليت يواجهها املنتفعون. ونظراً للتطلعات

اخلاصة باالنتقال من املواصفات الوطنية إىل املواصفات الدولية، تزداد
قضايا التوافق بني املواصفات بتزايد عدد اجلهات املنتفعة باملواصفات
القياسية الدولية. كما تعىن عملية التوافق بسياسات التجارة البينية،
وإكساب املواصفات الصفة التشريعية وفقاً ملختلف اللوائح التنظيمية
اخلاصة باملنتفعني، كلٍ على حده، أثناء تطوير كل مواصفة قياسية.

توافق بني املواصفات القياسية

Normenharmonisierung

6297 Standard Operation

fonctionnement standard;   fonctionnement 
selon les normes

يعد تطبيق املواصفات القياسية غالباً أمراً اختيارياً ما مل ينص عليه يف
العقود سواء التنظيمية أو التشريعية أو القانونية. وتعد األمور القانونية

والتنظيمية هي النقاط احملورية سواء أثناء تطبيق املواصفة أو أثناء
تطويرها.

تطبيق املواصفات القياسية

Normeneinsatz;   Normierung

6298 standard 
temperature

température normale;   température de 
référence

حرارة تساوي 0° س؛ أي 273.15 كلفن.

درجة حرارة معيارية

Normtemperatur

6299 standard test 
conditions

conditions standard d'essai

الشروط والظروف احملددة اليت يتم بناًء عليها التحقق من أداء وجودة
((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدة)) الشمسية، وجيري ذلك يف

معمل متخصص.

شروط االختبار القياسية

Normprüfbedingungen

6300 Standard Test 
Conditions

Conditions de test standard

ظروف االختبار القياسية للوحدات (األلواح) الكهروضوئية هي
مصدر الضوء يشع عموديا مع شدة 1000 واط / متر مربع، ودرجة

احلرارة 25 درجة مئوية، وكتلة اهلواء 1،5.

ظروف االختبار القياسية

Standard-Testbedingungen (STC)

6301 standard volume

volume standard

حجم الغاز عند ((رابط: درجة احلرارة املعيارية))، و((رابط: ضغط
معياري|الضغط املعياري)). 

حجم معياري

Normvolumen
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6302 Standardization 
Bodies

Organismes de normalisation

تعترب املواصفة القياسية -حتديداً- مبثابة إطار تقين ميكن ألي شخص
تطويره للعمل به وفقاً ملعايري (بارامترات) حمددة. ولكن من الضروري
على أية منظمة راسخة يعمل ا خرباء رواد يف هذا اال حتديداً،
وتتطلع إىل غزو السوق بقوة، تطوير هذا املعيار واالهتمام بالوصول
إىل التسوية املثلى بني املنتفعني به. ومن هيئات التوحيد القياسي
البارزة: املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزوISO)، و اللجنة
الدولية للتقانة الكهربائية (IEC)، واللجنة األوروبية للمواصفات

(ARSO) واملنظمة األفريقية للتقييس ،(CEN) التقنية الكهربائية
واحتاد دول جنوب شرق آسيا (األسيان) (اللجنة االستشارية

للمواصفات واجلودة يف آسيا).

هيئات التوحيد القياسي

Normungsinstitutionen

6303 standby

veille

Bereitschafts- oder Wartebetrieb eines 
technischen Gerätes.  

وضع االستعداد

Standby

6304 standby 
consumption

consommation en veille

الطاقة اليت يستهلكها جهاز ما يف ((رابط: وضع االستعداد)).  ( انظر:
((رابط: فقد االستعداد))) 

استهالك وضع االستعداد

Standby-Verbrauch

6305 standby loss

pertes en veille

الفاقد من الطاقة الذي حيدث بسبب التفريغ الذايت للشحن يف وسائط
ختزين الطاقة أثناء وجودها يف وضع االستعداد.

فاقد وضع االستعداد

Stand-by-Verlust

6306 standby loss

perte de maintien

الطاقة املهدورة بسبب وجود جهاز ما يف حالة االستعداد (أي الوضع
الذي ال يستخدم فيه اجلهاز بشكل فعال). (انظر: ((رابط: وضع

االستعداد))) 

فقد االستعداد

Bereitschaftsverlust

6307 standby losses

pertes en veille

الطاقة املفقودة من خالل جدران صهريج سخان للمياه، بسبب اهلواء
املُحيط الذي يكون أكثر برودةً من املياه املوجودة يف الصهريج. يفقد
سخان املياه النمطي درجتني يف الساعة يف حالة تسجيل خسائر وضع

االستعداد.

خسائر وضع االستعداد

Bereitschaftsverlust

6308 standby mode

mode en veille

وضع تشغيل تستهلك فيه األجهزة طاقة خمفضة، وال تؤدي فيه عادةً
وظائفها العادية. إال أنه يف هذا الوضع يمكن إعادة تفعيل األجهزة
على حنو سريع أو أداء وظائف وضع االستعداد (مثل قدرة اهلواتف

النقالة على تلقي االتصاالت يف وضع االستعداد لالتصاالت). (انظر:
((رابط: استهالك وضع االستعداد))) 

وضع االستعداد

Standby-Modus

6309 standoff mounting

montage sur un toit en pente

تقنية لتوزيع وتركيب مصفوفة كهرضوئية على األسطح املُنحدرة
للمباين.

تركيب على سطح منحدر

Aufdachmontage

6310 stand-off mounting

système de montage pour toiture en tuiles

نظام لتركيب املصفوفات الكهرضوئية، ذات البِنية مثلّثة الشكل على
ألواح مثقّبة، مما يسمح بإمالة املصفوفة مبرونة أكرب.

تركيب على ألواح مثقّبة

Aufständerung

6311 star-nosed mole

taupe à nez étoilé

ist eine in Nordamerika lebende Säugetierart 
aus der Familie der Maulwürfe (Talpidae).  

خلد ذو أنف جنمي

Sternmull

6312 start;  stop function

Start-Stop fonction

نظام من شأنه إيقاف احملرك ذاتياً عند توقّف املركبة، وإعادة تشغيله
مرة أخرى عن طريق الضغط على دواسة القابض أو دواسة الوقود

مثالً.

نظام بدء احلركة وإيقافها

Start-Stopp-Funktion
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6313 starter generator

alterno-démarreur

جتهيزة جتمع بني وظيفة مبدئ احلركة (بدء تشغيل املُحرك) ووظيفة
.(توليد التيار الكهربائي) املولّد الكهربائي

مولّد بدء احلركة

Startergenerator

6314 Start-stop system

Système Start-Stop

نظام أوتوماتيكي لبدء ووقف عمل جهاز ملنع (أو احلد من) فترات
احلمل اخلايل.

نظام بدء وقف

Start-Stopp-Automatik

6315 start-up funding

fonds de démarrage

يف املناطق ضعيفة االستثمارات ال يمكن غالبا بدء مشاريع الطاقة إال
عن طريق متويل أويل خارجي.

متويل أويل، متويل لبدء مشروع

Anschubfinanzierung

6316 start-up phase

phase de démarrage

املرحلة اليت تبدأ فيها حمطة توليد القدرة بالرياح عملية التشغيل. (انظر:
((رابط: مرحلة الرياح الضعيفة))) .

مرحلة بدء العمل، مرحلة االستعداد

Anlaufphase

6317 start-up speed

vitesse de démarrage

السرعة اليت تبدأ عندها ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) يف
الدوران. ومع ذلك ال تقوم العنفة بإنتاج أي قُدرة يمكن االنتفاع ا

إىل أن تصل إىل سرعة االنطالق.

سرعة بدء التشغيل

Anlaufgeschwindigkeit

6318 start-up time

temps de démarrage

الوقت الالزم لوصول وحدة توليد قُوى كهربائية من حالة السكون
إىل حالة احلمل الكامل.

زمن بدء التشغيل

Anfahrzeit

6319 start-up time

temps de démarrage

الفترة الزمنية املطلوبة لتبدأ تقنيات ((رابط: توليد (ال... ) املشترك
للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد املشترك للحرارة والقدرة
(CHP)))  اخلمسة عملها. حيث تتطلب ((رابط: عنفة

غازية|العنفات الغازية)) أزمنة بدء تشغيل قصرية نسبيا. بينما حتتاج
((رابط: عنفة متناهية الصغر|العنفة متناهية الصغر)) عدة دقائق لبدء
التشغيل. وتتميز ((رابط: حمرك ترددي|احملركات الترددية)) مبقدرة
سريعة على بدء التشغيل. ومن ناحية أخرى، توفر ((رابط: عنفة

خبارية|العنفات البخارية)) خدمة موثوقة يعول عليها، كما تعمل على
احلماية من فرط التمدد احلراري ومن اإلجهاد والبلي، لذلك فإا
حتتاج إىل أزمنة تسخني ممتدة. وكذلك ((رابط: خلية وقود|خاليا

الوقود)) فإا تستغرق أزمنة بدء تشغيل طويلة نسبيا.

زمن بدء التشغيل

Anlaufzeit

6320 state

état

وضع محدد فيزيائياً لنظامٍ ما، يتضمن املعلومات الالزمة.

حالة

Zustand

6321 state agency for 
nature, 
environment and 
consumer protection

office nationale pour la nature, l'environnement 
et la protection des consommateurs (LANUV)

Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz  

وكالة حكومية حلماية الطبيعة والبيئة
(LANUV) ومحاية املستهلك

Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz

6322 state change

changement d'état

تغير احلالة

Zustandsänderung

6323 state diagram

diagramme d'état

مخطط يبين تغير القيم الدينامية احلرارية عند تغير اخلط األساسي.
ومن املُمكن استخدامه حللّ املشكالت الفنية بشكلٍ بياين إذا كان

دقيقاً بالدرجة الكافية.

مخطط الطور، منحىن الطور

Zustandsdiagramm
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6324 state funding;   
government aid;   
state support

financement étatique

تقدمي الدعم من جهة الدولة ملشروع أهلي أو مدين. (انظر: ((رابط:
دعم حكومي))) 

دعم حكومي

staatliche Förderung

6325 state intervention 
act

Loi sur l'intervention de l'Etat

قانون تدخل الدولة

staatlicher Interventionsakt

6326 State of Charge

État de charge

يقصد ذا املُصطلح عرض درجة شحن البطارية. وتعرف حالة
الشحن (SOC) بأا النسبة بني مقدار الشحن الذي يمكن تفريغه
(يشار إليه بالرمز Q_e,T) وبني السعة املُتوافرة يف البطارية (يشار
إليها بالرمز K_T)، وذلك عند درجة حرارة محددة (T). وعلى

ذلك، تكون معادلة حساب حالة الشحن (SOC) كالتايل:
SOCT [%] = 100 * Q_e,T;   KT وتقاس حالة الشحن
بالنسبة املئوية. ومن الناحية العملية، فإن حتديد مقدار الشحن الذي
ميكن تفريغه من البطارية (Q_e,T)، وبالتايل حتديد حالة شحن
دقيقة، يعد أمراً بالغ التعقيد، ذلك ألنه ال ميثل فقط درجة احلرارة

اخلارجية املُستقبلية ولكن أيضاً حالة اكتهان البطارية من العوامل اليت
تؤدي دوراً يف حتديد حالة شحن البطارية، وهذه العوامل يتعني

التعرف عليها أو باألحرى تشخيصها بدقة. ويمكن حساب حالة
الشحن بدقة بواسطة نظام إدارة البطارية، وذلك باالستعانة

خبوارزمات موثوق ا ودقيقة قدر اإلمكان.

(SoC) حالة الشحن

State of Charge (SoC)

6327 state of charge SOC

état de charge

بيان مقدر بالنسبة املئوية، لتوضيح كمية الشحن املُتوفّرة مبركّم أو
بطارية (باإلجنليزية: SoC) State of Charge)).  وينتج هذا
البيان عن حساب نسبة الشحن املُتوفر بالفعل إىل أقصى قدر يمكن

توفريه من الشحن (عادةً يقدر البيانان بوحدة [أمبري ساعة]).

حالة الشحن

Ladezustand

6328 state of charge 
swing

Marge de chargement

يصف هذا املُصطلح 'نافذة الِسعة' بالنسبة املئوية اليت تصل فيها
البطاريات إىل درجة العمل املُثلى. وتكون نسبة شوط الشحن يف

البطاريات اهلجينة عند شحنها ما بني 47 - 64% فقط وذلك مبا
يزيد على مليون دورة شحن، أما املركبات اليت تعمل بالبطاريات

الكهربائية فيتراوح فيها شوط الشحن ما بني 80 و %90.

شوط الشحن

Ladehub

6329 state variable

grandeur d’état

مقدار يعبر عن ((رابط: حالة)) نظامٍ ما، ودائما ما تكون قيمته
واحدة عندما تعود ((رابط: حالة|احلالة)) إىل أصلها مرة أخرى،

مثل: درجة احلرارة. (انظر: ((رابط: متغري العملية))) 

متغري احلالة

Zustandsgröße

6330 state-owned 
enterprises

entreprise d'Etat

شركة حكومية

staatliches Unternehmen

6331 static control

contrôle  statique

أثناء تغذية شبكة بالقدرة الكهربائية، البد من مراعاة بقاء تردد تيار
الشبكة وجهدها الكهربائي يف نطاق محدد من القيم، وذلك يف كل
ستخدم كل من ((رابط: احتياطياألوقات. ومن أجل حتقيق ذلك، ي
قدرة التشغيل)) وعملية ((رابط: احلفاظ على استقرار اجلهد)) بشكلٍ
مزدوج. وهنا يتكون نسق الخطّي بني قدرة الدخل الفعالة وتلك غري
الفعالة من جهة، وبني الكميات اليت تظهر هلا قيم، وهي التردد واجلُهد
من جهة أخرى. ودف تلك العملية إىل التحكُّم يف الكميات املُقاسة
للتيار واجلُهد عند نقطة الدخل ومن خالل التغذية االرتدادية (عملية
حتكُّم)، حبيث يتم اإلبقاء عليها يف النطاقات املذكورة آنفاً. ويف منوذج
مبسط من النظام، تتولّد نقطةٌ مستقرة للتحكّم (ضابط)، اعتماداً على

احصائيتني، أي ما يعين منحنيني خطيني ذوي احندار سالب.

ضبط استايت

Statikregelung
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6332 static converter

convertisseur statique

مغير ال حيتوي على أجزاء متحركة، يقوم بتحويل التيار املتردد إىل تيار
مستمر، والعكس صحيح، كما يقوم بتحويل تيار متردد إىل تيار

متردد آخر مع اختالف يف قيمة جهده وتردده.

مغري ثابت، حمول ثابت

statischer Stromrichter

6333 static fan duty

débit nominal statique du ventilateur

حجم الدخل الذي تتعامل معه مروحة معينة عند ضغط ساكن
(إستايت) منصوص عليه.

سعة تابثة للمروحة، سعة إستاتية
للمروحة

statischer Lüfterdurchsatz

6334 static pressure

pression statique

يساوي الضغط الكلي ناقص ضغط السرعة

ضغط ساكن، ضغط إستايت

statischer Druck

6335 static problem

problème statique

مشكلة يتم فيها اختيار أفضل قيم ممكنة ((رابط: متغريات
إستاتية|للمتغريات اإلستاتية)) من أجل القيم املعينة ((رابط: متغريات

دينامية|للمتغريات الدينامية))، مما يؤدي إىل مضاعفة ((رابط:
كَسب|الكَسب)) يف الساعة الواحدة إىل احلد األقصى.

مشكلة إستاتية

statisches Problem

6336 static range;   static 
lifetime

portée statique;   durée de vie statique

املُدة الزمنية بالسنوات، اليت سيكفي فيها االحتياطي املوجود عاملياً من
((رابط: مواد خام معدنية|املواد اخلام املعدنية)) غري املُتجددة، والقابل

الستهالك حسب املتطلبات بطريقة اقتصادية.

مدى ثابت (للمادة اخلام)

statische Reichweite

6337 static stability

stabilité statique

حتدث التغيريات العادية يف األمحال الكهربائية داخل شبكة تعمل بتيار
ثالثي األطوار بدرجة من البطء جتعلها ال تسبب عمليا حدوث أي

ظواهر حئولية يف املُولدات ويف الشبكة. وهلذا يمكن إرجاع السبب يف
حدوث ذلك إىل ظروف مكانية عند فحص عملية تلقّي األمحال عن
طريق املولّدات. ويدل مصطلح االستقرار االستايت على تلك احلالة

اليت تستمر فيها كل املُولدات (كامل نظام الطاقة الكهربائية) يف العمل
املُتزامن، حتت اشتراطات ثابتة.  (انظر: ((رابط: استقرار))) 

استقرار استايت، استقرار يف وضع
الثبات

statische Stabilität

6338 Static Synchronous 
Compensator

Compensateur statique synchrone (STATCOM)

حتويل الطاقة يف وضع النبض، والذي يولد نظام جهد ثالثي األطوار
مع اتساع متغري للجهد ، والذي ختتلف أطوار جهده  باملقارنة مع

تيارات املوصل بنسبة 90 درجة. ميكن أن يتحقق تبادل قوة رد الفعل
املتأخرة بني املعوض والشبكة على أساس حثي أو بالسعة. يعترب

املعوض يف جمال

معوض ثابت ومتزامن
(STATCOM)

Static Synchronous Compensator (STATCOM)

6339 static variables

variables statiques

متغريات القرارات اليت ال تؤثر إال على األداء اللحظي للمنشآة.

متغريات إستاتية، متغريات إستاتية

statische Variablen

6340 stationary charger

chargeur à poste fixe

أحد أنواع ((رابط: وحدة شحن املركبات الكهربائية|وحدات شحن
املركبات الكهربائية))، ويعترب بوجه عام ((رابط: نقطة شحن

(LP)|نقطة شحن)) عمومية.

شاحن عمودي للمركبات الكهربائية
(LS)

Ladesäule (LS)
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6341 stationary gas 
turbines

turbines à gaz stationnaires

نوع من ((رابط: عنفة غازية|العنفات الغازية))، صمم خصيصاً
للتطبيقات الثابتة لتوليد القُدرة، ويتوفّر يف مناذج تتراوح قُدرا بني 1

و250 ميجاواط. ومقارنةً ((رابط: عنفة غازية بتقنية محركات
الطائرات|بالعنفات الغازية بتقنية محركات الطائرات)) فإن هذا

النوع يعترب أكثر مالءمة للتشغيل املُستمر يف وضع احلمل األساسي،
حيث تطول فيه الفواصل الزمنية بني مواعيد الفحص والصيانة.

عنفة غازية ثابتة

stationäre Gasturbinen

6342 stationary phase

phase de repos

مرحلة ال تدور فيها احملطة لتوليد القُدرة بالرياح. (انظر: ((رابط:
مرحلة عدم وجود رياح))) 

مرحلة السكون

Ruhephase

6343 stationary storage

réservoir stationnaire

خزان منطي للغاز الطبيعي أو البترول مثالً، يوجد على أمناط مختلفة
أسفل سطح األرض.

خزان ثابت

stationärer Speicher

6344 statistical 
classification of 
economic activities 
in the european 
community

nomenclature statistique des activités 
économiques dans la communauté européenne 
(NACE)

("Nomenclature statistique des Activités 
Économiques dans la Communauté 

Européenne" - Statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen 

Gemeinschaft) eine einheitliche statistische 
Systematik der Wirtschaftszweige in der 

Europäischen Gemei  

تصنيف إحصائي لألنشطة االقتصادية
(NACE) موعة األوروبيةيف ا

statistische Systematik der Wirtschaftszweige 
in der Europäischen Union

6345 stator

stator

اجلُزء الثابت غري الدوار يف املُولّد أو املُناوب، وحيتوي عادةً على
ملفات مغناطيسية ورقائق.

جزء ساكن

Stator

6346 stator

stator

يدل على اجلزء غري متحرك، اجلزء الثابت من جهاز، وخاصة للتفريق
إذا كان هناك جزء دوار. على سبيل املثال، يف ((رابط: حمرك

كهربائي)) Q93، أو مولد، أو حمرك هيدروليكي أو مضخة - على
النقيض من اجلزء املتحرك، الدوار (عموما حركة دوران كالسيكية)

أو الناقل اخلطي باحملر

ثابت

Stator

6347 STD-103

STD-103 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI))) ، خاص
مبواصفات اخلشب األمحر اخلاص بأبراج التربيد.

كود رقم 103 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-103

6348 STD-111

STD-111 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI)))  ويتناول
مواصفات جمموعة خفض السرعة اخلاصة بأبراج التربيد.

كود رقم 111 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-111

6349 STD-114

STD-114 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI)))  ويتناول
مواصفات خشب التنوب دوجالس فري اخلاص بأبراج التربيد.

كود رقم 114 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-114
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6350 STD-115

STD-115 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI)))  ويتناول
مواصفات خشب الصنوبر اجلنويب اخلاص بأبراج التربيد.

كود رقم 115 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-115

6351 STD-118

STD-118 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI))) ، خاص
مبواصفات االستعالمات واملُناقصات اخلاصة بأبراج التربيد.

كود رقم 118 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-118

6352 STD-119

STD-119 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود صادر عن ((رابط: معهد أبراج التربيد (CTI)))  ويتناول
مواصفات أدوات ربط وتثبيت األخشاب اخلاص بأبراج التربيد.

كود رقم 119 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-119

6353 STD-127

STD-127 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود مواصفات مواد أمسنت األسبستوس، املُستخدمة يف تطبيقات
((رابط: برج التربيد|أبراج تربيد)) املياه يف املُنشآت الصناعية.

كود رقم 127 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-127

6354 STD-201

STD-201 (une spécification du code de 
construction des tours)

كود ملعيار اعتماد ((رابط: برج التربيد|أبراج تربيد)) املياه يف
املُنشآت التجارية.

كود رقم 201 ملعايري تصميم برج
التربيد

STD-201

6355 steady state load 
calculation

calcul de la charge à l'état stable

((رابط: حسابات محل التدفئة)) اليت جترى يف ظروف خارجية
مستقرة مع عدم وجود أي إشعاع الشمسي.

حساب محل احلالة املستقرة

stationäre Heizlastberechnung

6356 steam

vapeur

كل غاز اليزال يف اتصال باحلالة السائلة أو الصلبة حيث يتحول منهما
عن طريق عملية التبخر أو  التسامي. ويؤدي كلٌ من خبار املاء،

وكذلك البخار الناتج من املواد اليت تغلي عند درجات حرارة أقل،
دوراً هاماً يف جمال الطاقة اجليوحرارية، كأنْ يكون املائع احلامل
للحرارة يف ((رابط: مسبار حراري أرضي|املسبارات احلرارية

األرضية)) أو يف األنابيب احلرارية أو كسائل التشغيل يف حمطات توليد
الطاقة، ويمكن اخلزانات ذات اإلنثالبية العالية أن يغلب عليها وجود
املاء أو البخار حسب ظروف درجة احلرارة والضغط يف الطبقات
احلاملة للمياه، وبِناًء عليه، تصمم حمطات توليد الطاقة لتعمل بتقنية

البخار اجلاف، أو تقنية حتويل املاء إىل خبار، أو حمطات ثنائية الدورة.
(انظر: ((رابط: أنبوب حراري))) .

خبار

Dampf

6357 steam

vapeur

احلالة الغازية للماء، ويقصد به البخار املتكون عند غليان املاء.

خبار املاء

Dampf

6358 steam

vapeur d'eau

خبار املاء

Wasserdampf

6359 steam cycle

cycle de vapeur

عملية يسخن فيها املاء تسخيناً أولياً، ثُم يضغط حىت يتصاعد ((رابط:
بخار املاء)).  ويستخدم هذا البخار يف مراحل العنفة بعد حتميصه،

وبعد ذلك يكثّف إىل ماء ساخن مرة أخرى، مثّ يجهز مجدداً لتوصيله
إىل أنابيب ((رابط: مرجل|املرجل)). 

دورة البخار

Dampfkreislauf
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6360 steam extraction

extraction à la vapeur

عملية يتم خالهلا تسخني التربة يف فرن أنبويب دوراين إىل درجات
حرارة تتراوح بني 400 و 550° س بصورة غري مباشرة باستخدام
غالف أسطواين، أو مباشرة باستخدام موقد يعمل بالغاز. وتتبخر أثناء
ذلك معظم ((رابط: مادة ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) العضوية. يستغرق

زمن بقاء التربة يف الفرن األنبويب الدوراين حوايل 15 دقيقة.

استخالص البخار، استخراج البخار

Dampfextraktion

6361 steam injection

injection de vapeur

طريقة لتزويد عملية ((رابط: سحب هواء التربة)) باحلرارة، وتؤدي
إىل حدوث حتول سريع ((رابط: مادة ملوِّثة|للمواد املُلوِّثة)) العضوية

السائلة سريعة التطاير، وحىت متوسطة التطاير، إىل احلالة الغازية.

حقن البخار

Dampfinjektion

6362 steam jet pump

pompe à jet de vapeur

مضخة نفاثة تعمل بالبخار، وهي مضخات تستخدم يف تغذية مولدات
البخار.

مضخة نـفث خبار

Dampfstrahlpumpe

6363 steam outlet 
conditions

conditions d'explosion de vapeur

ضغط وحرارة ((رابط: خبار املاء)) املنصرف.

حالة البخار

Abdampfzustand

6364 steam plant

centrale thermique à vapeur

حمطة توليد تعمل ((رابط: فحم|بالفحم)) أو ((رابط: غاز
طبيعي|الغاز الطبيعي)) أو ((رابط: نفط خام|النفط اخلام)) تتمثّل

عناصرها األساسية يف وحديت اإلشعال وتوليد البخار، والعنفة، واملولّد
الكهريب، والدورة اهليدرولوجية، وتنقية غازات اإلشعال، إىل جانب
جتهيزات التحكّم والضبط الفين، والتجهيزات التقنية الكهربائية. ولقد

حقّقت حمطات الطاقة البخارية حىت عام 2006 نِسبة ((رابط:
كفاءة|كفاءة)) صافية تصل إىل ما يزيد على 45 ٪. (انظر: ((رابط:

حمطة طاقة دورة غازية وبخارية مدمجة))) 

حمطة توليد بخارية

Dampfkraftwerk

6365 steam reformers

réformateurs à vapeur

أنواع من ((رابط: معاجل الوقود|معاجلات الوقود))، تستخدم
((رابط: بخار املاء))، وتتطلب مقداراً كبرياً من الدخل احلراري. كما
تعمل عند نقطة التعادل احلراري أو بالقُرب منها، دون توليد طاقة

حرارية أو استهالكها.

محسنات بخارية، وحدات حتسني
تعمل ببخار املاء

Dampfreformer

6366 Steam reforming

reformage à la vapeur

عملية تسمى أيضاً 'التشكيل الكيميائي للوقود األحفوري ' وهي
طريقة إلنتاج اهليدروجني أو أي منتج نافع أخر من األنواع املختلفة
للوقود اهليدروكربوين، مثل الغاز الطبيعي. وتتم هذه العملية يف جهاز
يسمى حمول الغاز، وفيه يتفاعل خبار املاء عند درجة حرارة عالية من

الوقود األحفوري.

ذيب خباري

Dampfreforming

6367 steam safety valve

Soupape de sécurité de vapeur

صمام يوجد أمام ((رابط: عنفة خبارية|العنفة البخارية)) مباشرة، وهو
مصمم ليقوى على حتمل كامل احلرارة والضغط الناشئني عند اإلمداد
بـ((رابط: خبار املاء)).  ويعترب وحدة هامة، نظرا ألنه يف حالة فقد
احلمل الكهربائي للمولد، فإن العنفة ستتجاوز سرعتها املقررة سريعاً

وتدمر نفسها.

صمام أمان خبار املاء

Dampfsicherheitsventil

6368 steam turbine

turbine à vapeur

جهاز يستخدم لتحويل طاقة البخار عايل الضغط املولَّد يف املراجل، إىل
طاقة ميكانيكية. ويمكن استخدام الطاقة املُنتجة لتوليد الكهرباء.

عنفة خبارية

Dampfturbine
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6369 steam Turbine

turbine à vapeur

تعد ((رابط: محرك أساسي|املُحرك األساسي)) املُستخدم يف نظام
((رابط: توليد (ال... ) املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)|التوليد
املُشترك للحرارة والقُدرة (CHP)))  لتوليد الكهرباء كمنتج ثانوي
للحرارة (إنتاج ((رابط: بخار املاء))) . ويمثّل هذا النظام مصدراً

حرارياً منفصالً، وال يحول الوقود إىل طاقة كهربائية بشكل مباشر.
ويتميز مثل هذا النوع من املُحركات بكفاءة تبلغ نِسبتها %80.

وعادةً تكون العنفة البخارية جزءاً من نظام متكامل.

عنفة خبارية

Dampfturbine

6370 steam turbine

turbine à vapeur

عنفة تعمل على خبار املاء الساخن، دون أن تتصل بالوقود املُستخدم.
(انظر: ((رابط: عنفة غازية))) 

عنفة خبارية

Dampfturbine

6371 steam turbine plants

installations à turbine à vapeur

(CHP) ًستخدم حمطات التوليد املشترك للحرارة والقدرة معات
املُشغلة بالعنفات البخارية يف استخالص الطاقة احلرارية من خبار املاء

املضغوط وحتويلها إىل كهرباء.

حمطات العنفات البخارية

Gasturbinenanlage

6372 steam;   water 
vapour [UK];   
water vapor [US]

vapeur d'eau

مياه يف حالة غازية.

خبار املاء

Wasserdampf

6373 steel caisson 
foundation

fondation en caisson d’acier

نوع من األساسات التثاقلية، يتم فيه استخدام أنبوب أسطواينٌّ من
الفوالذ (الصلب) بدالً من اخلرسانة املُسلّحة، ويتم وضعه على

صندوق فوالذي مسطَّح يف قاع البحر.

أساس صندوق فوالذي

Stahlsenkkasten-Fundament

6374 Steering Committee 
of the Renewable 
Energies Export 
Initiative;   Steering 
Committee of the 
‘renewables – Made 
in Germany’ 
initiative

Comité directeur de l'Initiative d'exportation des 
énergies renouvelables

جلنة ترأسها الوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة (BMWi)، وهي
تتألّف من جِهات منسقة ومنفّذة ملشروعات يف جمال الطاقة املُتجددة،
وكذلك من مستشارين تنفيذيني. وتتمثّل املُهمة األساسية للجنة يف
التنسيق بني اإلجراءات املُختلفة وتنفيذها ميدانياً، وذلك يف ظل

مقترحات الس االستشاري االستراتيجي لشؤون الطاقة.

اللجنة التوجيهية ملُبادرة تصدير
الطاقات املُتجددة

Steuerungskreis der Exportinitiative 
Erneuerbare Energien

6375 step switch

commutateur à étape

مهمة املفتاح احملول خبطوات يف حموالت الطاقة هي موازنة وتعويض
تغريات اجلهد الناجتة عن التغري يف احلمل يف حموالت الكهرباء وتتم
املوازنة والتعويض عن طريق تغيري نسبة التحويل على جانب اجلهد
العايل. كما يتم استعماله للتحكم يف طاقة احملوالت الكبرية للكهرباء

يف ح

مفتاح حمول خبطوات

Stufenschalter

6376 step-rate injection

injection par étapes

اختبار حقن له معدالت تدفق متغرية ترتبط بإجراء االختبارات على
خواص التدفق الداخل واخلارج من وإىل اآلبار.

حقن متدرج

Stufeninjektion

6377 sterilization

stérilisation

إزالة أو تدمري الكائنات احلية الدقيقة يف أي مرحلة من مراحل منوها.

تعقيم

Entkeimung

6378 stiff tower

tour rigide

نوع من ((رابط: برج|األبراج)) يكون تردد االهتزاز األساسي فيبه
أعلى من تردد حركة األرياش عند أعلى سرعات ((رابط: عضو

دوار|العضو الدوار)). 

برج التردد األعلى

starrer Turm
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6379 stimulation

stimulation

حتسني خصائص إنتاج بئر نفط من خالل تدابري تقنية.

تنشيط

Stimulation

6380 Stirling cycle

cycle de Stirling

((رابط: عملية دورية)) حيدث فيها عملية ((رابط: انضغاط)) ثابتة
درجة احلرارة، يليها إمداد باحلرارة مع ثبات احلجم، مث عملية ((رابط:
توسع)) متساوية درجة احلرارة، ويليهما تصريف للحرارة يف عملية
متساوية الضغط. وتحقق دورة ستريلينغ أقصى كفاءة حرارية، مثلها

مثل ((رابط: دورة كارنو)).  ( انظر: ((رابط: الكفاءة احلرارية
( (((ηth)

دورة ستريلينغ

Stirling-Prozess

6381 Stirling cycle

Cycle de Stirling

تتكون من أربعة أجزاء/أطوار، اثنني حيث يتغري احلجم وكل منهما يف
درجة حرارة ثابتة واثنني حيث تتغري درجة احلرارة ويكون احلجم

ثابتا. يظهر الرسم التخطيطي للدورة عادة مبحوري احلجم والضغط أو
مبحوري درجة احلرارة واألنترويب.

دورة ستريلينغ

Stirlingprozess

6382 Stirling engine

moteur Stirling

يسمى أيضا حمرك الغاز الساخن، وهو حمرك حراري، حيتوي غاز عمل
يف حيز مغلق. غاز العمل ميكن أو يكون اهلواء أو اهلليوم أو

اهليدروجني أو غري ذلك. يتم تسخني غاز العمل من اخلارج يف منطقة
من احملرك مت تربيده يف منطقة أخرى من احملرك من أجل توفري عمل

ميكانيكي.

حمرك ستريلينغ

Stirlingmotor

6383 stirling engine (SE)

moteur Stirling

حمرك حراري يعتمد يف تشغيله على دورة استرجاع ((رابط: ديناميات
(ال... ) احلرارية|دينامية حرارية)) مغلقة. ويستخدم إما كـ((رابط:
مضخة حرارية)) لرفع الدرجة احلرارية للحرارة املُستمدة من مصدر
احلرارة احمليطة، أو كنظام كهربائي عايل الكفاءة للغاية أو كوحدة

للتربيد.

(SE) حمرك استريلينج

Stirlingmotor

6384 Storage

stockage

ميكن أن حيتوي النظام الكهربائي املُتاح ضمن نظام هجني على وسيلة
ختزين. ويشتمل هذا التخزين على إمكانية نقل القُدرة من ناقل إىل

آخر.

ختزين

Speicherung

6385 storage

accumulation

.احلفاظ على الطاقة الفائضة املتولدة من نظام كهرضوئي

ختزين (الطاقة)

Speicherung

6386 storage

stockage

ختزين

Speicherung

6387 storage capacity

taille du réservoir

أقصى قدر من الطاقة يمكن لوسيط ختزين استيعابه. ويقاس هذا القدر
عادةً بوحدة ميجاواط;  ساعة (MWh) أو جيجا واط;  ساعة

.(GWh)

سعة التخزين

Speichergröße

6388 storage capacity

capacité de stockage

مقدار الطاقة الذي يوفّره وسيط ختزين.

سعة وسيط ختزين الطاقة

Speicherleistung

6389 storage capacity

Capacité de stockage

سعة التخزين

Speicherkapazität

6390 storage dam

barrage de retenue

من أنواع بناء السدود واحلواجز. فعلى عكس السد احلائطي الذي
يتكون من حاجز من اخلرسانة فإن سد الردم يتكون أساسا من سرير
من التربة أو من الصخور أو طبقات أو خليط من االثنني يضمن عدم

تسرب املياه.

سد ختزين

Staudamm
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6391 storage dam

barrage

Bauart des Absperrbauwerks einer Stauanlage  

سد

Staudamm

6392 storage dam project

projet de barrage

-  

مشروع سد

Staudammprojekt

6393 Storage density

densité de stockage

يشري هذا املُصطلح إىل سعة البطارية، مقاسة بوحدة 'أمبري ساعة'،
وذلك مقارنةً بوزا أو حجمها. وتقاس كثافة التخزين بوحدة 'واط

ساعة;   كجم' أو 'واط ساعة;   لتر'.

كثافة التخزين

Speicherdichte

6394 storage duration

durée de conservation

الفترة الزمنية اليت تكون فيها الطاقة املُخزنة متاحة لالستخدام، مثال
ذلك، الفترات بني عمليات شحن وتفريغ الطاقة.

مدة ختزين الطاقة

Speicherdauer

6395 storage effect

effet de stockage

األنظمة اليت تكون مبثابة جهاز لتخزين الطاقة (على سبيل املثال، خزان
احلرارة مبضخة احلرارة أو البطارية يف سيارة كهربائية)، لديها ما
يسمى بتأثري التخزين، والذي له صلة وثيقة بتشغيل األنظمة اليت

تستخدم فيها جتهيزات التخزين.

تأثري التخزين

Speichereffekt

6396 storage expansion

Extension du stockage

زيادة سعة (و;  أو كفاءة) منظومة ختزين الطاقة.

زيادة الِسعة التخزينية

Speicherzubau

6397 storage heating 
buffer

stockage tampon de chauffage

ختزين عازلة التدفئة

Heizungs-Pufferspeicher

6398 storage in 
permeable rock

stockage en roche poreuse

خزان طبيعي حتت سطح األرض، يتكون من أحجار مسامية،
ويستخدم ((رابط: خزان ثابت|كوسيط ثابت لتخزين الطاقة))، بعد

استخراج الغاز الطبيعي أو البترول اخلام منه.

التخزين يف الصخور املسامية

Porenspeicher

6399 storage loss

perte de stockage

الفاقد من الطاقة الذي ينبعث على هيئة حرارة متبددة مثالً، فيما بني
عملييت ((رابط: ختزين الطاقة|التخزين)) و((رابط: تفريغ

الطاقة|التفريغ)). 

فقد التخزين

Speicherverlust

6400 storage 
management

gestion du stockage

حيقق تدبري خزانات الطاقة   هدفا معينا، و حيدد نوع اخلزان، فعلى
سبيل املثال، جند اخلزانات الصغرية سهلة النقل، تستخدم يف أغراض
التحكّم األويل للحفاظ على استقرار الشبكة. أما اخلزانات الكبرية
صعبة النقل نسبياً فتستخدم يف أغراض التحكّم الثانوي، ولتحسني

اجلدوى االقتصادية  ملراكز توليد الطاقة املوجودة.

إدارة خزانات الطاقة

Speicherbewirtschaftung

6401 storage material

matériau de stockage

مادة تكون غالباً سائلة أو صلبة، وتستخدم يف ختزين الطاقة.

مادة وسيط التخزين

Speichermaterial

6402 storage power plant

centrale de stockage d'électricité

1- حمطة طاقة مائية يكون إنتاجها بالكامل من التدفق الطبيعي لتيار
مياه النهر خالهلا. وتخزن املياه يف هذه احملطة خلف سد لتسهيل عملية
التحكّم يف توليد الكهرباء. 2- حمطة ختزين الطاقة بالضخ أو باهلواء

املضغوط أو غريها يتم فيها حتويل الطاقة الكهربائية وختزينها، لنقلها أو
توزيعها فيما بعد تبعاً لالحتياجات.

حمطة ختزين الطاقة

Speicherkraftwerk
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6403 storage tank

réservoir accumulateur

يعترب هذا الصهريج جزء من املنظومة احلرارية للطاقة الشمسية،
ويستخدم على نطاقٍ واسع إلمداد املنازل باملياه الدافئة.

صهريج ختزين

Speichertank

6404 storage tank 
controller

régulateur de réservoir de stockage

جهاز يتحكّم آلياً يف درجة حرارة املياه داخل ((رابط: صهريج
ختزين|صهريج التخزين)). 

جهاز التحكم يف صهريج التخزين

Speichertankregler

6405 storage tanks

réservoirs de stockage

يف جمال الصناعة النفطية تستخدم صهاريج يف كثري من األحجام
للتخزين أو كحاويات للنقل. وهي ذات شكل أسطواين أو رأسي أو
أفقي. تصنع هذه الصهاريج من صفائح الفوالذ امللحومة مع بعضها.

صهريج ختزين

Lagertanks

6406 storage volume

volume de stockage (réservoir)

احليز الذي يتم فيه حفظ الوسيط احملتوِي على الطاقة املُختزنة.

سعة ختزينية، حجم التخزين

Speichervolumen

6407 storage tank

réservoir de stockage

صهريج ختزين.

مستودع التخزين

Speichertank

6408 stored water;   
reservoir water

réservoir d'eau

املياه، سواء املوجودة يف ((رابط: حمطة لتوليد الطاقة من مياه
خمزونة|حمطة لتوليد الطاقة من املياه املخزونة)) أو املياه املوجودة يف

((رابط: خزان املياه الساخنة)). 

خزان املاء

Speicherwasser

6409 storm

tempête

ein Starkwindereignis.  

عاصفة

Sturm

6410 storm

tempête

bezeichnet ein Starkwindereignis.  

عاصفة

Stürmen

6411 storm

tempête

Extremwetterereignis oder Wetteranomalie  

عاصفة

Unwetter

6412 storm surge

onde de tempête

durch Sturm mit auflandigen Winden 
erhöhter Tidenstrom.  

عرام العواصف

Sturmflut

6413 story

étage

التباعد العمودي بني مستويني متقاربني لشدادات العارضات الصغرية
والدعامات الرئيسية للهيكل األفقي. وتتغري أبعاد الطبقة وفقاً

ملواصفات املواد املستخدمة يف صنع اهليكل.

طابق، طابق، دور

Geschoss;   Ebene

6414 stover

résidus de récolte

السيقان وأوراق األشجار اجلافة اليت تنتج عن حصاد احملاصيل.

خملفات احلصاد

Erntereste

6415 Strainer

passoire

أداة يتوقف اجلسيمات غري املرغوب فيها املوجودة يف مائع متدفق.

مصفاة

Rückhaltesieb
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6416 Strategic commitee 
of the Renewable 
Energies Export

Comité stratégique de l'Initiative d'exportation 
des énergies renouvelables

يعترب اهليئة املركزية لالحتادات املُتخصصة االت الطاقة املُتجددة يف
إطار مبادرة التصدير. وتتمثّل وظيفة الس يف تقدمي االستشارات

الفنية ((رابط: الوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة
(BMWi)|للوزارة االحتادية لالقتصاد والطاقة (BMWi)))  فيما

يتعلق بالتوجهات االستراتيجية وحتديد األسواق املُستهدفة ((رابط:
مبادرة تصدير الطاقات املُتجددة|ملُبادرة تصدير الطاقات املُتجددة))

وكذلك تقييم وتطوير اإلجراءات الفعلية للمبادرة وبرناجمها.

اهليئة االستراتيجية ملُبادرة تصدير
الطاقات املُتجددة

Strategiebeirat der Exportinitiative 
Erneuerbare Energien

6417 Strategic Energy 
Technologies Plan 
(SET Plans)

plan stratégique pour les technologies 
énergétiques

طورت املفوضية األوروبية هذه اخلطط عام 2008 لتعىن بقضايا
سياسة الطاقة يف االحتاد األورويب ولتعزيز التعاون بني برامج البحث

القومية واألوروبية لكفاءة استخدام الطاقة.

اخلطط االستراتيجية لتقنيات الطاقة
(SET خطط)

Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan)

6418 strategic industrial 
policy

politique industrielle stratégique

صناعة استراتيجية خللق فرص عمل وفتح أسواق جديدة وقطاعات
التصدير و هلا أيضا أهداف بيئية.  جند أن عدد العاملني يف صناعة
الطاقة املتجددة قد تضاعف ما بني سنيت 2006 و 2008.وبلغ
إمجايل التشغيل يف جمال الطاقات املتجددة حواىل 278 ألف عامل

سنة 2008 و 340000 سنة 20

السياسة الصناعية االستراتيجية

strategische Industriepolitik

6419 stratosphere

stratosphère

zweite Schicht der  im Bereich von etwa 12
bis 50 Kilometer Höhe

ستراتوسفري

Stratosphäre

6420 straw

paille

مصطلح جامع، يشمل سيقان وأعناق وأوراق كُل من احلُبوب،
والنباتات الزيتية، وحماصيل األلياف، والبقوليات، اليت مت درسها

وجتفيفها. (انظر: ((رابط: وقود صلب حيوي األصل))، ((رابط:
كُتلة حيوية))) 

قش

Stroh

6421 Straw-bale 
construction

La construction en ballots de paille

طريقة معمارية تستخدم فيها حزم (باالت) القش - اليت تنتج من
زراعة القمح واألرز والشوفان - كعنصر بناء أو كعازل يف املباين.

إنشاء حبزم القش

Strohballenkonstruktion

6422 string

chaîne

عدد من ((رابط: وحدة (كهرضوئية)|الوحدات)) الكهرضوئية
متصلة على التوايل، تعمل على توليد جهد التشغيل الالزم لتغطية

احلمل.

خيط

Strang

6423 string

string

عدد من اخلاليا الشمسية مرتبطة ببعضها ضمن وحدة للطاقة
الشمسية.

سلسلة

String

6424 string Ribbon

chaîne Robin

طريقة إنتاج أكثر تطوراً ((رابط: خلية متعددة البلورات|للخاليا
الكهرضوئية متعددة البلورات)).  وجدير بالذكر أن كفاءة هذه اخلاليا

أقل كفاءةً من اخلاليا املنتجة بالطريقة أحادية ومتعددة البلورات،
حيث تتراوح ما بني 7 و%8.

تقنية الشريط اخلطي

Band-Silizium

661



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةS

6425 strong heat stress

stress thermique fort

Starke Wärmebelastung wird bei einer über
mehrere Tage andauernden Wetterlage

empfunden, die verbunden ist mit intensiver
Sonneneinstrahlung, hohen

,(Lufttemperaturen (um 29 °C im Schatten
erhöhter relativer Luftfeuchte und geringer

Windbewegung. Die ‚Gef

إجهاد حراري قوي

Starke Wärmebelastung

6426 strong rainy day

jour de forte pluie

Niederschlagsmengen von mehr
 

.als 10, 20 oder 30 mm

يوم هطول أمطار غزيرة

Starkregentag

6427 strong wind phase

phase de vent fort

مرحلة تتعرض فيها حمطة توليد الطاقة بالرياح إىل رياح قوية.

مرحلة رياح شديدة

Starkwindphase

6428 stronger or more 
frequent weather 
extremes

plus forts ou plus fréquents phénomènes 
météorologiques extrêmes

Wetterextreme: Wie Überschwemmungen 
und Dürren  

تقلبات أقوى أو أكثر تواترا لطقس
متطرف

stärkere oder häufigere Wetterextreme

6429 Structural ceiling

Plafond structurel

السقف األساسي الذي يعلّق أسفله ((رابط: سقف مستعار)). 

سقف إنشائي

Rohbaudecke

6430 structural change;   
change of structure

changement structurel

تغير البِنية االقتصادية.

حتول هيكلي، حتول هيكلي

Strukturwandel

6431 structure de  
distribution 
d'électricité

Structure de l'offre d'électricité

بنية شبكة اإلمدادات بالكهرباء على سبيل املثال والتقريب، من خالل
شبكات النقل وشبكات التوزيع، أو كأجزاء من هياكل دقيقة

ومفصلة.

هيكل إمدادات الكهرباء

Elektrizitätsversorgungsstruktur

6432 structure of imports

structure des importations

هيكل الواردات

Importverhalten

6433 structuring

structuration

عملية يتم فيها تشكيل مجسمات هرمية على سطح من السليكون،
للمساعدة على تقليل انعكاسية السطح.

تضريس

Strukturierung

6434 sub collector

collecteur secondaire

قناة جتميع فرعية تفرغ حمتوياا عرب ((رابط: قناة الصرف الصحي
الرئيسية)) يف نظام ((رابط: الصرف الصحي)). 

جامع فرعي

Nebensammler

6435 subcooler

sous-refroidisseur

مربد يستخدم كجزء مدمج يف بعض املُكثّفات اليت يتم فيها خفض
درجة حرارة السائل املُبرد املُكثَّف، مما يعمل على حتسني كفاءة طاقة

املُربد.

د حتيتربوينّ، مد دربم

Unterkühler

6436 Subcooling

Sous-refroidissement

عملية يف عملية ((رابط: تربيد|التربيد)) يتم فيها تربيد املُربد السائل
املُشبع إىل ما حتت درجة حرارة التشبع.

تربيد دوين

Unterkühlung

6437 subcooling

sous-refroidissement

إحداث اخنفاض يف درجة احلرارة عن طريق إزالة درجة حرارة
حمسوسة من املُبرد (سائل التربيد).

تربيد دوين، تربيد حتيت

Unterkühlung
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6438 sub-installation

sous-installation

مصطلح مستخدم يف ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات يف االحتاد
األورويب (EU-ETS)))  لتخصيص ((رابط: شهادة|شهادات))
انبعاثات جمانية خالل ((رابط: فترة جتارة االنبعاثات|الفترة الثالثة

لتجارة االنبعاثات)).  حيث تقسم املنشأة الرئيسية املعنية إىل 'منشآت
فرعية' وذلك كى يتسىن إمتام عملية التخصيص للمنتجات والعمليات

املختلفة بناء على املعايري املرجعية لالنبعاثات.

منشأة فرعية، مرفق فرعي

Teilanlag

6439 sublimation

sublimation

حتوّل املادة من ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة)) إىل ((رابط: حالة
غازية|احلالة الغازية)). 

تسامٍ، تصعيد

Sublimieren

6440 sublimation curve

courbe de sublimation

احلد بني ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة)) (( رابط: حالة
غازية|واحلالة الغازية)) يف مخطط األطوار (وهو طور ذو بعدين:
درجة احلرارة والضغط). و يمثَّل ارتباط ضغط التشبع للحالة الصلبة

بدرجة احلرارة.

منحىن التسامي

Sublimationsdruckkurve

6441 sublimation line

ligne de sublimation

اخلط الفاصل بني ((رابط: حالة صلبة|احلالة الصلبة)) و((رابط:
منطقة التسامي)). 

خط التسامي

Sublimationslinie

6442 sublimation region

zone de sublimation

((رابط: منطقة ذات طورين)) بني ((رابط: حالة صلبة|احلالة
الصلبة)) و((رابط: حالة غازية|احلالة الغازية)). 

منطقة التسامي

Sublimationsgebiet

6443 submarine cabling

câblage sous-marin

يتم توصيل مزارع الرياح بالشبكة الكهربائية من خالل أسالك ممدودة
حتت سطح البحر. وجيب دفن هذه األسالك يف األرض تقليالً لنسبة

خماطر حدوث تلف فيها بسبب أدوات الصيد واملراسي، ...  إخل.

توصيل األسالك حتت سطح البحر

Seeverkabelung

6444 submerged pipe 
cooling

refroidissement du tube immergé

إجراء بسيط يعمل على طرد احلرارة من احملرك عن طريق ضخ مياه
تربيد احملرك يف أنابيب مغمورة يف ماء بارد بالقرب من احملرك.

تربيد  باألنابيب املغمورة

Tauchrohrkühlung

6445 submerged tension 
leg platform

plate-forme submergé à jambes en tension

نوع من أنظمة الدعم  يتكون من منصة طافية وحممولة بالكاد فوق
سطح املاء بواسطة أوتار رفيعة أو دعامات مثبتة بقاع البحر، مبا ال
يسمح هلا بتجاوز سطح املاء. والبد أن تكون املنصة طافية بالقدر

الكايف لدعم  العنفة مع احلفاظ على استقرار القوائم وثباا حتت كل
الظروف املناخية للبحر والرياح.

منصة مغمورة مشدودة القوائم

Untersee-TLP;   Spannanker-Plattform

6446 subsidiarity principle

principe de subsidiarité

مبدأ سياسي اقتصادي اجتماعي، يهدف إىل حتقيق دعم وتطوير
القدرات الفردية واملقدرة على تقرير املصري وحتمل املسؤوليات. وهو
مفهوم هام، نابع من خربات عملية أصيلة، يف الدول الفيدرالية، مثل
عدأملانيا وسويسرا واالحتادات الدولية مثل االحتاد األورويب. كما ي
التكافل عنصراً مركزياً يف املفهوم التنظيمي السياسي القتصاديات

السوق االجتماعية.

مبدأ التكافل

Subsidiaritätsprinzip

6447 subsidized coal 
production

production de charbon subventionné

إنتاج الفحم يف إطار برنامج لدعم تعدين الفحم بأملانيا، ينتهي العمل
ذا الربنامج يف عام 2018.

إنتاج الفحم املدعوم

subventionierte Steinkohleförderung
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6448 subsidized power 
[US];   subsidized 
electricity [US]

électricité subventionnée

طاقة كهربائية مت إنتاجها من خالل ((رابط: دعم حكومي|الدعم
احلكومي)). 

طاقة كهربائية مدعومة

subventionierter Strom

6449 subsidy;   
subvention;   grant

subvention

دعم، مساعدات مالية.

دعم، دعم مايل، إعانة

Subvention

6450 substance flow 
analysis

analyse du flux de matériel

جتري هذه العملية التحليلية النظامية، دف التعرف على تدفّق املواد
واألدوات املُرتبطة باملُنتجات، أو بالعمليات الصناعية، أو اخلدماتية،
أواحلاجيات يف جماالت خمتلفة كالبِناء، والسكن، واالنتقال، والتغذية،

إخل.

حتليل تدفّق املواد

Stoffstromanalyse

6451 substance life cycle

cycle de vie des matériaux

عملية التحول الدوري للمركّبات الكيميائية، اليت تتولد أثناءها - بعد
سلسلة من التفاعالت الكيميائية - املادة األصلية من جديد. و توجد
يف ((رابط: نظام بيئي|النظم البيئية)) دورات مختلفة ومتعددة للمواد،
منها على سبيل املثال: ((رابط: دورة الكربون))، ودورة النيتروجني،

ودورة الكربيت، ودورة الفوسفور.

دورة حياة املواد

Stoffkreislauf

6452 substation

sous-station

حمطة كهربائية تقوم بتحويل الفولطية والتيار لتوليد الطاقة بغرض
استخدامها يف التطبيقات املُناسبة. تزود بعض مزارع الرياح مبحطات
فرعية خاصة ا، بينما يشترك البعض منها مع حمطات فرعية يف مزارع

رياح أخرى.

حمطة فرعية

Umspannwerk;   Unterwerk;   Trafostation

6453 substitute fuel

carburant non pétrolier

وقود يتم استخالصه من النفايات الصلبة احمللية، حيث جتري إزالة
املواد غري القابلة لالحتراق منها، مثل الصخور والزجاج واملعادن، مث

يتم فرم أو تقطيع اجلزء املُتبقي القابل لالحتراق.

وقود مستمد من قمامة

Ersatzbrennstoff;   Sekundärbrennstoff

6454 substitution

substitution

مثال تعويض وقود معني بآخر أكثر صداقة للبيئة أو أكثر توفرا.

استبدال

Substitution

6455 substitution factor

facteur de substitution

مصطلح يوضح مدى وإمكانية استبدال ((رابط: ناقل الطاقة|ناقل
طاقة))  بناقل طاقة آخر، وخاصةً استبدال ((رابط: ناقل الوقود

األحفوري)) (( رابط: ناقل الطاقة املتجددة|بنواقل طاقة متجددة)). 

عامل استبدال

Substitutionsfaktor

6456 substrate

substrat

طبقة من مادة فيزيائية توضع عليها اخلاليا الشمسية.

طبقة سفلية

Substrat

6457 substratum

substrat

أرض خصبة، ميكن زراعتها والتكثري عليها.

قوام

Substrat

6458 subsystem

sous-système

مكون واحد (مثل، منظم، محل) أو جمموعة من مكونات عديدة
متجانسة (مثل، املصفوفة الكهرضوئية والبطاريات) تدخل ضمن نظام

للطاقة الشمسية.

نظام فرعي

Subsystem
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6459 Subsystem (CL)

sous-système

حمطة تعترب جزًءا من نظام توليد وإرسال وتوزيع الكهرباء، وهي قادرة
على القيام بالعديد من الوظائف اهلامة، مثل حتويل اجلهد من قيمة
مرتفعة إىل قيمة أخرى منخفضة، أو العكس. وبإمكان القدرة
الكهربائية أن تسري عرب العديد من احملطات الفرعية عند خمتلف

مستويات اجلهد، وذلك لكي يتم حتويلها من حمطة توليد الكهرباء إىل
املستهلك.

(CL) نظام فرعي

Subsystem (CL)

6460 subtropics

subtropicales

gehören zu den Klimazonen der Erde.  

منطقة شبه استوائية

Subtropen

6461 subvention

subvention

أحد أشكال املُساعدات املادية اليت تقدم للشركات واملؤسسات.

دعم

Subvention

6462 suction bucket 
foundation

fondation à seau d'aspiration

يستخدم يف هذا النوع من األساسات، بدالً من إنفاذ ركائز عميقة يف
قاع البحر، قادوس شفط على شكل أسطوانة عريضة نسبياً ال تتجاوز
ا تصمد ملُقاومة التحميل الواقع عليها على حنو كافهذا القاع، إال أ

بفضل قُطرها الكبري نسبيا وردود فعل قوى التربة.

أساس بقادوس شفط

Becherfundament

6463 sufficiency

suffisance

التقليل من استهالك املواد اخلام والطاقة عن طريق خفض االستهالك
واحلد من استخدام وسائل الرفاهية.

اكتفاء

Suffizienz

6464 sufficient supply of 
drinking water

approvisionnement suffisant en eau potable

إمدادات كافية من مياه الشرب

ausreichende Versorgung mit Trinkwasser

6465 sufficient water 
availability

disponibilité suffisante en eau

-  

توفر املياه بالقدر الكايف

Ausreichende Wasserverfügbarkeit

6466 sugar platform

plate-forme de sucre

توجه حتويلي يضم كذلك حتلل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية))
إىل مكوناا السكرية، واليت يتم حتويلها بعد ذلك إىل منتجات مثل
((رابط: إيثانول)) وإىل أنواع أخرى من الوقود عايل القيمة ومواد

كيميائية مختلفة.

مسار السكر

Zuckerplattform

6467 SULEV super ultra-
low emission vehicle

Véhicules Super-Ultra de faibles émissions

أحد املعايري األمريكية لالنبعاثات اخلاصة بسيارات الركوب. ويتحقّق
هذا املعيار عندما تكون انبعاثات السيارة أقل بنسبة 90% مقارنةً بأي

سيارة أخرى تعمل بالبرتين. كما يعد معيار (SULEV) أكثر
صرامةً من معيار ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات

(LEV)|املركبة منخفضة االنبعاثات (LEV)))  ومعيار ((رابط:
مركبة ذات انبعاثات متدنية (ULEV)|املركبة ذات االنبعاثات
املُتدنية (ULEV))) ، إال أنه أقل صرامةً من معيار ((رابط: مركبة
انبعاثاا تقارب الصفر (PZEV)|املركبة ذات االنبعاثات املُقاربة

. (((PZEV) للصفر

مركبة ذات انبعاثات فائقة االخنفاض
(SULEV)

SULEV

6468 sulfate

sulfate

ملح أو استر محض الكربيتيك.

كربيتات

Sulfat

6469 sulfur dioxide

dioxyde de soufre

ein farbloses giftiges Gas.  

ثاين أكسيد الكربيت

Schwefeldioxid
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6470 sulphur oxides 
(SOx) [UK];   sulfur 
oxides (SOx) [US]

Oxydes de soufre (SOx)

تتكون أكاسيد الكربيت عند احتراق الكربيت وأنواع الوقود اليت
حتتوي عليه (مثل: الفحم، والبرتين، وزيت الوقود (املازوت)، ووقود
ديزل). ويف إطار القانون األملاينّ االحتادي للحماية من االنبعاثات

ولوائحه التابعة وكذلك قوانني محاية البيئة املُناظرة له، ويعترب 'أكسيد
الكربيت' هو املعلم احلسايب الذي يشري إىل نوعي أكاسيد الكربيت
اليت تعادل ثاين أُكسيد الكربيت. وأكاسيد الكربيت هي 'ملوثات

قياسية' يمكن التحكّم يف درجة تركيزها يف اهلواء.

(SOx) أكاسيد الكربيت

Schwefeloxide (SOx)

6471 sum parameter

paramètre total

مفهوم يستعمل يف جمال ((رابط: كيمياء التحليلية|الكيمياء التحليلية))
لوصف جمموع املُتغيرات املؤثرة واملُتغيرات اخلصائصية للمواد. ومن
أمثلة املُتغيرات اإلمجالية، جند: حتديد ((رابط: احتياج بيوكيميائي
لألكسجني|االحتياج البيوكيميائي لألكسجني))، و((رابط: طلب
الكيميائي لألكسجني|الطلب الكيميائي لألكسجني))، و((رابط:

كربون مترابط عضوياً|الكربون املُترابط عضوياً)). 

متغير إمجايل

Summenparameter

6472 summer day

journée d'été

Ein Tag, an dem mindestens einmal mehr als
.C gemessen werden 25°

يوم صيفي

Sommertag

6473 summer heat

chaleur estivale

-  

حرارة صيفية

sommerlicher Hitze

6474 Summer of the 
century

Été du siècle

Sommer mit einer ausgeprägten 
Hitzeanomalie  

صيف القرن

Jahrhundertsommer

6475 sump

puisard

غرفة منخفضة قد تكون أسفل أو على طول جانب ((رابط: حوض
جتميع برج التربيد))، يتدفق إليها املاء لتسهيل عملية سحب املضخة.

وميكن أن تصمم كنقاط جتميع للمساعدة يف عملية التنظيف.

مجمع سفلي، بيارة مضخة

Pumpensumpf

6476 sump pump

pompe de puisard

حاوية أو خزان أو حيز صغري يتجمع فيه املاء لينقل بعذ ذلك ((رابط:
مضخة|للمضخة)). 

مضخة بالُوعة

Pumpensumpf

6477 sun

soleil

تمثّل الشمس مركز اموعة الشمسية، كما أا أقرب جنم إىل
كوكب ((رابط: أرض |األرض)).  تبلغ درجة احلرارة يف مركز

الشمس حنو 15 مليون كلفن، وتطلق منها ((رابط: الطاقة|طاقة))
من خالل عملية ((رابط: اندماج نووي|االندماج نووي))، حيث
يتحد ((رابط:  هيدروجني|اهليدروجني)) لتكوين اهلليوم. وتتحول
الكُتلة املفقودة الناجتة عن هذا االحتاد إىل طاقة، يمكن حساا، وفقاً

ملُعادلة آينشتاين للطاقة، بضرب الكُتلة يف مربع سرعة الضوء.

مشس

Sonne

6478 sun intensity

intensité solaire

-  

شدة اإلشعاع الشمسي

Sonnenintensität

6479 sun observation 
angles

angles d'observation de soleil

الزوايا اليت تصف موضع الشمس - يف أي وقت - بالنسبة إىل نظام
اإلحداثيات اليت يوجد مقرها يف نقطة املراقبة.

زوايا رصد الشمس

Beobachter-Sonnen-Winkel

6480 sun path diagram

diagramme de trajectoire solaire

خمطط موقع عليه التمثيل البياين لسمت الشمس وارتفاعها.

طَّط املسار الشمسيخم

Sonnenstanddiagramm
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6481 Sun Path Diagram

diagramme du chemin solaire

مسقط دائري لقبة السماء، يشبه شكل اخلريطة. يمكن استخدامه
لتحديد مواقع مشسية وحلساب التظليل، مما يسمح بتقييم التظليل يف
موقع محدد من الساعة الثامنة صباحاً وحىت الساعة الرابعة عصراً يف

كل شهر من شهور السنة.

مخطَّط املسار الشمسي

Sonnenstandsdiagramm

6482 sunshine recorder

enregistreur d’ensoleillement

أداة تستخدم لقياس أو تسجيل مدة سطوع الشمس.

مسجل درجة سطوع الشمس،
مسجل سطوع الشمس

Sonnenscheinautograph Heliograph

6483 sunspot cycle

cycle des taches solaires

bezeichnet die Periodizität in der Häufigkeit 
der Sonnenflecken  

دورة البقع الشمسية

Sonnenfleckenzyklus

6484 sunspots

taches solaires

sind dunkle Stellen auf der sichtbaren 
Sonnenoberfläche  

بقع مشسية

Sonnenflecken

6485 sunstroke

coup de soleil

Starke UV-Sonnenlichteinstrahlung auf den 
unbedeckten Kopf kann zu einer 

Entzündung der Hirnhäute (aseptische 
Meningitis) und einer gefährlichen 

Schwellung des Hirngewebes (Hirnödem) 
führen.  

ضربة مشس

Sonnenstich

6486 Super Grid

Super réseau

شبكة قوية بشكل خاص لنقل كميات كبرية من الطاقة الكهربائية
ملسافات طويلة.

شبكة ممتازة

Supergrid

6487 super volcano

super volcan

sind die größten bekannten Vulkane, die im 
Gegensatz zu „normalen“ Vulkanen auf 

Grund der Größe ihrer Magma-kammer bei 
Ausbrüchen keine Vulkan-kegel aufbauen, 
sondern riesige Calderen (Einbruchskessel) 

im Boden hinterlassen.  

بركان فائق احلجم

Supervulkan

6488 supercapacitor

super-condensateur

مكثِّف ذو سعة - وفقاً لتصميمه، حيث أن مساحة سطحه كبرية
بسبب اإللكترودات نانوية الببنية - تزيد بوضوح على سعة املُكثِّف

املُزود بعازل كهربائي تقليدي. يسمى أيضاً اسم ((رابط: مكثِّف عايل
الكفاءة)). 

مكثِّف فائق

Superkondensator

6489 super-capacitor

super-condensateur

مرادف ملُصطلح ((رابط: مكثِّف فائق))

مكثِّف عايل الكفاءة

Ultrakondensator

6490 superconducting 
magnetic energy 
storage

stockage d'énergie magnétique supraconducteur

يستخدم هذا الوسيط على وجه اخلصوص يف احلاالت اليت يلزم فيها
اإلمداد بقدر كبري من الطاقة خالل فترة زمنية قصرية.  وتقوم الطاقة

الالزمة لعملية التربيد يف خزان الطاقة املغناطيسي فائق التوصيل
(SMES) باحلد من كفاءة نظام التخزين بأكمله.   يتم ختزين الطاقة
يف صورة تيار كهربائي يسري عرب ملف ذي قُدرة توصيل فائقة، وهلذا

جيب تربيد امللف إىل درجات حرارة منخفضة مناسبة.

وسيط مغناطيسي بقُدرة توصيلية
فائقة لتخزين الطاقة

supraleitende magnetische Energiepspeicher
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6491 superconductivity

supraconductivité

خاصية حتدث يف املادة وهي يف نطاق أقل من درجة حرارا احلرِجة
حبيث تنخفض مقاومتها النوعية لتصل إىل صفر، فتتناسب املادة حتت
هذه الظروف بشكلٍ ممتاز لتخزين الطاقة ختزيناً فعاالً، وتصلُح لنقل

الطاقة الكهربائية.

موصلية فائقة

Supraleitung

6492 superheated steam

vapeur surchauffée

خبار ماء تكون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة غليانه عند ضغط
معني.

خبار ماء عايل احلرارة

Heißdampf

6493 superheated steam

vapeur surchauffée

(انظر: ((رابط: بخار ماء محمص))) 

بخار ماء ساخن

Heißdampf

6494 superheated steam

vapeur surchauffée

((رابط: بخار ماء مشبع))، تواصل تسخينه ليتجاوز بذلك ((رابط:
منحىن التكثيف)))  فأصبح غري مشبعاً، ومن ثَم يمكن اعتباره ((رابط:

غاز حقيقي|غازاً حقيقياً)). 

بخار ماء محمص

überhitzter Dampf

6495 superheated steam 
source

zone de vapeur surchauffée

مصطلح يقصد به يف جمال الطاقة اجليوحرارية العميقة وجود املائع يف
طبقة الثروة املعدنية يف صورة بخار، وذلك بفعل ظروف درجات

احلرارة والضغط. ويف حالة توافر ظروف أخرى هلذين العنصرين فإن
الطبقة حتتوي على مياه ساخنة. (انظر: ((رابط: طاقة اجليوحرارية

العميقة|طاقة جيوحرارية عميقة))) 

طبقة خبار عايل احلرارة

Heißdampf-Vorkommen

6496 superheated steam 
turbine

turbine à vapeur surchauffée

أحد النوعني األساسيني ((رابط:عنفة بخارية|للعنفات البخارية))،
وهو يستخدم يف أغراض ((رابط: توليد (ال... ) املُشترك للحرارة

. (((CHP) التوليد املُشترك للحرارة والقُدرة|(CHP) والقُدرة
ويعرف هذا النوع أيضاً بإسم عنفة الضغط االرتدادي، وفيه يكون
((رابط: بخار املاء|البخار)) العادم عند قيم الضغط اجلوي أو أعلى

منها.

عنفة خبار ماء شديد السخونة

Heißdampfturbine

6497 supervisory control 
and data acquisition 
system

système de surveillance et d'acquisition de 
données

نظام حاسويب يرصد مهمة معقّدة تمكّن مشغلي مزارع الرياح من
مراقبة أداء كل عنفة رياح على حدة، وكذلك أداء مزرعة الرياح

بأكملها من موقع مركزي. ويتعين على املشغلني أن يفحصوا ما إذا
كانت القدرة املُغذَّاه إىل الشبكة تتوافق مع االتفاقات املنصوص عليها

يف العقود.

نظام التحكُّم اإلشرايف وحتصيل
البيانات

SCADA-System;   Steuer- und 
Überwachungssystem

6498 supervisory role of 
the Federal 
Network Agency

rôle de surveillance de l'Agence fédérale des 
réseaux

إنشاء يتم على أساس آلية تعويض تنفيذ الالئحة يف ظل املمارسات
التعسفية لوكالة الشبكات االحتادية ، وهذا يعين أن السلطات تعمل

على التدقيق للتأكد ما اذا كان القرار يتم تنفيذه بشكل صحيح أم ال.

دور رقايب لوكالة الشبكات االحتادية

Aufsichtsfunktion der Bundesnetzagentur

6499 supply

approvisionnement

إمداد

Versorgung

6500 Supply air

air fourni

هواء يتم إمداد غرفة ما به ((رابط: تكييف اهلواء|لتكييف اهلواء))
ا. وهو هواء خملوط مرشح ومكيف.

هواء اإلمداد

Zuluft
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6501 supply interruption

rupture d'approvisionnement

قيمة اجلهد عند نقطة اتصال الشبكة، و الذي يكون أقل من 1٪ من
اجلهد اإلمسي.

تعطل اإلمدادات

Versorgungsunterbrechung

6502 supply pressure

pression d'approvisionnement

ضغط اإلمدادات هو اسم لضغط املياه السائد يف أنابيب مياه لشرب.
أنابيب مياه الشرب يف منطقة شبكة حملية تعمل بضغط عرض بني 2 و

8 بار، ذلك أن أنظمة التجهيزات املرتلية مصممة لتحمل ضغط
تشغيل يصل إىل 10 بار فقط. يف شبكات التوزيع دون توصيالت

املرتلية ميكن أن يصل ضغط

ضغط اإلمداد

Versorgungsdruck

6503 supply quality

qualité d'approvisionnement

انظر ((رابط: جودة الشبكة)). 

جودة اإلمدادات

Versorgungsqualität

6504 supply situation

situation de l'offre

حالة العرض

Angebotssituation

6505 support program

programme de soutien

برنامج يسمح باالستفادة من اإلمداد يف جمال معني، عن طريق تقدمي
طلب للحصول على الدعم من جهة خمتصة.

برنامج إمداد

Förderprogramm

6506 support program 
[US];   funding 
program [US]

programme de financement

شروط إطارية يمكن على أساسها طلب دعم مايل، لكي يتسىن تنفيذ
املشاريع التنموية يف املناطق املعنية.

برنامج دعم، برنامج تنمية

Förderprogramm

6507 surface roughness

rugosité du sol

تعد خشونة سطح التربة مقياساً لزيادة سرعة الرياح فوق األرض،
وتوصف ((رابط: مدى اخلشونة|مبدى اخلشونة)).  ويحدد درجة
هذه اخلشونة كلّ من الغطاء النبايت، وكل ما هو مشيد على التربة،
حيث تزيد سرعة الرياح زيادة سريعة نسبياً فوق األسطح منخفضة
اخلشونة (مثل األسطح املائية)، وذلك مع زيادة االرتفاع، يف نطاق
العشر السفلي من ((رابط: الطبقة احلدية الكوكبية)).  ويف املُقابل، ال

يتم الوصول إىل سرعة رياح ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي))
احلر يف املناطق ذات األسطح اخلشنة (مثل املساحات املبنية)، إال يف

االرتفاعات العالية نسبياً.

خشونة السطح

Rauigkeit des Bodens

6508 surface water

eaux de surface

مسطّحات مائية مكشوفة على سطح األرض، مثل: األار
والبحريات، ومياه األمطار اليت مل تتخلّل التربة بعد. وعادةً ما تكون

املياه السطحية ملوثة باملواد العالقة و((رابط: مادة ملوِّثة|املواد
املُلوِّثة)) الذائبة، باإلضافة إىل أنه ال يمكن استخدامها ((رابط: مياه
الشرب|كمياه شرب)) أو يف األغراض الصناعية إال بعد ((رابط:

معاجلة املياه|معاجلتها)). 

مياه سطحية

Oberflächenwasser

6509 surface water

eau de surface

هي املياه املفتوحة وغري املرتبطة املتواجدة على سطح األرض. وتشمل
هذه املياه مياه األار والبحريات ومياه األمطار اليت مل تتسرب إىل

داخل التربة.

مياه سطحية

Oberflächenwasser

6510 surface water

eau de surface

Wasser, das sich auf der Erdoberfläche 
befindet.  

مياه سطحية

Oberflächenwasser
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6511 surface waters

eaux de surface

املياه اجلارية أو الراكدة يف الطبيعة، وتدخل يف دورة املياه الطبيعية.
والعلم الذي يهتم بدراسة التجمعات املائية املوجودة فوق سطح

األرض هو اهليدرولوجيا، وينقسم إىل هيدرولوجيا املياه الداخلية (علم
البحريات)، وهيدرولوجيا البحار (علم احمليطات)؛ أما العلم الذي يهتم

بدراسة املياه اجلوفية فيطلق عليه اهليدروجيولوجيا. (انظر: ((رابط:
جتمع مائي))) 

مياه سطحية

Oberflächengewässer

6512 Surge

surtension

مقدار مفرط من القدرة يسحبه جهاز ما عند تشغيله ألول مرة. وعادةً
ما يكون ((رابط: عاكس التيار الكهربائي|لعواكس التيار

الكهربائي)) معدل متور ميثل أقصى تيار التمور أو ميثل قدرته القصوى
اليت ميكن إنتاجها لفترة قصرية.

متور

Einschaltspitzenleistung

6513 surge

conversion à découpage

تستخدم املُغيرات متبدلة األمناط للتحويل من مستوى جهد تيار
مستمر إىل مستوى آخر، وذلك بتخزين الطاقة الداخلة ختزيناً مؤقتاً،
ثُم إطالقها لتخرج بقيمة جهد مختلفة. وتتم عملية التخزين هذه إما
يف عناصر ختزين ذات جمال مغناطيسي (محثّات ومحوالت)، أو

عناصر أخرى ذات جمال كهربائي (مكثّفات).

تغيري متبدل األمناط

Schaltwandlung

6514 surplus of 
allowances 
allowance surplus

excédent de couverture de certificats

فائض يف ((رابط: حق إطالق انبعاثات|حقوق إطالق االنبعاثات))
حتقق خالل الفترة احملاسبية نتيجة زيادة املتاح عن املطلوب الفعلي يف

ذات الفترة.

فائض شهادات االنبعاثات

Überdeckung an Zertifikaten

6515 surplus pollution 
permits surplus 
pollution allowances

certificats de pollution excédentaires

مقدار ثاين أكسيد الكربون CO2 الذي مل تستهلكه املنشآت
الصناعية أو شركات اإلمداد بالطاقة (انظر: ((رابط: فائض شهادات
االنبعاثات))) ، وميكن بيعه إىل شركات أخرى، وخاصة إىل املنشآت

اليت تطلق ثاين أكسيد الكربون أكثر من املقدار املُحدد هلا أصالً.
(انظر: ((رابط: عجز شهادات االنبعاثات))) 

فائض رخص التلوث

überzählige Verschmutzungszertifikate

6516 Surplus production

excédent de production

اإلنتاج الذي ال جيد الطلب املقابل يف الشروط القائمة. يتم تكون هذا
الفائض أساسا عن طريق استخدام الطاقة املتجددة، حيث حتدد

الظروف اجلوية حجم إنتاج الطاقة الكهربائية وليس الطلب.

فائض اإلنتاج

Erzeugungsüberschuss

6517 survival wind speed

vitesse du vent de survie

احلد األقصي لسرعة الريح الذي تستطيع عنفة رياح - بِناًء على
تصميمها - أن تصمد له قبل أن يلحق ا أي تلف أو أضرار.

سرعة الريح عند حد الصمود

Überlebenswindgeschwindigkeit

6518 suspended matter

matière en suspension (MES)

جسيمات سائلة أو صلبة مثل الغبار والدخان والضباب والعوادم
والضباب الدخاين املوجود يف اهلواء واالنبعاثات األخرى.

جسيمات معلقة أو عالقة

Schwebstoffe

6519 suspended matter

matière en suspension

تتكون اجلسيمات أو املواد العالقة يف املاء أو يف اهلواء (أو يف وسط
مائع ذلك) من مواد معدنية أو عضوية صلبة اليت ال تذوب يف الوسط
واليت بسبب صغر حجمها، وبالتايل وزا اخلفيف (وخصوصا إذا
كانت كثافتها مماثلة لكثافة الوسط احمليط) فإا تظل عالقة أو تعود

لالنتشا

مادة صلبة عالقة

Schwebstoff
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6520 Suspended solids

solides en suspension

املواد الصلبة العالقة يف السوائل هي املواد الصلبة اليت ال تذوب. وفقا
للمعيار 2000 للمعهد األملاين للمعايري (DIN 2000) فإنه ال
يسمح بوجود مواد غري ذائبة (عالقة) يف املاء الصاحل للشرب، مما

يستدعي ضرورة إدراج ترشيح مناسب عند معاجلة املياه.

مواد صلبة عالقة/ مواد غري ذائبة

Ungelöste Stoffe

6521 suspension

suspension

هو خليط غري متجانس من سائل وجسيمات من مادة صلبة منتشرة
فيه (عالقة)، واليت تظل عالقة يف السائل نتيجة ألسباب ومؤثرات (أداة

حتريك وخلط ، تيارات السائل، طاحونة الرطب)، ومعظمها
باستخدام مواد مشتتة إضافية تبقى اجلسيمات عالقة يف السائل. نظام

املزيج املعلق هو تشت

مزيج معلق

Suspension

6522 suspension burning

combustion en suspension

منط من أمناط االحتراق فيه يضخ;   يحقن الوقود يف غرفة االحتراق،
مع بعض أو كل جسيمات الوقود الصلب واليت حتترق يف هواء غرفة

االحتراق (وهي معلقة يف جو الغرفة).

حرق معلق  للجسيمات

Staubfeuerung

6523 sustainability

durabilité

ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-
Nutzung  

استدامة

Nachhaltigkeit

6524 Sustainability 
Strategy of the 
Federal Government 
(decision 17 April 
2002)

Stratégie de développement durable du 
gouvernement fédéral (décision 17 Avril 2002)

•جيب أن ترتفع حصة الطاقات املتجددة يف استهالك الطاقة األولية
حبلول عام 2010 إىل 4.2 يف املئة واستهالك الكهرباء اإلمجايل إىل

12.5 يف املئة
 

•  جيب أن تصل الطاقة وإنتاجية املوارد  إىل الضعف حبلول عام
2020 (مقارنة بعام 1990 و 1994 على التوايل ) وحىت مع

تنامي

استراتيجية اإلستدامة للحكومة
االحتادية (قرار 17 أبريل 2002)

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
(Beschluss 17. April 2002)

6525 sustainable

durable

وصف حلالة النظم البيئية اليت حتتفظ بالتنوع احليوي، واملقدرة على
التجدد، ودرجة إنتاجية املوارد املوجودة فيها مع مرور الوقت.

حالة الدميومة، مستدام

nachhaltig

6526 sustainable 
architecture

architecture durable

فكرة تقليل تأثري التصاميم املعمارية على البيئة إىل أدىن حد ممكن،
ليصبح التصميم فعاالً فيما يتعلق بالطاقة ولكي يسمح باستخدام املواد

باعتدال.

عمارة مستدامة

nachhaltige Architektur

6527 Sustainable 
Building Networks 
(SBN)

Réseaux de la construction durable

برنامج متهيدي ضمن إطار عمل الشراكة الدولية للتعاون من أجل
كفاءة استخدام الطاقة IPEEC وتقوده أملانيا. وهذا الربنامج يعىن
بالسياسات اهلادفة إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف مناطق خمتلفة
من العامل. ويهتم هذا الربنامج حالياً، وبشكل خاص، باملباين صفرية

الطاقة واهلندسة املعمارية الذكية يف املناطق االستوائية.

(SBN) شبكات املباين املستدامة

Sustainable Building Networks (SBN)
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6528 Sustainable Design 
& Technology 
Program: 
Renewable Energy 

 TrackQualification 
Awarded: Bachelor

Sustainable Design & Technology Program: 
énergie renouvelable, diplôme attribué: licence

يركِّز هذا الربنامج اجلامعي على تكنولوجيا الطاقات املتجددة
وأنظمتها من أجل حتويل واستخدام كفاءة الطاقة. ويشمل املنهج الفين
دورات حول تكنولوجيا اهلندسة امليكانيكية والكهربائية اليت تغطي
موضوعات مثل املواد واهلياكل، الدارات واألجهزة اإللكترونية،

أجهزة االست

الشهادة احملصل عليها خالل دراسة
التصميم املستدام وبرنامج

التكنولوجيا: مسار الطاقات املتجددة
 

الشهادة املسلمة:  شهادة اإلجازة

Sustainable Design & Technology Programm: 
 Erneuerbare-Energien-TrackErworbenen 

Qualifikation: Bachelor

6529 sustainable 
development

développement durable

النموذج األمثل للتنمية االقتصادية اإلجيابية املُستدامة، وذلك تبعاً
للمفهوم البيئي واالجتماعي.

تنمية مستدامة

nachhaltige Entwicklung

6530 sustainable energy

énergie durable

عملية اإلمداد املُستمر بالطاقة، مبا يكفل تغطية االحتياج احلايل وال
يعرض اإلمداد املُستقبلي منها للخطر. (انظر: ((رابط: اقتصاديات

الطاقة املُستدامة).

طاقة مستدامة

nachhaltige Energie

6531 Sustainable Energy 
and Climate Change 
Initiative (SECCI)

énergie durable et changement climatique 
(SECCI)

قامت كل من ((رابط: الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية
(BMZ)|الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية

(BMZ)))  و((رابط: بنك التنمية للبلدان األمريكية (IDB)))  يف
عام 2004 بتوقيع 'االتفاقية االستراتيجية اخلاصة بالطاقات املُتجددة'.

وقد كانت مبادرة الطاقة املُستدامة وتغير املُناخ (SECCI) اليت
أطلقها ((رابط: بنك التنمية للبلدان األمريكية (IDB)))  يف فرباير
2007 نتاجاً متميزاً هلذه الشراكة. وهي املُبادرة اليت جعلت الطاقة
املُستدامة جماالً ذا أمهية استراتيجية للبنك. وتشمل املُبادرة جماالت
الطاقة املُتجددة وكفاءة الطاقة والوقود الزراعي وجتارة االنبعاثات

واملواءمة مع ظروف تغير املُناخ.

مبادرة الطاقة املُستدامة وتغير املُناخ
(SECCI)

Sustainable Energy and Climate Change 
Initiative (SECCI)

6532 sustainable energy 
economy;   
sustainable energy 
industry

économie énergétique durable

اخلدمات واملُعامالت التجارية لألشخاص واملؤسسات اليت دف إىل
تأمني إمداد امللكيات اخلاصة واملؤسسات مبصادر الطاقة املُختلفة. ومن
شأن ذلك أن يغطي اإلمداد بالطاقة احلاجة احلالية دون التأثري على
اإلمداد بالطاقة لألجيال املُستقبلية أو دون تعريض البيئة للضرر حالياً
أو مستقبالً. وتعتمد هذه االقتصاديات عند توليد الطاقة على مصادر
الطاقات املُتجددة، وعند االستخدام على نواحي مثل رفع كفاءة

الطاقة.

اقتصاديات الطاقة املُستدامة

nachhaltige Energiewirtschaft

6533 Sustainable Energy 
for All (SE4ALL)

Energie durable pour tous (SE4ALL)

مبادرة عاملية حتت قيادة السكرتري العام لألمم املُتحدة، دف إىل إتاحة
الطاقة جلميع دول العامل وحتسني كفاءة الطاقة وزيادة نِسبة الطاقات

املولّدة من املصادر املُتجددة.

طاقة مستدامة للجميع
(SE4ALL)

Nachhaltige Energie für alle
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6534 sustainable energy 
policy

politique énergétique durable

سياسة الطاقة اليت دف فيها األنشطة احلكومية إىل سن قوانني إلزامية
ألنظمة توليد الطاقة املُستدامة، وحتويلها، وتوزيعها، واستخدامها.

سياسة الطاقة املُستدامة

nachhaltige Energiepolitik

6535 Sustainable Energy 
Policy & Practice

Politiques et pratiques d'énergie durable

'مشروع إدارة معارف' لألنشطة اخلاصة باملُباحثات الدولية،
والسياسات، واالجتاهات التقنية للمنظّمات واملؤسسات الدولية الرائدة

يف جمال سياسات وتقنيات الطاقة.

سياسات وممارسات الطاقة املُستدامة

Sustainable Energy Policy & Practice

6536 Sustainable Energy 
Regulation Network 
(SERN)

Réseau de régulation de l'énergie durable (UK)

شبكة تعمل على تبادل املعلومات واخلربات يف جمال الطاقة املتجددة
وكفاءة استخدام الطاقة بني املنظمني واملنتفعني اآلخرين. يدير الشبكة
الباحثون يف معهد الطاقة جبامعة لندن (اململكة املتحدة). كما تركز

الشبكة على توزيع توليد الطاقة وتنظيماته.

شبكة تنظيم الطاقة املستدامة
(SERN)

Sustainable Energy Regulation Network (SERN)

6537 sustainable energy 
supply

approvisionnement durable en énergie

أحد أشكال عملية ((رابط: اإلمداد بالطاقة))، يغطي االحتياج اآلين
دون تعريض عملية ((رابط: اإلمداد بالطاقة)) لألجيال القادمة

للخطر، وبدون اإلضرار باألجيال احلالية وبالبيئة. وتستخدم الطاقات
املُتجددة أساساً يف عملية اإلمداد املُستدام بالطاقة، اليت تؤدي لنتائج

عديدة، منها زيادة االستخدام الفعال للطاقة.

إمداد مستدام بالطاقة

nachhaltige Energieversorgung

6538 Sustainable Energy 
Supply

Approvisionnement en énergie durable

إمدادات الطاقة املستدامة تعين أنه البد من وجود جتديد لإلمداد باملواد
اخلام مبعدل جتديد أكرب من معدل االستخدام 

إمدادات الطاقة املستدامة

Nachhaltige Energieversorgung

6539 Sustainable Nuclear 
Technology 
Platform (SNETP)

Plate-forme de technologie nucléaire durable

أحد الربامج التكنولوجية املُتنوعة لالحتاد األورويب يف إطار ما يسمى
Strategic Energy´) 'اخلطة االستراتيجية لتقنيات الطاقة'
Technology (SET) Plan´) لدعم جماالت طاقة التدفئة
والتربيد املُتجددة الفعالة، سواء يف القطاعات االقتصادية أو القطاع

اخلاص.

برنامج التكنولوجيا النووية املُستدامة

Sustainable Nuclear Technology Platform

6540 sustained short-
circuit current

courant prolongée de court-circuit

مؤشر لتعيني التأثريات احلرارية يف حالة دائرة القصر اليت حتدث
بالقرب من املُولد أو بعيداً عنه.

تيار دائرة قصر مستدام، تيار دائرة
قصر مداوم

Dauerkurzschlussstrom

6541 swamp forests

forêts marécageuses

permanent nasser, zeitweilig auch überstauter 
Wald  

غابة مستنقع

Bruchwald

6542 swamp water

eau des marais

-  

مياه املستنقع

Sumpfwasser

6543 swap

swap;  Opération de change sur le marché 
financier

صفقة تجرى يف السوق املالية. وتوجد العديد من خيارات املقايضة يف
جمال جتارة ثاين أكسيد الكربون

مقايضة

Swap

6544 Swarm power plant

Centrale essaim

virtuelles) انظر ((رابط: حمطة ظاهرية للطاقة
. (((Kraftwerk

حمطة على شكل سرب لتوليد
الكهرباء

Schwarmkraftwerk
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6545 sweetwater

eau douce

((رابط: ماء)) متواجد بشكل طبيعي على السطح دون ملوحة
تستحق الذكر.

مياه عذبة

Süßwasser

6546 swept area

surface balayée

املساحة اليت جتتازها ((رابط: ريشة العنفة|أرياش عنفة)) الرياح أثناء
دوران ((رابط: عضو دوار|العضو الدوار)). 

مساحة مجتازة

überstrichener Bereich

6547 swing battery

Batterie avec des ions oscillant

تسمى أيضاً ((رابط: بطارية ليثيوم-أيون)) نظراً لطريقة عملها عند
شحن وتفريغ البطارية، حيث تنتقل خالل هاتني العمليتني أيونات

الليثيوم ما بني اإللكترودات على حنو يمكن وصفه بأنه مترجح.

بطارية األيونات املُترجحة

Swing-Batterie

6548 swing producer

producteur résiduel

منتج لسلعة، والذي نتيجة لطاقته اإلنتاجية الكبرية يكون قادرا على
جماة التقلبات يف الطلب.

منتج بتأرجح

Ausgleichsproduzent

6549 Swiss ETS

système d'échange d'émissions Suisse

بدأت سويسرا العمل ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات (ETS)|بنظام
جتارة االنبعاثات (ETS)))  عام 2008، وذلك بتطبيق مرحلة

طوعية مدا أربعة أعوام، واعتبارا من عام 2013 انتقلت إىل مرحلة
أخرى بتطبيق لوائح منظمة معدلّة، حبيث يطبق نظام جتارة االنبعاثات
(ETS)، خالل هذه املرحلة، إجبارياً على املؤسسات الكبرية اليت

تعمل يف صناعة الطاقة، واختيارياً على نظرياا متوسطة احلجم.

نظام جتارة االنبعاثات يف سويسرا

Swiss ETS

6550 switch to renewable 
energies

passage aux énergies renouvelables;   
réorientation complète vers les énergies 
renouvelables

االجتاه إىل توليد الطاقة من املصادر املُستدامة، مثل الشمس والرياح
واملاء، بدالً من مصادر الطاقة األحفورية.

حتويل إىل الطاقة املُتجددة

Umstieg auf erneuerbare Energien

6551 switched mode 
conversion

onduleurs en mode commuté

(انظر: ((رابط: عاكس ذايت التبديل))) 

عاكس متبدل األمناط

Schalt-Wechselrichter

6552 switched mode 
inverters

compensateur de puissance réactive

يعترب املكثف التزامين جهاز كهرميكانيكي، وتتمثل وظيقته يف نظام
قدرة تيار متردد  يف تزويد باقي الشبكة بقدرة مفاعلة. ويستخدم عادةً
هذا النوع من املُكثّفات يف أنظمة القدرة اهلجينة اليت ميكن فيها فصل
كل مولدات ديزل، ولكن مع توفّر احتياجات كبرية للقدرة املفاعلة.

كثّف تزامينم

Blindleistungskompensatoren

6553 switchgrass

panicum virgatum

حماصيل األعالف الدائمة اليت يتم إجراء أحباث عليها إلنتاج اإليثانول
السليولوزي، كما تستخدم للسيطرة على تآكل التربة ملا تتميز به هذه
احملاصيل من جذور عميقة واسعة التشعب وقدرة كبرية على عزل

الكربون األرضي.

دخن عصوي، مثام عصوي

Rutenhirse

6554 switching system

système de commutation

توجد انطمة التبديل بني خرج ((رابط: عاكس التيار الكهربائي))
وخرج مولد ديزل. ويف العديد من األنظمة اهلجينة، تنفذ وظائف هذا

املفتاح إلكترونيا.

نظام تبديل

Transformator;   Trafo
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6555 synchronous 
generator

générateur synchrone

خبالف ما حيدث يف ((رابط: مولّد حثي|املولّد احلَثي))، ففي ملفات
املولّد املُتزامن اخلارجية يقوم عضو اإلنتاج املُزود حبقل مغناطيسي ذايتّ
التولُد (سواء عن طريق مغناطيس دائم أو حقل مغناطيسي متولد عن
ملف يسري خالله تيار مستمر) باستثارة مسار الفلطية، والذي يتباين

تزامنياً (ال يتزامن) مع تردد دوران عضو اإلنتاج.

مولّد متزامن، مولّد تزامين

Synchrongenerator

6556 synchronous grids 
of Europe

réseaux synchrones de l'Europe

شبكة تيار على نطاق أوروبا، تتميز بكثافة خطوط الكهرباء ذات
اجلهد العايل جدا و اجلهد العايل لتوزيع الكهرباء. ورغم وجود عدة
أنظمة منفصلة يف أوروبا نظرا للتقسيم اجلغرايف، فإن " نظام الشبكات

األوروبية املتزامنة " يدل عموما على الشبكة اليت تربط البلدان
األعضاء

نظام الشبكات األوروبية املتزامنة

europäisches Verbundsystem

6557 synchronous 
operation

mode synchrone

تعمل املُولدات التزامنية يف حالة التشغيل التزامين، ما مل تظهر أي
حاالت ((رابط: انزالق)). 

تشغيل تزامين، تشغيل متزامن

Synchronbetrieb

6558 Synchronous 
rectifier

redresseur synchrone

يتكون هذا املقوم من حمرك تزامين يشغل جمموعة من املالمسات
الكهربائية املُخصصة للخدمة الشاقة. ويدور هذا احملرك بالتزامن مع
تردد التيار املتردد، ويقوم دوريا بعكس التوصيالت باحلمل فور مرور

التيار اجلييب عرب تقاطع صفري.

م تزامينقوم

Synchrongleichrichter

6559 synchronous 
rectifier

modèle triple diode

منوذج متطور لدائرة مكافئة خاص باخلاليا الكهرضوئية، من املقترح
استعماله للخاليا الشمسية املصنوعة من السليكون متعدد البلورات،
مع األخذ بعني االعتبار تأثري احلدود احلبيبية وتيارات التسرب الكبرية

املارة عرب احمليط اخلارجي للخلية.

منوذج ثالثي الدايود

Drei-Dioden-Modell

6560 Synfuel

Synfuel

وقود صناعي

Synfuel

6561 syngas

gaz de synthèse

خليط من اهليدروجني وأول أكسيد الكربون، ويحصل عليه عند
حتويل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) إىل غاز أثناء تغذية

املُفاعل باألكسجني. كما يمكن  حتويل هذا الغاز بعد ذلك إىل وقود
ومنتجات وطاقة كهربائية وهيدروجني.

غاز اصطناعي

Synthesegas

6562 syngas to gasoline 
plus process (STG+)

procédé de production d'essence plus à base de 
gaz de biosynthèse (STG+)

عمليةُ تنبين على ((رابط: حتويل امليثانول إىل جازولني
(MTG)|عملية حتويل امليثانول إىل جازولني (MTG)))  عن
طريق حتويل غاز التصنيع املشتق من الغاز الطبيعي حتويلًا مباشراً إىل

جازولني سائل ووقود النفاثات بواسطة عملية كميائية حرارية أحادية
الدورة.

عملية حتويل غاز التصنيع إىل
(+STG) جازولني

STG+-Verfahren

6563 Synthetic biofuel

biocarburant synthétique

ينتج الوقود حيوي ((رابط: وقود حيوي)) من الكتلة احليوية.
وعملية إنتاج الوقود احليوي االصطناعي السائل ال تزال قيد التطوير

وغري قادرة على املنافسة.

وقود حيوي اصطناعي

Synthetischer Biokraftstoff

6564 synthetic ethanol

éthanol synthétique

نوع من ((رابط: إيثانول|اإليثانول)) املُصنع من اإليثيلني، وهو منتج
بترويل ثانوي.

إيثانول اصطناعي

synthetisches Ethanol
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6565 synthetic 
hydrocarbons

hydrocarbures synthétiques

أنواع معينة من الوقود ختتلف عن الوقود التقليدي (الديزل والبرتين،
الكريوسني، اخل)، و تتميز عملية تصنيعها بتغيرييف التركيب الكيميائي.

ويؤشر على البعض منها  باستبدال النفط كمصدر للمواد اخلام. ".

هيدروكربونات صناعية

synthetische Kohlenwasserstoffe

6566 synthetic natural 
gas (SNG)

gaz naturel synthétique

غاز اصطناعي له تقريبا نفس اخلصائص الطاقية والكيميائية للغاز
الطبيعي.

(SNG) غاز طبيعي اصطناعي

synthetisches Erdgas

6567 system

système

يمثّل النظام جماالً فيزيائياً محدداً، تتاح فيه دراسة اخلواص الدينامية
احلرارية. وهناك أنواع مختلفة من األنظمة (مفتوح، ومغلق، ومعزول،
... إخل)، حيث تنشأ ارتباطاً بالتبادل الذي حيدث بني النظام والوسط

املُحيط به عرب ((رابط: حد النظام)). 

نظام

System

6568 system boundary

frontière du système

حد يفصل ((رابط: نظام|النظام)) عن الوسط املُحيط به.

حد النظام

Systemgrenze

6569 system coefficient 
of performance 
(COP)

coefficient de performance du système

يعرف هذا املعامل بأنه خارج قسمة تربيد نافع مضافًا إليه قدرة
كهربائية على الطاقة الداخلة إىل ((رابط: مرجل|املرجل)). 

معامل أداء النظام

Leistungszahl;   Systemleistungskoeffizient

6570 system integration

intégration de systèmes

إنشاء نظام شامل، جاهز للعمل، من مكونات تقنية مختلفة.

تكامل النظام

Systemintegration

6571 system KWac

système KWac (sortie CA de systèmePV)

خرج التيار املتناوب (AC) املتوقع توليده من نظام كهرضوئي وفقاً
((رابط: شروط االختبار القياسية|لشروط االختبار القياسية)). 

قيمة التيار املتناوب يف النظام (مقاساً
بالكيلو واط)

Nennwechselstromleistung des Systems

6572 system services

services système

جيري تقدمي خدمات النظام بشكلٍ أساسي عن طريق أحد ((رابط:
مشغل شبكة النقل|مشغلّي شبكة النقل))، ويتمثّل اهلدف منها يف
احلفاظ على استقرار طريقة عمل الشبكة احلالية. وتشتمل تلك
اخلدمات على ((رابط: حفاظ على استقرار اجلهد|احلفاظ على

استقرار اجلهد))، و((رابط: تثبيت التردد))، و((رابط: إعادة اإلمداد
بالطاقة))، باإلضافةَ إىل ((رابط: إدارة التشغيل)). 

خدمات النظام، خدمات النظام

Systemdienstleistungen

6573 system stability

stabilité du système

االستقرار التام لكامل شبكة اإلمداد الكهربائية، واليت ترتكز باألساس
على التشغيل املُستقّر لشبكات النقل اخلاصة ا. (انظر: ((رابط:

استقرار)))  ( انظر: ((رابط: استقرار استايت)))  ( انظر: ((رابط:
استقرار عابر))) 

استقرارية النظام، ثبات النظام

Systemstabilität
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6574 Table Driven Code 
Forms  (TDCF)

codes déterminés par des tables

مناذج تضم كل أشكال بيانات ((رابط: النموذج العاملي الثنائي لتمثيل
بيانات األرصاد اجلوية)) و((رابط: النموذج احلريف لتمثيل البيانات

وتبادهلا))، دف التعبري عن بيانات األرصاد اجلوية.

مناذج الشفرات ادولة

TDCF

6575 tail boom

poutre de queue

دعامة تثبت الذيل (املروحة) يف إطار املولّد اهلوائي.

ذراع الذيل

Heckausleger

6576 takeover

reprise

يقصد ذا املُصطلح نقل الطاقة املولّدة إىل الشبكة.

نقل الطاقة

Übernahme

6577 tandem pump

pompe tandem

مضخة تستخدم لضخ الوقود يف حمركات الديزل.

مضخة جنبا إىل جنب

Tandempumpe

6578 tank

réservoir

وعاء للتخزين أو لنقل السوائل أو الغازات. تتوفر اخلزانات بأحجام
خمتلفة جد، منها الصغرية واملتوسطة املستعملة يف التخزين و/أو النقل

والكبرية جد والقارة اليت تستعمل للتخزين فقط.

خزان

Tank

6579 Tanner triangle

triangle Tanner

ميكِّن مثلث تانر من حتديد قابلية االحتراق وكذلك القيمة احلرارية،
بغرض تنفيذ عمليات االحتراق اليت تتم يف ((رابط: مستودع حرق

النفايات|مستودعات حرق النفايات)) على النحو األمثل.

مثلث تانر

Tannersche Dreieck

6580 tap water

eau du robinet

املاء الذي يصل إىل املنازل عرب شبكة توزيع املياه.

ماء الصنبور

Leitungswasser

6581 tapped substation

poste en dérivation 

تسمى هذه احملطة أيضاً 'حمطة بينية' وهي متكِّن مشغل خط األنابيب
من توريد جزء من املنتج اجلاري نقله.

حمطة احادية التغذية

Abzweigstation

6582 tar

goudron

منتج مائع ينتج عن املُعاجلة احلرارية للمواد الكربونية.

قطران

Teer

6583 target area

zone cible

يقصد ا منطقة استكشاف مستهدفة، وتعين يف جمال الطاقة
اجليوحرارية منطقة ذات ظروف حتت سطحية جيدة تنبئ مبعدالت
استخراج عالية، ولذلك فإا حتوز على تصنيف 'مناسب بشكلٍ

خاص' للتطوير بوصفها موقعا الستخراج الطاقة اجليوحرارية.

منطقة مستهدفة

Zielgebiet

6584 target market

marché cible

جزء من السوق العامة يتم التركيز فيه على نوع معني من األنشطة
االقتصادية (سلعاً كانت أم خدمات).

سوق مستهدفة

Zielmarkt

6585 target rock 
formation

formation rocheuse cible

يعرف هذا املُصطلح بأنه اهلدف من حفر ((رابط: بئر عميقة))، حيث
أن هذا التكوين املُستهدف من احلفر يعترب هو املُستودع اجليوحراري،

أو جزء منه. وال يكفي يف الغالب أن يكون هدف هذا التكوين
الصخري هو كونه وحدة يف طبقات األرض، بل ينبغي حتديد نقطة
مستهدفة تلعب فيها السحنات املُحيطة وكذلك معدات التكسري
املستخدمة يف ذلك دوراً هاماً. (انظر: ((رابط: بئر جيوحرارية

(بئر))) )

تكوين صخري مستهدف

Zielgesteinsformation

6586 tariff

tarif

تعريفة

Tarif
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6587 tariff customer

clients au tarif

فئة من زبناء ((رابط: شركة إمداد بالطاقة|شركة اإلمداد بالطاقة))
الذين يتم تزويدهم بالطاقة وفقاً لالشتراطات العامة اخلاصة بذلك،
ولتعريفات االستهالك العامة. أغلب هؤالء العمالء هم ممن ميلكون

منازل خاصة، أو هلم أنشطة جتارية أو زراعية. (انظر: ((رابط:
مستهلك ائي))) 

زبناء التعريفة

Tarifabnehmer

6588 tax credit

crédit d'impôt

اعتماد ضرييب

Steuergutschrift

6589 tax relief

allégement fiscal

ختفيض ضرييب

Steuererleichterung

6590 technical assistance 
(TA)

Assistance technique

مصطلح يعين تقدمي املعارف واملعلومات املُتخصصة وكذلك
التجهيزات الفنية أو اخلدمات يف جمال تنفيذ وتنظيم املشروعات

الدولية.

مساعدة تقنية

Technische Hilfe (TH)

6591 technical availability

disponibilité technique

جزء من فترة املُالحظة، اليت يوضع فيها جهاز ما رهن اإلشارة ألجل
تلبية غرض معني. ويتم من خالله مراعاة الوقت الذي حيدث فيه

اخلروج االضطراري للتيار الكهربائي.

إتاحة تقنية، توفر الوسائل التقنية

Technische Verfügbarkeit

6592 technical 
connection 
conditions;   
technical 
connection 
requirements

Conditions techniques du raccordement

الشروط اليت تحدد طريقة تشغيل حمطات التوليد وتنظم التوصيالت
فيما بينها، وتكونُ تلك احملطات متصلةً ((رابط: شبكة جهد

منخفض|بشبكة جهد منخفض))، ويكونُ ((رابط: مشغل شبكة
التوزيع)) مسئوالً على إدارا وتشغيلها.

شروط تقنية للربط

Technische Anschlussbedingungen

6593 technical 
geothermal 
potential

potentiel géothermique technique

مصادر حرارة باطن األرض العملية هي اجلزء املعين من مصادر حرارة
باطن األرض النظرية، والقابل لالستخدام عن طريق ما هو متاح اليوم
من الوسائل التقنية مع مراعاة القيود التنظيمية والبيئية باإلضافة إىل

الشروط القانونية.

مصادر الطاقة احلرارية األرضية التقنية

Technisches Erdwärmepotenzial

6594 Technical 
Guidelines for 
Disposal of 
Municipal Solid 
Waste

Instructions Techniques pour l'Elimination des 
Déchets Municipaux

الالئحة اإلدارية العامة الثالثة لقانون إدارة النفايات، اليت تنظّم جمال
((رابط: نفايات|النفايات)) البلدية، وكذلك احلد األدىن من

املُتطلبات التقنية والتنظيمية لتجميع النفايات، ومعاجلتها، وحرقها أو
طمرها.

دليل اإلرشادات التقنية للتخلّص من
النفايات البلدية

Technische Anleitung Siedlungsabfall

6595 Technical 
Guidelines for 
Waste Disposal

Instructions Techniques pour l'Elimination des 
Déchets

الالئحة اإلدارية العامة الثانية لقانون إدارة النفايات، اليت تنظّم جمال
((رابط: نفايات|النفايات)) الالزم مراقبتها بشكل خاص، وكذلك

احلد األدىن من املُتطلبات التقنية والتنظيمية لتجميع النفايات،
ومعاجلتها، وحرقها أو طمرها.

دليل اإلرشادات التقنية للتخلّص من
النفايات

Technische Anleitung Abfall

6596 technical 
instructions: air

directive technique: air

Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft, Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz.  

توجيهات تقنية: اهلواء

TA Luft

678



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةT

6597 technical potential 
demand for 
geothermal energy

demande sur le potentiel géothermique 
technique

احلرارة الصاحلة لالستعمال ال يمكن نقلها عرب مسافات طويلة نسبيا،
ومن ثًم فإن حجم الطلب املُحتمل على احلرارة يتحدد بِناًء على مدى

الكثافة السكانية يف املناطق املُزدمحة و;  أو وجود شبكة حرارية.
وحجم الطلب املُحتمل على حرارة باطن األرض لالستخدامات التقنية

يساوي حوايل ربع الطلب السنوي على احلرارة. و يفترض عندما
يكون استخدامها مقتصرا على توليد الطاقة الكهربائية، أن يساوي

احلد األعلى حلجم الطلب املُحتمل ما يعادل على وجه التقريب احلمل
األساسي على التيار لألغراض املعنية وهو ما يقصد به تلك الكمية من

التيار الكهربائي اليت يتم احتياجها بصفة دائمة

الطلب على مصادر الطاقة احلرارية
األرضية التقنية

Technisches Erdwärmenachfragepotenzial

6598 technical 
supervision

supervision technique

إشراف تقين

Fachaufsicht

6599 technical work

travail technique

شغل يف نظام مفتوح.

شغل ميكانيكي، شغل يف نظام مفتوح

technische Arbeit

6600 technology

technologie

1 جممل الوسائل جلعل النتائج اليت توصل إليها العلم يف خدمة البشر
 

2. املعدات التقنية لإلنتاج
 

3. البنية التقنية للجهاز أو آلة
 

4. جمموعة من الفنيني الذين يعملون معا.

تكنولوجيا

Technik

6601 Technology 
assessment

Évaluation de technologie

جمال حبثي فرعي يف علّمي فلسفة التكنولوجيا وسوسيولوجيا العلم،
نشأ يف ستينات القرن املاضي بالواليات املُتحدة األمريكية، وانتشر يف

أوروبا يف سبعينياته. ويهتم هذا اال بتقييم التكنولوجيا ومبراقبة
وحتليل االجتاهات السائدة يف العلوم والتكنولوحيا وما يرتبط ا من
تطورات اجتماعية، حيث يتم تقييم الفُرص واملخاطر على وجه
اخلصوص. وعالوة على ذلك، يفترض أن تصدر عن هذا اال

توصيات سياسية أو قواعد ولوائح دف إىل جتنب املخاطر وحتسني
استغالل الفُرص.

تقييم التكنولوجيا

Technikfolgenabschätzung

6602 technology bridge

pont technologique

الفترة الزمنية اليت حيدث فيها االنتقال إىل اإلمداد بالطاقة املُتجددة،
ونظراً ألن احلاجة إىل الطاقة ال يمكن تغطيتها باستخدام ((رابط:

الطاقة املُتجددة)) بعد، يتم استخدام إحدى التقنيات التقليدية. (انظر:
((رابط: تكنولوجيا انتقالية|التكنولوجيا االنتقالية))) 

مرحلة تكنولوجية انتقالية، مرحلة
تكنولوجية بينية

Technologiebrücke

6603 technology decision

choix technologique

قرار يحدد التقنيات اليت ينبغي استخدامها وتطبيقها وكذلك التقنيات
اليت يمكن إعادة استخدامها بشكل مختلف.

قرار تكنولوجي

Technologieentscheidung

6604 technology mix

mix technologique

خليط من تكنولوجيات مختلفة.

خلط التكنولوجيات، خليط
تكنولوجي

Technologiemix

6605 technology-specific 
acceptance

acceptation de la technologie

املوافقة على تطبيق تكنولوجيا معينة. (انظر: ((رابط: قبول اجتماعي
سياسي))) 

قبول تكنولوجيا

technologiespezifische Akzeptanz
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6606 Tedlar

Tedlar

مادة بوليمرية جاسئة تستخدم يف ((رابط: وحدة|وحدات)) الطاقة
الشمسية كصفيحة خلفية لتدعيم بنية اخللية الشمسية.

تدالر

Tedlar

6607 telecommunication 
equipments

équipements de télécommunication

املعدات املُستخدمة يف نقل البيانات من وحدة احلقن لتحرير فواتري
احملاسبة وكذلك ألسباب تتعلق بالتشغيل.

معدات االتصال السلكية والالسلكية

Telekommunikationsanlage

6608 telecommunications 
network

réseau de télécommunications

شبكة االتصاالت

Telekommunikationsnetz

6609 temperate zone

zone tempérée

gehören zu den Klimazonen der Erde.  

منطقة معتدلة

Gemäßigte Zone

6610 temperature

température

درجة حرارة املواد اليت ميكن قياسها.

درجة احلرارة

Temperatur

6611 temperature

température

درجة احلرارة

Temperatur

6612 temperature

température

messbarer Wärmegrad eines Stoffes  

درجة احلرارة

Temperatur

6613 temperature 
coefficient

coefficient de température

يدل على مدى تراجع كفاءة اخلاليا الشمسية عند زيادة درجة احلرارة
1 درجة مئوية. باعتبار أن اخلاليا الشمسية البلورية لديها مبقدار
معامل درجة حرارة مرتفع نسبيا، جيب أن تكون لوحدات الطاقة

الشمسية اليت تتكون من اخلاليا الشمسية البلورية، وية جيدة كفاية.

معامل درجة احلرارة

Temperaturkoeffizient

6614 temperature 
compensation

compensation de température

دائرة تعمل على تغيري نقاط تفعيل منظم الشحن وفقاً لدرجة حرارة
البطارية.

معادلَةُ التغري يف درجة احلرارة

Temperaturkompensation

6615 temperature 
gradient

gradient de température

كمية فيزيائية متجهة تصف بالتدرجات الرياضية شدة ارتباط درجة
احلرارة باملكان، ويف أي اجتاه تبلغ ذروا. والوحدة املستخدمة للتعبري
،(K;  m) عنها عاملياً (أي وحدة النظام الدويل) هي كلفن;  متر
ويعمل التدرج احلراري على توصيل احلرارة، ومن املُمكن أن يولد

تيارا كهربائيا.

تدرج حراري

Temperaturgradient

6616 temperature log

Log (profil) de température

طريقة قياس جيوفيزيائية خاصة باآلبار احملفورة، وتستخدم لرصد
درجة حرارة املائع املوجود بالبئر، ونظراً لتغير درجة احلرارة بفعل
عملية احلفر، فإنه ينبغي إجراء القياس عدة مرات بقدر اإلمكان أو
عقب مدة طويلة نسبياُ بعد توقف احلفر، وذلك لتعيني درجة حرارة
الصخور يف حالتها األصلية. والتغريات يف التدرجات احلرارية قد

تشريإىل حدوث دفق داخلي أو خارجي للمياه الالزمة للحفر.

تسجيل درجة احلرارة، قياس درجة
احلرارة

Temperatur-Log

6617 temperature rise

élévation de la température

Anstieg einer Temperatur  

ارتفاع درجة احلرارة

Temperaturanstieg

6618 temperature rise 
coefficient

coefficient d’augmentation de température

عندما تتجاوز درجة حرارة اخللية حد درجة احلرارة احمليطة نتيجةَ
((رابط: إشعاعية|اإلشعاعية)) الشمسية اليت ترفع بدورها درجة

حرارة اخللية (لتصبح أعلى من درجة احلرارة احمليطة)، فإن قيمة هذه
الزيادة تسمى 'معامل ارتفاع درجة احلرارة'.

معامل ارتفاع درجة احلرارة

Temperaturanstiegskoeffizient
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6619 temperature rise;   
temperature 
increase;   rise in 
temperature

augmentation de la température

زيادة درجة احلرارة.

ارتفاع درجة احلرارة

Temperaturanstieg

6620 temperature 
weathering

altération par la température

ist ein Begriff für verschiedene 
Verwitterungsphänomene, die auf 

Temperaturschwankungen im Gestein 
zurückgeführt werden.  

جتوية درجة احلرارة

Temperaturverwitterung

6621 temperature-depth 
coefficient

coefficient de température-profondeur

معامل يوضح تزايد درجة احلرارة بزيادة العمق، وميكن حسابه يف
أملانيا على أساس أنه كلما زاد العمق 100 متر حتت سطح األرض
ارتفعت درجة احلرارة مبعدل C 3°، وتتواجد املناطق اليت تتواءم

بصفة خاصة مع املشاريع اجليوحرارية يف املنخفضات أعلى ر الراين،
ويف األحواض الواقعة مشال أملانيا وأحواض دبس السكر. (انظر:

((رابط: طاقة اجليوحرارية العميقة|الطاقة اجليوحرارية العميقة))) 

معامل العمق-احلرارة

Temperatur-Tiefenkoeffizient

6622 temporary legal 
protection

protection juridique temporaire

محاية قانونية مؤقتة

einstweiliger Rechtsschutz

6623 Ten-Year Network 
Development Plan 
(TYNDP)

Plan décennal de développement du réseau

خطة مدا عشر سنوات لتطوير الشبكة الكهربائية يف االحتاد األورويب
(تشمل 34 دولة)، وجيري تطويرها كل عامني من قبل جمموعة

مشغلي الشبكات األوروبية، إال أا غري ملزمة ألي منها. (انظر:
((رابط: خطة تطوير الشبكة))) 

خطة عشرية لتطوير شبكة الكهرباء

Ten-Year Network Development Plan (TYNDP)

6624 terrestrial humus

Humus terrestre

entstehen unter Wald-oder 
Steppenvegetation und Sauerstoff- 

Einwirkung.  

دبال أرضي

Terrestrische Humusformen

6625 tertiary control

réglage tertiaire

حتكّم يفهم منه االسترجاع اآليلّ أو اليدوي للقدرة الكهربائية، ليصبح
فعاالً لفترة طويلة األجل، وذلك من أجل دعم التحكم الثانوي أو
استكماله، أو يكون اهلدف منه أن حيل لفترة بعيدة املدى حمل

احتياطي قدرة التشغيل الثانوي املُفعل.

حتكُّم ثالثي، حتكّم من املرتبة الثالثة

Tertiärregelung

6626 th

th

(thermisch) ist ein Kürzel in Namen, der auf 
Wärme als Output (Produkt) hinweist.  

حراري/حرارة

th

6627 thallium -barium -
calcium -copper 
oxide (TBCCO)

oxyde de cuivre - baryum - calcium - thallium

مادة فائقة التوصيل يف النطاق الواقع دون درجة احلرارة احلرِجة 127
كلفن (مادة فائقة التوصيل عالية درجة احلرارة). تستخدم يف ختزين
الطاقة مغناطيسياً. (انظر: ((رابط: وسيط مغناطيسي بقُدرة توصيلية

فائقة لتخزين الطاقة))) 

مادة ثليوم - باريوم - كالسيوم -
(TBCCO) أكسيد النحاس

Thallium-Barium-Calcium-Kupferoxid(TBCCO)

6628 Thanet

Thanet

حقل تقع على بعد 11 كم من ساحل منطقة 'ثانيت' يف 'كنت'
بإجنلترا، وقد مت افتتاحها رمسياً يف 25 سبتمرب عام 2010، تفوق على
حقل 'هورنس ريف الثانية'، وأصبح أكرب حقل رياح حبري يف العامل.

حقل رياح 'ثانيت'

Thanet

6629 thaw

dégel

عكس عملية ((رابط: تبخر|التبخر)). 

ذوبان

Tauen
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6630 thaw weathering

météo de dégel

Wetter, bei dem Schnee und Eis schmelzen  

طقس االنصهار

Tauwetter

6631 thawing permafrost

dégel du pergélisol

Auftauboden können im Sommer 
oberflächlich auftauen.  

انصهار (ذوبان) اجلليد السرمدي

auftauender Permafrostboden

6632 the market 
incentive 
programme (MAP) 
for the use of 
renewable energy in 
the heating sector / 
area

le programme de stimulation du marché (MAP) 
pour l'utilisation des énergies renouvelables 
dans le secteur/zone du chauffage

برنامج الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والسالمة النووية
(BMU) لتعزيز حمطات توليد احلرارة بالتوليد من مصادر الطاقة
املتجددة. (هذا التشجيع موجود منذ عام 1999، وهناك شروط

جديدة منذ 15 مارس 2011؛ بصالحية غري حمدودة).
 

متويل أجزاء من اخلريطة: منح االستث

(MAP) برنامج حافز السوق
الستخدام الطاقة املتجددة يف

قطاع/منطقة التدفئة

Das Marktanreizprogramm (MAP) zur Nutzung 
erneuerbare Energien im Wärmemarkt/bereich

6633 the organization of 
the petroleum 
exporting countries 
(OPEC)

organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP)

(Organization of the Petroleum Exporting 
Countries) ist die Landeskennung für die 

Gruppe ölexportierender Staaten.  

أوبك (منظمة البلدان املصدرة
للبترول)

Organisation der Erdöl exportierenden Länder

6634 the renewable 
energies heat act 
(2009, first revision 
on 01 May 2011)

la loi sur l'énergie thermique renouvelable 
(2009, première révision le 01 mai 2011)

قانون تعزيز الطاقات املتجددة يف قطاع التدفئة حيدد التزامات أصحاب
املباين اجلديدة لتغطية جزء من طلبات التدفئة والتربيد عن طريق

استخدام متناسب من الطاقة املتجددة.
 

مت إحداث تغيريات يف قانون تعديل القانون الورويب املتعلق بالطاقات
املتجددة سنة 2011: حيث ينص عل

قانون الطاقة احلرارية املتجددة
(2009، املراجعة األوىل بتاريخ 01

مايو 2011)

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) (2009, erste Novellierung am 01. 
Mai 2011)

6635 theoretical 
geothermal 
potential

potentiel géothermique théorique

إمجايل الطاقة احلرارية األرضية املُتاحة، واليت يمكن االستفادة منها
نظرياً يف منطقة ما. وال يكون ذا أمهية كون أجزاء من هذا اإلمجايل

النظري غري قابالً لالستفادة منه بسبب نقص املُتطلبات التقنية. وبالنظر
إىل توليد التيار الكهربائي يصل عمق مصادر احلرارة األرضية إىل

10.000 م، وهو ما يمكن أن ينتج 118 إكسا جول، أو حوايل
33.000 مليار كيلو وات;  سنة. وتنبين هذه القيمة على فرضية أنه
مع االستخدام املُستدام قد يتم سنوياً استهالك نِسبة واحد على ألف

من كم الطاقة احلرارية األرضية املُتاحة. ويف مقابل ذلك وصل
استهالك التيار الكهربائي يف عام 2006 إىل 540 مليار كيلو وات،

أي ما يطابق نِسبة واحد على ستني من اإلمجايل النظري للحرارة
األرضية.

إمجايل نظري للطاقة احلرارية الطبيعية

theoretisches Erdwärmepotenzial
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6636 theoretical hydro-
geothermal 
potential

potentiel théorique géo-hydrothermal

إمجايل الطاقة احلرارية األرضية املُتاحة يف طبقات املياه اجلوفية. وال
يمكن حتديد قدر هذه الطاقة إال بشكل تقرييب، حيث تقدر بـ

1.574 إكساجول، أي حوايل 300 ضعف إمجايل حجم الطلب
السنوي على الطاقة احلرارية األرضية. وعلى سبيل املثال تصل نِسبة

الطاقة اهليدروحرارية يف منطقة منخفضات أعايل ر الراين إىل 215
إكساجول.

اإلمجايل النظري للطاقة اهليدرو
حرارية الطبيعية

theoretisches hydrothermales 
Erdwärmepotenzial

6637 therm

thermie

أي) BTU ساوي 100000 وحدة حرارية بريطانيةوحدة طاقة ت
105,5 ميجا جول)، وتستخدم أساساً يف قياسات الغاز الطبيعي.

وحدةٌ حرارِية

Therm

6638 therm

thermie

.(BTU) وحدة حرارة تساوي 100000 وحدة حرارية بريطانية

ثريم

Therm

6639 therm

thermie

وحدة لقياس كمية الطاقة يف منظومة الوحدات الربيطانية.

ثرم

Therm

6640 thermal balancing

compensation de température

عندما يكون هناك اتصال بني جسمني تنقل فيه احلرارة بينهما، فإن
درجة حرارما تتساوى تدرجيياً.

معادلة التغير يف درجة احلرارة

Temperaturausgleich

6641 thermal bridge

pont thermique

جزء من بناء، على سبيل املثال: جدار البيت أو نافدة أو عنصر مكون
للنافدة الذي يتسبب يف فقدان للحرارة أعلى من األجزاء ااورة.

جسر حراري

Wärmebrücke

6642 thermal capacity

capacité thermique

كمية احلرارة الالزمة لتدفئة ((رابط: مجمّع مشسي)) ليصل إىل درجة
احلرارة املطلوبة لبدء تشغيله.

سعة حرارية

Wärmekapazität

6643 thermal collector

collecteur thermique

(انظر: ((رابط: مجمع الطاقة الشمسية))) 

مجمع حراري

thermischer Kollektor

6644 thermal conductivity

conductivité thermique

.[(W/(m • K] :قياس قدرة مادة على توصيل احلرارة. الوحدة

توصيل حراري

Wärmeleitfähigkeit

6645 thermal 
depolymerization

dépolymérisation thermique

عملية حيدث خالهلا إزالة البلمرة بواسطة ((رابط: احنالل
حراري|االحنالل احلراري)) املائي، وذلك للحد من حتول املواد

العضوية املُعقَّدة إىل نفط خام خفيف.

تفكيك البلمرة حرارياً

thermische Depolymerisation;   thermische 
Depolymerisierung

6646 thermal diffusivity

diffusivité thermique

(انظر: ((رابط: انتشارية حرارية|االنتشارية احلرارية))) 

انتشار احلرارة

Wärmediffusivität

6647 thermal diffusivity

conductivité thermique

تسمى أيضاً نسبة االنتشار احلراري، وهى خاصية يف املادة تعمل على
توصيف التغير الزمين للتوزيع املكاين لدرجات احلرارة عن طريق

توصيل احلرارة نتيجة الخنفاض درجة احلرارة. وتستخدم مقترنةً مع
املوصلية احلرارية اليت تصف عملية نقل الطاقة.

انتشارية حرارية

Temperaturleitfähigkeit

6648 thermal efficiency

efficacité thermique

صايف اخلرج احلراري املُفيد، اخلاص بالوقود املُستهلَك.

كفاءة حرارية

thermischer Wirkungsgrad
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6649 thermal efficiency 
(ηth)

rendement thermique (ηth)

النسبة بني ((رابط: شغل االقتران)) و((رابط: حرارة
(Q)|احلرارة(Q)))  اليت تزود ا ((رابط: عملية دورية|العمليات

الدورية)). 

(ηth) كفاءة حرارية

thermischer Wirkungsgrad (ηth)

6650 thermal energy

énergie thermique

الطاقة املخزنة يف احلركة غري املُنتظمة لذرات أو جزيئات مادة ما.
وهي متغرية احلالة، فضالً عن كوا جزءاً من طاقتها الداخلية.

طاقة حرارية

thermische Energie

6651 thermal energy

énergie thermique

((رابط: الطاقة|الطاقة)) املُختزنة يف احلركة غري املنتظمة لذرات أو
جزيئات مادة ما. وتعد الطاقة احلرارية متغيرة احلالة، وجزءاً من الطاقة

الداخلية. وتقاس بوحدة جول.

طاقة حرارية

Thermische Energie

6652 thermal energy

énergie thermique

جمموع طاقة الوضع وطاقة احلركة جلميع جسيمات كمية املادة، و
توزع يف هذه اجلُسيمات بنسب مختلفة. ويمكن حتديد متوسط

الطاقة احلرارية عن طريق درجة احلرارة.

طاقة حرارية

thermische Energie

6653 thermal energy

énergie thermique

الطاقة احلرارية هي الطاقة املُخزنة يف احلركة العشوائية لذرات أو
جزيئات املادة. هي دالة حالة وجزء من الطاقة الداخلية. وحدة قياس
الطاقة احلرارية يف نظام الوحدات الدويل (SI) هي اجلول (ورمزها:

.(J

طاقة حرارية

thermische Energie

6654 thermal energy 
storage (TES) 
system

système de stockage d'énergie thermique

نظام خيتزن الطاقة الستخدامها الحقاً.

(TES) نظام ختزين الطاقة احلرارية

Wärmeenergiespeichersystem

6655 thermal engine

moteur thermique

جهاز لتحويل الطاقة احلرارية إىل طاقة ميكانيكية، وذلك عن طريق
تغيري حالة مادة التشغيل من درجة حرارة مرتفعة إىل درجة حرارة

منخفضة.

محرك حراري

Wärmekraftmaschine

6656 thermal equilibrium

équilibre thermique

تساوي درجة احلرارة بني طورين متجاورين.

توازن حراري

thermisches Gleichgewicht

6657 thermal expansion 
control

contrôle de la dilatation thermique

وسيلة للتحكم يف زيادة الضغط الناتج عن التمدد احلراري.

حتكّم يف التمدد احلراري

Wärmeausdehnungsregelung

6658 thermal ex-situ 
process

procédé thermique ex situ

عملية يتم من خالهلا تنقية التربة املُلوثة مبلوثات عضوية، مثل:
اهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات (PAHs)، وثنائي الفنيل
متعدد الكربون (PCBs)، وكذلك تلك امللوثة مبركّبات غري عضوية
طيارة، مثل السيانيدات، واملعادن الثقيلة ذات نقطة الغليان املُنخفضة،
مثل الزئبق. وتنقسم العمليات احلرارية اليت تجرى خارج املوقع إىل
نوعني: ((رابط: طريقة درجات احلرارة املُرتفعة))، و((رابط: طريقة
درجات احلرارة املُنخفضة)).  ( انظر: ((رابط: عملية االستصالح))) .

عملية حرارية خارج املوقع

Thermische Ex-situ Verfahren

6659 thermal fluid

fluid thermal

مصطلح يشيع استخدامه كمرادف للمياه احلراراية حيث يشري بوجه
عام إىل وسيط يكون سائالً أو غازياً، أو قد يكون أيضاً مسخناً حتت
ضغط. ويستخدم هذا املُصطلح يف جمال الطاقة اجليوحرارية خاصة عند

وجود طبقات أرضية ذات ثروات معدنية هلا إنتالبية عالية، غري
معروف ما إذا كان تغلب عليها املياه أم البخار.

مائع حراري

Thermal fluid
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6660 thermal gasification

gazéification thermique

عملية يتم خالهلا استخالص الطاقة الكميائية من املواد اليت تعالَج عادةً
بوصفها خملفات. ثُم تحول هذه الطاقة الكميائية إىل شكل من أشكال
الطاقة القيمة اليت ميكن االستفادة منها واستغالهلا يف عمليات االنتاج.
والتغويز احلراري طريقة اقتصادية وفعالة جداً يف استخالص كل الطاقة

املُتاحة من املخلفات الصناعية.

تغويز حراري

thermische Vergasung

6661 thermal insulation

isolation thermique

تركيب مادة عازلة (أو تفريغ حيز من اهلواء) بني نِطاقني مختلفني يف
درجة احلرارة. واهلدف من العزل احلراري هو منع انتقال احلرارة بني
النطاقني إال يف أضيق احلدود املُمكنة، وذلك إما للحفاظ على درجة

حرارة النِطاق ذي درجة احلرارة العالية، أو للحفاظ على برودة
النِطاق ذي درجة احلرارة املُنخفضة.

عزل حراري

Wärmedämmung

6662 thermal insulation

isolation thermique

عزل مواقع وأشياء معينة (مبان، منشآت، أجهزة) حرارياً لتقليل
التبادل احلراري بني الشيء املعزول والنطاق املُحيط به.

عزل حراري

Wärmedämmung

6663 thermal insulation

isolation thermique

عزل مبىن من أجل تقليل الفقد أو الكسب احلراري غري املرغوب فيه،
للحفاظ على درجة حرارة مرحية للمقيمني يف هذا املبىن.

عزل حراري

Wärmeisolation

6664 thermal insulation 
composite system

Système composite d'isolation thermique

نظام عزل حراري لواجهات املباين باستخدام مواد العزل اليت  تركب
على األسطح اخلارجية.

نظام مركب للعزل احلراري

Wärmedämmverbundsystem

6665 thermal insulation 
material

matériau d'isolation thermique

املواد املناسبة لالستعمال يف جمال العزل احلراري.

مواد العزل احلراري

Wärmedämmmaterial

6666 thermal insulation 
perimeter

périmètre d'isolation thermique

يدل على مسار املقاومة احلرارية الرئيسية اليت تعرب البناية. حيث مير
حميط العزل احلراري عند خط (سطح) املواقع.و يشكل معامل النفاذة

احلرارية أقل قيمة.

حميط عزل حراري

Wärmedämmperimeter

6667 thermal interference

interférence thermique

التلوث احلراري للهواء يف ((رابط: مدخل هواء برج التربيد)) من قبل
بعض املصادر احلرارية اخلارجية.

تداخل حراري

Wärmeinterferenz

6668 thermal mass

masse thermique

مقدرة مادة ما على اكتساب احلرارة وختزينها. ويعترب املاء من بني
اجلزيئات الطبيعية الذي له أعلى كتلة حرارية، مما يعين أن بإمكانه

ختزين قدر كبري من الطاقة احلرارية لفترات طويلة.

كتلة حرارية

thermische Masse

6669 thermal output

puissance thermique

درجة حرارة مرتفعة تنتج عن ((رابط: عنفة غازية))، وتتناسب مع
غالبية تطبيقات التوليد املشترك للحرارة والقدرة.

قدرة حرارية

thermische Leistung

6670 thermal pollution

pollution thermique

حالة فيها يطلق غاز املداخن أو ماء التربيد إىل اهلواء احمليط أو ااري
املائية عند درجات حرارة مرتفعة ارتفاعا كبريا عن درجة احلرارة

احمليطة.

تلوث حراري

Abwärmebelastung

6671 thermal power 
consumption

consommation d'énergie thérmique

استهالك طاقة التدفئة، بغض النظر عن سلوك املستهلك.

استهالك طاقة حرارية

Heizwärmebedarf
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6672 thermal power plant

centrale thermique

تعمل حمطات توليد الطاقة احلرارية التقليدية على حتويل جزء من
محتوى الطاقة املُتوفّر يف الوقود األحفوري (مثل ((رابط: فحم

الليجنيت)) و((رابط: فحم حجري|الفحم احلجري)) و((رابط: غاز
طبيعي|الغاز الطبيعي)) و((رابط: نفط خام|النفط اخلام)))  إىل

((رابط: طاقة كهربائية|طاقة كهربائية)).  ( انظر: ((رابط: حمطة طاقة
خبارية)) و((رابط: حمطة توليد الطاقة بعنفة غازية)) و((رابط: حمطة

طاقة دورة غازية وخبارية مدجمة))) 

حمطة توليد الطاقة احلرارية

Wärmekraftwerk

6673 thermal power 
plant;   thermal 
power station

centrale thermique

حمطة توليد الطاقة احلرارية

thermisches Kraftwerk
6674 thermal protection

protection thermique

محاية بناية ضد التسرب املفرط أو التسلل املفرط للحرارة من وإىل
بناية.

محاية حرارية

Wärmeschutz

6675 thermal radiation

rayonnement thermique

اإلشعاع الكهرمغناطيسي املُنبعث من جسم دافئ، مثل الشمس أو
موقد اخلشب الساخن.

إشعاع حراري

Wärmestrahlung thermische Strahlung

6676 thermal reclamation 
system

système de récupération thermique

أنظمة تزود أصحاب املوارد ومديري املُنشآت واملُطورين بنظرة عامة
شاملة حول حتويل احلرارة املُتبددة إىل قُدرة، إىل جانب توصيف

السوق املعنية ذه العملية.

نظام حتويل احلرارة املُتبددة إىل قُدرة،
تيار زائد، تيار متجاوز

Abwärmeverwertungssystem

6677 thermal resistance

résistance thermique

قيمة خصائصية للحرارة، ومقياس فارق درجات احلرارة الذي ينشأ يف
جسم ما عند نفاذ تيار حراري إليه (حرارة لكل وحدة زمنية أو معدل

التدفق احلراري). واملُقاومة احلرارية تتناسب عكسياً مع املُعامل
احلراري لقيمة املوصلية احلرارية للمكون. ويعد استخدام املُقاومة بدالً
من املوصلية احلرارية أكثر عملية يف املواقف اليت تنشأ فيها مقاومات
متتالية، مثل انتقال احلرارة إىل مصب حراري، والتوصيل احلراري به،

وانتقال احلرارة إىل اهلواء. (انظر: ((رابط: حرارة|احلرارة))) 

مقاومة حرارية

Wärmewiderstand

6678 thermal resistance

résistance thermique

الفرق بني درجيت احلرارة الذي يمكن ملادة ما أن تقاوم سريان احلرارة
خالله.

مقاومة حرارية

Wärmewiderstand

6679 thermal spring

source thermale

ينبوع مائي حراري خترج منه املياه اليت تزيد درجة حرارا على درجة
حرارة املياه اجلوفية احمليطة بشكل واضح (املياه احلرارية)، وعموماً
عندما تكون درجة حرارة املياه أعلى من درجة حرارة اهلواء احمليط

بنحو 15F° (8.3 °C) على األقل، فإا تسمى ينبوعا حارا.
(انظر: ((رابط: حرارة|احلرارة))) 

ينبوع حار

Thermalquelle

6680 thermal spring

source thermale

إما تدفقات ملياه حارة طبيعية (على سبيل املثال: عني) أو اصطناعية
(على سبيل املثال: ثقب).

منبع مبياه حارة

Therme

6681 thermal waste 
treatment

traitement thermique des déchets

انظر: ((رابط: حرق النفايات))

معاجلة حرارية للمخلّفات

Thermische Abfallbehandlung
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6682 thermal water

eau thermale

ينبوع هيدروحراري خترج منه املياه اليت تزيد درجة حرارا عن
حرارة املياه اجلوفية احمليطة بشكل واضح (املياه احلرارية)، وعندما
تكون درجة حرارة املياه أعلى من درجة حرارة اهلواء احمليط بـ

15F° (8.3 °C) على األقل، يطلق على هذا الينبوع ينبوعاً حارا.
(انظر: ((رابط: ينبوع حار))) 

مياه جوفية حارة

Thermalwasser

6683 thermal-energy 
storage systems

système de stockage d'énergie thermique

أنظمة تتمثل منطيا يف ماء مثلّج أو مبرد أو موائع منخفضة درجة
احلرارة، وتستخدم إلجراء ((رابط: تربيد (ال... ) خارج أوقات

الذروة|تربيد خارج أوقات الذروة)) عن طريق تربيد اهلواء الداخل،
مما يؤدي إىل التخلص من معظم الفواقد الطفيلية الناجتة عن زيادة سعة

القدرة.

نظام ختزين الطاقة احلرارية

thermisches Speichersystem

6684 thermally insulating 
board

plaque isolante contre la chaleur

نوع من ((رابط: عزل|العوازل))، مصنوع من مواد ليفية أو رغوة
لدائنية (بالستيكية).

عازل لوحي جاسئ

Wärmedämmplatte

6685 thermochemical 
conversion

conversion thermochimique

استخدام احلرارة لتحويل املواد من حالة إىل أخرى كيميائياً.

حتويل حراري كيميائي

thermochemische Umwandlung

6686 thermochemical 
conversion

conversion thermochimique

يتم أثناء عملية التكريرإستخراج وحتويل الطاقة احليوية الصلبة بالدرجة
األوىل، بواسطة الطاقة الكيميائية، إىل ((رابط: ناقل الطاقة

الثانوية|نواقل طاقة ثانوية)) سواء إىل طاقة صلبة أو سائلة أو غازية،
وذلك حتت تأثري ((رابط: حرارة (ال... )|احلرارة))، . (انظر:
((رابط: تغويز))، ((رابط: حترر حراري))، ((رابط: كربنة))) 

حتويل حراري كيميائي

Thermo-chemische Umwandlung

6687 thermochemical or 
syngas platform

Plate-forme thermochimique ou de gaz de 
synthèse

حتلّل ((رابط: كتلة حيوية|الكتلة احليوية)) إىل منتجات مستهدفة أو
مكونات وسيطة، يتم حتويلها بعد ذلك إىل أنواع مستهدفة من الوقود

وإيل مواد كيميائية باستخدام عمليات حرارية مثل ((رابط:
تغويز|التغويز)) أو ((رابط: احنالل حراري|االحنالل احلراري)). 

مسار حراري كيميائي أو مسار الغاز
االصطناعي

thermochemische oder Synthesegas-Plattform

6688 thermodynamic 
equilibrium

équilibre thermodynamique

توازن تتساوى فيه درجة حرارة وضغط طورين متجاورين.

توازن دينامي حراري

thermodynamisches Gleichgewicht

6689 thermodynamic 
heating

chauffage thermodynamique

تقوم منظومة التدفئة هذه باستخالص ((رابط: طاقة حرارية|الطاقة
احلرارية)) من البيئة املُحيطة (اهلواء املُحيط، أو املياه اجلوفية، أو سطح
األرض)، وترفع هذه الطاقة إىل مستوى عال نسبياً من درجة احلرارة

بواسطة مضخة حرارية، مما يتيح تدفئة املباين أو املُنشآت األخرى.
(انظر: ((رابط: حرارة|احلرارة))) 

تدفئة دينامية حرارىة

Wärmepumpenheizung

6690 thermodynamic 
parameter

paramètre thermodynamique

متعلق بالطاقة اجليوحرارية اليت هي: درجة احلرارة T، و((رابط:
.T تدرج حراري|التدرج احلراري)) والذي يرمز له أيضاً بـ

معامل ديناميكي حراري

thermodynamische parameter

6691 thermodynamic 
window

fenêtre thermodynamique

نافذة دينامية حرارية

thermodynamisches Fenster

6692 thermodynamically 
optimized heating

chauffage thermodynamiquement optimisé

مقاربة لتدفئة املباين، واليت تعتمد اعتبارات الديناميكا احلرارية لتحقيق
أقل استهالك للطاقة.

تدفئة مثلى ديناميكيا حراريا

thermodynamisch optimiertes Heizen
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6693 thermodynamics

thermodynamique

علم احلراريات.

علم الديناميكا احلرارية

Thermodynamik

6694 Thermodynamics

thermodynamique

ختصص هندسي يشرح السلوك الوسطي موعة كبرية للغاية من
املتغريات بالغة الصغر (مثل درجة احلرارة والطاقة الداخلية و((رابط:
(العشوائية) والضغط)  اللذان مييزان املواد واإلشعاع ويوضحان كيفية

ارتباطهما معا والقوانني اليت حتكم تغريمها مبرور الزمن.

ديناميات حرارية، ديناميكا (ال... )
احلرارية

Thermodynamik

6695 thermoelastic 
effects

effets thermo-élastiques

ظواهر تنشأ عند اإلمداد باحلرارة أو عند فقداا، وما يصاحب ذلك
من تغريات يف درجة احلرارة املكانية، ويف ((رابط: تدرج

حراري|التدرج احلراري))، ويؤدي ذلك إىل حدوث تأثري متبادل بني
اخلواص واملُعطيات احلرارية املكانية، وبني شدة الفلطية املكانية، كما
يمكن للصخور أن تتفاعل مع تغريات درجات احلرارة بتغري شكلها

(متددها أو انكماشها) أو تشققها، ومن الصعب حساب ظواهر املرونة
احلرارية يف املناطق الطبيعية احملتوية على مواد ال تتوافر معلومات كافية

عن خواصها.

آثار املرونة احلرارية

thermoelastische effekte

6696 thermogen

thermogen

يتشكل بفعل تأثري درجة احلرارة.

متولِّد عن احلرارة

Thermogen

6697 thermophilic 
digestion

digestion thermophile

عملية هضم بيولوجية حتدث عند تسخني هاضم الهوائي إىل درجة
حرارة تتراوح بني 50 ◦س و60 ◦س.

ختمر حراري

thermophile Zersetzung

6698 thermosiphon 
system

système thermosiphon

جهاز للحصول على احلرارة من الطاقة الشمسية (أنظمة الطاقة
الشمسية احلرارية)، والذي يعمل على مبدأ االنسياب الطبيعي (الناتج

عن تراجع كثافة املاء بارتفاع درجة حرارته يف جمال االستعمال).

سخان مشسي بانسياب طبيعي

Thermosiphonanlage

6699 thermostat

thermostat

جهاز ميكنه الكشف عن التغري يف درجة احلرارة، وميكنه احلفاظ على
درجة حرارة يف املنطقة لتصبح مقارِبة للحد املطلوب. كما ميكنه أيضاً

تشغيل أو إيقاف األجهزة األخرى عند الوصول إىل درجة حرارة
معينة.

ترموستات، مثَبت درجة احلرارة

Thermostat

6700 thermosyphon

thermosiphon

العملية اليت تدور املياه مبوجبها تلقائياً من مجمّع دافئ أو ((رابط:
مبادل حراري)) إىل ((رابط: صهريج ختزين)) أعلى منه وأكثر برودة.

مدور حراري

Thermosiphonprinzip

6701 thick crystalline 
material

matière cristalline épaisse

مادة شبه موصلة مأخوذة من سبائك معدنية أو شرائط يتراوح مسكها
من 200 إىل 300 ميكرون.

مادة بلورية مسيكة

Dickkristallsubstrat

6702 thickness

épaisseur

أو مسك وهو االمتداد الرأسي لطبقة من الصخور.

مساكة

Mächtigkeit

6703 thin film

couche mince

طبقة من مادة شبه موصلة مسكها بضعة ميكرونات وتستخدم يف جمال
إنتاج اخلاليا الكهرضوئية. ومن أمثلة هذه الرقائق: سبائك النحاس -
انديوم ديسلينايد والكادميوم تيللورايد وزرنيخيد اجلاليوم والسيليكون

الالبِلَّوري.

فيلم رقيق، غشاء رقيق

Dünnfilm
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6704 thin film 
photovoltaic module

module photovoltaïque à couche mince

وحدة كهرضوئية مصنوعة من طبقات متتابعة من مواد شبه موصلة
على شكل أفالم رقيقة، ويبلغ مسك هذه الوحدة بضعة ميكرونات.

وحدة كهرضوئية ذات أفالم رقيقة

Dünnfilm-PV-Modul

6705 Thin film solar 
modules

Modules solaires à couches minces

هي وحدات الطاقة الشمسية اليت مت تصنيعها باالعتماد على تقنيات:
السيليكون غري املتبلور، كادميوم تلوريد، ((رابط: كادميوم إنديوم

سيلينيد (CIS)))  والغاليوم ارزنيد.

ألواح الطاقة الشمسية الرقيقة

Dünnschicht-Solarmodule

6706 third law of 
thermodynamics

troisième principe de la thermodynamique

قانون مفاده أن قيمة ((رابط: إنتروبيا (S)))  بلّورة تامة عند نقطة
الصفر املُطلق تكون صفرا.

القانون الثالث للديناميكا احلرارية

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

6707 Thor vessel

navire Thor

سفينة رافعة مساحة سطحها 1850 متر مربع، ومحولتها 3300 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماقٍ مائية تصل إىل 50 متراً.

سفينة ثور

Thor

6708 thorium

thorium

يعترب الثريوم عنصرا كيميائيا، يرمزه له ب 'Th'، وعدده الذري 90.
وصنف يف اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية ضمن جمموعة

األكتينيدات (الدورة السابعة، املُستوى الفرعي f)، وهو من أنواع
الوقود النووي.

ثوريوم

Thorium

6709 Thorntonbank wind 
farm

parc éolien Thorntonbank

مزرعة تقع على بعد 28 كم (17 ميل) من ساحل بلجيكا، و يبلغ
عمقها يف املياه ما بني 12 إىل 27 متراً (39-89 قدم). بدأ إنتاج
الكهرباء يف هذه املزرعة يف بداية عام 2009 وبلغت سعتها حينئذ
30 ميجاواط. ومن املُنتظر أن تزيد هذه السعة تدرجيياً لتصل إىل

300 ميجاوات حبلول عام 2015.

حقل رياح 'ثورنتون بانك'

Thorntonbank-Windpark

6710 three wire single 
phase system

systeme monophasé à trois fils

يسمى 'نظام القدرة املتوازنة'، وفيه يستخدم حمول عزل متفرع عند
املنتصف ليشكِّل مصدرا منفصالً مبوصالت تعمل عند قيم جهد

متوازن قدرها 60 فولت بالنسبة لألرضي (النقطة املرجعية).

نظام توزيع التيار األحادي الطور
بثالثة أسالك

Einphasen-Dreileitersystem

6711 three-diode model

onduleurs triphasés

يستخدم هذا النوع من العواكس يف تطبيقات املُشغل متغري التردد
والتطبيقات عالية القدرة، مثل نقل قدرة التيار املستمر عايل اجلهد
(HVDC). ويتكون العاكس ثالثي األطوار األساسي من ثالثة

مفاتيح عاكسة أحادية الطور يتصل كل منها بطرف واحد من أطراف
احلمل الثالثة.

عاكس ثالثي الطور

Dreiphasenwechselrichter

6712 three-liter house

maison 3 litres

نوع موفر خاص من ((رابط: مرتل قليل االستهالك للطاقة|املنازل
قليلة االستهالك للطاقة)) (30 كيلو واط;  (م2*عام)؛ أي 3 لترات

من الوقود)). 

مرتل يستهلك 3 لترات وقود

Drei-Liter-Haus

6713 Three-phase AC 
voltage

Tension à courant triphasé

أنظر : ((رابط: تيار ثالثي األطوار)). 

جهد متردد ثالثي األطوار

Dreiphasenwechselspannung
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6714 three-phase bridge 
rectifier

redresseurs triphasés

نوع من املقومات، تستخدم فيه ستة دايودات، كما أن عدد نبضات
الدائرة ستة كذلك. لذلك يشار إليه عادة كجسر سداسي النبضات.

مقومات ثالثية الطور

Dreiphasengleichrichter

6715 three-phase current

courant triphasé

تيار متردد بثالثة أطوار - يشار إليه عند املستعمل باسم جهد متردد
بثالثة أطوار، أو تيار الطاقة الكهربائية، أو تيار بناء، أو تيار قوي أو
ببساطة تيار متحول – ويدل يف اهلندسة الكهربائية على التيار املتردد

املتعدد املراحل، والذي يتألف من ثالث تيارات أو جهود منت

تيار ثالثي األطوار

Drehstrom

6716 three-phase current

courant triphasé

((انظر: تيار ثالثي األطوار)). 

تيار ثالثي األطوار

Baustrom

6717 Three-phase electric 
power

Courant triphasé

تيار كهربائي متردد يتدفق كتيارات يف ثالثة موصالت مع إزاحة
120 درجة بني طور كل تيار واآلخر. مبقدار

تيار ثالثي األطوار

Drehstrom

6718 three-phase electric 
power system

alimentation triphasé

متر فيه ثالثةُ تيارات مترددة  تنقلها ثالثةُ موصالت يف الدائرة. ويصل
كل تيار من هذه التيارات إىل قيمته الذروية اللحظية عند ثُلث

ؤخذ أحدإىل األخرى، حبيث ي ((رابط: دورة تيار متردد)) من واحدة
التيارات كتيارٍ مرجعي، يف حني يتم إرجاء التيارين اآلخرين زمنيا

مبقدار ثلث وثلثي دورة التيار الكهربائي املُتردد.

نظام القدرة الكهربائية ثالثي األطوار

Dreiphasen-Stromversorgung

6719 three-phase inverter

onduleur triphasé

يف هذا النوع من املقومات، تستخدم ستة دايودات، كما أن عدد
نبضات الدائرة ستة كذلك. لذلك يشار إليه عادة كجسر سداسي

النبضات.

مقوم جسري ثالثي الطور

Dreiphasen-Brückengleichrichter;   Sechspuls-
Brückengleichrichter

6720 three-phase network

réseau triphasée

شبكة مكونة من ثالثة مسارات جيبية للتيار واجلهد، حيدث فيها
إزاحة الطور إلشارتني من كل ثالثة إشارات وتكون قيمة اإلزاحة ±
2π;  3. وتعد مجيع شبكات التغذية الكهربائية يف أملانيا (فيما عدا
تلك اخلاصة ((رابط: نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر|بنقل تيار اجلُهد

العايل املُستمر))) ، شبكات ثالثية األطوار عند مستويات جهد متباينة.

شبكة ثالثية األطوار

Drehstromnetz

6721 three-phase rectifier

redresseur triphasé

هذا النوع من املقومات يتخذ إما شكل دورة (دائرة) نصف موجية أو
دورة (دائرة) موجية كاملة، ويستخدم يف هذا املقوم ((رابط: حمول))

مركزي التفرع، أو دورة (دائرة) جسرية كاملة املوجة.

مقوم ثالثي الطور

Zeitreihenmodellierung

6722 three-phase 
transformer

Transformateur du courant triphasé

حمول كهربائي يقوم بتحويل مستويات اجلهد يف شبكة ثالثية األطوار.
(انظر: ((رابط: حمطة حتويل فرعية))) 

محول ثالثي األطوار

Drehstromtransformator

6723 Threshold according 
to the German 
Renewable Energy 
Act

Seuil conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

يف حالة اإلخالل بااللتزام وفقا للمادة9 ، فإن مشغل الشبكة هو
املسؤول عن األضرار الىت قد حتدث نتيجة التغذية. مبقتضى التخفيض

حيصل املستهلك ذاتيا يف السنة املالية األخرية على 1 جيجا واط /
ساعة.

العتبة وفقا لقانون الطاقة املتجددة
األملاين

Schwellenwert i.S. d. EEG

6724 threshold days 
increase or decrease

augmentation ou diminution des jours de seuil

zeigt, wie sich das Klima in einem gewissen 
Zeitabschnitt verändert hat.  

زيادة أو نقصان األيام العتبة

Zu- oder Abnahme der Kenntage
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6725 Threshold reduction 
/ extension 
according to the 
German Renewable 
Energy Act

Seuil de réduction / agrandissement 
conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

مت ختفيض التعديل ىف 2012 بنسبة 10 جيجاوات لكل 1 جيجا
على أن يتم زيادة ضريبة القيمة املضافة من 14% إىل 15 % وذلك
ألن الشركات املضافة حديثا تستهلك طاقة أقل بكثري من الشركات

السابقة.

ختفيض/ متديد العتبة وفقا لقانون
الطاقة املتجددة األملاين

Schwellenwertabsenkung/ausweitung i.S. d. 
EEG

6726 throat diameter

diamètre à la gorge

قُطر هيكل ((رابط: برج تربيد بالسحب الطبيعي|برج التربيد
بالسحب الطبيعي)) يف أضيق مواضعه.

قُطر حلْق اخلنق، قطر احلَلْق

Einschnürungsdurchmesser

6727 throttle portion

partie d'étranglement

الفرق الالزم الذي حيول اجلهاز اجلاري التحكم فيه  من حالة التشغيل
الكامل إىل حالة اإلغالق الكامل.

مدى اخلنق

Drosselbereich

6728 throttle valve

soupape d'étranglement

أداة لتنظيم إنتاج الطاقة املطلوبة من حمركات البرتين، ينظم الكمية
املعروضة من اهلواء والوقود. ينظم الصمام تدفق اهلواء عرب أنبوب

السحب.

صمام خانق

Drosselklappe

6729 throttling

étranglement

((رابط: عملية أدياباتية)) يسري فيها املائع خالل خاصرة تضييق يف
خط أنابيب، األمر الذي يؤدي إىل حدوث اخنفاض للضغط. (انظر:
((رابط: عملية الأدياباتية))، ((رابط: ظاهرة 'جول وطومسون'))) 

اختناق

Drosselung

6730 thrust curve

courbe de poussée

رسم بياينّ يوضح يوضح القوة اليت تؤثّر ا الريح على قمة البرج،
كدالة على سرعة الريح.

منحىن الدفع

Schubkurve

6731 thunder

tonnerre

Geräusch, das von einem Blitz während 
eines Gewitters erzeugt wird  

رعد

Donner

6732 thundercloud

nuage orageux

Bei heißem, feuchten Wetter steigen 
winzige, unsichtbare Wassertröpfchen sehr 

schnell auf.  

سحابة رعدية

Gewitterwolke

6733 thunderstorm

orage

Wettererscheinung mit Blitz und Donner  

عاصفة رعدية

Gewitter

6734 tidal energy

énergie marémotrice

((رابط: الطاقة|طاقة)) (( رابط: مدى املد واجلزر))، ويمكن حتويلها
يف ((رابط: حمطة طاقة املد واجلزر|حمطات طاقة املد واجلزر)) إىل

((رابط: طاقة ميكانيكية)) تحول بدورها إىل ((رابط: طاقة
كهربائية)) بواسطة مولّد كهربائي.

طاقة املد واجلزر

Gezeitenenergie

6735 tidal power plant

centrale marémotrice

((رابط: حمطة توليد الطاقة الكهرمائية|حمطة توليد طاقة كهرمائية))
تقوم بتحويل ((رابط: طاقة كامنة|الطاقة الكامنة)) الناجتة عن

((رابط: مدى املد واجلزر)) يف البحار إىل ((رابط: تيار كهربائي)). 

حمطة طاقة املد واجلزر

Gezeitenkraftwerk
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6736 tidal range

marnage

الفرق بني مستوى ذروة ((رابط: مد|املد)) (ارتفاع منسوب املياه)
وأدىن منسوب ((رابط: جزر|اجلَزر)) (اخنفاض منسوب املياه). وهو
يساوي املُتوسط احلسايب إلرتفاع منسوب املد واخنفاضه عند اجلَزر.
وقد بدأ يف األعوام األخرية استخدام الصفر اهليدروجرايف كمستوى
مرجعي حلركات ارتفاع واخنفاض املياه، إىل جانب متوسط منسوب

سطح البحر (يف مستوى الصفر).

مدى املد واجلَزر، مدى املد واجلَزر

Tidenhub

6737 tides

marées

حركات حتدث بشكل دوري ملياه البحار واملُحيطات، بتأثري من قوى
جاذبية القمر والشمس ودوران األرض حول حمورها.

مد وجزر

Gezeiten

6738 tight gas

gaz compact

((رابط: غاز طبيعي)) من صخور كثيفة.

غاز الضيق

Tight Gas

6739 tilt angle

angle d'inclinaison

الزاوية أو الوضع الذي تضبط عليه الوحدة الكهرضوئية لتواجه
الشمس مع مراعاة النقطة األفقية (الوضع األفقي هلا). وتستخدم هذه

الزاوية يف زيادة التجميع املومسي للطاقة.

زاوية اإلمالة

Anstellwinkel

6740 Time Interval 
Target System

Système de chronométrage

إطار زمين محدد لتداول القدرة الكهربائية بني ((رابط: مشغل شبكة
النقل|مشغلي شبكات النقل))، كلّ منهم قائم بنفسه، يف نطاق
((رابط: احتاد تنسيق نقل الكهرباء (UCTE))) . ويشتمل هذا

النظام على إطارات زمنية تبلغ ربع الساعة، ونصف الساعة، وصوالً
إىل ساعة كاملة.

نظام اإلطار الزمين

Zeitvorgabesystem

6741 time of low grid load

temps de faible charge du réseau

الفترات اليت يكون خالهلا احلمل منخفضا يف جمال نشاط الشبكة.

فترة احلمل املنخفض بالشبكة

Netzschwachlastzeit

6742 time period

Période

يقصد ا الوقت املطلوب إلمتام ((رابط: دورة تيار متردد)) واحدة
بواسطة تيار أو جهد متردد. ويرمز هلا بالرمز (T)، وتقاس بالثواين.

زمن الدورة

Periodendauer

6743 time probabilistic 
series

série chronologique probabiliste

توجد انطمة التبديل بني خرج ((رابط: عاكس التيار الكهربائي))
وخرج مولد ديزل. ويف العديد من األنظمة اهلجينة، تنفذ وظائف هذا

املفتاح إلكترونيا.

أنظمة تبديل

Umschaltsysteme

6744 time series

séries chronologiques

تسلسل لقيم متغرية يف الزمن.

سلسلة زمنية

Zeitreihe

6745 time series 
modelling

séries chronologiques;  probabiliste

تعتمد النماذج التحليلية يف هذه الفئة على استخدام طريقة املُتتالية
الزمنية وطريقة اإلحصاء معاً.

متتالية زمنية واحتمالية

Zeitreihen;  Wahrscheinlichkeit

6746 time spent at port

temps passé au port

الوقت املنقضي لرفع أجزاء العنفة (الواحدة) من أجل حتميلها على
سفينة احملطة.

زمن منقضي يف امليناء

Hafenarbeitszeit

6747 time-triggered 
storage tank 
controller

régulateur programmé de réservoir de stockage

وحدة حتكّم يتم فيها حفز التسخني التكميلي قبل فترات ارتفاع
استعمال املياه وذلك لتنظيم درجة احلرارة.

وحدة حتكّم ذات محفز زمين
لصهريج التخزين

zeitgesteuerter Speichertankregler
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6748 tip speed ratio

vitesse spécifique nominale

نسبة السرعة املماسية لطرف ((رابط: ريشة|الريشة)) إىل سرعة
الريح. وتحقق املولّدات اهلوائية العاملة بطريقة الرفع احملتوية على عضو
دوران ذي ثالث أرياش أفضل إنتاجية عندما تتراوح السرعة الطرفية
بني 6.5 و8، يف حني يحقق عضو الدوران ذو الريشتني إنتاجية

جيدة عندما تقارب سرعته الطرفية 10.

نسبة السرعة الطرفية

Schnelllaufzahl

6749 Tipping elements

éléments de basculement

sind Bestandteile des Erdsystems von 
überregionaler Größe, die schon durch kleine 

externe Störungen in einen neuen Zustand 
versetzt werden können.  

عناصر التحول

Kippelemente

6750 Titanium 
sublimation pump

Titanium pompe à sublimation

مضخة تسامي التيتانيوم (TSP) هي مضخة خاصة للحصول على
فراغ فائق، واليت تعتمد على القدرة العلية للتيتانيوم املتكثف حديثا
على امتصاص الغازات: يبخر التيتان ويكثف على سطح ادمصاص
بنقاء عال ومربد، طبقة التيتان احملدثة هلا قدرة عالية على استقطاب

وأسر ذرات الغاز عل

مضخة تسامي التيتانيوم (تيتان)

Titan-Sublimationspumpe

6751 TN system

Système-Terre Neutre

أحد طرق حتقيق وظائف ((رابط: شبكة جهد منخفض|شبكة اجلُهد
املُنخفض))، دف تزويد الزبناء بالتيار الكهربائي. وعلى عكس

((رابط: نظام IT))، فإنه يف نظام TN- مثلما هو احلال أيضاً يف
((رابط: نظام TT))-  يتم تأريض نقطة التعادل على جانب اجلُهد

املُنخفض من حمطة املُحوالت اليت تقوم بعملية التغذية بالكهرباء.
واختالفاً عن ((رابط: نظام TT)) فإن عملية إحداث التعادل

(التأريض) تتم يف نظام TN على نقطة التعادل تلك. وطبقاً لطراز
موصل احلماية، تنقسم أنظمة TN إىل األنواع التالية: ((رابط: نظام

TN-C|أنظمة TN-C))، و((رابط: نظام
TN-C-S|أنظمة TN-C-S))، و((رابط: نظام

 .((TN-C-S أنظمة|TN-C-S

TN نظام

TN-System

6752 TN-C system

système-Terre Neutre Combiné

شكل خاص من ((رابط: نظام TN))، وفيه يستخدم ما يسمي
((رابط: موصل محاية وتعادل)) الذي يعمل كموصل أرضي وقائي

(PE) وموصل متعادل (N) يف الوقت ذاته.

TN-C نظام

TN-C-System

6753 TN-C-S system

système-Terre Neutre Combiné Séparé

شكل خاص من ((رابط: نظام TN))، يتكون من ((رابط: نظام
TN-C))، الذي يفضل استخدامه يف شبكة التوزيع التابعة ملُزود
الطاقة، إضافةً إىل ((رابط: نظام TN-S)) املوجود يف األجهزة

املُستهلكة للتيار الكهربائي اخلاصة بالزبناء.

TN-C-S نظام

TN-C-S-System

6754 TN-S system

système-Terre Neutre Séparé

شكل خاص من ((رابط: نظام TN))، وتمد فيه موصالت التعادل
واملُوصالت األرضية الوقائية كُلّ على حدة بشكل منفصل بعضها عن

بعض، من املُحول وحىت أجهزة االستهالك.

TN-S نظام

TN-S-System
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6755 Tokyo cap-and-
trade program (TMG 
ETS)

Tokyo programme de plafonnement et 
d'échange (TMG ETS)

برنامج بدأت فترته األوىل (2010 - 2014) منذ أول أبريل عام
2010. هذا الربنامج هو أول ((رابط: نظام جتارة االنبعاثات

(ETS)|نظام إلزامي لتجارة االنبعاثات (ETS)))  يف اليابان، كما
يعترب جزًءا من االسترتيجية اليت تنتهجها طوكيو بصدد تغير املناخ.
ويعمل هذا الربنامج على تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن

القطاعات التجارية والصناعية باملنشآت الكبرية.

برنامج طوكيو للحد األقصى واإلجتار
(TMG ETS)

Tokyo Cap-and-Trade Program (TMG ETS)

6756 ton(s) of oil 
equivalent

tonne d'équivalent pétrole (tep)

((toe)=  طن مكافئ بترول)، طن مكافئ بترول (يساوي حوايل
.(SKE) 1،428 طن مكافئ فحم

طن مكافئ بترول

toe

6757 Tonnage

tonnage

قياس لوصف استطاعة تربيد ((رابط: مكيف هواء (AC)|مكيف
. (((AC) اهلواء

ولَةٌ بِالطُّنمح

Kühltonnen

6758 tonne

tonne

 .((t) :اختصارها) وحدة لقياس األوزان (الكتل) النبرية

طن

Tonne

6759 topping cycle

cycle supérieur

نظام ((رابط: توليد مشترك)) للطاقة الكهربائية يتم البدء فيه بإنتاجها،
مث يتم التخلص من احلرارة إىل خارج منطقة إنتاج الطاقة إىل حيث

تستخدم يف أغراض التدفئة.

دورة فوقية

stromgeführter Kreisprozess

6760 Topping cycle

cycle supérieur

دورة حرارية يتم فيها إنتاج القدرة قبل إمداد ((رابط: منشأة
صناعية|املنشأة الصناعية)) باحلرارة.

دورة فوقية، ثنائي، صمام ثنائي

Vorschalt-Kreisprozess;  Vorschaltprozess

6761 Topping systems

systèmes de garniture (systèmes utilisés dans 
les procédés nécessitant de l'énergie thermique 
à basse ou moyenne température)

أنظمة تستخدم يف العمليات اليت تتطلب طاقة حرارية عند درجة
حرارة منخفضة أو متوسطة. ويستخدم فيها الوقود لتوليد احلرارة من

أجل إنتاج الكهرباء، وبعد ذلك يتم إنتاج ((رابط: خبار املاء))
للعمليات الصناعية باستخدام طاقة حرارية عند درجة حرارة أقل.

أنظمة فوقية

Vorschaltsysteme

6762 Topping units

systèmes utilisés dans les procédés à basse 
température

وصلة نظام تيار مستمر ذات موصلني أحدمها موجب واآلخر سالب،
وبكل طرف جمموعتان من املُغيرات هلما نفس القيم املقننة، ومت

توصيلهما على التوايل يف جانب التيار املستمر.

وحدة فوقية

Vorschalteinheiten

6763 tornado

tornade

kleinräumiger Wirbelsturm  

زوبعة

Tornado

6764 torque

couple

القوة اليت تحدث الدوران أو تعمل على إحداثه.

عزم الدوران

Drehmoment

6765 torrefaction

torréfaction

طريقة ((رابط: معاجلة حتضريية))، يتم فيها تعريض الكتلة احليوية
للتسخني عند درجة حرارة معتدلة (200 إىل 300° س) يف وجود

نسبة منخفضة من األكسجني.

حتميص

Torrefizierung;   Torrefikation

6766 tortuosity

tortuosité

يعين مصطلح التعرج يف هذا السياق فقد الضغط احلادث بسبب
تضييق وعوج املسار الذي جيب أن متر عربه املوائع القادمة من البئر

احملفورة لتصل إىل اجلسم املركزي للشق.

تعرج، التواء

Tortuosität
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6767 total CHP system 
efficiency

efficacité totale d’un système combiné de 
chaleur et d'électricité

أحد ((رابط: مقاييس الكفاءة)) اليت يكثُر تطبيقها، ويستخدم ملقارنة
أنظمة ((رابط: توليد مشترك للحرارة والقدرة (CHP)|التوليد
املشترك للحرارة والقدرة (CHP)))  بـ((رابط: أنظمة منفصلة
للحرارة والقدرة (SHP)|األنظمة املنفصلة للحرارة والقدرة

(SHP))) . ويشري هذا املصطلح إىل جمموع كل من صايف خرج
القدرة املفيد (مقاساً بامليجاواط) وقيم اخلرج احلراري املفيد (مقاسة

بوحدة حرارية بريطانية;  ساعة) مقسوماً على إمجايل الوقود املُستهلك
(مقاساً بوحدة حرارية بريطانية;  ساعة)، ويعبر عن الناتج بالنسبة

املئوية.

كفاءة إمجالية لنظام توليد مشترك
(CHP) للحرارة والقدرة

KWK-Gesamtsystemwirkungsgrad

6768 total dissolved 
solids TDS

concentration totale des constituants solides 
dissous

جمموع كافة الكاتيونات واألنيونات املُذابة يف املياه. وكثرياً ما يتم
التعبري عن املُعدل الكلّي للمواد املُذابة يف املياه احملتوية على مواد معدنية

بنسبة ضئيلة، بالكتلة لكل وحدة حجم.

إمجايل املواد املذابة

Gesamtkonzentration gelöster Bestandteile 
(total dissolved solids- TDS)

6769 total dust 
concentration

concentration totale de poussières

نِسبة تتألّف من مواد بناء، ونواتج احتراق، وألياف معدنية، وألياف
اصطناعية.

التركيز الكلي للغبار

Gesamtstaubkonzentration

6770 total electricity 
consumption

la consommation totale d'électricité

إستهالك إمجايل للطاقة الكهربائية

Gesamtstromverbrauch

6771 Total energy 
consumption

consommation totale d'énergie

إمجايل استهالك الطاقة

Gesamtenergieverbrauch

6772 total enthalpy

enthalpie totale

 (((H) احملتوى احلراري|(H) رابط: حمتوى حراري)) جمموع
والطاقة احلركية.

إنتالبية إمجالية

Totalenthalpie

6773 total equivalent 
temperature 
differential;   time 
averaging (TETD;  
TA)

équivalent totale- différentiel de température;  
moyenne dans le temps

كانت هذه هي الطريقة املفضلة حلساب اجلداول االلكترونية قبل
ظهور ((رابط: فرق درجات حرارة محل التربيد;   عوامل محل

التربيد)). 

تفاضلية درجة احلرارة املكافئة
(TETD/ TA) اإلمجالية

gesamte äquivalente Temperaturdifferenz;  
Zeitmittelung

6774 total fan duty

débit nominal total du ventilateur

حجم الدخل الذي تتعامل معه مروحة معينة عند إمجايل درجة ضغط
منصوص عليه.

سعة كُلّية للمروحة

Gesamtlüfterdurchsatz

6775 total harmonic 
distortion

distorsion harmonique totale

يستخدم تعبرييستخدم عادةً يف سياق التوافقات. فاملوجة اجليبية
الصافية تتضمن على توافقية واحدة فقط يف داخلها، هي اليت تسمى
توافقية األساس. ومن املعروف أن أشكال املوجات التحويلية أكثر
ثراًء بصفة عامة يف التوافقيات. ويعبر التشوه التوافقي اإلمجايل عن

النسبة بني الطاقة يف كل التوافقيات وبني الطاقة يف توافقية األساس.

تشوه توافقي كُلّي

Gesamte Harmonische Verzerrung

6776 Total heat

chaleur totale

جمموع ((رابط: حرارة كامنة|احلرارة الكامنة)) و ((رابط: حرارة
حمسوسة|احلرارة احملسوسة)). 

حرارة كلية

Gesamtwärme
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6777 total internal 
reflection

réflexion totale interne

يف جتهيزة شبه موصلة، احنصار الضوء نتيجة لالنعكاس واالنكسار يف
زوايا حرجة تساعد يف منع الضوء من اخلروج عن التجهيزة ا غالباً

ما ميتص يف داخلها.

انعكاس كلّي داخلي

Totalreflexion

6778 total leg protrusion

protrusion totale de la jambe

جمموع اجلزء املُخترق من قاع البحر، وعمق املياه، والفجوة اهلوائية
التشغيلية.

بروز كلّي للذراع

Gesamtbeinhöhe

6779 Total Organic 
Carbon

Carbone Organique Total

((رابط: متغير إمجايل|املُتغير اإلمجايل)) ملُحتوى املواد العضوية
املوجودة يف املياه، ويشمل كال من الكربون املُذاب والكربون

العضوي املوجود على هيئة جسيمات. ويف املياه املُلوثة بنسب ضئيلة،
تتراوح نسبة الكربون العضوي الكُلّي بني 1 و 2 ملغ;   لتر، ويؤدي

تكاثر ومنو الطحالب ا إىل ارتفاع هذه النسبة حبيث تصل قيمة
الكربون العضوي الكُلّي باملياه املُلوثة تلوثًا شديداً إىل أكثر من 10

ملغ;   لتر.

كربون عضوي كُلّي

TOC

6780 total reflection

réflexion totale

هو االنعكاس الكلي للضوء (عموما موجات كهرومغناطيسية) على
السطح الفاصل بني وسطني شفافني لكن مبعاملي انكسار خمتلفني

عندما تكون زاوية السقوط أكرب من الزاوية احلرجة.

انعكاس كلي

Totalreflexion

6781 total solar radiation

rayonnement solaire totale

إمجايل اإلشعاع احلزمي املباشر واملنتشر.

إمجايل اإلشعاع الشمسي

Gesamteinstrahlung

6782 Total Transfer 
Capability (TTC)

Capacité totale de transmission

أقصى قُدرة يمكن نقلها عرب خطوط التوصيل داخل نظامني يف
مخطَّط معدل األمحال، دون مراعاة لبعض عوامل السالمة واألمان
انظر: ((رابط: حد) ((عة النقلرابط: صايف س)) :أثناء ذلك. (انظر

أمان النقل))) 

إمجايل سعة النقل

Gesamtübertragungskapazität

6783 total water rate

débit total d'eau

إمجايل تدفق كتلة املياه يف الساعة يف ((رابط: برج التربيد)).  ويقاس
بالرطل;   ساعة.

معدل املياه الكلي، معدل كلي للمياه

Gesamtwasserdurchsatz

6784 total work

travail total

شغل يمكن استخالص الطاقة امليكانيكية فيه من الطاقة احلرارية (مع
مراعاة أن النظام  سيفقد جزءاً من الطاقة يف صورة طاقة حركية).

شغل كُلّي

Totalarbeit

6785 tower

tour

منشأة دعم تركّب عليها ((رابط: كنة|الكنة)) واملولّد، وتكون عادةً
عالية للغاية لتسمح ((رابط: ريشة العنفة|ألرياش العنفة)) باالستفادة
بأكرب قدر من الرياح. وتصنع يف الغالب من ثالثة أو أربعة مقاطع
أنبوبية معدنية مطلية بدهانات ومانعات تسرب، وموصلة بشفاه

ومسامري ربط. ويصل ارتفاع أبراج عنفات الرياح النمطية اليوم إىل
80 -100 متر.

برج (العنفة)

Turm

6786 tower air inlet

entrée d'air du tour

فتحة يف ((رابط: برج التربيد)) تستخدم يف دخول اهلواء.

مدخل هواء برج التربيد

Kühlturm-Lufteintritt

6787 tower air rate

débit de l'air de la tour

كمية تدفق اهلواء اجلاف يف كل قدم مربع من مساحة املقطع العرضي
يف منطقة نقل حرارة الربج يف الساعة.

نسبة اهلواء يف برج التربيد

Kühlturm-Luftmassenstrom
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6788 tower anti-freeze 
protection

protection antigel de la tour

جيب تدفئة كافة املواسري اخلارجية اليت ال تقوم بعملية تصريف يف
ظروف التجمد، كما جيب أن تكون معزولة. ويتم ذلك عن طريق

تثبيت مجمع سفلي بعيد يف حيز داخلي مدفأ ملنع جتمد املياه.

حتكم يف جتمد برج التربيد

Turmfrostschutz

6789 tower approach

approche du tour

الفرق بني درجة حرارة املاء البارد اخلارج من الربج ودرجة حرارة
البصيلة الرطبة للهواء. ويعترب هذا املتغري (البارامتر) عامالً هاماً فيما

يتعلق باحلجم والسعر عند تصميم أبراج التربيد.

اقتراب برج التربيد

Kühlgrenzabstand

6790 tower blow-out

tour éruption

اندفاع قطرات املياه إىل خارج ((رابط: برج التربيد)) بسبب الرياح،
وبشكل أساسي عند ((رابط: مدخل هواء برج التربيد)).  وقد يتسبب
الرش أو الضباب يف إهدار املياه. هذا وتستخدم بعض األجهزة للحد
من فقد املياه، مثل مصدات الرياح و ((رابط: فتحات وية|فتحات

التهوية)). 

ترذاذ املاء من برج التربيد

Kühlturm-Tropfenauswurf

6791 tower crossing

tour transversé

برج منشأ يف االجتاه العرضي يساعد على حدوث االتصال.

برج مستعرض

Turmquerung

6792 tower drift loss

perte (d’eau) du tour par dérive

سقوط قطرات املياه من برج التربيد مع اهلواء العادم. وال يتضمن ذلك
فقدان املياه بسبب التبخر. وتصميم الربج بشكل مناسب يعمل على

تقليل معدل فقد االنسياق إىل أقل درجاته.

فقد انسياق برج التربيد

Tropfenauswurf

6793 tower electronic 
water level control

contrôle électronique du niveau d'eau de la tour

ميكن أن حيل مفتاح حتويل منسوب املياه حمل الصمام امليكانيكي ويقوم
بتجميع املياه الطافية لتجنب مشكلة جتمد وانسداد هذا اجلزء. وهذا

املفتاح ميكنه التحكم بدقة يف منسوب املاء حىت مع عدم ضبط
املوضع.

حتكم إلكتروين يف منسوب املاء بربج
التربيد

elektronische Wasserstandskontrolle

6794 tower fan cycling

fonctionnement cyclique du ventilateur de la tour

طريقة لضبط سعة ((رابط: برج التربيد)) من خالل تعديل تدفق اهلواء
خالل برج التربيد. يساعد هذا التعديل على مالءمة قدرة الوحدة مع

محل النظام.

أداء دوري ملروحة برج التربيد

Lüfterzuschaltung

6795 tower fire detector

détecteur d'incendie de la tour

تركيب نظام الكشف عن احلريق يف ((رابط: برج التربيد|أبراج
التربيد)) اخلشبية يف غاية األمهية.

كاشف حريق برج التربيد

Turmbrandmelder

6796 tower handrails

mains courantes de la tour

أحد ملحقات برج التربيد لضمان السالمة وإلجراء أعمال الصيانة.
ويستخدم لتسهيل الدخول إىل برج التربيد.

درابزين برج التربيد، سور سلَّم برج
التربيد

Handläufe

6797 tower heat load

charge thermique du tour

مقدار احلرارة الذي حيتاجه ((رابط: برج التربيد)) إلزالة احلرارة من
املاء الدافئ الوارد إليه. ويؤدي هذا البارمتر دوراً هاماً يف حتديد تكلفة

وحجم الربج.

محل حراري لربج التربيد

Wärmelast

6798 tower ladder cage

cage pour l’échelle de la tour

قفص متصل بسلم الدخول الرأسي ويوضع بغرض احلماية.

قفص سلَّم برج التربيد

Leiterkäfig
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6799 tower liquid-to-gas 
ratio

rapport liquide-gaz de la tour

إمجايل كمية تدفقات املاء واهلواء اجلاف يف ((رابط: برج التربيد)). 

نسبة السائل الغازي يف برج التربيد

Flüssigkeits-Gas-Verhältnis im Kühlturm

6800 tower packing 
material

corps de remplissage

مادة تستخدم يف ((رابط: برج التربيد|أبراج التربيد)) لرفع مستوى
األداء من خالل زيادة مساحة السطح بني املاء واهلواء.

مادة حاملة

Füllkörper

6801 tower range

intervalle (gamme) du tour

الفرق يف درجة حرارة املاء الدافئ الداخل إىل الربج ودرجة حرارة
املاء البارد اخلارج من الربج. وكلما ارتفع املدى قلت تكلفة الطاقة

ورأس املال اخلاصة بالربج.

مدى برج التربيد

Kühlzonenbreite

6802 tower recirculation 
rate

taux de recirculation d’eau dans la tour

مقدار تدفق املاء يف برج التربيد مقاساً جبالونات يف الدقيقة.

معدل تدوير املاء يف  برج التربيد

Umlaufrate

6803 tower stairway

escalier du tour

وسيلة للسماح بالدخول الزاوي إىل ((رابط: برج التربيد)) واخلروج
منه.

سلَّم برج التربيد، درج برج التربيد

Turmtreppe

6804 tower vibration 
control

contrôle de vibration de la tour

مفتاح اهتزاز إلكتروين يستخدم حلماية ((رابط: برج التربيد)) من
التلف نتيجة وجود خلل يف األجزاء الدوارة.

حتكم  يف اهتزاز برج التربيد

Schwingungsschutz

6805 Town gas

gaz de ville

الغاز املتولد يف أفران إنتاج الكوك بعد أن تتم تنقيته، والذي يتكون
أساسا من اهليدروجني وامليثان وأول أكسيد الكربون. عندما يتم
تسليم الغاز مبستوى مستقر للجودة، تكون عملية االحتراق دون

صعوبات إضافية.

غاز املدينة

Stadtgas

6806 toxic substance

substance toxique

السموم.

مادة سامة

Toxische Stoffe

6807 toxicity

toxicité

انظر ((رابط: ذيفان)). 

سمية

Toxizität

6808 toxicology

toxicologie

انظر ((رابط: ذيفان)). 

علم السموم

Toxikologie

6809 toxin

toxine

الذيفان هو السم الذي يقوم كائن حي بإنتاجه. اال العلمي الذي
يتعامل مع دراسة السموم وآثارها وعالجها، هو علم السموم. يتعامل
علم السموم مع املواد السامة واحليوانات والنباتات والكائنات احلية
الدقيقة، ومع اآلليات الفسيولوجية واجلوانب الكمية لتأثري السموم.

وي

ذيفان

Toxin

6810 Trace 700

Trace 700

برنامج وضعته شركة 'Trane's CDS' حلساب التربيد التجاري
ومحل التدفئة.

Trace' برنامج حساب األمحال
'700

Trace 700
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6811 trace gas

gaz de trace

-  

غاز الرترة

Spurengase

6812 tracker

pisteur (solaire)

جهاز يدير بانتظام التجهيزة الكهرضوئية لتكون دائماً يف مواجهة
الشمس.

متتبع (مشسي)

Nachführung

6813 tracking surface 
collector

collecteur avec suivi

((رابط: مجمّع مشسي)) يتتبع الشمس بالتحرك يف اجتاهات محددة
مسبقاً لتقليل زاوية سقوط اإلشعاع احلزمي على السطح.

مجمّع ذو سطح تتبعي

nachgeführter Kollektor Solartracker

6814 Tradable Permit for 
Greenhouse Gas 
Emissions

quotas d'émission de gaz à effet de serre 
échangeables

إمكانية بيع ((رابط: شهادة انبعاثات|شهادات االنبعاثات)) الفائضة
يف (انظر: ((رابط: سوق شهادات إطالق االنبعاثات)))  للمؤسسات

اليت تعاين من ((رابط: عجز شهادات االنبعاثات)). 

حقوق إطالق انبعاثات غازات الدفيئة
القابلة للتداول

handelbare Treibhausgas-Emissionsrecht

6815 trade association 
for wind farms

association économique des parcs éoliens

تأسس عام  1996دف تأمني املصاحل االقتصادية ألعضائه من
مشغلي مزارع الرياح وحمطات طاقة الرياح الصغرى. ويعمل االحتاد
يف املقام األول من أجل احلفاظ على تطبيق قانون الطاقات املُتجددة،
وتطويره، وكذلك من أجل تشكيل الشروط اإلطارية القانونية اليت

ختدم مصاحل قطاعات الطاقة املُتجددة. ويوجد املقر الرئيسي لالحتاد يف
مدينة هانوفر، كما يمثّله مكتب إداري يف مدينة كوكسهافن. وهو
يضم حالياً ما يزيد على 100 شركة ومؤسسة للتخطيط والتشغيل.

www.wvwindkraft.de :عنوان االحتاد على اإلنترنت

احتاد اقتصادي حملطات طاقة الرياح

Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V.

6816 trade balance

balance commerciale

يقصد به احلساب اإلمجايل يف االقتصاد الشعيب، وفيه تقارن الصادرات
بالواردات.

ميزان جتاري

Handelsbilanz

6817 trade wind

vent alizé

النمط العام للرياح الشرقية يف املدارات االستوائية، يف نطاق القسم
األسفل من الغالف اجلوي، يف القطاع السفلي من طبقة التروبوسفري

بالقُرب من خط االستواء. وب الرياح التجارية يف الغالب من
الشمال الشرقي يف اجتاه نصف الكرة األرضية الشمايل، ومن اجلنوب

الشرقي يف اجتاه نصفها اجلنويب.

رياح جتارية

Passat

6818 trade wind

alizé

ein mäßig starker und sehr beständiger 
Wind.  

رياح جتارية

Passat

6819 trading in CO2 
emission 
allowances;   
trading in CO2 
allowances

Échange de quotas des émissions de CO2

جتارة تشمل شراء وبيع ((رابط: شهادة|شهادات)) انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون (CO2) الناتج ضمن ((رابط: غازات دفيئة)).  وإذا
أطلقت مؤسسة ما ثاين أكسيد الكربون بكمية أكرب من املُصرحة هلا
يف شهادات االنبعاثات اخلاصة ا، فإنه يتعني عليها شراء املزيد من

((رابط: حق تلويث|رخص حقوق التلويث)) (انظر: ((رابط: عجز
شهادات االنبعاثات))) . أما إذا أطلقت غاز CO2 بكمية أقلّ،

فيمكنها بيع الشهادات الفائضة إىل منشآت أخرى. (انظر: ((رابط:
فائض شهادات االنبعاثات))) .

جتارة شهادات االنبعاثات الكربونية

Handel mit CO2-Emissionszertifikaten

6820 trading period

période d'échange

الفترة الزمنية املنصوص عليها لتداول شهادات االنبعاثات جتارياً.

فترة النشاط

Handelsperiode
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6821 trailing edge

bord de fuite

آخر جزء من ((رابط: ريشة العنفة|ريشة عنفية))  يالقي الرياح
ويتالمس معها.

حافة خلفية

Hinterkante

6822 transesterification

transestérification

تفاعل كيميائي يتم فيه استبدال جمموعة ألكوكسي إلستر بكحول
أخر، وينتج عن هذا التفاعل استر وكحول جديدين. ويتعين وجود

((رابط: حفّاز)) حىت تتم عملية األسترة. من األمثلة على هذه
العملية: تفاعل الكحول مع املواد ثُالَثية اجلليسريد  واملوجودة يف

الزيوت النباتية والدهون احليوانية. ويستخدم هذا التفاعل إلنتاج وقود
ديزل احليوي واجللسرين كمنتج ثانوي.

أسترة تبادلية

Umesterung

6823 transesterification

transestérification

تفاعل كيميائي، يتم فيه حتويل إستر ما إىل إستر آخر. وخالل هذا
العملية، تستبدل بقايا كحول إستر ما ببقايا كحول إستر أخر.

أسترة تبادلية

Umesterung

6824 trans-European 
energy network

réseau transeuropéen d'énergie

يف نطاق املبادئ اجلديدة لعمل شبكات نقل الطاقة األوروبية العابرة
للحدود، يتم -وفقاً لألهداف واألولويات- ترتيب الربامج

واملشروعات اليت من شأا دعم التمويل املُشترك هلذه الشبكات. ويف
هذا اإلطار، يمثّل كل من االحتاد التعاوين والتوافقية وتوسيع شبكات
الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عبر األوروبية وسائل إلزامية من أجل

توفري مناخ خالٍ من املعوقات للسوق الداخلية للطاقة ولألسواق
الداخلية بوجه عام. كما تؤدي شبكات الطاقة عبر األوروبية دوراً
حيوياً يف تأمني عمليات اإلمداد بالطاقة وتنويعها. و تكمن أمهية

جوهرية للتوافقية مع شبكات الطاقة اخلاصة بالدول غري املُنتمية لالحتاد
األورويب (الدول املُنتمية حديثاً لالحتاد األورويب أو املُتقدمة للحصول

على عضويته وغريها من دول أوروبا وحوض البحرين األبيض
املتوسط واألسود ومناطق حبر قزوين والشرق األوسط، واخلليج

العريب).

شبكة طاقة عبر أوروبية

transeuropäisches Energienetz

6825 transfer function 
method (TFM)

méthode de la fonction de transfert

إحدى الطرق حلساب محل التربيد اإلمجايل. وهذه الطريقة يف الواقع
على درجة عالية من التعقيد وحتتاج إىل برنامج كمبيوتر أو بعض
برامج اجلداول اإللكترونية املتقدمة، وقد قامت بعرض هذه الطريقة
((رابط: مجعية أمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء
(ASHRAE)|اجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد

. (((ASHRAE) وتكييف اهلواء

طريقة دالة التحويل

Verfahren mit Übertragungsfunktion

6826 transfer point

point de transfert

نقطة مرجعية يف الشبكة، تفصل بني نطاق مسؤولية مشغل الشبكة
ونطاق مسؤولية مشغل حمطة التوصيل. تتمثل أمهية نقطة اإلقران

أساساً يف عملية التشغيل، وال تمثِّل هذه النقطة يف حد ذاا دائماً حد
امللكية.

نقطة إقران

Übergabepunkt

6827 transfer price

prix de cession interne

(انظر: ((رابط: رسم االستهالك))) 

رسم استهالك الطاقة

Verrechnungspreis

6828 transfer station

Station de transfert

(انظر: ((رابط: نقطة إقران))) 

حمطة إقران

Übergabestation

6829 transformation

transformation

إعادة هيكلة، إعادة تنظيم

حتويل، حتويل

Transformation

6830 transformation of 
energy system

transformation du système d'énergie

حتويل نظام الطاقة اآلين من استخدام مصادر الطاقة األحفورية إىل
مصادر الطاقة املُتجددة.

حتويل نظام الطاقة

Transformation des Energiesystems
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6831 transformation of 
the energy 
economy;   
transformation of 
the energy 
industry;   
transformation of 
the energy sector

transformation de l'économie d'énergie

حتول بنيوي ((رابط: اقتصاديات الطاقة|القتصاديات الطاقة))) 

حتويل اقتصاديات الطاقة

Transformation der Energiewirtschaft

6832 transformer

TRNSYS

برنامج حاسويب للمحاكاة، مخصص ألنظمة الطاقة املُتجددة اهلجينة،
قام بتطويره مخترب الطاقة الشمسية جبامعة ويسكونسن ماديسون. وهو

يستخدم ملُحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية احلرارية، واأللواح
الكهرضوئية الشمسية، والرياح، ومكونات أخرى عديدة، وذلك دون

استمثال.

TRNSYS برنامج

TRNSYS

6833 transformer station

poste de transformation

 .((Ortsnetzstation ،رابط: حمطة الشبكة احمللية))انظر

حمطة حموالت

Transformatorenstation

6834 transformer station 
electrical substation

sous-station électrique

حمطة جيري فيها حتويل القدرة الكهربائية من مستوى جهد معني إىل
مستوى آخر، ويعد ((رابط: محول ثالثي األطوار)) املُكون األساسي

يف هذه احملطة، حيثُ أنه يقوم بتحويل اجلهد.

حمطة حتويل فرعية

Umspannwerk

6835 transformer 
substation

sous-station de transformation

 .((Ortsnetzstation ،رابط: حمطة الشبكة احمللية))انظر

حمطة فرعية للمحوالت

Umspannstation

6836 transforming 
substation

poste de transformation

عملية حتدث يف أنظمة ((رابط: ديناميات حرارية|الديناميات
احلرارية)) غري املُتجانسة نتيجة لعمليات العكوسة. ويتم، يف مثل هذا
النوع من العمليات، حتويل الطاقة من إحدى صورها األولية إىل صورة
ائية، حيث تقل مقدرا على بذل شغل ميكانيكي عما كانت عليه

يف صورا األولية.

حمطة حتويل فرعية، حمطة حتويل فرعية

Umspannwerk;   Unterwerk;   Trafostation

6837 transient stability

stabilité transitoire

يتم توزيع التغيرات الفُجائية الكبرية نسبيا يف القدرة الكهربائي -
الناجتة عن التوقفّات - على املُولدات املُفردة، بدايةً حسب نسب
املُعاوقة يف شبكة الضغط العايل يشمل ذلك املُفاعالت. يتم تسريع
هذه املُولدات أو ابطاؤها حسب نصيب كل منها يف تغير القدرة

الكهربائية. من خالل التسريع أو اإلبطاء، تتحرر طاقة حركية ويتم
ختزينها، من أجل معادلة العجز األصلي يف القدرة الكهربائية الناتج عن

التوقّف. ولذلك ينبغي عند حدوث اضطرابات يف الشبكة، أن ال
تكون املُولدات على مسافة أبعد من الطبيعي، ويكون قياس ذلك من
خالل الزوايا املُتقابلة للعضو الدوار، وأن تظل كل املُولدات، لدى
حدوث تغيرات يف القدرة الكهربائية، داخل نطاق اجلذب اخلاص

بعملية املُزامنة، وأن تعود إىل هذا النطاق عقب انتهاء عملية التعويض،
هو ما يسمى 'االستقرار العابر'. (انظر: ((رابط: استقرار)))  ( انظر:

((رابط: استقرار استايت))) 

استقرار عابر

transiente Stabilität

6838 transit

transit

حالة خاصة من نقل القدرة الكهربائية، ال تقع فيها سواء ((رابط:
جمموعة املوازنة)) املُوردة، أو ((رابط: جمموعة املوازنة)) املُستقبِلة، يف
((رابط: منطقة حتكّم|مناطق حتكّم)) متجاورة. وجتري عملية نقل

الطاقة عرب ((رابط: شبكة نقل|شبكات النقل)) الواقعة فيما بني هذه
املناطق.

انتقال، نقل الطاقة الكهربائية

Transit
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6839 transit country

Pays de transit

دولة تسمح بنقل الطاقة عرب أراضيها، حيث تقع بني طريف الدولة
املُصدرة للطاقة والدولة املُستوردة هلا. (انظر: ((رابط: دول مستهلكة

للطاقة)))  ( انظر: ((رابط: دول منتجة للطاقة))) 

دولة ترانزيت، دولة عبور

Transitland

6840 transition countries

pays en transition

einen Staat im Übergang von einer 
Zentralverwaltungswirtschaft zu einem 

marktwirtschaftlichen System  

دول يف مرحلة انتقالية

Transformationsländer

6841 transition to 
sustainable energy

transition vers une énergie durable

التحول من استخدام املواد اخلام األحفورية كمصادر للطاقة، وذلك
من خالل زيادة نِسبة الطاقات املُتجددة، وتنفيذ إجراءات لترشيد

الطاقة، وكذلك رفع ((رابط: كفاءة الطاقة)).  ( انظر: ((رابط: إمداد
بالطاقة املُتجددة|اإلمداد بالطاقة املُتجددة))، (انظر: ((رابط: طاقة

مستدامة|الطاقة املستدامة))، ((رابط: حتول يف اإلمداد
بالطاقة|التحول يف اإلمداد بالطاقة))) .

حتول إىل الطاقة املُستدامة

Übergang zu nachhaltiger Energie

6842 Transitional low-
emission vehicle

Véhicule à faibles émissions transitoires

تصنيف للمركبات ذات مستوى مرتفع من االنبعاثات يف الئحة
كاليفورنيا للمركبات الكهربائية منخفضة االنبعاثات. ومت استبدال هذا

التصنيف ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات (LEV)|باملركبة
منخفضة االنبعاثات (LEV)))  منذ عام 1997.

مركبة منخفضة االنبعاثات بشكل
(TLEV) انتقايل

TLEV

6843 transitional 
provision

disposition transitoire

حكم انتقايل

Übergangsbestimmung

6844 Trans-
Mediterranean 
Renewable Energy 
Cooperation (TREC)

Coopération transméditerranéenne pour 
l'énergie renouvelable

جمموعة تأسست يف عام 2003، وتتشكل من علماء وسياسيني
وخرباء يف جمال الطاقات املتجددة. ويكمن هدف هذه اموعة يف
التركيز على فكرة مشروع ديزرتيك DESERTEC'' الذي
اقترحه أصالً الفيزيائي األملاين الدكتور جريهارد كنيس رداً على
حادث تشرينوبيل النووي، أثناء حبوثه اليت كان جيريها عن مصدر
بديل للطاقة النظيفة، حيث توصل إىل استنتاج مفاده أن املناطق

الصحراوية يف العامل ا قدر من الطاقة يزيد على ما يستهلكه اجلنس
البشري يف عامٍ كاملٍ؛ هذا املفهوم الذي طورته الحقاً جمموعة

.TREC

جمموعة التعاون عرب البحر األبيض
(TREC) املتوسط للطاقة املتجددة

Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC)

6845 transmissibility

transmissibilité

مقياس التوصيل اهليدروليكي لطبقة صخرية.

نفاذية

Transmissibilitität

6846 transmission

transmission

نقل الطاقة الكهربائية عرب شبكات اجلُهد األقصى املُترابطة وشبكات
اجلُهد العايل املُترابطة، وذلك بغرض إمداد املُستهلكني النهائيني أو

املُوزعني ذه الطاقة، وليس بغرض إمداد العمالء أنفسهم ا.

نقل

Übertragung

6847 transmission

transmission

نقل الطاقة املولدة للشبكة

انتقال

Übernahme

6848 transmission degree

degré de transmission

نسبة شدة األمواج الصوتية أو الضوئية (الكهرومغناطيسية) اليت عربت
حاجزا إىل الشدة قبل عبور احلاجز.

درجة النفاذية

Transmissionsgrad
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6849 transmission heat 
loss

perte de chaleur de transmission

مصطلح توصف به الكفاءة الطاقية للجدران احلرارية ملبىن ما. ويوجد
لكل مبىن سكين، وفقاً لالئحة ترشيد الطاقة وبناًء على املساحة

املُحيطة للمرتل وحجمه، قيمة قصوى مسموح ا.

فقد حرارة االنتقال

Transmissionswärmeverlust

6850 transmission line

ligne de transmission

الكفاءة الكهربائية الفعالة أو كفاءة استخدام الوقود (FUE) هي
أحد ((رابط: مقاييس الكفاءة)).  وتعرف بأا نسبة صايف خرج
القدرة إىل صايف استهالك الوقود، ويستبعد من األخري الوقود

املُستخدم إلنتاج خرج حراري مفيد.

خط نقل

Übertragungsleitung

6851 transmission loss

perte de transmission

الفرق بني التيار الكهربائي املُتولّد يف ((رابط: حمطة توليد طاقة|حمطة
توليد الطاقة)) والتيار الكهربائي املُستخدم.

فقد يف النقل، فقد (ال... ) يف النقل

Übertragungsverlust

6852 transmission 
security margin

marge de sécurité de transmission

حد األمان املأخوذ يف االعتبار أثناء حساب ((رابط: صايف سعة
النقل))، ويشمل كذلك تاثري تبادل قدرة التحكم األويل أثناء تعطل

احملطة وأثناء إجراء احتياطات األمان بني ((رابط: مشغل شبكة
النقل|مشغلي شبكات النقل))، وكذلك عند حدوث عدم دقة يف

البيانات والقياسات والتنبؤات. (انظر: ((رابط: صايف سعة النقل))) 
(انظر: ((رابط: إمجايل سعة النقل))) .

حد أمان النقل

Übertragungssicherheitsmarge

6853 transmission 
system operator

l'opérateur de réseau de transport

مشغل نظام النقل

Übertragungsnetzbetreiber

6854 Transmission 
System Operator 
(TSO)

opérateur de système de transmission

املؤسسة اليت تقوم بتشغيل ((رابط: شبكة نقل|شبكة نقل الكهرباء)). 
ويقوم  مشغل شبكة النقل مبهام حمددة، مثل: تقدمي ((رابط: خدمات

النظام)) أو ما يسمى بإدارة جمموعات املوازنة.

مشغل شبكة النقل

Übertragungsnetzbetreiber

6855 transmission 
transmission of 
electricity

Utilisation du réseau par des tiers

عملية تغذية نقطة حتويل واحدة أو أكثر بالطاقة الكهربائية، ترتبط ا
عملية استخالص عند نقطة حتويل أو أكثر داخل الشبكة نفسها. ويف

هذه العملية، ال يكون املُزود أو املُستقبل هو نفسه مشغل الشبكة.

حتويلة (كهربائية)

Durchleitung

6856 transmissivity

transmissivité

منتوج يتم احلصول عليه من النفاذية ومن مساكة التكوين الصخري.

انتقالية سريانية، معامل الناقلية

Transmissivität

6857 transmutation

transmutation

حتويل العناصر الكيميائية أو النظائر إىل عناصر ونظائر أخرى عن
طريق تفالعالت نووية، على سبيل املثال، دف احلد من خماطر

النفايات املشعة املتكونة يف املفاعالت النووية.

حتويل نووي

Transmutation

6858 trans-national

transnational

يضم أكثر من دولة، متخطّ للحدود.

دويل، عابر للحدود

transnational

6859 trans-national 
HVDC electricity grid

réseau transnational de transmission de courant 
continu à haute tension

شبكة كهربائية لنقل ((رابط: تيار اجلُهد العايل املُستمر)) (( رابط:
دويل|دولياً)). 

شبكة نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر
دولياً

transnationales Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungsnetz
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6860 Transom

imposte

ترتيبة من النوافذ توضع فوق الباب للسماح بنفاذ ((رابط: إضاءة
ارية|اإلضاءة النهارية)). 

رافدة مستعرضة

Oberlicht

6861 transparentthermal i
nsulation

isolation thermique transparente

وسيلة ((رابط: عزل حراري)) يتغلغل ضوء الشمس عرب األسطح
املُنفذة للضوء إليها خاصة، فتقوم بتوصيل ضوء الشمس إىل الطبقة
السوداء املاصة عرب أنابيب شعرية. وتربط هذه الطبقة بوسيلة العزل
احلراري باجلدران، وحتول ضوء الشمس إىل حرارة تخزن يف تلك

اجلدران.

وسيلة العزل احلراري الشفاف

Transparente Wärmedämmung (TWD)

6862 transport capacity

capacité de transport

حجم الغاز الذي ميكن نقله يف وحدة زمنية عند ((رابط: نقطة
الدخول)) أو عند ((رابط: نقطة اخلروج)) أو باجلمع بني نقطيت
الدخول واخلروج. وتقاس سعة النقل باملتر املكعب العياري لكل

ساعة.

سعة النقل

Transportkapazität;   Volumenstrom

6863 transportation 
pipelines

conduites de transport

أنابيب طويلة ذات أقطار كبرية تقوم بنقل املنتجات، مثل: الزيت
والغاز، بني املدن والدول املختلفة، بل وبني القارات. وتشتمل

شبكات النقل هذه على العديد من حمطات الضغاطات املوجودة يف
خطوط الغاز أو حمطات الضخ املوجودة يف خطوط أنابيب اخلام

واملنتجات املتعددة.

خطوط أنابيب النقل

Transportpipelines

6864 Treaty on the 
Functioning of the 
European Union 
(TFEU)

Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne

معاهدة عمل االحتاد األورويب' وتندرج هذه املُعاهدة حتت القانون
األساسي لالحتاد األورويب. وتمثّل اتفاقية إنشاء السوق األوروبية
املُشتركة لعام 1957 (اتفاقية روما) األساس الذي تقوم عليه

املُعاهدة. وقد مت تعديلها مبوجب اتفاقية ماسترخيت (املسماة أيضاً
معاهدة إنشاء االحتاد األورويب)، ومبوجب معاهدة نيس، ومعاهدة
لشبونة، اليت بدخوهلا حيز التنفيذ يف 1 ديسمرب 2009 حصلت

معاهدة نظام عمل االحتاد األورويب على هذا اإلسم، والئحتها تتكون
من 358 مادة، ومتوافرة بثالث وعشرين لُغة، كل لغة منها ملزمة

قانوناً على حد السواء.

معاهدة عمل االحتاد األورويب
(TFUE)

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union

6865 Treibhausgasemissio
n

les émissions de gaz à effet de serre

émission de gaz à effet 
de serre

Treibhausgasemission
6866 trend

tendance

اجتاه

Trend

6867 trichloroethene

trichloroéthène

سائل عدمي اللون وشفاف. له رائحة الكلوروفورم وال يشتعل.

ثالثي كلور اإليثني

Trichlorethen

6868 Trigeneration

trigénération

أداء اآلالت احلرارية، مثل: حمطات توليد القدرة، واحملركات احلرارية،
ووحدات التربيد، واملضخات احلرارية، وأجهزة تكييف اهلواء.

حمطة توليد طاقة ثالثية

Trigeneration
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6869 triple point

point triple

نقطة تالقي ((رابط: منحىن ضغط خبار املاء)) و((رابط: منحىن ضغط
التسامي)) و((رابط: منحىن االنصهار)) يف مخطط األطوار ذي

البعدين (درجة احلرارة والضغط). ويمكن أن توجد مجيع األطوار يف
وقت واحد يف هذه النقطة.

نقطة ثالثية

Tripelpunkt

6870 triplet

triplette

نظام يتكون يف جمال الطاقة اجليوحرارية من ثالث آبار، اثنتان منها يف
غالب األمر آبار منتجة وواحدة للحقن (أو العكس). (انظر: ((رابط:

بئر جيوحرارية (بئر))) )

وحدة ثالثية

Triplette

6871 tripod foundation

fondation à trépied

تقنية تقوم فيها الركائز أسفل ((رابط: برج)) العنفة بدعم هيكل
فوالذي يعمل على نقل القوى إىل ثالث ركائز معدنية. وتتمثّل امليزة
األساسية يف هذه التجهيزة يف أا تناسب األعماق الكبرية للمياه،

لذلك فأا تستخدم يف عنفات الرياح البحرية.

أساس ثالثي الركائز

Dreibeinfundament

6872 tripping reliability

assurance d’interception

الوصول السريع لوحدة من وحدات التوليد إىل مرحلة التشغيل بعد
حدوث انفصالٍ مفاجئ عن الشبكة، حيث تستطيع الوحدة أن تتزود

ذاتياً مبا يلزمها من تغذية مما ميكنها من إعادة التشغيل مرة أخرى.

مقاومة االنقطاع، وثوق من عدم
االنقطاع

Abfangsicherheit

6873 triticale

triticale

عبارة عن نوع من احلبوب وخليط من القمح واجلودار. حبة
التريتيكال مربعة الشكل، ويتراوح طوهلا بني 3 و5 سم تقريباً. ويتميز

التريتيكال بوفرة حمصوله وقلّة متطلبات زراعته ويرجع ذلك إىل
الظروف املُناخية وجودة التربة.

شيقم، تريتيكال

Triticale

6874 Trombe wall

Mur Trombe

جدار يواجه الشمس، ولكنه مفصول عن اخلارج بالزجاج وحبيز من
اهلواء. ويطلق هذا اجلدارالطاقة الشمسية املمتصة إىل الداخل ليالً.

جدار ترومب

Trombe-Wand

6875 tropical cyclones

cyclones tropicaux

Wirbelstürme, die entwickeln sich über den
tropischen Ozeanen zwischen 5° und 20°

.nördlicher und südlicher Breite

أعاصري مدارية

Tropische Wirbelstürme

6876 tropical diseases

maladies tropicales

Infektionskrankheiten des Menschen, die 
vorwiegend in den Tropen auftreten  

أمراض استوائية

tropkrankheiten

6877 tropical regions

régions tropicales

gehören zu den Klimazonen der Erde.  

مناطق مدارية

Tropen

6878 tropopause

tropopause

trennt die Troposphäre von der nächsten 
Schicht, der Stratosphäre.  

تروبوبوز

Tropopause

6879 troposphere

troposphère

Der unterste Bereich der .  

تروبوسفري

Troposphäre

6880 trough

auge

ist ein ausgedehntes Gebiet relativ geringen 
atmosphärischen Luftdrucks.  

حوض

Trog
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6881 trub / turbidity 
materials

trouble artificiel

مواد صلبة عالقة يف املشروبات، جتعلها غري شفافة، معظمها من أصل
نبايت كما هو احلال يف اجلعة، والنبيذ أو العصري.

مواد معكرة

Trubstoff

6882 TSOs according to 
the German 
Renewable Energy 
Act

BSF conformément à la loi allemande sur les 
énergies renouvelables

مشغالت نظام حتويل الكهرباء األملاين يف املعىن املتعلق بالطاقات
املتجددة هي شركات تنيت ت س و 50 جيغاهريتس، تقوم

بالتخطيط ونقل الطاقات املتجددة

مشغل نظام حتويل الكهرباء وفقا
لقانون الطاقات املتجددة األملاين

Übertragungsnetzbetreiber i.S.d. EEG

6883 tsunami

tsunami

eine seismische Meereswoge, die über-
wiegend durch Seebeben, also durch 

unterseeische Erdbeben ausgelöst wird  

تسونامي

Tsunami

6884 TT system

système TT (Système-Terre Terre)

طريقة محددة يف جمال اهلندسة الكهربائية لتنفيذ ((رابط: شبكة جهد
منخفض))، من أجل تزويد العمالء بالتيار الكهربائي، وجيري يف نظام

TT تأريض نقطة التعادل اخلاصة باملُولد املُغذِّي، كما يف ((رابط:
نظام TN)).  أما فيما خيص وصلة احلماية املُتصلة ا كل املبايت
املُوصلّة للكهرباء واخلاصة بوسائل تشغيل أخرى، فإا ال تمد إىل
نقطة التعادل، وإمنا تؤرض منفصلةً. وتتمثل امليزة الكربى لنظام

التأريض TT قي كونه خالٍ من الترددات العالية واملنخفضة اليت قد
تأيت من خالل سلك حمايد من اجلهاز املوصول.

TT نظام

TT-System

6885 tuffite

tuffite

رواسب مختلطة تتكون من حبيبات دقيقة، ومسامية، نامجة عن
التوف الربكانية والرواسب املُتفككة. وتسمى توفيت أيضاً احلجارة
املُتكونة منها. وميكن أن يتباين كم األجزاء النارية املُتكونة من الرماد
الربكاين، حيث تبلغ ما بني 25 و 75 يف املائة. وبوجهة نظر أخرى
أعم، يندرج حتت مصطلح 'التوفيت' بشكل أساسي كل األجسام
املُتكونة من الرماد الربكاين املُترسبة حتت سطح املاء، بعكس الرماد

املُترسب يف املناطق اجلافة، واليت توصف األحجار فيها بالتوف. وينشأ
التوفيت نتيجة لعمليات النقل الرسوبية يف طبقات متراصة ومصنفة

جيداً، ومن املُمكن أن حيتوي كذلك على حفريات.

توفيت

Tuffit

6886 tunnel effect

effet tunnel

يف حالة دفع مضخة دراجة، يتحرك اهلواء اخلارج من فوهتها بسرعة
أعلى من سرعة الدفع نفسها، والسبب يف ذلك أن قُطر الفوهة هو

األصغر. والظاهرة نفسها حتدث يف املواقع الطبيعية، فعلى سبيل املثال،
فإن سرعة الريح يف أرض مكشوفة تبلغ 6 متر يف الثانية، بينما تبلغ يف
النفق 9 متر يف الثانية. ووضع  عنفة رياح يف أحد األنفاق هو وسيلة

للحصول على سرعة أعلى للريح.

تأثري نفقي

Tunneleffekt

6887 tunnel thermics

énergie thermique du tunnel

شكل خاص من أشكال الطاقة اجليوحرارية املُستخلصة من باطن
األرض، وتبعا لعمق النفق فإنه تسود فيه درجات حرارة تسمح

باستخدام املياه املُنبثقة من النفق أو املياه املُتدفقة يف شبكات األنابيب
بداخله، ومن الشروط األساسية لتحقيق استخدام اقتصادي وجود

منطقة االستخدام بالقرب من فم النفق.

حرارة نفقية

Tunnelthermie
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6888 TuNur project

Projet TuNur (Projet de centrales solaires 
thermiques en Tunisie)

أحد مشروعات جمال حمطات الطاقة الشمسية يف تونس. و يستهدف
هذا املشروع إنتاج ما يصل إىل 2 جيجا واط من الكهرباء. وتخطط
الشركة الربيطانية 'نور أنرجي' (Nur Energie) بصفتها اجلهة

املُطورة للمشروع وشريك ((رابط: مبادرة ديزيرتيك الصناعية
(DESERTEC)))  مع شركائها التونسيني يف املشروع (بقيادة
شركة Top Oilfield Services) إلنشاء هذا املشروع على
مراحل عديدة، تبدأ يف عام 2014، حبيث يتم تشغيل املشروع فعلياً
بعد ذلك بعامني. وسيتم نقل الطاقة الكهربائية املولّدة عرب خطوط تيار

مستمر عايل الفُلطية إىل إيطاليا. ووفقاً ((رابط: مبادرة ديزيرتيك
الصناعية (DESERTEC)|ملُبادرة ديزيرتيك الصناعية

(DESERTEC))) ، ستقوم حمطات الطاقة الشمسية ملشروع
'تونور' بإمداد ما يصل إىل 700 ألف مرتل أورويب بالطاقة الكهربائية
بشكل آمن ومستقر عرب خزانات الطاقة احلرارية،على أن يشمل ذلك

الفترة الليلية أيضاً.

(TuNur) 'مشروع 'تونور

TuNur-Projekt

6889 turbidity

turbidité

ال شفافية سائل، هي انطباع بصري شخصي.

عكر/ ال شفافية

Trübung

6890 Turbine

turbine

آلة تحول الطاقة احلركية ملائع متحرك إىل حركة دورانية.

عنفة، توربينة

Turbine

6891 turbine generator

générateur à turbine

مولد كهربائي عايل السرعة يستخدم إلنتاج القدرة الكهربائية،
ويستخدم فيه مولد مغناطيسي دائم للتيار املتردد. كما يتطلب تقومي
خرج التيار املتردد عايل التردد (قيمته 1600 هرتز تقريبا ملاكينة
تعمل بقدرة 30 كيلوواط) ليصبح تيارا مستمراً، مث يتم حتويله

كهربائيا مرة أخرى إىل تيار متردد بقيمة 50 أو 60 هرتز من أجل
االستخدامات العامة.

مولد ذوعنفة

Turbinengenerator

6892 turbo compressor

turbocompresseur

أحد املكونات الرئيسية يف ((رابط: عنفة جمهرية |العنفة اهرية))،
حيث أنه يعترب األساس الذي يقوم عليه هذا النوع من العنفات، ويتم

تركيبه على عمود إدارة واحد مع املولد الكهربائي.

ضغاط ذوعنفة

Turbokompressor

6893 turbomachine

turbomachine

آلة تعمل بشكلٍ مستمر، مثال: الدفّاعة املروحية.

آلة حمورية ضغطية

Strömungsmaschine

6894 turbulence

turbulence

ظاهرة  تغير سرعة واجتاه تدفق اهلواء على حنو سريع، مما قد يؤدي إىل
إحلاق الضرر بتوربينات الرياح. ويف أحيان كثرية تتسبب األشجار

أواملباين يف حدوث مثل هذه االضطرابات.

اضطراب (اهلواء)

Turbulenz

6895 turbulence intensity

intensité de turbulence

قياس الضطراب الريح، جيري حسابه على مدد زمنية متتالية لبيانات
سرعة الرياح، كاالحنراف املعياري مقسوماً على متوسط سرعة

الرياح.

شدة االضطراب

Turbulenzintensität

6896 turnkey price

prix clés en main

تكلفة النظام الكهرضوئي املُركَّب، دون حساب الضرائب ونفقات
الصيانة.

سعر البيع للمستهلك

schlüsselfertiger Preis

6897 Twelve-pulse bridge

pont à douze impulsions

يستخدم هذا اجلسر عادةً مع مقومات عالية القدرة. ويتكون من
دائرتني جسريتني سداسييت النبضات موصلتني على التوايل. وتغذى

توصيالت التيار املتردد اخلاصة ما من حمول إمداد يوفر إزاحة طورية
بني اجلسرين بزاوية 30 درجة.

جسر ذو 12 نبضة

Zwölfpuls-Brückenschaltung
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6898 twelve-pulse bridge

modèle double diode

يستخدم عادةً مع مقومات عالية القدرة. ويتكون من دائرتني
جسريتني سداسييت النبضات موصلتني على التوايل. وتغذى توصيالت

التيار املتردد اخلاصة ما من حمول إمداد يوفر إزاحة طورية بني
اجلسرين بزاوية 30 درجة.

منوذج ثنائي الدايود

Zwei-Dioden-Modell

6899 twin-screw 
compressor

compresseur à double vis

((رابط: ضغاط تربيد)) مكون من عضو دوار رباعي ذكر، وعضو
دوار سداسي أثين، ومبيت به فتحتا شفط وتصريف، وصمام انزالق

لضبط السعة.

ضغاط مزدوج اللولب

Doppelschraubenverdichter

6900 two axis rotating 
collector

collecteur à deux axes de rotation

((رابط: مجمّع ذو سطح تتبعي)) يتحرك حول حمورين.

مجمّع دوار ذو حمورين

zweiachsig nachgeführter Kollektor 
zweiachsiger Solartracker

6901 two cycles of 
concentration water

deux cycles de concentration de l'eau

تبخري ما يكفي من املياه يف ((رابط: برج التربيد)) لرفع نسبة املواد
الصلبة إىل ضعف قيمتها األولية.

دورتني تركيز املياه

zwei Aufkonzentrationszyklen

6902 two diode model

convertisseur unidirectionnel

نوع من مغيرات التيار املتردد إىل تيار مستمر، يقوم بنقل القدرة من
الدخل إىل اخلرج يف اجتاه واحد فقط، لذلك يوصف بأنه أحادي

االجتاه.

مغير أحادي االجتاه

unidirektionale Stromrichter

6903 two-chamber 
system

système à deux compartiment

نظام احتراق يكون فيه فرن االحتراق األويل (أو املحرقة) منفصالً عن
((رابط: مرجل|املرجل)) املزود بغرفتني متصلتني معاً عن طريق فتحة

ضيقة أو أنبوب تصريف. وتعترب غرفة االحتراق اخلاصة ((رابط:
مرجل|باملرجل)) هي غرفة االحتراق الثانوية.

نظام غرفيت االحتراق

Zweikammersystem

6904 two-circuit storage 
heater

réservoir à deux circuits

((رابط: خزان املياه الساخنة|خزان مياه ساخنة)) له وضعي تشغيل
كخزان كهربائي، وذلك بعكس ((رابط: خزان أحادي

الدورة|اخلزان أحادي الدورة)).  ويتم تسخني كمية أساسية من املياه
أثناء الليل عندما تكون التعريفة مخفّضة، وأثناء النهار يتم تسخني

املياه الزائدة املطلوبة بالتعريفة العادية.

خزان ثنائي الدوائر

Zweikreisspeicher

6905 two-phase region

zone à deux phases

نطاق انتقايل بني طورين، تتواجد فيه نِسبهما معاً.

منطقة ذات طورين، منطقة ثنائية
الطور

Zweiphasengebiet

6906 two-shaft design

conception multi-arbres

أحد األسلوبني املُتبعني لتصميم ((رابط: عنفة جمهرية |العنفة
اهرية))، ويضم عدداً أكرب من األجزاء املُتحركة. وفيه تقوم العنفة
املُركّبة على عمود اإلدارة األول بتشغيل الضغاط مباشرةً، بينما تتولّى
العنفة القوة املُحركة املُركّبة على العمود الثاين توليد قُدرة بتردد 60

هرتز، وذلك عن طريق تشغيل صندوق تروس ومولّد كهرباء تقليدي.

تصميم متعدد األعمدة

Mehrwellenanordnung

6907 two-stage 
aftercooler cooling 
system

système de refroidissement post-refroidisseur à 
deux étages

نظام تربيد يهدف إىل الوصول إىل أعلى معدل السترجاع درجة
حرارة احلرارة يف تطبيقات توليد الطاقة الكهربائية وتقليل حجم املُشع

اخلاص بتطبيقات ضغط الغاز.

نظام تربيد ذو مربد الحق ثنائي املرحلة

zweistufiges Nachkühlsystem
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6908 two-stage digestion 
system

système de digestion en deux étapes

نظام من مرحلتني حيتوي على أوعية هضم خمتلفة مصممة بشكل
منوذجي لتحقيق أقصى درجات التحكم يف اموعات البكتريية اليت
تعيش بداخل اهلواضم، حيث تنتج البكترييا املكونة لألمحاض أمحاض
عضوية، وتنمو وتتولد من جديد بصورة أسرع من البكترييا امليثانية.

نظام هضم ثنائي املرحلة

zweistufiges Aufschlusssystem

6909 type 304 stainless 
steel

acier inoxydable de type 304

النوع األكثر شيوعاً من تطويرات ((رابط: صلب جملفن
'G-235'|الصلب الفن 'G-235')) وينصح باستخدامه يف

أبراج التربيد اليت تعمل يف الظروف البيئية عالية التآكل.

فوالذ ال يصدأ من النوع 304

Edelstahl 304

6910 type of production

type de production

طريقة التصنيع

طريقة التصنيع

Erzeugungsart

6911 type of soil

Type de sol

Die Bodenart beschreibt die 
Zusammensetzung des Bodens bezüglich der 

Hauptbodenarten, die ihrerseits auf der 
Korngrößenzusammensetzung der 

mineralischen Bodensubstanz beruhen.  

نوع التربة

Bodenart

6912 type of use

type d'utilisation

على الرغم من أن نوع االستخدام للطاقة اجليوحرارية محدد سلفاً
بتوليد الكهرباء فإننا جند أن الوضع يف سوق الطاقة احلرارية أكثر
تعقيداً مما يبدو عليه، األمر الذي يدعو إىل التفكري يف استخدامات

أخرى ممكنة هلا. إذ يمكن جبانب اإلفادة من الطاقة اجليوحرارية يف
تدفئة البنايات وهو االستخدام املُقتصر فقط على فصل الشتاء، أن

نوجِد هلا استخدامات أخرى هامة تتعلق بفصل الصيف لرفع الكفاءة
االقتصادية للمحطة. وهناك صور متنوعة أخرى لالستخدامات

الصيفية للطاقة اجليوحرارية، فضالً عن تربيد البنايات، كاستغالهلا يف
الدفيئات الزجاجية ومروراً باملزارع السمكية وحىت حمطات التجفيف
الصناعية. ولذا فإن البحث يف ااالت املتعلقة بأنواع االستخدام

املُمكنة للطاقة احلرارية غالباً ما يلعب دوراً حامساً عند تصميم حمطات
الطاقة اجليوحرارية. (انظر: ((رابط: استخدام (احلرارة))) )

نوع استخدام الطاقة اجليوحرارية

Nutzungsart

6913 typhoon

typhon

إعصار استوائي حيدث يف احمليط اهلادئ.

إعصار التيفون

Taifun

6914 typhoon

typhon

in tropischer Wirbelsturm, der über dem 
Pazifik entstanden ist.  

تيفون

Taifun
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6915 U;  Q control 
voltage;   reactive 
power control

réglage U;  Q (Tension;   puissance réactive)

تشمل عمليات التحكّم يف الشبكة كال من ((رابط: حتكّم يف اجلُهد
والقُدرة غري الفعالة|التحكّم يف اجلُهد والقُدرة غري الفعالة)) و((رابط:

ضبط قدرة التردد)).  ويتمثّل اهلدف األساسي للتحكّم يف اجلُهد
الة يف املواءمة املُستمرة مليزان القُدرة املفاعلة (أيوالقُدرة غري الفع

مواءمة اجلهد يف الشبكة) مع التقلّبات اليت حتدث يف األمحال
الكهربائية، وذلك يف ظل مراعاة الشروط اإلطارية للتشغيل. وتنشأ
تقلّبات األمحال نتيجة تباين سلوك واستخدام املُستهلكني (املُتمثل يف
نِسب التحميل املُختلفة على الشبكة، وما يعنيه مقدار احلاجة إىل

القدرة املُفاعلة)، وكذلك التحويل إىل التيار املُتردد، واألعطال (من
ذلك على سبيل املثال أعطال حمطة توليد الكهرباء وفصل األمحال)،

كما ينشأ كذلك نتيجة للحصة املُتزايدة لوحدات التوليد
االسترجاعية، وخاصةً وحدات توليد الطاقة من الرياح. وينقسم نظام
التحكّم يف اجلُهد والقُدرة غري الفعالة إىل التحكّم يف املولّد أو يف بادئ
التشغيل، والتحكّم يف املُحول، والتحكّم يف درجة عدم التوازن يف

الشبكات ذات نظام التأريض الرنان، والتحكّم يف الوصالت التمددية
(املُكثفات وامللفات احلثّية). إن التحكم املائل للمحوالت يتميز بوضع

خاص، وذلك ألنه يؤثر يف سريان القُدرة املُفاعلة والقُدرة الفعالة
للشبكة. ويعتمد التحكّم يف درجة عدم التوازن على ارتباط جهد
التأريض للنقطة النجمية اخلاص بالشبكة غري املُضطربة بدرجة عدم
التوازن، لدرجة أا تصبح متاحة عن طريق حتديد جهد التأريض

للنقطة النجمية، وذلك للحفاظ على درجة احليود عن الصفر (أو عن
قيمة أخرى أقل)، الشيء الذي تتحقّق عنده ظروف االنقطاع الذايت

للقوس الكهربائي، وذلك عند حدوث عطل أرضي يف الدائرة.

حتكّم يف اجلُهد والقُدرة غري الفعالة

U;  Q-Regelung

6916 UK Transmission 
System Operators 
Association 
(UKTSOA)

Association des gestionnaires de réseau de 
transport au Royaume-Uni

احتاد ملُشغلي شبكات نقل الطاقة (املعروف يف اللغة اإلجنليزية بإسم:
Regional Group، واختصاراً: RG) يف بريطانيا، وهو مميز

'RG UNITED KINGDOM' يف الصورة بالعبارة
باللون البين. وقد انتقلت إدارة االحتاد بشكل رمسي منذ يوليو 2009

إىل ((رابط: احتاد مشغلي شبكات نقل الطاقة األوروبية
. (((ENTSO-E)

احتاد مشغلي نظام نقل الطاقة يف
(UKTSOA) بريطانيا

Verband der Übertragungsnetzbetreiber für das 
Vereinigte Königreich

6917 ultimate analysis

analyse élémentaire

تعيني التركيب العنصري (تركيب العناصر) للجزء العضوي من املواد
الكربونية، إضافة إىل تعيني النسبة اإلمجالية للرماد والرطوبة. ويوصف
التركيب العنصري للوقود على أنه النسبة املئوية لوزن الوقود اجلاف.

ائيصليلٌ قحطلق، تحتليل م

Elementaranalyse

6918 ultrafiltration 
membrane

membrane d'ultrafiltration

غشاء يستخدم يف عمليات ((رابط: املُعاجلة الغشائية باستخدام احلمأة
املُنشطة))، ويتميزهذا الغشاء حبجم مسامي يتراوح بني 0,1 و 0,4

.(µm) ميكرومتر

غشاء ترشيح فائق

Ultrafiltrationsmembran

6919 ultra-high voltage 
AC transmission 
systems

systèmes très haute tension - courant alternatif

تقانة تستخدم يف نقل القدرة الكهربائية ملسافات طويلة وبكفاءة
عالية. وفيها يمكن نقل مستوى جهد يصل حىت 1 ميجا فولت بقدرة

نقل تصل إىل 8 جيجا واط لكل موصل مزدوج.

أنظمة اجلهد العايل واجلهد املتردد

Ultrahochspannungs-
Wechselspannungssysteme
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6920 Ultra-low-emission 
vehicle

Véhicule ultra-faibles émissions

تصنيف للمركبات يف الئحة كاليفورنيا للمركبات منخفضة
|(LEV) االنبعاثات، يلي ((رابط: مركبة منخفضة االنبعاثات

. (((LEV) املركبات منخفضة االنبعاثات

مركبة ذات انبعاثات متدنية
(ULEV)

ULEV

6921 Ultranet

ultranet

شبكة لنقل التيار الكهربائي ((رابط: خطوط نقل تيار اجلُهد العايل
املُستمر|خبطوط نقل تيار اجلُهد العايل املُستمر)) ونقل التيار املُتردد

وذلك بالتوازي، وهنا يتم تركيب كابالت توصيل إضافية يف خطوط
التيار املُتردد خلط تيار اجلُهد العايل املُستمر على طول املسافة اليت

يقطعها هذا اخلط، وبذلك ميكن نقل قدر أكرب من القُدرة الكهربائية
باستخدام األعمدة املُتاحة نفسها.

(Ultranet) شبكة فائقة

Ultranet

6922 ultraviolet 
irradiation

irradiation ultraviolette

تشعيع باألشعة فوق البنفسجية

Ultraviolette Bestrahlung

6923 UN CDM executive 
board (UN CDM EB)

Conseil exécutif du MDP de l'ONU

الس التنفيذي التابع لألمم املتحدة، واملسؤول عن مراقبة عمليات
آلية التنمية النظيفة. ومن مهامه األكثر أمهية ما يلي: اعتماد ((رابط:
هيئة تشغيلية معتمدة (DOE))) ، واملوافقة على منهجيات كل من
((رابط: خط األساس)) واملراقبة، وتسجيل أو رفض ((رابط: مشروع

،(DOE) عتمدةآلية التنمية النظيفة)) الذي أقرته هيئة تشغيلية م
باإلضافة إىل إصدار ((رابط: قسيمة خفوضات االنبعاثات|قسائم
خفوضات االنبعاثات)) الناجتة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة.

الس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
UN CDM) التابع لألمم املتحدة

(EB

UN CDM Executive Board (UN CDM EB)

6924 unavailability

indisponibilité

نتيجة ضرب تكرار االنقطاع يف مدة االنقطاع،  وهو قياس ملدة
انقطاع التيار الكهربائي خالل سنة.

عدم توفر

Nichtverfügbarkeit

6925 unbalance;    
unblanced load

charge déséquilibrée

إذا ما أمكن منذجة العناصر املوجودة يف شبكة كهربائية، مثل املصادر
والشبكات أحادية املنفذ وثنائية املنفذ، خطيا بطريقة ثابتة زمنياً فيما

خيص مقادير الدخل واخلرج، فإن الدوال الزمنية ذات الصيغة
A(f)exp(j2πft) تكونُ دواالً ذاتية للنظام للتردد املُعطى f، حيثُ

f تساوي غالباً 50 هرتز. وذا تتمايز إشارةُ التيار
(2U(f)exp(j2πft√ 2) عن إشارة اجلهدI(f)exp(j2πft√
عند شبكة أحادية املنفذ، من خالل قيمة ذاتية معقدة، وتكون ما

يعرف باملعاوقة Z(f)=U(f);  I(f). وتعرف القدرة الظاهرية املُعقدة
القيمة املنقولة عند شبكة أحادية املنفذ، من خالل حاصل ضرب
املقدار S(f)=U(f)I(f)*، حيثٌ أن I(f)* يبني املقدار املُصرف
بطريقة معقدة ملطوار التيار (الفعال) I(f). وينتج تعريف القدرة
الظاهرية من حقيقة أن مقدار القدرة الظاهرية أكرب من القدرة

املُستهلَكة فعلياً عن الشبكة أحادية املنفذ P(f)، أو ما تسمى ((رابط:
| = (P(f عمل باملعادلةالة)).  هنا يالة|بال قدرة الفعقدرة فع

S(f)|cos(φ) mit φ=atan[Im(Z(f);  Re(Z(f)]، حيثُ
Re(.)  و Im(.)  يشريان إىل معامالت اجلزأين احلقيقي والتخيلي.

(انظر: ((رابط: قدرة غري فعالة)))  ( انظر: ((رابط: تعويض القدرة غري
الفعالة)))  ( انظر: ((رابط: معامل الفعالية)))  ( انظر: ((رابط: نظام
العداد السهمي لقياس معدل توليد الطاقة)))  ( انظر: ((رابط: نظام

العداد السهمي لقياس معدل استهالك الطاقة))) 

حمل غري متوازن

Schieflast

6926 Unbundling

dégroupage

جزء من التعديل ((رابط: قانون الصناعة الطاقية)) الذي اعتمد عام
2011. تشمل التعديالت املعتمدة مجلة أمور، منها مزيد من
التفكيك و الفصل بني مشغلي نظام النقل (اجلهد العايل) ونظام
التوزيع (و ال سيما الفصل بني مشغلي نظام النقل ومشغلي نظام

التخزين فضال عن عالمة ت

تفكيك

Entflechtung
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6927 unbundling

dégroupage

يدل التفكيك يف املفهوم العام على حتقيق أو تعزيز االستقاللية بني
األقسام املختلفة لشركة أو جمموعة من الشركات بسبب املتطلبات

القانونية ذات الصلة و / أو التنظيمية، وخصوصا املتطلبات (العامة أو
القطاعية) املتعلقة بقانون املنافسة أو قانون مكافحة االحتكار.

 
يوجد

تفكيك

Entflechtung

6928 unconsolidated 
sediment

sédiment meuble

قارن مع ((رابط: ترسيب)). 

رواسب غري متماسكة

lockeres Sediment

6929 unconventional Gas

gaz non conventionnel

ال تتدفق احتياطيات الغاز غري التقليدية من خمازا دون تدابري تقنية
إضافية كافية، ألن الغاز إما ال يوجد حرا يف احلالة الغازية يف املكمن
أو أن صخور املكمن ليست مسامية مبا فيه الكفاية وال تسمح بتسرب

الغاز.

غاز غري تقليدي

Nicht-konventionelles Erdgas

6930 uncovered emissions

émissions non couvertes

انبعاثات ال تغطيها ((رابط: شهادة)) انبعاثات مكافئة.

انبعاثات بدون رصيد

ungedeckte Emissionen

6931 underexcitation

sous-excitation

إذا ما تعني سحب قدرة سعوية غري فعالة زائدة عن احلد من الشبكة،
فإنه يمكن عندئذ إدارة احملطة بأسلوب اإلثارة دون احلد؛ مما يعين أن

اجلهد التزامين الداخلي يكون أقلّ من اجلهد عند نقطة التوصيل.

إثارة دون احلد

Untererregung

6932 underfeed Furnace

foyer à poussée inférieure

أحد أنواع املواقد (احلراقات)، جيري فيه حرق كومة من الوقود
حممولة على ((رابط: مصبعات)). 

فرن يعمل بالتغدية من األسفل

Unterschubfeuerung

6933 under-fire air

air en-dessous du foyer

هواء االحتراق الذي جيري التزويد به من أسفل ((رابط:
مصبعات|مصبعات الوقود)).  ومن شأن هذا اهلواء تعزيز عملية

جتفيف الوقود، وتربيد املُصبعات، وتزويد تفاعالت االحنالل احلراري
باألكسجينب.

هواء متدفق من أسفل النار

Unterzugfeuerung

6934 Underfloor air 
distribution (UFAD)

Distribution de l'air par plancher surélevé

نظام يستفاد فيه من ((رابط: أرضية مرتفعة|األرضيات املرتفعة))
إلحداث ((رابط: وية)). 

توزيع اهلواء حتت األرضية
(UFAD)

Doppelboden Lüftung

6935 underfloor heating

chauffage par le sol

التدفئة اليت توجد أنابيبها حتت البالط.

تدفئة حتت البالط

Fußbodenheizung

6936 underfloor hydrant

Hydrant souterrain

صنبور مياه إطفاء حتت سطح األرض (صنبور جويف) هو على النقيض
من ((رابط: صنبور مياه إطفاء فوق سطح األرض)) يوجد حتت غطاء
للصنبور والذي مت تثبيته يف مستوى سطح الطريق. ((( رابط: صنبور

ماء اإلطفاء))) .

صنبور مياه اجلوفية

Unterflurhydrant

6937 underfrequency

sous-fréquence

تردد يقلّ عن التردد املُنتظم للشبكة البالغ 50 هرتز. ويف أملانيا، جيري
اختاذ بعض اإلجراءات للحفاظ على استقرار تردد الشبكة، وذلك يف
إطار ((رابط: خطة خماسية املراحل))، تبدأ بتزويد الشبكة ((رابط:
احتياطي قدرة التشغيل|باحتياطي قدرة التشغيل)) مث تقليل أمحال
الشبكة حىت يتم فصل حمطات الكهرباء. (انظر: ((رابط: فصل

األمحال))) 

تردد دون احلد

Unterfrequenz
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6938 underground cable

câbles souterrains

أسالك تستخدم لنقل القدرة الكهربائية على مستويات جهد مختلفة.
جيب استخدام األسالك األرضية للجهد العايل واملُعدة لنقل التيار
املتردد، من أجل محل شحنات كبرية نسبياً من التيارات املُفاعلة

السعوية. ويمثل ذلك جبانب التكاليف الكبرية لتركيب األسالك عيباً
واضحاً مقارنةً ((رابط: سلك علوي|باألسالك العلوية)) املمدودة

على ((رابط: برج اجلُهد العايل|أبراج الضغط العايل)). 

سلك أرضي

Erdkabel

6939 underground pipe

canalisation enterrée

أنابيب حتت األرض

Grundleitung

6940 underground 
storage

stockage souterrain

يمكن باستخدام هذا األسلوب، ختزين املواد السائلة أو الغازية احلاملة
للطاقة أو املواد اخلام يف جتويفات طبيعية أو صناعية بالتكوينات

اجليولوجية العميقة أو الطبقات احلاملة للمياه.

ختزين جويف

Untergrundspeicherung

6941 underground tank

réservoir souterrain

خزان حتت سطح األرض

Tiefbehälter

6942 underwater 
hydraulic hammer 
based piling

fondation sur pieux enfoncés dans le sous-sol 
marin

تقنية تستخدم فيها مطارق هيدرولية داخل املاء لدق ركائز (خوازيق)
يف قاع البحر.

قاعدة ذات ركائز يف قاع البحر

Unterwasser-Rammgründung

6943 underwater pump

pompe à moteur immergé

مضخة مغمورة

Unterwasserpumpe

6944 undissociated 
substances

substances non dissociés

ينتمي إليها حامض السليسيك وحامض البوريك;  البورون. يمكن
استخدام حامض السليسيك (مبثابة ترمومتر) كيميائي أرضي فهو
يعطي عند تعرضه للمياه الساخنة دالالت هامة عن عمق ودرجة
حرارة (املُستودع). أما عنصر البورون فإنه نادرالوجود يف املياه

الطبيعية القريبة من سطح األرض، ويفضل استخدامه كمادة مقتفية
للحصول على معلومات عن مصدر املياه، ومن أمثلة مصادر البورون
اهلامة الغازات الربكانية. (انظر: ((رابط: طاقة جيوحرارية قريبة من

سطح األرض|الطاقة اجليوحرارية القريبة من سطح األرض))) 

مواد غري متفككة

Undissoziierte Stoffe

6945 UN-Energy

ONU-Énergie

أحد آليات نظام األمم املُتحدة املعمول به يف جمال الطاقة. وقد مت
وضع هذا الربنامج عام 2002 يف أعقاب القمة الدولية للتنمية

املُستدامة (WSSD) اليت عقدت يف مدينة جوهانسربج. ويهدف
الربنامج إىل تنفيذ مسعى حاسم يف حد ذاته بشأن نظام الطاقة

املُستدامة، وعلى األخص يف الدول النامية، دف حتقيق األهداف
التنموية لأللفية اجلديدة.

آلية األمم املتحدة املعنية بالطاقة
UN-Energy

UN-Energy

6946 UNFCCC;   United 
Nations Framework 
Convention on 
Climate Change

convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)

اتفاقية بيئية عاملية دف إىل احلد من اخللل اخلطري للنظام املناخي الذي
تسبب فيه التدخل البشري، و إبطاء وثرية إرتفاع درجة حرارة

االرض وختفيف حدة عواقبه.

االتفاقية اإلطارية بشأن تغير املناخ

Klimarahmen-Konvention

6947 uni-directional 
converter

redresseur unimoléculaire

يقصد ذا النوع من ((رابط: مقوم|املقومات)) جزيء عضوي مفرد
يقوم بوظيفة املقوم، وهو مير حاليا مبرحلة االختبار.

مقوم أحادي اجلزيء

unimolekulare Gleichrichter
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6948 unilateral network

réseau unilatérale

شبكة تتوقف خصائصها وسلوكها على اجتاه سريان التيار عرب
عناصرها املختلفة.

شبكة أحادية االجتاه

unilaterales Netzwerk

6949 unimolecular 
rectifier

redresseur à tube à vide

طورت الصمامات املُفرغة املتعددة لتقومي التيارات املترددة. وأبسط
مثال عليها الدايود اخلوائي البسيط.

مقوم صمامي مفرغ

Vakuumröhrengleichrichter

6950 union for the 
coordination of 
transmission of 
electricity (UCTE)

union pour la coordination du transport 
d'électricité

شبكة مترابطة يف وسط أوروبا تضم مشغلّي شبكات نقل الكهرباء.

احتاد تنسيق نقل الكهرباء

Union für die Koordinierung des Transports von 
Elektrizität

6951 union for the 
mediterranean 
(UFM)

union pour la Méditerranée (UpM)

احتاد تأسس عام 2008 يضم كل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
إضافة إىل الدول املطلة على جنوب البحر األبيض املتوسط باإلضافة

إىل األردن وموريتانيا. ويسعى هذا االحتاد إىل دعم التعاون االقتصادي
وكذلك اإلصالح الدميقراطي. وتستكمل هذه ((رابط: شراكة

(ال... ) األورومتوسطية (EUROMED)|الشراكة
األورومتوسطية (EUROMED)))  سياسة البحر املُتوسط لدول

االحتاد األورويب، مثلما متت الدعوة هلا يف مؤمتر وزراء خارجية
األورومتوسطي يف برشلونة عام 1995. (انظر: ((رابط: عملية

برشلونة))) 

احتاد (ال... ) من أجل املتوسط
(UfM)، احتاد دول حوض البحر

(UfM) املتوسط

Union für den Mittelmeerraum (UfM)

6952 Union for the 
Mediterranean 
(UfM)

Union pour la Méditerranée (UpM)

تأسس هذا االحتاد يف 13 يوليو لعام 2008 يف باريس ويتكون من
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ودول حوض البحر املُتوسط

وكذلك موريتانيا واألردن. ومن أهدافه التخلّص من التلوث يف البحر
األبيض املتوسط وإقامة جماري مالحية وطُرق سريعة دولية وتكوين
برنامج مشترك للحماية من الكوارث وكذلك إقامة مشروع للطاقة

ومشروع للتعليم والتأهيل ومشروع للطبقة املُتوسطة.

(UFM)االحتاد من أجل املتوسط

Union für den Mittelmeerraum (UfM)

6953 Union of the 
Electricity Industry 
(EURELECTRIC)

Union de l'industrie électrique européenne

احتاد لفروع وجماالت اقتصاديات الكهرباء يف أوروبا. ويمثّل االحتاد
مصاحل 100 منظّمة ومؤسسة حملية على املُستوى األورويب، حيث
يكون ما يسمى 'اللويب' يف إطار سياسات الطاقة واقتصادياا يف

االحتاد األورويب. باإلضافة إىل ذلك، يؤدي االحتاد دور هيئة لتقدمي
املعلومات وممارسة العمل العام، حيث يدعم التبادل املعلومايت

واخلربايت بني أعضائه ويعقد كذلك مؤمتراً سنوياً خاصاً باقتصاديات
الطاقة ومينح جوائز تشجيعية للشخصيات البارزة من هذا اال.

االحتاد األورويب لصناعات الطاقة
الكهربائية

Union der Elektrizitätswirtschaft

6954 unit heater

aérotherme

جهاز متكامل ذاتياً يقوم بتدفئة حيز صغري مغلق. و تعترب التدفئة
املوضعية يف الغالب املُقابل للتدفئة املركزية اليت يتم، يف أنظمتها، تدفئة

العديد من احليوز املُتصل بعضها ببعض يف نفس الوقت.

وحدة تسخني أو تدفئة، جهاز تدفئة
موضعية

Einzelheizgerät;   Heizlüfter

6955 United Nations  
Environment 
Programme (UNEP)

Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE)

United Nations Environment Programme 
(auf deutsch: Das Umweltprogramm der 

Vereinten Nationen)  

برنامج األمم املتحدة للبيئة

Umweltprogramm der Vereinten Nationen

714



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةU

6956 United Nations 
Climate Change 
conference

Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques

ist die jährlich stattfindende 
Vertragsstaatenkonferenz der UN-

Klimarahmenkonvention  

مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي

UN-Klimakonferenz

6957 United Nations 
Convention to 
Combat 
Desertification 
(UNCCD)

Convention onusienne de lutte contre la 
désertification (UNCCD)

United Nations Convention to Combat 
Desertification  

اتفاقية مكافحة التصحر

Übereinkommens der Vereinten Nationen 
zurBekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD)

6958 United Nations 
economic 
commission for 
Europe

commission économique pour l'Europe des 
Nations unies

واحدة من مخس جلان إقليمية لألمم املتحدة، أحدثت يف عام 1947
من قبل الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة (الس

االقتصادي واالجتماعي) اليت أنشئت دف تعزيز التعاون االقتصادي
بني الدول األعضاء. باإلضافة إىل دول أوروبية تنتمي إيل اللجنة كل

الدول غري األ

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen

6959 United Nations 
Environment 
Programme (UNEP)

Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE)

أول جِهة تابعة ملُنظّمة األمم املُتحدة مقرها الرئيسي يف إحدى الدول
النامية (نريويب، كينيا). وقد تولّى وزير البيئة األملاين األسبق 'كالوس
توبفر' رئاسة الربنامج من عام 1998 وحىت اية مارس 2006. مث

خلّفه 'أخيم شتاينر'، الرئيس السابق لالحتاد الدويل للحفاظ على
الطبيعة ومواردها (IUCN)، والذي تولّى رئاسة الربنامج يف

اخلامس عشر من يونيو عام 2006.

برنامج األمم املُتحدة للبيئة
(UNEP)

Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP)

6960 United Nations 
Environment 
Programme 
(UNFCCC)

Programme des Nations unies pour 
l'environnement(UNFCCC)

(United Nations Framework Convention on 
Climate Change) – das 

Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen  

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
التغري املناخي

Umweltprogramm der Vereinten Nationen

6961 United Nations 
Technical 
Cooperation

Coopération technique des Nations Unies

أحد أنشطة منظّمة األمم املُتحدة لدعم الدول النامية، من أجل تنفيذ
مشروعات أو خدمات يف جمال اإلدارة، مثالً.

التعاون التقين لألمم املُتحدة

Technische Zusammenarbeit der Vereinten 
Nationen

6962 United States 
geological survey

Institut d'études géologiques des États-Unis

مؤسسة علمية حتت سلطة وزارة الداخلية يف الواليات املتحدة. هيئة
املسح اجليولوجي األمريكية هي املؤسسة األكثر أمهية يف الواليات

املتحدة لرسم اخلرائط الرمسية.

هيئة املسح اجليولوجي بالواليات
(USGS) املتحدة األمريكية

Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
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6963 Universal Mobile 
Telecommunications
 System (UMTS)

Universal Mobile Telecommunications System 
(UMTS)

نظام اهلاتف اخللوي النقال للجيل الثالث (النظام الذي يلي نظام
اجليل الثاين، مثل GSM) و الذي هو مزود ببيانات متكاملة من
املعطيات واالتصاالت الصوتية، وخصوصا االستعمال الالسلكي

لتطبيقات اإلنترنت.

النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
(UMTS)

Universal Mobile Telecommunications System 
(UMTS)

6964 Unprivileged final 
consumer

consommateur final non privilégié

ال تعفى شركات الطاقة الصديقة للبيئة من دفع الضريبة.

مستهلك ائي غري متميز

Nicht privilegierte Letztverbraucher

6965 unsaturated steam

vapeur non saturée

(انظر: ((رابط: بخار ماء محمص))) 

بخار غري مشبع

ungesättigter Dampf

6966 unsteady state 
cooling load 
calculation

calcul de la charge de refroidissement du régime 
transitoire

حساب احلمل مع الوضع يف االعتبار العمليات غري املستقرة، مثل
ذروة التربيد خالل النهار، والظروف اخلارجية أيضاً، وبالتحديد خالل

النهار بسبب اإلشعاع الشمسي.

حساب محل التربيد يف احلالة غري
املستقرة

instationäre Kühllastberechnung

6967 up draft gasifier

gazéificateur à courant ascendant

((رابط: مغوز ذو فَرشة ثابتة وتيار معاكس))

ز السحب العلويمغو

Gegenstrom-Festbettvergaser

6968 upflow anaerobic 
sludge blanket 
digestion

digestion de lit de boue anaérobie à flux 
ascendant

نوع من أنواع اهلواضم الالهوائية املستخدمة يف معاجلة مياه الصرف
 .((الغاز احليوي|رابط: غاز حيوي)) الصحي لتوليد

هضم بطبقة ندفات الهوائية ذات
تدفق صاعد

UASB-Zersetzung

6969 upgrading

raffinage

حتسني اجلودة وزيادة درجة الكثافة حسب سلم قياس معهد البترول
األمريكي (API °) (عند التعامل ومعاجلة النفط غري التقليدي).

. (((API رابط: درجة الكثافة )))

تكرير

vered[e]lung

6970 upright storage tank

accumulateur vertical

((رابط: خزان املياه الساخنة|خزان مياه ساخنة)) مقام يف وضع
رأسي تزيد سعته على 200 لتر، وينبغي تثبيته على قاعدة مؤمنة

بالشكل املُناسب بسبب وزنه الثقيل.

خزان قائم

Standspeicher

6971 upstream

en amont

استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، ((( رابط: يف اجتاه
التيار/املصب))) .

ضد اجتاه التيار (يف اجتاه البداية/املنبع)

flußaufwärts

6972 upwards converter

convertisseur-élévateur

مغري قدرة التيار املستمر إىل تيار مستمر آخر يكون فيه جهد اخلرج
أعلى من جهد الدخل. ويعد هذا املُغري نوعاً من مصادر القدرة

الكهربائية متبدلة األمناط (SMPS) اليت حتتوي على مفتاحني شبه
موصلني (دايود وترانزستور) على األقل، كما يتوفر به ما ال يقل عن
عنصر واحد لتخزين الطاقة، إما أن يكون مكثفاً، أو محثاً، أو كليهما

معاً يف جمموعة واحدة.

مغير تعزيز

Aufwärtswandler

6973 upwind turbine

éolienne au vent

عنفات يقع ((رابط: عضو دوار|عضوها الدوار)) يف مواجهة الرياح،
تتميز أساساً يف عدم حجب الرياح خلف برج العنفة.

عنفة مواجِهة للريح

Luvläufer
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6974 uranium

uranium

اكتسى اليورانيوم أمهية خاصة بعد اكتشاف ((رابط: انشطار
نووي|االنشطار النووي)) عام 1938. ويعترب نظري العنصر

الكيميائي لليورانيوم '235U' قابل لالنشطار بواسطة نيوترونات
حرارية، هذا إىل جانب نظري'239Pu' النادر جدا، وهي النويدة

الطبيعية الوحيدة املعروفة القادرة على إحداث تفاعل نووي تسلسلي.
لذلك يستخدم اليوارنيوم يف حمطات توليد الطاقة النووية ويف تصنيع
األسلحة النووية ((رابط: ناقل الطاقة األولية|كناقل طاقة أولية)). 

ويتم استخالص معدن اليورانيوم من خام حيمل نفس االسم.

يورانيوم

Uran

6975 uranium deposits

gisements d'uranium

يوجد احتياطي كبري من رواسب اليورانيوم، ويتنوع بني األمناط
الصهارية احلرارية املائية، وصوالً إىل األمناط الرسوبية. وقد قامت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بتمييز األنواع اهلامة من هذه
الرواسب. وحتتوي رواسب اليورانيوم املُمتدة يف طبقات عدم التوافق
على أعلى معدالت اليورانيوم، حيث يتراوح متوسط محتواها من

((رابط: يورانيوم|اليورانيوم)) بني 0.3 و٪20.

رواسب اليورانيوم، ترسبات
اليورانيوم

Uranlagerstätten

6976 uranium price

prix de l'uranium

سعر اليورانيوم

Uranpreis

6977 uranium production

production d'uranium

إنتاج اليورانيوم

Uranproduktion

6978 urban residues

résidus urbains

اخلشب وفضالت األفنية واالحواش (مثل: قصاصات العشب، وأوراق
وجذوع األشجار، والقش، والغبار والرماد)، باإلضافة إىل املخلفات

املُتبقية من عمليات اهلدم والبناء.

بقايا حضرية

Stadtabfälle

6979 urban water 
management

gestion des eaux urbaines

يهتم هذا الفرع االقتصادي بطرق احلصول على مياه الشرب،
ومعاجلتها، ونقلها، وعمليات تصريف مياه الصرف الصحي،

و((رابط: معاجلة مياه الصرف الصحي|ومعاجلتها))، مبا يف ذلك
((رابط: معاجلة مياه صرف املُنشآت الصناعية))، ومعاجلة احلمأة،
وتقنية املعاجلة الالهوائية، وإنتاج الغاز احليوي، وإدارة جودة ونوعية
املياه، وإدارة كميات املياه، وانبعاثات الروائح، وانبعاثات الغازات،
ومعاجلة اهلواء العادم. (انظر: ((رابط: مياه الشرب))، ((رابط: مياه

الصرف الصحي))) .

إدارة املياه احلضرية

Siedlungswasserwirtschaft

6980 urban water 
management

gestion des eaux urbaines

إدارة املياه يف املناطق احلضرية تنظم التعامل مع ((رابط: مياه
الشرب))، ((رابط: مياه املعامل))، ((رابط: مياه الصرف الصحي))

وكذلك مياه األمطار يف جمال املستوطنات.

إدارة املياه احلضرية

Siedlungswasserwirtschaft

6981 US Renewables 
Group (USRG

Groupe Americain des énergies renouvelables 
(USRG)

إحدى هيئات االستثمار الكربى يف جمال الطاقة املتجددة، تأسست يف
عام 2003 يف الواليات املتحدة األمريكية ولديها كذلك رأس مال
يبلغ 750 مليون دوالر لالستثمار يف خمتلف جماالت الطاقة املتجددة،

بدءاً من الوقود احليوي إىل الطاقة الشمسية.

اموعة األمريكية للطاقة املتجددة
(USRG)

US Renewables Group (USRG)

6982 Usable water

eau utilisable

هي مياه تستجيب لشروط معينة وهلا خصائص حمددة حسب جمال
االستعمال: التجاري، أو الزراعي أو املرتيل أو غري ذلك. املياه الصاحلة

لالستخدام ختتلف عن مياه الشرب وهي غري صاحلة لالستهالك
البشري، ولكن ينبغي أن ختضع حلد أدىن معني من املعاجلة. على كل

حال، جيب أن تليب ا

مياه صاحلة لالستخدام

Nutzwasser
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6983 use

utilisation

يؤدي استخدام ((رابط: حرارة|احلرارة)) دوراهاما يف  مشاريع
الطاقة اجليوحرارية؛ سواء كانت مشاريع خاصة باستخدام الطاقة

احلرارية فقط أو باستخالصها من حمطات توليد الطاقة اجليوحرارية،
وألن الشبكات احلرارية اليت تصل بني مسافات قصرية وطويلة ال
تسمح بنقل احلرارة إال بشكلٍ حمدود وقابل للتوزيع فإن نوع

االستخدام يعد شرطًا أساسيا للتشغيل االقتصادي للمنظومة وهو ما
يمكن أن نطلق عليه أيضا 'سعة االستخدام'.

استخدام (احلرارة)

Nutzung

6984 useful energy

énergie utile

((رابط: الطاقة)) اليت تتوفّر بعد آخر عملية حتويل يف األجهزة
املُستهلكة للطاقة، وهي موضوعة  لتلبية حاجيات رهن مستهلكي
الطاقة الكهربائية (مثل التحكم يف درجة حرارة املكان، وإعداد

الطعام، وتبادل املعلومات، والنقل). ويتم احلصول على هذه الطاقة من
إحدى ((رابط: ناقل الطاقة النهائية|نواقل الطاقة النهائية))؛ أي من
((رابط: ((رابط: طاقات ائية|الطاقات النهائية))، بعد طرح الفواقد
الناشئة عن آخر عملية حتويل (مثل فواقد تبدد حرارة مصباح ((رابط:

ضوء|إنارة))) .

طاقة مفيدة

Nutzenergie

6985 useful energy

énergie utile

الطاقة املُتوافرة يف صورة يمكن االنتفاع ا.

طاقة مفيدة، طاقة فعالة

Nutzenergie

6986 useful energy

énergie utile

الطاقة املتاحة اليت يستعملها املستخدم النهائي للحصول على ((رابط:
خدمات الطاقة)).  األشكال املمكنة للطاقة املفيدة هي احلرارة والربودة

والضوء والعمل امليكانيكي أو املوجات الصوتية.

طاقة مفيدة

Nutzenergie

6987 utilities master data 
message

utilities master data message (UTILMD)

يقوم هذا النوع من الرسائل (UTILMD) بنقل البيانات الرئيسية
للعمالء والعقود والتقارير وعد النقط. إذ حيتوي على معلومات عن
البيانات الرئيسية اليت ختص العمالء والعقود ونقاط التقارير اليت ترتبط
بتغيري موردي الطاقة. يتم تبادل الرسائل بني بائع / موزع املبيعات

رسالة البيانات الرئيسية للمرافق
(UTILMD)

UTILMD

6988 utility

entreprise de service public

مرفق اإلمداد العمومي

Versorgungsbetriebe

6989 Utility companies 
(RU) (according to 
the German 
Renewable Energy 
Act)

entreprises d'approvisionnement en énergie

شركات توزيع الكهرباء هي طبقًا للمادة 3 من الفقرة(2د) من
(EEG) الشخص الطبيعي أو اإلعتباري املسئول عن إيصال خدمة

الكهرباء للمستهلك النهائي ولوازمها.

شركة إمداد بالطاقة (وفقا لقانون
الطاقة املتجددة األملاين)

Energieversorgungsunternehmen (EVU) (im 
Sinne des EEG)

6990 utility company

entreprise d'approvisionnement

الشركة اليت تعمل يف جمال إمدادات الطاقة. و حسب املعىن الضيق
واألكثر شيوعا يف قانون الطاقة األملاين، فإن اإلمداد يدل هنا فقط على
العرض األساسي للمستهلكني، وبالتايل اإلمداد املباشر لزبائن القطاع

اخلاص والتجاري عرب شبكات توزيع الطاقة.

شركة إمداد

Versorgungsunternehmen

6991 utility company

compagnie utilitaire

شركة منفعة

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

6992 utility interactive PV 
system

système PV Interactive avec réseau

نظام كهرضوئي يعمل على التوازي مع األنظمة األخرى لتوليد
الطاقة، ويكون متصالً بالشبكة العمومية أيضاً.

نظام كهرضوئي مدمج بالشبكة
العمومية

Netzparalleles PV-System
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6993 utility space

espace tampon

((رابط: غرفة مشسية)) ذات زوايا زجاجية مقوسة وأسطح زجاجية
منحنية.

حجرةٌ مشمسة

Sonnenraum

6994 utilization period

durée d'utilisation

فترة زمنية ختّيلية، تعبر عن متوسط استهالك ((رابط: قدرة (ال... )
القصوى|القُدرة القصوى)) (( رابط: وحدة توليد|لوحدة توليد))

بالساعات. وحتسب هذه الفترة من خالل قسمة إمجايلّ الطاقة املُولدة،
يف سنة معينة مثالً، على القدرة القصوى هلا.

فترة االستخدام، مدة االنتفاع

Ausnutzungsdauer

6995 utilization plan

plan d'utilisation

خطة االستخدام

Nutzungskonzept

6996 UV radiation

rayonnement UV

kurzwellige elektromagnetische Strahlung, 
die von der Sonne ausgestrahlt wird.  

أشعة فوق البنفسجية

UV-Strahlung

6997 U-value

valeur U (coefficient de transfert de chaleur)

قيمة توضح النفاذية احلرارية؛ أي كمية احلرارة اليت تتبدد عند وجود
فرق يساوي درجة حرارة واحدة يف املتر املُربع الواحد من املبىن.

قيمة االنتقالية احلرارية

U-Wert
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6998 V2G (vehicle to grid)

Véhicule au réseau

مفهوم يقوم أساساً على استخدام بطاريات املركبات الكهربائية
بوصفها حافظة للشبكة، حيث يتم إعادة تغذية الشبكة بالطاقة من
املركبات الكهربائية عند احلاجة. ويمكن أن يكون هذا النظام مفيداً
كوسيلة فعالة إلدارة األمحال والطاقة املُختزنة بغرض معادلة التقلّبات
احلادثة يف الشبكة، والناجتة عن استخدام الطاقة املُتجددة يف توليد

الكهرباء.

(V2G) من املركبة إىل الشبكة

V2G (Vehicle to Grid)

6999 vacuum distillation

distillation sous vide

تقطري حيدث حتت ظروف ضغط خمفض (فراغ جزئي). ويتم بالتايل
ختفيض درجة حرارة غليان السوائل املطلوب فصلها عن بعضها.

تقطري الفراغ هو عمليات فصل لطيف، حبيث ميكن فصل املواد، اليت
من شأا أن تتحلل حراريا يف درجات حرارة مرتفعة (على سبيل

املثال: استخراج مستخلصات زيو

تقطري فراغي

Vakuumdestillation

7000 vacuum engine

moteur à vide

يسمى أيضا آكل اللهب، وهو أحد احملركات اليت تعمل باهلواء
الساخن، ولكن على النقيض من حمرك ستريلينغ هو نظام مفتوح.

حمرك فراغ، فراغي

Vakuummotor

7001 Vacuum flat 
collector

collecteur plat avec vide

جممعات مشسية هلا بنية مسطحة، ونسبة جيدة إلمجايل /صايف املساحة
املستقبلة وعزل بالتفريغ (فراغ).

القط مسطح مع فراغ

Vakuum-Flachkollektor

7002 vacuum pump

pompe à vide

تقوم املضخة من الناحية الفنية بتخليص/تفريغ حيز مغلق من حمتواه،
عموما حمتوى غازي. يتم التمييز بني مضخات التفريغ حسب التقنية
املستعملة وحسب مستوى التفريغ. من الناحية التقنية فإن مضخات

التفريغ ليست مضخات حقا ولكن جهاز ضاغط.

مضخة تفريغ

Vakuumpumpe

7003 vacuum tube 
collector

collecteur de tubes sous vide

الالقط بأنابيب مفَرغة هو نوع من أنواع األلواح الشمسية وجزء من
نظام الطاقة الشمسية احلرارية. يستخدم لتسخني املياه و/أو خليط من

املياه ومواد حتمي من التجمد.

القط أشعة بأنابيب مفَرغة

Vakuumröhrenkollektor

7004 vacuum tube 
rectifier

Multiplicateur de tension

ميكن إحلاق دايود تعاقيب ومراحل مكثفات لصنع مضاعف فولطية،
والذي يسمى أيضا 'دائرة كوكروفت والتون'. وبوسع هذا النوع من
الدوائر إنتاج قدرة فولطية خرج تيار مستمر تساوي عشرة أضعاف
قدرة فولطية ذروية لدخل تيار متردد، إال أا حمدودة من حيث

استطاعة التيار وتنظيمه.

مضاعف اجلهد

Hochspannungskaskade

7005 vacuum vaporizing 
wells

puits avec évaporation à pression réduite

بئر تتكون من نظام مركّب يقوم بسحب املياه اجلوفية وترشيحها
داخل ((رابط: بئر|البئر)) ذاا، وهلذا الغرض يتم تزويد ((رابط:

بئر|البئر)) مبرشحات عند القاعدة ويف نطاق ((رابط: منسوب املياه
اجلوفية)).  ويتم فصل كال النطاقني بعضهما عن بعض بواسطة أنبوب
كامل ووسيلة إحكام ضد التسرب من البنتونايت املوجودة يف نطاق
احللقة. ويف الظروف املُثلى، تنشأ دوامة يف ((رابط: مياه جوفية|املياه

اجلوفية))، من شأا منع تسرب ((( (رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية))
امللوثة.

بئر ذات مبخر بالضغط اهلوائي

Unterdruck-Verdampfer-Brunnen

7006 Vagant (vessel)

Vagant (navire)

سفينة رافعةٌ مساحة سطحها 400 متر مربع، ومحولتها 1000 طن
تقريباً. يمكنها العمل يف أعماق مائية تصل إىل 30 متراً.

سفينة فاجنت

Vagant

7007 valley wind

brises de vallée

tagszeitlicher Wind  

نسيم الوادي

Talwind
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7008 value chain

chaîne de valeur

جمموعة من األنشطة املُتداخلة السياقات، مكونة من قطاعات متفرقة
من السوق توفّر هلا قيمةً مضافة. وقد تتضمن تصنيع عنفات الرياح

وإدارة املشروع والتمويل والتشغيل والصيانة وتوزيع الكهرباء وما إىل
ذلك.

سلسلة القيمة

Wertschöpfungskette

7009 valve

vanne

يف اهلندسة الكهربائية عموما، مكون يتميز خباصية التوصيل يف االجتاه
التقدمي ومنع التوصيل يف االجتاه املعاكس.

صمام

Stromrichter

7010 Valve

valve

ترتيبة حتكم يف سريان مائع ما عن طريق فتح مساراته أو إغالقها.

صمام

Ventil

7011 vanadium redox 
battery

batterie redox vanadium

نوع خاص من ((رابط: بطارية األكسدة - االختزال|بطاريات
األكسدة - االختزال))، يستخدم فيها اثنني من أنظمة ريدوكس من

الفاناديوم.

بطارية فاناديوم - ريدوكس

Vanadium-Redox-Batterie

7012 vapor compression 
refrigeration system

systèmes de refroidissement à compression de 
vapeur

((رابط: نظام تربيد)) يستخدم فيه ((رابط: مربد)) سائل دوار
كوسيط يف ((رابط: دورة تربيد|دورة التربيد)). 

انضغاط البخار

Dampfdruckkühlsystem

7013 vapor compression 
refrigeration system

système de réfrigération par compression de 
vapeur

((رابط: نظام التربيد|نظام تربيد)) يستخدم ضغاط لضغط املُبرد لرفع
ضغطه ودرجة حرارته من خبار ذي ضغط منخفض ودرجة حرارة

منخفضة، وبعد التكثيف يتحول املربد إىل سائل يتم خنقه ليصبح حتت
ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة وذلك إلحداث ظاهرة

التربيد.

نظام التربيد بانضغاط البخار

Dampfkompressionskühlsystem

7014 Vapor pressure

pression de vapeur

الضغط الذي تسلطه جزيئات البخار.

ضغط البخار، ضغط خباري

Dampfdruck

7015 Vaporization

vaporisation

عملية يتم فيها حتويل سائل ما إىل غاز.

تبخر، تبخري

Verdampfung

7016 Variable air volume 
(VAV) system

Système à débit volumique d'air variable

((رابط: نظام تدفئة ووية وتكييف اهلواء (HVAC))) ، الذي
جيب فيه أن يتنوع سريان اهلواء عند درجة حرارة ثابتة هلواء اإلمداد،

وذلك لتلبية متطلبات درجة احلرارة.

نظام حجم اهلواء املتغري

System mit variablem Luftvolumenstrom

7017 variable tariff

tarif variable

تعرفة متغرية

variabler Tarif

7018 variable-pitch 
turbine

turbine à angle de calage variable

نوع من العنفات يمكن فيه تغيري ((رابط: زاوية اهلُبوب|زاوية
هبوب)) األرياش مع الريح إما يدوياً أو آلياً.

عنفة متغرية اخلطوة

Verstellturbine
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7019 various sedges

variétés de laîches

Im Schwarzseegebiet wachsen etwa ein 
Dutzend teils unscheinbare Seggen  

نباتات سعادى خمتلفة

Verschiedene Seggenarten

7020 vegetable oil

huile végétale

زيوت ومواد ذهنية مستخلصة من نباتات زيتية.

زيت نبايت

Pflanzenöl

7021 vehicle safety

sécurité des véhicules

كافة اإلجراءات والتجهيزات الفنية اليت من شأا رفع درجة السالمة
واألمان يف املركبة. وهنا جيب التمييز بني جتهيزات األمان الوقائي من
احلوادث، وجتهيزات األمان التخفيفي آلثار احلوادث. فبينما يتدخل

النوع األول يف عملية القيادة لتجنب املواقف اخلطرة، فإن النوع الثاين
يعمل على ختفيف العواقب النامجة عن احلوادث.

سالمة املركبة

Fahrzeugsicherheit

7022 velocity recovery 
fan cylinder

vérin de récupération de vitesse du ventilateur

أسطوانة مروحة يوجد جزء التصريف ا ممتداً ويتسع تدرجيياً حنو
اخلارج. وتتمثل وظيفتها الرئيسية يف احلد من إمجايل علو الفرق عرب
املروحة، مما يؤدي إىل زيادة يف معدل اهلواء عند معدل قدرة حصانية

ثابت هلا أو نقصان يف معدل القدرة احلصانية عند معدل ثابت للهواء.

أسطوانة مروحة تعويض السرعة

Geschwindigkeitsausgleichsrohr;   Diffusor

7023 ventilating buildings

ventilating buildings

تعزيز تغيري اهلواء يف أماكن السكن أو العمل.

وية املباين

Belüftung von Gebäuden

7024 Ventilation

ventilation

عملية اإلمداد باهلواء أو إزالته من منطقة معينة.

وية

Lüftung

7025 ventilation

ventilation

عملية لتعزيز تبادل اهلواء.

وية

Belüftung

7026 ventilation losses

pertes de ventilation

خسائر الطاقة الناجتة عن وية املبىن.

خسائر التهوية

Lüftungsverluste

7027 ventilation system

système de ventilation

جهاز لتهوية الغرف، يقوم بتوفري اهلواء النقي ويسحب اهلواء
"املستهلك".

نظام وية

Lüftungsanlage

7028 ventilation 
technology

technique d'aération

تقانة توظّف ل((رابط: إثراء األكسجني)) للعضويات الدقيقة يف
((رابط: حوض تنشيط|حوض التنشيط)) وهي أساس عملية املُعاجلة
باحلمأة املُنشطة، وتلعب دوراً كبرياً يف توفري عملية آمنة ومستقرة
لتنقية ((رابط: مياه الصرف الصحي))، وإمداد حوض التهوية

باألكسجني عرب أنظمة التهوية.

تقانة التهوية

Belüftungstechnik

7029 verification

vérification

إجراء فحص مستقل ((رابط: تقرير االنبعاثات|لتقارير االنبعاثات))
ولبيانات غازات الدفيئة اليت يتم إطالقها فعليا.

تحقُّق

Verifizierung
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7030 verified emission 
reduction (VER)

réduction vérifié des émissions

يقصد ا ((رابط: قسيمة خفوضات االنبعاثات|قسائم خفوضات
االنبعاثات)) اليت تزيد على طن متري واحد من مكافئ ثاين أكسيد

الكربون (CO2e)، وتنتج عن ((رابط: مشروع خفض
االنبعاثات|مشروع طوعي خلفض االنبعاثات)) غري معترف به أو مل
يتم االعتراف به بعد ((رابط: مشروع تنفيذ مشترك|كأحد مشاريع
التنفيذ املشترك)) أو ((رابط: مشروع آلية التنمية النظيفة|آلية التنمية
النظيفة))، إال أن إحدى جهات املُدققة املستقلة (انظر: ((رابط: هيئة

تشغيلية معتمدة (DOE)))  تكون قد أقرته وحسمته. وال يتم
احتساب خفوضات االنبعاثات املُحققة (VER) ضمن االلتزامات
الواردة يف ((رابط: جتارة االنبعاثات يف االحتاد األورويب)) مبوجب
((رابط: بروتوكول كيوتو)).  إال أا تستخدم غالبا لتحقيق احلياد

املناخي.

خفوضات االنبعاثات املُحققة
(VER)

Verified Emission Reduction (VER )

7031 verified emissions 
reduction project 
(VER projects)

projet avec réduction vérifiée des émissions

أنشطة تتم وفقاً للوائح مشاريع كيوتو، إال أن تسجيلها يف منظمة
األمم املتحدة يتوقف أو يتأخر ألسباب تتعلق بالتكاليف أو التوقيت.
وميكن اعتبار هذا النوع من املشروعات جزءاً من أحد برامج محاية
املناخ، فمن ضمن أهدافه مثالً تنظيم املؤمترات أو فعاليات رياضية
تنظيماً حمايداً من حيث املناخ. ومن املتوقع أن تكون الشهادات
الصادرة متوافقة مع أنظمة أخرى لتجارة االنبعاثات ال تنتمي

لربوتوكول كيوتو.

مشروع خفوضات االنبعاثات املُحققة

Verified Emissions Reduction Projekt (VER-
Projekt)

7032 vertical air handling 
unit

unité verticale de traitement d'air

((رابط: وحدة مناولة اهلواء|وحدة مناولة للهواء)) تركب فيها
مروحة اإلمداد يف مستوى أعلى مقارنة باللفائف واملرشحات اليت
تكون بشكل عام، أصغر نوعا ما من ((رابط: وحدة مناولة اهلواء

بالسحب)). 

وحدة معاجلة اهلواء الرأسية

vertikales Luftbehandlungsgerät

7033 vertical filter well

puit filtrant horizontal

أكثر أنواع ((رابط: بئر|اآلبار)) انتشاراً، يتم إنشاؤها عن طريق
القيام حبفر عميق يف األرض، حىت الوصول إىل الطبقة احلاملة للمياه

اجلوفيه بأكملها، وبعد إمتام عملية احلفر يركّب أنبوب ترشيح، يركّب
أسفله أنبوب جتميع املواد الصلبة، كما يركّب أنبوب كامل يف النطاق
الواقع خارج الطبقة احلاملة للمياه اجلوفيه. أما يف النطاق الواقع بني

أنبوب الترشيح وجِدار احلفر فيتم بعد ذلك ملؤه حبصى ترشيح (انظر
الصورة). وتستطيع البئر ذات املرشح العمودي الوصول إىل كل كمية
املياه املوجودة يف الطبقة احلاملة للمياه اجلوفيه واستغالهلا بالكامل،

وهي بذلك مبثابة بئر كاملة متكاملة.

بئر رأسية مبرشح، بئر أنبوبية

Vertikalfilterbrunnen

7034 Vertical load

charge réseau verticale

القدرة الكُلّية اليت يتم ا تغذية شبكات التوزيع واملُستهلكني من
املنشآت الصناعية. وتكونُ قيمةُ احلمل الرأسي على الشبكة مصحوبةً
بإشارة تعين أنه إذا كان إمجايلّ القدرة الداخلة إىل ((رابط: شبكة نقل
الطاقة)) أكرب من القدرة املأخوذة من ((رابط: شبكة نقل الطاقة))،

فإن ذلك يؤدي إىل حدوث محل رأسي سالب على الشبكة.

محل رأسي على الشبكة

vertikale Netzlast

7035 vertical 
temperature 
gradient

gradient vertical de la température

تغيري يف درجة احلرارة مع تغري العمق داخل القشرة األرضية. [ك / م]
أو [° C / م].

تدرج حراري رأسي

Vertikaler Temperaturgradient

7036 vertical-axis wind 
turbine

éolienne à axe vertical

نوع من ((رابط: عنفة رياح| عنفات الرياح)) تدور فيه األرياش
حول حمور رأسي؛ أي أن الدوران يكون موازياً لألرض.

عنفة ذات حمور رأسي

Vertikalachs-Windturbine (VAWT)
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7037 very high voltage 
line

ligne à très haute tension

باعتبار أن ضياع الطاقة الكهربائية يتناسب عكسيا مع جهد التيار
املنقول (كلما ارتفع اجلهد تراجعت نسبة الضياع) فإن خطوط اجلهد

العايل جدا تستعمل لنقل كميات كبرية من الطاقة الكهربائية عرب
املسافات الطويلة. و يفوق جهد هذه اخلطوط  200 كيلو فولت.

خط (خطوط) اجلهد العايل جدا

Höchstspannungsleitung

7038 viniculture

viniculture

Weinbau, Weinanbau oder Rebbau 
(Schweiz) werden in den Weinbau-gebieten 

synonym verwendet. Die Begriffe 
bezeichnen die Kultivierung (auch die 

Wissenschaft) von Reben zum Zwecke der 
Gewinnung von Trauben, um damit Wein 

herzustellen.  

زراعة الكروم

Weinbau

7039 virtual power plant

centrale électrique virtuelle

هي شبكة من وحدات اإلنتاج الالمركزية - عادة صغرية نسبيا -
وحدات توليد، مثل النظم الكهروضوئية، وحمطات الطاقة الكهرومائية
الصغرية ومصانع الغاز احليوي، ولكن أيضا توربينات الرياح الصغرية
والبسيطة أو وحدات الدقيقة للتوليد املشترك للطاقة وتوفري الطاقة

الكهربائية

حمطة ظاهرية لتوليد الكهرباء

virtuelles Kraftwerk

7040 Virtual Power Plant 
(VPP)

Centrale électrique virtuelle

نتيجة ربط جتميعي بني عدد من وحدات اإلنتاج الال مركزية – عادة
وحدات صغرية نسبيا – مثل النظم الكهروضوئية، وحمطات الطاقة
الكهرومائية الصغرية ووحدات الغاز احليوي، ولكن أيضا توربينات
الرياح الصغرية والبسيطة أو وحدات التوليد املشترك للطاقة الدقيقة

لتوفري الطاقة

حمطة ظاهرية لتوليد الكهرباء

virtuelles Kraftwerk

7041 virus

virus

كائنات دقيقة ممرضة.

فريوس

Virus

7042 volatile organic 
carbon

carbone organique volatil

((رابط: متغير إمجايل|املُتغير اإلمجايل)) للكربون املُتطاير واملُترابط
.(mg;  L) قاس بوحدة ملغ;   لترعضوياً املوجود يف املاء، وي

(انظر: ((رابط: كربون مترابط عضوياً))، ((رابط: كربون عضوي
كُلّي))) 

كربون عضوي متطاير

flüchtige organische Verbindung

7043 volcanic eruption

éruption volcanique

vulkanischer Ausstoß von Lava  

ثوران بركان

Vulkanausbruch

7044 volcanic winter

hiver volcanique

wird die Abkühlung der unteren  nach einem 
Vulkanausbruch bezeichnet  

شتاء بركاين

Vulkanischer Winter

7045 volcano explosion

explosion du volcan

-  

انفجار بركان

Vulkanexplosion

7046 volt

Volt

.وحدة قياس اجلُهد الكهربائي

فلط، فولت

Volt
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7047 voltage [US];   
reactive power 
optimisation

U;  Q (Tension;   puissance réactive) 
optimisation

تكمن املُهمة الرئيسية هلذه الطريقة يف احلفاظ على مواءمة املخزون من
القدرة غري الفعالة (وبالتايل اجلُهد يف الشبكة) مع تقلبات األمحال،
وذلك مع مراعاة الشروط اإلطارية للتشغيل. ويرجع السبب يف

حدوث تقلّبات األمحال إىل سلوك املُستهلكني (تفاوت أعباء احلمل
على الشبكة أو احلاجة املُتغيرة للقدرة غري الفعالة)، وتشغيالت

الشبكة، واضطرابات التشغيل (ومنها، على سبيل املثال: أعطال حمطة
التوليد، وفصل األمحال).

استمثال اجلهد والقدرة غري الفعالة،
استفادة مثلى من اجلهد والقدرة غري

الفعالة

U;  Q-Optimierung

7048 voltage and reactive 
power control

réglage de tension par puissance réactive

(انظر: ((رابط: حتكّم يف اجلُهد والقُدرة غري الفعالة))) 

حتكم يف اجلهد بواسطة القدرة غري
الفعالة

Spannungs-;  Blindleistungs-Regelung

7049 voltage control 
voltage regulation

réglage de la tension

حتكم يهدف إىل احلفاظ على ثبات جهد اإلمداد املُحدد سلفاً داخل
شبكة التيار عند تفاوت األمحال، وتشمل اإلجراءات املُتبعة لذلك

((رابط: تعويض القدرة غري الفعالة))، فضالً عن الضبط املُباشر جلهد
محوالت القدرة.

ضبط اجلهد، تنظيم الفلطية

Spannungsregelung

7050 voltage dependent 
current source 
(VDCS)

source de courant dépendant d'une tension

مصدر ينتج تيارا كهربائيا كدالة للجهد املُسلَّط يف موضع آخر يف
الدائرة احملددة؛ فيتغري بتغريه.

مصدر تيار معتمد على اجلهد
(VDCS)

spannungsabhängige Stromquelle

7051 voltage dependent 
voltage source 
(VDVS)

source de tension dépendante d'une tension

مصدر ينتج جهدا كهربائيا كدالة للجهد املُسلَّط يف موضع آخر يف
الدائرة احملددة؛ فيتغري بتغريه.

مصدر جهد معتمد على اجلهد
(VDVS)

spannungsabhängige Spannungsquelle

7052 voltage divider 
circuit

diviseur de tension

عبارة عن ((رابط: دائرة توالِ)) تشتمل على مقاومني أو أكثر متصلني
مبصدر جهد واحد. ويف هذا النوع من الدوائر، يكون اخنفاض اجلهد
الذي حيدث عرب أي مقاوم، أو عرب جمموعة من املقاومات، مساويا
لنسبة قيمة هذه ((رابط: مقاومة|املقاومة)) إىل املقاومة الكلية،

مضروبةً يف قيمة جهد املصدر.

دائرة جمزئ اجلهد

Spannungsteilerschaltung

7053 voltage flicker

scintillement de tension

عدم استقرار يف اجلُهد الكهربائي ناتج عن األحوال املُضطربة للرياح،
يؤدي إىل إزعاج املُستهلكني.

تذبذُب اجلُهد

Flicker;   Spannungsabfall

7054 voltage gradient

gradient de tension

مقدار التغير الزمين جلُهد الشبكة بالنسبة املئوية;   دقيقة.

منحىن اجلهد

Spannungsgradient

7055 voltage jump

saut de tension

تغير شديد يف اجلُهد على حنو مفاجئ ولفترة قصرية، وهو مرتبط،
مثالً، بضبط القدرة غري الفعالة. ويف هذه احلالة البد أن تظل القيم اليت
وصل إليها اجلهد قبل التغير وبعده يف نطاق فترة زمنية محددة، أي
بني أعلى وأدىن قيمة للجهد. (انظر: ((رابط: تعويض القدرة غري

الفعالة)))  ( انظر: ((رابط: ضبط اجلهد)))  ( انظر: ((رابط: حفاظ على
استقرار اجلهد))) 

قفزة اجلهد، قفزة الفُلطية

Spannungssprung
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7056 voltage level

niveau de la tension

القيم املميزة لتشغيل شبكات التيار الكهربائي يف اجلهد املنخفض،
اجلهد املتوسط واجلهد العايل وكذا شبكات اجلهد العايل جدا.

مستوى جهد

Spannungsebene

7057 voltage magnetic 
converter

convertisseur magnétique de tension

تخزن الطاقة دوريا يف جمال مغناطيسي وتطلق منه يف حمث أو حمول،
وحيدث ذلك منطيا يف نطاق يتراوح بني 300 كيلوهرتز و10
ميجاهرتز. وبضبط دورة تشغيل فولطية الشحن (أي نسبة زمن

التشغيل إىل زمن التوقف)، يصبح باإلمكان التحكم يف مقدار القدرة
الكهربائية املنقولة.

مغري مغناطيسي للتيار

magnetische Spannungswandler

7058 voltage multiplier

multiplicateur de tension

تشتمل تكاليف تشغيل توربينات الرياح على تكلفة الصيانة
واإلحالل. وجترى أعمال الصيانة عقب مرور فترة تشغيل معينة.

تكاليف تشغيل توربينات الرياح

Windkraftanlagen-Betriebskosten

7059 voltage optimization

optimisation de la tension

خفض جهد تشغيل املعدات إىل احلد األدىن القانوين املسموح به، على
سبيل املثال، من 230 فولت إىل 207 فولت، وذلك دف توفري

الطاقة.

أَمثَلَة التيار الكهربائي

Spannungsoptimierung

7060 voltage raising

rehaussement de tension

إذا متت تغذية الشبكة، على سبيل املثال، من عاكس تيار، فإنه جيب
رفع اجلهد يف موقع التغذية، ومقدار الرفع يتوقف على عدد من املعايري
املختلفة (املقطع العرضي للموصل، مقاومة املوصل، القدرة اليت يتم
إدخاهلا للشبكة وغري ذلك). جيب أن تبقى الزيادة يف أدىن مستوى

ممكن

رفع اجلهد

Spannungsanhebung

7061 voltage regulation

régulateur de tension

تنظيم يتمثل يف املقدرة على احلفاظ على ثبات مستوى جهد اخلرج
املتوفّر يف قناة خرج مصدر قدرة ما، على الرغم من التغيرات اليت تطرأ
على مستوى جهد الدخل. ويعبر عن تنظيم اخلط بالنسبة املئوية لتغير

جهد اخلرج إىل تغير جهد خط الدخل.

ضبط التوتر

Stabilisierung

7062 voltage regulator

régulateur de tension

جهاز مصمم للحفاظ تلقائيا على ثبات مستوى اجلهد. وتبعا
لتصميمه، ميكن استخدامه لتنظيم قيم جهد تيار متردد أو مستمر

واحد أو أكثر.

منظم اجلهد

Spannungsregler

7063 voltage sink

baisse de courant

نقطة يف الشبكة الكهربائية، حيث يكون اجلهد (بالنسبة لتيار ثابت أو
القيمة الفعلية بالنسبة لتيار متناوب) منخفضا باملقارنة مع مصدر التيار

الكهربائي. ((( رابط: منبع جهد كهربائي))) .

بالوعة جهد كهربائي

Spannungssenke

7064 voltage source

source de tension

ميثل مصدرا للطاقة الكهربائية، حيث يكون اجلهد عند اخلروج من
املنبع  تابتا تقريبا (تابتا لتيار جبهد ثابت أو متوسط فعلي لتيار

متناوب) وكمنفذ وحيد يف شبكة كريشوف ميكن أن يتم تصميمه من
عناصر مركزة. ((( رابط: بالوعة اجلهد))) .

منبع جهد كهربائي

Spannungsquelle

7065 voltage stability 
voltage maintenance

maintien de la tension

إجراء يهدف إىل احلفاظ على بروفايل جهد مقبول داخل الشبكة
بأكملها. وهو ما يمكن حتقيقه من خالل موازنة متعادلة للقدرة غري
الفعالة، على أن تتناسب مع حاجة الشبكة والعمالء. وجترى هذه
العملية عادةً عند تطبيق إجراءات ((رابط: تثبيت التردد)).  ( انظر:

((رابط: ضبط استايت))) 

استقرارية اجلهد، ثبات الفلطية

Spannungshaltung
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7066 voltage system

tension du système

فلطية مخرج نظام كهرضوئي لتشغيل محلٍ ما.

جهد تشغيل النظام

Systemspannung

7067 voltage voice 
density

densité de bruit de tension

كل اإلشارات الكهربائية غري املرغوب فيها والناجتة عن حمركات
كهربائية وآالت أخرى، واليت يمكن أن تتسبب يف تعطّل الدوائر
واألجهزة، ويف تدهور أدائها الوظيفي. وهذه احلالة تنتج غالباً عن

استخدام ((رابط: عاكس التيار الكهربائي|عواكس تيار كهربائي))
رخيصة ال تقوم بترشيح اإلشارات بالقدر الكايف.

جهد االضطراب

Störspannung

7068 volumetric energy 
density

densité d'énergie volumique

خارج قسمة الطاقة املختزنة داخل مادة ما على حجم هذه املادة.
.(J;  m^3) بكعقاس بوحدة جول;  متر موت

كثافة الطاقة احلجمية

volumetrische Energiedichte

7069 voluntary carbon 
market (VCM)

marché volontaire du carbone (MVC)

سوق تعمل فيها املؤسسات طواعيةً على خفض االنبعاثات اليت
تصدرها لتتمكن من احلد من أثر ((رابط: حصيلة كربونية|حصيلتها

من الكربون)). 

(VCM) سوق الكربون الطوعية

Voluntary Carbon Market (VCM)

7070 voluntary carbon 
offsets

compensations volontaires de carbone

إجراءات ملعادلة االنبعاثات تتخذ طوعياً.

معادلة الكربون الطوعية، تعويض
الكربون الطوعي

Voluntary Carbon Offsets

7071 V-trough collector

collecteur en forme V

((رابط: مجمّع تركيز بؤري مسطَّح)) هيئ يئة ثنائية األبعاد عن
طريق تزويده بعاكسني مستويني على جوانبه الطولية.

V على شكل ع حوضيّمجم

V-Rinnen-Kollektor

7072 Vuilleumier cycle

cycle de Vuilleumier

هي دورة عملية حرارية، واليت كان قد حصل على براءة اختراعها
املخترع رودولف Vuilleumier Rudolf يف عام 1918. إا

دورة عملية حرارية غازية متكررة (متجددة) مشاة لدورة حمرك
ستريلينغ. وعلى النقيض من دورة ستريلينغ فإن دورة
Vuilleumier تسري عكس اجتاه عقارب الساعة

(Vuilleumier) دورة

Vuilleumier-Kreisprozess
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7073 Wadebridge 
Renewable Energy 
Network (WREN)

Réseau énergie renouvelable de Wadebridge 
(WREN)

,Cornwall) منظمة إقليمية مقرها يف واديربيدج، كورنوال
Wadebridge) وهي دف لتحويل املنطقة إىل أول مدينة تعمل
بالطاقة املتجددة والطاقة الشمسية يف اململكة املتحدة. كما دف إىل
تركيب ألواح مشسية ذات محل أقصى يبلغ ميغاوات واحد، وبالفعل مت
تركيب عشر منشآت بالفعل، بينما مت التخطيط إلنشاء تسعني منشأة
أخرى. ومن املرجو أن تقوم هذه املباين بتوليد ثلث القدرة الكهربائية

لكل مدينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حبلول عام 2015.

شبكة واديربيدج للطاقة املتجددة
(WREN)

Wadebridge Renewable Energy Network 
(WREN)

7074 wafer

wafer

مادة خام تستخدم يف األساس يف ((رابط: خلية|اخلاليا)) الشمسية،
وهو عبارة عن رقاقة من مادة شبه موصلة تصنع بالقطع اآليل من
سبيكة ((رابط: خلية متعددة البلورات|متعددة البلورات)) أو

((رابط: بلورة مفردة|أحادية البلورة)). 

رقاقة

Wafer

7075 wafer

tranche; wafer

تستعمل إلنتاج رقائق الكمبيوتر واخلاليا الشمسية.

رقاقة سيليكون

Wafer

7076 wake effect

effet de sillage

حجب طاقي خلف ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)) يف حالة
استنفاذ هذه األخرية طاقة الريح لتوليد الكهرباء.

تأثري دوامة الريح اخللفية

Windschatteneffekt

7077 Walker circulation

circulation de Walker

منوذج ختيلي لتدفّق اهلواء عند املدارات االستوائية يف الطبقة السفلي من
الغالف اجلوي (التروبوسفري)، اكتشفه 'جلبريت ووكر'. وطبقا هلذا
النموذج، فإن حزم اهلواء تتبع دورةً مغلقةً يف االجتاهات النطاقية

سق إىل حدة. يرجع السبب يف حدوث هذا الدوران، الذي يتوالرأسي
ما مع املُشاهدات العيانية، إىل التفاوتات يف توزيع احلرارة بني املُحيط

واليابسة.

دورة 'ووكر'

Walker-Zirkulation

7078 wall heater

chauffage mural

((رابط: سطح تدفئة)) يثبت على أو يدمج يف احلائط.

جدار سخان

Wandheizung

7079 wall-box

boîte (point) de recharge

مسمى شائع يف من اللغة االجنليزية لوحدة تستخدم لشحن املركبات
الكهربائية.

وول بوكس

Wallbox

7080 Wärmereservoir 
höherer Temperatur

source chaude

خزان الطاقة احلرارية األرضية بدرجة حرارة تكون عادة أعلى من
150 درجة مئوية.

خزان ذو درجة حرارة مرتفعة

Hochtemperatur-Lagerstätte

7081 Washington 
International 
Renewable Energy 
Conference (WIREC)

conférence internationale de Washington sur les 
énergies renouvelables (WIREC 2008)

املؤمتر الذي عقد عام 2008 يف واشنطن حتت إشراف ((رابط:
الس األمريكي للطاقات املُتجددة (IREC)|الس األمريكي

 (((IREC) دةللطاقات املُتجد

مؤمتر واشنطن الدويل للطاقة املُتجددة
(WIREC)

Internationale Konferenz zu erneuerbaren 
Energien in Washington
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7082 waste

déchets

البقايا القابلة للنقل، واليت ال تكون هناك حاجة هلا، وتشمل السوائل
والغازات املوجودة يف حاويات. وطبقاً ((رابط: قانون االقتصاد

التداويل|لقانون االقتصاد التداويل))، جيب أن تنطبق على النفايات يف
أملانيا املعايري الثالثة اآلتية، لكى يسري عليها االعتبار القانوين الالزم،
وهي: 1- أن تكون أشياء قابلة للنقل. 2- أن تكون مدرجة يف

امللحق األول لقانون االقتصاد التداويل. 3- ن تكون قابلة للتخلّص
منها.

نفايات

Abfälle

7083 waste

déchets

نفايات

Abfall

7084 waste autoclave

autoclave à déchets

شكل من أشكال وسائل معاجلة النفايات الصلبة، تستخدم فيه احلرارة
وخبار املاء والضغط الناجم من محم (أوتوكالف) صناعي يف معاجلة

النفايات. وجتري معاجلة النفايات إما على دفعات أو يف عملية
متواصلة.

محم (أوتوكالف) النفايات

Abfallautoklav

7085 waste compactor

compacteur de déchets

نوع خاص من اللودرات، يستخدم يف توزيع وكبس ((رابط:
نفايات)) املنازل واملُنشآت التجارية يف ((رابط: مستودع

نفايات|مستودع النفايات)) اخلاص بذلك.

كابسة النفايات، ضاغط النفايات

Müllverdichter

7086 waste disposal

élimination des déchets

عملية التخلص من النفايات البيئية، مع االلتزام بالقيم املنظمة لذلك
(وغالباً ما يتم إطالق ((رابط: نفايات|النفايات)) السائلة أو الغازية
بعد حدوث حتويالت كيميائية عليها، أو التخفيف من تأثريها إذا لزم
األمر). كما يشري هذا املُصطلح إىل عملية نقل النفايات إىل املطرح

(وهذا يف حالة التخلّص من النفايات الصلبة، بعد يئتها، وتغليفها إذا
دعت الضرورة). ويتطلب ختزين النفايات ائياً ((رابط: مطرح

النفايات)) أو أماكن أخرى مثل: املناجم املهجورة أو القباب امللحية.

طرح النفايات، التخلص من النفايات

Abfallbeseitigung

7087 waste disposal 
technique

technique d'évacuation des déchets

تقنية تتناول نقل ((رابط: نفايات|النفايات))، ومعاجلتها، واالستفادة
منها، سواء بإعادة تدوير املواد املوجودة ا أو باالستفادة منها يف
توليد الطاقة. (انظر: ((رابط: حرق النفايات))، ((رابط: إدارة

النفايات))، ((رابط: التخلّص من  النفايات))، ((رابط: مستودع
نفايات))) 

تقنية معاجلة النفايات

Abfalltechnik

7088 waste heat

chaleur perdue

حرارة ناجتة عن آالت ومعدات كهربائية وعمليات صناعية، وليس هلا
أي استخدامات مفيدة.

حرارة مهدرة

Abwärme

7089 waste heat

chaleur perdue

احلرارة اليت تنشأ عن توليد التيار الكهربائي أو عن العمليات الصناعية
أو عند تشغيل األجهزة واآلالت. وخترج هذه احلرارة دون االستفادة

منها، إال أنه يمكن استعادا. (انظر: ((رابط: استعادة احلرارة
العادمة))) 

حرارة عادمة، حرارة متبددة

Abwärme

7090 waste incineration

incinération des déchets

عملية حرق األجزاء واملواد القابلة لالشتعال يف اجلو من ((رابط:
نفايات| النفايات))، وذلك بغرض تقليل حجمها وكمياا، وبالتايل
االستفادة بقدر اإلمكان من الطاقة الكامنة فيها، ويف الوقت نفسه

استخدام املُتبقي بعد عملية احلرق يف أغراض ((رابط: إعادة استعمال
غري مماثل|إعادة االستعمال غري املماثل)) أو ختزينها يف ((رابط:

مستودع نفايات|مستودعات نفايات)). 

حرق النفايات

Müllverbrennung

7091 waste incineration

incinération des déchets

(انظر: ((رابط: حرق النفايات))) 

حرق النفايات

Abfallverbrennung
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7092 waste incineration 
plant

usine d'incinération des déchets

مستودعات توجد يف املُستشفيات مثالً، حيث تستخدم يف التخلّص
من ((رابط: نفايات|النفايات)) ذات امللوثات البكتريية، كما

تستخدم ألغراضٍ خاصة، مثل حرق ((رابط: حمأة مياه الصرف
الصحي)). 

مستودع حرق النفايات

Müllverbrennungsanlage

7093 waste management

gestion des déchets

كافة األنشطة واملهام اليت تتعلق باستهداف جتنب ((رابط:
نفايات|النفايات))، وتقليل كمها، واالستفادة منها، وكذلك

التخلّص منها. وتعترب إدارة النفايات أيضاً نشاطاً اقتصادياً. (انظر:
((رابط: إعادة التدوير))، ((رابط: مخلّفات البلديات))، ((رابط:
مخلفات مرتلية))، ((رابط: مخلّفات املُنشآت الصناعية والتجارية،

وجِهات تقدمي اخلدمات))) 

إدارة النفايات

Abfallwirtschaft

7094 waste management

gestion des déchets

جممل األنشطة واملهام املرتبطة بتجنب واحلد من، وفرز وإعادة تدوير
والتخلص من النفايات.

إدارة النفايات

Abfallwirtschaft

7095 Waste Management 
Act

Loi sur la Gestion des Géchets

قانون يهدف أساساً إىل تنظيم عمليات استغالل (
(رابط:نفايات|النفايات)) دون اإلضرار بالبيئة، كما يعين بتأمني هذه
العمليات، وبكل ما يرتبط بذلك من دعم وتنشيط لالقتصاد التداويل.

قانون إدارة النفايات

Kreislaufwirtschaftsgesetz

7096 waste prevention

prévention des déchets

كافة التدابري واإلجراءات اليت تسبق مرحلة إعادة استعمال مواد
النفايات ((( رابط: إعادة التدوير|وإعادة تدويرها))) ، ويتمثّل اهلدف

منها يف تقليل كم ((رابط: نفايات| النفايات )).  وتراعى هذه
اإلجراءات بدءاً من مراحل وضع التصورات االقتصادية للمنتجات،
متمثلة يف مراحل تصميمها، وعلى األخص من خالل انتقاء مواد

تصنيعها، وإمكانات استعماهلا، وذلك طبقاً ملعايري ((رابط: خلو من
املُلوِّثات|اخللو من املُلوِّثات))، وطول فترة االستعمال، وقابلية املواد
إلعادة التدوير على مستوى عالٍ من اجلودة. (انظر: ((رابط: تصميم

بيئي))

احلد من النفايات

Abfallvermeidung

7097 waste processing

traitement des déchets

كافة اإلجراءات واألنشطة اليت يتم اللجوء إليها إلزالة ((رابط:
مخلّفات|املُخلفات)) أو االستفادة منها، وهو اجلزء املركزي يف

((رابط: إدارة املُخلّفات)). 

معاجلة النفايات

Abfallentsorgung

7098 waste stream

flux de déchets

املُنتجات الثانوية الصلبة أو السائلة غري املُستعملة يف عملية ما.

تدفق املُخلّفات

Abfallstrom

7099 waste types

types de déchets

يصنف الدليل األورويب النفايات إىل أنواع (EWC) ، لكُل منها
رقم رمزي مكون من 6 أرقام. وجتري عملية التصنيف يف البداية تبعاً
ملصدرالنفايات، مث تحصى العمليات املُختلفة اخلاصة بكُلّ مصدرعلى
حدة  بصورة أكثر دقّة، ويف النهاية يتم إعداد قائمة مرقّمة بأنواع

النفايات.

أنواع النِفايات

Abfallarten

7100 Waste water 
recovery

récupération des eaux usées

تنقية مياه الصرف الصحي إىل اجلودة اليت تسمح باستخدامها يف
الصناعة أو سقي احلدائق أو (يف حاالت حمدودة) كمياه للشرب.

تنقية وتدوير مياه الصرف الصحي

Abwasserrückgewinnung
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7101 waste water 
treatment

traitement des eaux usées

معاجلة مياه الصرف الصحي

Abwasserreinigung

7102 waste-fed power 
station

centrale électrique alimentée par des déchets

نظام فرعي تابع لنظام ((رابط: توليد مشترك|التوليد املُشترك))،
يمكن توصيله ((رابط: نظام فرعي|بالنظام الفرعي)) لعنفة إما على
التوايل أو التوازي، ويعمل كل منهما مكثفاً، ويف مختلف اإلعدادات
املُختلطة للتوليد املُشترك، حيث توفّر قُدرة كهربائية تتراوح بني 40

و50 ميجاواط، وقُدرة حرارية تبلغ 110 ميجاواط.

حمطة توليد الطاقة من النفايات، حمطة
توليد الطاقة من النفايات

Müllkraftwerk

7103 wastewater charges

charges des eaux usées

مصطلح شامل يشري إىل األسعار والرسوم واملسامهات املدفوعة كجزء
من تكاليف املرافق العمومية للتخلص من مياه الصرف الصحي.

مدفوعات الصرف الصحي

Abwasserentgelte

7104 wastewater 
pollution

pollution des eaux usées

Die Verschmutzung des Flusses  

تلوث مياه الصرف الصحي

Abwasserbelastung

7105 wastewater 
pollution- GEMIS

pollution des eaux usées - GEMIS

sind in GEMIS die Umweltindikatoren 
AOX, BSB, CSB und anorganische Salze.  

تلوث مياه الصرف الصحي –
(منوذج عاملي النبعاثات نظم متكاملة

(GEMIS

Abwasserbelastungen-GEMIS

7106 wastewater 
purification

purification des eaux usées

وصف عام لكافة التقنيات اليت دف إىل إزالة املواد املُلوثّة اليت حتتوي
عليها املياه، و((رابط: مياه الصرف الصحي))، وذلك عن طريق

إجراء عمليات بيولوجية، كيميائية، و;  أو ميكانيكية عليها.

تنقية مياه الصرف الصحي

Abwasserreinigung

7107 wastewater sludge

boue d'épuration

تنشأ احلمأة أثناء إجراء عمليات ((رابط: تنقية مياه الصرف
الصحي))، وهي خليط من املياه واملواد الصلبة، اليت تكون على هيئة
عوالق تترسب يف قاع ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف)).  وتنقسم
حمأة مياه الصرف الصحي إىل ((رابط: محأة خام))، ومحأة معاجلَة

تنتج عن العمليات اهلوائية أو الالهوائية للحفاظ على استقرار ((رابط:
محأة خام|احلَمأة اخلام)). 

محأة مياه الصرف الصحي

Klärschlämme

7108 wastewater 
technology

technologie des eaux usées

كافة التقنيات اخلاصة املستعملة يف ((رابط: مياه الصرف الصحي))
(مبا يف ذلك مياه األمطار)، وكذلك تقنيات جتميع مياه الصرف
الصحي، وتقنيات حتويلها، وأيضا تقنيات ((رابط: معاجلة مياه

الصرف الصحي)). 

تقنية مياه الصرف الصحي

Abwassertechnik

7109 wastewater 
technology

technologie des eaux usées

تشمل مجيع العمليات والتقنيات اليت تستخدم يف ارتباط بكل ما يتعلق
مبياه الصرف الصحي.

تكنولوجيا الصرف الصحي

Abwassertechnik

7110 wastewater 
treatment

assainissement;   traitement des eaux usées

التعديل الذي جيرى بشكل منظّم على خواص مياه الصرف الصحي،
ويشمل مجيع التقنيات اليت دف إىل التحويل غري الضار للمواد القيمة

املوجودة يف مياه الصرف والصاحلة إلعادة االستعمال، وتنقيتها،
واالستفادة منها، باإلضافة إىل تقليل كمية مياه الصرف الصحي.

معاجلة مياه الصرف الصحي

Abwasseraufbereitung

7111 wastewater 
treatment plant

station d'épuration des eaux usées

(انظر: ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي))) .

حمطة تنقية مياه الصرف الصحي

Abwasserreinigungsanlagen
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7112 wastewater 
treatment plants;   
purification plants

stations d'épuration des eaux usées

حمطة تتم فيها تنقية ((رابط: مياه الصرف الصحي)) احملولة إليها من
((رابط: شبكة صرف صحي|شبكة الصرف الصحي)).  ولتنقية املياه
من املُكونات املُلوثة، تجرى طُرق ميكانيكية أو فيزيائية، وبيولوجية،

وكيميائية.

حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي

Kläranlagen

7113 wastewater;   
sewage

eaux usées

املياه املُلوثة نتيجة االستعمال (الذي أحدث تغيريات يف خواصها أو
تركيبها)، واليت تصنف بعد ذلك حسب استعماهلا أو قابليتها إلعادة
االستعمال إىل: ((رابط: مياه رمادية))، و((رابط: مياه سوداء|مياه

سوداء))، ومياه األمطار، و((رابط: مياه دخيلة|مياه دخيلة)). 
وتجمع هذه املياه يف ((رابط: شبكة الصرف الصحي|شبكة الصرف

الصحي))، مث يتم نقلها إىل  ((رابط: حمطة معاجلة مياه الصرف
الصحي|حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي))، ليتم حتويلها  بعد

ذلك إىل ((رابط: مصرف|املَصارِف)). 

مياه الصرف الصحي

Abwasser

7114 water

eau

مركّب كيميائي، يتكون من ((رابط: هيدروجني)) وأكسجني. ويعترب
املاء املُركّب الوحيد على سطح ((رابط: أرض|األرض)) الذي يوجد
يف الطبيعة يف احلاالت الثالث: السائلة والصلبة والغازية. وتستخدم

تسمية 'املاء' للتعبري عن احلالة الفيزيائية السائلة. (انظر: ((رابط:
ثلج))، ((رابط: جليد))) ، ((رابط: بخار املاء))) 

ماء

Wasser

7115 water

eau

مركب كيميائي، صيغته اإلمجالية (H2O)، يتكون من عنصر
.(H) ((رابط: هيدروجني)) وعنصر (O) األكسجني

ماء

Wasser

7116 water analysis

analyse de l'eau

يستخدم التحليل لتحديد اخلصائص الكيميائية والفيزيائية
وامليكروبيولوجية للمياه.

حتليل املياه

Wasseranalyse

7117 water- and ash-free 
(waf)

charbon sec,exempt de cendres,sur pur

خال من املاء والرماد (waf) هي حالة مرجعية للفحم.

(waf) خال من املاء والرماد

wasser- und aschefrei

7118 water authority

service de la protection des eaux

املؤسسة احلكومية املكلفة باإلشراف على خمتلف أنواع املياه يف البلد.

هيئة املياه

Gewässeraufsicht

7119 water authority

autorité de l'eau

سلطة املياه يف أملانيا هي اهليأة اليت تتحمل مسؤولية تطبيق قانون املياه
االحتادي، وقوانني املياه بالواليات االحتادية (لندر) واملراسيم القانونية

اليت مت اختاذها طبقا هلذه القوانني.

سلطة املياه

Wasserbehörde

7120 water availability

apport spécifique

يصف توفر املياه يف جمال هيدرولوجي احملتوى من املياه العذبة، الذي
يتوفر يف منطقة معينة لفترة حمددة بوصفه عنصرا من دورة املياه على

األرض يف شكل مياه سطحية أو مياه جوفية.

تصريف مساحي

Wasserdargebot

7121 water availability

disponibilité de l'eau

مصطلح توفر املياه يدل حسب اليونسكو على موارد املياه العذبة
املتاحة، وهي كمية املياه املتاحة للفرد سنويا. اعتمادا على حجم هذه
الكمية يتم حتديد مصطلحات فرعية: ندرة املياه واجلفاف ونقص

املياه، وصوال إىل أزمة املياه.

تيسر املياه

Wasserverfügbarkeit

7122 water Availability

disponibilité de l'eau

Die verfügbare Süßwasserressourcen.  

توفر املاء

Wasserverfügbarkeit
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7123 water balance

bilan de l'eau

يدل توازن املاء، أو توازن املاء يف منطقة، على التوازن بني هطول
األمطار والتبخر، و ((( رابط: تدفق)))  من وإىل املنطقة وتغيري املخزون

فيما يتعلق مبجال جغرايف معني وخالل فترة زمنية حمددة. التوازن
املائي يلعب دورا هاما إذا كانت هناك رغبة يف حتديد كمية املياه ال

توازن املاء

Wasserbilanz

7124 water balance

bilan hydrique

يصف توازن املاء دخول املياه إىل وخروجها من أنظمة معقدة خمتلفة،
على سبيل املثال: بالنسبة حمليط، أو حبر (مثال البحر األبيض املتوسط)

أو موقع طبيعي، حيث تتم متابعة وضع املياه السطحية أو اجلوفية.
وميكن أيضا أن تتم دراسة توازن املاء بالنسبة لوحدة إمدادات مثل ال

توازن املاء

Wasserhaushalt

7125 water balance

bilan hydrique

Betrachtung der Aufnahme und Abgabe von 
Wasser in unterschiedlich komplexen 

Systemen  

موازنة مائية

Wasserhaushalt

7126 water body

étendue d'eau

(انظر: ((رابط: مياه (ال... ) السطحية|املياه السطحية))) 

جتمع مائي، مسطح مائي

Gewässer

7127 water coloring

coloration de l'eau

تلون املياه

Wasserfärbung

7128 water consumption

consommation d'eau

استهالك املاء

Wasserkonsum

7129 water consumption

consommation d'eau

استهالك املياه

Wasserverbrauch

7130 water content

teneur en eau

يدل على كمية أو نسبة ((رابط: (ال)ماء))، الذي يوجد يف مادة.

حتوى مائيم

Wassergehalt

7131 water crisis

crise de l'eau

حالة نقص حاد يف املياه، انظر ((رابط: توفر املاء)). 

أزمة املياه

Wasserkrise

7132 water crisis

crise de l'eau

ist ein Zustand des Wassermangels.  

أزمة املياه

Wasserkrise

7133 water cycle

cycle de l'eau

((رابط: خمزون املياه)) يف ((رابط: أرض|الكُرة األرضية)) عرب مير
دورة هيدرولوجية دائمة بسبب تعرضه لل ((رابط: طاقة

مشسية|الطاقة الشمسية)) اليت تصل األرض. وخيزن هذا املخزون
املائي أساساً يف القارات نتيجة ((رابط: تبخر)) مياه املُحيطات

وااري املائية، ونتح النباتات إىل غري ذلك، ثُم ينتقل هذا ((رابط:
ماء|املاء)) املُتبخر إىل داخل ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي))
على شكل ((رابط: بخار املاء|بخار ماء)) بفعل حركات اهلواء سواء
على الصعيد احمللي أوالعاملي، وبعد ذلك يتجمع البخار ليصبح ((رابط:
مطر |أمطاراً))، و((رابط: جليد|جليداً))، وبرداً رخواً، وندى، وما

إىل ذلك. وبذلك فإن كمية التساقطات املطرية على البحار
واملُحيطات تقل قليالً عن الكمية املُتبخرة منها، مما يؤدي إىل تزايد

((رابط: تساقطات|التساقطات املطرية)) على اليابسة، وبالتايل يزداد
صايف املاء الوارد من املُحيطات إىل القارات وبذلك يتحقّق التوزان

املائي بانتقال املياه من أار القارات إىل املُحيطات.

دورة املاء، دورة هيدرولوجية

Wasserkreislauf

7134 water cycle

cycle de l'eau

تدل دورة املاء على نقل وانتقال وختزين املياه على املستويات العاملية
واإلقليمية. خالل هذه العمليات تتغري احلالة املادية عدة مرات، ومير
عرب خمتلف ااالت: اال املائي، الغالف الصخري، احمليط احليوي
والغالف اجلوي لألرض. تداول املياه جتري عادة بني الرب والب

دورة املاء

Wasserkreislauf

733



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةW

7135 water cycle

cycle de l'eau

ist der Transport und die Speicherung von 
Wasser auf globaler oder regionaler Ebene.  

دورة املاء

Wasserkreislauf

7136 water deficit

déficit en eau

Wasserknappheit  

نقص املياه

Wassermangel

7137 water depth

profondeur de l'eau

املسافة بني سطح املاء قاعدة ((رابط: موقع مائي)). 

عمق املياه

Wassertiefe

7138 water drainage

retention de l'eau

حتويض املياه

Wasserhaltung

7139 water emergency

l'état d'urgence de l'eau

حالة نقص حاد يف توفر ((رابط: املاء))؛ انظر ((رابط: توفر املياه)). 

طَوارِئ املياه

Wassernotstand

7140 water erosion

érosion hydrique

-  

تعرية مائية

Wassererosion

7141 water extraction

captage/prélèvement d'eau

سحب أو استخالص أو احلصول على ((رابط: املاء)) من اخلزانات
املائية الطبيعية

سحب املياه

Wasserentnahme

7142 water extraction

extraction de l'eau

استخراج املياه.

استخراج املياه

Wassergewinnung

7143 water filter

filtre à eau

جهاز لتحسني نوعية املياه.

مرشح مياه

Wasserfilter

7144 water flow-rate

débit d'eau

كمية املياه املتدفقة لكل قدم مربع من مساحة التعبئة املخطط هلا يف
((رابط: برج التربيد)) لكل ساعة.

معدل املياه

Wasserdurchsatz

7145 water gas shift 
reaction

réaction catalytique du gaz à l'eau

تفاعل كيميائي فيه يتفاعل أول أكسيد الكربون مع خبار املاء لتكوين
ثاين أكسيد الكربون واهليدروحني.

تفاعل إزاحة غاز املاء

Wassergas-Shift-Reaktion

7146 water glass

verre d'eau

إناء للشرب، يتم استخدامه لشرب املاء.

كأس املاء

Wasserglas

7147 water hardness

dureté de l'eau

نظام مصطلحات من الكيمياء التطبيقية، مصطلحات تطورت من
احتياجات استخدام املياه الطبيعية اليت حتتوي مواد ذائبة.

عسر املاء

Wasserhärte

7148 water hazard class 
(WHC)

classe de danger pour l'eau (WHC)

فئة اخلطر على املياه (WHC) هو مصطلح من قانون املياه األملاين.
ببساطة، هو احتمال تلويث املياه بعدد من املواد املختلفة.

(WHC) فئة اخلطر على املاء

Wassergefährdungsklasse (WGK)
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7149 water heat store

accumulateur de chaleur en gravier-eau

خزان للحرارة يؤدي فيه كل من احلصى واملاء الدور الرئيسي يف
عملية حفظ احلرارة، حيث يعمل املاء على ملء الفراغات املوجودة
بني احلصى بدالً من اهلواء،  فيزيد بذلك الِسعة احلرارية، دون احلاجة
لتغيري الِسعة احلجمية للخزان.ويقوم املاء يف نفس الوقت بتحسني

املوصلية احلرارية يف اخلزان.

خزان طاقة حرارية باحلصى واملاء

Kies-Wasser-Wärmespeicher

7150 water inlet 
temperature

température d'entrée d'eau

درجة حرارة املاء الداخل إىل البرج، واليت تؤدي دوراً هاماً يف اختيار
نوع برج التربيد.

درجة حرارة املاء الداخل إىل البرج

Wassereintrittstemperatur

7151 water jet pump

Pompe à jet d'eau

مضخة تستعمل مياه نفاثة (تيار مائي قوي) المتصاص سوائل أو
غازات. إذا كان الوسط مصدر السوائل أو الغازات مقفال، فإن

االمتصاص يؤدي إىل اخنفاض الضغط بالوسط.

مضخة مياه نفاثة

Wasserstrahlpumpe

7152 water law

loi sur l'eau

قانون محاية واستخدام وصيانة ((رابط: املواقع مائية))، وكذلك
احلماية من خماطر الفيضانات.

قانون املياه

Wassergesetz

7153 water level

niveau d'eau

منسوب املياه يف األار والبحريات.

مستوى املاء

Wasserstand

7154 water loading

chargement en eau

معدل املاء الدوار لكل قدم مربع من املساحة األفقية التصميمية حلشوة
((رابط: برج التربيد)). 

حتميل املياه

Wasserlast

7155 water management

gestion de l'eau

تطلق إدارة املياه على اإلتاحة والتخزين والتوزيع للمياه.

إدارة املياه

Wassermanagement

7156 water management

gestion de l'eau

يدل مصطلح إدارة املياه على اإلدارة البشرية ملنظومة املياه. ميكن
التمييز بني أربعة جماالت، وهي:

 
1. إدارة املياه السطحية واجلوفية،

 
2. إنتاج مياه الشرب وتوزيعها،

 
3. إدارة مياه الصرف الصحي.

 
4. صرف املياه من مناطق التساقطات املطرية الزائدة أو الري يف

املناطق ا

إدارة املياه

Wasserwirtschaft

7157 water management 
act

loi sur l'aménagement hydraulique

يشكل اجلزء الرئيسي من قانون املياه األملاين. اعتمدت نسخته األخرية
بتاريخ 31 يوليو 2009، وهو قانون يف إطار اختصاصات السلطة

التشريعية لالحتاد. حيتوي هذا القانون على أحكام بشأن محاية
واستخدام املياه السطحية واجلوفية، فضال عن قواعد يف تنمية املياه

وختطيط املي

قانون إدارة املوارد املائية

Wasserhaushaltsgesetz

7158 water management 
office

office de gestion de l'eau

املكتب الذي يتعامل مع إدارة حقوق احلصول على أو الولوج إىل املياه
العمومية الداخلية واستخدامها.

مصلَحة املياه

Wasserwirtschaftsamt

7159 water management 
plan

plan de gestion de l'eau

برنامج إلدارة املوارد املائية.

برنامج إدارة املياه

Wasserhaushaltsplan
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7160 water mediated 
disease cases

maladie d'origine hydrique   /maladie transmise 
par l'eau

مرض منقول بواسطة املاء

Wasservermittelte Krankheitsfälle
7161 water meter

compteur d'eau

أداة لقياس كمية املياه املتدفقة واليت تعرب مقطعا معينا.

عداد املياه

Wasserzähler

7162 water mirror

niveau d'eau

سطح املاء بِ ((رابط: موقع مائي)) سطح منبسط وعاكس للضوء.

سطح املاء

Wasserspiegel

7163 water molecule

molécule d'eau

مركب كيميائي من ذرتني من اهليدروجني وذرة أكسجني.

جزيء املاء

Wassermolekül

7164 water outlet 
temperature

température de sortie d'eau

درجة حرارة املاء الناتج من البرج، واليت تؤدي دوراً هاماً يف اختيار
نوع برج التربيد.

درجة حرارة املاء اخلارج من البرج

Wasseraustrittstemperatur

7165 water pollutant 
substance

substance polluante de l'eau

حسب التحديد يف الفصل § 62 الفقرة 3 من قانون املياه
(WHG) واإلصدار املعمول به منذ 1 مارس 2010 بأملانيا، مواد

صلبة وسائلة وغازية ، اليت من احملتمل أن تسبب تغريات سلبية
مستمرة يف نوعية املياه بقدر ال يستهان به.

مادة ملوثة للمياه

Wassergefährdender Stoff

7166 water pollution

pollution d'eau

تلوث املياه

Wasserverschmutzung

7167 water pollution 
prevention

prévention de la pollution de l'eau

مجيع اهودات واإلجراءات املبذولة من أجل حماية املُسطّحات املائية
(مياه السواحل، و((رابط: مياه سطحية|املياه السطحية))، و((رابط:
مياه جوفية|املياه اجلوفية)))  من كل ما يضر ا. وإلجراءات حماية

املُسطّحات املائية أهداف عديدة، منها: احلفاظ على نقاء املياه
((( رابط: مياه الشرب)) واملياه املُستخدمة يف األغراض الصحية

األخرى)، وكذلك حماية ((رابط: نظام بيئي|األنظمة البيئية)) املائية
(أي املُعتمدة على املياه)، لكوا أحد اجلوانب احليوية يف ((رابط:

حماية الطبيعة)). 

الوقاية من تلوث املياه

Gewässerschutz

7168 water problem;   
water scarcity

problème de l'eau

نقص يف مصادر املياه (الينابيع، أو اهلطوالت، أو األار) حبيث يكون
هناك عجز يف تغطية االحتياجات منها يف منطقة ما (التغذية، أو

االنتاج الصناعي، إخل..) .

أزمة مياه

Wasserproblem

7169 water protection

conservation des cours d'eau

حماية املُسطّحات املائية

Gewässerschutz

7170 water protection 
area (WPA)

zone de protection des eaux

املناطق حيث ختضع املياه (املياه اجلوفية واملياه السطحية واملياه
الساحلية للحماية بقواعد وأوامر ونواهي خاصة ضد التأثريات

الضارة.

منطقة محاية املياه

Wasserschutzgebiet (WSG)

7171 water pump

pompe à eau

جهاز لنقل وحتريك املياه (انظر أيضا: فن املاء). ميكن استخدام مجيع
أنواع املضخات يف هذا اال، إال أا جيب أن تتناسب مع اخلصائص

الفيزيائية للوسط وأهداف االستعمال.

مضخة مياه

Wasserpumpe

736



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةW

7172 Water pumping 
(with buckets) 
/Noria

pompage de l'eau (avec des seaux) / Noria

عجلة جمهزة بدالء على طول حميطها وتدور حول حمور أفقي وجزءها
السفلي يغوص يف املاء. متتلئ الدالء باملاء عندما تغوص يف النهر أو يف
البئر. تفرغ الدالء حمتواها عندما تصل إىل اجلزء العلوي من العجلة يف

حوض استقبال يفرغها يف قناة للري.

ناعورة

Wasserschöpfwerk

7173 water quality

niveau de qualité des eaux

تستعمل درجة جودة املياه لتقييم وحتديد حالة ومستوى احتواء املياه
اجلارية من املواد العضوية القابلة للتحلل. تستند درجة جودة املياه،

وهي مخس درجات، إىل نظام (saprobic) ويتم متثيلها (كألوان أو
أرقام) يف خرائط نوعية املياه. يسمح نظام saprobic بتصنيف املياه

على

درجة جودة املياه

Gewässergüteklasse

7174 water quality

qualité de l'eau

-  

جودة املياه

Wasserqualität

7175 Water Quality Class

Classe de qualité d'eau

der Belastungszustand von Fließgewässern.  

درجة جودة املياه

Gewässergüteklasse

7176 water quality 
protection

protection de la qualité de l'eau

-  

محاية جودة املياه

Wasserqualitätsschutz

7177 water quantity

quantité d'eau

-  

كمية املاء

Wasserquantität

7178 water recycling

recyclage de l'eau

مفهوم سيشكّل يف املُستقبل جزءاً أساسياً من اإلدارة املُستدامة للموارد
املائية اليت أضحت حمدودة وغري موزعة بالتساوي على املُستوى

العاملي. ويرجع ذلك إىل الزيادة اهلائلة يف أعداد سكّان العامل، وما يتبع
ذلك من تزايد الطلب على املواد الغذائية، وازدياد االستهالك الفردي

للماء، وغري ذلك من املسببات الرئيسية لظاهرة ندرة املياه املُتزايدة.

إعادة تدوير املياه

Wasserwiederverwendung

7179 water removal

élimination de l'eau

يتعني نزع املاء من الغاز احليوي لتجنب حدوث تآكل بفعل احملاليل
احلمضية األكالة اليت تتكون عند حتلل كربيتيد اهليدروجني أو امللوثات

األخرى. وميكن نزع املاء بالتربيد أو بالضغط أو باالمتصاص أو
باالمتزاز.

نزع املاء

Wasserabscheidung

7180 water requirement

besoin en eau

احتياج مائي

Wasserbedarf

7181 water reserve

réserve d'eau

يبلغ إمجايل حجم احتياطي املياه يف ((رابط: أرض|الكُرة
األرضية))1386 مليون متر مكعب، ويتكون هذا االحتياطي من
٪97.8 من ((رابط: ماء|املاء)) السائل (أغلبه من املياه املاحلة يف
املُحيطات)، و2.15٪ من ((رابط: جليد|اجلليد))، و٪0.0001

من ((رابط: بخار املاء)) يف ((رابط: غالف جوي|الغالف اجلوي)). 

احتياطي املياه

Wasservorrat

7182 water reserves

réserve d'eau

االحتياطي من ((رابط: املاء)). 

احتياطي املياه

Wasservorrat

7183 water scarcity

pénurie d'eau

انظر ((رابط: توفر املياه)). 

ندرة املياه

Wasserknappheit
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7184 Water shortage

pénurie d'eau

عدم توفر ((رابط: املاء))؛ انظر ((رابط: توفر املياه)). 

نقص املياه

Wassermangel

7185 water shortage

pénurie d'eau

Die verfügbare Süßwasserressourcen.  

ندرة املياه

Wasserknappheit

7186 water stimulation;   
hydraulic 
stimulation

stimulation hydraulique

(انظر: ((رابط: تنشيط هيدرويل))) 

حتفيز مائي

Wasserstimulation

7187 Water storage 
power plant

centrale hydroélectrique avec stockage d'eau

حمطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، واليت لديها خزان كبري للمياه، عموما
حبرية سد.

حمطة كهرومائية مع ختزين املياه

Wasser-Speicherkraftwerk

7188 water supply

approvisionnement en eau

توفري مياه الشرب الضرورية.

تزود باملياه

Wasserversorgung

7189 water supply 
installation

installation d'approvisionnement en eau

حمطة اإلمداد باملياه

Wasserversorgungsanlage

7190 water technology

technologie de l'eau

مصطلح عام يشمل التقنيات املُستخدمة يف عمليات التعامل مع معاجلة
املياه. (انظر: ((رابط: معاجلة املياه))، ((رابط: طُرق معاجلة املياه))) 

تقانة املياه

Wassertechnik

7191 water temperature

température de l'eau

درجة حرارة املاء

Wassertemperatur

7192 water tower

château d'eau

هيكل لتخزين املياه واحملافظة على ضغط املياه يف نظام إمدادات املياه.

برج املياه

Wasserturm

7193 water treatment

traitement de l'eau

عملية يتم حتسني درجة جودة املاء بشكل محدد، وتضم يف أساسها
نوعني من املُعاجلة: تتم يف النوع األول  إزالة ((رابط: مادة

ملوِّثة|املواد املُلوِّثة)) من املاء (على سبيل املثال عن طريق التنقية،
والتعقيم، و((رابط: إزالة احلديد))، و((رابط: إزالة املنغنيز))، وتيسري
املاء وإزالة األمالح). فيما يتم يف ويف النوع الثاين يتم استكمال املواد
الالزمة لضبط جودة املاء وكذلك ضبط املُتغيرات فيه (من خالل

املُعايرة مثالً، وضبط قيمة اُألس اهليدروجيين، واأليونات املُذابة، وقدرة
التوصيل). وتعد معاجلة املياه خطوة رئيسية يف عملية إنتاج ((رابط:

مياه الشرب|مياه الشرب)) املُخصصة لالستهالك  البشري.

معاجلة املياه

Wasseraufbereitung

7194 water treatment

traitement de l'eau

معاجلة املياه هي جمموعة من العمليات اليت دف إىل تغيري يف نوعية
املياه. ميكن تقسيم املعاجلة أساسا إىل جمموعتني من العمليات:

 
1. إزالة مواد من املاء (على سبيل املثال: التنظيف، التعقيم، إزالة

احلديد واملنغنيز، التليني، إزالة األمالح (التحلية)). 
 

2. إضافة بعض

معاجلة املياه

Wasseraufbereitung
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7195 water treatment 
methods

procédés de traitement de l'eau

يمكن تقسيم طُرق وعمليات معاجلة املياه إىل: 1. عمليات بيولوجية
(مثل:  ترسب احلمأة، و((رابط: معاجلة الهوائية ملياه الصرف

الصحي|املعاجلة الالهوائية ملياه الصرف الصحي))) . 2. عمليات
كيميائية مثل ((( رابط: أكسدة|األكسدة))، و((رابط:

تعقيم|التعقيم))، و((رابط: حتوصب|التحوصب))، و((رابط: إزالة
الكربون))، و((رابط: تبادل أيوين|التبادل األيوين))) . 3. ((رابط:
طريقة الترشيح باألغشية|طرق الترشيح باألغشية)) (مثل: ((رابط:
تناضح|التناضح))، و((رابط: تأين اإللكترودات)).  4. عمليات

فيزيائية مثل ((( رابط: ترذيذ|الترذيذ))، و((رابط:
ترسب|الترسب))) . كما تندرج حتت هذا املفهوم عمليات املُعاجلة
امليكانيكية (باستخدام ((رابط: غربلة (النفايات))) ، أو املرشحات

مثالً).

طُرق معاجلة املياه، عمليات معاجلة
املياه

Wasseraufbereitungsverfahren

7196 water treatment 
stages

étapes de traitement de l'eau

((رابط: طُرق معاجلة املياه)) املُدجمة واملُتتالية. فعملية معاجلة ((رابط:
((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية)) القادمة من ((رابط: بئر|اآلبار))،

مثالً، تتألف يف املُعتاد من مرحلة وية، بغرض ((رابط: أكسدة))
املاء، ومرحلة ((رابط: ترسيب|الترسيب))، بغرض التخلّص من

هيدرات أكاسيد احلديد واملنغنيز وذلك قبل إجراء مرحلة ((رابط:
ترشيح|الترشيح)). 

مراحل معاجلة املياه

Wasseraufbereitungsstufen

7197 water turbine;   
hydraulic turbine

turbine hydraulique

عنفة تستخدم يف عمليات توليد ((رابط: طاقة كهرومائية|الطاقة
الكهرومائية))، حيث تقوم هذه العنفة بتحويل ((رابط: طاقة حركية

|الطاقة احلركية)) (( رابط: ماء|للمياه)) إىل ((رابط: طاقة
ميكانيكية|طاقة ميكانيكية))، تستخدم بدورها لتدوير عمود العنفة

ولنقل الدواليب، ولتشغيل املولّد كهربائي. وتوضح الصورة مثاالً على
جتميع توربينيت 'بلتون' يف حمطة طاقة 'فالشيرتيه'.

عنفة مائية

Wasserturbine

7198 water use

utilisation de l'eau

استخدام املياه يف إطار هذا املصطلح هي كفاءة استخدام املياه املتاحة
يف تطبيقات معينة. يف الزراعة يف البلدان النامية تضيع حوايل 70 ٪

من املياه يف طريقها من املصدر إىل النباتات.

استخدام املياه

Wassernutzung

7199 water use

utilisation de l'eau

der menschlichen Nutzung des Wassers  

استخدام املياه

Wassernutzung

7200 water vapor

vapeur d’eau

مصطلح يستخدم للتعبري عامة عن ركام بخار املاء املرئي، الناشئ عن
حدوث تكثّف جزئي مسبق لبخار املاء (البخار الرطب)، كما هو
احلال يف الضباب أو السحب. بينما يف السياق التقين العلمي، فإن
بخار املاء يعرف بأنه ((رابط: ماء|املاء)) يف حالته الفيزيائية الغازية

غري املرئية، مثله كمثل اهلواء.

بخار املاء

Wasserdampf

7201 water vapor

vapeur d'eau

(انظر: ((رابط: غاز حقيقي))) 

بخار املاء

Dampf

7202 water vapor 
pressure curve

courbe de pression de la vapeur d'eau

احلد بني ((رابط: احلالة السائلة)) و((رابط: احلالة الغازية)) يف مخطط
األطوار (ذي البعدين: درجة احلرارة والضغط). ويبني هذا املنحىن

ترابط ضغط التشبع للمائع مع درجة احلرارة.

منحىن ضغط خبار املاء

Dampfdruckkurve

7203 water vapor table

table des constantes de la vapeur d'eau

جدول لبخار املاء يتكون من ((رابط: متغري احلالة|متغريات احلالة))،
والضغط، ودرجة احلرارة، و((رابط: احلجم النوعي))، و((رابط:
اإلنتالبية (H)))  النوعية، و((رابط: اإلنتروبيا (S)))  النوعية، وقد
حيتوي على قيم أخرى. تمثّل هذه القيم حالة التشبع، والسائل،

و((رابط: بخار ماء محمص|خبار املاء املُحمص)). 

جدول خصائص خبار املاء

Dampftafel
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7204 water vapour

vapeur d'eau

gasförmiges Wasser  

خبار املاء

Wasserdampf

7205 water volume 
sprayed

volume d'eau pulvérisée

طريقة للتحكّم يف سعة ((رابط: برج التربيد)) باستخدام صمام لتنظيم
كمية املياه املرشوشة وفقاً للتغيرات اليت حتدث يف احلمل. وهذه
الطريقة تعتمد على العالقة بني معدل تدفّق املياه وسعة البرج.

حجم املاء املرشوش

Sprühwasservolumen

7206 water wave

vague d'eau

موجات سطحية، تنشأ عند موضع التقاء ((رابط: ماء|املاء)) واهلواء.
وقد أوضح 'والتر مونك' أن هذا املفهوم يشمل كل التقلّبات اليت

حتدث يف منسوب املياه، وتستمر لفترات دورية تتراوح بني أعشار من
الثانية وساعات (موجة املد واجلَزر). ويصنف مونك املوجات املائية

بِحسب مسمياا، والقوى املُسببة هلا، واتساعاا النِسبية.

موجة مائية

Wasserwellen

7207 water;  steam solar 
power tower 
receiver

récepteur à eau;  vapeur d’une centrale solaire à 
tour

مستقبِل يبخر املاء ويسخن البخار يف مبادل حراري باستخدام
اإلشعاع الساقط.

برج استقبال الطاقة الشمسية ببخار
املاء

Solarturmabsorber mit Wasserdampf

7208 Waterbody

Plan d'eau

موقع مبياه جارية أو مستقرة (عموما مياه عذبة) تغطي مساحة من
سطح األرض.

جتمع مائي

Gewässer

7209 Water-cooled chiller

Réfrigérateur refroidi à l'eau

((رابط: مربد)) يتم تربيده بواسطة املاء.

مبرد باملاء

wassergekühlte Kältemaschine

7210 water-cooled 
condenser

condenseur refroidi à l'eau

((رابط: مكثف التربيد|مكثف تربيد)) تستخدم فيه املياه لطرد احلرارة
الكامنة يف املُبرد بفعل التكثيف. وعادة ما تستمد هذه املياه من إحدى

األار أو البحار أو أي من املصادر األخرى.

مكثف مربد باملاء، مكثف مائي

wassergekühlter Kondensator

7211 watercourse

cours d'eau

ر صغري.

جمرى مائي

Wasserlauf

7212 watercourse 
managment

aménagement des cours d'eau

انتفاع باملُسطحات املائية

Gewässernutzung

7213 watercourses

cours d'eau

هي جماري مبياه متدفقة ((رابط: مواقع مائية))، وتشمل الطبيعية
واالصطناعية، على أن يكون هناك احندار. البحريات الكبرية اليت

تعربها أار (تصب فيها وتنبع منها أار) ال تعترب عموما جماري مائية.

جمرى مائي

Fließgewässer

7214 watercourses

cours d'eau

alle oberirdisch fließende Gewässer (z.B. 
Fluss, Bach)  

مياه جارية

Fließgewässer

7215 waterless 
technology

technologie sans ()consommation d') eau

تقنيات ال تستخدم فيها املياه، مثل حمطات الطاقة الشمسية أو طاقة
الرياح. وتعد هذه التقنيات من الوسائل اهلامة لتوليد الطاقة يف املناطق

اليت تعاين من ندرة املياه.

تقنيات المائية

wasserlose Technologie
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7216 watermill

moulin à eau

عجلة مائية، وغالبا ما تسمى عجلة الطاحونة، هي عجلة تدفعها
الطاقة املائية إىل الدوران. هنا، يستخدم الطاقة الكامنة واحلركية للمياه

لدفع طواحني املياه جبميع أنواعها، حمطات صغرية لتوليد الطاقة
الكهرومائية، أو حمطات ضخ املياه (ناعورة).

طاحونة مائية

Wassermühle

7217 waterproof

imperméable à l'eau

طبقة كتيمة أو وسط كتيم أي ال يسمح مبرور ال((رابط: ماء)). 

سدود للماء

wasserdicht

7218 watershed

bassin versant

حوض تصريف مائي، يتم من خالله توجيه املياه، واملواد العضوية،
واملُغذّيات الذائبة، والرواسب، حنو جمرى مائي صغري أو حبرية.

منطقة التصريف املائي

Entwässerungsgebiet;   Abflussgebiet

7219 watershed

ligne de partage des eaux

خط حتول مستجمعات املياه - أو بتعبري أدق، خط فاصل بني
مستجمعني للمياه (يف مقابل ((رابط: نقطة فاصلة للتحول)))  – هو
خط احلدود بني نظامني لنهرين متجاورين. يتوافق مع احلد الفاصل

بني مناطق مستجمعات املياه من مياه األمطار املغذية لنهرين
متجاورين. جيب التمييز بني

حد التصريف

Wasserscheide

7220 watershed area / 
drainage area

surface du bassin versant

((رابط: منطقة مستجمعات املياه)). 

مساحة مستجمعات املياه

Einzugsgebietsfläche

7221 watershed point

point de partage des eaux

نقطة حتول مستجمعات املياه هي النقطة حيث يلتقي ((رابط: خط
حتول مستجمعات املياه)) خبط آخر. يلتقي يف نقطة حتول مستجمعات
املياه مناطق مستجمعات املياه من مياه األمطار لعدة (عادة ثالثة) نظم

من األار املتجاورة.

نقطة مستجمعات املياه

Wasserscheidepunkt

7222 waterworks

station d'eau

نظام لتوفري ((رابط: ماء الشرب)). 

حمطة مياه

Wasserwerk

7223 Watt

Watt

الوحدة األساسية الشائعة لقياس القدرة الكهربائية يف النظام املتري. 1
واط = 1جول;  1 ثانية، أو القدرة الكهربية احلادثة يف دائرة نتيجة

مرور تيار قدره 1 أمبري يف وجود فرق يف اجلُهد قدره 1 فولت.
1واط = 3,412 وحدة حرارية بريطانية;  ساعة.

واط

Watt

7224 watt

watt

gesetzliche Einheit für Leistung benannt.  

واط

Watt

7225 watt hour

wattheure

Wattstunden (Wh) entsprechen einer 1000
.(Kilowattstunde (kWh

واط ساعة

Wattstunde

7226 watt, kilowatt

Watt, Kilowatt

وحدتا قياس القُدرة الكهربائية، ويشار إليها باالختصارين: W و
.kW

واط، كيلوواط

Watt, Kilowatt

7227 Watt-peak (Wp)

Watt-crête (Wc)

وحدة للقدرة املعيارية (القدرة االمسية) للخاليا الشمسية أو وحدات
الطاقة الشمسية حتت الظروف القياسية. التصريح عن أسعار وحدات

الطاقة الشمسية يتم عادة باليورو للواط الذروة.

(Wp) واط الذروة

Watt-Peak (Wp)

7228 wave energy

énergie des vagues

قُدرة األمواج على إنتاج الطاقة. (انظر: ((رابط: حمطة طاقة
األمواج))، و((رابط: نظرية إيري))) 

طاقة األمواج، طاقة حركة األمواج

Wellenenergie
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7229 wave energy plant

centrale houlomotrice

أحد أنواع ((رابط: حمطات توليد الطاقة الكهرومائية|حمطات توليد
الطاقة الكهرومائية))، تستخدم فيها ((رابط: الطاقة|طاقة)) األمواج
البحرية - اليت تندرج ضمن الطاقات املُتجددة - لتوليد ((رابط: تيار

كهربائي|التيار الكهربائي)).  وتتميز هذه احملطة يف مقابل ((رابط:
ا ال تعتمد على ((رابط: مدى املدواجلزر)) بكو حمطة طاقة املد
واجلزر)) لالستفادة من فَرق الطاقة بني ((رابط: جزر|اجلزر))

و((رابط: مد|املد))، بل تعتمد على ((رابط: حركة األمواج|حركة
أمواج البحر)) املتواصلة.

حمطة طاقة األمواج، حمطة توليد طاقة
األمواج

Wellenkraftwerk

7230 wave movement

mouvement des vagues

تتحرك جزيئات املاء املوجودة على سطح البحر وأسفل األمواج املائية
على شكل مسار دائري عمودي. وهذا يعين أن اجلُزيئات تقوم حبركة
مدارية، حيث يقل نصف قُطر اجلُزيئات كُلّما اجتهنا من سطح املاء إىل
عمقه. وتتميز حركة األمواج األمامية مبساراا الدورانية، حيث تتوافق
القيعان املوجية مع النِطاقات السفلى للمسارات، بينما تتوافق القمم

املوجية مع النطاقات العليا هلا.

حركة األمواج

Wellenbewegung

7231 way of life

mode de vie

-  

ج حياة

Lebensweg

7232 weather

météo

Mit Wetter beschreiben wir den 
 augenblicklichen Zustand der unteren  zu 

einer bestimmten Zeit an einem bestimmten 
Ort. Dazu werden Temperatur, 

Luftdruck,Wind, Sonnenstrahlung und 
andere Größen gemessen.  

حالة الطقس

Wetter

7233 Weather and Energy 
PROGnoses 
(WEPROG)

service de prévisions météorologiques

مؤسسة أملانية تقدم تنبؤات حول املناخ والوقت الواقعي باستخدام
وحدات حماكاة باحلاسوب ملنتجي الطاقة والشركات اليت قد ترغب يف
حتسني كفاءة عملها، وذلك من خالل التعامل الواعي مع املخاطر اليت

قد حتدث بفعل الظواهر اجلوية أو عند وجود عوامل مناخية معينة.

مؤسسة التنبؤ بالطقس والطاقة

WEPROG (Wetter und Energie PROGnosen)

7234 weather condition

conditions météorologiques

Als Witterung bezeichnen die Meteorologen 
den durchschnittlichen Charakter des 

Wetterablaufs an einem Ort oder in einem 
Gebiet über mehrere Tage bis zu mehreren 

Wochen.  

حالة الطقس خالل فترة معينة

Witterung

7235 Weather forecast

prévisions météorologiques

توقعات الطقس

Wetterprognose

7236 weather satellite

satellite météorologique

قمر صناعي يقوم بنقل بيانات األرصاد اجلوية إىل األرض.

قمر صناعي لألرصاد اجلوية

Wettersatellit

7237 weather service

service météorologique

مصطلح شامل للجهات واملُنشآت اليت تعمل يف جمال مراقبة وحبث
األحوال املُناخية والتنبؤ ا.

هيئة األرصاد اجلوية

Wetterdienst

7238 Weather station

station météo

Thermometerhütte, Klimahütte  

حمطة (قياس) حالة الطقس

weather station

7239 weather station

station météo

siehe Wetter Messstation  

حمطة الطقس

Wetterstation
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7240 weather window

fenêtre météo

فترة زمنية البد وأن تكون األحوال اجلوية املُتوقعة ا مواتية الستكمال
األعمال اإلنشائية البحرية بأمان. وعند حتديد هذه الفترات، تؤخذ

حاالت التأخري املُحتملة يف االعتبار.

فترة الطقس املوايت

Montagezeitfenster

7241 weathering

altération

die Zersetzung von Gestein.  

جتوية

Verwitterung

7242 weathering 
equilibrium

équilibre d'altération

-  

توازن التجوية

Verwitterungsgleichgewicht

7243 weathering intensity

intensité d'altération

-  

شدة التجوية

Verwitterungsintensität

7244 weathering stability

stabilité d'altération

-  

استقرار التجوية

Verwitterungsstabilität

7245 Weatherization

étanchement

استخدام ((رابط: حشوة عازلة)) للحد من ((رابط: رشح)) اهلواء
اخلارجي إىل مبىن ما.

مقاومة التجوية، محاية ضد الطقس،
مقاومة التقلبات اجلوية

Wetterschutz

7246 Weibull distribution

distribution de Weibull

توزيع يتمثل يف دالة كثافة االحتماالت، ويفضل استخدامه عن
((رابط: توزيع 'رايلي')) يف حالة توفّر بيانات مفصلة عن سرعة
الرياح. يعترب توزيع وايبول متثيلًا أكثر مشوليةً، وبالتايل فإنه يتضمن

توزيع 'رايلي' كحالة خاصة.

توزيع 'ويبول'، توزيع 'وايبول'

Weibull-Verteilung

7247 Weibull distribution 
plot

tracé de la distribution Weibull

املُتغير األساسي 'A' يشري إىل متوسط مدى تعرض املوقع للرياح،
بينما يمثل متغير الشكل 'k' مدى ارتفاع التوزيع، مما يعين أنه عندما
تظل سرعة الرياح قريبة من قيمة معينة، فإنه سيكون للتوزيع قيمة

.'k' رتغيرتفعة للمم

رسم بياين لتوزيع 'وايبل'

Weibull-Verteilungsgraph

7248 weighbowl

cuve de mesure

صندوق صغري يوجد على خط التغذية بالوقود وقبل جهاز احلرق،
وهو يسمح بالتعيني الدقيق ملعدل التغذية أو مبعايرة الوقود املستخدم يف

اإلشعال.

صندوق معايرة (الوقود)

Dosierbehälter

7249 weir

déversoir

نوع من أنواع ااري املائية، أو املُسطّحات املائية أو املصارف
األرضية مثال، اليت تسري فيها مياه الصرف الصحي أو مياه األمطار
أو أية مياه منصرفة، حىت تصل إىل مسطّح مائي كبري نسبياً. وتعترب
املَصارف الطبيعية جماري مائية مفتوحة تستقبل املياه من مسطّحات
مائية أخرى أصغر نسبياً أو من نطاقات للمياه اجلوفية أو من أنظمة

صرف، لتوجهها إىل تلك املُسطّحات الكربى.

قَناةُ تصرِيف

Vorfluter

7250 well

puits

جتهيز فين الستخراج ((رابط: مياه جوفية|املياه اجلوفية)).  ( انظر:
((رابط: بئر ارتوازية))، ((رابط: بئر رأسية مبرشح))، ((رابط: بئر

أفقية مبرشح))، ((رابط: بئر حمفورة))، ((رابط: معادلة البئر))) 

بئر

Brunnen

7251 well

puits

بئر

Brunnen
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7252 well killing;   
borehole killing

retrait des conditions artésiennes des puits 
géothermiques

مصطلح يقصد به يف تكنولوجيا حفر اآلبار عملية حقن البئر بسائل
لزج للتخلص من اخلواص االرتوازية لآلبار األنبوبية. (انظر: ((رابط:

بئر جيوحرارية (بئر))) )

إمخاد البئر

Totpumpen der Bohrung

7253 wells formula

formule des puits

تطبق هذه املُعادلة حلساب كمية املياه اليت يستوعبها ((رابط: بئر)) ما،
وتحسب بضرب قيمة السطح اخلارجي ألسطوانة يف السرعة احلدية
للخلو من الرِمال واحلصى، وذلك طبقاً ملا ذكره العامل زيشارت

* (r) نصف القطر * Q_F = 2 :املُعادلة هي .(Sichardt)
.k_f);   15) ((ل النفاذيةعامرابط: م)) جذر * (h) االرتفاع

.[m³;  s] ب;  ثانيةكعقاس الناتج بوحدة متر موي

معادلة البئر

Brunnenformel

7254 wells used for 
irrigation

puits utilisé pour d'irrigation

-  

آبار تستخدم للري

für die Bewässerung genutzte Brunnen

7255 well-to-wheel

Du puits à la roues

مصطلح يقصد به كافة مراحل سريان الطاقة، بدءاً من توليدها أو
توفريها، حىت استخدامها يف إدارة املركبات. وتشري كلمة 'املنبع' إىل
السلسلة التقليدية لتجهيز الوقود احلفري، أما كلمة 'العجالت' فيشار

ا إىل استخدام الوقود يف املركبة حىت دوران عجالا.

من املنبع إىل العجالت

Well-to-Wheel

7256 wet Bulb

bulbe humide

أداة قياس الرطوبة النسبية، حيث يتسبب تبخر الرطوبة يف خفض
درجة حرارة البصيلة الرطبة مقارنة بدرجة حرارة البصيلة اجلافة يف

نفس املنطقة.

بصيلة رطبة، بصيلة مبتلة

Feuchtkugel

7257 wet bulb 
temperature

température limite de refroidissement

احلد األدىن لدرجة احلرارة الذي يمكن أن تصل إليه املياه عن طريق
التبخر، وتقاس بواسطة مقياس الرطوبة نظراً ألمهيتها يف تصميم برج

التربيد.

درجة حرارة البصيلة الرطبة، درجة
حرارة البصيلة املبتلة

Kühlgrenztemperatur;   Feuchtkugeltemperatur

7258 wet bulb 
thermometer

thermomètre à boule humide

مقياس درجة حرارة ذو بصيلة موضوعة يف فتيل مبلل.

ترمومتر ذو بصيلة رطبة، ترمومتر ذو
بصيلة مبتلة

Feuchtkugelthermometer

7259 wet cooling tower

tour de refroidissement humide

برج تربيد بسحب طبيعي حيث يتم رش املاء املطلوب تربيده يف اهلواء
يف أعلى الربج، فتتناثر قطراته يف اهلواء وعلى التعبئة. يتخلص املاء من
احلرارة بتبخر جزء منه وبترطيب اهلواء. تبخري عشر غرامات متكن من
ختفيض درجة حرارة كيلوغرام من املاء بستة درجات. باإلضافة إىل

برج تربيد رطب

Nasskühlturm

7260 wet cooling towers

tours de refroidissement humide

تتحدد أدىن درجة حرارة للمياه الباردة عن طريق فارق حد التربيد
لبرج التربيد ودرجة حرارة اهلواء الرطب املُحيط، واليت تكون أقل من

درجة حرارة اهلواء اجلاف بِفعل الرطوبة الطبيعية للهواء.

أبراج تربيد رطبة

Nasskühltürme

7261 wet deck surface

surface de ruissellement

حشوة بسطح كبري تعمل على توفري اتصال أعلى للماء واهلواء.
وتتكون هذه احلشوة أساساً من طبقات بالستيكية متشكلة باحلرارة.

سطح رطب

Rieseleinbauten

7262 wet rotor pump

pompe à rotor noyé

مضخة حيث األجزاء الدوارة مبللة (املضخة باإلضافة إىل اجلزء الدوار
من احملرك الكهربائي) أي يتدفق حوهلا أو عربها السائل املطلوب

ضخه، والذي ميكن أن يستخدم للتربيد وتشحيم األجزاء الدوارة.

مضخة بِدوار مبلل

Nassläufer
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7263 wet steam

vapeur humide

اتزان ((رابط: حالة سائلة|احلالة السائلة)) يف حالة التشبع و((رابط:
بخار ماء مشبع|بخار املاء املُشبع)).  ( انظر: ((رابط: توازن دينامي

حراري))) 

بخار رطب

Nassdampf

7264 wet steam region

zone de vapeur humide

(رابط: منطقة ذات طورين)) واقعة بني ((رابط: حالة سائلة|احلالة
السائلة))، ((رابط: حالة غازية|واحلالة الغازية)). 

منطقة بخار رطب

Nassdampfgebiet

7265 wet torrefaction

torréfaction humide

عملية ((رابط: معاجلة حتضريية)) تستخدم لتحويل ((رابط: كتلة
حيوية|الكتلة احليوية)) لوقود صلب كثيف الطاقة له خصائص

موحدة نسبياً. ويف هذه العملية، تتفاعل الكتلة احليوية مع املاء الساخن
املضغوط عند درجة حرارة تتراوح بني 200-250° س.

حتميص رطب

Feuchttorrefizierung;   Feuchttorrefikation

7266 wetland

zones humides

ist ein Gebiet, das im Übergangs-bereich von 
trockenen zu dauerhaft feuchten 

Ökosystemen liegt.  

أراضي رطبة

Feuchtgebiet

7267 wheat acreages

superficie de blé

-  

أراضي مزروعة بالقمح

Weizenanbauflächen

7268 wheeling

service de transit de l'électricité

عملية نقل الطاقة الكهربائية بني البائع واملُشتري بواسطة شركة
وسيطة واحدة أو عدة شركات.

نقل كهربائي وسيط

Durchleitung

7269 whipstock

sifflet déviateur

جتهيزة حفر هلا سطح مائل ينحرف اإلزميل املوجود ا بطوهلا يف اجتاه
حمدد سلفاً. كما ينبغي وجود هذا اإلسفني جلعل ((رابط: بئر

عميقة|البئر العميقة)) تنحرف عن مسارها الرأسي ميالً أفقياً. (انظر:
((رابط: بئر جيوحرارية (بئر))) 

إسفني اإلمالة

Ablenkkeil

7270 whole-tree 
harvesting

récolte en tiges entier

طريقة من طرق ((رابط: حصاد|احلصاد)) يتم فيها قطع جِذْع
الشجرة وإزالتها بأكملها (مع اإلبقاء على اجلذْل).

حصاد الشجرة من فوق اجلذْل

Ganzstammernte

7271 Wide Area Network 
(WAN)

Réseau étendu

شبكة الكمبيوتر اليت متتد على النقيض من (شبكة املنطقة احمللية
LAN) أو (شبكة املناطق احلضرية MAN) على مساحة جغرافية

واسعة جدا.
 

عدد أجهزة الكمبيوتر املتصلة غري حمدود. ومتتد الشبكات الواسعة عرب
البلدان أو حىت القارات. وتستخدم  لربط الشبكات احمللية املختلفة، و

(WAN) شبكة منطقة شاسعة

Weitverkehrsnetz

7272 wind

vent

ينشأ الريح بفعل توازن التيار عند حدوث فروق يف قيم الضغط
اجلوي، ويرجع سببه يف املقام األول إىل تباين درجات حرارة ((رابط:
سطح أرض|األرض)).  ومن مثّ تنتقل الكُتل اهلوائية من مناطق الضغط

اجلوي املرتفعة إىل مناطق الضغط املنخفضة (انظر: ((رابط: رياح
جيوستروفية))، و((رابط: رياح االحندار))، و((رابط: رياح

احتكاكية))) 

ريح

Wind

7273 wind

vent

wird in der Meteorologie eine gerichtete, 
stärkere Luftbewegung in der  bezeichnet.  

ريح

Wind
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7274 wind

vent

atmosphärische Luftbewegung  

ريح

Winde

7275 wind and air 
pressure belt

ceinture du vent et de pression atmosphérique

Die - und Luftdruckgürtel der Erde 
bezeichnen globale Zonen, zu denen 

generelle Aussagen über die vorherrschenden 
Wind- oder Luftdruckverhältnisse gemacht 

werden können.  

حزام الرياح والضغط اجلوي

Wind und Luftdruckgürtel

7276 wind atlas method

méthode de l'atlas du vent

استخدام أطلس ذو تقنية عالية الدقة والوضوح للحصول على بيانات
خبصوص الرياح يف حالة تعذُّر أخذ قياسات سرعة الرياح يف موقع

تركيب ((رابط: عنفة رياح|عنفة الرياح)).  وباستخدام هذه الطريقة
يمكن معاجلة البيانات مبا يتواءم مع السمات اخلاصة للموقع، ومن مث

يتيسر التنبؤ مبا يناسبه.

طريقة أطلس الرياح

Windatlasmethode

7277 wind carrier 1

Wind carrier 1

سفينةٌ حتمل حمطة عنفات رياح، تعمل على إمداد مزارع الرياح
البحرية باخلدمات املُبتكرة واملُتخصصة يف أعمال النقل والتركيب

والصيانة. تبلغُ مساحةُ سطحها 3200 متراً مربعاً، ومحولتها 5300
طن تقريباً.

سفينة ويند كاريري 1

Wind Carrier 1

7278 wind energy

énergie éolienne

يحافظ كل من ((رابط: إشعاع مشسي|اإلشعاع الشمسي))
و((رابط: دورة هيدرولوجية|الدورة اهليدرولوجية)) على حركة

الكُتل اهلوائية داخل الغالف اجلوي لألرض. وتتسبب حركة ((رابط:
غالف جوي|الغالف اجلوي)) يف استهالك حنو 2.5٪ أو 1.4 *
1020 جول;  السنة من إمجايل اإلشعاع الشمسي الساقط على
السطح اخلارجي للغالف اجلوي. وينتج عن ذلك قُدرة ((رابط:

رياح|رياح)) إمجالية نظرية تقدر بنحو 4,3 * 1015 واط. وتعترب
طاقة الرياح شكالً ثانوياً ((رابط: طاقة مشسية|للطاقة الشمسية)). 

طاقة الرياح

Windenergie

7279 Wind energy

énergie éolienne

أو الطاقة الرحيية هي مصدر من مصادر الطاقات املتجددة. تستخدم
الطاقة احلركية للتحرك الكتل اهلوائية يف اجلو بشكل صناعي يف توليد

الكهرباء.

طاقة الرياح

Windenergie

7280 wind energy

énergie éolienne

إنتاج الكهرباء من حتويل الطاقة احلركية للرياح.

طاقة الرياح

Windenergie

7281 wind energy

énergie éolienne

ist eine regenerative Energiequelle.  

طاقة رحيية

Windenergie

7282 Wind Energy 
Agency 
Bremerhaven;  
Bremen (WAB)

Agence d‘énergie éolienne de Bremerhaven 
(WAB)

وكالة تتألف من شبكة لقطاع طاقة الرياح يف اإلقليم الشمايل الغريب
ألملانيا، وتشارك يف احلوار حول صناعة طاقة الرياح البحرية يف أملانيا
كلها. وتضم الوكالة، منذ عام 2002، ما يزيد عن 350 عضوا من
مؤسسات ومعاهد، تغطي سلسلة التقييم الكامل لقطاع طاقة الرياح،
بدءاً من إجراء البحوث العلمية ومروراً بعمليات اإلنتاج وبناء املُنشآت

واحملطات وصوالً إىل أعمال الصيانة واإلصالح.

وكالة طاقة الرياح مبدينة برميرهافن
(WAB)

Windenergie-Agentur Bremerhaven e.V. (WAB)
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7283 wind energy 
converter

convertisseur d'énergie éolienne

(انظر: ((رابط: حمطة لتوليد طاقة الرياح))) 

محول طاقة الرياح

Windenergiekonverter

7284 wind energy;   wind 
power

énergie éolienne

إحدى مصادر الطاقة املتجددة.

طاقة الرياح

Windenergie

7285 wind erosion

érosion éolienne

bezeichnet im geowissenschaftlichen Sinn die 
Zerstörung von Oberflächenformen  

تعرية رحيية

Winderosion

7286 wind farm

parc éolien

عنفات رياح مجمعة معاً يف منطقة رياح مستمرة إما برا أو حبرا. وقد
يتفاوت عدد العنفات يف املزرعة الواحدة بني اثنتني أو ثالثة يف املزارع

الصغرية، ويصل إىل آالف العنفات يف احلقول الكبرية.

حقل رياح

Windpark

7287 wind farm design 
tool

outil de conception de parc éolien

أداة برجمية تستخدم لتصميم مزرعة طاقة رياح مع مراعاة حتقيق أفضل
استفادة منها.

أداة تصميم حقل الرياح

Windpark-Entwurfstool

7288 wind farm lease

bail de parc éolien

اتفاق يوقّعه مالك األرض واملُنتفع، مبوجبه يحق للمنتفع أن يستخدم
األرض إلقامة جتهيزات مزارع للرياح عليها. وهذا االتفاق يخول
ملالك األرض ميزات وتعويضات معينة. كما يدعم هذا العقد وثائق

ملزمة قانوناً تدوم عادةً لفترة 30 أو 60 عاماً.

عقد انتفاع حبقل رياح

Windpacht

7289 wind force

force éolienne

طريقة لتصنيف مدى قوة الرياح يف موقعٍ ما إىل سبع درجات
متدرجة، تبدأ من 1 وهي أقل درجة قوة، لتنتهي بـالدرجة 7 اليت
تأيت يف املرتبة العليا. ويقوم هذا التصنيف على متوسط سرعة الرياح

لتكوين فكرة عن اختيار املوقع األنسب إلنشاء مزرعة رياح، مع العلم
أن الدرجة 3 (تتراوح سرعة الرياح عندها بني 5.1 متر;  ثانية و
5.6 متر;  ثانية على ارتفاع 10 متر) هي أدىن درجة مطلوبة

لتركيب عنفات الرياح يف موقعٍ ما.

قُدرة الرياح

Windstärke

7290 wind forecast error

erreur de prévision du vent

اختالف القيمة املُتنبأ ا لشدة الرياح عن الواقع الفعلي. (انظر:
((رابط: خطأ تربيعي متوسط))، ((رابط: دقّة التنبؤ))) 

خطأ يف التنبؤ بالرياح

Windprognosefehler

7291 Wind gas

Gaz de vent

((X$142$)1رابط;" .s

غاز الرياح

Windgas

7292 wind home systems 
(WHS)

systèmes de vent domestique

أنظمة صغرية لتوليد القدرة من الرياح، دف إمداد مرتلٍ ما
باحتياجاته األساسية من اإلضاءة واخلدمات الترفيهية األخرى.

ويتراوح مقدار قدرة اخلرج الناجتة عنها يف حدود مئات الوات.

(WHS) أنظمة طاقة رياح مرتلية

Heimwindanlagen

7293 wind load

charge de vent

احلمل املفروض على هيكل برج التربيد بواسطة ريح ب جتاه
سطحه.

حمل الرياح 

Windlast
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7294 wind load

charge du vent

gehört zu den klimatisch bedingten 
veränderlichen Einwirkungen auf Bauwerke 

oder Bauteile. Sie ergibt sich aus der 
Druckverteilung um ein Bauwerk, welches 

einer Windströmung ausgesetzt ist.  

محل الرياح

Windlast

7295 wind monitoring 
system

système de surveillance de vent

جمموعة من األجهزة تستخدم معاً على ارتفاعات متفاوتة من سطح
األرض لقياس سرعة الرياح، وحتديد اجتاهها، ودرجة حرارا.

نظام مراقبة الرياح

Windüberwachungssystem

7296 Wind Park

Parc éolien

جمموعة من توربينات الرياح يف موقع.

حقل رحيي

Windpark

7297 Wind Park

Parc éolien

مزرعة الرياح هي عبارة عن جمموعة من مولدات الرياح،  وميكن
استخدامها من قبل املستثمر أو املشغل شكال ومن خالل العرض
املشترك للتيار الكهربائي تقنيا. كما تبىن يف أرض برية، أوساحلية

(شاطئية) أو على مسافة بعيدة من الساحل. و ميكن أن تكون ثالثة
فقط، ولكن أيضا أكثر

مزرعة الرياح

Windpark

7298 wind park

parc éolien

منطقة أقيمت فيها توربينات رياح متعددة.

مزرعة رياح

Windpark

7299 Wind power

énergie éolienne

الكهرباء اليت تولدها توربينات الرياح.

كهرباء رياحية

Windstrom

7300 wind power density

densité d'énergie éolienne

طريقة لتعيني قوة الرياح املوجودة يف منطقة معينة تستخدم بواسطة
((رابط:  عنفة رياح))، وتقاس بوحدة الواط لكل متر مربع.

كثافة طاقة الرياح

Windkraftdichte

7301 wind power plant

centrale d'énergie éolienne

تعمل هذه احملطة على جتميع ((رابط: طاقة الرياح)) بواسطة العضو
الدوار، بتحويلها إىل ((رابط: طاقة كهربائية|طاقة كهربائية)) وتزود

ا شبكة التيار الكهربائي.

حمطة لتوليد طاقة الرياح

Windkraftanlage

7302 wind power time 
series

série chronologique de la puissance du vent

كفاءة حمطة لتوليد القُدرة بالرياح عرب التسلسل الزمين.

تسلسل زمين لقُدرة الرياح

Windleistungszeitreihe

7303 Wind rose

rose des vents

رسم دائري يستخدم لتوصيف خصائص معينة عن سرعة الرياح
واجتاهها. وعادةً ما يكون الرسم عبارة عن دائرة ا 8 أو 12 أو 16

وِجهة مثلثة تمثل شتى االجتاهات، مثلها مثل البوصلة.

وردة الرياح، وردة الرياح

Windrose

7304 wind rose

rose des vents

رسم دائري يستخدم لتوصيف خصائص معينة عن سرعة الرياح
واجتاهها. وعادةً ما يكون الرسم عبارة عن دائرة ا 8 أو 12 أو 16

وِجهة مثلثة تمثل شتى االجتاهات، مثلها مثل البوصلة.

وردة الرياح

Windrose

7305 wind shear

cisaillement du vent

مصطلح يصف كيف تتغري سرعة الريح مع االرتفاع عن سطح
األرض. وتعترب درجة القص الرحيي دالة على وعورة التضاريس

األرضية وكذلك على االرتفاع الفعلي عن سطح األرض.

قص الرياح

Windscherung
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7306 wind speed

vitesse du vent

die Geschwindigkeit wird Meter pro 
Sekunde (m/s) gemessen  

سرعة الرياح

Windgeschwindigkeit

7307 wind speed 
duration curve

courbe de la durée de la vitesse du vent

متثيل بياين لسرعات الرياح كدالة تراكمية لعدد الساعات اليت تتجاوز
فيها سرعة الرياح سرعةً معينة يف السنة.

منحىن فترات سرعة الرياح

Dauerverteilung der Windgeschwindigkeit

7308 wind speed 
frequency curve

courbe de fréquence de vitesse du vent

منحىن يبني عدد ساعات تكرار سرعات الرياح سنوياً.

منحىن تواتر سرعة الرياح

Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit

7309 wind suction

succion du vent

ist die Kraftwirkung einer Windströmung an 
Oberflächen infolge des Bernoulli-Effektes.  

امتصاص رحيي

Windsog

7310 wind turbine

éolienne

محرك دوار، يحول طاقة الرياح احلركية إىل طاقة كهربائية. ومن
مكوناته الرئيسية العضو الدوار الذي يتكون عادةً من ريشتني أو ثالثة
أرياش تعمل على حتويل الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة ميكانيكية
دورانية، اليت تتحول عن طريق املولّد إىل طاقة كهربائية. ويمكن أن
يكون الدوران إما على حمور رأسي أو أفقي، والنوع األول هو األقدم

واألكثر انتشاراً.

عنفة رياح، عنفة هوائية

Windkraftanlage;   Windkraftwerk

7311 wind turbine

éolienne

منظومة تقنية حتول الطاقة احلركية للرياح إىل كهرباء.

عنفة الرياح

Windkraftanlage

7312 Wind turbine (WT)

Éolienne

تقوم عنفات الرياح(WT) حبصد طاقة الرياح، وحتوهلا إىل طاقة
كهربائية وتغذى ا شبكة الكهرباء.

عنفة الرياح

Windenergieanlage

7313 wind turbine bridge

pont des éoliennes

جِسر يوجد أسفله حيز يستخدم لدعم مصفوفة متراصة من عنفات
الرياح.

جِسر عنفات رياح

Windturbinenbrücke

7314 wind turbine 
operation costs

acétogénèse

تشتمل تكاليف تشغيل عنفات الرياح على تكلفة الصيانة واإلحالل.
وجترى أعمال الصيانة عقب مرور فترة تشغيل معينة.

تكاليف تشغيل عنفات الرياح

Acetogenese

7315 wind vane

girouette

قطعة مسطّحة كبرية من مادة متينة تعمل على حماذاة حركة العضو
الدوار بكيفية صحيحة لتكون يف اجتاه الرياح.

ريشة املروحة

Windfahne;   Steuerruder

7316 wind vane

girouette

مؤشر يقوم بتحديد اجتاه الريح.

دوارة الريح

Windrichtungsgeber

7317 wind veer

variation du vent avec l'altitude

حدوث تغير يف اجتاه الرياح مع مستوى االرتفاع.

تغير اجتاه الرياح

Windumschlag

7318 Windcatcher

tour du vent;   attrape-vent

عنصر إنشائي يتيح حدوث ((رابط: وية)) طبيعية يف املباين.

ملقف، القط الرياح

Windfänger
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7319 windmill

moulin à vent

مصطلح كان يطلق أصالً على جتهيزة تستخدم فيها طاقة الريح لطحن
احلبوب، ولكن مت التوسع يف مفهوم هذا املُصطلح ليشمل وصف

عنفات الرياح والتجهيزات اليت تعمل على ضخ املياه مبساعدة طاقة
الريح.

طاحونة هوائية

Windmühle

7320 Window insulation 
film

feuille pour isolation de fenêtre

فيلم بالستيكي (غشاء لدائين) يبسط على النوافذ الزجاجية للحد من
انتقال احلرارة.

رقاقة عزل النوافذ

Fensterisolationsfolie

7321 wireline

filaire

تقنية األعمال اليت جترى باستخدام كابل، مثل قياس عمق البئر. وهذه
التقنية ختتلف عن األعمال اليت جتري باستخدام خطوط أنبوبية.

تقنية استخدام الكابل

wireline

7322 withdrawal

réglage intermittent

عملية تفريغ خزان الطاقة، وهو الذي قد يكون مرتبطًا بتحويل الطاقة
املُخزنة. وهو املُقابل لعملية ((رابط: ختزين الطاقة)). 

تعديل فتح-غلق

Ausspeicherung

7323 wood

bois

خشب

Holz

7324 wood briquettes

briquettes de bois

إحدى صور الوقود اخلشيب، اليت تصنع عن طريق آالت الكبس، اليت
تضغط اجلُسيمات اخلشبية اجلافة غري املُعاجلَة، مثل: نِشارة اخلشب.
ويبلغ قُطر هذه القوالب املُصنعة 25 ملّيمتراً على األقل، علماً بأن

األجزاء األصغر املصنوعة بالكبس تسمى ((رابط: كبسوالت
خشبية|الكبسوالت اخلشبية)).  وتتمتع القوالب اخلشبية بكثافة عالية

متساوية، ومقطع عرضي واحد، وغالباً ما يكون طوهلا أيضاً متساوياً.

قوالب خشبية

Holzbrikett

7325 wood chips

copeaux de bois

((رابط: خشب)) مقطّع آلياً، ويبلغ احلد األقصى ملقاس هذه الرقائق
بني 3 و5 سم مربع تقريباً، تستخدم يف أنظمة التدفئة احلديثة اآللية
بالكامل. (انظر: ((رابط: طاقة اخلشب))، ((رابط: كبسوالت

خشبية))) 

رقائق اخلشب

Holzhackschnitzel

7326 wood energy

énergie du bois

ناتج االنتفاع من بقايا أخشاب الغابات وفضالت األخشاب من
ااالت الصناعية مثالً يف أغراض الطاقة. ويف أملانيا يعد هذا النوع من
الطاقة أهم ركائز الطاقة احليوية، جنباً إىل جنب مع ((رابط: الطاقة))
املُستمدة من ((رابط: مخلّفات أحيائية)) و((رابط: حماصيل الطاقة)). 

كما تعترب الطاقة اخلشبية يف الدول النامية عنصراً رئيساً لإلمداد
بالطاقة. (انظر: ((رابط: كبسوالت خشبية))، ((رابط: رقائق

اخلشب))) 

طاقة خشبية

Holzenergie

7327 wood gas

gaz de bois

غاز تصنيع يتكون من النتروجني اجلوي وأول أكسيد الكربون
واهليدروجني، مع نسب قليلة من امليثان وغازات أخرى. وميكن
استخدام غاز اخلشب - بعد التربيد والترشيح - إلمداد حمرك

االحتراق الداخلي بالقدرة أو يف أغراض أخرى.

غاز اخلشب

Holzgas

7328 wood gas

gaz de bois

غاز قابل لالحتراق،  ميكن احلصول عليه من أجهزة حتويل اخلشب إىل
غاز (عموما معاجلة حرارية مبعزل كلي أو جزئي عن اهلواء).

غاز اخلشب

Holzgas

7329 wood gas generator

générateur à gaz de bois

وحدة تغويز تحول األشجار املقطوعة أو الفحم النبايتّ إىل ((رابط:
غاز اخلشب)). 

مولِّد غاز اخلشب

Holzgasgenerator
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7330 wood heating

chauffage au bois

التدفئة اليت تعمل باخلشب كمصدر للطاقة.

موقد حرق األخشاب

Holzheizung

7331 wood pellets

granulés de bois

وقود مضغوط يف شكل عيدان صغرية من ((رابط:
خشب|اخلشب))، يبلغ قطرها 6 مليمتر، ويتراوح طوهلا بني 10

و30 مليمتر، تستخدم لتشغيل أنظمة تدفئة حديثة كاملة األوتوماتية.
جتري عملية ضغط الكبسوالت من بقايا األخشاب املُجفّفة الطبيعية

(كنِشارة وبِراية اخلشب ومخلّفات أشجار الغابات)، دون إضافة مواد
كيميائية الصقة. وتبلغ قيمتها احلرارية حوايل 5 كيلوواط ساعة لكل

كيلوغرام. (انظر: ((رابط: طاقة اخلشب))، ((رابط: رقائق
اخلشب))) 

كبسوالت خشبية

Holzpellets

7332 woodchip heating 
system

système de chauffage par copeaux

تدفئة تستعمل رقائق اخلشب كمصدر للطاقة.

تدفئة برقائق اخلشب

Hackschnitzelheizung

7333 work

travail

حاصل ضرب القوة يف اإلزاحة، فعند بذل شغل على جسمٍ ما تزداد
طاقته.

شغل

Arbeit

7334 work machine

machine de travail

 (((H) رابط: إنتالبية)) زيد منا يد هذه اآللة بطاقة ميكانيكية، ممزوت
تيار الغاز، أو يرفع ((رابط: حرارة (Q)|احلرارة (Q)))  إىل مستوى

أعلى مما كانت عليه.

آلة تشغيل

Arbeitsmaschine

7335 working group on 
energy balances 
(AGEB)

communité de travail sur les bilans énergétiques 
(AGEB)

مت انشاء فريق العمل املعين حبصيلة الطاقة يف السادس من شهر مارس
لعام 1971 يف إيسن ويتكون من سبع مجعيات من قطاع الطاقة
األملانية وثالثة يعملون يف جمال معاهد البحوث املتعلقة بالطاقة ومت

إعادة تنظيمها يف يوليو 2004 على شكل احتاد.
 

ويعمل هذا الفريق  على اقامة ا

جمموعة عمل حول حصيلة الطاقة

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)

7336 Working Group on 
Energy Balances 
(AGEB)

Groupe de travail sur les bilans énergétiques 
(AGEB)

جمموعة عمل تم بالتوازنات واألرصدة الطاقية، وهي مجعية مسجلة
يف إطار القانون األملاين ويوجد مقرها يف برلني.

جمموعة العمل حول التوازنات
(AGEB) الطاقية

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)

7337 working price

prix de l'énergie  / prix du kilowattheure

سعر الكيلوواط ساعة

Arbeitspreis

7338 workover rig

installation Workover

مجيع املنشآت فوق األرضية الالزمة حلفر ((رابط: بئر عميقة|البئر
العميقة))، مثل األوناش، واملضخات، ومعاجل سائل احلفر، ومولدات

التيار الكهربائي، واألنظمة اهليدرولية إخل. (انظر: ((رابط: بئر
جيوحرارية (بئر))) )

حمطة إعادة التشغيل

Die Workoveranlage

7339 world commission 
on dams

Commission mondiale des barrages

كان الدافع الرئيسي لتأسيس هذه اللجنة يف عام 1998 هو حركات
االحتجاجات املُتزايدة من جانب كل من كانوا يعانون من اآلثار

السلبية ملشروعات بناء السدود. وتقوم اللجنة بمساعدة أطراف فاعلة
يف هذا اال، سواء من مؤيدي أو معارضي بناء السدود، بتقدمي

توصيات ودية خبصوص عمليات اختاذ القرارات، والتخطيط، والبناء،
واإلدارة.

(WCD) جلنة عاملية للسدود

World Commission on Dams (WCD)
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7340 World Council for 
Renewable Energy 
(WCRE)

Conseil mondial pour l'énergie renouvelable 
(CMER)

منظمة دولية تعمل على تعزيز وتنظيم استخدام موارد الطاقة الطبيعية
واملتجددة بدالً من الطاقة األحفورية والنووية بدءاً من املستوى

االقليمي و وصوالً إىل املستوى الدويل.

الس الدويل املستقل للطاقة
(WCRE) املتجددة

World Council for Renewable Energy (WCRE)

7341 World Economic 
Forum (WEF)

Forum économique mondial

مؤسسة دف إىل خدمة الصاحل العام. يوجد مقرها يف 'كولوين'
الواقعة يف جنيف (سويسرا). وقد اشتهرت يف املقام األول باالجتماع

السنوي الذي تعقده يف 'دافوس' بإقليم جراوبوندن (سويسرا).
ويشارك يف االجتماع كبار اخلرباء االقتصاديني على املُستوى العاملي

وسياسيون ومفكّرون وصحفيون، ملناقشة آخر القضايا العاملية سواء يف
جمال االقتصاد، أو يف شؤون الصحة والبيئة.

(WEF) املُنتدى االقتصادي العاملي

Weltwirtschaftsforum

7342 world energy council

conseil mondial de l'énergie

جملس الطاقة العاملي هو منظمة عاملية مع أعضاء جلان من أكثر من 90
بلدا. أعضائها (منتجي الطاقة، مستهلكني، جتار، منظمات بيئية،

منظمات أحباث وهيئات حكومية). يوفر الس خدمات خمتلفة، مبا يف
ذلك البحوث والتحليالت والتوصيات السياسة بالنسبة للعديد من

أنواع الوقود

(WEC) جملس الطاقة العاملي

Weltenergierat

7343 world energy 
demand

demande mondiale d'énergie

الطلب العاملي على الطاقة هو مقدار الطاقة األولية املطلوب على
EJ 505 أي) EJ / a 505 املستوى العاملي. يف عام 2010 كان
سنويا، (1EJ = 1018 جول)) أو حوايل PWh / a 140 (أي

PWh 140 سنويا، (PWh =  1015 1 واط ساعة)). 

طلب عاملي على الطاقة

Weltenergiebedarf

7344 world energy 
demand

demande mondiale d'énergie

ist die Menge an Primärenergie, die weltweit 
im Jahr benötigt wird.  

طلب عاملي على الطاقة

Weltenergiebedarf

7345 world future energy 
summit

sommet mondial de l'énergie du future

لقاء قمة دويل يقام سنوياً، ويهدف إىل توفري الطاقة املُتجددة وبكفاءة
عالية يف املُستقبل. وتعقد القمة يف دولة اإلمارات العربية املُتحدة،
وتشمل معرضاً دولياً، وعروضاً للمشروعات، وندوات نِقاشية.

قمة عاملية لطاقة املُستقبل

World Future Energy Summit

7346 World Health 
Organization

Organisation mondiale de la Santé

Eine Abteilung der UNO, die sich mit 
weltweit relevanten Gesundheitsfragen 

auseinandersetzt  

منظمة الصحة العاملية

Weltgesundheitsorganisation

7347 World Health 
Organization (WHO)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

(WHO) نظّمة الصحة العامليةم

Weltgesundheitsorganisation

7348 World 
Meteorological 
Organization (WMO)

Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

إحدى املُنظّمات التابعة لألمم املُتحدة اليت تعىن بأمور األرصاد اجلوية
واهليدرولوجيا واجليوفيزياء. كما تدعم التعاون بني أعضائها، البالغ

عددهم 191 عضواً (ما بني دول وأقاليم).

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

Weltorganisation für Meteorologie (WOM)

7349 World 
Meteorological 
Organization (WMO)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

World Meteorological Organization (auf 
deutsch: Die Weltorganisation für 

Meteorologie)  

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

WMO
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7350 world petroleum 
council (WPC)

conseil mondial du pétrole

منظمة دولية غري حكومية دف إىل استخدام نتائج التقدم العلمي يف
جمال صناعة النفط والغاز وتدعم نقل التكنولوجيا املالئمة لتعزيز

استخدام النفط والغاز على مستوى العامل.

(WPC) جملس البترول العاملي

Welt-Petroleum-Rat (WPC)

7351 World Social Forum

Forum Social Mondial

ist eine Gegenveranstaltung zu den Gipfeln
der Welthandelsorganisation (WTO), dem

Davoser Weltwirtschafts-forum und den
jährlichen Weltwirt-schaftsgipfeln der

.Regierungschefs der G8-Staaten

منتدى اجتماعي عاملي

Weltsozialforum

7352 world wind energy 
association (WWEA)

association mondiale d‘énergie éolienne

مجعية غريجتارية، تضم ما يقرب من مائة دولة عضو، وتعمل يف جمال
طاقة الرياح. ملزيد من املعلومات، برجاء زيارة صفحة اإلنترنت:

http:;  ;  www.wwindea.org

مجعية عاملية لطاقة الرياح
(WWEA)

World Wind Energy Association (WWEA)

7353 World Wind Energy 
Association (WWEA)

Association mondiale de l'énergie éolienne 
(WWEA)

منظمة عاملية تأسست عام 2001 يف الدمنارك ومقرها الرئيسي يف
بون، أملانيا، وهي تعىن بتنمية قطاع طاقة الرياح يف مجيع أحناء العامل،
وهلا أعضاء من أكثر من مائة دولة من بينها مجعيات قومية وإقليمية

تعىن بطاقة الرياح.

الرابطة العاملية لطاقة الرياح
(WWEA)، اجلمعية  العاملية

(WWEA) لطاقة الرياح

World Wind Energy Association (WWEA)

7354 wound rotor 
induction generator

générateur à induction à rotor bobiné

نوع من املُولدات الكهربائية ال تقتصر مهمته فقط على استخراج
الطاقة امليكانيكية من الرياح وتوصيل القدرة الكهربائية إىل ((رابط:
عضو ساكن|العضو الساكن)) بواسطة جماالت مغناطيسية دورانية،

وإمنا يمكن أيضاً استخراج قدرة كهربائية من ((رابط: عضو
دوار|العضو الدوار)) بواسطة حلقات انزالق و((رابط: فُرش))،

تعمل على تعديل سرعة عزم الدوران.

مولّد حثّي بدوار ملفوف

Asynchrongenerator mit gewickeltem Läufer
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7355 xylose

xylose

سكّر خماسي الكربون (من السكّريات اخلُماسية)، رمزه الكيميائي
C<sub>5<;  sub>H<sub>10<;  sub>O

<sub>5<;  sub>. وينتج عن حتلّل الزيالن مائياً، كما أنه جزء
يف مركّب اهليميسيلُولُوز يف الكتلة احليوية.

زيلوز، سكر اخلشب

Xylose
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7356 yaw

lacet

نظام يدور فيه املولّد اهلوائي يف مستوى موازٍ لألرض، إال أن املولّد
ينعرج ليواجه الرياح القادمة من اجتاهات مختلفة.

نظام االنعراج

Gierrotation

7357 yaw bearing

roulement de lacet

مكون له أمهية خاصة يف عنفات الرياح ذات احملور األفقي، حيث
يساعدها على التكيف مع األمحال االستاتية والدينامية اهلائلة أثناء

التشغيل، ويكفل هلا كذلك خصائص الدوران السلس، حىت تستطيع
العنفة توجيه ((رابط: كنة|الكنة)) يف كافة أحوال الطقس.

حممل االنعراج

Azimutlager

7358 yaw drive

entraînement azimut

مقْود يقوم بتوجيه العنفات املُعاكسة الجتاه الرياح حبيث يبقي عليها يف
وضعية مقابلة للرياح عندما يتغير اجتاهها. أما العنفات اليت تعمل يف
نفس اجتاه الرياح فهي ليست حباجة إىل هذا املقود. (انظر: ((رابط:

عنفات مواجهة للريح)))  ( انظر: ((عنفات  يف اجتاه الرياح))) 

مقْود التوجيه

Azimutantrieb

7359 yaw motor

moteur de lacet

محركات تغير من موضع الدوارات لتكون يف اجتاه الريح، إذا ما غير
هذا األخري من اجتاهه، وذلك دف احلصول على أقصى ما ميكن من

الريح من أجل توليد الطاقة.

محرك االنعراج

Azimutmotor

7360 yeast

levure

كل فطر وحيد اخللية، وله املقُدرة على ختمري الكربوهيدرات.

مخرية

Hefe

7361 yellow water

eau jaune

مصطلح يشمل البول والبول املمزوج مبياه الشطف.

مياه صفراء

Gelbwasser

7362 yttrium barium 
copper oxide YBCC

yttrium – baryum- oxyde de cuivre

مادة فائقة التوصيل يف النطاق الواقع دون درجة احلرارة احلرِجة 90
كلفن (مادة فائقة التوصيل عالية درجة احلرارة). تستخدم يف ختزين
الطاقة مغناطيسياً (انظر: ((رابط: وسيط مغناطيسي بقُدرة توصيلية

فائقة لتخزين الطاقة))) 

اليتريوم - الباريوم -أكسيد النحاس
(YBCO)

Yttrium-Barium-Kupferoxid

755



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات الطاقات املتجددةZ

7363 Zaratan platform

plate-forme Zaratan

رافعة ذاتية احلركة، صممت خصيصاً من أجل خدمة حمطات مزرعة
الرياح يف الظروف التشغيلية الصعبة السائدة يف حبر الشمال، وكذلك
من أجل تقدمي خدمات إىل صناعات البترول والغاز. تبلغُ مساحة

سطحها 2000 متراً مربعاً ومحولتها 2850 طناً تقريباً.

منصة 'زاراتان'

Zaratan

7364 Zayed future energy 
prize

prix Zayed de l'énergie du future

جائزة سميت على إسم مؤسس ورئيس دولة اإلمارات العربية
املُتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل يان. وهي جائزة دولية يف جمال

البيئة، تمنح سنوياً لإلجنازات البارزة يف قطاع الطاقات املُتجددة
واملُستدامة، وعلى األخص لألعمال اليت تتميز باالبتكارية، واآلفاق

بعيدة املدى، والنظرة الريادية.

جائزة زايد لطاقة املُستقبل

Zayed Future Energy Prize

7365 zebra battery

Zebra-Batterie: batterie haute temperature et 
rechargeable

بطارية درجة حرارة عالية قابلة إلعادة الشحن (سميت على اسم
احليوان املُفضل لصانعها واملعروف يف اللغة العربية باسم 'احلمار

الوحشي'). وهي تتكون يف األساس من كلوريد الصوديوم والنيكل،
واملادتني املُتفاعلتني كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)، والنيكل. وفيها
يتم الفصل بني األيونات املُختلفة بواسطة لوح خزيفّ شبه منفذ. أما ما

خيص استخدامها بشكل متنقل، فيتميز هذا النوع من البطاريات
ببعض اخلواص (مثل، كثافة الطاقة، ودرجة ثبات الدورات)، إال أن
استخدامها يكون صعباً بشكل واضح نتيجة لضرورة ارتفاع درجة

حرارة تشغيلها (حوايل 300 ◦س).

بطارية 'زيربا'

Zebra-Batterie

7366 zeolite

zéolite

مادة (سليكات األلومنيوم) تستخدم يف اخلزان الكيميائي احلراري
كمادة امتصاص. (انظر: ((رابط: خزان امتصاصي))) .

زيوليت

Zeolith

7367 Zero Emission 
Vehicle (ZEV)

véhicule à émissions nulles (VEN)

اسم لسيارة يف الشكل األكثر تطرفا من جهة معايري االنبعاثات حسب
تشريعات جملس املوارد اجلوية من والية كاليفورنيا األمريكية.

(ZEV) مركبة عدمية االنبعاثات

Zero Emission Vehicle (ZEV)

7368 zero wind phase

phase sans vent

مرحلة ال تدور فيها حمطة توليد الطاقة بالرياح بسبب عدم وجود
رياح طبيعية. (انظر أيضاً: ((رابط: مرحلة السكون))) 

مرحلة عدم وجود رياح

Nullwindphase

7369 Zero-emission 
Vehicle

voiture à zéro émission

مركبة ال يصدر عنها أي ملوثات، مثال ذلك: املركبة ذات اخلاليا
الكهربائية أو ذات خاليا الوقود.

(ZEV) مركبة بدون انبعاثات عادم

ZEV

7370 Zero-energy 
building (ZEB)

Bâtiment zéro énergie

مبىن ينعدم فيه كل من صايف استهالك الطاقة، وانبعاثات الكربون، أي
يساوي صفرا.

بناء صفري الطاقة، بناء منخفض
الطاقة

Nullenergiehaus

7371 zero-energy house

maison à zéro énergie

x 2مرتل احتياجه من الطاقة أقل من 20 كيلو واط;  ساعة;  (م
عام)، علماً بأنه ينتجها ذاتياً.

مرتل صفري االستهالك للطاقة

Nullenergiehaus

7372 zeroth law of 
thermodynamics

principe zéro de la thermodynamique

قانون ينص على أن مجيع األنظمة اليت توجد يف حالة ((رابط: توازن
حراري)) مع نظام معني، تكون يف حالة اتزان حراري بني بعضها

البعض.

قانون صفري للديناميكا احلرارية

Nullter Hauptsatz der Thermodynamik
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7373 zinc bromine redox 
battery

Batterie redox au zinc-bromine

نوع خاص من ((رابط: بطارية األكسدة - االختزال|بطاريات
األكسدة - االختزال))، تستخدم فيه أزواج حماليل كهربية من الزنك

والربوم.

بطارية الزنك - الربوم - ريدوكس

Zink-Brom-Redox-Batterie

7374 zinc carbon battery

Batterie zinc-carbone

بطارية غري قابلة إلعادة الشحن (خلية أولية)، يصل جهدها إىل 1.5
فولط.

بطارية الزنك والكربون

Zink-Kohle-Batterie

7375 zinc-air battery

Batterie Zinc-air

بطارية أولية غري قابلة إلعادة الشحن. وبسبب كثافة الطاقة العالية ا
وقُدرا على تفريغ الفلطية على حنوٍ مستقر، فإا تستخدم لإلمداد

بالتيار الكهربائي يف أجهزة السمع. وترتسم يف أفق التطورات
التكنولوجية اجلديدة طُرق لتطوير بِنية هذه البطاريات حبيث تصبح
قابلة للشحن. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة صفحة اإلنترنت:

;http:;  ;  www.mein-elektroauto.com;  2012
zink-luft-batterie  ;07 
n-konnten-dem-elekt

;roauto-zum-durchbruch-verhelfen;  5598

بطارية زنك - هواء

Zink-Luft-Batterie

7376 Zokor

Zokor

auch Asiatische Maulwurfsratten oder 
Zokors, sind die einzige Gattung der 

Unterfamilie Myospalacinae.  

خلد أعمى

Blindmull

7377 Zone

zone

املنطقة املراد تربيدها أو تدفئتها أو ويتها.

منطقة

Zone

7378 zone of visual 
influence

zone d'influence visuelle

إبراز بصري إلحدى املناطق على اخلريطة، يتضح من خالله تطور
مزرعة رياح بالشكل الذي جيعلها من الناحية النظرية واضحة للعيان.

منطقة التأثّر املُوضحة بصريا

visuelle Beeinträchtigungszone

7379 Zoning

zonage

تقسيم مرتل ما إىل مناطق راحة مستقلة.

تنطيق، تقسيم إىل مناطق

Zoneneinteilung

7380 zoomass

zoomasse

الكتلة احليوية من أصل حيواين.

كتلة حيوانية

Zoomasse
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